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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen,
waar in de boeken en schriften, die dagelyks
in ons vaderland en elders uitkomen,
oordeelkundig tevens en vrymoedig
verhandeld worden.
J.G. Eichhorn, Prof. te Jena. Inleiding in het Oude Testament. Uit
het Hoogduitsch vertaald, door Y. van Hamelsveld, Dr. en Prof. in
de H. Godgel. te Utrecht. Tweede Deel. Te Amsterdam, by J.
Weppelman, 1784. Behalven het Voorwerk, 648 bladz. in gr. octavo.
In het tweede Deel van dit Werk, van welks inrichting en nut wy voor enigen tyd
(*)
gewag gemaekt hebben , achtervolgt de Hoogleeraer Eichhorn zyne aengevangen
overweging der hulpmiddelen tot ene oordeelkundige behandeling van het O.T. Hier
toe behooren, (nevens de Masora en de Oude Overzettingen, in 't voorige Deel
beschouwd,) nog de Talmud, de Rabbynen en Hebreeuwsche Handschriften, zo
oorspronglyke, als met Chaldeeuwsch vierkant Schrift, met Rabbynsch Schrift en
met Samaritaensche Letteren, zo veel den Pentateuchus, of de vyf Boeken van
Mozes, betreft; waerby nog komen de Uitgaven van den Hebreeuwschen Tekst, en
die van den Hebreeuwsch Samaritaanschen Pentateuchus; mitsgaders het
voorzichtig oordeelkundig gebruik maken van Gissingen, ter verbeteringe of
zuiveringe van den Tekst. ----- Na het afhandelen dezer hulpmiddelen gaet de
Hoogleeraer over ter beschouwinge van elk byzonder Boek des Ouden Testaments,
het welk hy in dit Deel brengt tot op het Boek Esther geheten, staende de overweging
der verdere Boeken in 't volgende Deel het licht te zien.

(*)

Zie Alg. Vaderl. Letteroef. VI. D. bl. 307.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

2
De voornaemste byzonderheden, welken omtrent ieder Boek in overweging komen,
als de Schryver, de echtheid, de schrystyd, het plan, enz. gaet de Hoogleeraer
naeuwkeurig na. Men treft in dit gansche Werk een Schryver aen, die zyn stuk
onbevooroordeeld, vrymoedig, met een noesten arbeid behandelt; hier door wykt
hy wel eens van den gewoonen weg af, doch altoos met blyken, dat hy zich geene
moeite ontzien heeft, om het door hem behandelde onderwerp na te vorschen;
waervan oordeelkundige Bybeloefenaers een nuttig gebruik kunnen maken. ----Tot een voorbeeld diene des Hoogleeraers aenmerkingen over ESRA, als Schryver
van het Boek naer hem genoemd.
‘Een Boek, zegt hy, draagt thans zynen Naam in het opschrift. Of het zelve dien
van hem als Schryver, of als voorwerp van zynen Inhoud in de laatste Hoofdstukken
bekomen heeft, kan alleen door een naauwkeurig onderzoek van het zelve beslist
worden.
I. De laatste vier Hoofdstukken (VII-X) kan, indien wy anders duidelyke
merktekenen niet willen wederspreken, niemand anders dan ESRA geschreven
hebben. Hy was Leidsman der tweede Volkplanting, die onder Artaxerxes
(*)
(Longimanus) uit het Persisch Ryk naar Palestina aftrok, en alle de inrichtingen,
die van hem op reize gemaakt werden, worden niet van hem in de derde Perzoon
verhaald, maar de Bevelhebber verhaalt die zelf in de eerste perzoon. “Ik gebood
een vasten aan den Eufraat” (Esr. VIII. 21.): en naa zyne aankomst, “ik woog hun
het zilver en goud toe,” (vs. 26. zie ook Esr. VIII. 24, 25. X. 3. enz.) In deezen toon
is het verhaal byna overal gestemd. Somtyds begint dit Boek een bericht te verhaalen
in de eerste perzoon, en vervolgt het in de derde, en noemt tevens den naam van
Esra -----

(*)

De naem van Arthahsasta in dit Geschiedverhael heeft, gelyk de Hoogleeraer wat later
aenmerkt, veel te sterke gelykenis met den naem van Artaxerxes, dan dat men enig bedenken
zou kunnen maken, om ze beiden met elkanderen te vergelyken. Nu regeerden, zegt hy, alle
de overige Persische Keizers, die dezen naem voerden, behalven Artaxerxes Langhand, veel
te laet, dan dat men den bloei van Esra onder hunne regeering zou kunnen stellen: des men
den leeftyd van Esra en het schryven van dit zyn Boek tot dien tyd hebbe te brengen.
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een zeker bewys, dat Esra ook de geen was, die te vooren in de eerste perzoon
gesprooken had. “Hierop” (staat 'er Esr. IX. 1.) “kwamen de Vorsten tot my,” en
gaven bericht van de menigvuldige Huwelyken des volks met vreemde vrouwen.
“By het avondoffer knielde ik neder, breidde myne handen uit tot Jehova, mynen
God, en zeide: myn God, enz.” (Esr. IX. 6, 7.) “En, na dat Esra zyn gebed geëindigd
had, verzamelde zich tot hem eene menigte der Israëliten, enz.” (Esr. X. 1. volg.)
Wien dwingen deeze plaatzen niet de bekentenis af, dat Esra in de vier laatste
hoofdstukken niet alleen de handelende perzoon, maar ook de Schryver is, van 't
geen hy verrichtte? Of wie zou immer eenigen grond kunnen aanvoeren, dat een
van Esra onderscheiden Man den perzoon van Ezra aangenomen, en de berichten
van zyne ondernemingen zo opgeschikt heeft, als of hy die ook zelf opgeteekend
had?
2. Onzeker is de Schryver der zes eerste Hoofdstukken van dit Boek; en in gevalle
deeze ook van Esra mogten afkomstig zyn, zo is dit, ten minsten thans, veel
moeilyker te bewyzen. Ondertusschen, als men de gronden, die voor en tegen hem
als Schryver dienen, geheel onpartydig overweegt, en diep genoeg indringt in de
innerlyke gesteldheid van het Boek; dan word het hoogst waarschynlyk, dat ook
deeze, wat de woorden betreft, voor een groot gedeelte, en in haare tegenwoordige
vorm geheel van hem afstammen.
Men kan daartegen wel schynbaare gronden aanvoeren. De zes eerste
Hoofdstukken betreffen de Lotgevallen der Hebreeuwsche volkplanting aan den
Jordaan voor Esras aankomst. Het grootste deel is in de West-Arameïsche taal
beschreven, en daar Esra zelf schryft, bedient hy zich van de Hebreeuwsche. Het
verhaal is hier en daar zo opgesteld, als of een Man sprak, die getuigen der
voorvallen, en by de verdrukkingen der Samaritaanen een lydend deel was ----- en
nogthans kwam Esra eerst naar Jerusalem, toen de streeken der Samaritaanen
reeds t'ondergebragt waren.
Dan op deeze tegenwerpingen tegen het schriftelyk opstellen van deeze
Hoofdstukken, door Esra, kan men ook veel antwoorden, dat doel treft. De inhoud
der eerste Hoofdstukken gaat wel te rug in de tyden voor Esras aankomst in
Palestina: maar kon hy hier niet als
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enkel Geschiedschryver uit den mond van getuigen, en meer beneden van het
zevende Hoofdstuk af als werklyk getuigen voorkomen? Wanneer het hier en daar
zelfs schynt, dat de Geschiedschryver mede geleden heeft, of wanneer in de eerste
Hoofdstukken communicative gesproken word (“wy antwoordden” Esr. V. 4.) zo
volgt daar uit niet noodzaaklyk, dat hier iemand verhaalt, die by het geval
tegenwoordig geweest is. Want hoe dikwils sluiten enkele Geschiedschryvers van
gebeurtenissen hunner Natie zichzelven by het verhaalen mede in, niet als of zy
werklyke getuigen geweest waren, maar om dat zy een deel der Natie zyn, by welke
de gebeurtenis voorviel? Hoe dikwils zegt LIVIUS, in de Geschiedenis der Oorlogen,
die lang voor zynen tyd voorgevallen waren, en aan welke hy geheel geen deel
gehad heeft: bellum indiximus; urbem expugnavimus, etc.
Niet zo gemaklyk kan men verklaaren, hoe het komt, indien Esra ook het begin
van het naar hem genoemde Boek geschreven heeft, waarom eene reeks van
Hoofdstukken, (Esr. III. 7. tot VI. 18.) in den Arameïschen Tongval, en niet alles in
die Taal opgesteld is, van welke de Schryver gebruik maakt, daar hy zelf schryft, te
weeten de Hebreeuwsche? In die afdeelingen, welke ooirkonden, bevelen en
antwoorden der Persische Cancelary, en berichten der Samaritaanen en der
Stadhouders bevatten, is het gebruik der Chaldeeuwsche Taal niet meer
bevreemdend, zo dra men die als woordelyke afschriften beschouwt van die
(*)
Ooirkonden naar de oorspronglyke taal . Immers ook meer beneden, daar Esra in
de Hebreeuwsche taal verhaalt, is zyne volmagt in het Chaldeeuwsch ingevoegd.
(Kap. VII. 11. volg.) Maar waarom duurt ook daar, waar de Geschiedschryver
verhaalt, en de ooirkonden met zyne woorden aan een hecht, het gebruik van den
Arameïschen Tongval voort? Beneden houd hy toch daar op, daar de volmagt voor
Esra uitgevaardigd ten einde is. Deeze omstandigheden kan men zichtbaar niet
vereenigen met die vooronderstelling, dat het geheele Boek in alle die plaatzen,
daar geene Ooirkonden ingelascht zyn, woordelyk van Esra afstamt.

(*)

‘De Persische Cancelary stelde Plakaaten, Volmagten, enz. in het Arameïsch op. Zelfs was
deeze Tongval gebruikt in den Brief aan de Lacedemoniërs, welken de Atheniënsers
enderschepten. THUCYDIDES, lib. 4.’
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Aan den anderen kant, indien tot het zesde Hoofdstuk toe een Geschiedschryver,
van Esra onderscheiden, als getuige de gebeurtenissen van zynen tyd in het
Chaldeeuwsch had opgeteekend; waarom bediende hy zich in 't begin (Kap. I tot
IV. 7.) in eens weg van de Hebreeuwsche taal, en in het vervolg (Kap. IV. 7.-VI. 18.)
in eens weg van den Arameïschen tongval? Waarom vinden wy de gantsche somme
van den inhoud der in 't Arameïsch geschreven afdeelingen in de Hebreeuwsche
taal kortelyk onmiddelyk voor derzelver begin opgegeven, hetwelk zo weinig
overeenkomstig is met de taal van eenen Jaarschryver, die jaar voor jaar vervolgt?
“onder de geheele Regeering van Cyrus” (staat 'er Kap. IV. 5.) “tot op Darius toe,
verhinderden de Samaritaanen de onderneming der Hebreen.”
Alle deeze tot hier toe bygebrachte zwarigheden staan en vallen met de
onderstelling, dat Esra, of dat een van hem onderscheiden Geschiedschryver de
zes eerste Hoofdstukken alle zo, gelyk zy thans gevonden worden, woordelyk
opgesteld heeft. Maar waarom, wilde men niet liever een middelweg inslaan? Kon
dan dit Boek niet van Esra afstammen in zyne tegenwoordige gedaante; en kon hy
niet tevens gebruik gemaakt hebben van een voorgaand werk, op die wyze, als de
andere Schryvers der Geschiedkundige Schriften der Hebreën?
Met één woord, toen Esra naar Palestina kwam, of toen hy de Geschiedenis der
Hebreën, na hunne terugkomst in hun Vaderland begon te beschryven, zo vond hy
alreeds de berichten van hunne moeilykheden met de Samaritaanen, en derzelver
einde onder Darius, waarschynlyk van een lid der eerste volkplanting, die een getuige
en deelgenoot der verhaalde gebeurtenissen was, verzameld. (Hoofdst. IV. 7. tot
VI. 19.) Met voorbygang van het geen in die verzameling reeds stond, ontwierp hy
eene geschiedenis der wederkeering van den Stam Juda en Benjamin (Kap. I.-IV.
7.); schreef onmiddelyk achter dezelve de Geschiedenis van den verhinderden
Tempelbouw, zo als hy die reeds opgesteld vond, woordelyk in zyne rolle af, (Kap.
IV. 7.-VI. 18.) en voegde daar achter zyne ondernemingen. (Hoofdst. VI. 19-X.)
Niets staat deeze Voorstelling in den weg. Indien Esra onze Boeken der
Chronieken opgesteld heeft; dan is de woordelyke inlassching van een vreemd
historisch
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(*)

opstel geheel overeenkomstig met zyne gewoonte . Ook zal iemand dit niet geheel
onwaarschynlyk vinden, het geen daar by ondersteld word, dat voor Esras aankomst
een oorspronglyk bericht van de valsche uitstrooizels der Samaritaanen by het
Persisch Hof opgesteld is.
Daarenboven worden niet alleen alle zwarigheden, die by alle andere voorstellen
tot hier toe onverwinnelyk waren, door deeze onderstelling zeer ligt en natuurlyk
weggenomen, maar ook word door dezelve een nieuw licht verspreid over de
innerlyke gesteldheid van dit Boek.
Alleen daar, waar een ouder Opstel woordelyk ingelascht is, word het Verhaal
opgesteld in den Arameïschen Tongval, en, daar Esra vry schryft, in de
Hebreeuwsche Taal. Alleen in de Arameïsche Afdeelingen, alwaar een van Esra
onderscheiden Man, een getuige, een deelgenoot der Samaritaansche verdrukkingen,
verhaalt, word communicative gesproken. Nu is het te begrypen, waarom terstond,
by het begin der berichten van de valsche uitstrooizels der Samaritaanen, de
gantsche tyd word bygevoegd, dat zy aan het Persisch Hof uitwerking hadden, van
Cyrus af tot op Darius toe (Hoofdst. IV.): want Esra bloeide en schreef, na dat zy
reeds haar einde bereikt hadden. Eindelyk, nu begrypt men ook, waarom, tegen
den aart van dit Boek, de ooirkonde van het verlof van Cyrus, dat de Joden na hun
vaderland zouden mogen te rug keeren, niet daar woordelyk is ingevoegd, daar 'er
van gewaagd word (Kap. I. 1.) Esra vond ze reeds in het opstel, dat hy woordelyk
afschreef (Kap. VI. 1. volg.), en wilde daar uit niet uitlaaten, noch ook iets onnoodig
herhaalen. ----- Men voege hierby nog de volgende aanmerkingen.
1. Als dan dit geheele Boek in zyne hedendaagsche vorm van Esra afkomstig is,
dan is ook zyn samenhang met de

(*)

Zulks heeft de Hoogleeraer in zyne voorgaende overweging van de Boeken der Chronieken
zeer waerschynlyk gemaekt. Men mag, zyns oordeels, uit het slot dier Boeken en het begin
van dit Boek van Esra, vry gegrond afleiden, dat Esra in het begin het oogmerk gehad heeft,
om zyn verhael aen deze Boeken te hechten, maer dat hy naderhand zyn besluit veranderd,
voor de Geschiedenis der nieuwe vestiging der Joden aen den Jordaen een eigen Boek
bestemd, en, alleen om zyn Handschrift niet te on steren, het begin van zyn verhael niet
uitgewischt, maer alleen in zyne nieuwe rolle afgeschreven heeft.
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Boeken der Chronieken begrypelyk. De Boeken der Chronieken zyn zichtbaar eerst
na de Babylonische gevangenis, en, naar allen schyn, eerst na de regeering vrn
Darius Hystaspes, samengesteld; alzo zy eindigen, daar Esra begint, zoude deeze
overeenstemming niet daar van komen, om dat zy denzelfden Schryver hebben?
De Chronieken zyn veel meer met Geslachtregisters opgevuld, dan eenig ander
Boek van het O.T.; derzelver Opsteller moet derhalven eenen schoonen voorraad
van Geslacht-registers gehad hebben, en volgends zyn Boek was Esra met zulke
stukken gemeenzaam. (Esr. II. 59-62, enz.) In de beide werken is ook veel
overeenkomst in uitdrukkingen, daar in het eerste de Opsteller, en in het ander de
Schryver vry, met zyne eigen woorden, schryft. De spelling en andere, [in de
voorheenbeschouwde Boeken der Chronieken] bovengemelde eigene verschynzelen
hebben de Chronieken met het Boek Esra gemeen.
Het gewigtigst verschil tusschen de beide werken vind men in het Geslachtregister
van Esra (Esr. VII, 1. volg. vergel. 1 Chron. VI. 3. volg.). Doch als men slechts by
dezelve de onderstelling te baate neemt, van eene afkorting of eene toevallige
uitlaating, dan is dezelve met zulk eene waarschynlykheid verklaard, by welke elk
oordeelkundig onderzoeker gemaklyk zal voldaan zyn.
2. By de inlassching van het ouder opstel, het welk Esra woordelyk in zyn Boek
(Hoofdst. IV. 7. volg.) overgenomen heeft, kan hy misschien, zo als in de Boeken
der Chronieken, eenige byvoegzels gemaakt, en hier en daar veranderingen
ondernomen hebben. Dus verklaar ik voor my ten minsten, hoe in het ingevoegde
opstel, by het gewagen van de Persische Keizers, die den bouw en de verfiering
des Tempels bevorderd hebben, (Kap. VI. 14.) nevens Cyrus en Darius ook reeds
Artaxerxes (Longimanus) kon gedacht worden, wiens verdiensten aan den Tempel
eerst sedert het afzenden van Esra met eene tweede volkplanting begonnen.’
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De Rede en haar gezag in den Godsdienst, briefswyze voorgesteld
door Paulus van Hemert, aan den Hoogeerwaardigen
Hooggeleerden Heer Gisbertus Bonnet, Dr. en Prof. in de H.
Godgeleerdheid en Akademieprediker te Utrecht. Te Utrecht, by
J.C. ten Bosch, 1784. In gr. octavo, 167 bladz.
Voorgaende gesprekken van den Heer van Hemert met den Hoogleeraer Bonnet
hebben, naer luid van 't begin dezes Briefs aenleiding gegeven, tot het schryven
van denzelven; voor zo verre zyn Hoogeerwaerde in die gesprekken getoond had,
‘niet ongenegen te zyn om zyne bedenkingen, wegens verscheiden onderwerpen
van den Hervormden Godsdienst nader te hooren, en schriftelyk met hem te
onderhandelen, met dit menschlievend oogmerk, om hem, op eene redelyke wys,
te overtuigen, tot de belydenis der Gereformeerde kerk te rug te brengen, en het
ryk der waarheid van dienst te zyn.’ Dit heeft hem, daer hy anders bykans beslooten
had, zich in geen Godsdiensttwisten in te laten, bewogen de pen op te vatten, te
meer daer hy voorzag, dat hy 'er tog niet wel buiten zou kunnen blyven, ‘willende,’
gelyk hy betuigt, ‘liever met een verstandigen Godgeleerden, dan met een hoop
yveraars zonder verstand, te doen hebben.’ ----- Zo hier uit ene verdere Briefwisseling
ontstae, is 't te hoopen, dat de behandeling der beoogde onderwerpen zich tusschen
die twee Heren zal bepalen; wanneer men 'er meerder nuts van kan verwachten,
dan wanneer zich, gelyk het veelal gaet, verscheiden Schryvers daer mede
vermengen.
De Stellingen in dezen Brief vervat, en door den Heer van Hemert verdeedigd,
zyn de twee volgende. I. ‘Dat de Rede niet bedorven is.’ En II. 't geen uit de eerste
van zelve voortvloeit, ‘dat de Rede, niet bedorven zynde, dan ook de regel en
proefsteen moet zyn, waaraan men alles, ook de zaaken des geloofs, moet toetsen;
zoo, dat het geen door de rede wedersproken wordt, nimmer voor waar mag
aangenomen, of voor de meening der Godheid in hare openbaringen aan het
menschdom uitgevent worden.’ ----- Beide deze Stellingen worden door onzen
Schryver onderscheidenlyk ontvouwd en naeuwkeurig beredeneerd: hy houd, in 't
behandelen van dezelven, de bescheidenheid zo wel in 't oog, dat zelfs de
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zodanigen, die van hem verschillen, indien ze maer eenigzins bezadigd zyn, 's Mans
voorstellingen deswegens zonder kwetzing kunnen nagaen, en zich, indien het hun
gevalt, in staet houden, om het geschil over de Rede en haer Gezag, op nieuw,
onpartydig ter toetse te brengen. ----- Ene aeneengeschakelde ontvouwing van de
behandeling dezer Stellingen, door den Heer van Hemert, zou ons, vooral daer hy
wel genoodzaekt was 'er verscheiden byzonderheden in te vlechten, te breed doen
uitweiden, indien het den Lezer eenigzins te stade zoude komen; waerom wy, dit
daer latende, alleenlyk nog uit dezen Brief zullen overnemen 's Mans aenmerkingen
over de woorden van Paulus 1 Cor. II. 14; welke plaets velen voorkomt als een
hoofdbewys, dat onze Rede bedorven, en dus niet geschikt is, om over den
Godsdienst te oordeelen.
‘Men beroept zig, zegt hy, met zeer veel verzekerdheid op het zeggen van Paulus,
in zynen eersten brief aan de Korinthiërs, H. II. 14. “de natuurlyke mensch begrypt
niet de dingen, die des Geestes Gods zyn: Zy zyn hem eene dwaasheid, en hy kan
ze niet verstaan, om dat ze geestelyk onderscheiden worden.” Men oordeelt, dat
deze text alles afdoet, en ontegenzeglyk de zaak beslist, ten voordeele van hun,
die het bederf onzer rede beweeren; tot dit einde neemt men aan, dat de natuurlyke
mensch hier beteekenen moet ieder een' die niet verlicht is door eene
(*)
bovennatuurlyke verlichting van Gods Geest , en dat het woord δεκεται moet worden
overgezet door verstaan, begrypen: zoo dat οὐ δεκεται zeggen wil hy begrypt niet,
en wel, hy kan niet begrypen. Maar laat ons op het oogmerk van Paulus en op het
taalgebruik onze oogen eens onverdraaid vestigen. Hy stelt, reeds in het vorige
hoofdstuk, de Euangelieleer tegen de valsche wysheid en dwalende wysgeerte van
dien tyd over, en wyst de redenen aan, waarom het Euangeli geen beter onthaal
by Jooden en Heidenen vond: de voornaamste reden hiervan was te zoeken in de
zinnelykheid der menschen. Het Joodendom was gesteld op een' Godsdienst, die
de zinnen streelde door uiterlyke vertooning,

(*)

Calvin. Instit. Rel. Christ. L. II. C. 2. §. 20. Heidan. de Orig. Err. L.I.C. 5. §. 4. 5. Censur.
Profess. Leid. p.m. 24.
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hen achtbaar maakte by de volkeren der waereld, en hen over dezen deed
heerschen. Het Heidendom, vooral Griekenland, was, in dien tyd, de zetel der
geleerdheid; natuur- redeneer- en zedenkunde werden daar met den meesten yver
voordgezet; de konst om wel te spreken maakte een voornaam deel der toenmalige
beoefening uit: hiermede ingenomen, verachtte men alles, wat niet met hunne
begrippen rymde, noch met een saus van hunnen smaak werd opgedischt. ----Paulus, hoe zeer ook geoefend in, ----- en verliefd op ware welsprekendheid,
oordeelde 't van zyn pligt, eene vernuftige eenvoudigheid in de prediking der
Kristelyke leer te bewaren, en geenzins door opgesmukte spreekwyzen het
Kristendom te verdonkeren. ----- Dit egter veroorzaakte, dat hy en zyne
Medebroeders beschuldigd werden, als of zy eene dwaaze, lendenlooze, en van
alle kragt ontbloote leer predikten; doch en de inhout der leer en de wonderkragten,
waar mede dezelve gestaafd was, toonden het tegendeel allerduidelykst aan, en
lieten den onderzoeklievenden geen twyfel meer over aangaande derzelver
Goddelyke wysheid. ----- Als nu de Apostel, in dezen smaak redeneerende, zegt:
maar de natuurlyke mensch begrypt niet enz. kan hy ons dan aan een vernuftig
mensch doen denken, die zyne rede gebruikt, maar niet op eene bovennatuurlyke
wyze verlicht is? Ja, spreekt hy, zo dit zyne meening ware, zigzelven niet regtsstreeks
tegen, daar hy, in het eerste Hoofdstuk, verzekerd had, dat die Jooden en Grieken,
die der roepinge tot het Kristendom, met aflegging hunner vooroordeelen,
gehooorzaamd hadden, in de leer van Jesus kruis Gods kragt en Gods wysheid
vonden? En hoe kon hy klaagen, en van ter zyde de menschen beschuldigen, dat
zy Jesus Godsdienst niet aannamen, indien het hun onmogelyk ware, zoo lang de
Geest hun verstand niet verlichtte, den inhout der prediking te begrypen? ----- De
redeneering en 't oogmerk van Paulus gebieden ons derhalven; door een natuurlyk
mensch te verstaan een dierlyk, zinnelyk mensch, die alleen naar zyne dierlyke
natuur leeft, en aan zinnelyke denkbeelden, vooral in den Godsdienst, zoo gewoon
is, dat hy zig daar van niet wil laaten afbrengen, en naar de tegenredenen van
anderen luisteren.
En, als wy het spraakgebruik van het woord ψυχικός nagaan, zoo konnen wy ons
(*)
geen oogenblik over deze betekenis bevreemden ; zoo ook spreekt Judas, in zyn

(*)

Vitringa, Obs. saer. L. III. p. 163 seq.
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korten brief, van zekere ψυγεκοὶ, en noemt hen verder πνευμα μη ελοντες, den
Geest niet hebbende; stellende dus, even gelyk Paulus, de natuurlyke en de
geestelyke menschen tegen elkanderen: en in dien zelfden zin spreekt Jakobus,
(H. III.) als hy de wysheid der genen, die aan nyd en twistgierigheid den teugel
vieren, voor eene σοφια ἐπίγειος, ψυχικὴ, δαιμονιωδης, die eene aardsche,
natùurlyke, duivelsche wysheid verklaart.
Een mensch nu, die zoo dierlyk is, kan onmogelyk smaak in den kristelyken
Godsdienst vinden, dewyl hem niet alleen deszelfs voorschriften niet behaagen,
maar hy zelf ook veel te bevooroordeeld, en door zinnelykheid te traag is, om op
den aart der leere van Jesus behoorlyk acht te slaan. ----- Zoodanig nu was de
gesteldheid der waereld in Paulus tyd! Was 't dan wel wonder, dat men de prediking
van Jezus kruis voor dwaasheid hield? Zoo lang iemand weigert zyne zinnelyke
begeerte aan de heerschappy der rede te onderwerpen, kan hy het schoone, en
den waaren aart van Jezus verheven leer niet vatten, noch dezelve toestemmen
en goedkeuren; hier toe wordt vereischt, dat men alle vadzigheid en traagheid
verbanne, ----- zig tot een bedaard onderzoek zette, - vooroordeelen late vallen, en
genegen zy, de waarheid aan te nemen, waar men dezelve ook vinde. ----- Het zal
dus, als men op des Apostels oogmerk let, niet eens zoo groot onderscheid maken,
hoe men het woord δέχεσθαι vertaale: of door begrypen, gelyk onze Overzetters
(*)
en anderen doen: of door toestemmen, ontvangen, in zyn gemoed laten indaalen .
----- Even weinig zal men behoeven te twisten, of οὐ δέχεται moete overgezet worden:
hy bëgrypt niet, of, hy kan niet begrypen, of, hy wil niet begrypen. Noch ook, of de
woorden, οὐ δυναται χνωναι moeten beteekenen: hy kan ze niet verstaan, of, hy
(†)
wil ze niet verstaan, erkennen, onderkennen . Het een en ander stemt met de
waarheid en Paulus bedoeling overeen. Een dierlyk mensch, als zoodanig
aangemerkt, heeft geen lust, om den Godsdienst der Kristenen behoorlyk te
onderzoeken, en kan denzelven dus, zoo min, regt bevatten, als toestemmen en
goedkeuren; hy kan noch wel

(*)
(†)

Confer Raphelius in annot. Herod. p. 458 et Jo. Cleric. in vers. Gall.
Ita placnit Heumanno Poecil. T. III. p. 507. 508.
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denzelven begrypen, en is 'er afkeerig van. Deze plaats bevestigt dan myne denkwys;
en, wel verre dat zy de rede zou verdagt maken, verzekert zy ons, dat een mensch,
die dierlyk genoeg is, om de rede te verwerpen, niet in staat is, om den Godsdienst
van Jezus, die geheel redelyk is, regt te kennen. Men vergelyke Salomons gezeg,
Spreuk. XXVIII. 5. De kwaade lieden verstaan het regt niet: maar die den Heer
zoeken verstaan alles.’

Redevoering van Brouërius Broes, openlyk uitgesproken by het
plegtig aenvaerden van 't Hoogleeraerampt in de Godgeleerdheid
op de Hooge School van Leiden den 14 van Wiedemaand 1784. In
het Nederduitsch vertaald door Jacobus Weldyk, Student in de H.
Godgeleerdheid. Te Leiden, by S. en J. Luchtmans. In gr. octavo,
48 bladz.
Ene stelling, den Godgeleerden by uitstek van 't grootste belang, behandelt de
Hoogleeraer in deze Redevoering, bewerende dat de beoefening der H. Schrift de
hoofdtaek van enen Godgeleerden is. Niet, dat een Godgeleerde de beoefening
van andere Wetenschappen hebbe te veronagtzamen; ver van daer! ze zyn, gelyk
onze Redenaer toont, hem integendeel in ene mindere of meerdere mate
onontbeerlyk; maer ‘hy moet zyne meeste vlyt aan de beoefening der H. Schrift
wyden, zich op dezelve toeleggen met zyne gantsche ziel, en met alle de scherpte
zynes vernufts en oordeels; ja aen haer, als meesteresse, alle overige
letteroefeningen onderwerpen en dienstbaer maken.’ ----- Hier toe roept hem, niet
alleen de naem van Godgeleerden, maer ook zyn hoofddoel, naer 't welk hy streven
moet, ene gegronde kennis en verdediging der Godlyke waerheden; waertoe hy
niet geraken kan, dan door een recht verstand en ene juiste uitlegging der Heilige
Schrift; en by mangel van welke hy alleszins gevaer loopt van jammerlyk af te dwalen,
ja de geheele leer van geloof en zeden te verkeeren. ----- De Hoogleeraer, dit
beknopt en bondig beredeneerd hebbende, staeft zulks nader door de geschiedenis
der voorige tyden, welke ons toont, hoe te gelyk met de beoefening der gewyde
bladeren de zuiverheid van den Godsdienst en vervallen en hersteld zy. Ter dier
gelegenheid schetst hy inzonderheid een treffend Ta-
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fereel, waer in hy ons levendig voor oogen stelt tot welken lagen trap de zogenaemde
Godsdienstleer in vroeger dagen gedaeld zy, en hoe men derzelver weder opbeuring
te danken hebbe, aen den yver, die zommige brave Mannen bezielden, om de
beoefening der Heilige Schrift te doen herleven, welke in vele opzichten zeer
heuchelyke gevolgen gehad heeft. By verderen voortgang zou men, gelyk de
Hoogleeraer opmerkt, hiervan nog steeds de heilzaemste vruchten hebben mogen
erlangen; dan zulks kan men niet zeggen, dat aen veler wenschen beantwoord;
waerover hy zich in dezervoege uitlaet.
‘Hoe tre lyk zouden de volgende geslachten de belangen des Christendoms
bevorderd hebben, indien zy alomme en ten allen tyde, van zo groote voordelen
[als de Hervorming naemlyk aengebragt had] beter gebruik gemaekt, de voetstappen
der Hervormeren gedrukt, en in dien weg de Hemelsche leer van alle sinet gezuiverd,
voor alle verbastering beveiligd hadden!
Maer, en van deze vlek zyn ook onze dagen niet vry, een groot aental
Godgeleerden in 't Gemeenebest der Christenen heeft de geneesmiddelen zelve
in vergiften veranderd, en de waerheid, welke zy poogden te verhelderen, met
nieuwe duisternissen omwonden.
Veelen, onverzetlyk gekleefd aen de dwalende begrippen hunner Voorouderen,
hebben dezelve door middel der H. Schrift trachten op te sieren, en zich niet ontzien,
de uitleggers zelve aen wetten te verbinden, waer door niet de waerheid maer
geliefkoosde meningen begunstigd werden.
Anderen, niets duldende, waervoor het menschlyk begrip stil staet, hebben niet
alleen de scherpte hunnes vernufts, maer ook de hulpmiddelen zelf eener gezonde
uitsegkunde misbruikt, tot het bevestigen van leerstellingen, zo strydig met de
Openbaring als met de Rede zelve.
Anderen eindelyk, de banier der Geestdryveren volgende en de zotternyen eenes
ontstelden breins voor Godspraken houdende, hebben zich niet geschaemd in den
Bybel zelven de verdediging te zoeken van hunne verdichttelen en schorre Zedenleer.
Alles bedriegt my, of uit deze drieerleie bron zyn bykans all' de twisten
voortgesproten, welke, zederd de herstelling van den Godsdienst tot op onze tyden
toe, de
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gantsche Christenheid en ook onze Kerk op eene jammerlyke wys hebben van één
gereten.
Och! dat alle Godgeleerden aen het onderzoek der gewyde Boeken met bestendige
wakkerheid arbeidden! de waerheid, daar gevonden, zonder drift, zonder
hatelykheden, voorzigtig en oprecht verdedigden, en langs dien weg de omhelzing
der zuivere leere, zonder welke geen eerlyke en vaste vrede kan getroffen worden,
den tegenspreekeren zelven poogen af te dwingen!
Ware dit by allen de hoofdzaek en de eenige bedoeling, welk eene blyde hoop
zou den Christendomme toeschitteren! welke luisterryke triomfen zou de waerheid
op de doling behalen! zo zou allengskens die gouden, eeuw, de eeuw der
Apostelkerk, wederkeren, en met éénen mond, met ééne ziel zouden wy allen den
algemeenen Vader en den eenigen Verlosser des Menschdoms aenbidden.’
In dat voornitzicht pryst de Hoogleeraer verder de beoefening der Heilige Schrift
ten ernstigste aen; en doet voorts zyne Redenvoering met gepaste aenspraken,
naer de omstandigheden, afloopen.

Leerreden, ter aanpryzing van Eensgezindheid en Liefde in de
Gemeente, over Hand. IV. 32. Door Klaas van der Horst, Leeraar
der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem. By
gelegenheid van de eerste samenkomst dier Gemeente, op den
7den November 1784. Te Haarlem, by A. Loosjes Pz. Behalven het
Voorberigt, 30 bladz. in gr. octavo.
Twee Doopsgezinde Gemeenten te Haarlem, welken ieder voorlang hare byzondere
Huishouding en Kerkbewind hadden, tot éne Gemeente verenigd zynde, (waer van
het Voorbericht voor deze Leerreden een duidelyk verslag verleent,) zo heeft dit
den Eerwaerden van der Horst aenleiding gegeven, tot het doen dezer Leerreden.
Dezelve is geschikt, om der vereenigde Gemeente voor den geest te brengen, wat
haer nu te doen staet, ‘om de eensgezindheid en liefde onder derzelver Leden stand
te doen houden, en den hoogsten trap van volmaaktheid te doen beklimmen:’ ter
nakominge waervan zyn Eerwaerde voorts nog enige bedenkingen in overweging
neemt, ‘waaruit de Gemeente haare verpligting, tot het beharti-
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gen van eensgezindheid en liefde, op het levendigst moet bezeffen.’ Het eerste
gedeelte vervat des regels van gedrag, en het tweede derzelver aenpryzing ter
betrachtinge. In 't een en 't ander drukt zich de Leeraer met zeer veel
naeuwkeurigheid en kracht van zeggen uit; hechtende voorts, ten slot zyner
Leerreden, aen alles zyne nadruklyke aenspraken, betrekkelyk tot den byzonderen
toestand, waerin hy deze Leerreden voordraegt. ----- 't Zal velen, zo we vermoeden,
niet ongevallig zyn, deze regels alhier beknoptelyk by elkander te vinden; waerom
we dezelven, zonder des Leeraers verdere uitbreiding, als op zichzelven staende,
zullen plaetzen. Ze zyn natuurlyk wel byzonder geschikt naer den aert dezer
verenigde Gemeente, en kunnen dus niet altoos in alle andere Kerkgemeenschappen
op zodanig ene wyze stand grypen; doch de ene en andere van dezelve is echter
zo ingericht, dat ze ook, in alle andere omstandigheden, ter handhavinge van liefde
en eensgezindheid in acht genomen kunnen worden. ----- De Eerwaerde v.d. Horst
splitst dezelven in zodanigen die alleen de Leer betreffen, en zulken, die ook
betrekkelyk zyn tot de Zeden en het Huishoudelyke. ----- Tot het eerste behooren
de drie volgende.
‘I. Elk onzer wagte zig van, onder de leden der Gemeente, overeenstemming te
vorderen, in Gevoelens, die niet behooren tot het weezen van den Christelyken
Gods-dienst: ----- die omloopen buiten het Geloof in Jezus Christus: ----- buiten de
belydenis, dat Jezus van God gezonden is, om de menschen met God te verzoenen
in zyn bloed, en om hen ter eeuwige zaligheid te brengen, langs den weg van
Bekeering en Heiligmaaking.
II. Laat ons zorgvuldig waaken tegen allen invoer van Geloofsbelydenissen of
Formulieren van menschelyk opstel. ----- Hiermede begrypt men van zelve, keur ik
geenszins af, dat men zyne Gevoelens, omtrent welke stukken ook, by geschrifte
openbaare. Dit staat vry, en kan noodig zyn, althans nuttig, vooral, wanneer men
ook de gronden van deeze gevoelens bloot legt. ----- Maar verre zy het van ons,
iemants Geloofsbelydenis ooit zo veel te laaten gelden, dat wy anderen daaraan
willen binden, verre zelfs van ooit zo veel belang te stellen in de Geloofsbelydenis
van eenig gezelschap, hoe taltyk, en uit hoe aanzienlyke, Geleerden of schranderen
bestaande.
III. Wy behooren zorg te draagen, om ons nooit te laaten verleiden door Dweepers
en Geestdryvers.’
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Onder de tweede soort van regels betrekt zyn Eerwaerde deze drie.
I. ‘Laat niemand van de Gemeente, wie hy zy, en in welke omstandigheden hy
zig ook bevinde, over iemant van zyne medeleden willen heerschen.
II. Naa maate wy ons hier voor wagten, zal het ons te gemakkelyker vallen, die
inschikkelykheid en toegeevendheid jegens elkander te oeffenen, waartoe ik,
in de tweede plaats, een ieder van ons wil vermaand hebben.
III. Dat men elkander alle goede diensten pooge te bewyzen, daar men toe
bekwaam is.’
Zyn Eerwaerde brengt deze regels, op 't einde van 't tweede deel zyner Leerreden,
of der aenpryzinge ter betrachtinge, geschiktlyk indezervoege te zamen.
‘Hoort, zegt hy, de stem van uwen Christelyken pligt, en ziet op uw weezenlyk
belang. ----- En wilt gy nog een algemeenen regel, die u de waarneeming van alle
onze byzonderen gemakkelyker zal maaken, wel dan, laat het uw groote werk zyn,
de leer van 't Euangelie te beoeffenen, en deszelfs Geboden te volbrengen. Eene
welmeenende en onbevooroordeelde opvolging van dit voorschrift zal u niet in 't
harnas jaagen voor mindere gevoelens of onwettige belydenissen. Eenen
verstandigen en gemaatigden yver voor de waarheid zal zy u doen paaren met
ongeveinsde poogingen, om geen anderen dienst aan God op te draagen, dan die
redelyk is. Ootmoedigheid, langmoedigheid en goedheid zal zy doen uitblinken in
alle uwe bedoelingen onder elkander. En hoe zou 't dan mogelyk zyn, dat vreede
en liefde onder ons verlooren gingen; en ons treuren lieten over 't gemis van haare
zegeningen!’

Experimentum Anatomicum, quo Arteriolarum Lymphaticarum,
existentia probabiliter adstruitur, institutum, descriptum, & Icone
illustratum, à Jano Bleulando, M.D. Lugd. Batav. Apud, A. et J.
Honkoop, 1784. 36 pp. in 4to. f.m.
Het Systema der Watervaten is, zedert eenigen tyd, het groote voorwerp geweest,
met welkers naaspeuring zig de beroemdste Ontleedkundigen hebben bezig
gehouden, en waaromtrent men groote vorderingen, zo ten aanzien van deszelfs
waare natuur, als ook ten opzichte
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van deszelfs nuttigheid, gemaakt heeft. Men is het thans byna eens, dat de
Watervaten een byzonder Systema uitmaaken, afscheidelyk van het Systema der
Bloedvaten: ten minsten de gedaane proefneemingen van Monro, Hunter, Hewson
en anderen, hebben aan dit denkbeeld de hoogste waarschynlykheid gegeeven.
----- De Heer BLEULAND schynt hieromtrent nog twyfelinge te voeden; hy heeft ten
dien einde dit Stuk nader zoeken te beproeven, en deelt ons in deeze Verhandeling
eene proefneeming mede, die hem toeschynt van eenig gewigt te zyn, tegen het
aangenoomen gevoelen, en waaruit hy met eenige waarschynlykheid meent te
mogen afleiden, dat 'er wel degelyk, in zommige deelen van ons lichaam, eene
anastomosis tusschen het Bloed en Water plaats heeft: ----- en dat de arteriae
lymphaticae, uit de arteriae sanguiferae voortkomende, niet ten eenemaal kunnen
ontkend worden. ----- De proef die de Autheur ons opgeeft, en waarop hy zyn
gevoelen vestigt, is, zo wy ons niet bedriegen, niet ten eenemaal nieuw; ook hadden
wy gaarne gewenscht, dat hy ons eenig onderrigt gegeeven had, aengaande het
roode en witte vocht, 't welk hy tot die insectie gebezigd heeft. ----- Wy zyn het voor
't overige volkomen met den Schryver eens, dat 'er in deeze tak der Ontleedkunde
nog duisterheden zyn, en dat de zaak verdient nader onderzogt en nagespeurd te
worden. ----- En dus komt het ons ook voor, dat deeze ééne proef van den Heer
BLEULAND nog zeer weinig afdoet, tegen de naauwkeurige en herhaalde
proefneemingen van zo veele groote, en in de Ontleedkunde zo bedreeven, Mannen.

Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap der
Proefondervindelyke Wysbegeerte te Rotterdam. Zevende Deel.
Te Rotterdam, by R. Arrenberg en Zoon. Behalven het Voorwerk
en een algemeenen Bladwyzer over de zes eerste Deelen, 274
bladz. in gr. quarto.
Tot een aanvang van dit zevende Deel, dient eene Verhandeling over eene kleine
doch ongewoone Sterre, welke het allereerst, in Engeland, is ontdekt in de maand
Maart 1781, en vervolgens in verscheide Plaatzen van Europa is waargenomen,
door D. KLINKENBERG. In dezelve levert ons die ervaren Sterrekundige een
naanwkeurig berigt van zyne waarneemingen, en eene juiste opgave van
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zyne berekeningen, nopens den loop deezer Sterre; mitsgaders zyne opmerkingen
op, en berekeningen van, de waarneemingen deezer Sterre, door den beroemden
T. BRAHÉ, in de jaaren 1589 en 1590. 't Is bekend, hoe men, op de eerste
waarneemingen deswegens onlangs gedaan, deeze Ster voor een Comeet
gehouden, haar vervolgens onder de Planeeten geteld hebbe; waarin men steeds
(*)
meerder bevestigd is geworden , en 't geen ook de Heer Klinkenberg in deezen
staaft, zeggende, met het afloopen zyner Verhandelinge:
‘Dewijl het dan, met de betrekking tot het verschijnsel, dat het eerst voor ruim 190
jaaren door T. BRAHÉ is gezien, en voor een Vaste Ster gehouden, maar zedert dien
tijd is vermist geweest; tot het verschijnsel, dat nu zedert ruim één en half jaare met
een beurtlings voorwaarts en te ruggaande beweeging is waargenomen, indiervoegen
legt als hier voor beschreeven is: zo twijffel ik 'er niet aan, of dezelve Ster, die men
in dit jaar 1782, na dat ze eenigen tijd in de Zonnestraalen onzigtbaar was geweest,
weder, eerst eenigen tijd voorwaarts heeft zien beweegen, en nu tegenwoordig, na
een schijnbaarlijken stilstand, weder te rug ziet gaan; dat dit verschijnsel een Planeet
zal zijn, zo als reeds ook verscheiden Sterrekundigen vaststellen, waarom ze die
Ster met den naam van URANUS hebben benoemt; en dat het die zelfde vermiste
Ster, die BRAHÉ in 't jaar 1580 heeft gezien en waargenomen, weezen zal.’
Hier by komt een Antwoord van den geoeffenden A. YPEY op de Vraag: Hangt het
Lighamelijk Levensbeginsel (Vita Corporea) der Dieren in zijn bestaan, werking,
voortduring of vernietiging ook af van den onmiddelijken invloed van eenig ander
beginsel of kragt der Natuur, de Lucht, het Vuur, de Electriciteit, de Magneetkragt
enz? Zo ja, uit welke proeven en waarnemingen blijkt zulks? en welke nutte gevolgen
of leeringen zijn daaruit te trekken? Ter beantwoordinge hier van is deeze
Verhandeling drieledig: het eerste gedeelte gaat over de waare zitplaats van het
beginzel des dierlijken leevens; het tweede handelt over den aart en wyze van
werken des Dierlyken Leevensbeginsels, in zo verre het zelve door onze zintuigen
kan worden

(*)

Zie daaromtrent een berigt in 't Mengelwerk deezer Letteroefeningen V. D. bl. 489-498, en
de aldaar aangeweezen opmerkingen van den Hoogleeraar Hennert over dit Stuk.
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nagespoord: en de derde of laatste afdeeling is geschikt, om te toonen, dat geene
der bekende algemeene Vloeistoffen of Kragten der Natuur, als de onmiddelyke
oorsprong of onderhouder van het Dierlyk Leevensbeginzel kan worden beschouwd.
----- De Heer Ypey alles, wat hier omtrent in bedenking zou kunnen komen, ter
toetse gebragt, en onvoldoende bevonden hebbende, sluit daarop zyne Verhandeling
met deeze woorden.
‘Is 'er derhalven geene bekende vloeistof uit te vinden, voorzien met zodanige
eigenschappen, als in het dierlijk levensbeginsel worden gevorderd, waar zal men
het zelve dan zoeken? Tot hier toe geloof ik, dat het veiligst is met HALLER te zeggen,
(El. Physiol. Tom. IV. p. 381.) “Et quid vetat uti a luce diversum ignem esse, ab
utroque magnetis materiam, ab omnibus aërem distare nunc constat, quin etiam id
proprium, suos unice per effectus notum, elementum sit?” Waarbij men best zal
doen te berusten, tot dat eene of andere gelukkige ontdekking ons gelegenheid zal
habben gegeven, om verder in de ontbinding dezes onoplosselijken knoops te
vorderen.’
Een drietal van Verhandelingen, hier aan volgende, opgesteld door A.J. VERSTOLK,
C. GRONAU en J.C. BLOYS VAN TRESLONG, strekt ter beantwoordinge eener Vraage
over de voor- en nadeelen van 't planten van een regel Boomen, op de kanten der
Zaai- en Weilanden; en 't geen men daaromtrent, zo de nadeelen kleiner zyn dan
de voordeelen, in agt behoore te neemen. Het staat by deeze Schryvers vast, dat
de bemanteling der Zaai- en Weilanden aan te pryzen zy, nadien dezelve meer
voordeelen geeft, dan men 'er nadeelen van dugten kan; en voorts behelzen hunne
Verhandelingen verscheidenerleie onderrigtingen, nopens het geen in deezen den
meesten dienst kan doen; waarvan de beoefenaars der Landbouwkunde, naar de
verschillende omstandigheden, een nuttig gebruik kunnen maaken.
Op deeze Stukken volgt eene Verhandeling van de Heeren M.V. MARUM en A.
PAETS VAN TROOSTWYK, nopens den Electrophore, ter beantwoordinge van het
Voorstel, om op te geeven den besten toestel van den Electrophore, de byzondere
verschynzelen van dit Electrisch worktuig proefkundig te verklaaren, en aan te
wyzen, welk nieuw licht het zelve aan de leereder Electriciteit toegebracht heeft. In
deeze Verhandeling worden de opgemelde byzonderheden naauwkeurig nagegaan
en ontvouwd; welken te meer eene gezette
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opheldering verdienden, om dat de verschynzelen van den Electrophore de
Electrizeerders niet weinig in den war hielpen; meenende zommigen zelfs, dat ze
de algemeen aangenomen Theorie van FRANKLIN om ver werpen. Het tegendeel
hiervan is uit het in deeze Verhandeling aangevoerde blykbaar; het welk de Schryvers
doet zeggen.
‘Dus meenen wij dan niet alleen de verschijnzelen van den Electrophore uit de
Frankliniaansche leer volkoomen verklaard te hebben, maar teffens te hebben
aangetoond, dat de bijzondere verschijnzelen van dit werktuig van dien aart zijn,
dat zij volgens de Frankliniaansche leer noodzakelijk zoo gebeuren moeten; en dus
kunnen derhalven de verschijnzelen van den Electrophore als zoo veele bewijzen
voor de Frankliniaansche leer worden aangemerkt. Of schoon dan, naar ons inzien,
de leer der Electrophore met geene nieuwe grondbeginzelen verrijkt wordt, geest
echter dit werktuig dat licht aan dezelve, dat de Frankliniaansche leer door deszelfs
verschijnzelen zoo zeer bevestigd wordt, dat zij voortaan als eene beweezene
waarheid mag worden aangenomen.’
Wyders behelst dit zevende Deel nog drie Heelkundige Verhandelingen, die den
beoefenaaren deezer Kunste te stade kunnen komen. De eerste verleent
Aanmerkingen over het Nadeel van heete Geesten en uitdroogende Poeders, en
het Voordeel van etterlokkende Middelen, by ontbloote of bedorven Beenderen: en
de tweede Aanmerkingen over de nuttigheid en noodzaaklykheid van een
voorbereidend Verband voor het opereeren der Hazenmonden en den Kanker der
Lippen. Beide deeze Stukken zyn opgesteld, door J. VAN DER HAAR; en daar by komt
ten laatste nog een Berigt van G.G. TEN HAAF, wegens een Steatoma of Spekgezwel,
in den buik gevormd, en na den dood by de opening van het Lyk gevonden.

Nederlandsche Insecten, beschreven en afgebeeld, door C. Sepp.
Eerste Stuk. Tab. VIII. In quarto.
In deeze Verhandeling geeft ons de Heer Sepp eene afbeelding en beschryving
van den Dagvlinder, bekend onder den naam van den grooten Aurelia, dus geheeten,
in onderscheiding van eenen anderen, die men den kleinen Aurelia noemt, welke
alvoorens door hem beschreeven is; de sterke overeenkomst, die veele Vlinders,
uitgenomen in
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de grootte, met elkanderen hebben, geeft meermaals aanleiding tot zulk eene
onderscheiding; 't welk ook in deezen plaats heeft. De aanhoudende naauwkeurigheid
van den Heer Sepp, zo in 't afbeelden als 't beschryven onzer Nederlandsche
Insecten, houdt zyn arbeid bestendig in waarde, en de Liefhebbers blyven den
verderen voortgang steeds met hetzelfde genoegen verwagten.

Vervolg der Proefneemingen met konstige Lugtbollen. In 't Fransch
beschreeven en verzameld door den Heer Faujas de Saint-Fond.
In 't Nederduitsch vertaald, en met eenige Aantekeningen verrykt,
door den Heer M. Houttuyn Med. Dr. Lid van de Hollandsche en
Zeeuwsche Maatschappyen der Weetenschappen enz. Te
Amsterdam, by J. v.d. Burg en Zoon, 1784. Behalven de Voorrede
en den Inhoud, 230 bladz. in gr. octavo.
(*)

Als een Vervolg van 't voorige, waarvan wy reeds gewag gemaakt hebben , behelst
dit Stuk een berigt van de laatere Proefneemingen met konstige Lugtbollen; 't welk,
even als dat der voorgemelden, gepaard is met nevensgaande aanmerkingen over
derzelver bereiding, bestuuring en 't geen verder nopens dit Stuk overweeging
vordert; waar door deeze berigten van des te meer nuttigheid zyn. ----- Om 'er eene
byzonderheid uit mede te deelen zullen wy, daar de bestuuring der Lugtbollen thans
bovenal in opmerking komt, ons bepaalen tot de opgave van 't geen de Heer Graaf
de Milly deswegens aan de Koninglyke Akademie der Weetenschappen
voorgedraagen heeft.
‘Sommigen, zegt hy, willen 'er Zeilen hebben aangeslagen, anderen Wieken
aangevoegd als die der Vogelen, of Vinnen gelyk der Visschen, daar aan gehecht.
Deeze drie Middelen zal ik agter elkander onderzoeken, ten einde een voldoend
Besluit daaruit op te maaken.
De Scheepvaart in de Lugt verschilt van de Zeevaart in een weezenlyk punt. In
de Zeevaart zwemmen de Vaartuigen in een Vloeistof die ze draagt, en verheffen
zig in een andere, die agthonderdmaal ligter is of dunner; 't welk gelegenheid tot
het gebruiken van Zeilen geeft. Door vergrooting der Oppervlakte geeft men meer
kragt aan de

(*)

Zie Alg. Vad. Letteroef. VI D. bl. 197.
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aandryvende Vloeistof, en in de andere, die tegenstand biedt, wordt dezelve door
de figuur van 't Vaartuig, zo veel doenlyk is, verminderd. Maar in de Lugtvaart kunnen
deeze middelen geen plaats hebben, om dat het Lighaam, 't welk men voorthespen
wil, niet boven dryft, maar ingedompeld blyft in de Vloeistof, welke het zelve draagt;
even als een Vaartuig, dat onder Water dreef, en door een Stroom voortgesleept
werde. In deezen toestand zouden alle Zeilen niet alleen nutteloos, maar zelfs
nadeelig worden, als meer vat geevende aan 't vermogen van den Stroom, en,
boven het middelpunt der zwaarte van het Vaartuig verheven zynde, zouden zy het
zelve doen wankelen. In een stille Zee zou hunne uitwerking volstrekt nul zyn, en
niets dan het Vaartuig overlasten. De Lugtbol komt in dit Geval, en derhalven kunnen
(*)
geen Zeilen daar aan eenig nut toebrengen .
Wat de Vlugt der Vogelen aangaat en het zwemmen der Visschen, zal het maakzel
der eersten aan de Natuurkundigen genoegzaam doen blyken, dat men by hun, tot
zekeren trap, de Modellen niet zoeken moet om de Lugtbollen te bestuuren. Want
de snelheid van de beweeging der Wieken in de Vogelen is bykans onnavolgbaar,
en zou niet toepasselyk zyn op de Lugtbollen, als geen genoegzaame stevigheid
hebbende, tot de noodige poogingen, om een zo snelle beweeging voort te brengen.
Wat de Visschen belangt; hunne Zwemvinnen, en vooral de plaatzing en beweeging
hunner Staarten, schynen de bekwaamste Middelen tot bestuuring der Aërostatische
Machine aan te bieden. De Zwemvinnen zyn kort, breed en een weinig schuins
geplaatst; de Staartvin, Loodregt staande, vervult den dienst van Roer, en men ziet
genoegzaam, dat dezelve ten modelle gediend hebbe, in de Zeevaart, voor het Roer
(†)
der Schepen . De Zwemvinnen schynen ook het

(*)

(†)

['t Is hier niet te doen om den Lugtbol voortgang te geeven, welken hy, zelfs met weinig Wind,
door eigen Windvang genoegzaam heeft; maar om hem te bestuuren, en in dat Geval kan
zekerlyk een Zeiltje, al is 't maar klein, op de Schuit geplaatst, veel doen, mids de Schuit een
Roer hebbe; gelyk uit de Proefneeming van den Heer BLANCHARD is gebleeken.]’
‘[Buiten twyfel zal de figuur der Vaartuigen eenigermaate daar van afgeleid zyn, hoewel die
in veelen zeer verschift. Een vermaard Scheepsbouwer hadt 'er den Makreel, als den besten,
toe voorgesteld. Men weet, hoe weinig de meesten naar die figuur gelyken. Van den Staart
zal zekerlyk het eerste denkbeeld van een Roer ontleend zyn.]’
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voorbeeld geweest te zyn van Riemen, en ik denk, dat deeze de beste en
voornaamste Middelen zyn, welke men in de Lugtvaart gebruiken kan. De Visschen
hebben een voordeel van hunne Zwaarte naar believen te kunnen verminderen of
vermeerderen, door hun Lugtblaasje uit te spannen, of toe te knypen. Dit zelfde
heeft ook eenigermaate plaats in de Lugtbollen door Vuur, en in die, met ligter stoffen
dan de gewoone Lugt gevuld, is men wel door uitlaating van de Middelen tot
nederdaaling meester, maar niet om de verlooren Lugt te herstellen, en dus weder
op te stygen. Wanneer men acht geeft, hoe gemakkelyk het logge Lighaam der
Vogelen, door den slag der Wieken, naar boven wordt gevoerd, zo wordt het
denkbeeld niet vreemd, dat men door middel der Riemen, mids den Slag nederwaarts
richtende, ook wel den Lugtbol zou kunnen doen opstygen, zo wel, als door den
Slag opwaarts te richten, nederdaalen. Ondertusschen zou men, tot een goeden
uitslag, in de tegenstrydige beweeging de Riemen op zyn kant moeten houden, dat
de Ondervinding met een weinig Oefening ligt zou onderrichten.
Tot de Horizontaale beweeging schynt het my blykbaar, dat de Riemen alleen
genoeg zyn. Men kan die maaken van Taf, van Papier en Pergament. Men moet
den voorrang geeven aan de ligtste en tevens stevigste Stoffe: ik denk, dat gevernist
of gewascht Taf bekwaamst zou zyn. Men moet niet denken, dat deeze Riemen
eene bystere grootte behoeven; want een Lighaam, dat in volkomen Evenwigt dryft
in de Lugt, zal door de minste pooging in beweeging gebragt en werwaards men
wil gevoerd worden; zo maar de Winden, welke in de Lugtvaart even 't zelfde zyn
als de Stroomen in de Zeevaart, niet regtstreeks tegenstrydig vallen. Op het ergste
zal men in de Lugtvaart altoos halver Wind kunnen vaaren, en misschien zullen de
Lugtroeijers, door langduurige oefening, wel de bekwaamheid verkrygen, om scherper
voort te gaan, by den Wind.
De figuur en langte der Riemen zal de ondervinding en 't gebruik moeten bepaalen.
Ik denk, dit afwagtende, dat men in 't eerst Riemen beproeven moet van gewaschte
of geverniste Taf van eene Raamachtige figuur, van 18
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Duimen middellyn op 30 Duimen langte, zonder het Handvatzel daar onder te
begrypen, 't welk 3 Voeten of daaromtrent lang kan zyn. Het Roer moet ook zyn van
Taf, 30 Duimen breed en 4 of 5 voeten hoog; maar men begrypt ligt, dat het zelve,
naar de grootte van de Machine, kleiner gemaakt moet worden of grooter.
De voordeeligste manier, zo ik my verbeelde, tot bestuuring deezer Werktuigen,
zou zyn, den Lugtbol te plaatzen in 't midden van eene Cirkelronde Gaandery, welke
alleenlyk dienen zou voor de Roeijers en den Stuurman. Laager, beneden den
Lugtbol, zou men een Vaartuig hangen voor de Reizigers en hunne Goederen, 't
welk tevens tot Ballast dienen zou voor de Gaandery, om die in de horizontaale
plaatzing te houden, en het wankelen te beletten.
Ligt begrypt men, dat, wanneer de Lugtbol in 't midden van de Gaandery
vastgemaakt ware, de speeling der Riemen veel meer uitwerking zou hebben, en
naar alle kanten met meer gemak, zo wel in de horizontaale als verticaale
beweegingen, geschieden.
Men zou den Lugtbol in 't midden van de Gaandery kunnen ophangen, door middel
van een Net, op de wyze der Heeren CHARLES en ROBERT. De Wagen of het Vaartuig
kon op de gewoone manier, maar op een behoorlyken afstand, gehangen worden,
en voor 't overige zullen bekwaamer Werktuigkundigen, dan ik, nog wel andere
Middelen uitdenken, om deeze Uitvinding te volmaaken, indien men dezelve zulks
waardig keurt.
De Visschen, waarvan ik reeds gesproken heb, verdienen in dit opzigt zo veel te
meer opmerking, om dat zy, niettegenstaande de Vloeistof, welke zy bewoonen, zo
veel meer tegenstand biedt, zig nogthans met zulk een snelheid daar door beweegen.
Hunne Zwemvinnen zyn zeer klein ten opzigt van hunne grootte, en niettemin weeten
zy daarvan gebruik te maaken, om voort te komen met eene verwonderlyke
(*)
vlugheid . Wy neemen ze dan tot een voorbeeld van de aanvoeging der Riemen,
en onder hun is geene, die meer overeenkomst met de

(*)

‘[Echter hangt de vlugheid van de beweeging der Visschen meer af van de werking van
hunnen Staart, gelyk ik elders breedvoerig heb aangetoond, en zy gebruiken de Zwemvinnen
meest om zig te bestuuren of in balans te houden, als ook om hunnen Vaart te stuiten.]’
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Lugtbollen heeft, dan de Egelvisch, wiens byna Klootrond Lighaam de Vinnetjes in
't voorste aangevoegd heeft, daar dezelve in de langwerpige Visschen, gelyk byna
(*)
alle anderen zyn, veel agterlyker staan; waarvan de reden ligt is te begrypen . Uit
de Figuur van deezen Visch besluit ik, dat de Gaandery rondom den Bol geplaatst
moet worden, en wat de langte zo wel als de plaatzing der Riemen aangaat, dezelven
zou men ligt in evenredigheid van deszelfs Vinnen kunnen berekenen.
Ik weet wel dat 'er Menschen zyn, die eene volstrekte onmooglykheid stellen in
het beweegen der Lugtbollen op eene willekeurige manier. Zy grondvesten hun
Gevoelen op den tegenstand der Vloeistoffe, welke men moet verplaatzen, die zy
achten onverwinnelyk te zyn, zonder eene aanmerkelyke kragt, te groot om in de
Lugt-Machinen te gebruiken. Die tegenstand, niettemin, is in de Lugt zo klein, dat
men 'er in de gewoone beweegingen niets van gewaar wordt; mids de beweeging
met geen te groote snelheid geschiede. In 't Water zwemmende, bespeurt men ook
geen grooten tegenstand, en kan zig naar alle kanten met veel gemak beweegen.
Om kort te gaan, een ieder, die een goed oordeel bezit, zal ligt begrypen, dat al
het gezegde toepasselyk is op de beweeging der Lugtbollen; met dit onderscheid
alleen, dat dezelven, ligter dan de Lugt zynde, de zwaarte niet hebben te overwinnen,
welke het Lichaam zo vermoeit na een langen Togt, vooral in het beklimmen van
Gebergten. 't Is klaar dat zy, in 't midden der Lugt in een volmaakt Evenwigt
hangende, voor de minste pooging zullen wyken, en dat de beweeging der Riemen
hun naar alle kanten voeren zal, werwaards men ze richten wil, wanneer de Winden
maar niet volstrekt tegenstrydig zyn. Want men moet bekennen, dat 'er altoos
tusschen de twee Scheepsvaarten, (als het te doen is om scherp by den Wind te
vaaren,) het verschil zal zyn, 't welk de digtheid der beide Vloeistoffen, benevens
de plaatzing van het Vaartuig en den Bol, noodwendig moeten voortbrengen. Ik wil
zeggen, wanneer 'er Wind is in de Lugt, de Aërostatische Machinen zekerlyk in het
zelfde geval zullen zyn, als Schepen, die in Stilte zig blootgesteld vinden aan de
wer-

(*)

‘[Het zou nog te bewyzen staan, dat die Egelvisch een snellen voortgang had, en die Vinnen
daar toe gebruikte.]’
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king der Stroomen; alzo de Winden, gelyk ik heb gezegd, in den Dampkring even
't zelfde zyn, als de Stroomen in de Zee; maar de Vaartuigen kunnen, buiten Stilte,
de Stroomen overwinnen door middel van Zeilen; daar de Lugtbollen nooit volstrekt
tegen den Wind zullen opkomen: de Riemen zullen geene uitwerking hebben, dan
als het stil Weer is, of met een gunstigen Wind.’
Uit de Voorrede, door den Heer Houttuyn voor dit Vervolg deezer Proefneeming
geptaatst, blykt het, dat zyn Ed. vry gemelyk is over eenige aanmerkingen, welken
zommigen over zyne aantekeningen in, en Voorrede voor, het eerste Stuk gemaakt
hebben. Hieronder behoort ook, het geen wy in onze Algemeene Vaderlandsche
Letteroefeningen, VI. D. bl. 199. geschreeven hebben. 't Lust ons niet, ons in 't
breede hierover uit te laaten: wy hebben het onze gezegd, en de Heer Houttuyn het
zyne; de onpartydige Leezer, dien 't gevalt, gaa alles nogmaals na, en oordeele,
wie gelyk hebbe. Dog het zal niet zeer der moeite waardig zyn, zig hiermede op te
houden, dewyl de Heer Houttuyn zelf het als beuzelingen opgeeft, zeggende: ik
stap van benzelingen af. Had zyn Ed. het van 't begin af zo beschouwd, dan had
hy zyne aanmerking, over 't gebruik, dat de Heer van Noorden van 't woord
halsbreeken maakt, niet een en andermaal herhaald; en 't geen we deswegens
schreeven zou dan nimmer op 't papier gesteld zyn, als ligt te begrypen is.

De aloude Staat en Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden,
door E.M. Engelberts. Eerste Deel. Te Amsterdam, by J. Allart 1784.
Behalven de Voorafspraak, 416 bladz. in gr. octavo.
Eene nieuwe naspooring van den alouden Staat en Geschiedenissen onzer
Vereenigde Nederlanden, door de keurige hand van den opmerkzaamen Engelberts
medegedeeld, kan niet anders dan den beoefenaaren onzer Vaderlandsche
Geschiedenissen aangenaam zyn; daar hy zig geen moeite ontzien heeft, om alles
uit de oudste gedenkschriften zelve na te speuren, het geen hem meermaals
gelegenheid gegeeven heeft, om aan deeze en geene byzonderheden een nieuw
licht by te zetten. ----- Hy heeft dit Werk opgesteld, by manier van zamenspraaken,
tusschen Eelhart en zyn Zoon Fredrik, waarin ook nu en dan zyne oudste
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Dogter Machtilde deel neemt, of welk gesprek zomtyds voortgezet wordt, in het
gezelschap zyner Egtgenoot Vredegond en haare jonge Kinderen. Het eerste gesprek
gaat, by manier van Inleiding, over de Liefde tot het Vaderland, waaromtrent de
Autheur verscheiden leerzaame en aanmoedigende bedenkingen aan de hand
geeft. Vervolgens maakt hy een aanvang van zyn Werk zelve, met het mededeelen
eeniger algemeene aanmerkingen over de aloude gesteldheid van ons Vaderland;
het welk hem verder leidt tot het naspooren van den vroegeren loop onzer Rivieren;
welk een en ander voorts opgehelderd wordt, door eene nevensgaande Kaart, die
onze geagte Schryver zelf vervaardigd heeft, en in de verklaaring van welke hy zyn
gevoelen, verschillende van het algemeene denkbeeld, ten duidelykste ontvouwt.
Wyders hegt hy hieraan een berigt van de bevolking van Europa, en de verhuizing
der Volken, dat hem wel byzonder brengt tot de gevallen der Cimbren, en voorts tot
eene melding van de oudste inwoonders der Nederlanden; waarop hy dan laat
volgen een verslag der komste van Caesar en zyne Krygsbedryven in deeze
Gewesten. Eindelyk zyn de twee laatste zamenspraaken van dit eerste Deel geschikt,
ter ontvouwing van 't geen den ouden staat der Batavieren, nopens hunne komst
hier te Lande, gestalte, kleeding, onderscheiden rangen, wooningen, huiselyke
bezigheden der Vrouwen, mitsgaders bedryven en tydkortingen der Mannen betreft;
het welk in het tweede Deel met eene verdere beschryving hunner leevenswyze
agtervolgd staat te worden. ----- De Heer Engelberts behandelt dit alles met veel
naauwkeurigheid, en op eene geleidlyke manier, die des Leezers aandagt gevestigd
houdt en steeds meerder uitlokt. ----- Gemerkt zyn Ed. bovenal veel werks gemaakt
heeft, van den alouden loop der Rivieren duidelyker, dan gewoonlyk geschiedt, aan
te toonen; en daar hy zyn gevoelen deswegens, by manier van eene herinnering,
ter gelegenheid dat Machtilde zich met haaren Broeder vereenigt, om 's Vaders
gesprekken te aanhooren, nogmaals beknoptlyk voordraagt, en tevens de
waarschynlykste woonplaatzen der oudste Volkeren in deeze Gewesten aanwyst,
zo komt het ons raadzaamst voor dit gedeelte hier over te neemen, om den Leezer
nog eene gewigtige byzonderheid uit dit Werk mede te deelen.
‘E. Wy hebben, (dus vangt de Vader zyne herinnering aan,) de oude gesteldheid
van den grond, dien wy bewoonen, en van de voornaamste rivieren, die denzelven
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doorsnyden zo naauwkeurig opgespoord als ons mogelyk was. Ik heb tot gemak
van uw Broeder een landkaart ontworpen, wyl ik 'er nog geene had aangetroffen,
welke met alle de bepaalingen der oude Schryveren, en ook met myne denkbeelden,
volkomen overeenstemde. Vooral hebben wy ons werk gemaakt, om het zoo
beroemde Eiland der Batavieren te ontdekken, terwyl het een hoofdgedeelte van
ons oude Vaderland uitmaakte, en wy hebben het gevonden tusschen de twee
voornaamste armen van den Rhyn, van daar dezelve zich ruim honderdduizend
schreeden van het oude strand voor de eerste reize in deezen aard verdeelt; tot dat
hy in 't zuiden door Maas en Waal, en wat laager by Katwyk in zee stort. ----- Zie
(*)
hier de kaart MACHTILDE .
Dit is de Rhyn, die heel uit het Zwitzersche gebergte voortkomt, en van ouds de
voornaamste scheiding tusschen de landen der Galliers en Germaanen, of, gelyk
wy nu zeggen, tusschen Vrankryk en Duitschland maakte. Zie daar verdeelt hy zich
in tweën. De regter arm, die de noordelykste is, behoudt den oorspronkelyken naam,
maar verdeelt zich een weinig verder weder in twee voornaame takken. Die regt
uitloopt tot in de Noordzee wordt nog de Rhyn geheeten; en daar hy in zee valt de
middelste mond van den Rhyn. De andere tak, die naar 't Noorden loopt, is de Vecht,
die zich wel ras in een groot Meer verliest, dat nu in een gansche zee veranderd is,
toen Flevo en nu de Zuiderzee geheeten. Vervolgens krimpt het in tot een stroom,
die een vry groot Eiland vormt, en ten laatsten door verscheide monden in den
Oceaan of Noordzee uitloopt. Nu moeten wy tot de eerste verdeeling van den Rhyn
wederkeeren. Deeze zuidelyke tak wordt de Waal genoemd, die omtrent
twintigduizend schreden verder in de Maas valt, deeze twee rivieren vereenigd, en
somtyds den laatsten daarom als een gedeelte van den Rhyn doet voorkomen, om
dat deeze rivier zich door den zelfden mond, die Helium van ouds genoemd

(*)

De Autheur oogt hiermede op zyne bovengemelde daartoe vervaardigde Kaart, welke wy hier
niet hebben kunnen plaatzen: doeh een opletrend Leezer zal het denkbeeld van den Heer
Engelberts genoegzaam kunnen nagaan, wanneer hy 't oog gevestigd houdt op onze gewoone
kaart van de tegenwoordige Nederlanden.
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wierd, in de Noordzee ontlast. En deeze takken, die de Waal en de Maas aan de
eene, en de oude of ook wel de Leidsche Rhyn aan de andere zyde genoemd
worden, bepaalden het voornaamste eiland van die rivier.
M. Maar welke zyn deeze andere rivieren?
E. De voornaamste, daar wy voor eerst meê te stellen hebben, zyn de Schelde
hier in het Zuiden; de Yssel in 't Oosten, die naderhand by die stippen ook met den
Rhyn vereenigd is, en de Eems in het Noorden. Deeze bevinden zich genoegzaam
op de uiterste grenzen van dat land, waar op wy thans onze aandagt moeten
vestigen, het welk in het Westen en Noordwesten door de zee bespoeld wordt. ----Wy spraken vervolgens over de eerste inwooners van dit Land, waar van wy weinig
of geene berigten hebben, dan die ons van de Romeinen en Grieken, de eenigste
geschiedschryvers der volken in dit waerelddeel, zyn ter hand gesteld, by
gelegenheid dat zy van vreemde volken, uit de afgelegenste en noordelykste deelen
van Europa bezogt wierden. Ik heb uw broeder gezegd, dat zy van ouds allen Celten
genoemd wierden, die Vrankryk, Duitschland en het geheele Noorden van Europa
bevolkt hebben; ----- dat deeze Celten uit Aziatische Scythen gesprooten zyn, en
zich allengskens van tyd tot tyd door Europa hebben verspreid, na dat hunne
zwerflust, of de noodzaakelykheid hen daar toe noopten: ----- terwyl men by gebrek
van aantekeningen onmogelyk den juisten tyd, wanneer elk Land en ook ons
Vaderland een deel in de bevolking gekreegen heeft, bepaalen kan. ----- Onze
landstreek behoort ten deele tot Gallien, gelyk de Romeinen het noemden, ten deele
tot Germanien, en is dus door beide Natien beslaagen, schoon zy oorspronk lyk
één volk zyn. Intusschen hebben zy over en weêr bezit van deeze landstreeken
genomen: eerst de Gallen, die in den beginne de volkrykste, de magtigste, en het
meest genegen waren tot verandering; en daar na de Germaanen, wanneer dezelve
in aantal en dapperheid de Gallen konden opweegen. De byzondere naamen der
volken, die aan deezen en geenen kant van den Rhyn woonden, en uit deeze beide
Natien gesprooten waren, zyn eerst aangetekend, wanneer de Romeinen op hun
beurt deeze landen tot een tooneel des oorlogs maakten. Men kan dus wegens de
geduurige verhuizingen niet gissen, hoe lang of hoe kort zy gewoond hadden op
de plaats, waar de Romeinen hun eerst aantroffen; ----- te minder,
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om dat eenige buitengewoone vloeden eene merkelyke verandering in deeze oorden
te weeg gebragt hebben, welke de Cimbersche vloed of vloeden worden genaamd,
om dat de Cimbren, die langs de kusten van de Noordzee woonden, het meest daar
door geleden hebben, en genoodzaakt waren hunne woonplaatsen te verlaaten, en
anderen te zoeken; gelyk ze met verschillenden uitslag gedaan hebben, tot in Italien
toe, waar zy meest allen hun einde vonden.
FR. Van deeze aanmerkelyke tochten heb ik myne zuster het een en ander
medegedeeld.
E. Dan zult gy haar gezegd hebben, dat deeze Cimbren ook hier aan den zeekant
van den Rhyn af naar 't Noorden toe gewoond hebben, dat de Noordzee naar hun
de Cimbrische zee geheeten wierdt, dat zy verscheide andere volken, van minder
naam, die zy in hun tocht aantroffen, hebben mede genoomen, zoo dat men hier
uit met de meeste waarschynlykheid besluiten kan, dat onze landgenooten zich ook
onder dat ontzachelyk heir hebben bevonden, het welk byna geheel Europa heeft
ontrust, en de Stad, die der waereld wetten voorschreef, meer dan eens doen
beeven. Op zulk een wyze is dan deeze landstreek byna anderhalve Eeuw vóór de
geboorte van CHRISTUS, uit nood of vrywillig, ontvolkt; egter zoo, dat buiten twyffel
nog een aanmerkelyk gedeelte der inwooneren gebleeven is.
FR. Het is jammer dat wy deezen niet kennen.
E. Misschien komt de Sicambren de eer toe, dat zy het meest gehegt waren aan
hun Vaderland. Zy hadden ook de minste reden tot verandering, wyl hunne landen
het minst bloot gesteld waren aan de vloeden.
M. Die naam zweemt wel wat naar die van Cimbren, waar woonden zy?
E. Men denkt dat de naam van Sicambren zo veel zegt als Zuid-Cimbren, en hier
is niets belachelyks in, wanneer men nagaat hoe onderscheiden, en dikwerf geheel
verkeerd, naamen van vreemde en eerst bekend geworde volken worden
uitgesprooken. Elk buigtze naar zyn tongval gelyk ook de Grieken en Romeinen
naar de hunne deeden. Men plaatst hen aan de regterzyde van den Rhyn in
Gelderland en Zutphen, welke toen door geene rivier verhinderd wierden: misschien
hebben zy zich tot aan den Rhynschen Vecht uitgebreid, want zy waren vry talryk
en zeer onderneemend. Men treft in deeze
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oorden de hoogste gronden van deeze landstreek aan. Naderhand zyn ze een
weinig verplaatst.
FR. Wy kennen dus al één volk by naame.
E. Zoo is het ook. Of de overigen van vroeger of laater tyd zyn, weet ik niet; ik zal
ze u opnoemen, en hunne woonplaatzen aanwyzen. Gaat dezelve naar op de kaart,
en vergelykt 'er de hedendaagsche by. Laaten wy van boven af dat is aan den
zuidkant beginnen. De eersten, die men hier aantreft zyn de Morinen, die de uiterste
der volken genoemd worden, om dat zy aan de zee digt by de grenzen van Galliën
woonden, want al wat verder strekt, dan deeze grenzen, of dat hetzelfde is, verder
dan de Rhyn, was den Romeinen in vroeger tyden geheel onbekend. De oudste
inwooners van Zeeland tusschen de armen van de Schelde, de nabuuren van de
Morinen of Vlamingers gelyk ze thans genoemd worden, zyn de Taxandriers, maar
van een weinig laater oorsprong. Tusschen de Schelde en de Maas, in de
nabuurschap van het land van Luik, hadden de Cimbren hunne zesduizend man
agtergelaaten, die eene volkplanting der Aduatiken uitmaakten. Men vond 'er een
of twee plaatzen, die van hun den naam ontleenden. Wat laager woonden de
Menapiers in Braband en strekten zig zydwaards uit tot over den Rhyn. De Batavieren
bewoonden niet alleen het eiland van den Rhyn; tusschen de armen van deeze
Rivier, en die van de Waal en Maas beslooten, maar hebben zich ook vervolgens
aan deeze zyde van de Maas, die hier ook wel de Rhyn genaamd wordt, uitgebreid.
Daarentegen woonden ook andere volken op het eiland, schoon het naar de
Batavieren, als verre de voornaamsten, benoemd wierd. Deezen waren de
Kaninefaaten aan de eene, en misschien ook aan de andere zyde van den middelsten
Rhynmond langs het strand. De kleine Cauchen volgden aan deezen, dan de Marsen
of Marsaaten, die omstreeks Tessel geplaatst worden. Meer binnen 's Lands
woondén de kleine Friezen, de Frisiaboonen, die van zommigen voor dezelsde
gehouden worden, en de Sturiers. Deeze laatste vier of vyf volken telt PLINIUS op
de andere eilanden, die neffens het voornaame eiland der Batavieren tusschen
Helium en Flevium, tusschen den mond van de Maas en het Flie liggen. Men zal
ze dan best in Noordholland en West-Friesland plaatzen, die door veele spranken
van den Rhyn en meiren, als 't ware, in verscheide eilandjes verdeeld wierden;
terwyl men Zuid-
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holland, benevens een gedeelte van Gelderland en Utrecht, voor de Batavieren
moet overlaaten. Aan de overzyde van het Flie denk ik uit de beschryving van PLINIUS
dat de groote Cauchen langs de Noordzee een aanvang genoomen hebben, ter
plaatze daar nu de Wadden zyn. De groote Friezen woonden wat verder landwaards
in het overige gedeelte van Groningerland en Vriesland. Aan deezen grensden de
Tenctren in 't Landschap Drenthe, de Usipeten nevens de Bructeren in Overyssel,
en de Sicambren, waar van wy reeds gesproken hebben, in Gelderland. Wat hooger,
tusschen de Maas en den Rhyn woonden de Ambivariten.
FR. Dus was ons gansche Vaderland beslaagen. Als Vader het niet kwalyk neemt,
zal ik tot gemak van myne Zuster en my alle deeze volken op de kaart aantekenen.
E. Dit mag ik gaarn lyden; maar laat ik u alvoorens zeggen, dat ik het opgegeevene
niet voor onfeilbaar houde. Het zou ligt kunnen gebeuren, dat ik naderhand omtrent
het een of ander volk beter onderrigt wierdt. Ik heb alle kaarten van den alleroudsten
staat van onze Nederlanden geraadpleegt, en op dezelve zoo veel verschillende
en willekeurig geplaatste volken aangetroffen, als 'er denkbeelden omtrent de rivieren
plaats hebben. Het gemeenste en waarschynlykste gevoelen heb ik omhelsd, maar
my vooral geschikt naar de oudste Schryvers. Ondertusschen is het niet wel mogelyk
hier alle misslagen te vermyden, en alles te vereffenen.’

Het groot Stadsrecht van Utrecht; of Deductie omtrent derzelver
Rechten, Privilegien, en Jurisdictie; inappellabiliteit in het
crimineele en de middelen; opgesteld door Oosterdyk en
Wantenaar, Advocaaten, 1764. Te Utrecht, bij J.M. van Vloten, 1784.
In gr. octavo, 124 bladz.
Men heeft dit Regtskundige Geschrift, dat reeds in den jaare 1764 gediend heeft,
op goeden grond waardig geoordeeld, om door den druk gemeen gemaakt te worden;
nadien het, buiten de byzondere betrekking tot een zeker voorval in die dagen, ook
van een uitgestrekter nuttigheid kan zyn in de tegenwoordige omstandigheden. Het
behelst naamlyk een zeer juist verslag van 't groot
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Stadsregt van Utrecht, en 't geen daar toe behoort, 't geen de Heeren Oosterdyk
en Wantenaar in deezen Geschied- en Regtskundig ontvouwen; uit welken hoofde
het zelve van een algemeenen dienst kan zyn. ----- Na eene opgave van de Historia
facti, of van het voorgevallene, tusschen de Vroedschap der Stad Utrecht en zekeren
Persoon met naame Gysbert Egeling, 't welk in den jaare 1764 aanleiding gegeeven
heeft tot het opstellen deezer Deductie, behandelt het zelve de drie volgende
Poincten.
‘Eerstelyk. Een Vertoog van de Eminente Regten, bijzonder met relatie tot het
judicieele der Stad, in de tijden der Bisschoppen. Ten twede, in hoe verre jegenswoordig de voorsz. regten, bijzonder met relatie
tot de jurisdictie van de Stad, verstaan kunnen worden ongekwetst gebleven te zijn,
niettegenstaande de veranderinge, die de Stad en Provincie, zoo door de translatie
van de temporaliteit, als door de erectie van de Republiek, mogt verstaan worden
ondergaan te hebben, en eindelyk;
Ten derde, een kort betoog uit het voorgehandelde van de bevoegdheid der
poenale Procedures, bij den Raad der Stad jegens voorn. G. Egeling gehouden,
zullende dit Vertoog voorts gesloten worden met eenige reflexien ter solutie van de
consideratien bij de H. Edelen [in dit geval] gemoveerd.’

Verzameling van Stukken betrekkelyk tot het zenden eener
Commissie van H.E. Gr. Mog. de Heeren Staaten van Holland en
Westvriesland naar Rotterdam, tot het onderzoek naar de oorzaken
van de aldaar plaats hebbende oneenigheden, en het wantrouwen,
en tot het beraamen van gepaste middelen ter herstelling van de
openbare rust, in den jaare 1784. Eerste Deel. Te Dordrecht, by A.
Blussé en Zoon, en te Rotterdam, by J. Ruys en J. Krap A.Z. 1784.
Behalven het Voorberigt en de Lyst der Stukken, 404 bladz. in gr.
octavo.
Men stelt zig hier mede voor, by een te verzamelen alle de Stukken, die de
Rotterdamsche Burgeronlusten met de gevolgen daar van, ten deezen dage,
betreffen, welken, zo voor de Magistraat der Stad, als voor den Souverain der
Provincie, gepasseerd zyn. Hier door ver-
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krygt men de anders hier en daar verspreide Stukken by elkander; men kan ze dus
gereedlyk onderling vergelyken; het voorgevallene onpartydig beoordeelen, en,
daar 't van dienst kan zyn, met weinig moeite, in 't vervolg van tyd, het een of ander
byzonder Stuk vinden en nagaan. Dat een zodanige verzameling, en voor den
tegenwoordigen tyd, en voor de nakomelingschap, haare nuttigheid kan hebben, is
alleszins blykbaar; des men met rede verlange, dat de Uitgevers, door een goed
vertier van deeze Verzameling, aangemoedigd zullen worden, om dezelve te
agtervolgen, tot dat deeze zo gewigtige zaak geheel afgeloopen, en de rust in
Rotterdam hersteld zy. Het thans afgegeeven Stuk vangt aan met een Extract uit
de Resolutien der Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, in dato 13 April
1784, en eindigt met een Extract uit dito Resolutien in dato 10 Aug. 1784, tot het
zenden van Heeren Gedeputeerden van H.E. Gr. Mog. na Rotterdam.

Staatkundige Bijdragen van Adolus den Opmerker, IIde Deel. Te
Utrecht, bij J.M. van Vloten, 1784. In gr. octavo.
In dit Stukje wordt ons geleverd een egt verhaal van het voorgevallene te Rotterdam
voor en na den opmarsch van de Compagnie No. 9, staande onder commando van
den Heer, Raad in de Vroedschap en Lieutenant Collonel JAN JACOB ELZEVIER, en
geleid wordende door den Lieutenant LEONARDUS VAN ZWYNDREGT, op den 3 April
1784, by welke gelegenheid dezelve door het Gemeen is aangevallen. Dit verhaal,
dat alleszins kenmerken van egtheid draagt, is voorzien van de vereischte Bylagen,
welken ter ophelderinge en bevestiginge van 't zelve strekken. ----- Hier nevens gaat
een Aanhangzel, 't welk op eene treffende wyze toont, hoe verre Leden van de
Regeering zig slaafsch kunnen vernederen, om, tegen eed en pligt, de schandlykste
verbintenissen aan te gaan. Men vindt naamlyk in 't zelve eene Copy van twee
beëedigde contracten, welken de Heeren AEgidius Groeninx en Vastardus Groeninx
in de jaaren 1687 en 1690 getekend hebben; waar by die Heeren zig, ter verkryginge
der electie van Willem den III, tot eene Vroedschapsplaats in Rotterdam, verbinden,
om zig in alles, wat 's Lands zaaken
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betreft, te zullen gedraagen, naar 't goedvinden van den Burgemeester Roosmaele
en den Heer Jacob van Zuylen van Nieuveldt, en, by afsterven van den eenen, naar
dat van den langstlevenden. Ze gaan vergezeld van eenige aantekeningen van den
Uitgeever, die het verfoeilyke van zulk een gedrag in 't volle daglicht stellen. ----Men ziet hier, hoe Mannen, die eene eed van zuivering doen, by 't bezit neemen
eener Vroedschapsplaatse, die zig onder eede verbinden om 's Lands welzyn naar
hun beste weeten te helpen bevorderen, zig vooraf slaafsch kunnen onderwerpen
aan de maatregelen van eenige Gezagvoorders, en deeze hunne onderwerping
met de plegtigste eede, en verpligting tot eene zwaare geldboete, by mangel van
nakoming, staaven. ----- Wie kan, zonder verontwaardiging, (om hiervan slegts een
enkel staal by te brengen,) de volgende betuiging van den Heer Groeninx leezen!
‘Dat ik in alle getrouwigheid sal correspondeeren met den Burgemeester
Roosmaele en den Heer Jacob van Zuylen van Nieuveldt, en by afsterven van den
eenen, met de langstleevende van die beyden, ----- dat ik ook by gevolge zal
correspondeeren, met die geene, met dewelke de welgemelde Heeren zullen partyen
hebben, of maken onder de Vroedschappen van tyd tot tyd, soo ook de saeken oit
mogten gehandelt worden, het zy met veranderinge van de partye of wat andere
(*)
gevallen voorvielen, daarin ik ook de voorgemelde Heeren blindeling zal volgen .’

(*)

‘Het was niet genoeg eene heimelijke correspondentie met de gemelde Heeren Roosmaele
en van Nieuveldt getrouwelijk te onderhouden; het was niet genoeg, deeze Correspondentie
te extendeeren tot de Cabale, die zij in de Vroedschap van tijd tot tijd zouden hebben of
maaken, maar hier moest dit nog bijkoomen, dat de Heer Groeninx op eene ongehoorde wijze
geconstringeert wierdt, om, bij elke verandering van de partij, of liever, telkens, wanneer het
eigenbelang wilde, dat men de huik naar den wind zou hangen, de mynheers blindelings te
volgen. ----- Welk eene vernedering voor den redelijken mensch, om, als de schaduw, de
schandelyke voorwerpen te volgen, en hen de momaangezigten na te draagen, bij welker
wisselend gebruik men heden zijn moet, die men gisteren niet was, alleen, om op de vertrapte
rechten des Volks het haatelijk zelvsbelang te vestigen!’
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Het gedrag van Jonkheer A.P. van der Capellen, Colonel hy de
Cavallerie ten dienste van de Republiek der Vereenigde
Nederlanden, en Eerste Luitenant van het Escadron Guardes du
Corps van Z.D.H. den Heere Prince van Orange en Nassauw enz.
enz. enz. Aan het Publicq door Hem zelven opengelegt In 's
Gravenhage, by C. Plaat, 1784. Behalven de Introductie, 128 bladz.
in gr. octavo.
In dit Geschrift voldoet Jonkheer A.P. van der Capellen aan veeler begeerte, daar
ze, aan de gunstigste zyde van hem denkende, al voorlang gewenscht hebben, dat
zyn Hoog Welgebooren, overeenkomstig met zyne reserve, in het Avertissement,
in July 1783, in de Couranten geplaatst, zyn goeden naam zou handhaaven, door
zyne onschuld aan het hem te last gelegde of gesoupconneerde in een helder licht
te stellen. Het onpartydige Publiq kan nu over het voorgevallene, dat zo veel gerugts
gemaakt heeft, en zeer verschillend beschouwd is, oordeelen, en 't zal, vertrouwen
we, te over reden vinden om het gedrag van Jonkheer van der Capellen, in deezen
gehouden, te billyken. Hy heeft, ter duidelyker voorstellinge van dit stuk, zyn Geschrift
in drie deelen verdeeld.
‘Vooreerst, in eene eenvoudige opgaave, zegt hy, der oorzaaken, welke tot de
verkoeling van de genegenheid van zyne Doorluchtige Hoogheid voor my de
apparente aanleiding gegeeven hebben. Ten tweede, in een Verhaal van het geene,
dat met, en zedert myn gesprek met hoogstgem. Z.H., op den 27 Juny van het
afgeloopen jaar tot heeden toe [of den 31 July deezes jaars] is gepasseert. En
eindelyk ten derde, in het openieggen van de gronden en reedenen, die my,
geduurende een verloop van zoo veele maanden, hebben te rug gehouden, de
faeheuse omstandigheden waarin ik my, buiten eenige schuld, gebragt zie, aan 't
Publicq meede te deelen.’ ----- Erkentelyke dankbaarheid, en de vleiende verwagting
van een gunstigen uitslag hebben hem dus ver doen afzien van eene openbaare
zelf verdediging.
‘Maar boven en behalven dit alles,’ (dus vervolgt zyn Hoog Welgebooren) ‘zoo
wierd ik te rug gehouden van eene opentlyke, en thans onvermydbaare
zelfsverdediging, door de ongelukkige toestand, waarin zich myn dierbaar Vaderland
bevind; de alombekende en bedroevende verdeeltheeden, waarmeede het te
worstelen heeft, en welke ik oordeelde, dat ook tot myne verdrietelyke situatie, (hoe
zeer ik my nooit in politieque verschillen had gemelleert,) aanleiding hadden
gegeeven, deeden my niet minder met voorzigtige bedaartheid te werk gaan. Ik
vreesde voor het moment, dat ik, door eene opentlyke opgaave van myne particuliere
verongelykingen, genoodzaakt zoude zyn, zaaken aan den dag te bren-
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gen, in welke verscheidene perzoonen moesten genoemd worden, en welke even
daar door den Prince onaangenaam zouden kunnen zyn. Met een innig en zeer
gevoelig medelyden, beschouwde ik den bedenkelyken toestand van een Vorst,
wiens goedhartigheid alleenlyk gesurpreneerd word door raadgevingen van zulke
Lieden, die meer hun eigen belang, dan dat van het Gemeenebest, op het oog
houdende, steeds tragten de oogén van den Vorst te verblinden, ten einde hunnen
eigen ondergang te verhoeden, en van Hem af te weeren zodanige
Vaderlandlievende Mannen, welker raad de Republicq en het Doorl. Huis van Oranje
behouden, maar daar en tegen een menigte lafhartige Vleyers verderven zoude.
Dit gevoel van waarachtig medelyden over den toestand van een Vorst, aan wien
ik door de tederste banden van verpligting en van vriendschap, byna een vierde
van een Eeuw, was vastgehegt, maakte my afkeerig en huiverig van het
gebruikmaaken van het eenigste middel tot eigen behoud; doordien ik begreep, dat
dit de onaangenaamheeden, welke Z.H. zedert een geruimen tyd ondervind, zoude
kunnen vermeerderen.
De overweeging hiervan, gepaart met de hoop, dat de Prins eens eindelyk,
overtuigd van myne onschuld, my eene billyke satisfactie zoude laaten toekomen,
en daardoor alle verdere onaangenaamheden praevenieren, heeft my de uitgave
van dit stuk, zoo lang mogelyk, doen uitstellen, en moet my thans dienen, tot eene
wettige verontschuldiging by zodanige eerlyke en braave Lieden, die, door eene
oppervlakkige kennis alleen van het gebeurde, myn langdurig stilzwygen hebben
afgekeurt, en, door een vriendelyk verlangen naar myne opentlyke verdediging,
overtuigd van myne onschuld, onverduldig zyn geworden, over het agterblyven
eener openlegging van myn gedrag, welke zy begreepen, dat my alleenlyk van den
aangewreeven smaad en laster konde zuiveren, en myne Vyanden met schande
overdekken.’

H. Zimmerman, Reize rondom de Waereld met Capitein Cook. Uit
het Hoogduitsch vertaald. Te Leiden, by A. en J. Honkoop, 1784.
Behalven de Voorreden 116 bladz. in gr. octavo.
Een opmerkzaam Matroos, met naame Zimmerman, die op deeze reis zyne
byzondere aantekeningen, in een klein schryfboekje, geschreeven heeft, maakt in
dit Geschrift dezelven gemeen; en verleent ons daarmede een beknopt verslag van
't beloop deezer reize, en van 't merkwaardige dat hy deswegens heeft gade
geslagen. Het verhaal is op eene geregelde wyze ingerigt, en men kan uit het geen
'er in voorkomt genoegzaam opmaaken, dat deszelfs Opsteller een Matroos van
meer dan gemeene opletrendheid geweest moet zyn, die
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wel in staat was om een verslag te geeven, van 't geen onder zyne kundigheden
viel. Uit dien hoofde kan men, schoon zodanig een verhaal niet te evenaaren zy,
met de uitgestrekter berigten, welken kundiger Mannen ons van deeze Reize in
handen gegeeven hebben, hetzelve met genoegen doorbladeren, als behelzende,
in een beknopt bestek, een leezenswaardig verslag van 't voornaamste op deeze
gewigtige Reize voorgevallen. ----- Wy kunnen ons, daar we in 't Mengelwerk een
Uittrekzel deezer Reize, uit de breedvoeriger berigten, plaatzen, hier niet wel staan
blyven op eenige byzondere ontmoetingen, zonder in herhaalingen te vallen, het
welk ons daarvan doet afzien; dan, daar we hier eene beschryving van 's Mans
character en gedrag vinden, zal het, vermoeden wy, veelen niet ongevallig zyn, dat
wy hun dezelve nog onder 't oog brengen.
‘De Heer COOK, zegt onze Schryver, was een groot, fraay, sterk, eenigzins schraal
man, zwartbruin, duister van wezen, wat gedrongen. In het begin was hy een gemeen
Matroos, maar kwam door zyne verdiensten zo verre, dat hy één der beroemdste
Zeehelden wierdt. Hy was zeer streng en driftig, zo dat de minste tegenkanting van
een Officier of Matroos hem geheel van zyn stel bragt. Hy was onverbiddelyk omtrent
de Scheepswetten, en de daar op gastelde straffen, en wel zo, dat wanneer, midden
onder de wilden, op een post iets weggenomen wierdt, de strengste straffen hem,
welke op die post gestelt was, wierden aangedaan. Geen Zeeofficier hadt mogelyk
ooit eene zo uitgebreide opperheerschappy over zyne onder hem dienende Officiers,
als hy, zo dat niemand zig verstoutte hem tegen te spreeken. Menigmaals zat hy
aan tafel, met zyne Officiers, zonder een woord te spreeken, en over 't algemeen
was hy zeer agterhoudend. De billyke zaaken der gemeenen behartigde hy meer,
dan die der Officieren; zomwylen was hy ook jegens het Scheepsvolk zeer vrindelyk.
By verscheide gelegenheden deedt hy zeer fraaie aanspraaken; en 't staat my nog
heel levendig voor, dat, toen wy voor de eerste maal te NIHAU waren, hy ons zeer
vriendelyk vermaande, dat wy den onschuldigen Wilden de ziekten niet mêedeelen
mogten, waarmeê wy aangestoken waren.
Nooit sprak hy van den Godsdienst; wilde geen Dominé op het Schip hebben;
vierde zeer zelden de Zondagen; maar was anders een rechtvaardig man in zyne
bedryven; vloekte nimmer, zelfs in den grootsten toorn niet. Hy was byzonder
zindelyk, en naar dit voorbéeld moest zig al het Scheepsvolk rigten; inzonderheid
moest dit alle Zondagen schoone klêeren aan hebben. De maatigheid was by hem
eene hoofddeugd. In dien tyd, dat ik met hem de reis gedaan heb, heeft hem niemand
ooit dronken gezien. Nooit wilde hy gedoogen, dat de gemeene man zyn brandewyn
voor meerder dagen bewaa-
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ren, en zig dan dronken drinken mogt; en wanneer, hier en daar, iemand wegens
dronkenschap zyne zaaken niet kon waarneemen, dan liep het nimmer zonder
zwaare straf af. Zyne Tafel was zeer gering, en geringer dan ze ooit een Zeeofficier
hieldt. Hy at meestendels zuurkool met een stuk pekelvleesch, eenige erwten, en
zo bestond zyne tafel meest uit twee, of op zyn hoogst drie, geregten. Op Saturdag
was hy doorgaande vriendelyker dan anders; dan dronk hy ook een glas Punch
meer, dan naar gewoonte, op de gezondheid van fraaie vrouwen en meisjes. Nooit
hield men hem verdagt omtrent de verkeering met Vrouwen, en op OTAHEITI en
OWAIHI alwaar zig elk een aan de aantrekkelykheid van 't vrouwvolk overgaf, was
hy alleen zuiver en gaaf. In 't overig genot heminde hy de gelykheid; en, wanneer
de gelegenheid zig opdeedt, dan deelde hy drank en spyze onder zig, de Officieren
en Matroozen, gelyk uit.
De onversaagdheid was zyn hoofdcharakter. Op de onbekende kusten van
America, liep hy, by nevelige nachten, met volle zeilen, sliep daar by gerust; en voor
het tegendeel, wanneer niemand gevaar vermoedde, kwam hy menigmaal op het
verdek, veranderde den cours des Schips, om dat er land digt by was, en zo, dat
iedereen geloofde, dat hy byzondere geheime tekenen had, waar uit hy het gevaar
kon alneemen. Ten minsten kan ik verzekeren, dat zulke gevallen zeer dikwils zyn
gebeurd, waar hy, tegen aller vermoeden, alleen land bespeurde, en zyne
waarneeming wierd altoos bewaarheid.
Ik geloof niet, dat Engeland een dapperer Zeeofficier gehad heeft, dan hem. Op
't oogenblik der grootste gevaaren was hy de vlugste, de bedaardste en
standvastigste; en dan was zyn voornaamste werk om slegts de bedaardheid en
rust op het Schip te herstellen, 't welk hem ook zo gelukte, dat meestal aller oogen
eeniglyk op hem gevestigd waren. Hy was gebooren om met de wilden om te gaan.
By zyn ommegang met dezen bespeurde men in hem meer genoegen, dan anders.
Hy beminde ze; verstondt de taalen van verscheide Eilanders, en de byzondere
kunst van ze in te neemen. Dit zelfde was de reden waarom de Wilden hem eerden,
en zomwylen vergoodden; maar dit was verder de reden, dat, wanneer ze deze
hoogagting uit het oog stelden, of wel met hem zomtyds den spot dreeven, hy dan
van toorne brandde, en in zyne wraak zomwylen onmaatig was, waarby hy egter
niemand, op een zonderlinge wyze, met den dood liet straffen. Hy kon zig, door
zyne gebaarden by de wilden ongemeen wel doen verstaan, en, zo als hy zig, door
de verkeering met hen, eene byzondere bekwaamheid daaromtrent te wege hadt
gebragt, waren zy hem ook meest genegen. Hy deedt mede alles, wat hen genoegen
konde geeven; hy zogt ze
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door geschenken in te neemen; door mededeelen van allerleie, voorstellen onzer
Europische manieren, wyze van oorlogen enz. te onderhouden, en hunne
vriendschap te winnen.
Wat hem in het byzonder nog tot lof verstrekt is de inwendige inrigting der
Scheepsregeering, inzonderheid ten opzigte van de gezondheid der Equipage. De
lediggang hieldt hy voor den grootsten vyand der gezondheid; en daarom zogt hy
't volk, gestadig, met werken, onledig te houden: zelfs, wanneer 'er niet byzonders
te doen was, dan liet hy iets afbreeken en weêr herstellen, of Zeemanoevres,
maaken, ten einde 'er nooit gedaan werk ware. Gestadig liet hy voor uit werken, en
elk beroep moest eenen voorraad van werk hebben: en aan deze gestadige
werkzaamheid, gepaard met maatigheid, schryf ik de voornaamste reden van 's
volks duurzaame gezondheid toe. Eens in de week moest het geheele Schip
gezuiverd, en met buskruid worden berookt; en dagelyks, behalven in een geval
van storm, moesten alle hangmatten op het verdek worden gebragt, van waar zy
eerst by zonnenondergang weêr wierden ingehaald. Van veel vleesch eeten maande
hy ons zeer dikwils af, en was altoos bereid, in plaats van vleesch, meel te laaten
uitdeelen, om andere spyzen klaar te maaken. Ook moesten wy 's weeks driemaal
zuurkool eeten, welken de Engelschen, toen wy Duitschers hen de manier, om ze
in te leggen, hadden geleerd, zeer gaarne aten, en tweemaal soup, welke van eene
uit vleesch gekookte Gelée en Erweten klaar gemaakt was.
Zo dra wy aan een Eiland kwamen moesten voorts menschen uitgezonden worden,
om versche groente te verzamelen; en deeze moest in 't nat gegeeten worden; maar
was er niets te krygen, dan moesten de netten worden uitgeworpen, ten einde
nieuwe voorraad van visschen verzameld, en daardoor 't Proviant van vleesch wierdt
vermindert. Maar konden versche leevensmiddelen worden ingekogt, dan was dit
zyn eerste zorg, en door deze verstandige schikkingen bragt hy het zo verre, dat
'er nimmer een kenmerk van Scheurbuik op het Schip gezien wierdt.
Op de Americaansche kusten en in Neuw Zeeland brouwden wy bier, wanneer
wy van verscheide boomen de kruinen afhakten, dezelve in water kookten, en dan
op een half aam van zulk gekookt water een pint van een liqueur van Mout gekookt,
(*)
en 5 of 6 ponden zuiker, daarin deeden . Dit was een zeer aangenaame en gezonde
drank, welken wy in plaats van

(*)

Men brouwt dit Bier, waarvan de Matroos Zimmerman spreekt, van de tederste takjes van
eene soort van Sparteboomen, Epinette blanche. Zie Ulloa Hist. Reisbeschr. van Zuid-America.
11 D. bl. 318. en Kalm Reize door Noord-America 11 D. bl. 205, welke laatste ons meldt, dat
hy, in de Verhandeling der Koningl. Maatsch. voor het jaar 1751. bl. 190, de wyze van dit Bier
te brouwen omstandiglyk beschreeven heeft.
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brandewyn gebruikten; en alhoewel veelen den Capitein COOK beschuldigden, dat
hy daardoor zyn eigen voordeel wegens den bespaarden brandewyn zogt, geloof
ik nogtans, dat dit bier eene voornaame oorzaak der behouden gezondheid was.
Zo dra iemand van het Scheepsvolk ziek was, wierdt hem iemand ter oppassinge
gegeeven, en de Heer COOK zelf vroeg na alle zieken; zette de Artsen aan, om zorg
voor hen te draagen, en voldeedt dus aan de pligten van een Vader. Was 'er iets
versch te krygen; dan was 't inzonderheid voor den zieken bestemd; ook kreeg die,
dagelyks, van de bovengemelde Gelee-soup, en inzonderheid wyn en thee, welke
de Heer COOK tot dat einde alleen aan Boord hadt. Onze Artsen en Heelmeesters
waren zeer bekwaame lieden; wien ik 't getuigenis moet geeven, dat ze een been
en armbruek, elk binnen acht weeken genazen, en beide mannen, WOODKIELD en
WACKER, die hieraan lagen, volkomen hebben hersteld, het welk op zee gewis
merkwaardig is.’

Adams eerste ontwaaking en eerste zalige Nachten, gevolgd naar
het Hoogduitsch van den Heèr Muller, Kunstschilder te Manheim.
In een gemengelden Styl. Te Amsterdam, by J.F. Rosart en Comp.
1784. In octavo, 124 bladz.
In dit Stukje komt Adam voor, als verhaalende aan zyn Huisgezin de in hem
opkomende denkbeelden, en de aandoeningen zynes harten, zo op het eerste gezigt
van het geschapene, als op zyn verder wedervaaren, tot aan de eerste ontmoeting
zyner wederhelfte Eva. De voorstelling hiervan is doorvlogten met eene
charactermaatige afschetsing van Adam, Eva en derzelver kinderen, te gelyk
aanduidende den invloed, dien het verschil der characters van dit eerste Huisgezin
uitlevert. Eene dichterlyk schilderende pen verleent ons hier eene groote
verscheidenheid van tafereelen, die meerendeels wel getroffen zyn. Men slaa, ten
voorbeelde, het oog op het tafereel van Adams gevoel, by 't vallen van den voor
hem eersten avond, en den daarop volgenden nagt. ----- Adam zyne eerste
bewondering, waarmede de eerste dag voorby ging, verhaald hebbende, vervolgde
aldus.
De Zon was al diep om laag gezonken; vuurflonkende gloeiden nu tegen over mij
de Sederen, de Bergen rookten om my, en brandden in gloed aan elkander. Ik vergat
my ten eenemaal by de schoonheid dier heerlyke vertooningen. My scheen een
nieuw leven naby, de schepping rondom my stond verwisseld in een nieuwen luister.
----- De vogelen vloogen roodverwig in de flikkering; ik zelvs gevoelde den gloed
op myn voorhoofd, toen ik den heuvel afging; als eene openbaaring van het
toekomende lag de waereld voor my. ----- Ik
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wist niet dat nu ras de dag daalde, dat de duisternis voor de eerste keer over my
viel. - - Duisternis was my onbekend.
Dan de Zon ging onder, het avondrood befloot den laageren Hemel, eene zagte
schemering zonk over de waereld.
Daar stond ik; alles wierd anders. Verandering bespeurde ik alom. De Zeedieren,
die des middags het oever opklommen om met de aarddieren in spel te treden, of
in het riet te slaapen, spoedden zich te rug naar de wateren, en zwommen eenzaam
weg. Nu beweegden zich alle de dieren der aarde en der lucht; de vogels vloogen
op, de wouddieren verzamelden zich, trokken kuddenswys naar de koele beeken,
en drinkende en baadende keerden zy weder tot hunne struiken. Ik zag dit alles
aan, en wist niet wat my overkwam. ----- De schemering neemt toe, het word stiller,
ik stond met de oogen naar den Hemel, en vroeg: waar is toch de Zon? dat licht der
waereld? Ik zie, ik voel ze niet meer Waar is dan die schoone, die schoone Zon
gebleeven? Verwonderend gaf myn hart tot antwoord: weg is de schoone Zon, weg
is het waereldlicht, verdweenen is de vreugd des menschen! ----- En ziet, graauw
en bruin bezoomde wolken verspreidden zich en betrokken den geheelen laageren
hemel. Een voorgevoel van verandering bespeurde ik door alle myne zenuwen; met
uitgerekten halze en opgerechten hoofde keek ik naar het nieuw wonder uit - dan
de verandering ging sneller; koeler blies nu de wind ten woude uit, kouder steeds
de hemel werd, duisterer en stiller onder hem de aarde. ----- De dieren des velds
hadden zich reeds verwyderd en ter rust begeven: ook alle de vogelen der lucht;
de visschen speelden niet meer op de stroomen. De nacht zonk hoe langer hoe
meer naar beneden, en bluschte allen glans der avondschemering over my geheellyk
uit. ----- Zwygen daalde neder van de toppen der bergen, rouwklagten bedekten het
groen. ----- Groote verandering! Ik vroeg in my zelven, ik stond eenzaam; dan nu
omeingelde my nog zwaarer duisternis, en begroev de schepping. ----- Alles was
myn oog, myn hart onttrokken; dan myn oor leevde nog; dit hoorde nog het ruisschen
der boomen, den val des strooms, der dieren verren tred in 't bosch, het gesuis der
nagtvogelen in de lucht. Welke omwenteling! Zal dan de Zon niet te rug komen, zal
ze niet weer schynsel geven?
Dan nu openbaarde God aan Adam de geheimen der Natuur, nopens derzelver
beweegingen en werkingen. Adam, zeer verheugd over deeze ontdekking, roept
zynen Schepper dus aan.
ô God der Almacht, der Wysheid, der Lievde, Gy riep my tot het leven uit kracht
dier onbegrensde volmaaktheden. Gy schiep de duisternis en het licht, niet alleen,
maar
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ook alle aanwezigheden gebood gy op te klimmen uit het niet, tot Weezens stoffelyk
en onstoffelyk, zichtbaar en onzichtbaar, redelyk en redeloos, allen gav Gy
algemeene en byzondere eigenschappen, door welken zy, nevens Uwen invloed,
bevel ontvingen te werken, overeenkomstig den aart dien Gy hen schonk. De
hemellighaamen doorloopen dan hunne kringen, door U beperkt; ook dit bevel
ontving de Zon: ras zal zy dan op nieuw verschynen ter verlichtinge, ter koesteringe
van den mensch, van alle uwe schepselen, myne medebewooners op Uw waereldryk.
Groot zyt gy, ô ondoorgrondlyk WEEZEN aller weezens! groot zyn ook Uwe werken
die my omringen! De gantsche aarde, de geheele geschapenheid is der heerlykheid
des Naams Gods vol. Halleluja!
Ik hoor, ik gevoel reeds het geblaas van uwen Adem die over my uitgaat. ----- O
groot, ô eeuwig God! wat ziet myn verwonderend oog!
Ik zag opwaards naar den Hemel, en ziet alle de Lichten kwamen te voorschyn.
----- Duizendmaal duizenden in ontelbaare menigte, gelyk die der zaadkorrels uit
des zaaiers hand, verspreidden zich over my gedurende den nacht. ----- Sterren vol
schoonheid en aanminnigheid brandden daar in verrukkende klaarheid, en
verspreidden hunne straalen in de schoonste orde over de waereld. Lang staarde
ik 'er op; een heilig stilzwygen vervulde my, gevolgd door aanbidding, gepaard met
blydschap. ----- O! in een oogenblik was ik naby mynen Schepper! naby de Bron
der lievde, uit wie my alle gelukzaligheden toevloeiden!
ô Gelievde Vrouw! myne lieve Kinderen! ik word nu nog met blydschap aangedaan,
over deze destyds heuchlyke ondervindingen ----- Ja, nu op dit oogenblik gevoel ik
nog vreugde over de zalige beschouwingen, die in Edens Hov myne ziel vervulden.
----- Schoon is de helderheid van den nacht, aangenaam is het dan te wandelen op
de velden: dan klimt des Scheppers lov uit het hart op als eene vlam; dan spreekt
de mond God verheerlykende zielstreelende gezangen; dan omringt ons rust,
blydschap en vrede.
Met opene oogen aanschouwde ik nu dien geheelen hemelschen luister. ----- Ik
ontdekte de sterrenbaan, die als millioenen vonken onder elkander flikkeren, en als
een boog aan den hemel vormen. Ik beschouwde het gansche hemelrond, dat door
de Engelen word bewandeld; die in heilige lievde aldaar hunne lovzangen opheffen,
die, vervuld met hemelsche vreugde, ook dikwerf den mensch den aangenaamen
vrede doen gevoelen. Zuiver in reine liefde, rusten zy niet in hun hoog beroep, voor
dat volbragt zy 't geen hen werd aanbevolen en opgelegd; dan herklimmen zy de
hoogere plaatsen met nieuwe vreugde; daar stellen zy zich dan wederom onder de
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Hemellingen voor den troon des grooten Gods, en verblyden zich in de onuitputbaare
Bron der eeuwige gelukzaligheid.
Duizend en duizendmaal duizenden hemelfakkelen brandeden en schitterden nu
door elkander, en verlichteden den nacht; nu werd duisternis aangenaam; doch de
Maan was voor my nog niet zichtbaar.
Met wonderen overstelpt, voegden myn lighaam en myne zinnen zich tot rust. Ik
lag my neder in 't koele gras, en een zagte verkwikkende slaap spreidde voor de
eerste keer zich over my uit.

Proeve van gewijde Poezy. Te Haerlem, bij A. Loosjes Pz. 1784. In
gr. octavo, 104 bladz.
Een bondel van opwekkende Dichtstukken over Bybelsche en Zedelyke onderwerpen,
waarin een treffende Dichttrant in agt genomen is, en in welken de Dichter, naar 't
ons voorkomt, naauwkeurig gade geslaagen heeft, zig buiten alle Godsdienstige
verschillen te houden; des alle zodanige Christenen, die, hoewel voor zig
onderscheiden denkende, door geene factiezugt gedreeven worden, dezelven met
stigting kunnen doorbladeren. Moses gevonden, Christus gebooren en Petrus
geslaakt, zyn drie onderwerpen, welken hier in Dicht- en Zangtooneelen, beknoptlyk,
op eene eigenaartige wyze ontvouwd worden. Verder behelst deeze Proeve een
aantal van Gezangen, die deels over Bybelgeschiedenissen gaan, en deels
Godvrugtige bespiegelingen, mitsgaders Deugdaanmoedigende voorstellingen
verleenen. Van de laatste soort is het volgende Dichtstukje, 't welk hier tot een staal
kan verstrekken. Het heeft ten opschrift: De Jeugd, de beste tijd ter Deugdsbetragting;
(*)
kan gezongen worden op de wys van Ps. 24 . en luidt aldus.
O Deugd! wij wijden u dit lied,
Die gunstrijk op ons nederziet;
Ons lust het u ter eer te zingen:
ô Christen wellust! Eng len vreugd!
Gij zijt het schoonst Cieraad der Jeugd,
En vormt op 't aardrijk Hemellingen.
De Jeugd, die gij als Gids geleidt,
Betragt de wet der Matigheid;
Is kuisch in werken en gedagten:

(*)

De bovengemelde Zangtooneelen, en zo ook eenigen deezer Gezangen, zyn geschikt om
gezongen te kunnen worden op de Muzyk der Liederen van den Wei Eerw. en Gel. Heer R.
SCHUTTE.
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Wat goedheid spreidt uw gunst ten toon;
Gezondheid is der braaven loon,
Zo sterk als frisch van lichaams krachten.
ô Deugd! Gij sckenkt het schoonst Cieraad,
En drukt uw merk op 't jong gelaat.
Bedaarde en kalme wezenstrekken
Zijn juist de tekens van een hart,
Niet in der lusten net verward,
Die zelf het fraaist gelaat bevlekken.
De Eenvoudigheid, en braave Wil,
't Geduld, in aart zo wijs als stil,
Vertoonen zich op 't deugdzaam wezen.
Te vredenheid, eens Christens pligt,
Is op het vriendelijk gezigt
Der deugdbeminnaars klaar te leezen.
De Zielbetoverende vreugd,
Zo sterk bemind door 't hart der Jeugd,
Moog zich bij de ondeugd eens vertoonen;
Zij kan alleen een braave ziel,
Die in geen zonden strikken viel,
Bestendig en getrouw bewoonen.
Ons dunkt, wij zien, wij zien de Deugd!
‘Ik, zegt zij, ben de bron der vreugd:
Hij, die op mijn bezit mag roemen,
Wordt schaars door woeste drift bestreên,
En mag door dit bezit alleen,
Met regt, zich zelf gelukkig noemen.
o Jeugd! ik bied u hier mijn hand,
Daar ik voor u in liefde brand,
Gij zult, gij wilt mijn lessen hooren.
Mijn kragt maakt u in waarheid groot;
Ik blijf uw hulp in nood en dood
En leid u in bij de Eng'len Chooren.’

Codrus, Treurspel, door P.J. Kasteleijn. Proficit et recreat. Te
Amsterdam, bij P.J. Uijlenbroek, 1784. Behalven het Voorbericht,
88 bladz. in gr. octavo.
In dit Tooneelstuk is eene groote verscheidenheid van characters, die in verschillende
omstandigheden werkzaam zyn, en dus, naar maate hier van, zeer onderscheidene
uitwerkingen
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voortbrengen. Een ontwerp van dien aart uit te voeren, bestendig de natuur in agt
te neemen, heeft zeker veel moeite in zig. Dit egter heeft de Heer Kasteleijn in
deezen zo wel gedaan, dat hy deswegens eene vry algemeene goedkeuring moge
wegdraagen. Zie hier deszelfs beloop, waaruit men eenigzins kan nagaan, welk
eene oplettendheid de uitvoering vereischte.
Codrus, Koning van Athene, bemint Philaïde, in rouw gedompeld over het sneeven
van haaren geliefden Medon, den zoon van Elisinde, die Philaïde tragt te troosten,
en haar noopt om met den Vorst te huwen. Dan Medon is niet gesneuveld, hy
verschynt eerlang; en de wederzydsche liefde vertoont zig in volle kragt. Midlerwyl
poogt Elisinde, in 't vast vertrouwen, dat Athenes heil het Huwelyk met Codrus
vordert, de twee Gelieven te beweegen, om hunne Min aan 't heil van den Staat op
te offeren. Medon besluit 'er eindelyk toe, verlaat Athene, en moedigt Philaïde aan,
om met Codrus in den egt te treeden. Codrus ontdekt dit vervolgens, staat daarop
van Philaïde af, en geeft bevel om Medon te zoeken en te rug te brengen. ----- In
die omstandigheden maakt Artander, Koning der Doriërs, zig by verrassing Meester
van Athene. Codrus wordt ter dood gevonnisd, en 't zelfde lot valt ook Elisinde en
Philaïde te beurt, in welker dood Artander waande het overblyfzel van den stam van
Theseus te verdelgen, en dus zynen troon te vestigen. Edoch vóór de uitvoering
van 't vonnis wordt een gevangen voor Artander gebragt; deeze erkent hem voor
den persoon, die hem, in een voorigen Veldslag, toen hy in zyne handen was,
losgelaaten en in 't leeven gespaard had; dit doet hem den gevangen op vrye voeten
stellen; niet weetende dat het Medon is, dien hy meende al vroeger gesneuveld te
zyn. Maar Medon, ziende Codrus geboeid, verneemende dat die Vorst, benevens
zyne Moeder en Beminde, ter dood veroordeeld waren, weigert die gunst te
ontvangen. Hy verwyt Artander zyne wreedheid, en vordert dat hy dan ook hem doe
dooden. Artander herhaalt zyne betuiging, schenkt hem het leeven, en stelt hem
voor, één der drie veroordeelde persoonen uit te kiezen, om met hem het leeven te
behouden. Na 't doorstaan van een geweldigen stryd van hartstogten tusschen dit
viertal, verklaart Medon, (na dat hy Artander te kennen heeft gegeeven, dat hy geen
vreemdeling, maar Medon, de zoon van Elisinde, uit den stam van Theseus, zelve
is,) den Vorst, dat hy Codrus ontslaagen vordere, en zyne Moeder vry eische; terwyl
hy voor haar zal sterven, en zig met zyne Philaïde aan 's Vorsten wreedheid
opofferen. Zulks geschiedt niet zonder merkelyken tegenstand van Codrus en
Elisinde, welke laatste in woede Artander wil doorsteeken, dat egter Codrus
wederhoudt. Artander stelt hier op Codrus in vryheid, mids hy Athene verlaate,
spreekt ook over Elisinde het
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doodvonnis uit, en beveelt dat over Medon eerst te voltrekken; gelastende hem het
hoofd van Medon te brengen, in de tegenwoordigheid van Elisinde en Philaïde, eer
hy haar vonnis laate uitvoeren. Codrus vertrekt, doch hy verschynt eerlang weder
doodlyk gewond, doordien hy zig in een wanhoopig gevegt had ingewikkeld; en ter
gelyker tyd verspreidt zig een krygsgerugt, ontstaande uit een Thebaansch
krygsleger, dat Athene vermeesterd heeft, 't welk Artander met de zynen tot den
kryg roept. Terwyl Codrus met Elisinde en Philaïde den gunstigen keer voor Athene
niet zonder aandoening beschouwen, dan tevens gevoelig aangedaan zyn, over
het verlies van Medon, verschynt Medon zelve, en het volgende Tooneel besluit dit
Stuk.
MEDON.
De vrijheid is hersteld, en wij, wij triomfeeren:
PHILAÏDE.
Hij is 't!...hij leeft!...
ELISINDE.
Mijn zoon!..
PHILAÏDE.
ô Medon!...door wiens moed...?
CODRUS.
Treê nader. ----- Welk een magt, wat God heeft u behoed?
MEDON.
In welk een' droeven staat moet ik u wedervinden?
De zege kan Athene aan weinig vreugd verbinden,
Wanneer zijn koning sneeft.
CODRUS.
Gij dwaalt, grootmoedig held! ----Vaar voort...Dat gij mij ras Athenes toestand meldt.
MEDON.
(*)
De dappre Nileus , die zijn boeijen zag verbreeken,
En streevende naar de eer om mijnen dood te wreeken,
Ontvloodt in stilte Atheen', bewust, door mijnen mond,
Dat zich 't Thebaansche heir reeds zeer nabij bevondt.
Hij vliegt het tegen; maalt ons noodlot hun voor de oogen;
Koomt met de gantsche magt ter stadspoorte ingevloogen;
Bezet rondsöm de markt, op welke ik was geleidt,
En weert den wreeden slag dien mijne hals verbeidt.
'k Zie onverwacht den beul een pijl in 't hart gedreeven,
Wijl hij zijn' arm verheft om mij den slag te geeven...
Elk schrikt, elk zoekt de vlugt, maar ziet zich digt bezes,
Daar 't bloedvergietend' staal het vlieden hen belet.
De held ontboeit mijn' arm, wijl Thebes oorlogsknechten

(*)

Nileus, de vertrouwde van Codrus, was met dien Vorst geboeid geweest.
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Den snooden Doriër aan allen kant bevechten...
Ik voeg mij aan het hoofd: wij strijden: alles sneeft.
De wreede Artander, dien men sterk geketend heeft,
Verwacht, vol schrik, den dood, en siddert in zijn boeijen.
Men ziet des vijänds bloed langs markt en straaten vloeijen;
't Atheensche volk ziet zich verlost van dwinglandij;
Het Godendom zij de eere! Athene is weder vrij.
CODRUS.
ô Medon! edel held! wiens arm mogt triomfeeren,
Beklim na mij den troon: gij moet na mij regeeren.
Bestuur 't Atheensche volk, beschut hen voor gevaar:
Denk dat ze uw kindren zijn, en volg mijn voorbeeld naar.
MEDON, voor hem knielende.
Neen, niemand voegt die eer: wil mij niet overreden.
Der Goden magt alléén, die ons heeft vrij gestreeden,
Is slechts deeze eere waard', ----- Elk burger zij voortäan
Alléén der Goden, en geene sterftings onderdaan.
En wien toch zoude 't volk zoo hoog als u waardeeren?
De vrijgestreeden stad zal geenen koning eeren.
Als burger van Athene ontvliede mij de tijd.
Hij staat op, geest Philaïde de hand.
En gij voltooit mijn heil, daar gij uw hart mij wijdt...
Tegen Codrus.
Wien 't lust moog' zich den last der kroone vrij verwerven:
Ik wensch voor mij niets meer dan eens als gij te sterven.
CODRUS, tegen Medon en Elisinde.
Genoeg, Athene is vrij, ofschoon 't mij sterven ziet.
Vaartwél! - Omhelst uw' vorst. - Vergeet, vergeet mij niet!
Richt mij geen eerzuil op, dan slechts in uwe harten.
Hoe vrolijk sterf ik niet! Mijn ziel voelt leed noch smarten.
Tegen Philaïde.
Vaarwél! vaarwél, prinses!...Gy weent!..ween niet om mij...
ô Goôn! beschermt Athene, en maakt het eeuwig vrij.
De dood genaakt...kan 't zijn...ô jongste, ô zoetste stonden!
Nog nimmer heeft mijn ziel dit streelende ondervonden.
Hoe schoon is niet de dood, de dood voor 't vaderland!..
Ik sterf...ô Vrienden! drukt, met uwe waarde hand,
Mijne oogen toe...Vaart...wél...!
ELISINDE.
Hij sterft! - Ontvangt hem, Goden!
Ontvangt zijn' vrijen geest, ter starren ingevlooden!...
Droogtuwe traanen af: verwinnen we onze pijn:
Zijn dood moet niet beweend, maar wél bewonderd, zijn.
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Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen.
De Bybel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende
aanmerkingen verklaard, door J. van Nuys Klinkenberg, A.L.M.
Th. et Phil. Dr. Hoogl. in de H. Godgel. en Kerkl. Gesch. aan het
Illustre Athenaeum, en Predikant in de Gemeente te Amsterdam,
enz. Agtste en Negende Deel. Te Amsterdam, by J. Allart, 1785. In
gr. octavo.
Deze twee Stukken bevatten ene ophelderende ontvouwing van de Boeken der
Chronyken, mitsgaders die van Ezra, Nehemia en Esther. Hiermede loopt des de
verklaring der Geschiedkundige Boeken des Ouden Testamentes ten einde; welke
alleszins indiervoege uitgevoerd en voltrokken is, dat oplettende Bybeloefenaers
'er een nuttig gebruik van kunnen maken, en t' over reden hebben, om de
achtervolging van dit Bybelwerk met verlangen te gemoete te zien. Tot een stael
uit dit gedeelte verstrekke hier des Hoogleeraers aenmerkingen tegen de bedenking
der Ongeloovigen over het gedrag van Ezra, in de Israëliten van hunne Heidensche
wyven af te scheiden, volgens Ezra IX en X.
‘Het ongeloov, zegt hy, heeft het geweldig geladen, op deze handelwijs van Ezra
Men schreeuwt, dat het met de billykheid, ja met alle beginselen van menschlijkheid,
blijkbaar strijdig zij, van mannen te vorderen, dat zij zich van hunne wijven en
kinderen zullen afscheiden, en dezelve wechzenden. ----- Laten wij de zaek eens
wat meer van nabij beschouwen.
I. Wat de heidensche wijven aengaet. Alle de Israëliten, die huwelijken met
zoodanige wijven hadden aengegaen, moesten zich van dezelve afscheiden. Maer
welk eene onbillijkheid was daerin gelegen?
A. Een onwettig Huwelijk is indedaed geen Huwelijk, en van geen het minste
verbindend gezach. Wanneer iemand, bij voorbeeld, een wijf neemt, het welk hem
in den bloede te na bestaet, kan deze vereeniging geen Huwelijk genaemd worden,
en is in het geheel van geen verbindend gezach, om dat zij ongeoorloovd is.
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Passen, wij nu deze aenmerking toe, op het geval, het welk thans voor handen is:
dan zal het dadelijk blijken, dat de vereeniging van eenen Israëliet, met eene dochter
uit de Heidenen, niet als een Huwelijk kunne beschouwd worden. - Het was den
Joden volstrekt ongeoorloovd zich in het Huwelijk te begeven, met Heidensche
wijven. Dit had de HEER, door eene uitdrukkelijke Wet, allerduidelijkst verboden.
Deut. 7. 1-3 Wanneer de HEER uwe God u zal gebracht hebben in het land, daer gy
na toegaet, om dat te erven, en hy de volken voor uw aengezicht zal hebben
uitgeworpen, ----- die meerder en machtiger zijn dan gij - zoo zult gy dezelve
ganschelijk verbannen, gij zult geen verbond met hun maken, noch hun genadig
zijn: gij zult u ook met hun niet verzwageren, gy zult uwe dochters niet geven aen
hunne zoonen- en hunne dochters niet nemen voor uwe zoonen. Door deze stellige
en duidelijke Wet werden de gemelde Huwelijken verklaerd van geene waerde te
zijn.
Dit zal ons nog nader blijken, wanneer wij het oogmerk van deze Wet in
aenmerking nemen. De HEER wilde, langs dezen weg, zorg dragen, dat Israël eene
bijzondere Natie uitmaekte, geheel afgescheiden van alle andere volken, en dat de
Israëliten niet tot afgoderij zouden verleid worden.
B. De Joden, die in dit geval schuldig stonden, hebben zich deze handelwijs van
Ezra, zonder eenig tegenspreken, zonder de minste bedenking, eenparig laten
welgevallen. Zij vonden 'er derhalven geenen schijn in van onbillijkheid.
C. De scheiding dezer Huwelijken kan niet zoo zeer als eene straf beschouwd
worden; dan wel als eene beteugeling van een kwaed, het welk eerlang stond
algemeen te worden, en de nadeeligste gevolgen zou naer zich slepen.
D. Voeg 'er bij, dat 'er, buiten allen twijffel, door openbaer gezach, gezorgd zij,
dat de heidensche wijven van het noodige voorzien wierden.
II. Wat de kinderen betreft, bij deze heidensche wijven verwekt. Ver weg de
(*)
meesten van die Huwelijken waren onvruchtbaer gebleven . ----- Er waren, evenwel,

(*)

Dit steunt op het geen 'er gezegd word Ezra X. 44, ende [sommigen] van hen hadden wijven,
daer sij kinderen bij gekregen hadden: waerop de Hoogleeraer het volgende aentekent. ‘In
dit laetste geval moet de Godlijke bestiering wel worden opgemerkt. De meeste van deze
Huwelyken waren onvruchtbaer gebleven; ten blijke van des HEEREN ongenoegen, als mede,
om voor te komen, dat de zaek der afscheiding daerdoor niet al te zeer belemmerd wierd.’
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eenige kinderen, uit deze onwettige huwelijken, voortgesproten; en zou het niet
onmenschelijk zijn, van eenen vader te vergen, dat hij zijne eigene kinderen
verstooten moet? Maer, waer blijkt het uit, dat deze kinders, te gelijk met hunne
afgodische moeders, verstooten zijn? Het is waer Sechanja had ook het wechzenden
der kinderen voorgesteld: maer Ezra, in wiens handen deze gansche zaek gesteld
werd, zal dit voorstel in zoo ver gematigd hebben. Althans het gansche bevel van
Ezra betreft de vreemde wijven, zonder dat 'er van de kinderen een enkel woord
gesproken worde.
Het is zeer waerschijnlijk, dat de meeste van deze kinderen, zoo niet allen,
besneden, en daerdoor der gemeenschap van de Joodsche Kerk zijn ingelijvd.’

Een Christen tot den stryd gemoedigd, enz. of eene Verklaaring
over Eph. VI. 10-19. En een Gelovige strijdende in het gebed tegen
zijne Vijanden, die hem vervolgen en benauwen, of eene
Verklaaring over Psalm CLXIII. door den Wel Eerw. zeer Gel. en
nu Zaligen Heer R.A. Ten Brink, laatst gelieft en getrouw Leeraar
in de Hervormde Gemeente te Amsteldam. Uitgegeven met een
Opdragt aan de Gemeente van Amsterdam, en eene
Levensbeschrijving van den nu zaligen Autheur, door den Wel
Eerw. zeer Gel Heer C. Moltzer, Bedienaar des Godlijken Woords
te Montfoort. Eerste Deel. Te Utrecht, by A. van Paddenburg, 1784.
Behalven het Voorwerk, 319 bladz. in gr. octavo.
Van de twee hier opgenoemde onderwerpen word slechts het eerste Deel behandeld,
staende de ontvouwing van het laetste, in een volgend tweede Stuk, gemeen
gemaekt te worden. Het thans afgegeeven deel behelst des de Leerredenen van
den Eerwaerden ten Brink over de Apostolische aenmoediging tot den geestelyken
stryd, met de voordragt der daer toe behoorende wapenrusting en aenwyzing van
derzelver vereischte gebruik, Eph. VI. 10-18.
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Niet oneigen heeft men 'er bygevoegd 's Mans Leerreden over Eph. VI. 19, waer
mede zyn Eerwaerde zynen dienst als Leeraer in de Amsterdamsche Gemeente
heeft aengevangen. Ze behelzen ene oordeelkundige ontvouwing van des Apostels
trouwhartige vermaning, en het toepaslyk gebruik van ieder gedeelte, hoewel niet
uitgewerkt, word 'er echter schetswyze in ene genoegzame breedvoerigheid
aengehecht; zo dat men 'er een leerzaem en stichtelyk gebruik van kunne maken.
- Zie hier zyne beknopte ontleding en algemene aenmerkingen over de wapenrusting
zelve, voorgesteld V. 14-17, die in de Leerredenen nader ontvouwd worden.
‘De Apostel, zegt hij, ontleed V. 14-17 de geheele Wapenrustinge Gods, daar Hij
te vooren, in 't algemeen, van gesproken hadde, in alle deszelfs bijzondere deelen,
die recht geschikt zijn en allerkragtigst, om elken geestelijken krijgsknegt, die dezelve
aangord, en wettig gebruikt, bekwaam te maken tot eene wettige volstrijdinge van
den goeden strijd des geloofs, om als eenen zegepralenden Overwinnaar staande
te blijven.
A. Eerst, geeft de Apostel op, de verweerende wapenen, die vijf in getal zijn.
a. Voor eerst, De Gordel der waarheid, om gesterkt te zijn tegen alle
zielsverzwakkende dwalingen van den helschen Leugenaar, den Vader der leugenen,
die zelfs in de waarheid niet is staande gebleven, en daarom ook allen list en geweld
a

zamenspant, om de zuivere waarheid te bestrijden en te ondermijnen, vs. 14 .
b. Ten tweede; Het Borstwapen der Gerechtigheid, de volmaakte gerechtigheid
van Christus, om beveiligt te zijn tegen alle die zielverwondende beschuldigingen
b

der geestelijke vijanden. vs. 14 .
Ten derde; De Schoeijinge aan de voeten met de vastigheid van 't Euangelium
des Vredes, om op den weg des vredes niet belemmert noch gestremt te worden,
maar onbeweegelijk vast te staan vs. 15.
d. Verder: Het schild des geloofs om alle de vuurige en venijnige pijlen van den
bozen stomp te maken en uit te blussen. vs. 16.
e. Eindelijk; De Helm der Zaligheid. vs. 17. De onwankelbare hope van de Krone
des Eeuwigen Levens, die eenen wettigen strijder het hoofd, in eene welgegronde
verwagtinge van eenen gewenschten zegenpraal, vrijmoedig doet om hoge heffen.
Aangaande de order en 't verband,
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waarin deze Wapenen hier voorkomen, zullen wij straks nog iets naders aanmerken.
B. Bij welke afweerende wapenen de Apostel dan nog voegt het aanvallende
b

Wapen, namentlijk 't Zweerd des Geestes, 't welk is Gods Woords vs. 17 . welkers
doordringende en verwondende kragt geen vijand listig of magtig genoeg is af te
weeren of te verstompen.’
Rakende de boven aengeduide order en 't verband der vyf byzondere verwerende
Wapenen, merkt de Leeraer, na 't ontvouwen van des Apostels vermaning, Staet
dan, het volgende aen.
‘Het is klaar, dat alle deze wapenen eene allernaauwste betrekking hebben, tot
dat staan der gelovige, waartoe de Apostel hen zo aanstonds heeft opgewekt; staat
dan; gelijk 't ook zeer naauw aan elkanderen verbonden word; Staat dan uwe Lenden
omgord hebbende met de Waarheid, en aangedaan hebbende 't Borstwapen der
gerechtigheid, enz. zo dat die bijzondere wapenen hier voorkomen, als die bijzondere
middelen, waardoor de Ephesiers moesten en alleen konden staan.
Wij hebben gezien, dat dit staan drie stukken insloot.
Eerst, den Vijand heldhaftig in te wagten en niet weg te loopen.
Ten tweeden, hem dapperen wederstand te bieden.
Ten derden, te volharden tot den einde toe, tot dat men staande overwint.
‘Nu schijnt het ons dat de bijzondere wapenen, die de Apostel hier optelt, zeer
gevoeglijk tot deze drie stukken kunnen betrokken worden.
1. Om de vijanden kloekmoedig te kunnen inwagten, moesten zij de drie eerste
wapenen aangorden, hunne Lendenen omgorden met de Waarheid; aandoen 't
(*)
borstwapen der Gerechtigheid; de Voeten schoeijen met de vastigheid van 't
Euangelium des Vredes. In zulk een postuur konden zij den Vijand vrijmoedig
afwagten.
2. Om dapperen wederstand te bieden, als 't nu op een

(*)

Zyn Eerwaerde heeft hier, even als in 't voorgaende, het woord vastigheid, welke betekenis
verscheiden Uitleggers hier bedoeld agten; doch in de Leerreden zelve, over vs. 15, houdt
hy zich aen onze gewoone overzetting, die bereidheid heeft, waermede dan ‘eene volveerdige
gereedheid en yver aangeduid word; waar uit de vastigheid, als een natuurlyk gevolg, dan
afgeleid kan worden.’
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strijden aankomt, moesten zij zich boven alles bedienen van 't vierde wapen; het
schild des geloofs.
3. En, om volstandig te zijn tot den einde toe, en 'er alles bij op te zetten, tot dat
zijde overwinning behaalden, was vooral nodig het vijfde wapen, de bedekking van
't Hoofd met den Helm der Zaligheid, dat is, eene levendige hope, op dat gantsch
zeer uitneemend gewigt van Heerlijkheid; op de kroone des Eeuwigen levens, die
belooft is aan alle die getrouw zijn tot den dood, Openb. 2.
Wijders komt hier bij het afweerend wapen. Want, volgens het geen in de
Leerreden V. 17 ter overweginge komt, ‘gelijk de krijgsknegten in den lichamelijken
strijd niet alleen zich zelven tragten te verdedigen tegen hunne Vijanden, maar ook
den Vijand allen mogelijken afbreuk te doen, en tot dat einde niet alleen met
verweerende, maar ook met aanvallende, wapenen gewapend zijn, zo voorziet ook
de Apostel, als een ijverig Krijgsgezant de gelovige Ephesiers toerustende, hen niet
alleen van verweerende wapenen, maar hij voegt 'er ook een wapen bij, dat tot
verweeringe en tot aanvallinge teffens geschikt is, namentlijk 't Zweerd des Geestes,
't woord Gods.’
En eindelyk, gelyk zyn Eerwaerde over vers 18 opgemerkt, ‘dewijl alle de wapenen,
hoe volledig ook, en recht geschikt voor eenen geestelijken krijgsknegt, zo om zich
zelven te verdedigen, als om de vijanden te overwinnen, alleen kragtig zyn door
God; En de overwinning in den geestelijken strijd niet minder dan in den
lichaamelijken, alleen des Heeren is, zo wil de Apostel verder, dat zij in dezen strijd
niets zullen onderneemen in hunne eigene kragteloze kragt, maar alleen in des
Heeren mogentheden, in een nedrig en ongelovig afhangen van hunnen Grooten
Heirvorst, in wien alleen hunne sterkte is. ----- En daarom wekt Hij hen vs. 18 op,
tot een gedurig, waakzaam en aanhoudend bidden en smeken, zo voor hun zelven,
als, om dat het eene gemeene zaak was, voor alle strijdgenoten, om zo alleen kragtig
te zijn in den Heere, en in de sterkte zijner kragt.’
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Nagelaaten Leerredenen over Paulus Brief aan de Kolossensen
van Th. Ad. Clarisse, in leven Predikant te Amsterdam. Naar
deszelfs handschrift uitgegeeven door P. Abresch, Hoogl. in de
Godgel. en Academie-Prediker aan de Universiteit van Stad en
Lande. Eerste Deel. Te Utrecht, te Groningen en te Amsterdam,
by H.v. Otterloo, A. Groenewolt en J. Wessing Wz. 1784. Behalven
het Voorbericht, 398 bladz. in gr. octavo.
In deze Leerredenen word ons de Brief van Paulus aen de Kolossensen
oordeelkundig ontvouwd, en gemoedelyk ter betrachtinge aengedrongen. De
Eerwaerde Clarisse behandelt de daerin voorkomende onderwerpen met
naeuwkeurigheid, en vestigt des Lezers aendacht op ene byzondere wyze door de
nadruklyke ernst, waer mede hy den inhoud der Apostolische leeringen, en de daer
uit afgeleide gevolgen, voordraegt. Uit een volgend Deel zullen wy wel eens een
stael hier van aen de hand geven; voor tegenwoordig bepalen wy ons tot het
mededeelen van 's Mans onderrigting nopens dezen Brief in 't algemeen.
‘De schrijver van dezen uitmuntenden brief, zegt hij, zien wij klaar, dat Paulus zij.
De Gemeente, aan welke dezelve houdt, is die van Kolossensen, een stad in dat
gedeelte van Klein-Asiën gelegen, 't geen men Phrijgia Pacatiana of het groote
Phrijgiën plag te noemen. ----- De naam van deeze stad word onderscheidenlijk
gespeld. Sommigen leezen Kolossae, anderen Kolassae, en dit schijnt wel haare
eigenlijke naam te zijn; naardien zij bij de oude aardrijksbeschrijvers gemeenlijk
aldus genoemd wordt. Men weet ook, en kan het zelfs gedeeltelijk uit dezen brief
opmaaken, dat dezelve in de nabijheid van Laodicea en Hierapolis, en wel in 't
midden dier beide steden, gelegen was. Haare inwoonders waren, even als alle
andere Asiatische volken, oorspronglijk van Godsdienst Heidenen. Dan, 'er schijnen
zich ook Jooden onthouden te hebben, en denkelijk hadden dezen, gelijk overal in
de wingewesten, ook hier eene Sijnagoge, 't welk dan ook aanleiding zal gegeeven
hebben, om al vroeg hier eene gemeinte van den Heiland te stichten.
Het gezegend werktuig tot de aanvanglijke bekeering des Kolosseren was, niet
Paulus, maar Epaphras, die
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niet vermengd moet worden met Epaproditus, een gezant van de meer afgelegene
gemeinte van Philippi. Deze Epaphras, 't zij dat hij van Paulus, toen die te Ephesen,
in de school van eenen Tijrannus, het Euangelium leerde, de beginselen van het
waar geloof ontvangen had, of op eene andere wijze tot het Christendom bewoogen
was geworden, had de Leer des Eugeliums aanvanglijk onder zijne Land en
Stadgenooten verbreid, en was daar in zeer gelukkig, zoo wel onder Heidenen als
Jooden, geslaagd, des hij van beiden een goed aantal den Heere gewonnen had.
Dan, deze nieuwgeplantte gemeinte stond ligtlijk in gevaar gebragt te worden.
----- Overal in klein-Asiën deeden zich zekere verleidende dwaalgeesten op; die de
eenvoudigheid van het Christendom zochten te bederven, deels door het zelve te
vermengen met de Wijsbegeerte der Oosterlingen; deels door het weder invoeren
der kerkplegtigheden van den uitgedienden schaduwdienst. 't Valt moeilijk te bepalen,
welke de bijzondere begrippen van deze lieden geweest zijn, als ook of 'er zich niet
meer dan eenerleie soort onder de Kolosseren hebbe opgedaan. ----- Een groot
man denkt aan de Esseen, en bijzonder aan die, welke bij hunne uitterlijke vertooning
van heiligheid eenen zekeren smaak van wijsbegeerte voedden, die men de
Oostersche noemt, en waar naar de Gnostieken in 't vervolg benoemd zijn. Hoe 't
zij, wie met aandacht H. II. 8. en vs. 16-23. naauwkeurig gadeslaat, wordt ras gewaar,
dat de gemeinte van Kolossen bloot gesteld was, deels aan vervoering door valsche
wijsbegeerte, deels aan de opdringing der aloude schaduwwetten; 't zij dan dat die
zelfde verleiders, die op het een aandrongen, ook het andere aankleefden, 't zij dat
'er tweeërleie zoorten van dwaalgeesten onder hun waren opgestaan.
Het gevaar voor deze nieuwgeplantte gemeente was te grooter, naardien
Epaphrus, van wien zij eerstmaal het Euangelium gehoord had, geen Apostel was.
Dus konden de verleiders ligtlijk der gemeinte inboezemen, dat deze getrouwe
dienaar van Jesus haar het echte en waare Christendom niet geleerd had; en die
inboezeming was te gevaarlijker, naardemaal zij, die niet dan het bederf van het
echte Christendom bedoelden, zich met eenen zeer grooten schijn van meer
verheven wijsheid en heiligheid wisten voor te doen.
Het schijnt ons toe, dat Epaphras, wiens dienst
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voor die gemeinte zoo nuttig geweest was, zich, ter kwijting van zijn gemoed, en
ter bewaaring van de gemeinte, naar Paulus begeeven hebbe, om hem van den
staat der zaaken te Kolossen kennis te geeven, en dat dit de naaste aanleiding tot
het schrijven van dezen brief geweest zij. Men zie Hoofdst. IV. 12.
't Is deze zelfde opmerking, die ons ook aanleiding geeft, om en de plaats van
waar en den tyd wanneer, deze brief geschreeven zij te ontdekken. Vergelijken wij
tog deze woorden met Hoofdst. I. 23, 24. en IV. 18 enz. wij hooren Paulus van zijne
banden, lijden en verdrukkingen gewaagen. Wij bemerken ook, dat Lucas, Aristarchus
en Timotheus bij hem waren, en dus worden wij uit Hand. XXVII. 2. allernatuurlijkst
geleid tot de banden, waarin Paulus te Romen was, om des Euangeliums wil.
Maar welke banden waren het? niet toch zijne laatste, maar zijne eerste banden;
dit blijkt klaar, om dat in Paulus laatste banden Timotheus niet bij hem was, gelijk
uit 2 Tim. IV. 9-11 en 21 blijkt. Daarbij, wij vinden, behalven Tijchicus, den brenger
van dezen brief, ook Onesimus genoemd. Dezen Onesimus had Paulus in zijne
banden geteeld, maar toen deze ook met een brief aan Philemon werd afgezonden,
't geen waarschijnlijk gelijktijdig met het verzenden van Tijchicus geweest is, had
Paulus hoop, dat hij den geloovigen nog zoude worden wedergeschonken. Ziet den
brief aan Philemon vs. 22. Ik weet wel, dat tegen deze aanmerking verscheidene
bedenkingen zijn ingebragt, maar zij zijn ook door anderen, naar het ons toeschijnt,
meer dan overvloedig opgelost, waarin wij ons echter thans niet inlaaten.
Met een enkel woord melden wij alleen nog, wat het groote hoofddoel van den
Apostel in dezen brief zij. Dit was geen ander dan den Colosseren op het sterkste
te verzekeren, dat zij van Epaphras het Euangelium zuiver ontvangen hadden; en
derhalven, dat zij in de leer van Christus zoo hadden te volharden, gelijk dezelve
hun geleerd was; zonder eenigzins het oor te leenen aan eenige verleidende leeraars
en leerlingen, met welk een voorgeeven van meerder wijsheid of heiligheid die ook
mogten voorgedraagen worden.
Overeenkomstig met dit groote hoofddoel des Apostels, wordt deze brief ook op
eene zeer voegzaame wijze ingericht.
Immers, na het gewoone opschrift en de begroeting,
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vs. 1 en 2. zien wij dat Paulus - eerst, bij wege van gepaste inleiding, den geloovigen
Kolosseren te verstaan geeft, dat het Euangelium hun recht en zuiver door Epaphras
geleerd was, vs. 3-11. ----- daarop breidt hij zich nader en wel in diervoege uit, dat
hij de zuivere Euangelieleer nader bevestigt en staaft, van het 12 de vers des I
Hoofdstuks tot het einde van het zelve. ----- En dan alle zulke zaaken daar uit asleidt,
als de geloovigen, opzigtelijk tot de aangenoomene waarheid, te betrachten hadden,
naamelijk; bij dezelve standvastig te volharden, Hoofdst. XI. 1-7; die valsche
dwaalbegrippen, die men onder hen zocht in te voeren, te verwerpen, als schadelijk
en zeer verderflijk, van vs. 7 tot het einde van dat hoofddeel: ----- en eindelijk, hunne
belijdenis en geloof te versieren, met eenen heiligen en godzaligen wandel, Hoofdst.
III en IV tot vers 6. ----- Na dit alles volgt het slot van dezen brief, 't geen eenige
bijzondere herinneringen zoo van bevelen als groetenissen in zich bevat, welke alle,
afgeloopen zijnde, met den gewoonen Apostolischen zegenwensch, waarmede de
brief was aangevangen, beslooten en verzegeld worden.’

Eenvouwig Huismiddel voor de Christenen, tegen het Ongeloove,
dat in deeze dagen meer en meer besmetlyk wordt, en dat onder
allerhande zoort van Menschen, tot nadeel van den Christelyken
Godsdienst, voordgeplant wordt, in Vyv Verhandelingen, door J.
Claessen, Predikant te Leerdam. Te Amsterdam, by M. de Bruyn,
1784. Behalven het Voorbericht, 229 bladz. in gr. octavo.
De bewyzen voor de waerheid van den Godsdienst, de Godlykheid en Voortreflykheid
der Openbaringe, op zodanig ene wyze te behandelen en in zulk een licht te stellen,
dat het voor den Gemenen Man vatbaer zy, zo dat het daedlyk ter hunner
overtuiginge kunne strekken, en dus geschikt zy om invloed te hebben, op hunne
beleving van de Leer der Openbaringe, is ongetwyfeld van ene wezenlyke nuttigheid.
Zulks te doen heeft zich de Eerwaerde Claessen in dit Geschrift voorgesteld, en de
uitvoering is zodanig, dat zyne Verhandelingen, door derzelver geleidlykheid en
klaerheid, daertoe bevorderlyk kunnen zyn, des men het zelve, als een leerzaem
Huisboek ten dien einde, den Gemenen Man wel moge aenpryzen. Aenvanglyk
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geeft zyn Eerwaerde ene Verhandeling over den Natuurlyken Godsdienst, en de
plichten daer in voorgeschreven. Hieraen hecht hy ene naspooring van de
mogelykheid, het bestaen en de kenmerken ener Godlyke Openbaringe. Verder
doet hy zien de Ongodlykheid der Heidensche en Muhammedaensche Openbaringe,
en de Godlykheid van die der Christenen in 't gemeen. Daer by komen dan nog
twee Verhandelingen, waer van de eerste gaet over de Waerheid en Godlykheid
der Schriften van het Oude, en de laetste over die der Schriften van het Nieuwe
Testament. In de laetste de uitmuntenheid van den Christelyken Godsdienst
ontvouwd hebbende, toont hy nog kortlyk aen, hoe de Eerbiedigers der Openbaringe,
al dwaelden zy, 'er niet by verliezen kunnen, terwyl de Versmaders der Openbaringe
integendeel, zo dezelve waarlyk van Gode afkomstig zy, zichzelven het grootste
onheil op den hals halen. En hierop besluit hy dit zyn Geschrift indezervoege.
‘Myne Mede Christenen! heb ik u aangeweezen, dat wy als Christenen, al ware
onze Openbaaring en Godsdienstige verrichting naar dezelve valsch, niets waagen,
en niet ongelukkig zyn kunnen; dan mag ik vertrouwen, dat gy even daarom, om
dat hy, die de Openbaaring niet geloovt, zo veel waagt, by het geloove, den Heiligen
eenmaalovergegeeven, blyven zult, zonder ulieden door kunstige voorstellen van
de Patroonen van het ongeloove te laaten beweegen om er in te deelen.
Uw Godsdienst is voortreffelyk; want hy geevt u eigenlyk vertroostingen, redelyke
vertroostingen tegen allerhande rampen en onspoeden, waarmede dit leven verdrietig
gemaakt wordt. ----- Wat? hy geevt u de heerlykste uitzigten op een aanstaand
leven. Verliest de Ongeloovige, als het op sterven aankomt, alle zyne
hardvochtigheid, en wordt die sterke Geest dan kinderlyk zwak: dan vertoont zich
de waare Christen eerst sterk; dan verschynt de Godsdienst, dien hy beleeden heeft,
in zyne heerlykheid, en doet hem zyn lot gerust afwagten; dan is kalmte en rust in
zyn gemoed, dat hy binnen weinig tyd over de Jordaan in Canaan komen zal. ----Vertroostingen tegen de verschriklykheid des doods zyn in den Christelyken
Godsdienst te vinden, daar de andere der ongeloovigen zulk eenen, als de dood
nadert, aan zyn ontwaakt en kloppend geweeten overlaaten. ----- Ontzaglyk sterven!
daar alle schrikbeel-
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den om het doodbed waaren, en de stervende by zyne doodsangsten een gewapend
verderv voor zich ziet, dat hem wagt, en daar hy eeuwig zyne spotternyen met de
Heilige Openbaaringe, en de Christenen, boeten zal!’

Gods Genade en vrijmagtig Albestuur, ontdekt in de zeldzaame
Levensgevallen, langduurige en merkwaardige Reizen en
zonderlinge Bekeering van den Eerwaardigen Heer Johan Newton,
(Schrijver van de Cardiphonia;) Voormaals door hemzelven
beschreeven, in XIV Brieven, aan den Eerwaardigen Heere T.
Haweis. Uit het Engelsch vertaald. Tweede druk. Uitgegeeven met
eene korte Voorrede door C. Brem. Te Amsterdam, bij M. de Bruin,
1785. Behalven de Voorreden, 173 bladz. in gr. octavo.
Het beloop van dit Geschrift hebben wy, met deszelfs vroegere uitgave in 't jaer
1767, reeds gemeld, met aenduidinge dat deze Brieven in den smaek der
(*)
zogenaemde Methodisten niet kwalyk geschreven zyn . Thans staet ons alleen nog
te berichten, dat men, het zelve uitverkogt zynde, op nieuw herdrukt heeft, en wel
in een grooter formaet, waerdoor het gevoeglyk by 's Mans bekende Cardiphonia
geplaetst kan worden; midsgaders by nog enige Brieven van zyn Eerwaerden, die
de Uitgever, dezelve als een vervolg op dit Werkje aenkondigende, voorts gemeen
zal maken.

Onderwysinge in de voornaamste Waarheeden van onzen
Redelyken Godsdienst, volgens het licht der Reden en Gods
Openbaaring, opgesteld voor Vrienden der Waarheid, welke reeds
eenigzins geoeffend zyn: door D. Beekman, Leeraar der Luthersche
Gemeente te Zaandam. Eerste Deel. Te Zaandam, by H.J. de Roode,
1784. In octavo, 128 bladz.
Ten gebruike van reeds enigzins gevorderde Leerlingen, heeft de Eerwaarde
Beekman, zo als hy in zyne Voorreden meld, deze Onderwysinge vervaerdigd, en
ze is des niet geschikt voor Kinderen, maer voor zodanigen, die ge-

(*)

Zie Nieuwe Vaderl. Letteroef. I. D. bl. 367, 368.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

61
negen zyn, om hunne Godsdienstige kundigheden verder uit te breiden. Ter dier
oorzake is hy te beknopter omtrent zodanige voorstellen, die uit hoofde van 't vroeger
onderwys bekend geagt mogen worden, en behandelt inzonderheid dezulken, die
ter nadere ontvouwinge der Godsdienst-leere in overweging komen. Gemerkt dit
Geschrift dus opgesteld zy, ten behoeve van de zodanigen, die voor een beredeneerd
onderwys vatbaer zyn, zo heeft zyn Eerwaerde het gepast in diervoege ingericht,
dat hy het onderwys der Rede en der Openbaringe verenige, om zo den Leerling
op te leiden tot ene beredeneerde kennis van onzen redelyken Godsdienst. 's Mans
manier van onderrichten is geleidlyk en klaer, naer de denkwyze der Luthersche
Gemeente; des men 'er zich onder de Broeders Lutheranen met vrucht van kunne
bedienen. Het tegenwoordige eerste Deel gaet over de stellige Waerheden: het
neemt een aenvang met ene ontvouwing van den Godsdienst in 't algemeen; handelt
verder over de Heilige Schrift, Gods bestaen en eigenschappen, de Schepping, de
Voorzienigheid, de Engelen, den Mensch Gods evenbeeld, de Erfzonde en
tegenwoordigen toestand des Menschen, 's Menschen vryen wil en tegenwoordige
vermogens, Jezus Christus, de Roeping, de Verlichting en Bekeering, de
Rechtvaerdigspreking, de Praedestinatie, Verkiezing en Verwerping, de
Sacramenten, den Dood, mitsgaders de Opstanding der Dooden, en eindelyk over
de eeuwige Zaligheid en Rampzaligheid. Voorts staen, in een tweede Stukje, de
Practicale Waerheden op eene soortgelyke wyze ontvouwd te worden.

Beschryving van alle de Heelkundige Operatien; naar de beste en
nieuwste wyzen, door L. Le Blanc, Heelmeester te Orleans, enz.
Uit het Hoogd. van C.F. Ludwig vertaald. Te Utrecht, by G. v.d.
Brink, Jz. 1784. In gr. 8vo. 325 bl.
Dit Werk, 't welk door den beroemden, en voor de Geneeskunst te vroeg gestorven,
Leipziger Hoogleerlaar, Ludwig, uit het Fransch in het Hoogduitsch vertaald, en met
leerzaame Aantekeningen vermeerderd is geworden, kan des kundigen, reeds
lange, niet meer onbekend zyn; de algemeene goedkeuring, die hetzelve heeft
weggedraagen, ontheft ons van eene nadere aanpryzing. Voor de zulken onzer
Leezers, die hieromtrent nog mog-
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ten onkundig zyn, zullen wy alleen maar aanmerken, dat, in dit Werk, alle de
Heelkundige Operatien, met eene naauwkeurige kortheid beschreeven en duidelyk
voorgesteld worden; en dat het dus in allen opzigte geschikt is, om den minervaaren
Heelmeester niet alleen met de meest bekende Konstbewerkingen bekend te
maaken; maar ook tevens om hem een denkbeeld te geeven van zoodanige
Operatien, die niet in de dagelyksche beoefening zyner kunst voorkomen. - Deeze
Nederduitsche uitgaave, door eene zeer kundige hand vervaardigd, is, volgens de
Hoogduitsche Overzetting, en heeft, door de bygevoegde Aanmerkingen van den
Nederduitschen Vertaaler, nog aanmerkelyke verbeteringen ondergaan. ----- Het
geheele Werk is in drie Deelen gesplitst, zullende, zo als de kundige Vertaaler
belooft, de twee volgende Deelen, met de Plaaten hiertoe behoorende, binnen kort
volgen.

Heelkundige Mengelstoffen, door G.J. van Wy, Stads Operateur
van den Steen, Chirurgyn van het Pesthuis, te Amsterdam, enz.
Te Amsterdam, by J. van Selm, 1784, in gr. octavo, 268 bladz.
De Onderwerpen, welke in dit Boekdeel voorkomen, zyn voor den Heelkundigen
van het uiterste belang. ----- In het byzonder handelt de Heer van Wy over het
Steensnyden in twee tyden, als mede over de hinderpaalen, welke zig by deeze
Kunstbewerking kunnen opdoen. ----- Deeze Operatie, die door den beroemden
Louis, in Parys, meermaalen met den gewenschten uitslag is ondernomen, en die
de aanpryzing van den grooten Camper verdiend heeft, verdient met regt den
aandagt der Heelkundigen. ----- Onze Schryver deelt, in het eerste Hoofdstuk, eenige
oordeelkundige Aanmerkingen mede, over de voordeelen deezer Operatie, in twee
tyden. ----- In het tweede beschryft hy de hinderpaalen, welken zig in de Heelkundige
bewerking van den Steen kunnen opdoen, en bevestigt zulks met eenige bygevoegde
Waarneemingen. ----- In het derde Hoofdstuk, komen eenige ophelderingen voor,
wegens de verschillende manieren van Steensnyden van Rau, le Dran, Moreau, en
Nierop. ----- De Heer van Wy bewyst, dat men zig niet altyd aan eene manier van
Steensnyden houden moet; ----- dat men niet altyd bepaalen kan, of 'er meer dan
één Steen in de Blaas zy, en of zy groot, dan klein zyn;
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----- dat de verbetering van de Steensnytafel noodzaaklyk is; ----- dat de methode
van Flurant, in zommige gevallen, boven het Steensnyden te verkiezen is; ----- en
trekt uit dit alles gevolgen tot onderwyzinge van den Operateur. ----- Vervolgens
ontmoet de Leezer nog in dit Boekdeel eene Waarneeming, en volkoomen
Geneeswyze, eener zeldzaame en verouderde Breuk; ----- eene beschryving eener
aanmerkelyke hoornächtige uitwassing van de Huid, op het Hoofd; en derzelver
Geneeswyze; ----- een Brief aan een Konstgenoot in Noordholland, over de
noodzaaklykheid der Konstbewerkinge, in de Knoest- Kreeft- of Kanker-gezwellen;
----- een Brief aan den Heer Greeve, wegens de Afzetting eener Vrouwe Borst; ----en, eindelyk, zeldzaame Waarneemingen, van geheele, en ten deele, ontlastte, en
weder aangegroeide, Onderkaaken. ----- Agter het Werk zyn geplaatst vier wel
uitgevoerde Plaaten.

Verhandelingen, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen te Vlissingen. Tiende Deel Te Middelburg, by P.
Gillissen, 1784, Behalven het Voorwerk, 636 bladz. in gr. octavo.
De inhoud van dit tiende Deel gaat grootlyks over Genees- en Heelkundige
onderwerpen. Twee Verhandelingen van de Heeren G Callenfels en J. Harger
strekken, ter beantwoordinge der Prysvraage, nopens de waare oorzaaken en
kentekenen der Najaarskoortsen in de Garnisoenplaatsen van Staats-Vlaandelen,
als mede de beste behoeden geneesmiddelen, die daartegen, vooral by de Militairen,
aangewend kunnen worden. Eene hieraan volgende Verhandeling, insgelyks door
den Heer Harger opgesteld, vervat zyn antwoord op eene Prysvraag, betreffende
het geen men in agt behoort te neemen omtrent den Scheepsdienst, of de
Zeevaarenden, met opzigt tot de gezondheid en welstand, in de voornaamste
omstandigheden, die eene byzondere opmerking vorderen. By deeze Verhandelingen
komen nog drie Heelkundige Schriften, waarvan het eerste, geschreeven door den
Heer S. de Wind, gaat over den Polypus of Slymprop, en fungus of uitwas,
behelzende tevens een berigt en afbeelding van een zeer nuttig werktuig ter afbinding
dienende. Het tweede verleent ons aanmerkingen van den Heer F. Voltelen over
eene bedekte ont-
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steeking en verzweering in den onderbuik, verzeld van eene Ischuria eerst na den
dood kennelyk. Én in het derde geeft ons de Heer A. van Solingen eene vroedkundige
waarneeming, by gelegenheid van een voorval, waarin verscheiden byzonderheden
zamen liepen.
Terwyl de beoefenaars der Genees- en Heelkunde hier een nieuwen leerzamen
voorraad vinden, omtmoet verder de naspoorer der Natuurlyke Historie in dit Deel
nog een berigt van den Heer M. Houttuyn, wegens het onderscheid der zwarte en
witte Peper, met eene nevensgaande afbeelding van 't gewas der Staartpeper.
Agtervolgens dit berigt is het gewas van de zwarte Peper het zelfde als dat der witte:
en men maakt de zwarte gewoonlyk wit, door dezelve in kalkwater te leggen; ook
laat men de Peper wel aan 't gewas ryp worden, wanneer de bast 'er af valt, en dit
is dan natuurlyke witte Peper. De Wel Ed. Gestr. Heer Mr. Radermacher, dit den
Heer Houttuyn meldende, heeft hem te gelyk Monsters gezonden van zwarte Peper
van Malabar, wit gemaakte Peper van Java, en natuurlyke witte of geelagtige Peper
van Ceylon; welke laatste gezegd wordt niet te groeien dan aan de vaste kust van
Indiën, en wel op Malabar of ook op Ceylon. Dit berigt gaat vergezeld van eene
beknopte beschryving van 't Plantgewas zelve; en by die gelegenheid gewaagt de
Heer Houttuyn ook van 't gewas van de lange Peper, mitsgaders van de Cubeben
of Staartpeper-plant, welke laatste tot nog min bekend gebleeven was. Dit noopt
(*)
hem eene nadere beschryving van dezelve te geeven , met eene daarbygevoegde
afbeelding van eene door hem bezeten gedroogde plant, welke op Java, by
Samarang, door den zeer geleerden Heer Thunberg, thans Hoogleeraar in de
Kruidkunde te Upsal, verzameld is. En hier nevens plaatst hy eene afbeelding van
een takje van de zwarte Peper, mitsgaders van de lange Peper, uit welker vergelyking
men het onderscheid der bladen kan opmaaken.
Laatstlyk behelst dit Deel nog eene Verhandeling van den Eerwaarden G. Kuipers,
die de opmerkzaamheid der Bybelverklaarderen en der Dichteren tot zig trekt,
hebbende tot een onderwerp Izaak op Moria. ----- Naar het vry

(*)

Op verzoek van den Heer Houttuyn hebben wy te melden, dat in deeze beschryving eene
drukfeil begaan is, die zyn gezegde gansch duister maakt. Men leest nu namentlyk bladz.
612 reg. 6. v. ond. sterk gevoed, moet zyn sterk geoord.
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eenpaarig gevoelen, dat men in de Uitleggingen en Dichterlyke beschryvingen van
dit voorval ziet heerschen, was Izaak diestyds reeds een opgewassen Jongeling;
hy onderwierp zich, met de verhevenste kloekmoedigheid en de beredeneerdste
bedaardheid, aan God en zynen Vader; en wagtte den slag, die hem van het leeven
zou berooven, met Mannenmoed af. ----- Dan het komt den Eerw. Kuipers voor, dat
dit denkbeeld niet gegrond is, op het verhaal van Mozes, en dat men rede heeft,
om daaromtrent geheel anders te denken. Zyn Eerwaarde brengt zyne reden
deswegens te berde, en stelt ze in zodanig een licht, dat zyne gedagten, voor een
onpartydig oordeel, niet verwerpelyk zyn, maar veeleer aanneemelyk toeschynen.
Vraagt men hierop, hoe moet men zich Izaak dan voorstellen? Zie hier 's Mans
antwoord.
‘Meent men, dat ABRAHAM, aan zynen Zoon, GODS bevel, voor de opoffering,
bekend maakte, dan is het natuurlykst, dat men zich IZAAK voorstelle, als eenen,
(*)
die zo handelt, gelyk elk kind , in zyne plaats, gehandeld zou hebben; wy moeten
hem ons verbeelden, als: ----- gantsch afkeerig van den dood ----- als weersportelig
teegen zynen Vader - als alles doende, wat een mensch ----- een jong mensch ----een kind - een eenig kind, doen kan, om zyn leeven, - zyn jeugdig leeven, te redden,
uit de hand van eenen Vader ----- van eenen tederlievenden Vader, die hem daarvan
tragt te berooven. ----- Dan eens, zal hy, door vrees gedreeven, al agter uit loopende,
den vaderlyken arm hebben zoeken te ontwyken. ----- Dan eens zal hy, voortgestuwd
door eerbied en liefde ----- aangevuurd door eene op ABRAHAMS rollende
mannentraanen gegronde, hoop, - zynen Vader te gemoet gevloogen zyn, ----- zyne
handen gevat ----- die gekuscht - met heete kindertraanen besproeid hebben, hy
zal zich op de knyen geworpen, al snikkende om lyfsgenade gesmeekt, of om uitstel
verzogt hebben,

(*)

'Er is geen grond om den ouderdom van Izaak diestyds juist te bepaalen: doch het Mozaïsch
verhaal doet ons, gelyk de Eerwaarde Kuipers toont, hem eer als een kind, dan als een
opgewassen jongeling voorkomen; en men voldoet aan de natuur van 't verbaal, als men hem
tot den ouderdom van acht a twaalf jaaren brengt; wanneer hy genoeg in staat kon zyn, om
zo veel ligt, droog hout te kunnen draagen, als tot de opoffering genoegzaam was.
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om nog eerst zyne lieve Moeder - welke hy nu mee dan ooit mischte ----- te
omhelzen, en, in haar armen, beveiliging, voor het offermes te zoeken, tot dat
ABRAHAM, voor wien, elk woord, elke kusch, elke traan, van zyn Zoon, een dolk was,
die hem het hart doorstak, onder het hoog vloeijen van een gety van gemengde
aandoeningen, hem vatte, hem bondt, en ----- had, GOD het niet verhoed - doorstak.
Of moogelyk, komt het, met ABRAHAMS bedaard en voorzigtig charakter, met het
kort antwoord, op de vraag: waar is 't lam? en met het verder stilzwygen, der Heilige
Schrift, best overeen, als men stelt, dat die geroerde Vader, gelyk OSSIAN, toen men
(†)
zynen Zoon OSCAR hadt vermoord , ----- geen woord kon voortbrengen, dat hy,
verstomd door voorzigtigheid en aandoeningen, zynen IZAAK ----- die nu brandde
van nieuwsgierigheid, om te weeten, van waar het offer koomen zou, spoedig opnam,
op het outaar bondt, den jongen geen tyd gaf, om zyn vaderhart door veel
jammerklagten te grieven. - Vader! Vader! Dit was het moogelijk al, dat IZAAK
voortbragt, en dat: Vader! Vader! was nog te veel, voor ABRAHAM.
Deeze wys van voorstellen, strydt niet, met het verhaal, der Heilige Schrift; is
overeenkomstig, met de natuur; doet IZAAK beneden ABRAHAM blyven; beneemt niets
aan de grootheid, der daad, van deezen; geeft de reden op, waarom nimmer, in het
goddelyk woord, gewaagd wordt, van IZAAKS geloof, of moed, op Moria betoond; en
eindelyk, vergis ik my niet, dan verschaft zy, aan den Dichter, geene mindere
geleegenheid, dan de gewoone, om te schilderen en te treffen.’

Catechismus der Weetenschappen, Schoone Kunsten en Fraaije
Letteren. Uit verscheidene beroemde Schryveren, en inzonderheid
volgens de schets van den beroemden Baron van Bielfeld
saamengesteld. Met Plaaten. Eerste en tweede Stuk. Te
Amsterdam, by A. Fokke, Simonsz. In groot octavo.
By het vervaardigen van dit Geschrift bedoelt de Schryver, der Jeugd, tot jaaren
van onderscheid gekomen, en voor een gezet onderwys vatbaar, eene nutte en
aan-

(†)

‘Temora par OSSIAN Fils de Fingal Livre I. pag 39.’
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genaame handleiding tot de algemeene Geleerdheid, aan te bieden; ten einde haar
gelegenheid te geeven, om zig eene geregelde kennis van derzelver beloop eigen
te maaken, op eene manier, die men, de vereischte oplettendheid gebruikende,
ligtlyk in 't werk kan stellen. De Autheur heeft, in de schikking van dit zyn Werk, de
Schets van den beroemden van Bielefeld gevolgd, en brengt des de
Weetenschappen onder drie hoofdsoorten, (1.) zulken, wier zetel in den Geest
gevonden wordt; (2) zodanigen, die het vernuft bezig houden; en eindelyk die,
welken door het geheugen gekweekt worden. Tot de eerste behooren de
Godgeleerdheid, Regtsgeleerdheid, Geneeskunde en Wysbegeerte; onder de tweede
zyn de Schoone Kunsten, en onder de derde de Fraaie Letteren, betrokken. Om de
behandeling van alle de daartoe behoorende onderwerpen te gevalliger te doen
voorkomen, is dit Geschrift opgesteld, by manier van Zamenspraaken van eenige
wel opgevoede Jongelingen, met een bedaagd en kundig Heer, ten wiens huize hy
zig, eens ter week, als in een beslooten Collegie laaten vinden. Wyders heeft de
Autheur het ook, niet zonder reden, raadzaam gevonden, om alle verdrietelykheid
af te wenden, die uit agtervolgende Zamenspraaken over eene en dezelfde
Weetenschap zoude kunnen ontstaan, de zamenspraaken zo in te rigten, dat ze
regelmaatig nu over deezen dan over geenen tak der Geleerdheid handelen. Het
gansche Werk naamlyk zal in zeven Stukjes bestaan, waarvan de twee laatsten
alleen tot de Fraaie Letteren, die min gevoeglyk van elkanderen gescheiden konden
worden, betrekkelyk zullen zyn. Maar de vyf eersten worden indiervoege ingerigt,
dat elk Stukje iets van de Godgeleerdheid, Regtsgeleerdheid, Geneeskunde,
Wysbegeerte en Schoone Kunsten bevatte: zynde deeze byzondere Zamenspraaken,
met betrekking tot ieder der opgemelde Weetenschappen, tevens zo geschikt, dat
ze, op het voltrekken deezer vyf Stukjes, elk een op zigzelven staande geheel zullen
uitmaaken. Naar deeze inrigting behelst het thans afgegeeven eerste Stuk, na eene
voorbereidende Inleiding, Zamenspraaken ‘over den Natuurlyken en Geopenbaarden
Godsdienst, - de Regtsgeleerdheid in 't algemeen en de Wetgeevende Regtskunde,
----- de Geneeskunst in 't algemeen en de Heelkunde, ----- de Wysbegeerte in 't
algemeen en de Redenkunst, - benevens de Schoone Kunsten in 't algemeen, met
de spraakkunst en Redeneerkunde.’ ----- Het tweede Stuk verklaart voorts ‘de
leerstellige, uit-
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legkundige en beschaavende Godgeleerdheid, - 't Gemeene en Roomsche Regt,
----- de Gezondheids kennis en Ziektekunde, ----- de algemeene Zedeleer en
Zedekunst, - benevens de Welspreekendheid, Dicht- en Rymkunst.’ ----- Eene
soortgelyke schikking staat ook in de drie volgende Stukjes in agt genomen te
worden.
Ieder onderwerp, in deeze twee Stukken, welken wy thans onder handen hebben,
overwoogen, wordt indiervoege behandeld, dat het een vry gunstig vooruitzigt op
het verdere vervolg aanbiede. Het natuurlyke van onderrigtende Zamenspraaken
is wel in agt genoomen; de zaaken worden op eene leerzaame wyze voorgedraagen,
en het beloop van ieder overwoogen gedeelte wordt, ten aanzien van de voornaamste
daartoe behoorende byzonderheden, in eene voldoende beknoptheid, ontvouwd.
Men slaa tot eene proeve hiervan het oog op de Zamenspraak over de Wetgeevende
Regtskunde. ----- Dezelve vangt aan met een gesprek over de noodzaake eener
verscheidenheid der Wetten, naar de verschillende omstandigheden der Volkeren.
Voorts komt in overweeging de uitgestrektheid der Wetgeevinge, die eene uitgebreide
kennis en groote opmerkzaamheid vordert. Hieromtrent merkt de Heer Ernestus
aan, dat de Wetgeevers ten dien opzigte ‘zig voor Wegwyzers en voorbeelden
hebben te kiezen, de Wetten, welke de Godlyke Wysheid voor hun oog als een
Tafereel heeft opengelegd, te weeten, indeszelfs wyze schikking van de geheele
Natuur, en het kunstig samenstel des Heelals.’ By de nadere verklaaring hier van
toont hy, dat een Wetgeever bovenal de Eenvoudigheid, de Klaarheid en de
Spaarzaamheid, in 't opstellen zyner Wetten, behoort gade te slaan; waarop het
gesprek indeezervoege voortgaat.
‘Leonard. Zyn de Wetten, die God zelve gegeeven heeft, den Wetgeever mede
niet van veel dienst?
Ernestus. De verstandige Wetgeever moet zig zorgvuldig wagten van iets te
gebieden het geen met de Goddelyke Wet strydt, dewyl deeze van de Hoogste
Wysheid voortkomt, en dat al wat tegen dezelve aanloopt niet dan dwaasheid is,
daar ook de onderdaanen, ten striktsten genomen, niet genoodzaakt zouden zyn
om zulke geboden te gehoorzaamen, die met den wil van het Opperste Wezen niet
overeenkwamen; edoch veel dienst kan de Wetgeever niet van dezelve hebben,
om dat de meeste der Godlyke Wetten over Godsdienstpligten en voorwerpen, die
het ge-
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weeten betreffen, handelen, welke buiten den kring van den Aardschen Rechter
zyn.
Kornelis. Maar zoude het niet beter voor de Maatschappy zyn, dat men de zedelyke
Wet ook door den steun des rechts handhaafde?
Ernestus. Wacht u, myn waarde jongeling, voor zulke denkbeelden. Ik heb
inderdaad lieden gekend, die zo vooringenomen waren met het gezag der oppermagt,
zielen zo laag en zo slaafs, die staande dorsten houden, dat de zedelyke daaden
der menschen, hunne deugden en ondeugden, zeer wel aan de burgerlyke wet
onderworpen konden worden. Maar zulke denkbeelden zyn onreedelyk. Hiermede
zoude men den mensch het gering gedeelte vryheid ontrukken, dat de
alleruitspoorigste willekeurige vryheersching hem nog gelaaten hadde; dus doende
zou men hem de middelen ontneemen om deugdzaam te zyn, en 'er zou geen
verdiensten meer liggen in niet ondeugend te weezen. Dit ware de deur voor de
Dwinglandy openen, en den eerlyksten mensch aan oneindige moeilykheden
onderwerpen. Hoe! zouden de Rechtbanken den burger kunnen straffen, om dat
hy niet erkentelyk, niet mild, of niet edelmoedig geweest ware! wenden wy de oogen
van zulke stellingen.
Petrus. Zo nogthans de Wetgever enkel naar den Regel der schepping zig vormen
kan, dan is dit zyn voorbeeld vry algemeen en duister.
Ernestus. De orde in de Natuur is slegts een schets der orde die hy waar te
neemen heeft over 't algemeen, maar in 't byzonder moet hy de Wet der Natuur, de
Geschiedenissen en het Plaatselyk Recht bestudeeren.
Kornelis. Is de Wet der Natuur dan ook geene Goddelyke Wet, en dus mede
buiten het bereik van den Wetgeever?
Ernestus. De Wet der Natuur is mede wel eene Goddelyke Wet, maar ze is door
God zelven in het hart van elk mensch als geplant, en men moet dezelve
allernoodzaaklykst de kracht eener Burgerlyke Wet byzetten, en de Wetgeever moet
dezelve niet alleen als de eerste zyner Wetten aanzien, maar ook door het gezag
van den Rechtbank haar ondersteunen, en met krachtige hand tegens de overtreders
wapenen; want alle Regelen, die aan de Rechtbanken wegens haare oordeelen
voorgeschreeven zyn, mag men in den grond als zo veele wetten aanmerken, en
daarom moet het Natuur- en Gebruik-lyk Recht de kracht van
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geschreeven wetten hebben. Het Recht der Natuur is zelfs boven den Wetgeever
verheven, hy moet het allenthalven eerbiedigen, hy mag alle andere wetten en
gebruiken veranderen of afschaffen, maar 't is hem niet geoorlofd aan het Natuurrecht
de hand te slaan. Hy moet dit als den oorsprong en grondslag van alle de andere
wetten beschouwen.
Karel. Waartoe dient de Geschiedkunde den Wetgeever, Vader?
Ernestus. De Geschiedkunde geeft de beste regelen voor den Wetgeever aan
de hand; men vindt daarin niet alleen de gevallen, die gelegenheid tot sommige
wetten gegeeven hebben, maar ook de uitwerkselen, die ze gedaan hebben. Dit
zyn zo veele voorbeelden, om na te volgen of te vermyden; maar men moet de
geschiedenissen met oordeel leezen, zonder zich op te houden met beschryvingen
van veld- of zeeslagen, enz. en 'er met vlyt dat geene inzien, 't welk onder de handen
van een bekwaam man tot wezenlyk nut des menschdoms kan dienen.
Leonard. Gy spraakt nog van het Plaatselyk Recht?
Ernestus. Het Plaatselyk Recht, zo algemeen als Burgerlyk, is eene onnitputtelyke
bron voor de samenstelling der wetten, maar men moet hierin zeer omzichtig zyn,
om dat, zo als wy reeds gezegt hebben, de Roomsche Wetten, enz. eene menigte
van zaaken behelzen, die in elk ander Land overtollig en schadelyk konden zyn.
Daarom zegt Montesquieu, met veel reden: dat de Wetten zo eigen aan 't volk, voor
't welke zy gemaakt zyn, moeten weezen, dat het een ongemeen geval is, als die
van de eene Natie op de andere passen; en waarlyk de meeste wetten der oude
volken, de Romeinsche inzonderheid, zyn weinig toepasselyk op de gelegenheid
van het hedendaagsch Europa, en 't is een te groot mistrouwen op zig zelven, van
zig onbekwaam te gelooven, tot het maaken van goede Wetten voor een Land dat
men kent, zonder behulp der oude Wegwyzers; want het is in 't algemeen de
menschelyke rede, die den geheelen Aardbodem bestiert en moet bestieren; de
wetten zyn niet anders dan de toepassing van deeze Rede op byzondere voorvallen.
Petrus. Dan is 't ook mogelyk, dat dezelfde Wetgeever eene wet vernietigen, en
weder eene andere en somtyds tegenstrydige maaken kan?
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Ernestus. Zekerlyk, De voortsnellende tyd baart agtereenvolgende gebeurtenissen;
deeze gebeurtenissen veranderen de gedaante der Waereld; en deeze
verwisselingen verkeeren de gelegenheid en belangens der volken. Men moet zig
daarom niet inbeelden, dat men eeuwige wetten maaken kan, wetten die bestendig
zyn voor een volk, zo lang het bestaat: daarom moet de wetgeeving geduurig zyn,
en het oppergezag moet de wetten, naar maate ze gebrekkig worden, afschaffen
en weder nieuwe in derzelver plaats stellen, die naar de daadelyke behoeften des
volks ingericht zyn.’

De Geschiedenis der Waereld, van de Heeren Rollin en Tailhié,
vervolgd in de Historie der laatere Volkeren. Elfde en Twaalfde
Deel. Te Amsterdam, by P. Meijer. In gr. octavo.
Het voorgevallene, zedert de Trentsche Kerkvergadering, tot op het afloopen der
zeventiende Eeuwe, met eene nevensgaande beschouwing van den Staat der
Mogendheden van het Zuiden van Europa tot in het begin der achttiende Eeuw,
maakt den inhoud uit der twee laatste deelen van dit Werk, 't welk hiermede afloopt.
Deeze twee deelen ontvouwen een tydperk, waar in groote omwentelingen, zo in
den Godsdienst als in den Burgerstaat, plaats gehad hebben, 't welk een aantal van
merkwaardige gebeurtenissen uitlevert, die, overeenkomstig met het geheele beloop
van dit Werk, ten aanzien van het gewigtigste, op eene leerzaame wyze ontvouwd
worden. Voor hun, die zig op het beoefenen der Geschiedkunde toeleggen, is dit
Werk van zeer veel waarde, daar het hun niet alleen het beloop der voornaamste
Geschiedenissen ontvouwt, maar het zelve op zodanig eene wyze voordraagt, dat
het hun toone, waarop zy bovenal in het leezen der Historie der Waereld agt hebben
te geeven, des het alleszins eene nuttige handleiding zy, ter beoefeninge der
Geschiedkunde. ----- Hier en daar vindt men 'er ook aanmerkingen ingevlogten, die
van eene uitgestrekter beschouwing zyn, waartoe de behandelde onderwerpen
aanleiding geeven, en die den Leezer gevallig kunnen zyn. By de melding van het
tiende Deel hebben we eene soort van uitweiding van dien aart overgeno-
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(*)

men , betrekkelyk tot den Koophandel, waarin ook gewag gemaakt werd van de
vermeerdering der Geldspecien, als een ingebeelden Rykdom van een Staat. Nadien
nu de overweeging van den toestand van Spanje onzen Autheur weder op dat artykel
brengt, en die toestand zyne vroegere bedenkingen bekragtigt, zo hebben we niet
getwyfeld van hier zyne nadere bedenkingen deswegens te plaatzen.
‘Ik wil, zeide Henrik IV, “(dus vangt onze Autheur aan, daar hy tot de beschouwing
der Spaansche geschiedenissen overgaat)” Ik wil dat myne boeren, t'eenigen tyde,
alle zondagen hun gebraden hoen kunnen eeten.’ Zie daar een even wys als
menschlievend verlangen van dien vader van zyn volk; en het is nauwlyks twyfelagtig,
of hy zou, ware hy in 't leven gespaard, dit verlangen voldaan hebben gezien.
‘Men verbeelde zig een Ryk met welvaarende landlieden bevolkt, en wel bestierd;
dit Ryk moet noodwendig dagelyks in volkrykheid toeneemen; want hoe meer
kinderen de boer kan voeden, hoe minder hy zal vreezen kinderen te krygen, en
hoe ryker hy door zyne kinderen zelven wordt; om dat zyne landeryen door hun des
te beter bebouwd worden, en des te meer opbrengen. Die huisgezinnen
daarenboven, van kommer bevryd, goed voedzel in eene genoegzaame ruimte
genietende, en zig met den gezondsten arbeid bezig houdende, zullen gezond en
vrugtbaar zyn. Het gebraaden hoen alle zondagen moet derhalven de volkrykheid
vermeerderen.
Eene groote volkrykheid zal den landbouw doen bloeijen; alle de landeryen zullen
beteeld en vrugtbaar worden, om dat zy van welvaarende boeren beslagen zullen
zyn.
Naarmate de landeryen beter beteeld worden zyn de levens noodwendigheden
beter koop, om dat zy overvloediger zyn. De Staat, hierdoor welvaarender geworden,
zal het overschot van de produkten kunnen verruilen; en die verruiling zal den
welvaart op nieuws vermeerderen.
Zo dra een talryk volk door arbeiden een goed bestaan kan krygen, wil elk om
stryd arbeiden. Alle vermogens, alle talenten komen dan te pas; de luiheid wordt
schandelyk; de naarstigheid, de eenige bron van geluk voor eene natie, wordt door
den nayver ondersteund, en door het algemeen voorbeeld opgewakkerd. Alle kunsten
bloeijen, en de Staat wordt ryk.

(*)

Zie Alg. Vaderl. Letteroef. V. D. bl. 112.
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Maar van waar komen op die wyze de inkomsten voor den Souverein? Dezelven
worden op die wyze onbeperkt groot. Hoe ryker de onderdaanen zyn, hoe meer zy
zullen kunnen geven. Het is alleen noodig de inkomsten met behoorlyke zuinigheid
te besteden, en de belastingen zodanig te schikken, dat zy noch de bronnen van
de algemeene welvaart, dat is te zeggen den landbouw, den koophandel, de
fabrieken en trafieken stoppen, noch het eene lid van den Staat boven het ander
drukken. Dit is de eenige regel, die in dezen te volgen is, om de algemeene schatkist
by aanhoudendheid rykelyk te voorzien.
Ik heb nog eens aangemerkt, dat het niet het geld is, 't welk men als den
eigenlyken rykdom van een Staat moet beschouwen. Waartoe dient inderdaad het
geld? Om de uitwisselingen gemaklyker te maaken. Maar het maakt die niet
gemaklyker, dan om dat wy daaraan eene zekere waarde hegten, welke waarde
grooter of kleiner is, naarmaate de begeerde metaalen gemeener zyn. Het geld is
slegts een teken van koopwaaren; het doet derhalven niets tot de zaak, of wy die
koopwaaren of derzelver waarde, met een grooter of kleiner stukje goud of zilver,
uitdrukken. Lycurgus vergunde den Spartaanen niet dan eene yzeren munt, om dat
hy wilde, dat zy arm waren; en wy, die ryk willen zyn, zouden dwaaslyk het zilver
wel zo gemeen begeeren als het yzer. De Spartaanen waren, uit hoofde van hun
yzergeld, niet arm, en wy zyn met ons vermeerderd zilver niet ryk. Indien wy
honderdmaal minder zilver hadden, zouden wy slegts één gulden behoeven te
draagen, daar wy nu honderd draagen moeten. Minder geld zou derhalven de
uitwisseling gemaklyker maaken, en ons bygevolg verryken; gelyk wy aan den
anderen kant de klompen zilver zodanig zouden kunnen ophoopen, dat de
verwisseling, door de menigte van dit metaal, even ongemaklyk wierdt, als die met
yzergeld te Sparta, in welk geval wy daardoor even arm zouden zyn. Spanje is naar
geheel strydige grondbeginzelen bestierd geworden. Laat ons zien welk eene
uitwerking dit gehad hebbe.
Toen de Spanjaarden zig in het bezit van de schatten der nieuwe waereld zagen,
hadden zy de onnozelheid van te denken, dat zy ryk waren; maar zy waren het
slegts voor een oogenblik.
Ik heb gezegd, dat het geld maar een teken van waarde is; en dat die waarde
grooter of kleiner wordt naar maate het meer of min schaarsch is. In het eerste geval
koopt
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men derhalven voor weinig geld veel, en in het laatste voor veel geld weinig. Nu,
het geld was allerwege schaarsch, toen de Spanjaarden zig eensklaps in het bezit
van millioenen zagen. Zy scheenen derhalven in 't eerste ryk genoeg, om geheel
Europa, in zekeren zin, te kunnen koopen; maar, naarmaate zy het goud en zilver,
ter vervullinge van wezenlyke of ingebeelde behoefte, in andere landen
overstorteden, deeden zy den prys van alle koopwaaren stygen; en deze moesten
welhaast in dezelfde evenredigheid duurder worden, als de metaalen in hoeveelheid
waren toegenomen. Deze gelykheid, dit waterpas, waardoor de Spanjaarden net
even ryk wierden, als zy te voren geweest waren, en even ryk als andere volkeren,
wierdt zeer vervroegd door de onderneemingen van Karel V, en van zyn zoon
Philippus; want dezelve deeden hen meer dan twee duizend millioenen livres door
de wereld verspreiden. Philippus II zegt in zyn Testament, dat zyne ontwerpen hem
meer dan zeshonderd millioenen dukaaten aan buitengewoone uitgaven gekost
hadden. Dit Testament is in de Memorie van Sulli. Ik weet egter niet of het een egt
stuk zy. Maar ik meen, op 't voorbeeld van kundige Fransche Schryvers, niets te
waagen, met de staatkundige, of liever onstaatkundige, verspillingen dezer Vorsten
op ten minsten tweeduizend millioenen lievres te begrooten. Het gevolg hiervan
was, en moest zyn, dat de prys van alles, in 't verloop van een eeuw, viermaal
verdubbelde.
De schatten van de nieuwe wereld, naar Spanje overgebragt, deden de weelde
toenemen. Zy werkte een ander, en grooter, kwaad uit; zy verdoofden de nyverheid,
de kloekheid, en hadden een doodelyken invloed op dehandwerken, van welken
aart die ook wezen mogten. De reden vertoont zig zeer gemaklyk. Naardien het
geld in Spanje gemeener was dan elders, was daar alles duurer, om dat alle
arbeidsloonen hooger waren. Men wilde derhalven liever van den vreemdeling, die,
nog minder metaal hebbende, dezelfde dingen beter koop leverde, koopen, dan
zyne eigen landgenooten duur betaalen. De Handwerkslieden kregen derhalven
gebrek aan werk, verheten het Ryk, en de Manufaktuuren vervielen geheel en al.
Het goud en zilver vloeide derhalven slegts door Spanje heen, zonder daar te
kunnen blyven. Men heeft waargenomen, dat 'er, zedert de ontdekking van Amerika
in 1492, tot in 1595, meer dan vierduizend millioenen zyn ingevoerd; en, met al het
tafelzilver, en alles was verder
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van goud of zilver gemaakt was, daaronder begrepen, bleven 'er geen tweehonderd
millioenen in het Ryk.
Op 't einde van de zestiende eeuw, was derhalven het Koningryk van Spanje een
der minst ryke Staaten, 't Is waar, daar vloeiden dagelyks nieuwe schatten naar toe;
doch zy bleeven ook even schielyk daaruit vloeijen, om dat het geld noodzaakelyk
overgaat, daar het detwaare rykdommen vindt, dat is te zeggen, die dingen, die des
levens behoeften vervullen, of deszelfs aangenaamheden vermeerderen kunnen;
dingen, die men verteert, en hervoort brengt, om op nieuws verteerd te worden.
Daar moest zelfs van jaar tot jaar meer geld uit Spanje vloeijen; want, naarmaate
liet gemeener wierdt, deeden zy zelve de koopwaaren in prys verhoogen. Inderdaad,
schoon sedert 1595 het eene jaar door het andere twaalf of vyftien millioenen waren
ingevoerd, waren 'er in 1724 geen honderd millioenen over; en nog moest men, om
(*)
dezelve te vinden, alle de rykdommen der kerke mede rekenen .
Zie daar dan den staat van Spanje in 't begin der zeventiende eeuw. Het volk was
allerwege arm, om dat 'er geen koophandel of fabrieken waren, en de landbouw
verwaarloosd wierd. Men liet egter dezelfde belastingen blyven, om dat men ze niet
missen konde. Naarmaate het volk moeijelyker betaalen konde, wierdt alles met
meer scherpheid ingevorderd. De elende groeide dan dagelyks aen; men zag ten
platten lande eene geduurige vermeerdering van die ongelukkige boeren, die, zonder
kleederen, zonder bed, aan alle de ruwheden van het weder bloot gesteld, nauwelyks
een stuks broods konden vinden, om hun droevig leven te rekken.
Zy, die nog eenige industrie hadden, en iets verdienen konden, droegen alleen
de zwaarte der belastingen, daar een groot gedeelte hunner landsgenooten niets
meer aan dragen konde, en kregen dus ongevoelig een tegenzin in een arbeid,
waarvan men hun alle de voordeelen ontnam. Het bedelen wierde een beroep; men
vondt het aangenaam ten koste van het Algemeen te leeven, en niets ten zynen
laste te hebben, niets te moeten opbrengen. Eindelyk de Munniken bevorderden
de luiheid door hunne soupen onder de bedelaars te verdeelen.’

(*)

Theorie et Pratique du Commerce, et de la marine de D. GERONYMO DE USTARIZ. C. 3.
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Wyders tekent onze Schryver nog aan, dat de verdere maatregels van Philippus III
eerder dienden om deeze onheilen nog te doen toe- dan afneemen; het welk hem
ten slot doet zeggen.
‘Hoe verschillend dagten Philippus II en Philippus III, van Hendrik. IV! Zy scheenen
volstrekt niet te willen, dat hunne boeren brood hadden. Die boeren hadden hen,
als onwaardige Vorsten, met rede kunnen wegjaagen; maar hunne uiterste elende
liet hen niet toe op zulk eene verhevene, of laat ik liever zeggen, Wysgeerige, wyze
te denken. Zy onderwierpen zig aan die, moet ik zeggen, Monsters of Dwaazen?
Doch de billykheid, de orde, welke de opperste Wysheid zelve in de opvolginge
derdingen gelegd heeft, nam wraak over hunne verdrukking. Het zyn de algemeene
Staaten van Spanje, in 1719 gehouden, die hier voor ons moeten spreeken; de
Kahieren zyn gedrukt. Men ziet daarin, dat alle de inkomsten van de kroon verpand
waren, dat de ploeg verroestte, dat de nyverheid sliep, dat des Konings huis alleenlyk
wierdt onderhouden door middel van zes millioenen viermaal honderduizend Livres,
welken men van de Geestlykheid ligtte, en dat 'er niet de geringste somme voor de
onkosten van de bestiering overbleef.’

Chronijk van de Stad der Batavieren, door Johannes Smetius. Uit
de eigenhandige aantekeningen verbeterd en vermeerderd, voorts
vervolgd tot den jaare 1784. Te Nijmegen, bij A. van Goor, 1784.
Behalven het Voorbericht en den Bladwyzer, 296 bladz. in gr.
octavo.
Dit Geschrift, aanvanglyk opgesteld door den beroemden Oudheidkundigen Johannes
Smetius, die het zelve tot het jaar 1300 in 't net had afgeschreeven, is door deszelfs
geagten Zoon, die den eigensten naam voerde, vervolgd tot het jaar 1591, en thans
(*)
gebragt tot den tegenwoordigen tyd door een naarstig beoefenaar der vroegere
en laatere Geschiedenissen van ons Vaderland, uit dat zelfde Geslacht, die zig
deswegens in 't Voorbericht aldus uitdrukt. ‘Dit Chronykje, (volgens het oordeel van
ge-

(*)

Uit de aantekeningen op dit Geschrift is 't blykbaar, dat de Heer Uitgeever die geoefende is,
aan wiens vlyt wy verschuldigd zyn de gemeenmaaking van eene verzameling van Brieven
veeler Geleerden, over oudheidkundige Stukken ons Vaderland betreffende, uit den
Papieren-schat van den beroemden Smetius; die insgelyks by den Boekverkooper A.v. Goor
uitgegeeven zyn, en waarvan wy alvoorens gewag gemaakt hebben.
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leerde mannen, veele zeldzaamheden behelzende, die elders te vergeefs gezocht
worden,) is, na dat het zelve met de eigenhandige bijvoegingen van mijnen
Oudovergrootvader Johannes Smetius, den Zoon, vergeleken, en na de
aantekeningen van mijnen Vader uit oude gedenkstukken dezer Stad, en andere
bijzondere papieren, welke genoegzaam als verborgen zijn opgeslooten, eenigzints
verbeterd, vermeerderd en vervolgd was, op aanhoudend verzoek ter drukperse
overgegeven.’ ----- Het behelst, in de eerste plaats, eene beschryving van 't Quartier,
en byzonder van de Stad Nymegen, met een berigt van de voornaamste
byzonderheden, die de oudheid der Stad, derzelver regeering en voorregten,
betreffen, mitsgaders van 't geen verder omtrent de Stad, derzelver sterkte,
openbaare gebouwen, inwoonderen enz. bovenal opmerkelyk is. En hieraan volgt
een doorloopend Jaarboek, waarin de merkwaardigste voorvallen der Stad, zedert
den eersten geheugelyken tyd, tot op onze dagen, agtervolgend aangetekend zyn.
In dit soort van dagverhaal is tevens ingevlogten een berigt van den tyd wanneer,
en de plaats waar, men deeze en geene oudheidkundige Stukken, die ter
bevestiginge of ophelderinge van vroegere geschiedenissen deezes Lands kunnen
dienen, ontdekt en opgedolven heeft. Nevensgaande aantekeningen op dit Geschrift
dienen ter aanwyzinge van de zo uitgegeeven als onuitgegeeven Stukken, die in
het opstellen gebruikt zyn, of ter nadere bevestiginge en verklaaring van eenige
byzonderheden strekken. ----- De tegenwoordige Heer Uitgeever, dit Geschrift, by
manier van eene doorloopende Chronyk of agtervolgend Jaarboek, opgesteld
vindende, heeft zig ook aan die schryfwyze gehouden, en 't Werk tot dus ver voltooid.
Men kan wel niet ontkennen, dat een aaneengeschakeld verhaal van gebeurtenissen
zig met meer vermaak laat leezen, dan een gestadig afgebrooken Jaarboek; maar
ondertusschen heeft het laatste weder dat voordeel, dat men alles beknopter vindt
voorgesteld, en 't een en 't ander te gereeder kan nagaan; ten welken opzichte men
van deeze aantekeningen een leerzaam gebruik kan maaken. By voorbeeld, men
wil eens naspooren, hoe de Stadhouderlyke magt, nopens
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de annstelling der Regeeringsleden te Nymegen, eenmaal stand gegreepen
hebbende, niettegenstaande de daartegen aangewende poogingen, gehandhaafd
zy geworden; men vindt hier deswegens van tyd tot tyd het volgende verslag. ----Na de melding der reductie van Nymegen tot de Unie in 't jaar 1591 tekent de Autheur
deswegens terstond het volgende aan.
(a)
‘Uit kracht van het Accoort, of Capitulatie bij het overgaan der Stad, is het recht
van het vernieuwen der Regeering, bij provisie en geduurende die Oorloge, zonder
verminderinge van Stads privilegien, aan sijn Excellentie Prins Maurits, als
Stadhouder van Gelderland, overgegeven.’ En nopens het verdere daaromtrent
voorgevallene deelt hy ons in de volgende jaaren, op zyne plaats, deeze berigten
mede.
‘1592. Den 27 Januarii heeft sijn Excellentie de geheele oude Magistraat bedankt,
en de Meesteren van het St. Nicolaas Gilde, voorts de Broederschappen en
(b)
Meesteren van de Ampten en Gilden in het Stuk der Regeering afgeschaft.
Den 28 Januarii zijn vier en twintig nieuwe Raaden door sijn Excellentie aangesteld,
rn

rn

en in plaats van M van het S. Nicolaas Gilde, voorts der Broederschappen en M
(c)
van de Ampten en Gildens gesurrogeert twee en dertig Gemeenslieden.
1593. Als sijn Excellentie op den 2 Januarii vier en twintig Raadspersoonen op
(d)
nieuw hadde aangesteld, hebben de Gemeenslieden daartegens geprotesteert,
sustinerende dat de Keur van Burgermeesteren door den Raad geschieden moest,
en dat, of schoon bij de Capitulatie de bestelling van de Magistraat, dat is de electie,
was overgegeven, nogthans de nominatien der Raadspersoonen, die

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

Zie de Capitulatie art 3. by P. BOR. Nederl. Hist. XXVIII Boek, bl. 576.
Smetius in Oppid. Bat. cap. IX. pag. 118.
Raadsignaat of Resolutieboek der Stad Nijmegen van den 27 en 28 Januarii 1592. Smetius
in Oppid. Bat. c. IX. pag. 120. Grotius Hist. L. II. p. 58.
Raadsign. van den 2 Jan. 27 Nov. en 5 Dec. 1593. 2 en 19 Jan. 1597. 2 en 3 Jan. 1599. 2
Jan. 1600. Memorie van de Constitutie der oude Stad Nijmegen, bl. 21.
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door sijn Excellentie gekoren zouden worden, bij de Gemeenslieden moesten gedaan
worden, conform de Overdracht van den jaare 1499.
1609. Na het afkondigen van het Tractaat van Treves tusschen den Koning van
Spanjen en dezen Staat op den 29 April, hebben de Magistraat en Gemeenslieden
gesustineert, dat, dewijl het geweld van de wapenen ophield, sij als nu bevoegd
(e)
waren, haare vrije Keur als van ouds te eischen en te oefenen: daartegens
vermeende sijn Excellentie, dat door den stilstand van wapenen de oorlog niet
geeindigd was, houdende aan zig de keur en de bestellinge van de Magistraat.
1618. Sijne Excellentie komt den 30 December 1617 in de Stad, en verandert
den 2 Januarii daaraan volgende de Magistraat, waartegens de Sijndicus of
(f)
Pensionaris Johan Biel namens de Stad protesteert , als strijdende met de privilegien
en 't Verdrag van den jaare 1591, 't welk met het Bestand geeindigt was.
1648. Alzo de Vrede den 5 Junii was gepubliceert, heeft de Raad met de
Gemeenslieden vermeend, dat de provisioneele bestelling van de Magistraat, aan
sijn Excellencie bij de Capitulatie alleenlijk gedurende den doenmaligen Spaanschen
Oorlog gedefereerd, en onverkort niet te min haare privilegien kwam op te houden;
en dat aan haar eene vrije Burgerlijke Regeering en eigen bestelling volgens haare
(g)
privilegien toekwam; hebbende overzulks den 20 Mai een project-reglement over
de Keur van den Raad doen opstellen, waarbij is bepaald, dat de Magistraat de
nominatie van de vacante Raadsplaatzen, en de Gemeenslieden uit een dubbeld
getal de electie, zouden hebben. Daartegens sustineerde Prins Willem de tweede,
dat hem als Stadhouder dezer Provincie, zo wel in tijd van vrede als

(e)
(f)

(g)

Zie de Memorie van de oude Constitutie der Stad Nijmegen, bl. 121. Vergeleken met het
Raadsignaat van den 2 en 25 Jan. 1610.
Raadsign. van den 2 Jan. 1618. Remonstrantie der ontsl. Regenten aan de Staten Generaal
MS. Memorie van de Constitutie der oude Stad Nijmegen. bl. 22. J.v. de Sande Ned. Hist. bl.
215. Vad. Hist. XXXVIII. B. bl. 197.
Raadsign. van den 2, 3 Jan. 19, 20, 22, 24 Mai, 11 en 16 Aug. 1648. Memorie van Constitutie
van de oude Rijksstad Nymegen, bl. 22, 33.
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oorlog, toekwam de bestelling van de Magistraat dezer Stad. En als de Landschap,
(h)
te Nijmegen vergaderd, ook verstond , dat sijn Hoogheid, geduurende sijn leven,
zoude continueren bij de electie van de Leden der Magistraat uit een dubbel getal,
(i)
heeft de Raad en Gemeente door den Sijndicus Goris daar tegens doen protesteren.
1649. Den 31 December 1648 heeft de Prins met een aanzienlijk gevolg van
Hoofstofficieren zig naar Nijmegen begeven, de dienende Magistraat den 2 Januarii
(k)
bedankt, en een andere, met drie nieuwe Leden versterkt , aangesteld.
1650. Den 2 Januarii heeft sijn Hoogheid, ter Vergadering verscheenen zijnde,
de Leeden van de Magistraat voor hunne aangewende en gedane diensten in het
bestieren van de Stad, en het bezorgen van de Justitie en Politie bedankt, van den
(l)
eed ontslagen en wederom aangenomen , verzoekende dezelve voor 't jaar 1650
gelijke moeite en dienst aan de Stad te willen doen.
Na het overlijden van Willem de twede, Stadhouder deezer Provincie; op den 6
November, zijn de Gemeenslieden, als representeerende de gansche Burgerije, te
zamen gekomen, en hebben van de Magistraat de herstelling van de Oude en vrije
Burgerlijke Regeering der Stad verzogt. Hierover verscheide bijeenkomsten tusschen
de beide Collegien gehouden zijnde, heeft de Magistraat, na voorgaande onderzoek
van zaken en rijpe overweging, den 29 October 1651 de tien articulen, den 20 Mai
1648 met de

(h)
(i)

(k)

(l)

Landdag Rec. van den 3 en 16 Aug. 1648. Gedenkschriften van A.v.d. Capellen, II D. bl. 239.
Raadsig. van den 2 Jan. 11, 16, 18 Aug. 1648. Onartiers Rec. 7 en 8 Aug. 1648. Aitzema zak
van Staat en Oorl. III. D. XXIX. B. bl. 295. Leven van Prins Willem de tweede IV. B. bl. 388
Van der Capellen Gedenkschr. II D. bl. 241.
Zie het Protest door den Sijndicus L. Goris uit naam van de Magistraat en Gemeente tegens
deze aanstelling gedaan, in 't Raadsign. van den 2, 5, 17, 31 Jan 14 Febr 4, 13, 18 Mai 1649.
Aitzema III D bl. 294, 295. Leven van Prins Willem de tweede bl. 387, 390. A v. Wiequefort
Livr. IV pag. 207. Gedenkschriften van A.v.d. Capellen II D. bl. 263.
Raadsign. den 2 Jan. 1650.
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(m)

Gemeenslieden beraamd , vastgesteld en aangenomen, volgens welke de nominatie
van de Raadspersonen aan de Magistraat, en de electie aan de Gemeenslieden;
en wederkeerig de nominatie van de Gemeenslieden aan derz lver Collegie, en de
electie aan de Magistraat is overgelaten.
1674. Prins Willem de derde, geauctoriseert zijnde, wegens de Provincien Holland,
(n)
Zeeland, Vriesland en Groningen , om de regeeringen in de Provincien en Steeden
van Gelderland, Utrecht en Overijssel (zo ras die wederom tot de Unie zouden zijn
gekomen,) te bestellen voor die reis, en zonder praejudicie of consequentie voor
het toekomende, en meede onverkort de privilegien, vrij- en gerechtigheden der
hooggemelde Provincien in het gemeen, en der Leden en Steeden van dien in het
bijzonder, heeft in de maand van Junij door twee Gecommitteerden de Raad en
(o)
Gemeenslieden bedankt , en eenige andere, ten getale van acht onder de naam
van provisioneele Regenten aangesteld.
1675. Den 29 Januarii is de hooge Regeering des Furstendoms Gelre en
(p)
Graafschaps Zurphen aan Prins Willem de derde aangeboden; zulks heuschelijk
afgeweezen zijnde, heeft sijn Hoogheid het Erfstadhouderschap aanvaard, en
(q)
ingevolge het gemaakte Reglement twintig Raaden en twee en dertig
Gemeenslieden den 16 Februarii aangesteld.

(m)
(n)
(o)
(p)
(q)

Raadsign. van den 25 Mai, 29 Oct. 1651. Justificatie van 't Recht der Magistraat bl. 18, 19.
Memorie van de Constitutie van Nijmegen, bl. 24, 25.
Res. Gen. 20 April 1674. Twee jaar Gesch. bl. 142. Valkenier Verw. Europa, II. D. bl. 820.
Raadsign. van den 11 en 12 Junii 1674. Memorie van de Constitutie der oude Stad Nijmegen
bl. 26, 27. Justificatie van het Recht der Magistraat tot eene vrije keur, bl. 19, 20.
Costerus Histor. Verhaal over den jaare 1672. bl. 11.
Raadsign. van den 16 Feb. 1675. Hollandsche Mercurius Febr. 1675. Bij het Reglement 1675
was aan den Erfstadhouder opgedragen de magt van de Magistraat van Nijmegen alle drie
jaaren te mogen continueren of discontinueren; mits dat de suppletie nooit uit eenige andere
personen zoude mogen bestaan, dan uit de genen, die volgens LANDT en STADTRECHTEN en
PRIVILEGIEN daartoe zullen wezen gequalificeert, blijvende de Gemeenslieden voor hun leven
aangesteld.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

82
(r)

1676. De Gemeenslieden weigeren het voorgedragen Regeerings-reglement, met
betrekking tot de Stad Nijmegen, aan te neemen, als aanlopende tegens der Stads
rechten, vrijheden en privilegien.
1702. Met de dood van Willem de derde, Erfstadhouder dezer Provincie, den 19
Maart 1702 voorgevallen, het Stadhouderlijk bewind een einde genomen hebbende,
is den 8 April bij de Staten, te Nijmegen vergaderd, verklaart, dat de Magistraats
bestelling in de Steeden al nu gekomen was, en voortaan blijven zoude, aan
derzelver bijzondere Magistraaten.’
Dan deeze schikking had, gelyk onze Autheur vervolgens aantekent, verscheiden
onlusten tusschen de Magistraat en Gemeenslieden ten gevolge, waar op wy hier,
als buiten ons thans bedoelde, niet staan kunnen blyven. Alleenlyk zullen wy het
laatste besluit, deswegens door onzen Schryver geboekt, nog mededeelen.
‘1729. Den 5 Januarii is na herhaalde onderhandelingen van de Magistraat en
(s)
het Collegie der Gemeenslieden vastgesteld, dat voortaan de Magistraat zal moeten
bestaan uit twaalf Leden; zulks, dat een of meer Leden van het getal van twaalf
komende te ontbreeken; die openstaande plaats of plaatzen op de eerstvolgende
Keurdag, zijnde den 2 Januarii, bij nominatie van een dubbeld getal, door de
Magistraat gemaakt, en electie der Gemeenslieden zal of zullen worden vervuld.
Voorts dat het Collegie der Gemeenslieden zal uitsterven op een getal van twintig
Leden, en als dan op voorschreve getal van twintig verblijven, zodanig, dat een of
meer Leden van dit getal ontbreekende, die open zijnde plaats of plaatzen op de
eerstvolgende Keurdag der Gemeenslieden, zijnde Scholastica den 10 Februarii of
den eersten Woensdag daar na, by nominatie van een dubbeld getal door
Gemeenslieden gemaakt, en electie van de Magistraat zal of zullen worden
gesuppleert. En dat aan het Collegie der Gemeenslieden altoos zal vrij staan de
eerste Woensdag 's morgens in ieder lopende Maand eene gewoone Vergadering
te houden, zonder voorafgegane kennisse of bewilliging van de Magistraat of

(r)
(s)

Zie de Acte van Protest in het Raadsign. van den 29 Nov. 9 en 13 Dec. 1676. Memorie van
de Gemeenslieden van den 29 Nov. 1676.
Raadsign. van den 5 Jan. 1729.
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tijdelijke Burgermeesteren, mids dat de Woordhouder, na het scheiden van ieder
Vergadering, aan de tijdelijke Burgermeesteren zal moeten rapport doen.’
Edoch deeze schikkingen heeft niet langer stand gehouden, dan tot het jaar 1748,
toen, na de verheffing van Willem den IV tot Erfstadhouder, in 't jaar 1747, volgens
de hier gemaakte aantekening, ‘den 23 Augustus 1748, de verandering der
(t)
Regeering, terwijl de bezetting in de wapenen stondt, opentlijk afgekondigt wierdt,
Burgermeesteren, Schepenen en Raaden wierden van twaalf op twintig; en het
Collegie der Gemeenslieden van twintig op twee en dertig personen gebragt,
genoegzaam op den voet van het regeeringsreglement van 1675.’ Ook werd, gelyk
we vervolgens nog gemeld vinden, in 't jaar 1752, ‘het houden van de maandelijksche
(u)
Vergaaderingen der Gemeenslieden , op ieder eersten woensdag in de maand,
vernietigd.’

Anecdoten wegens Rusland. In gemeenzaame Brieven, geschreven
uit Petersburg, door W. Richardson. Eerste Deel. Te Amsterdam,
by J. Yntema, 1784. Behalven een kort Voorbericht, 172 bladz. in
gr. octavo.
Niet oneigen draagen deeze Brieven den naam van Anecdoten wegens Rusland,
gemerkt dezelven niet ingerigt zyn, om een aaneengeschakeld, of agtervolgend
berigt van den toestand des Russischen Ryks, en de voornaamste byzonderheden
daartoe betrekkelyk, te geeven, maar alleen om gewag te maaken van zodanige
omstandigheden, die der Heer Richardson, geduurende zyn vierjaarig verblyf in dat
Gewest, bovenal merkwaardig zyn voorgekomen. Uit dien hoofde behelzen deeze
Brieven ook weinig van 't geen men anders in Reisbeschryvingen ontmoet; 't was
des Schryvers oogmerk niet zyne lotgevallen te melden, maar een verslag te
verleenen van 't geen

(t)
(u)

Raadsign. van den 23 Aug. 1748.
Raadsign. van den 1 Ma 1755. Den 2 Januarii 1783. hebben de Gemeenslieden, hunne oude
rechten willende herstellen, beslooten alle maanden eens te vergaderen, dog de Magistraat,
aan wien van dit voorneemen was kennisgegeven, heeft, bij Resolutie van den 29 daaraan
volgende, den stap der Gemeenslieden afgekeurt. Zie de Memorie der Gemeenslieden en
Bijlagen daartoe specterende: en de Nieuwe Nederl. Jaarboeken, Maart 1783. bl. 387.
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hy, by verschillende gelegenheden, nopens de gesteldheid, de regeering, de zeden
enz. opgemerkt had; waaruit hy dan ook wel eens aanleiding neemt, om gewag te
maaken van zodanige voorvallen, die buiten het Russische Ryk omgaan, en van
welken hy aldaar kundschap verkreeg. Er heerscht in zyne schryswyze eene
oordeelkundige naauwkeurigheid, eene natuurlyke ongedwongenheid, en eene
gevallige leevendigheid, waardoor hy den Leezer, terwyl hy hem onderrigt, tevens
een aangenaam genoegen doet smaaken. ----- Men zal des deeze Brieven, niet
zonder leering, met vermaak kunnen doorbladeren. Tot eene proeve hier van
verstrekke zyn berigt, wegens het dagelyksch leeven des Keizerinne, zo als hy 't
gehoord heeft van de Gravinne Romansoff, eene zeer agtenswaardige Dame van
den hoogsten rang, en Moeder van den Graaf Romansoff.
‘Volgens dit verhaal, zegt hy, staat haare Majesteit op ten vyf uuren in den ochtend,
en houdt zich met Staatszaaken bezig tot tien uuren. Zy ontbyt dan, en gaat tot het
gebed: houdt het middagmaal ten twee uuren: begeeft zich, kort na den maaltyd,
na haar vertrek: drinkt ten vyf uuren thee; ziet gezelschap, speelt met de kaart, of
vertoont zich op openbaare plaatzen, de Comedie, Opera, of Masquerade, tot aan
het avondmaal, en gaat ten tien uuren slaapen. Tegen elf uuren is alles omtrent het
paleis zo stil als ter middernacht. Whist is haar begunstigd kaartspel; zy speelt
(*)
doorgaans om vyf Imperiaalen de party; en dewyl zy met groot doorzicht en
oplettendheid speelt, wint zy dikwyls: somtyds speelt zy ook picquet en cribbage.
Hoewel zy by gelegenheid tegenwoordig is by musikaale vermaaken, wordt zy niet
gezegd met de musiek veel op te hebben. In den ochtend, tusschen het gebed en
den middagmaaltyd, schept zy veeltyds een luchtje, in eene koets of in eene slede,
naar dat het weder toelaat. By deeze gelegenheden heeft zy somtyds geene
Lyfwachten, en slechts een zeer klein gevolg; en begeert niet gekend, of als Keizerin
gegroet, te worden. Op deeze wyze, bezoekt zy de groote Werken, welke in de
Stad, of in de nabuurschap, somtyds onder handen zyn. Zy houdt veel van een klein
gezelschap, van acht of tien persoonen, by zich op het middagmaal te hebben; en
gaat 's avonds dikwyls ter maaltyd, of op danspartyen, of masquerades, in de huizen
van haare Edelen. Wanneer zy zich begeeft na haare paleizen ten platten lande,
vooral na Zarskocelo, legt zy alle staatsie af, en leeft met haare Staatdames op den
voet van eene zo gemaklyke gemeenzaamheid als mogelyk is. Ieder van haar die
opstaat, wanneer de Keizerin in eene kamer komt, of 'er uitgaat,

(*)

[Een Imperiaal is eene gouden Russische munt, waardig tien roebels, en dus ten naasten hy
tweeëntwintig guldens van ons geld.
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(*)

verbeurt een roebel : en alle zodanige boeten worden aan de armen gegeeven. Gy
zult gemaklyk begrypen, dat zy, door de geregelde en verstandige verdeelinge van
haaren tyd, in staat is om een groot deel bezigheden af te doen, en dat vriendlykheid
in haaren omgang haar zeer bemind maakt. Maar ik wil tot nog toe niets zeer stelligs
zeggen, raakende haar character en de beginsels haarer daaden. Want zy kan wel
zeer gezellig, en zeer vriendlyk zyn: ‘en glimlachen, en glimlachen, en’ ----- Gy weet
de rest.
Ik kan, evenwel, zeer veilig, verzekeren, dat een groot deel haarer daaden, en,
waarlyk, wel zo groot, dat het een onderscheidenden trek in haar character uitmaakt,
voortkomt, of uit de zucht om goed te doen, of om een naam te maaken. Indien uit
het laatste beginsel, dan moet men ook erkennen, dat de lof, dien zy zo gaarne
verwerft, in veele gevallen, de lof van menschlievendheid is. Somtyds, inderdaad,
is 'er eene soort van grilligheid, of eene begeerte om zonderling te weezen, in de
wyze, op welke zy haare gunsten bewyst, die dezelve een voorkomen geeft, als of
de begeerte om van zich te doen spreeken, ruim zo veel als de begeerte om goed
te doen, de bron ware, waaruit zy voortvloeien. By voorbeeld: ----- Een jong Officier,
die aan het Hof was, werd verliefd, gelyk natuurlyk was, op eene jonge Juffrouw.
De Juffrouw, gelyk ook natuurlyk was, scheen niet ongevoelig voor zyne verdiensten,
noch misnoegd over zyne oppassing. Maar gebrek van middelen, aan beide kanten,
was een hinderpaal voor hunne vereeniginge. De Keizerin, evenwel, bespeurde
hunne genegenheid; en zond, op zekeren dag, om den jongen Heer tot een
afzonderlyk gesprek. Zy zeide hem, bespeurd te hebben, dat M----- en hy, groote
tederheid voor elkander koesterden; dat het geheele Hof dit bemerkte; en gaf
eenigzins van ter zyde te kennen, hoe het haar leed ware, dat zulke dingen bespeurd
wierden. De Jongeling was van zyn stuk; maar had standvastigheids genoeg om
de oprechtheid van zynen hartstocht te belyden. ‘Dan,’ zeide haare Majesteit, ‘moet
gy terstond getrouwd worden.’ Dit was onverwacht: de Jongeling toonde eenige
achterlykheid; maar niet uit eenige onbehoorlyke beweegredenen: ‘hy had geene
middelen, en konde de Juffrouw niet onderhouden, op eene wyze, die met haaren
rang en verdiensten overeenkwam.’ De Keizerin begeerde het volstrekt. Zy werden
zo schielyk getrouwd, als de instellingen der Kerke het toelieten, en in eene koets
na Petersburg gezonden: alzo het Hof op dien tyd te Zarskocelo was. Zy wisten
niet, waar zy heen gingen, noch waarvan zy leeven zouden; en waren niet verzekerd,
dat zy zich het ongenoegen van hunne

(*)

[Een Roebel is omtrent 44 Stuivers onzer munte.]
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Vorstin niet op den hals gehaald hadden. Ondertusschen zetten de persoonen, die
(*)
hen geleidden, en hun geene onderrichting wilden geeven, hen af in de Galerinhoff .
Hier werden zy, tot hunne groote verbaasdheid, gebragt in een fraai opgeschikt
huis; zy ontmoetten een talryk gezelschap van hunne vrienden; zy vonden een
prachtigen maaltyd; en den Bruidegom werd, van wegen de Keizerinne, gezegd,
dat haare Majesteit hem dit huis schonk, zo als hy het gevonden had, en hem in
eene bediening gesteld had, ‘overeenkomstig met zynen rang en verdiensten.’
Wy zullen hierop nog laaten volgen een gedeelte uit een anderen Brief, raakende
de Slaaverny der Russische Boeren.
Ik geloove oprechtelyk, dat geen willekeurig Vorst, of, indien die uitdrukking u
beter behaagt, geen volstrekte Alleenheerscher, ooit met meerdere voorzichtigheid
regeerde, of zich met zuiverder oogmerken toeleide op de welvaart van zyn Volk,
dan de tegenwoordige Keizerin van Rusland. Evenwel is het onmogelyk voor eenen
Inbooreling van Britannie, wanneer hy een bericht van dit Land geeft aan eenen
Engelschman, zulke aandoeningen en bedenkingen niet uit te drukken, als eene
vergelyking van den Britschen regeeringsvorm met dien van andere Volken, natuurlyk
moet doen opwellen.
De Boeren in Rusland, dat is te zeggen, het grootste gedeelte der Onderdaanen
van dit Ryk, zyn in eenen staat van verachtelyke slaavernye; en worden even zeer
gehouden voor het eigendom der Edelen, welken zy toebehooren, als derzelver
honden en paarden. Inderdaad, de rykdom van eenen man van aanzien wordt in
Rusland niet gerekend naar de uitgestrektheid lands, dat hy bezit, of naar de
hoeveelheid van koorn, welke hy ter markt kan brengen, maar naar het getal zyner
slaaven. Zy, die den Prinse SHEREBATOFF toebehooren, en deszelfs vermogen
uitmaaken, worden gezegd niet minder in getal te zyn dan honderd en zevenëntwintig
duizend.
Elke Slaaf betaalt jaarlyks omtrent een roebel aan zynen meester; en, indien hy
op den wech is, om geld te winnen, wordt de schatting vermeerderd. In het algemeen
geeft elk Russisch Edelman aan de Boeren, welken hem toebehooren, een zeker
gedeelte lands te bebouwen, welks voortbrengsels, uitgezonderd zo veel als noodig
is tot hun eigen onderhoud, aan den Eigenaar geleverd worden. Somtyds oeffenen
deeze Slaaven handwerken, of dryven eenigen handel; en al de zodanigen betaalen
jaarlyks eene veel grootere som aan hunne Eigenaaren, dan de Landbouwer doet.
Inderdaad, een Russische Boer heeft geen eigendom; alles wat hy bezit, zelfs het

(*)

Een der fraaisten in Petersburg, voornaamelyk bewoond door Engelsche Koopluiden.
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ellendige kleed, dat hem bedekt tegen de koude, mag door zynen Meester als het
zyne aangetast worden. ----- Eenen Timmerman, van welken men wist, dar hy eenig
geld had overgegaard, werd door den roofgierigen Rentmeester van eenen
roofgierigen Kneez bevolen, dat hy tweehonderd roebels aan zynen Eigenaar zou
betaalen. De man gehoorzaamde, en bragt het geld in koper. ‘Ik moet het in zilvergeld
hebben,’ zei de Rentmeester. De Slaaf ontkende, dat hy zo veel had, maar werd
terstond gegeesseld, tot dat hy beloofde aan den eisch te voldoen. Hy bragt het
zilver, en de gierige Overste hield beide het zilver en het koper. ----- Gy zult ligtlyk
begrypen, dat menschen in deeze omstandigheden, indien zy ooit in staat geraaken
van hunne middelen te vermeerderen, hunnen rykdom zullen verbergen, en het
uiterlyke voorkomen van behoeftigheid en ellende aanneemen.
De Eigenaar heeft ook de magt van zynen Slaaf te verkoopen, of deszelfs arbeid
te verhuuren aan anderen; en het gebeurt somtyds, dat een Kneez of Boyaar eenen
Slaaf geeft aan een nabuurigen Boyaar, in ruilinge tegen een hond of een paard.
De Eigenaar mag ook zynen Slaaven zulke straffen aandoen als hem behaagt, en
voor allerlei soort van misdryven. Het strydt, wel is waar, tegen de wet, hen ter dood
te brengen; maar het gebeurt, evenwel, somtyds, dat een arme Slaaf sterft van de
wonden, welke hem toegebragt worden door eenen driftigen of onbarmhartigen
Meester. Ik heb gehoord, dat, niet lang geleden, eene Dame te Moscow, de Zuster
van den Maarschalk S -----, overtuigd werd dat zy, zo door geesselen, als door
andere barbaarsche straffen, meer dan zeventig Slaaven had ter dood gebragt. Het
was, by haar, een stuk van tydkorting, grillige en ongewoone wyzen van straffen uit
te denken. Zulk een gruwel, evenwel, konde, in weerwil van haaren rang, en van
de groote magt, welke de Edelen hebben over hunne Slaaven, niet ongestraft
doorgaan, Zy werd te recht gesteld, schuldig gevonden, en veroordeeld om op de
markt te pronk te staan, met een papier, behelzende haare misdaad, op de borst,
en verder in een gat opgeslooten te worden. Maar zy, die geene afkeerigheid gevoeld
had van haare medeschepselen de onmenschelykste straffen te doen ondergaan,
en die zelfs zich vermaakt had met de verscheidenheid van derzelver lyden, had
zulk een gevoel van haaren rang, en eene zo leevendige aandoening van haare
eigen schande, dat trotsheid, schaamte en gevoeligheid, haar van haar verstand
beroofden. In waarheid, beide de misdaad en de straf komen my voor sterk getekend
te zyn met het merk der barbaarschheid.
Dewyl een Russische Boer geen eigendom bezit, en van de vruchten van zynen
arbeid niets meer kan genieten, dan blootlyk genoeg is om zyn leeven te bewaaren,
en zynen kin-
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deren niet kan nalaaten dan de erfenis eener ellendige slaavernye, denkt hy ook
niet verder dan op het tegenwoordige. Gy moet, derhalven, onder deeze menschen,
geene groote vlyt of werkzaamheid verwachten. Hoe kunnen zy dien moed, en
verhevenheid van gevoelens, bezitten, welke inboorlingen van een vryen Staat
onderscheiden, daar zy bloot staan voor lyfstraffen, en op denzelfden voet gesteld
worden met de redelooze Dieren? Hoe kunnen zy menschlyk zyn, daar zy met zo
groote onmenschlykheid behandeld worden? Ik ben verzekerd, dat de meeste
gebreken, die zich in hun Volks-character vertoonen, het gevolg zyn van den
willekeurigen aart van den Russischen Regeeringsvorm.
Ik zeide, dat de inkomsten van een Russischen Edelman voortkomen uit de landen,
welke door zyne Slaaven bebouwd worden; en dat deezen somtyds ook onledig
waren met andere bezigheden dan den Landbouw. Zy komen dikwyls uit afgelegen
Gewesten, en worden te Moscow, Petersburg, en in andere Steden gebruikt, als
huis slaaven, handwerksluiden, en daghuurders. In deeze gevallen moeten zy
Verklaaringen en een geschreven Verlofbrief hebben, inhoudende hunne naamen,
de naamen hunner Eigenaars, en den tyd geduurende welken hun vergund is uit te
blyven. Wanneer zy in eenige groote Stad komen, met oogmerk om daar te blyven,
en zich tot eenig werk te begeeven, moet de persoon, die hen gebruikt, hunne
Verklaaringen doen aantekenen by den Oppersten der burgerlyke Regeeringe van
de plaatze, alwaar zy voorneemens zyn zich te vestigen. Na dat zy den gestelden
tyd zyn uitgebleven, moeten zy wederkeeren tot hunne voorige Eigenaars, en zyn
denzelven rekenschap schuldig van alles wat zy gewonnen hebben. De Keizerin
heeft het oog op deeze handelingen in de volgende plaatzen van haare
onderrichtingen aan de Afgevaardigden, die tot het maaken van een Wetboek byeen
geroepen zyn. “Het schynt ook, dat de wyze van hunne inkomsten in te vorderen,
welke door de Grooten is ingevoerd, beide het getal der inwoonderen en de zucht
voor den Landbouw in Rusland, doet afneemen. Genoegzaam alle dorpen zyn belast
met zwaare schattingen. De Grooten, die zelden of nooit in hunne dorpen woonen,
leggen op elk hoofd eene belasting van een, twee, en zelfs vyf roebels, zonder
eenigzins acht te geeven, of, en door welke middelen, hunne Boeren in staat zyn
dit geld byeen te krygen. Het is ten hoogsten noodzaaklyk, dat de Wet den Heeren
eenen regel voorschryve, tot eene meer verstandige wyze van hunne inkomsten te
heffen; en hen verplichte tot het opleggen van zulk eene belastinge, als minst strekke
om den boer van zyn huis en gezin te verwyderen: dit zou het middel zyn, waardoor
de Landbouw meer uitgebreid zou worden, en de bevolking des Ryks
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toeneemen. Zelfs nu zien sommige Boeren hunne huizen niet in den tyd van vyftien
Jaaren, en betaalen, evenwel, elk zynen Heer, de jaarlyksche belasting, welke zy
winnen in steden op eenen grooten afstand van hun Gezin gelegen, terwyl zy daartoe
het geheele Ryk doorzwerven.”
Eene andere hardheid, waarvoor de Russische Boeren zyn blootgesteld, is, dat
zy verplicht zyn te trouwen, wie, en op welken tyd, het hunnen Meesteren behaage.
Elke Slaaf, die Vader is, betaalt zynen Eigenaar een zekere schatting voor elk zyner
kinderen; en de Eigenaar is daarom begeerig, dat, zo spoedig, als mogelyk zy, een
nieuw geslacht verwekt worde. Huwelyken van deeze soort kunnen weinig geluk
aanbrengen; noch man noch vrouw bekommeren zich veel over hunne echtelyke
trouwe: hier door zyn de laagste rangen van menschen zo ondeugende als men
zich by mogelykheid kan verbeelden; en, in zulke omstandigheden, kan men niet
verwachten, dat zy veel zorge zullen draagen voor hunne kinderen.
De toestand van die Boeren, welken het onmiddelyke eigendom der Kroone zyn,
wordt minder ongelukkig gerekend, dan de staat der zulken, die den Adel
toebehooren; en deeze zyn van drie soorten. De eersten zyn de zulken, die, of in
het heimelyk, of onder de begunstiging van een menschlievenden meester, in staat
zyn geweest van zo veel gelds byeen te zamelen, als hen in staat kan stellen van
hunne vryheid te koopen, en die, daarenboven, het geluk hebben van te leeven
onder eenen Meester, die billyk genoeg is om hen in vryheid te stellen voor de som,
welke zy aanbieden. Zodanige persoonen, en derzelver kinderen, zyn daarna voor
altoos de onmiddelyke Slaaven der Kroone. Op denzelfden voet, zyn alle Priesters
en derzelver kinderen; schoon de afhangelykheid der laagere Geestelykheid van
de hoogere somtyds even erg is als de smartlykste slaaverny. De Soldaaten ook,
en derzelver Kinderen, (en deeze rang bevat het geheele lichaam van den Adel,)
zyn de onmiddelyke Slaaven der Kroone.

Algemeene Oeffenschool der Vrouwen, door een genootschap
van voornaame Vrouwen in Duitschland: uit het Hoogduitsch
overgebragt, en ten gebruike der Nederlandsche Jufferschap
geschikt. Door Mevrouwe M.G. van der Werken, Wed. de Cambon.
Eerste en tweede Deel. Te Amsterdam, by J. de Jongh, 1784. In
mo
12 . 348 bladz.
Een Duitsch Genootschap van aanzienlyke Vrouwen, zig onderscheidende door de
benaaming van die der Roozenorde, heeft byzonderlyk op het oog de beschaaving
der schoone Kunne. Onder andere daartoe dienende middelen heeft het ook

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

90
een Tydschrift, als eene soort van Oefenschool, uitgegeeven, strekkende om haar
nutte en aangenaame kundigheden in te boezemen. Het zelve heeft verscheiden
afdeelingen, die als zo veele onderscheiden Classen zyn, waar door ieder soort van
Verhandelingen, Bespiegelingen of Opmerkingen, onder zekere hoofden gebragt
kan worden. ----- De eerste plaats bekleedt de Dichtkunst, geschikt tot eene
verzameling van aanmerkingen over de Dichtkunde, en goede Dichtstukken. Hieraan
volgt een Artykel, genaamd Briefwisseling, waar onder men Brieven door Dames
geschreeven en beantwoord, over verschillende onderwerpen, mededeelt, met
nevensgaande aanmerkingen over den Brievenstyl, en 't geen tot dit stuk betrekking
heeft. Eene derde classe is die der Romans, vervattende leerzaame verhaalen, en
opmerkingen over die schryfwyze. Voorts komt de Opvoeding byzonder in opmerking;
en verder gaat men in onderscheiden artykels over tot het ontvouwen der
Weetenschappen, Kunsten en Uitvindingen, welken van tyd tot tyd in eene
voegzaame orde behandeld en voorgedraagen worden. De Geneeskunst heeft
vervolgens mede haar artykel, 't welk inzonderheid geschikt is, tot het mededeelen
van beproefde huismiddelen, en overweegingen van heilzaame leefregelen. Wyders
schikt men hier een artykel voor Levensbeschryvingen, een voor Karakters, en hegt
'er een aan ter ontvouwinge der Zedekunde. Op deezen volgt de Parnas, onder
welk hoofd men byeenbrengt berigten raakende Vrouwen, die zig door Kunsten en
Weetenschappen beroemd gemaakt hebben; en zo verzamelt men verder, onder
de hoofdbenaaming van Bibliotheek, een verslag van de nieuwste Werken, die of
door, of ten behoeve, der Vrouwlyke Sexe geschreeven zyn; als mede, onder die
van de Waereld, etlyke onderrigtingen, nopens de onderscheiden kleedingen,
gewoonten en zeden der Vrouwen aan verschillende oorden. Daar benevens brengt
men onder de volgende artykels de melding van 't geen de Tooneelkunst betreft,
van Merkwaardigheden en Nieuwstydingen; waarop alles eindelyk beslooten wordt
met het achttiende Artykel, dat den naam van Mengelwerk draagt. ----- Naar deeze
inrigting is ieder Deeltje van dit Oefenschool geschikt, verleenende onder elk Artykel,
nu wat korter dan uitvoeriger, leerzaame aanmerkingen over de daartoe behoorende
onderwerpen, welker overweeging meerendeels van een weezenlyk nut kan zyn.
Om dit nut te uitgebreider te maaken voor Nederlands Jufferschap, heeft Mevrouw
van der Werken zig niet slegts tot het vertaalen van dit Geschrift bepaald, maar zig
te gelyk verledigd om het zelve hier en daar meer ten dienste onzer Natie te schikken.
Gemerkt dit Oefenschool in 't Hoogduitsch, ten dienste der Landzaaten, geschreeven
zy, kon 't niet wel anders weezen, of 'er moesten verscheiden byzonderheden in
voorkomen, die meer betrekking hebben tot de Duitschers dan tot ons Nederlanders:
zulks heeft onze Schryfster
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bewoogen, om het een en ander wel eens uit te laaten, te veranderen, en haare
eigen bedenkingen over eenige Artykelen in dit Geschrift te plaatzen; waardoor haar
Ed. der Natie meerder dienst gedaan heeft, dan door eene enkele Vertaaling
geschied zou zyn.

Minnezangen en Jeugdige Gedichten. IIde Stukje. Te Haerlem, by
A. Loosjes, Pz., 1784. In octavo 73 bladz.
(*)

Eene soortgelyke verzameling als het voorige Stukje behelsde , waarmede de
Jeugd zig onschuldig kan vermaaken. Tot eene proeve verstrekke hier het Liedje,
getyteld, De Herder in 't Bosch.
Annet! Annet! kost gij mijn roepen hooren,
kost gij mijn roepen hooren.
Waar schuilt ge in 't woud, mijn teerbeminde maagd!
Hadt ieder telg, elk blad thans ooren,
Dan hoorde 't aan hoe droef uw Herder klaagt.
Annet! Annet! ach kost ge uws Herders klagten hooren,
Die 't heiligst vuur der min in 't harte draagt,
der min in 't harte draagt.
o Bosch! o Bosch! verkeer uwe eigenschappen,
't Krijgt by 't gezigt een tong, die alles meldt,
Hoe 't mij bedrukt door laan bij laan ziet stappen,
Terwijl alleen mijn Philax mij verzelt,
't Zal alles klappen.
Maar als 'k Annet zie komen,
Dan wensch ik 't schommlend loof
Der blaeren en der boomen
Weer stom en doof.
Ja zelf zou ik geen oogen
In 't bosch gedoogen.

Geschenk voor de Jeugd. Derde Deels, Eerste Stukje. Te
Amsterdam, by J. Allart 1785. Behalven het Voorwerk, 64 bladz.
Dit Stukje is geschikt tot eene beknopte ontvouwing van de eerste beginzelen der
Aardryksbeschryvinge, om den Kinde-

(*)

Zie Alg. Vad. Letteroef. VI. D. bl. 481.
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ren, op eene gemaklyke wyze, de algemeene daartoe behoorende kundigheden in
te boezemen. Het vangt ten dien einde aan met eene beschouwing der Aarde over
't geheel; handelt voorts over de byzonderheden die tot de kennis en 't gebruik der
Kaarten behooren; wyders over de verdeeling der Aarde in vier deelen, met
aanwyzing van derzelver hoofdonderscheiding; en geeft laatstlyk eene kortbondige
onderrigting van het merkwaardigste, dat men omtrent ieder deezer vier
Waerelddeelen in agt hebbe te neemen. De Eerwaarde Heeren Martinet en van
den Berg hebben dit alles, in een kort bestek, dat in zyne soort voldoende is, met
die klaarheid ontvouwd, dat het by uitstek geschikt zy, ter bereikinge van het
bodoelde oogmerk; waartoe het ook met eene algemeene Waereldkaart, en vier
afzonderlyke Kaartjes van de vier Waerelddeelen, die zeer net uitgevoerd zyn,
voorzien is.

Emma Corbet, of de rampzaligheden van den Burgerlijken Oorlog.
Naar de vyfde uitgave. Uit het Engelsch vertaald. Twee Deelen. Te
Amsterdam, bij de Wed. J. Doll, 1784. Behalven het Voorberigt,
539 bladz. in octavo.
Eene leerzaame Roman, die, onder het ontvouwen van verscheiden voortreffelyke
characters, welke allen hunne leerzaamheid hebben, aantoont, voor welke rampzalige
gevolgen men zig en de zynen bloot kan stellen, door in tyden van onlusten zyne
party ten sterkste te trekken.

Adeline, of aangetekende byzonderheden eener jonge Juffer op
haare drie jaarige reize door Vrankryk, door haar zelve
beschreeven. Derde Deel. In 's Gravenhage, by H.v. Dregt, 1784.
In octavo, 242 bladz.
Met dit derde Deel wordt deeze reisbeschryvende Roman voltrokken, op een
dergelyke wyze als dezelve aangevangen is, te oppervlakkig voor eene
Reisbeschryving, en te min aandoenend voor eene Roman.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

93

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen.
Bybel der Natuur. Uit het Hoogduitsch overgezet, en met
aanvullende toegiften en aanmerkingen voorzien door L. Meijer,
Lid van de Holl. Maatsch. der Weetensch. te Haarlem, en Predikant
in Twyzel en Kooten. Eerste Deels tweede Stuk. Te Amsterdam,
by M. de Bruin, 1784. In gr. octavo. 694 bladz.
Van het lot dezes Werks in de oorspronglyke Hoogduitsche uitgave, en deszelfs
verbetering in de Nederduitsche afgifte, waertoe de geleerde en oordeelkundige
(*)
Meijer zich wel heeft willen verledigen, hebben wy reeds gewag gemaakt . en 't
geen we diestyds nopens de nuttigheid van dit Geschrift gezegd hebben, word door
de uitvoering van dit tweede Stuk van alle zyden nader bevestigd. Het zelve vangt
aen met Noachs Akker- en Wyngaerdbouw, Gen. IX. 20-22, doorloopt de
voornaemste byzonderheden, welken, betrekkelyk tot dit Plan, in het eerste Boek
van Moses voorkomen, en brengt de naspooring hiervan tot op deszelfs einde, of
het balzemen van Jacobs lyk, Gen. L. 2, 3. De Eerwaerde Meijer, op de eigenste
wyze als in 't voorige dit Werk behandelende, vlecht tusschen beiden zyne
aentekeningen, en deelt ons tevens nog enigen zyner uitvoeriger aenmerkingen,
by manier van toegift, over etlyke byzonderheden, mede. Als daer zyn, het character
van Ismaël en de besnyding; de blindheid der Sodomieten; het dekzel van Sara; de
tweelingen van Rebekka en Thamar, en by die gelegenheid ook het baaren der
Hebreeuwsche Vrouwen op de stoelen, Exod. I. 16; de Dudaim; en eenige
byzonderheden, uit de Historie van Jozeph. In het doorbladeren van dit Werk zal
men veelvuldige gelegenheid vinden, om zyne leergierigheid te oefenen, en
meermaels opmerkingen aentreffen, die den geest bepaeldlyk vestigen. Van dien
aert is, onder vele anderen, althans de volgende, welke wy hier tot eene proeve
zullen plaetzen, wegens het aengetekende Gen. XIX. 26. dat Loths huisvrouw eene
Zoutzuil werd.

(*)

Zie Alg. Vad. Letteroef. VI D. bl. 49, 50.
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----- Na het algemene bericht, dat de Heer SCHEUCHZER van de verschillende
verklaringen deswegens geeft, vervolgen de nadere aentekeningen aldus.
‘De gevoelens der Geleerden ter verklaaring van dit zeldzaamst verschijnzel
loopen hoofdzaaklijk op twee klassen uit. Zommigen nemen dit geschiedverhaal
volstrekt na de letter; anderen verklaaren het in eenen verbloemden zin. De Heer
J. SAURIN I.D. XVIII Betracht. meent, dat al de bewijzen, die voor den letterlijken zin
worden aangehaald, zeer lichtelyk kunnen wederlegd worden. De voorbeelden van
lighamen, die in zout zouden veranderd zijn, bewijzen, naar zijn oordeel, slechts,
dat deeze persoon aan zulk eene verandering wel zoude kunnen onderhevig geweest
zijn, dog niet, dat het geval hier werklijk dus geweest zij. ----- De Heer C.T.E.
REINHARDT, in zijn Tract. Bibelkrankheiten 1 Th. 4. K. p. 36. zegt: veelligt is Loths
huisvrouw door den vuurigen regen, die uit swavel en salpeter bestond, onverganglijk
gemaakt. 't Is zeer waarschijnlijk, dat ze onder het bereik van dezen regen verstikt
is, en haar lighaam, door de swavel- en salpeterdeeltjes doortrokken, eene hardigheid
verkreegen hebbende, onverganglijk geworden zij; naardemaal de ondervinding
leeraart, dat het zout de eigenschap heeft, om lighaamen tegen het verderf te
bewaaren. Dus zou haar lighaam door het vuur lichtelijk zwart, van den salpeter
uitgedroogd, gebalzemd, en ogenbliklijk in eene mumie hebben kunnen veranderd
worden. Hij noemt § 18. het gevoelen van G.W. WEDEL, volgens welke deeze
vrouwspersoon in eene glaszuil zoude veranderd zijn, eenen onverwachten inval.
De gedachten van een anderen Geleerden, dat ze namelijk van eene Lava zou
overkorst geworden zijn, is bij hem een vernuftige inval, maar die nog veel bewijs
nodig had, om onder de waarheden plaats te kunnen krijgen. De mening van STURM
komt ook op het zelfde uit: want, in zijne Verklaaring over eenige Schriftuurplaatzen,
p. 167. stelt hij, dat een vuurstroom, uit eenen berg uitgeborsten, haar overstelpt
hebbe. Naauwlijks verschilt hier van het gevoelen van den Hr. LILIENTHAL V.D. §.
93, en van LESZER Lithotheol. p. 12 4, die deeze vrouw in eene mineralische zoutzuil
denkt veranderd te zijn.
Ook geeft de Hr. REINHARD §. 20. nog een ander gevoelen op, en meent, dat het
niet ongerijmd zou zijn, te stellen, dat deeze vrouw eene waare verandering
ondergaan
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had: het zij dat haare verandering bestaan hebbe, in die soort van kramp, die de
Grieken τετανος noemen, en die op het ogenblik van haare aanvallen den mensch
doet verstijven, en in het zelfde postuur blijven, waarin hij was op het ogenblik van
dien overval: het zij dat ze tot eene mumie, of tot steenzout, geworden zij: het zij
eindelijk, dat ze tot een Eeuwig aandenken, en een voorbeeld voor de nakomelingen,
in de H. Schrift eene zoutzuil genaamd werde.
Onder de geenen, die voor het andere gevoelen pleiten, is de Hr. JENISCHEN, die,
in eene verhandeling hier over, meent, dat deeze vrouw na Sodom wedergekeerd,
en nevens anderen op dezelfde wijze omgekomen zij. Maar de woorden: zij wiert
tot een zoutzuil verklaart hij van een gedenkteken, het welk van Abraham voor haar
en haar gansche geslacht zou gesticht zijn. Dan de Hr. ERNESTI, in zijne Theol.
Bibliothek. II. B. 3 St. p. 265. seqq. is van oordeel, dat, hoewel deeze spreekwijs
figuurlijk genomen en oneigenlijk verklaard kan worden in zulke gevallen, wanneer
persoonen, door eene zekere hartstocht bezield, spreekende worden ingevoerd,
het hier echter, in den historischen stijl, van een enkel verhaalenden en zoo natuurlijk
schrijvenden MOSES, vreemd en ongewoon zou zijn, zich met zulk eene verklaaring
te willen behelpen, daar van men geen voorbeelden vind. ----- In den Bybelvriend,
meest door den Hr. G.C.B. MOSCHE uitgegeeven, vindt men over dit geval deeze
verklaaring. De vrouw is wedergekeerd, door den swavelregen gesmoord, met de
overige Sodomieten van de zoutzee overstroomd, en daardoor heeft men aanleiding
genomen, om, tot een aandenken aan deeze gebeurtenis, de zoo genaamde zoutzuil
op te rechten. En hierover zegt de Hr. ERNESTI, in zijne Neueste Theol. Bibliothek,
1 B. 9 St. p. 782. slechts, dat de Schrijver alles gezegd heeft, wat 'er gezegd kan
worden, om zulk gevoelen waarschijnlijk te maaken.
Hier heen behoort ook de verklaaring van den Hr. J.D. MICHAELIS, p. 96. die de
woorden: zij wierd tot eene zoutzuil, dus vertaald: 'er is eene zoutzuil tot haare
gedachtenis opgerecht. En in de Aanm. zegt hij: de tekst, van woord tot woord
vertaald, luidt aldus: en zij wierd een grafmaal van zout. Zij kwam om, dewijl ze zich
te verre gewaagd had, en het vuur niet meer ontkomen kon: buiten twijfel is haar
lighaam ook verbrand. Wanneer nu de Moabieten, haare nakomelingen, aan de
oostkust van de
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zoutzee huune wooning namen, hebben, zij, haar tot eene gedagtenis, een grafmaal,
ofte een grafheuvel, opgerecht, hoedanig de Ouden een ledig graf ofte een grafheuvel
gewoon waren te noemen. Deeze grafheuvel nu was niet, gelijk gewoonlijk, van
aarde of steen, maar van zout, het welk 'er overvloedig in dit gewest gevonden word.
- - Van dit zout schijnt het, dat Loths nakomelingen haaren stammoeder een
grafheuvel opgerecht, en dien jaarlijks, wanneer hij afnam, vernieuwd hebben. Die
is 'er ten tijde van Kristus nog geweest; want de Joodsche Historieschrijver JOSEPHUS
getuigt, dat hij hem zelf gezien hebbe. - - Het overige, het welk 'er van deeze uit
Loths huisvrouw ontstaane zoutzuil verhaald wordt, is eene fabel, en eene verkeerde
verklaaring, daar MOSES geen deel aan heeft. Zij vond haar einde in de doode zee,
en wie zou daar haar lighaam, het welk voor het grootste deel verbrand was, hebben
kunnen kennen?
De Hr. BUSSCHING, in zijne Verhandeling over de Doode zee, p. 54. verklaart dit
gevoelen voor eene toestemming verdienende gedachte van H.V.d. HARDT, die door
JENISCHEN bevestigd, en door MICHAELIS verbeterd is: dat naamelijk Loths huisvrouw
niet in eene zoogenaamde zoutzuil veranderd, maar dat 'er, tot haare gedagtenis,
eene zuil opgericht is. Hij geeft uit ARVIEUX deeze merkwaardigste naricht op; dat
zekere Arabier zich aangeboden had, om hem bij eene wonderbaare zoutzuil aan
de doode zee te brengen, die over dag door het vee gelikt, en daardoor minder
wierd; maar 's nachts telkens van nieuws wederom aangroeide: en waaromtrent zij
(de Arabiërs) de naricht bij overlevering hadden, dat deeze zoutzuil wel eer een
mensch zoude zijn geweest, die van God, wegens deszelfs ongeloof, dus zou
veranderd zijn. De Hr. BUSSCHING voegt 'er bij: de fabel heeft dit denkmaal bij de
Arabiëren zoo wel, als bij de Europëaanen, op veelerleij wijzen geformd en herformd.
De Hr. BACHIENE verhaalt in zijne Histor. en Geogr. Beschr. van Palest. 1 D. 1 St.
4 Hoofdd. bl. 90. dat veele laatere reizigers zich de vergeefsche moeite genomen
hebben, om deeze zoutzuil bij de zee Aspheltites te vinden. Op de kaart van
ADRICHOMIUS vindt men ze bij den mond van de beeke Kedron, (de Hr. J.J. SCHMIDTS
plaatst ze, in zijnen Bijbelschen Geographicus, op de vierde kaart van Judea, bij
het benedenste punt van de doode zee tegen over Zoar,) daarheen hij ook Zoar, of
Segor, hoewel te
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onrecht, gebragt heeft. Dat de afgaande of afgebrokene stukken daarvan wederom
zouden aangegroeid en hersteld zijn, gaat boven alle geloofwaaardigheid.
BREITENBACH, SALIGNAC en andere betuigen dezelve gezien te hebben, maar de
Vorst RADZIVIL verklaart, in zijne Brieven, 'er geen overblijfsel van te hebben kunnen
vinden, en dat zijn wegwijzer, en meer andere lieden in dat land, van hem 'er om
ondervraagd, beleden hadden, dat zij 'er niets van wisten. ----- De Hr. MAAS voegt
'er bij: “dat MAUNDRELL verzekert, dat hem aan de westkust van die zee, op eene
kaap, de plaats, daar die zuil zou gestaan hebben, getoond was: en dat in zijnen
tijd 'er nog zoo iets zou te zien geweest zijn, het welk men voor een overblijfsel
daarvan zou kunnen houden. Dat men, wegens het duidelijk verhaal van MOSES,
het getuigenis van JOSEPHUS en anderen, geen vrijheid heeft te ontkennen, dat 'er
zoo iets, hoewel na verloop van zoo veel eeuwen nu niet meer te vinden, zoude
geweest zijn. Hij denkt, dat deeze persoon in eene zoo dichte en vaste stof kon
veranderd zijn, dat ze in de gedaante van een spits uitloopenden aardheuvel nog
langen tijd daarna ware te zien geweest; mits men zich maar geen sierlijke zuil
verbeeldde. En waarom zou niet zulk een steenheuvel, als BACHIENE beschrijft, en
die Moses-steenen genoemd worden, eene zoutzuil kunnen genoemd worden?”
Maar, indien het dal verzonken is, dan is de vrouw van Loth ook mede verzonken:
en is 'er daaromstreeks, in de volgende tijden, ooit eene zuil geweest, dan is het,
zeer waarschijnlijk, een gedenkmaal geweest, het welk van den eenen of anderen,
ter gedachtenis van deze persoon, is gesticht geworden. Voorts zie J.J. SCHMIDT
Bijb. Phijs. IV D. 4 Hoofdst. § 6. BUNTING Reizeboek der Heilige Schrift, bl. 63. E.
WELS Hist. Geogr. des A. und N.T. p. 214, en de Alg. Hist. II D. bl. 21. daar men alle
gevoelens nopens Loths huisvrouw, met de gewigtigste Schrijvers daarover, vinden
kan.
[J.H. HEIDEGGER Exercit. ad Histor. Patriarch. T. II. Exerc. VIII, § 23. die voor den
eigenlijken zin der woorden is, en de verandering in eene zoutzuil stelt. ----- J.F.
BUDDEUS Hist. Eccl. V.T. T.I.P.I.S. III. § 6. p. 236. en A. DORHOUT Animadv. in loca
sel. V.T. p. 96 seqq. kunnen insgelijks 'er over nagezien worden. De Hr. VENEMA,
eindelijk, laat het in 't midden, of ze eigen-
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lijk, en door een wonderwerk, in eene zoutzuil veranderd zij; dan of men die
uitdrukking figuurlijk moest nemen, als aanwijzende, dat ze, door den zwavelstroom
verstikt, schielijk ontzield, met de overigen en zelf de grond onder eenen zouthoop
bedolven zij geworden. Hist. Eccl. V.T.P. III. § 134. en de Hr. SHAW, in eene
verhandeling over Ras Sem, ofte het zoogenoemde versteende dorp in de
Cijreneesche landstreek, daar deeze gebeurtenis, dog onbeslist, ook aangehaald
wordt, vindt weinig geloofwaardigheid in de meeste berichten van versteeningen of
veranderingen van deezen aart. Reizen door Barbarien en het Oosten. I D. 3 B.I.
St. 6 Afd. bl. 261. Aanm. des Vert.’]

Saamenspraaken over de Hebreeuwsche Poëzy, door J.G. Herder.
Uit het Hoogduitsch vertaald. Twee Stukken. Te Leyden, by J.v.
Tiffelen en B. Onnekink 1784. Behalven het Voorbericht, 525 bladz.
in gr. octavo.
Na een voorafgaend onderhoud over het schoone en verhevene der Hebreeuwsche
Poëzy, vindt men in deze Samenspraken eene oordeelkundige ontwikkeling van de
oudste begrippen der menschen, met ene opheldering van derzelver trapswyzen
voortgang, nopens de Natuur- en Godsdienstkennis, opgemaekt uit de oude
Gedichtstukken en Dichterlyke Schriften der Hebreeuwen. In de voordragt hier van
leert ons de Heer Herder de denkwyze dier vroegere dagen kennen, ontvouwt ons
de uitmuntendheid en den aart der Dichtkunde in de Bybelbladen, en geeft by die
gelegenheid menigvuldige ophelderingen zo van byzondere spreekwyzen, als van
geheele Geschiedkundige voorstellingen. Om van dit laetste een voorbeeld mede
te deelen, zullen we hier zyne verklaring van 't geschiedverhael nopens Babels
Toorenbouw plaetzen. - Alciphron, met wien Eutyphron deze gesprekken voort, die
juist niet gunstig denkt over de oude Hebreeuwsche gedenkstukken, ziet dit verhael
aen als een Fabel, dien hy zeer onnoozel vind. - Eutyphron brengt hem onder 't oog
hoe deze vertelling hier eigenaertig ingevlochten is tusschen de aldaer bygebragte
(*)
Geslachtregisters , om eenig denkbeeld te geven, door welk toeval de menschen

(*)

Zie Gen. X. XI. 1-9. en 10-32.
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in de harde Noodzaaklykheid gekomen zyn, om van elkanderen af te trekken en
zich te verdeelen; waarom het gesprek indezervoege vervolgt.
ALC. En dat middel was die kinderachtige Torenbouw?
EUT. Het wordt ook als kinderachtig voorgesteld, en heeft een kinderachtig einde.
Om dat zy van ééne tong en spraake waren, wilden zy tot den Hemel bouwen; En,
om dat zy tot den Hemel bouwen wilden, wierden zy van verscheidene tongen en
spraaken. Zy wilden een teken hebben, op dat zy zig niet verspreiden zouden, en
zy wierden verspreid. ----- Het oogmerk der vertelling vertoont zig voor den eersten
opslag van het oog.
ALC. En Gods nederdaaling en vrees daarby?
EUT. Blykbaar spotterny, gelyk het geheele verhaal bespottende is. Hebt gy ooit
den 2den Psalm met eene opmerking, hier toe betreklyk, gelezen?
Waarom woelen de Volkeren,
en denken op nietigheid?
De Koningen der aarde staan te samen,
de Vorsten beraaden zig te samen tegen Jehovah. Die in den Hemel woont, lacht;
Jehovah spot met hun. -----

Daar hebt gy de beste uitlegging der geheele vertelling. Zie in het vorige Kapittel;
wie heerschte in Babel? Wie stichtte Babel?
ALC. ‘De geweldige Jager voor den Heere, Nimrod.’
EUT. En waarom wordt hy zo genoemd? Immers niet om die onnozele reden, om
dat hy op Vossen en Haazen in de vlakte van Sinear, dat geheel geen bergachtig,
boschryk, land is, joeg; Vossen en Haazen jaagt men ook niet voor den Heere. Wy
moeten maar de eenvouwigste betekenis zoeken; ----- Wat heet in het Hebreeuwsch
een Jager?
ALC. Een verstrikker.
EUT. Een geweldig Jager is derhalven een ‘geweldig verstrikker,’ een man, die
de menschen door list onder zyne macht brengt. Dat was Nimrod; als zodanig komt
hy voor in de Oostersche overleveringen, die veel van hem gewaagen; en ook dat
bevestigt het verhaal, 't welk gy wilde bespotten. Hy vondt eene schoone vlakte, hy
vondt bouwstoffen en gewillige handen, om daar niet slechts eene vaste verblyfplaats
te stichten, maar ook om een zeer hooge Koninglyke Toren te bouwen. Den onno-
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zelen lieden, die nauwelyks boven den staat van Wilden waren, en welken hy te
samen gejaagd hadt, wist hy diets te maaken, dat dit een stuk voor hunne algemeene
veiligheid, een middel hunner bestendige vereeniging, ware, terwyl het, in zyne
bedoeling, niets anders was dan een gedenkstuk zyner grootheid en hunner slaverny.
Nu weet gy, dat in de oudste tyden de Hemel als een wooning van God beschouwd
wierdt; wat derhalven den Hemel naderde, verhefte zig tot Gods verblyf, en drong
zig in tot zynen throon, op die gronden rust het verhaal,
Wel aan! wy willen een Stad en Toren voor ons bouwen,
welker spits tot in den Hemel reike.
En God bootst hun trotsch, verwaten, besluit demoedig na;
Wel aan! wy willen nederdaalen,
en hunne lippen verwarren. ----Zy hebben het aangevangen te volbrengen,
en zullen zig niet laten weêrhouden,
tot dat zy het werk volbracht hebben. -----

bemerkt gy de doorgaande spotterny niet duidelyk?
ALC. Het verwondert my zelfs nu, dat ik die niet al vroeger bemerkt heb.
EUT. De grootste bespotting ligt in den uitslag van de grootste bedoeling; Zy willen
ten hemel stygen; God vreest het, en zorgt dat zy hun Reuzen-ontwerp niet zullen
laaten vaaren, voor dat zy het volbracht hebben; en ----- raakt met zynen vinger
hunne lippen even aan, verandert een weinig den adem, die over hunne tongen
vloeit, en daar liggen alle hunne grootsche ontwerpen in het zand, daar moet de
Toren, zo onvolmaakt als zy is, blyven staan! Zy heet verwarring, Babel, een eeuwig
gedenkteeken van hunnen, door een Niets vernederden, hoogmoed. Het verhaal
schikt zig juist naar den aart van het voorval, het is eene schoone proeve van fyne
bespotting met koele eenvoudigheid voorgedragen, en door da daad zelve
geschilderd. Grootheid en kleinheid; Der menschen opstygen ten hemel, Gods
nederkomst; De zeekerheid en gerustheid der eersten, het gevaar en de vrees van
den laatsten, en het eenigst middel, waarmede hy zig weet te redden. Dit alles wordt
hier zo geestig, zo stil en treffende, tegen malkanderen overgesteld, dat het, ik
herhaal het, als eene der fynste, en tevens sterkste, bespottingen, daar de
menschelyke verwaandheid ooit mede gegispt is, beschouwd moet worden. God
heeft niet noodig voornaame Natuurkrach-
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ten te g bruiken! De kleine verandering in den adem des monds is meer dan de
vreesselykste Bliksem en Donder; De overweldiger van Gods heerschappy wordt
door de geringste kleinigheid, die bedacht kan worden, verslagen; Hy staat daar als
een voorwerp van welverdienden schimp; Hy en zyn Koninglyke zetel zyn
spotnaamen. ‘Dat was de geweldige menschenjager voor het aangezicht van
Jehovah!’ die zig byna met hem gelyk stelde, die voor zyne oogen op de schouderen
eener bedrogene, en onder 't jok gebrachte, menigte ten Hemel steigen wilde! ----Dat myne verklaaring waar zy, betoonen alle de Poëziën der Hebreeuwsche Dichters,
die van Babel spreken, of daarop doelen, en die naauwkeurig den toon en het
karakter dezer eerste vertelling hebben.
ALC. Dien toon en dat karakter?
EUT. Het zyn alle spotliederen op Babel, in hun geheel en in hunne trekken juist
in den aart dezer vertelling vallende. Gelyk Babel hier voorkomt, zo blyft het by
aanhoudendheid de naam van hoogmoed, pracht, trotsheid, verdrukking, listige
overheersching, en geweldenary. Gelyk Babel hier voorkomt, zo is het overal aan
den eenen kant het zinnebeeld van eene verwaatene onderneeming tegen God,
met eene Toren tot den Hemel te willen optrekken, en den throon der overweldiging
tot in de Starren te vestigen; Maar aan den anderen kant ook het zinnebeeld der
verwarring, der verwoesting, der Goddelyke bespotting van der menschen
Reuzen-ontwerpen. De trotsche Koningin hadt voormaals den zwymelbeker in de
hand, waaruit zy eerst, gelyk hier, den Volkeren der aarde inschenkt, en vervolgens
zelve drinken moet; Haare heerlykheid verdwynt als een droom, en die Koningin
heet ----- Babel.
ALC. Gy geeft my eene soort van sleutel voor alle Propheeten, want inderdaad
de Poëziën over Babel zyn allen van dezen Stempel.
EUT. De Poëziën over andere Volkeren zyn even eens ingericht, en even
karakterizeerende. In het laatste Boek van den Bybel komt Babel nog op dezelfde
wyze voor, als ik het u hier vertoon. Zy heeft den zwymelbeker in de hand, waarmede
zy de volkeren dronken heeft gemaakt; Op haar voorhoofd is de naam der Lastering,
der vermetele trotsheid jegens God; Zy zinkt eindelyk als een Molensteen, en over
haar gaat een spot- en treurlied op, juist in den toon dezer spottende vertelling. Die
groote Dryfster der waereld die Menschenjaagster voor het aangezicht van Jehovah,
wordt steeds te schande.’
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Neêrlands Volk tot de algemeene wapening aangemoedigt, door
eene Leerrede over Neh. IV. 14, 15. briefswijze medegedeeld aan
zijnen Vriend te Amsterdam, door Johannes van Eyk, Predikant
te Muiden. Te Amsterdam, bij M. de Bruyn, 1785. In gr. oct. 31
bladz.
Volgens het hier gegeven verstag van deze Leerreden, heeft de Eerwaerde van
Eyk het voorgestelde Neh. IV. 14, 15 aengemerkt, als een bericht aengaende den
gelukkigen uitslag ener algemene wapening van Juda's wedergekeerden uit Babel.
In de nadere uitbreiding hiervan had hy getoond: 1. Wat het geval was, dat zulk ene
algemene wapening, onder Juda, noodzaeklyk maekte. 2. Op hoedanig ene wyze
deze wapening begonnen werd. 3. En van welk een gezegend gevolg zy voor dit
Volk was. Na ene korte uitbreiding hiervan, ging zyn Eerwaerde over, tot zyn
hoofdbedoelde: om naamlyk zyne Toehoorders tot zulk ene algemene wapening
aen te moedigen. Ten dien einde bepaalde hy zich tot deze vier byzonderheden: 1.
om hen te overtuigen van de noodzaeklykheid en nuttigheid ener algemene
wapening: 2. om de bedenklykheden op te lossen, die ze daertegen zouden kunnen
inbrengen: 3. om hun enige regels voor te schryven, volgens welke ene algemene
wapening, zal dezelve van een gewenscht gevolg zyn, behoort te geschieden; en
eindelyk, om de zulken te gemoet te komen, die, schoon zy anders, op zichzelven,
deze verordening goedkeuren, uit een beginzel van teerhartigheid, of Godsvrugt,
in plaets van dezelve te bevorderen, met hunne bedenkingen den gewenschten
voortgang hinderen zouden. ----- De Eerwaerde van Eyk zyne Leerreden niet geheel
geschreven, maar derzelver beloop alleen schetswyze op 't papier gebragt hebbende,
ziet 'er tegen op om alles nu geheel uit te werken. En oordeelende dat zyn Vriend
ook maer bovenal begeerig zal zyn, om te weten, hoe hy deze laetstgemelde
byzonderheden uitgevoerd hebbe, bepaelt zich, om hem dat gedeelte, zo veel hy
't zich herinneren kan, woordlyk toe te laten komen. 's Mans onderrichtende en
aenmoedigende bedenkingen deswegens zyn welgegrond, en met een behoorlyken
aendrang voorgedragen. Ook zyn ze, gelyk hy in 't slot van zynen Brief aen zynen
Vriend meld, van een gunstigen invloed geweest.
‘Van den Predikstoel komende, zegt hy, wierd ik,
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door een Heer van Regeering, teffens Ouderling zijnde, vriendelijk bedankt, met
bijvoeging, dat zijn Ed. dacht, dat zulk een Leerrede van veel nut, ter bevordering
van 't oogmerk der Souvereine macht zou kunnen zijn; waarmede de overige Heeren
instemden; en veele Burgeren, die tegen de wapening waren, hebben 'er zich zo
door laaten overreeden, dat dit werk, waartoe nogthans te vooren bij de Krijgsraad
besloten was, reeds met veel ijver bij ons word doorgezet; en 't algemeen verlangen
is, dat ieder, op de best mogelijke wijze, de nodige wapenen krijge. En waarlijk 't is
te wenschen, dat in deze, hier en alomme, eer dat de eerste ijver verkoele, spoedig
mag worden voorzien.’
Leerredenen van die natuur, ook, volgens de berichten der Nieuwspapieren, op
verscheiden andere plaetzen door brave Vaderlandlievende Leeraren in ons
Vaderland gedaen, komen, in den eersten opslag, wel enigzins vreemd voor; doch
een ieder, die de tegenwoordige gesteldheid van ons Vaderland recht inziet, en
deszelfs welzyn ter harte neemt, kan niet nalaten derzulker gedrag te billyken. Te
meer, daermen, als men 't ampt der Leeraren naer den eisch kent, te wel, gelyk de
Eerwaerde van Eyk aen zynen Vriend schryft, ‘te wel weet, dat rechtaarte Leeraaren,
zo wel 't belang van 't lieve Vaderland, als dat der Kerke, op het hart te draagen
hebben: dat het hun plicht is, zo wel aan te dringen op het onderhouden van wel
ingerichte menschelijke als Goddelyke wetten.’

Het zich wapenend Nederland den zekersten weg voorgesteld, om
de Wapenen met voorspoed te gebruiken, in eene Leerreden over
a
1 Sam. XIII. 12 . Door J.v. Eyk, Predikant te Muiden. Te Amsterdam,
bij M. de Bruyn, 1785. In gr. octavo 32 bladz.
Kort na het doen der bovengemelde Leerreden, strekkende om Nederlands Volk
ter wapeninge aen te moedigen, heeft de Eerwaerde van Eyk deze Leerreden
uitgesproken, waer in hy zyne Toehoorders ten ernstigste inboezemt, dat ze onder
hunne wapening den Albestierder der Waereld hebben te smeken, om zynen
zegenryken bystand, met aenwyzing der daer by vereischte gemoedsgestalte.
Werken en bidden moet hier, gelyk in alle andere omstandigheden, daer we
afhanglyke schepzels zyn, die de
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Godlyke hulp behoeven, en God gewoonlyk door middelen werkt, hand aen hand
gaen; des deze twee Leerredenen zeer wel by elkander voegen. Zyn Eerwaerde
geeft, in deze tweede Leerreden, een oordeelkundig verslag van het voorval, waerop
in den tekst geoogd word; dat zyne duisterheid heeft; en welke hy zo door zyne
verklaring als bygevoegde aenmerkingen toelicht.

Beginzelen der Heelkunde, door A.G. Richter, M.D. Hoogleeraar
in de Genees- en Heelkunde te Gottingen, enz. enz. Uit het
Hoogduitsch vertaald. Met Plaaten. Te Amsterdam, by A.J. van
Toll, 1784. In gr. 8vo. 445 bl.
Van een Man, als de Hoogleeraar RICHTER, die met recht onder de eerste Meesters
in de Kunst verdient geplaatst te worden; die in alle de verschillende takken der
Ontleed- en Heelkunde om zo te spreeken als te huis is, en die zig in zyne Schriften
reeds lange als een Man van welverdiende beleezenheid, en eigen ondervinding,
by de geleerde Waereld heeft gekentekend: van zulk een Man, konde men zig met
recht een uitmuntend Werk over de Heelkunde belooven. En inderdaad, aan deeze
gegronde verwachting, heeft de Hoogleeraar beantwoord. Zyne Beginzelen der
Heelkunde bevatten de nieuwste ontdekkingen en verbeteringen die men tot op
onzen tyd, in deezen Tak der Weetenschappen gemaakt heeft, en het dierhalven
geensints te verwonderen is, dat men in Duitschland, dit Werk (waaraan men tot
nog toe gebrek had,) met zeer veel graagte heeft ontfangen, en aan hetzelve den
welverdienden lof toegekend. ----- Jonge Heelmeesters, die geene gelegenheid
hebben zig met de vorderingen hunner Kunst bekend te maaken, vinden daarin
eenen schat van kundigheden: zy overzien daarin het geheele veld der Heelkunde,
en zyn daardoor ontheft, van de moeite, om al het wetenswaardige, in hunne Kunst,
uit een groot aantal van Boeken, die zy zomtyds, uit gebrek aan Taalkunde, niet
eens in staat zyn te lezen, by een te verzamelen. ----Dan, daar wy in ons Land reeds een zodanig Heelkundig Werk hebben, en de
kundige VAN GESSCHER, ten dezen opzichte, voor zyne Land- en Kunstgenooten
gezorgd heeft, zo komt het ons voor, dat de Vertaaling
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van zulk een Werk, onder ons, minder noodzaaklyk is. Wy willen hiermede geensints
de verdiensten van den kundigen Vertaaler zoeken te verkleinen, integendeel wy
pryzen zynen yver voor de bevordering der edele Heelkunst, en danken hem opentlyk
voor deeze Nederduitsche Uitgave. ----- Alleenlyk vreezen wy, dat jonge
Heelmeesters, voor wien dit Werk eigentlyk geschreven is, tegens de kosten van
zodanig een Werk zullen opzien, wanneer, zy reeds het volledige Werk van den
Heer VAN GESSCHER bezitten. ----- Wy kunnen echter niet voorby, een yder, die
belang stelt in de bevordering der Heelkunst, dit voortreslyk Werk van den
Hoogleeraar RICHTER, ter naleezing en bestudeering, aan te pryzen; hun
verzekerende, dat zy daardoor hunne reeds verkregen kundigheden, aanmerkelyk,
zullen vermeerderen. ----- Dit eerste Deel bevat de algemeene Ziekten, die,
namentlyk, welke geene byzondere zitplaats hebben, en aan alle deelen van 't
ligchaam ontstaan kunnen: de onderwerpen, daarin voorkomende, zyn in negenen twintig byzondere Hoofdstukken verdeeld. ----- In de volgende deelen zal de
Hoogleeraar die Ziekte behandelen, welke altoos aan byzondere deelen eigen zyn.
----- Het gantsche Werk zal waarschynelyk vier of vyf deelen, van dezelfde grootte
als dit eerste, uitmaaken

Natuurlyke Historie, of uitvoerige beschryving der Dieren, Planten
en Mineraalen, volgens het Samenstel van den Heer linnaeus, met
naauwkeurige Afbeeldingen. Derde Deels, vyfde Stuk. Te
Amsterdam, by J. v.d. Burgh en Zoon 1785. Behalven het Voorwerk
en den Bladwyzer, 360 bladz. in gr. octavo.
Op de beschouwing der Halve of onsmeedbaare Metaalen, in 't voorige Stuk ten
einde gebragt, volgt in het tegenwoordige, waarmede dit Werk voltrokken wordt,
ten laatste nog de overweeging van 't geen de eigenlyke Metaalen, of de smeedbaare
Metaalen, betreft; te weeten het Tin, Lood, Yzer, Koper, Zilver en Goud. Ieder deezer
Metaalen beschryft de Heer Houttuyn met alle naauwkeurigheid, onder eene
ontvouwing van de voornaamste byzonderheden, welken daaromtrent in aanmerking
komen. Zie hier, uit veele andere berigten, nopens de scheiding der Metaalen uit
hunne Ertsen, het verslag dat hy ons geeft van die van 't Koper.
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‘De manier, zegt hy, om het Koper uit zyne Erts te haalen, is in byzondere Landen
verschillende; doch zulks schynt meest van den aart der Ertsen, van de Stoffen,
waarin zy voorkomen, als ook van de Brandstoffen, en derzelver overvloed of
schaarsheid, af te hangen. Wanneer de Ertsen zeer ryk in Zwavel zyn, kan men het
Koper, daaruit bekomen, door ze eenige maalen te roosten, dan uit te loogen, en
uit de Loog het Koper, door middel van Yzer, neer te stooten. Men kan ook de
Koper-Ertsen eerst zuiver scheiden, dan tweehonderd tot driehonderd Centner
daarvan op eenen Haard met Hout aansteeken, en, dit verbrand zynde, de Klomp
een handbreed dik, met zeer klein gemaakte bevogtigde Erts, toedekken en weder
laaten uitbranden; daarop vervolgens Water gietende en uit het zelve Vitriool
kookende: 't welk, eenige reizen herhaald zynde, eindelyk zeer zuiver Koper geeft.
Aan den Haarts geschiedt het smelten der Koper-Ertsen in eenen Krom-Oven.
Op den Onder-Haarts worden gemeenlyk tot dertig Centner Koper-Erst, zynde meest
Koperkies, welke driemaal is geroost, twaalf Centner Kniest, (dat is allerley moeilyk
smeltbaare Bergstoffen, daar gemeenlyk wat Koper-Erts ingesprengd is,) die eenmaal
is geroost, agttien Centner Slakken van Koper-Erts, en zes van Roostsmelten of
ook Roostslakken by gedaan. De Oven wordt met Steenkolen en Turf, half en half,
gevuld, en met veel voorzigtigheid gestookt, zettende het Vuur, door maatig blaazen
met den Blaasbalg, aan. Den eersten arbeid noemt men aan den Onder-Haarts
Erstsmelten, aan den Opper-Haarts Kiessmelten.
Wordt de Raauwsteen, die van deeze eerste smelting by schyven afgenomen is;
(welke schyven als de Erts arm in Koper is, dik zyn en zwart, als dezelve ryk in
Koper is, dun zyn, en zig afneemen laaten, eer zy zwart worden;) viermaal geroost,
zo noemt men ze raauwe Roost, welke in denzelfden Oven gesmolten wordt, waarin
men de Ertsen smelt. De Oven wordt op dergelyke manier toegemaakt: men brengt
op vierëntwintig Centners raauwe Rooststeen twaal Centners Kniest, en, wanneer
de Roost zeer ligt smeltbaar is, nog wel meer in den Oven, en neemt het zelfde in
acht als by het smelten van de raauwe Erts; maar hier is nog meer voorzigtigheid
noodig. Met het Steek-Yzer moet men dikwils de proef neemen, hoe het met de
smelting staat: want het gloeijende Koper is gedekt met een dunne kortsteen, en
wat
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dikker korst van slakken, welke men eerst weg moet neemen, en weder in den Oven
werpen: dan den Steen, terwyl hy nog bruin gloeit, (Middelsteen en in Lautenthall
Spoorsteen genaamd) doorbreeken, en hard wordende, ook het Koper raauw
Roostkoper genaamd, in Lautenthall Koning, daar uit neemen.
Wanneer de Middelsteen agtmaal in 't Roostvuur is geweest, dan noemt men
hem Koperroost, en deeze wordt weder, gelyk de raauwe Roost, doch gemeenlyk
zonder byvoegzel of toeslag, met een helder Vuur gesmolten. Het Koper, dat van
deezen arbeid komt, Koperroost-Koper genaamd, wordt gestooten, en de Steen
driemaal geroost, (Armroost geheten,) even als de Koperroost, versmolten. Het
Koper, dat daar van komt, noemt men Armkoper, als zeer weinig Zilver houdeude.
Zo handelt men ook met de Stoffe, die aan den Oven groeit, Ovenbreuk genaamd,
welke daar af gestooten, met Slakken van Zilver- en Lood-Ertsen gesmolten,
insgelyks eenig Koper, dat men Ovenbreuks Koning noemt, uitlevert.
Daar de Ertsen van verschillende hoedanigheid, rykheid en smeltbaarheid zyn,
worden met voordeel de zwaar met de ligt smeltbaare, de armen met de ryken te
samen gesmolten. Te Scholnitz in Opper-Hongarie, en meestendeels ook in de
nabuurige Keizerlyke Erslanden, geschiedt de smelting in een Oven, welke den
Krommen Oven nader komt dan den Hoogen Oven. De Zool stygt aldaar naar den
Voorhaard toe, en maakt een Ketel in den Oven: het smeerzel, daar men den Oven
mede digt maakt, bestaat uit vyf deelen Kley en zeven deelen Kolen-Assche: het
wordt vast en zo hoog op den Zool gestooten, dat het tot onder de Vorm gaat, en
derdhalf voet hoog op den Zool staat: als dan wordt het ook en wel zo hoog op den
Voorhaard gestooten, dat, wanneer van den Voorhaardsteen, tot onder den
Voormuur, een houtwaterpas gelegd wordt, de Zool in den Voorhaard, onder den
Voormuur, een voet en zeven duim diep staat. Aan beide zyden, onder den
Voormuur, maakt men van het Kley-smeersel Ruggen, ieder drie vierden voet breed,
laatende tusschen beiden een Loop van vyf kwartier voet breedte, welke een Voet
buiten den Voormuur uitloopt, en welke met Hout wordt toegedekt. Men vult den
Oven met Steenkolen en Ertsen van veelerley soort, laag op laag, zo dat in 't midden
een gat blyve, Neuzenstraat genaamd, 't welk men open houdt. Deeze vulling met
Kolen, als de eersten ver-
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brand zyn, herhaalende, en nieuwe Slakken, als ook Raauwsteen en andere Stoffen,
daar by doende, laat men eindelyk het gesmolten Koper uitloopen, neemt de Slakken
en het gestolde Koper by schyven af, besprengt het Koper men wat water, en de
Slakken worden, wanneer de Kopertegel ledig is, weder daar in gedaan, om eene
(*)
nieuwe smelting te onderneemen .
Van deeze manieren hebben de meesten het gebrek, dat, door het zo dikwils
herhaalde Roosten, terwyl de Ertsen en Kopersteenen elkander onmiddelyk raaken,
buiten noodzaake, zeer veel tyds en brandstoffe verspild worden, en dat het meer
Werkvolk vereischt; dat door deeze herhaalde onmiddelyke werking des Vuurs,
inzonderheid op Ertsen, die niet of maar weinig Yzerhoudende zyn, met de Zwavel
en Rottekruid, welken men eigentlyk het oogmerk heeft te verdryven, noodwendig
een groot deel Koper verlooren gaat en verbrandt; als ook dat, of schoon het Vuur
een gedeelte van den Zwavel in de Erts verniele, nogthans de brandbaare grondstof
der gloeijende Kolen, welke de Ertsen onmiddelbaar aanraakt, deszelfs Zuur
wederom te rug houdt, en dus de geheele afdryving van den Zwavel zeer belemmert.
Veel verkiezelyker is derhalven het gebruik, 't welk te Bristol in Engeland omtrent
de Ertsen van Cornwall, Devonshire en Noord Amerika, en, met eenige
veranderingen, ook te Ordale en Kongsberg in Noorwegen gewoonlyk plaats heeft;
zynde door JUSTI, met veel nadruk, uit Vernuft en Ondervinding, den Hoogduitschen
Smelteren, tot Kiezige Ertsen, aanbevolen. Aldaar geschiedt het, naamelyk, in een
gewelfden Oven, welken men ook gebruikt tot smelting der Lood-Ertsen. Men maakt
den Haard in den Oven en den Onderhaard met Zeezand toe, maaktze langzaam
met Steenkolen heet; brengt de Koper-Ertsen geheel raauw, en slegts in brokjes
als groote Nooten geslagen, tot vier Centners op eenmaal, door het Gat, dat boven
in 't Gewelf is, daar binnen: stopt het gat aanstonds weder toe, en stookt met
Steenkolen. Dit inzetten wordt om de vier Uuren herhaald, met byvoeging van de
Stukken, die van het Roostsmelten gekomen zyn. De Slakken, die dan voorkomen,
haalt men door het mondgat des

(*)

Hoe, door de Koper-Slakken met Kolenstof te roosten, daar uit goed Koper is te bekomen,
ziet men Stockh. Verhand. XXVIII. Th. p. 227.
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Ovens uit; den Steen of het Raauwmetaal steekt men alle vier-en twintig Uuren af:
dit slaat men klein; werpt twintig Centners daarvan op eenmaal in den Oven; stookt
agttien Uuren agtereen al voort; steekt dan den Onderhaard open, en laat den steen
of geroosten steen uit, dien men dan ettelyke maalen smelt, tot dat hy het
Zwart-koper laat vallen. Dit steekt men, in langwerpige stukken, op den Zandhaard
af, en dan zet men ze weder in den Oven; en stookt zo lang, tot alle onzuiverheid
weg, en het Koper gaar zy, 't welk dan op den Zandhaard afgestoken en in Water
gekorreld wordt.
Deeze Oven kan drie tot vier dagen, en met eenige oplettendheid zes tot agt
dagen, uithouden, eer men noodig heeft den bovensten Haard te vernieuwen, en
in een grooten Oven van dit slag laaten zig, in drie tot vyf dagen, meer dan honderd
Centners Koper-Erts doorzetten. In dergelyke Ovens worden aldaar alle bewerkingen,
van den aanvang, tot het gaarmaaken des Kopers toe, verrigt, tot het welke men,
op andere manieren, altoos meer Ovens noodig heeft. De Kopersteen, die by den
eersten arbeid valt, wordt agt tot twaalf Uuren geroost, dan in vloeijing gebragt, nog
eens op deeze manier doorgezet, als wanneer reeds Zwart-Koper volgt, dat men
eenige uuren gesmolten houdt, de bovendryvende verslakte stoffe daar schoon
(*)
afhaalende, en dus in dien zelfden Oven gaar dat is, ten gebruike bekwaam, maakt .
Dus ziet men dat het Koper zeer moeilyk uit zyne Erts te haalen en volkomen te
zuiveren is. Ook bevat het byna altoos nog eenig Yzer, en dat schoone Japanse
Koper, zo men wil, eenig Goud. Ik heb Monsters van deszelfs bereiding ontvangen,
waar uit blykt, dat het zelve ook ten minste vier smeltingen ondergaat. De Erts, zo
als die valt, gelykt zeer veel naar de gemeene geele Koper-Erts van Engeland,
Duitschland, Noorwegen en Sweeden. De eerste smelting daarvan levert den
Raauwsteen uit, die zeer voos en poreus is, uit den rossen ziende; de tweede, een
vastere Spoorsteen, welke zwartachtig bruin is, en iets Metaalachtigs vertoont: de
derde het Zwart-koper, dat helder klinkt, in platte schyven; de vierde het Gaar-koper,

(*)

Zie aangaande de nieuwe manier van Kopersmelten in Noorwegen ingevoerd, de Stockh.
Verhand. van 1771 of XXXVIII Th. p. 252.
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't welk zyne kleur heeft, en door de vyfde smelting, eindelyk, tot die bekende
hoogroode Koperstaaven wordt gebragt. ----- Dog het onderscheid der Ertsen maakt,
als ik gezegd heb, in deezen een aanmerkelyk verschil.’

Beschryving der Stad Leiden, uit de echte bewyzen opgespoord,
zaamengesteld en beschreeven door F. van Mieris, en na deszelfs
overlyden vervolgd, met een Byvoegzel en nu nog naader met een
Aanhangzel, en verscheide Oorspronglyke Stukken enz.
vermeerderd en uitgegeven door Mr. D. van Alphen. Versierd met
de Asbeeldzels der Voornaamste Gebouwen enz: Derde Deel. Te
Leiden, by C. Heiligert en A. en J. Honkoop, 1784. Behalven het
Voorwerk, enz. 379 bladz. in Folio.
In den Jaere 1762 zagen we het Eerste Deel dezer Beschryvinge, uit de hand van
(*)
den onvermoeiden van Mieris , te voorschyn komen op eenen trant, welke de
beminnaeren der Oudheden en Geschiedenissen van Nederland in 't gemeen, en
van Leyden in 't byzonder, deed hopen, dat deze Man lang genoeg mogt leven en
in staat blyven, om zynen arbeid ten einde te brengen. Dan deze hope werd verydeld,
wanneer de Heer van Mieris den 22sten October 1763 overleed; doch we mogten
ons teffens verheugen, dat onze Landgenooten dit verlies vergoed vonden in den
arbeidzaemen geest van den kundigen Heer Mr. van Alphen, welke niet alleen de
uitgave van het Tweede Deel dezer Beschryvinge behartigde, maer aen wien wy
byna de helft van dat Deel, als door den Overledenen niet verder voltooid, te danken
†
hadden, wanneer dit in den jaere 1770 het licht zag . ----- En 't is aen dezen, in den
dienst der Regeeringe van Leyden grys geworden, en van alle vereischte
gelegenheden en bekwaemheden, zoo wel als van den nodigen yver en vlyt ryklyk
voorzienen Man, dat wy nu dit Derde Deel geheel verschuldigd zyn.
Het zelve bevat, in gevolge van te voren gedaene beloften, verscheidene
merkwaerdige Byvoegzels op het Derde en de tien volgende Hoofdstukken der
bovengemelde Be-

(*)
†

Zie Vaderl. Letteroef. IIIde D. 1ste St. bladz. 428-436.
Zie Nieuwe Vaderl. Letteroef. Vde D. 1ste St. bladz. 538-342.
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schryvinge, nevens een vry uitvoerig Noodig Naabericht, waerin verscheidene
veranderingen nopens persoonen en zaken, tusschen beide voorgevallen, verhaeld,
eenige zaken nader uitgewerkt en opgehelderd, en wyders, eenige alzins nuttige
onderrichtingen gegeven worden. Ook ontdekken we uit het Voorbericht van den
geleerden en Weledelen Schryver, dat een Vierde Deel, behelzende gelykaertige
Byvoegzelen op het 14de en de drie volgende Hoofdstukken der Beschryvinge,
reeds gedeeltlyk is afgedrukt, en met allen mogelyken spoed zal voortgezet worden,
waertoe wy wenschen, dat de goede God den reeds hoogbejaerden man in leven,
in gezondheid, en zoo gunstige omstandigheden sparen zal, als hy zelve daertoe
eerbiediglyk van den Hemel afsmeekt.
Wat den byzonderen Inhoud van dit Derde Deel betreft; Na een kort Byvoegzel,
op het derde Hoofdst der Beschryvinge, handelende van de Poorten aen en om de
Stad Leyden, volgt een zeer uitvoerig op het Vierde Hoofdstuk, betreffende de St.
Pieter en Paulus Kerk, of Oudste der Leydsche Kerken. Het zelve dient wel eerst
ter nadere bevestiginge van het verhael des Heeren van Mieris, nopens eenen zeer
hoogen en aenzienlyken Tooren, welke deze Kerk wel eer versierde, en die, na
omtrent drie eeuwen gestaen te hebben, zeer onverwacht is nedergestort en
omgevallen; - doch het bevat teffens veele byzonderheden, door oude Stukken en
aentekeningen bekrachtigd, welke of deze Kerk zelve aengaen, of tot wier meiding
de beschryving daer van gepaste aenleiding geeft. Even zodanige vinden we in het
volgende derde Byvoegzel op het Vyfde Hoofdstuk over de St. Pankraas of
Hooglandsche Kerk, als de eerste van alle Kerken in de groote Steden van Holland,
die verheven is tot een Kanonikaele Kerk; wier Kanoniksdyën, Prebenden, Vicarien
enz. uit veele oude Stukken bewezen worden; terwyl wyders dit Byvoegzel besloten
wordt met eenige merkwaerdige Stukken nopens het begraven zoo in die als andere
Kerken en op de Kerkhoven. Nadat de Heer van Alphen op dien zelfden trant eenige
gezegden van van Mieris, rakende de lieve Vrouwe of Marie-Kerk, nu de Walsche
of Fransche Kerk, te Leyden, en eenige oude voorrechten dier Kerke in de
bygeloovige tyden, met verscheidene oude Stukken gestaefd had in het vierde
Byvoegzel, dienende ter aenvullinge van het Zesde Hoofdst. der Beschryvinge; ----geeft hy in de twee volgende Byvoegzels op het zevende en agtste
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Hoofdstuk verscheidene wetenswaerdige byzonderheden op van de Nieuwe of
Maerenkerk; ----- van de ontwerpen ter stichtinge eener nieuwe Kerke in de Waerd,
ter plaetse, waer by nog heden een houten Loos tot den open baeren Godsdienst
gebruikt wordt; ----- en wyders van de gewezene Hoogduitsche, en nog in stand
gebleven, Engelsche Kerk. ----- Dit alles is doormengd met een reeks van keurige
aentekeningen op onderwerpen, tot die Kerken behoorende, doch welke ook somtyds
aenleiding geven tot berichten en aenmerkingen van eenen anderen, doch daerom
dikwyls niet min gewigtigen, aert. Zulks ontmoet men vooral in dat gedeelte van het
vyfde Byvoegzel, 't welk handelt over de Bediening der Kerken van den Openbaeren
Godsdienst; waerin de weldenkende en vryheidlievende Schryver zich één en
andermael beroept op zyne overlezens waerdige Verhandeling over het Recht der
Overheden over Kerklyke Persoonen en Zaken, in 't licht gegeven in het jaer 1756.
Zeer omstandig en naeuwkeurig, zoo wel als onpartydig en heusch, zyn wyders de
berichten, welke de arbeidzaeme Man heeft willen opspeuren omtrent de Kerken
en den toestand der Gemeenten van verscheidene Gezindheden in Leyden, waertoe
hy het zevende Byvoegzel, dienende ter aenvullinge van het negende Hoofdst. der
Beschryvinge besteedt; en wel eerst van die der Remonstranten, dan van die der
Lutersche en hun Weeshuis, voorts van de Kerk en Hofjes der Doopsgezinden, van de hier weleer geweest, doch nu met de Doopsgezinden vereenigd zynde
Collegianten, ----- van de Kerken en Godshuizen der Roomschgezinden in deze
dagen; besluitende met de Kerk der Joden, - nadat hy vooraf een bericht gegeven
had van eene, voor weinige jaeren te Leyden nog in wezen zynde, doch tans
verdwenen, Christelyke Vergadering der Hebreen. Gaern zouden we dit naeuwkeurig
en lezenswaerdig bericht dezer Vergaderinge hebben uitgekozen, om den Lezer
daer in eene proeve te geven van de bestendig zich zelve gelyk blyvende Schryfwyze
van den Heer van Alphen, en wy twyfelen niet, of het zou veelen onzer Lezers
smaeklyk zyn, en nae de bron zelve lokken; dan een ander gewigtiger onderwerp,
't welk we gaern door ons maendschrift verlevendigen wilden in de gedachten der
zulken, die mogelyk gelegenheid hebben, om eene verouderde doch zeer nuttige
Instelling wederom in stand te brengen, trok onze aendacht nog
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sterker; immers, nadat de Weledele Schryver, in de overige vier Byvoegzels op het
tiende, elfde, twaelfde en dertiende Hoofdstuk der Beschryvinge, veele
wetenswaerdige byzonderheden en gewigtige bewysstukken had opgegeven nopens
de Kloosters, - Bagynhoven - en Kapellen, - de Gasthuizen, en - eindelyk het
Weeshuis dezer Stad - geeft hy in zyn Noodig Naabericht (zoo als we zeiden) veele
nadere onderrichtingen ter ophelderinge zyner vorige gezegden, en berichten van
veranderingen in sommige onderwerpen, waervan hy verslag gedaen had, sederd
voorgevallen; welke alle de groote, by uitstek groote, naeuwkeurigheid van den
onvermoeiden grysaert toonen, doch te talryk zyn, om in ons kort bestek van Stuk
tot Stuk gemeld te worden.
Wy bepalen ons tot het geen we in dit Noodig Naabericht vinden nopens een
Collegium Practicum, waer van de Heer van Mieris, onder de beschryving van het
Cecilie - Gasthuis, of Dolhuis, gewaegd had. De Heer van Alphen had, in zyn
Byvoegzel op het Twaelfde Hoofdstuk, ook wel van dit Gasthuis en deszelfs
hoofdoogmerk in de inrichting, maer niet rechtstreeks van dit Collegium Medico Practicum gesproken; waerom hy, daer toe in staet gesteld zynde, hieromtrent te
uitvoeriger is in het Nabericht. Hy meldt ons, dat het zelve, reeds in den jaere 1636
ingesteld zynde, waerschynlykst tusschen de jaeren 1673 en 1689, (want het juiste
tydvak is hem niet bekend geworden) naer den schranderen en doorzichtigen raed
van den wydvermaerden Professor Lucas Schacht, in eene betere schikking gebracht
is door de Curateuren van Hollands Hoogeschool en Burgemeesteren van Leyden,
met gemeen overleg der Heeren Meesteren en Regenten der Vereenigde St. Cecilie
en St. Katarine Gasthuizen. ----- Deze nieuwe inrichting was voornaemlyk te danken
aen den Heere Hieronimus van Beverningk, Heer van oud Teylingen, Raed, Schepen
en Burgemeester der Stad Gouda, en ten dien tyde één der Curateuren van 's Lands
Universiteit; van wiens groote verdiensten by het Vaderland we ook by deze
gelegenheid een breed verslag ontmoeten; maer teffens zien, dat noch deze Heer,
noch de straksgemelde raedgevende Hoogleeraer L. Schacht, dit werk tot deszelfs
volkomen beslag hebben mogen brengen; daer de eene in het jaer 1689 de andere
in 1690 is overleden.
Evenwel schynt deze nieuwe inrichting, al spoedig na het genomen besluit, plaets
gegrepen en stand gehouden te
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hebben. ‘Dus toch vindt men (zegt de Heer van Alphen) dat in den jaere 1704 de
zeer beroemde en alom vermaerde Professoren Godefredus Bidloo en Fredericus
Decker, als daartoe door de Heeren Curateuren en Burgemeesteren benoemd, zich
ten dien einde alle dagen, uitgezonderd den zondag, hebben verledigd, om, in dit
Gasthuis, de daer gebracht zynde zieken te bezoeken, en aldaer hunne Leerlingen
of Studenten te onderwyzen in de kennis der ziekten, haere oorzaken en genezing,
op dat de zelve dus mogten worden gebracht tot het beoefenen der Practyk. Ook
openden zy, in alle zoodanige gelegenheden, in de welke zy zulks nuttig oordeelden,
en meenden tot duidlyker en beter onderwys der Studenten te konnen strekken, de
lichaemen der in dat huis overledene Persoonen voor de Studenten; om de oorzaken
der ziekten naetespooren, en dus (zoo veel mogelyk) ten klaersten alles open te
leggen en aen te wyzen.’
Na dat de Heer van Alphen hier op gemeld had, dat de twee evengemelde
Hoogleeraeren in dezen post, na hun overlyden, werden opgevolgd door den grooten
Herman Boerhaeve, en den vermaerden Herman Oosterdyk Schacht, geeft hy
wyders een bericht der Zaelen, in het gemelde Gasthuis tot dit einde geschikt, als
ook van de wyze van bediening der zieken, en de getuigschiften, welke de zieken
nodig hadden, om in dit huis te worden ingenomen. Voorts weidt hy, naer verdiensten,
uit in den lof van deze nutte instelling; en te gelyk, als in 't voorbygaen in eene
aentekening, over den roem der Hollandsche Universiteit in die tyden, toen men
aldaer, nevens andere zeer geleerde mannen, deze boven allen lof verhevene
Hoogleeraeren mogt ontmoeten: Joannes Jacobus Vitriarius; Hermanus Boerhaeve;
Hermanus Oosterdyk Schacht; Bernhardus Sigfried Albinus; Petrus Burmannus;
Guiliëlmus Jacobus 's Gravesande, en Albertus Schultens. Dan wy konnen hier in,
zoo min als in de beschryving der wyze, waerop de Heeren Boerhaeve en Oosterdyk
Schacht den post in dit Gasthuis veele jaeren met zeer veel nut waernamen, den
Schryver niet wel volgen; wy pryzen dit ondertusschen ter ernstige lezinge aen by
allen, dien het heil der menschen, en vooral ook de zorg voor arme zieken en
elendigen, ter harte gaen.
Men vindt hier wyders gemeld, dat, na het overlyden van den grooten Boerhaeve,
in den jaere 1738, de Hooggeleerde Heer Adrianus van Royën, en na dat van
Oosterdyk
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Schacht in den jaere 1744, de Hooggeleerde Heer Hieronymus David Gaubius tot
Professores Collegii Medico-Practici werden benoemd; ----- als mede, hoe 'er in de
jaerlyksche Ordo Lectionum Publicarum sederd aangekondigd werd, dat beide
gemelde Heeren van Royen en Gaubuis te saemen, en, sederd het overlyden van
den eersten in 1779, laetsgemelde Heer alleen, in dit Gasthuis, deze openbaere
oefeningen in de Medicynsche Practyk zouden houden. Doch tevens worden we
hier, tot ons leedwezen onderrigt ‘dat 'er ondertusschen op dit Gasthuis, geene de
minste voetstappen zyn te ontdekken, dat 'er, ooit of ooit, na het overlyden van den
beroemden Professor Herman Oosterdyk Schacht, eenige openbaere of byzondere
lessen, volgens de voorgemelde Instelling, zyn gegeven geworden.’
Ook is deze Academische Bekendmaking, na het overlyden van den Heer Gaubuis,
op den 10den November 1780, opgehouden; en hier uit besluit onze Schryver, dat
die Posten door de Heeren Curateuren en Burgemeesteren onvervuld zyn gelaten.
Ook is de geheele inrichting zoo zeer vervallen, dat 'er, na het overlyden van den
Heere Oosterdyk Schacht, slechts twee zieken in de Mans-en ééne in de
Vrouwen-Zieken-Zael; en na den 4den May 1745, volstrekt geene Zieken, in een
dier Zaelen gebracht zyn. ‘Schoon (zegt de Heer van Alphen) door den Heer
Rentmeester van 's Lands Universiteit als nog jaerlyks, zoo aen dit Gasthuis als
anderzins, worden uitgekeerd zoodanige gelden, als toen dit alles in die vorige orde
was, en van welke de Heer van Mieris in de beschryving van dit Gasthuis ook gewag
heeft gemaekt.’
‘Hoe is het helaes! te beklagen (dus gaet onze Schryver voort) dat zulk eene
heerlyke Instelling, die in allen opzichte tot heil van het menschdom moest gedyen,
en aen haer oogmerk ook alzins beantwoordde, op die wyze is te niet gegaen; en
eene zoo wel geschikte behandeling der arme Zieken door verzuim verwaerloosd
geworden; en tevens eene zoo verstandiglyk ingerichte Leerwyze, welke, terwyl zy
stand hield, vooral in haeren laetsten tyd, door den gestadigen yver dier
meergemelde groote mannen, Boerhaeve en Oosterdyk Schacht, tot den hoogsten
roem van Holland's wydvermaerde Hoogeschool strekte; en welke steeds in het
algemeen, niet alleen voor alle de toen levende menschen, maer ook zelfs voor
hunne Nakomelingen, van de allergrootste nuttigheid werd geoor-
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deeld en ook bevonden te zyn, ----- zoo jammerlyk is verloren geraekt!’
De Heer van Alphen erkent wyders, dat de oprichting van een Algemeen Hospitael,
in dezen opzichte, van een nog wyd uitgestrekter nut zoude konnen zyn, ook voor
den roem dezer Universiteit; en gist, dat het vestigen daer van in het oogmerk van
den grooten Staetsman Beverningk begrepen, altans nog onlangs het heilzaem
oogmerk was van den nooit genoeg volprezen Heer Mr. Johan Hop, nadat die op
den 28sten November 1772 tot Curator der Leydsche Hoogeschoole was aangesteld.
Dan daer deze yverige voorstander van een Algemeen Hospitael zoo wel als van
eene Aenzienlyker Boekzael, wel dra door den dood werd weggerukt, en daer men
zoo een Algemeen Hospitael tot nog toe te vergeefsch verwacht ‘zoo was het maer
te wenschen (vervolgt onze Schryver,) dat dit hier voorgenoemde Collegium
Medico-Practicum op dien voet, als in de vorige dagen, mogt herleven! Dit toch mogt
men aenmerken als een klein Hospitael, hoedanig het zelfde Gasthuis ook, in gevolge
van zyne eerste stichting en inrichting (gelyk de Heeren Orlers, van Leeuwen, en
van Mieris getuigen) altyd is geweest. ----- Het is immers, naer het oordeel van alle
verstandigen, beter iets, dat wel inderdaed klein is, maer, wel in acht genomen
wordende, een algemeen en uitgebreid nut aenbrengt, te bezitten, dan alles te
missen, en van alle middelen, welken men kent, en bekent als voor het menschdom
algemeen heilzaem, volstrektlyk verstoken te zyn. Om nu deze verstorvene Instelling
wederom, als uit den dood, te doen verryzen, hangt alleen af van den veel
vermogenden wil der Heeren Curateuren en hunne Mede-Amptgenooten
Burgemeesteren der Stad Leyden, wien te saemen het opperste bestuur der
Academische zaeken, door onzen hoogen, geëerbiedigden en onafhanglyken
Souverain, de vrye Staeten van Holland en Westfriesland, is aenbevolen en de
welke, wanneer zy het goedvinden, deze verouderde Instelling konnen vernieuwen,
en als dan ook door een goed toeverzicht, hoedaenig zy best geraden zullen vinden,
tevens zorgen, dat dezelve, hernieuwd zynde, niet slechts met eene ydele
praelvertooning in de Ordo Lectionum Academicarum worde aengekondigd, maer
dat dezelve gestadiglyk worde onderhoude op die zelfde wyze, als zulks in vroegere
tyden is in gebruik geweest, en ook in die voorgemelde gelukkige
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dagen door de twee groote Academische Lichten Boerhaeve en Oosterdyk Schacht,
is waergenomen; op dat dus de daertoe uitgegeven wordende penningen niet
nutteloos verspild worden.
‘Doch dit is het werk van dat hoogaenzienlyk Collegie, en dus scheide ik hier van
af met mynen oprechten wensch, dat deze onze Hollandsche, alhier te Leyden
gestichte, Universiteit steeds in bloei en aenzien meêr en meêr mooge toenemen,
zoo dat zy boven alle andere Academiën, waer ter wereld ook gevestigd, uitmunte
als een zeer vruchtbaere appelboom boven alle de boomen, die in de wildernissen
wassen, en haeren luister, zoo wegens de geenen, die aldaer leeren, als wegens
de geenen, die aldaer geleerd worden, zonder ophouden mooge geduuren, tot dat
'er geen tyd meer en zy!’
Met dezen wensch, vooral met betrekking tot de stichting van een Algemeen
Hospitael, zal zich ieder recht geaert Nederlander gaern vereenigen; en wy durven
ons vleiën, dat de tans levende Hoogleeraeren in de Geneeskunde te Leyden
denzelven gaern zouden vervuld zien. Altans ons is van goeder hand bericht, dat
de Hooggeleerde Heer Floris Jacobus Voltelen, het ordinaris Professoraet in de
Medicynen en Chemie in het verleden jaer aenvaerdende, met eene Oratie de
Optimo Medico, in zyne aenspraek aen de in de Medicynsche Faculteit studeerende
Jongelingen, dezelve op het ernstigst aenmaende, om naerstig gebruik te maken
van de middelen, welke hun door de goede zorg van Heeren Carateuren en
Burgemeesteren werden verschaft ter voortzettinge hunner Studie; - maer zich, by
die gelegenheid, in het slot zyner Redenvoering beklaegde, dat onder alle deze
middelen nog één zeer noodzaeklyk ja ten hoogsten nodig en byna on-ontbeerlyk
middel ontbrak, namelyk een Nosocomium Medico-Practicum, 't welk men altans
hier niet mogt vinden. Waerom zyn Hooggel., zo uit zyn eigen naem, als uit dien
der Studeerende Jongelingschap, de Heeren Carateuren en Burgemeesteren
verzocht en bad, dat dit zo nodige Nosocomium Medico-Practicum alhier mogte
worden hersteld! ----- Zulks was te meer te wenschen, omdat dan die geene, welke
zich met eenigen roem en nut in de Genees-, of Heelkunde wenschen te oefenen,
niet meer genoodzaekt zouden zyn, de in andere Landen opgerichte openbaere
Hospitaelen op te zoeken, om dus tot eene heilzaeme be-
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oefening hunner Theoretische Kundigheden te worden opgeleid.
Daer ons nu tot ons leedwezen bericht is, dat de gemelde Hooggeleerde Heer
niet heeft konnen goedvinden, deze zyne Inaugurale Oratie door den druk gemeen
te maken, hebben we te meer nuttig geacht, deze aenspooring, welke zoo ligtlyk
het geheugen der Toehoorders zou ontsnappen, by deze gelegenheid algemeen
bekend te maken.

Tafereel der Algemeene Geschiedenissen van de Vereenigde
Nederlanden, gevolgd naar 't Fransch van den Heere A.M. Cerisier,
VII deels Eerste Stuk. Te Utrecht, by B. Wild, 296 bl. in gr. 8vo.
Terwyl men onvermoeid voortvaart, om dit Vaderlandsch Geschiedkundig Werk den
Nederduitschen Leezer mede te deelen, en 't zelve, grootlyks verbeterd, door den
Navolger hun ter hand te stellen, kunnen wy niet afzyn, van, in de aankondiging,
dat zelfde spoor te volgen, en, schoon reeds vry algemeen bekend en goedgekeurd,
by aanhoudenheid, 't zelve aan te pryzen.
Dit VIIde Deels Eerste Stuk bevat Twee Boeken in vier Tydperken verdeeld. ----Het Eerste Tydperk handelt van den Tweeden Oorlog met Engeland, in welken de
Nederlandsche Vloot, onder DE RUITER en DE WIT zo heerlyken zegen bevogten, die
door den Bredaschen Vrede geeindigd, en van het Eeuwig Edict gevolgd werd. ----Het Tweede Tydperk schetst ons het Drievoudig Verbond met de gevolgen daarvan,
en den Bredaschen Vrede. ----- Het Derde Tydperk beschryst ons in 't breede de
Onlusten ter gelegenheid van het Drievoudig Verbond ontstaan, en handelt over
het begin des eersten Oorlogs met Frankryk, en van den derden met Engeland. ----Het Vierde ontvouwt ons die beide Oorlogen, als mede den Inval der Franschen en
Engelschen. ----- Hachlyke Tydperken voor het Gemenebest! Door binnelandsche
oneenigheden veel verslimmerd, en bykans onherstelbaar geworden.
Met het vermeerderen der Jaaren van Prins WILLEM III groeide de zugt der
voorstanderen van zyn Huis aan, om hem in Eere en Waardigheden te bevorderen:
de openbaare onlusten en heimlyke kniperyen te werk gesteld om dien Vorst de
posten zyner voorvaderen te doen be-
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kleeden, maakte de thans heerschende Staatsche Party behoedzaam; zy oordeelde
niet te veel zorge te kunnen draagen om die oogmerken te doen mislukken. Naa
veel beraads, werd beslooten den Prins tot een Kind van Staat aan te neemen, en
dat Holland de zorg over zyne opvoedinge zou draagen: met het blykbaar oogmerk
om hem de reeds ingezoogene Engelschgezindheid af te leeren. De Staaten van
Holland gaven den Vorst Toezienders en Onderwyzers op welken zy af konden, en
verwyderden van zyn Persoon, hoe zeer dit den Jongen Vorst smertte, allen die
verdagt waren van Engelschgezindheid. De Raad pensionaris DE WITT bevondt zich
onder de benoemden tot 't Prinsen Opvoeding, en vervoegde zich, ten blyke hoe
zeer hem het welweezen van Prins WILLEM ter harte ging, dikmaals, verscheide
uuren by hem om lessen in de Staatkunde te geeven, schoon hy, van den anderen
kant, niet verzuimde alles aan te wenden tot het verwylen van het tydperk, waarin
de Jonge Prins gebruik van deeze lessen zou kunnen maaken. Dit gedrag verwekte
gemor; doch men ging het te keer met te beweeren, dat het geene groote staatkunde
was, den Prins tot eenige Waardigheden te verheffen, eer met zich ten vollen
verzekerd kon houden, dat hy de Engelsche Grondbeginzels, hem ingedrukt, geheel
ontleerd hadt; en hier toe was tyd noodig. De inschiklykheid en onderwerpelykheid,
welke de Prins betoonde voor DE WITT en de Staaten, deeden toen reeds een oordeel
over zyn Character vellen, 't welk de tyd bewaarheid heeft. ‘De Prins’ zeide
D'ESTRADES, ‘heeft verstand, en hy zal verdiensten krygen. Hy weet schoon te
(*)
veinzen, en verzuimt niets om zyne oogmerken te bereiken .’
‘Alle deeze beraamingen, vervolgt onze Geschiedschryver, (op dat wy, voor
tegenwoordig 'er niets anders dan het berigt der Ontwerpen en het Lot van BUAT uit
overneemen,) doofden het yvervuur der Voorstanderen van het Huis van Oranje
niet uit. De zaak van den ongelukkigen BUAT strekke hier van ten schriklyken
voorbeelde. Hy was voorheen Paadje by den Jongen Vorst geweest, en nog in
dienst des Prinsen; doch zints de laatste verandering in diens Hofhouding, nevens
anderen, ontslaagen. Dit trof hem gevoelig, zyne driftige aart maakte, dat hy
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in Deugden en Gebreken tot uitersten liep. Menschen van die gesteltenisse zyn
veel geschikter om ontwerpen te smeeden dan uit te voeren. De Raadpensionaris
DE WITT, weetende dat de Engelschen in Holland geheime Briefwisseling hielden,
hadt het oog op BUAT geslaagen, om het geheim te ontdekken. BUAT, die niet verdagt
kon zyn by de Party van het Huis van Oranje, was in geheime verstandhouding met
GABRIËL SILVIUS, voorheen in dienst der Koninglyke Princesse, en thans zich in
Engeland onthoudende. De Graaf van ARLINGTON, Geheimschryver van Staat aan
het Engelsche Hof, deelde in deezen handel, en het blykt, uit de brieven van deezen
Staatsdienaar, dat hy niets minder ten oogmerke hadt dan dit Gemeenebest aan
Engeland te onderwerpen, door het Huis van Oranje te verheffen op de puinhoopen
(*)
der Tegenpartye .
De Heer van BUAT, zeer ingenomen met het denkbeeld, dat hy het vertrouwen
der beide Partyen gewonnen hadt, bedagt niet, hoe gevaarlyk het was zulk een post
te bekleeden. Hy besloot ten voordeele van den Prins te werken, en tradt in eene
ernstige briefwisseling met ARLINGTON. Om DE WITT te beter te misleiden toonde hy
hem de brieven deezes Staatsdienaars zo wel als die van SILVIUS. In 't einde werd
hy het hoofd eens Aanhangs, geheel aan de belangen van het Huis van Oranje
gehegt. Deeze konstenary zou langen tyd hebben kunnen duuren, hadt zyne
voorzigtigheid zynen yver geevenaard. Op zekeren dag, te ruim gedronken
hebbende, was hy los genoeg, om, eenige brieven aan DE WITT ter hand stellende,
'er een van SILVIUS onder te laaten, dien 't zyn belang was te verbergen. Boven
denzelven stondt Pour vous même ----- Voor uzelven. 'Er werd in gesprooken van
Vrienden in Holland, die arbeidden om eene bezending na Engeland te bevorderen.
Van Steden geneigd tot eenen goeden Vrede, die zich onderling moesten verbinden,
en een moedig besluit neemen om denzelven te bevorderen. Zo ras dit geschied
ware, vermeldde de brief wyders, zou men zich in Engeland nader openen, en
middelen aan de hand geeven, waar door de toeleg, hem bekend, zou kunnen
verydeld worden. Ook zou het geen hy hier in deedt geheim blyven; niet twyfelende,
of men zou, langs deezen weg, de zaaken brengen waar men ze hebben wilde. ----BUAT ontdekte zyn misslag
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niet voor hy weder t'huis was. In stede van zich, door een schielyke vlugt te bergen,
had hy de onvoorzigtigheid om weder na den Raadpensionaris te keeren. Hy vondt
hem in zyne kamer, en zou zich, door geweld, den brief hebben kunnen doen geeven
in een huis, waar in niet meer dan drie of vier Dienstbooden waren; doch de moed
(†)
ontzonk hem .
DE WITT deezen Brief vol verbaasdheid geleezen hebbende, bragt dien, zonder
uitstel, in de Vergadering der Staaten van Holland. BUAT werd terstond gegreepen
en vastgezet. Men besloeg alle de Papieren ten zynen huize. Dezelve doorzoekende,
vondt men de kladde van een Brief aan den Graaf van ARLINGTON geschreeven, ten
tyde van het sterk woelen in den Haag, om den Prins van Oranje tot Capitein
Generaal, of ten minsten tot Generaal der Ruiterye, te doen verkiezen; deeze
verslimmerde zyne zaak grootlyks; en geen wonder, de Brief was van deezen inhoud:
“Wy hebben reeds eene groote Party gemaakt, die voor den Vrede is, en gevolglyk
voor mynen Kleinen Meester. Zy overtreft verre de andere Party, die, tot hier toe,
de regeering in handen gehad heeft: weshalven de Koning niet twyfelen moet, of
myn Meester zal boven dryven. ----- De verklaaringen, die SILV US en ik gedaan
hebben van 's Konings opregte gezindheid tot den Vrede, hebben de harten van
alle eerlyke luiden gewonnen. Ik geef u te bedenken, in welken goeden staat zyne
Majesteit en myn Kleine Meester hier zyn zullen, wanneer de Vrede zal gemaakt
zyn; ja ik zeg u andermaal, dat hy de grootste Koning van de Wereld zyn zal. ----Maar, zo die eerlyke Luiden vinden, dat men koeler wordt om den Vrede te maaken,
zullen zy hun Vaderland éénpaariglyk en uit al hun vermogen verdeedigen, in den
uitersten nood mynen Kleinen Meester gewisselyk wegjaagen, en zich werpen in
de armen van Frankryk. - Ik ben zeer verzekerd, dat het geluk van mynen Meester
afhangt, van het goed verstand tusschen den Koning en de eerlyke Luiden alhier,
die voor den Vrede zyn, 't welk my gedrongen heeft, om myne laatste Brieven in 't
vuur te werpen; want, zo ik ze den welmeenenden vertoond hadt, zouden zy allen
veranderd zyn. ----- Ik bezweer
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u dan, dat gy den Koning verzekert, dat myn Meester te eenemaal bedorven is, zo
(*)
hy geen Vrede maakt .”
Het ontdekken van zulk een Brief vermeerderde de vermoedens in een tyd van
onrust en gisting der gemoederen. Veel werd 'er bygebragt om BUAT te
verontschuldigen. De Staaten van Zeeland spraken zeer ten zynen voordeele. Zy
beweerden dat de Compagnie Paarden, over welke hy Ritmeester was, te hunner
betaalinge stondt, en dat hy, te Bergen op Zoom t'huis hoorende, zyne zaak alle de
Gewesten raakte, en althans niet door het Hof in den Haage behoorde beoordeeld
te worden; dat, in de uitdrukkingen zelfs, die het misdaadigst klonken, de oogmerken
om den Vrede te bevorderen doorstraalden. Het Hof scheen ook te neigen, om het
misdryf van den zagtsten kant in te zien, en de straffe tot eene uitbanning te
bepaalen. De Keurvorst van Brandenburg liet ten beste van den Gevangenen
spreeken. BUAT bekende niets gedaan te hebben dan met kennis van verscheide
Regenten, onder anderen JOAN KIEVIT, Gecommitteerden Raad wegens Rotterdam;
en EWOUD VAN DER HORST, eertyds die zelfde waardigheid van wegen diezelfde Stad
bekleedende, maar toen gezeten in den Raad van Staat. Deeze beiden maakten
zich weg, en vergrootten hier door het vermoeden tot bezwaar des Gevangenen.
De Staaten van Holland drongen 'er op aan, dat BUAT naar de Placaaten van den
Lande behoorde gestraft te worden; beweerende, dat het geenen byzonderen
Persoon voegde in maatregelen te treeden, strekkende tot verandering der
tegenwoordige Regeeringe; men voegde 'er nevens, dat het voor eenen Franschman
onverschoonelyk was Vrede te willen maaken, zonder kennis van den Koning, wiens
gebooren Onderdaan hy was. LODEWYK de XIV zelve vondt zich gehoond, dat een
Edelman zyns Ryks, het belang eens vreemden Vorsten hooger stelde, dan dat
zyns Vaderlands. De Graaf d'ESTRADES drong sterk op de veroordeeling des
Gevangenen. BUAT werd veroordeeld om op 't Schavot onthalsd te worden: dewyl
hy ongeoorlofde Briefwisseling met den vyand gehouden hadt. Het verzoek des
Keurvorsten van Brandenburg om genade, of verzagting van straffe, vondt geen
ingang. BUAT werd onthoofd. Tot het laatste ongenblik beweerde hy, dat hy
onschuldig stierf, en nimmer
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iets anders dan 's Lands welvaart gezogt hadt. Zyn gehouden gedrag, wanneer hy
zyn doodvonnis hoorde, toont, dat zy, die den dood braveeren, wanneer dezelve
hun, te midden des gevegts, verwardlyk voor den geest komt, dien op 't schavot
niet altoos manlyk onder de oogen zien. De Graaf DE GUICE verzekert, dat, indien
BUAT bedaard gebleeven ware, om het Volk te onderrigten, dat hy als een slagtoffer
van den haat der Partyen sneuvelde, dewyl hy een einde hadt zoeken te maaken
aan eenen zwaardrukkenden Oorlog, de menigte het bestaan zou hebben, om hem
van Beuls handen te verlossen. Zeker gaat het, dat deeze Straf-oefening veel gemors
veroorzaakte. Het Volk betuigde, dat het bloed deezes Menschen op den kop zou
nederdaalen der geenen, die hem aan hunne byzondere gevoeligheid opofferden.
De Staaten van Zeeland leverden een scherp Vertoog in tegen de Staaten van
Holland, hun verwytende, dat zy het gezag der Regeeringe aan zich trokken, en het
hoog bewind zogten te voeren over de andere Gewesten; dat BUAT gestraft was
over iets, 't geen men te vooren goedgevonden hadt te beloonen. LODEWYK DE XIV,
in tegendeel, beklaagde zich, dat de misdaad van Majesteitschennis in het Vonnis
niet was uitgedrukt. Deeze hadt men agterwege gelaaten om de goederen des
Veroordeelden niet verbeurd te verklaaren, en ze zyner Weduwe te laaten behouden.
De vonnissen over KIEVIT en VAN DER HORST uitgesprooken, als mede over anderen,
die deel gehad hadden in den bedekten Handel met den Vyand, stuitten dit kwaad
(†)
te eenemaal ’.

Proeve van Taal-en Dichtkunde, voorgesteld door B. Huydecoper.
Tweede Uitgave door F. van Lelyveld. Met byvoegzels en
vermeerderingen van den Schryver, en eenige aanteekeningen
van den Uitgeever. Tweede Deel. Te Leyden, by A. en J. Honkoop,
1784. In gr. oct. 591 bladz.
Na het geen wy, nopens het nut deezer vernieuwde en grootlyks vermeerderde
uitgave van dit leerryke Werk,

(†)

DE WITT, Brieven, IIde D. bl. 329. AITZEMA, Vde D. bl. 841-846. DE GUICE, p. 282. ESTRADES,
IV. p. 430. 553. 633.
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voor eenigen tyd gezegd hebben , zal het niet noodig zyn daarop weder staan te
blyven: genoeg zy het ten dien opzichte te zeggen, dat dit tweede Deel, op dezelfde
wyze uitgevoerd, den Taal- en Dichtkundigen Liefhebberen het zelfde nut verleent.
Wel byzonder doet de Heer van Lelyveld hun hier een uitsteekenden dienst met
aan 't einde van dit tweede Deel te voegen zyne welwikkende berigten, wegens de
Frankduitsche Paraphrasis in Canticum Canticorum van WILLERAMUS, mitsgaders
aangaande PANCKATIUS CASTRICOMIUS, den Nederduitschen Vertaaler en Schryver
der Latynsche aantekeningen, in de uitgave van MERULA, Lugd. Batav. 1598. ----Een vlytig onderzoek heeft den Heer van Lelyveld in staat gesteld, om ons den
geleerden Pancratius nader bekend te maaken, en tevens op goeden grond te
verzekeren, dat hy den Willeramus, dien hy van Meerhout gekreegen had, in 't
Nederduitsch vertaald, en de Latynsche aantekeningen op denzelven geschreeven
heeft. Wyders levert hy ons hier eene verdeeding der uitgave van den Willeramus,
door Merula, tegen eenige Hoogduitsche Schryvers, door aan te toonen, dat het
Leydsche Handschrift, waarmede de uitgave van Merula na genoeg overeenkomt,
boven het Weener en het Breslausche Handschrift te schatten zy. Tevens behelst
dit toegevoegde Stuk etlyke nadere berigten, raakende Willeramus zelven; en in de
daar nevensgaande aantekeningen komen nog verscheiden byzonderheden voor,
die ter ophelderinge onzer Lettergeschiedenisse strekken; waar onder die raakende
Meerhout, en onzen oudsten Vaderlandschen Chronyk, (by misvatting dien van
Meerhout als Schryver, daar hy 'er slegts de bezitter van geweest was, geheeten,)
bovenal opmerking vorderen.
Voorts behelzen de aantekeningen op en vermeerderingen by den Tekst van den
Heer Huydecoper in dit tweede Deel, even als in 't voorige, een aantal van leerryke
aanmerkingen, die ter ophelderinge veeler byzonderheden in 't Letter-Taal- en
Dichtkundige dienen. Onder verscheiden anderen, om 'er eenigen van te noemen,
vind men hier een verslag van de twee Handschriften van den Rymbybel van Jacob
van Maerlant door den Heer Huydecoper gebruikt. Verder een afschrift van een
gedeelte van een oud Liedeken op Graaf Floris en Gerard van Velsen, gevonden
op een schut-

(*)

Zie Alg. Vad. Letteroef. Vde D. bl. 548.
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blad agter een Handschrift van den opgemelden Rymbybel, 't welk voorkomt als
ouder en beter dan 't Liedeken over dat onderwerp agter de Rymkronyk van M.
Stoke geplaatst. By die gelegenheid laat de Heer van Lelyveld zig ook uit over 't
verschil tusschen de uitgave van het laatstgemelde Liedje door Dousa 1591, en van
Alkemade 1699, zvnde waarschynlyk de verandering van de hand van Alkemade
of van een gelyktydigen Schryver: waar benevens hy ook aanmerkt dat een ander
Lied, door Alkemade daarby gevoegd, duidelyke kenmerken draagt, dat het van
geen ouden datum zy. Wyders ontmoeten we hier een berigt van den Theutonista,
met aanpryzing van deszelfs gebruik, en 't bevorderen eener nieuwe uitgave. Eene
aantekening over de zamenvoeging syns vader huns en niet syns vaders huns heeft
den Heer Huydecoper, volgens het hier bygebragte, aanleiding gegeeven om op te
merken, 't geen ook de Heer van Lelyveld bevestigt, ‘dat men oudstyds, van het
begin van de negende tot het einde der veertiende eeuw, in onze taal en derzelver
aanverwanten, de woorden vader en broeder in Genitivo nooit met een S achterop
gebezigd heeft: eene byzonderheid, welke ons van veel waarde is, om echte van
onechte stukken, getrouwe van ongetrouwe afschriften of uitgaven, te onderkennen;
en te bepalen, of het voor dan na de veertiende eeuwe geschreven zy.’ Zo heeft
ook eene aanmerking van den Heer Huydecoper, over 't gebruiken van sterke
overdragtlyke spreekwyzen, als zeer gemeen in de Werken der beste Latynsche
Dichters, den Heer van Lelyveld aanleiding gegeeven, om in eene uitvoerige
aantekening te toonen, dat zulks ook meermaals by onze beste Nederduitsche
Dichters gevonden wordt. ----- Buiten deeze en meer soortgelyke byzonderheden,
verleenen ons de aantekeningen van den Heer van Lelyveld een overvloed van
taalkundige waarneemingen, betreffende het gebruik, de betekenis en de afleiding
veeler onzer Nederduitsche woorden, waarvan wy nog maar alleen het woord boogen
hier ten voorbeelde zullen bybrengen.
Dit woord, vooral in de betekenis van pochen of roemen, is by den Heer
Huydecoper zeer verdagt; en hy betuigt dat dit woord hem altoos stoot in 't leezen;
zynde de tyd van deszelfs geboorte, en 't verschillende gebruik voor het zelve, niet
zeer voordeelig: nogtans is 't, gelyk de Heer van Lelyveld toont, zo zeer niet te
wraaken.
Schoon Vondel het niet meer dan eens in zyne Vertaa-
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ling der Herscheppinge aldus gebruike, vind men 't egter, volgens deeze aantekening,
nu en dan in zyne andere werken, in den zin van roemen of pochen. Zie by voorb.
Joseph in 't Hof Act. I. aan het begin Psalm XLIV. bl. 112. HOOFT gebruikt het ook
in Paris oordeel.
Geen andre magh by haer op puyk van schoonheidt BOOGEN.

Ook in zyn Nederl. Hist. B. XX bl. 831. XXI. 942. XXIV. 1095. XXV. 1131. Zie ook
G. BRANDTS Poezy, II D. bl. 48. ook gebruikt het FEITAMA in Hendrik de Groote bl.
87.’
Hoewel het KILIAAN of PLANTYN onbekend schyne, was het toen evenwel reeds
zo gebezigd; want men vindt het, dat de Heer van Lelyveld opgeeft, ‘als het oudste
voorbeeld hem voorgekomen, by ED. de DEENE Fab. der Dieren 1567 bl. 202.
Hoe ghy grooter zyt.
Hoe ghy altijt
V meer zult BOOGHEN.

Men vindt het ook in het Spel van Tysken van der Schilden. Delft 1615. bl. 24. by
SAM. COSTER Isabella 1619. bl. 24. Polyxena 1619. bl. 45. RODENBURG, Jakoba bl.
24 enz.’
De Heer Huydecoper was, by de afgifte zyner Proeve van Taal- en Dichtkunde,
zeer belemmerd met de afleiding van dit woord in die betekenis, doch wat laater
kwam hy eenigzins op den weg, als te zien is, gelyk de Heer van Lelyveld aanhaalt,
in eene aantekening op MELIS STOKE I D. bl. 570. ‘De Heer HUYDECOPER heeft aldaar
twee plaatsen aangeteekend uit de Materie der Sonden fo. 31. d. en 34. d. wat heeft
ons ghebaet hoverdie? of BAECH der rycheide, wat heeft ons die ghegeven? en fo.
98. a. Soe wie oetmoedich en verworpen habyt draecht, om hoverdie of BAECH ----soe is 't sonde. De Heer HUYDECOPER voegt daarby: “Vergelijk deeze twee plaetsen
met die twee van SPIEGHEL” [in zyne Proeve aangehaald, Hertsp. I. 286
By lely, voghel, stier, is u boogh ring te achten.

en in het derde boek vs. 419
Of lust u boghen? Zeght, wat 's te leen-pronx onmaat
By dees verachte rijps ghesprenkelde sieraat?]
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en gy zult my toestaan, geloof ik, dat daar BOOG juist is, 't geen hier heet hoverdie
of BAECH; en dat ik den langgezochten oorsprong van BOOG, in die zelfde betekenis,
eindelijk gevonden heb.’
Zoo vinden wy ook, volgens de nevensgaande aantekening van den Heer van
Lelyveld, BOOGH in de betekenis van roem by HOOFT, in dien fraaien brief van
Menelaus aan Helene
Geschikte staetlijkheen mijn hof oorbaerlijk cieren.
Van marmor is mijn schouw; maer geen kaneelevieren.
Van gulzigh' overdaet mijn taeffel heeft geen BOOGH.

Wyders deelt ons de Heer van Lelyveld het volgende nog mede, wegens den
oorsprong van dit woord boogen in de betekenis van roemen of pochen.
‘By de Brabantsche en Vlaamsche Schryvers vinden wy dikwyls BOOGEN, waar
voor BU BUIGEN!’ [hier voor haalt zyn Ed. een aantal van plaatzen, ook uit onze
nieuwe Dichteren, aan] ‘by HOOFT, (vervolgt hy,) vindt men ook BOOGZAAM na
buigzaam, Ned. Hist. B. V. bl. 161. 't welk overeenkomt met het Angelsax. BOCLUM
obediens. POIRTERS Ydelh. der Wer. bl. 20. Een koetspaert met gevlochte maenen
ende eenen GHEBOOGDEN hals; deze schildery kan ons het denkbeeld geven van
den oorsprong van het woord BOOGEN. Men vergelyke HUYGHENS, kostelyck Mal.
vs. 92.
Sulck stelt sich boven reick van aller staten top,
Spreekt hooge, treedt niet laegh, spant borst en buyck en krop
Is dunckend' Heer van al, enz.

Wat opgespannen, gezwollen is, eenige rondheid heeft, is van het worteldeel baag,
buig, boeg, boog afkomstig. Men erinnere zich BACH, BAK, tergum, waarvan ons
achterbaks en bakboord, BUIK venter, waarvoor BOECH by LOD. VAN VELTHEM, Spieg.
Hist. B. IV Cap. 33 bl. 255. wyders BOGCHEL, gibbus, tuber, BOK hircus, BACH, BAKE
porcus. Zie KILIAAN waarvan BIGGE porcellus, en tot dit worteldeel brengen wy ook
BAAG, BOOG.
Zoude ons BAGGE gemma, lapillus pretiosus Spr. XI. 22. met dit BAAG of BOOG
vermaagschapt, of van het Latynsche bacca, een edel gesteente, (VIRGILIUS in Culice
vs. 67. HORATIUS Sat. II. 3. 241 enz. zie GESNERS Thesaur.) afkomstig zijn? Sommigen
hebben het laatste vermoed: zie MENA-
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GE op het woord Bague; doch het Gothisch BAUG, Kimbrisch BAUG, circulus, annulus,

Frankduitsch BOUG, Alemannisch PAUCH, monile, Angelsaxisch BEAG, BEG, monile,
armilla, gemma, sertum, corona, waarvan in het middeleeuwsch Latijn bauga, bauca,
boga (zie SPELMANNI Glossar. Archaiologie, en DU CANGE voce Bauga) toonen dat
ons woord BAGGE van een ouder oorsprong is. 't Is zekerlijk van 't zelfde woord
biegen, buigen afkomstig: de oudste beteekenis is die van een ring, en dewijl paarlen
en gesteenten aan ringen gedraagen werden, zijn deze daarvan BAGGEN genoemd.
Men zie over dit alles HICKESIUS Tom. I part. 2. pag. 92. JUNIUS in Willeram. p. 42.
A.F. JAULT sur le Dictionaire de MENAGE art. Bague. vergelijk ook TEN KATE I Proeve
op Buig.
In den Teuthonista, een oud Nederduitsch of Nedersaxisch Woordenboek van
GERARDUS DE SCHUEREN of GERARDUS VAN DER SCHUYREN, gelijk SMETIUS hem noemt
Oppid. Batav. C. XI. p. 141. gedrukt te Keulen 1475-1477, waarvan een afdruksel
op de Stads Bibliotheek te Utrecht N 245 n. Catal. Bibl. Traj. p. 97. zie SAXI
Onomasticon P. II. p. 476, 477 en 593 en de Schryvers daar aangehaald; waarby
men voegen kan KEYSLER Antiqq. Septentrion. p. 454. MATTAIRE Annal. Typogr. p.
381. T.I. edit. sec. In den Teuthonista, zeg ik, vind ik eene plaats, door JUNIUS,
Etymol. Anglic. voce Baggeth reeds eenigermaate bygebragt, op deze wyze.
BAIGẽ. beroemẽ. vermetẽ. Jactare. Pompā exer'e. jactita'e. arroga'e. ṕsum'e.
gloriando vanitate, ostenta'e. Pompitare.
VERBAGER. hopoeker. swetzer. Beroemer. vermeter. Jactator. Jactitator. Presüptor.
philocopus. popölus. Altiloquus. Magniloquus.
VERBAGYNG. verboch. roeme. beroemyng. vermetyng, vermetelheit. pokerye.
Jactācia. arrogancia. ṕsumptio. vanitacio. Hyr af steyt oeck in h. homoyt.
Op HOMOIT, houart. hoverdye staan wel veele Latynsche woorden van diergelyke
beteekenissen; doch niets van BAIGEN, dat is, volgens de spelling van dit Boek,
BOOGEN. Het woord HOPOEKER is op de H niet te vinden; ook niet by KILIAAN noch
PLANTYN. Ho is een verkorting van hoog, noch overig in hovaardy en homoed; en
POEKER is pogcher; derhalven is HOPOEKER een woord van nog sterker beteekenis
dan hoogspreker. Hierin word ik bevestigd door 't geen ik vinde op de p. HOIG
POICKEN. In b.
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Baighen, HOIG POICKER. In b.v'. Baiger. ----- Het blijkt derhalven dat BOOGEN een
woord is van goede afkomst, en wij zien geen reden, waarom men het, daar het
pas geeft, niet gebruiken zoude. Ik ben niet vreemd van te denken, dat met dit woord
BOOGEN ons woord POCHEN vermaagschapt is.’

Benhadad van Syrien in de Nederlanden, of de handelwys van den
Keizer Josephus omtrent de Nederlanders. Door een Vaderlander.
Alom te bekomen. In gr. octavo. 52 bladz.
Het voorgevallene in Israël, onder de regeering van Koning Achab, op de gedaane
eischen en bedreigingen van Benhadad den Koning van Syrie, wordt hier als in een
leerzaam Tafereel afgemaald; en vervolgens in de hoofdtrekken overgebragt op de
tegenwoordige omstandigheden van ons Vaderland, op de gedaane eischen en
bedreigingen van Keizer Josephus. De onregtmaatigheid van des Keizers
handelingen, en de noodzaaklykheid om tegen hem op zyne hoede te zyn, door
ons te wapenen, om hem tegenstand te kunnen bieden, wordt hier ten sterkste
aangedrongen; met eene aanmoedigende hoop, dat onze dapperheid, onder den
Godlyken bystand, alle verdere onheilen zal afwenden. Onze Schryver maakt 'er
inzonderheid zyn werk van, om de moedeloosheid en verkeerde denkbeelden nopens
de wapening ten platten Lande tegen te gaan; om zynen Landgenooten moed en
eendragt in te boezemen; en laatstlyk, om op de gerugten van Vrede niet te
verslappen, waarmede hy dit zyn Geschrift aldus eindigt.
‘Terwyl men bezig was met het drukken, kreegen wy geruchten, ook niet meer
dan geruchten, van vergelyk en vreede met den Roomschen Keizer. 't Was te
wenschen, dat die Monarch over wiens menschlievendheid men veel roem opgeeft,
afzage van den oorlog, waardoor zoo veel onnozel menschenbloed vergooten, en
geheel Europa zelfs in de vlam gezet zou worden.
Wy wenschen van harte na dat voorrecht van vreede, en vertrouwen aan onze
braave en Vaderlandlievende Regenten, die conditien en voorwaarden, waarop zy
zich met den Keizer verdraagen willen.
Alleen bidden wy, dat men in Nederland, op die geruchten, in geenen slaap van
zorgeloosheid vervallen moge. Gelyk onze Overheid aanhoudend blyft om alles tot
een genoegzaamen tegenstand gereed te maaken, want zy oordeelen naar waarheid,
dat men geene betere voorwaarden bedingen kan, dan met de wapenen in de vuist;
alzo zal het ook de pligt zyn van de braave Nederlanders, om nu de wapening
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nog noodig te keuren, en met die nuttige wapenhandel zich ook verder te bemoeien.
----- Ai! myne dierbaare Landgenooten! laat dit nooit vervallen, want daarin, denk
ik, is de macht van Nederland gelegen. Zullen onze Nabuuren en nydige vyanden
moeds genoeg hebben, om een land door de natuur gesterkt, en waarin viermaal
honderduizend gewapende Batavieren en Belgen genegen waren, om voor vryheid,
vrouwen en kinderen tot den laatsten snik te vechten, aan te tasten!
Zoolang de vreede niet getroffen is, kan 'er nog verandering komen; eene geringe
omstandigheid kan de onderhandeling afbreeken; de Keizerlyke benden zyn by en
in de Nederlanden; waren wy niet op onze hoede gebleeven, dan zou de eerste
stroop van den vyand doodelyke gevolgen hebben, en wy zouden ons beklaagen,
dat die hoop op vreede ons ontwapend hadt: laat ons den vreede of den oorlog
onder de wapening afwagten, en op onze hoede zyn, dan zullen wy niet overrompeld
worden.’

Vaderlandsche Bespiegelingen. Te Utrecht, bij J.M. van Vloten,
1785. Behalven de Voorafspraak, 111 bladz. in octavo.
De onderwerpen der hier voorgestelde Bespiegelingen zyn de vyf volgende. Het
Vaderland en de Vryheid; Utrecht; Adel of Geboorte geen Recht tot regeeren;
Nederland gewapend; Gegronde Hoop. Jeder deezer onderwerpen behandelt de
Schryver met veel nadruk, ten einde zyne Tyd- en Landgenooten op te wekken,
om, in waare Vaderlandsliefde, elk in het zyne, met een hartlyken yver alles aan te
wenden, wat tot 's Lands herstelling en verder behoud kan dienen. Hy moedigt allen
daar toe aan met eene manlyke en welgegronde taal, hun steeds onder 't oog
brengende, dat de wakkere handhaaving der goede zaake thans geen meer uitstels
lydt; 't welk hem ook in zyne laatste bespiegeling ten slot doet zeggen. ‘Laat u dan
nog in tijds beweegen, mijne Landgenooten! om alles in te spannen wat tot behoud
van het dierbaar Vaderland kan strekken: de tijd van overweegen, hoopen,
vertrouwen is reeds voorbij, zo gy niet besluit zult gij de vrugten uwer besluiteloosheid
onherstelbaar moeten ondervinden: gij zult welligt gewaar worden, dat uwe
bezittingen, uwe eer, uw leven ten prooije zullen worden overgegeeven aan uwen
onrechtvaardigen vijand; met geen ander oogmerk, dan om daar door de geweldige
poogingen uwer binnenlandsche vijanden te begunstigen, en, even als voorheen,
te doen triumferen. Dan zullen zij, die belangeloos hunne vermogens hebben te
koste gelegd, om het Vaderland van alle onderdrukking te verlossen, en de Vrijheid
in haaren alouden luister te herstellen, ten prooije ge-
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steld worden aan de vervolgingen dier verderfzoekers, zij zullen moeten bukken
onder het versmaadde juk der dwinglandij!
Ei, aarzelt dan niet meêr: - maar wordt eens waarlijk vrij! De zucht voor 't Vaderland moet al ons heil volmaaken.

Redevoering over de oorzaaken van 't verval, en middelen tot
herstel der Volkplantinge van Suriname, door P.F. Roos. Te
Amsterdam, by H. Gartman, 1784. In gr. octavo, 54 bladz.
Overeenkomstig met den tytel is deeze Redenvoering tweeledig. In het eerste
gedeelte ontvouwt de Redenaar de omstandigheden, welken, na de groote
geldschietingen op de Surinaamsche Plantagien, in den jaare 1769 en vervolgens,
zamengeloopen hebben, om Suriname op den rand des verderfs te brengen. Dit
zeer duidelyk ontvouwd hebbende, verledigt hy zig in het tweede gedeelte, tot het
voorslaan van middelen ter herstellinge, grootlyks in uitvoer te brengen, door behulp
der zodanigen in 't Vaderland, die, zig van de daaling der Surinaamsche Obligatien
bediend hebbende, veelen derzelver tot een laagen prys bezitten. Hy ontvouwt dit
op eene wyze, die hem uitvoerlyk toeschynt, en waarvan hy zig een goeden uitslag
belooft; het welk hem de Planters, indien zyn voorstel hun aanneemelyk voorkomt,
doet aanmoedigen, om het zelve den zulken in 't Vaderland eensgezind aan te
bieden. ‘Indien gylieden, voegt hy 'er voorts by, deze myne gezegdens, deze myne
voorslagen niet goedkeurt, wel aan! een ieder van u lieden betrachte dan het welzyn
van 't algemeen, en het welzyn van zigzelven in 't byzonder, en zoeke naar andere
hulpmiddelen, die ten algemeenen nutte kunnen strekken; hy maake dezelven, of
redeneerender of schryvender wyze, ruchtbaar, op dat alles met eensgezinde
gemoederen zyn voortgang hebbe, te meer daar gy wel begrypen kunt, dat, hoe
meer gy met den anderen verschilt in 't doen van voorslagen ter redres, hoe langer
dit wingewest zieltoogende en kwynende blyven zal.’ Verder hegt hy hier aan eene
opwekking der Nederlanders, om Suriname de behulpzaame hand te bieden, ten
einde, door deszelfs herstel, ook hun eigen geluk te bewerken. ----- Uit de Voorreden
kan men opmaaken, dat de Heer Roos. (gelyk het gemeenlyk in zulke
omstandigheden gaat,) zyne Vrienden en Vyanden heeft; en hy beroept zig ter dier
gelegenheid, op deeze zyne Redenvoering, als waarin men, zegt hy, zien zal, ‘dat
ik niet geschroomd heb zo wel de gebreken der Surinaamers als der Vaderlanderen
open te leggen, en daar ik voor 't algemeen belang sprak, heb ik het welzyn van
byzondere Persoonen niet in 't oog kunnen houden.’
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De Walvischvangst, met veele byzonderheden daartoe betrekkelyk.
Met Plaaten. Tweede Deel. Te Amsterdam, by P. Conradi, en te
Harlingen, by V. v.d. Plaats, 1784. In gr. quarto, 116 bladz.
Op het verslag van 't geen de Visschery zelve, en daartoe byzonder behoort, betreft,
(*)
in het eerste Deel voorgedraagen , volgt in dit tweede Deel een berigt van het
Gewest, waarin deeze Visschery gedreeven wordt, met nevensgaande aanmerkingen
over deszelfs natuurlyke gesteldheid, mindere of meerdere bewooning, en eenige
merkwaardige voorvallen aldaar, ten opzigte van het bevaaren dier Kusten. Het
vangt aan met eene overweeging van de voornaamste byzonderheden betreffende
de Zee in dit Waereldoord; de gesteldheid, den oorsprong en vormeering der
Ysbergen, die zig in verschillende gedaanten alhier vertoonen; mitsgaders van het
Dryfys, dat men 'er veelvuldig ontmoet, het welk, naar de verscheidenheid der
stroomen en winden nu af dan aangevoerd wordt; als mede van het dryvende hout,
of de menigte der Boomen, die van elders aan deeze Kusten aanspoelen, en den
inwoonderen het noodige Hout, dat hun anders ontbreeken zou, verleenen; waarby
ook een berigt van de Eb en Vloed aldaar, de afwyking der Kompasnaalde, en den
verwisselenden toestand der putten, bronnen en fonteinen, naar den loop der Ebbe
en Vloed. Aan deeze beschryving is voorts gehegt een verslag van de gesteldheid
der Lugt, de verscheidenheid der Jaargetyden, het Noorderlicht en andere
Lugtverschynzels, met nevensgaande Weerkundige Waarneemingen, door den
Heer Crantz in Groenland gedaan, zedert de maand Augustus 1761, tot aan dezelfde
maand in 't jaar 1762. Na dit algemeene berigt komt eene byzondere beschryving
van die deelen deezer gewesten, welken in dit geval bovenal in aanmerking komen,
te weeten: Spitsbergen, met de overwintering van zeven Hollanders aldaar, in den
jaare 1633. Nova Zembla, met de overwintering van Jacob Heemskerk en Willem
Barentsz. aldaar, in den Jaare 1596. Het Beeren-Eiland, door de Hollanders ontdekt,
in den jaare 1596. Het Jan Mayen Eiland, van waar de Commandeur Willem Ys in
1633 tweeduizend Quardeelen Traan heeft gehaald. De Straat-Davis, alwaar L.
Feikes Haan in 1715 tot aan den twee- en zeventigsten graad is opgezeild, doch
toen het ys onbeweeglyk en vast geslooten gevonden heeft. Groenland in 't
algemeen, en voorts byzonderlyk de plaatzen, die door de Groenlanders bewoond
worden, mitsgaders de twaalf Deensche Volkplantingen in dit oord. Hierby komt ten
laatste nog een beredeneerd verslag, nopens de Voor-

(*)

Zie Alg. Vad. Letteroef. VIde D. bl. 605.
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en Nadeelen der Groenlandsche en Straatdavidsche Visscheryen, met eene
berekende opgave van de gemaakte kosten, en de waarde der behaalde Vangsten;
als mede van 't voordeel dat het Vaderland van de handhaaving deezer Visscherye
trekt, daar, met de hier door veroorzaakte vertiering, het daartoe gebruikte geld
grootlyks in den Lande blyft. ----- Uit al het deswegens voorgestelde blykt, zo als
het hier in 't slot uitgedrukt wordt, ‘genoegzaam, dat de Visscheryen in de Noordsche
Zeeën geen gering voordeel aan het algemeen hebben toegebragt: en alhoewel
dezelven by veelen als eene Lotery worden beschouwd, door dien zommige
Handelaars ongelukkig genoeg zyn, van hunne schepen ledig t'huis te zien keeren,
is echter het voordeel, welk zy van tyd tot tyd hebben aangebragt, van zo veel
belang, dat de zorg der wyze Bestierers deezer Landen niet zonder reden voor
derzelver behoudenis gewaakt heeft.’ ----- ----- Met betrekking tot het een en ander
vindt men dus hier, in deeze twee Deelen, byeen verzameld, het merkwaardigste
dat desaangaande in verscheiden Schryvers voorkomt; 't welk den Leezer in staat
stelt om het weetenswaardige, nopens deeze belangryke Visscheryen, te gemaklyker
beknopt na te gaan.

Mijn Slaapmuts, door den Heer Mercier. Nullus dies sine linea. Te
Haarlem, bij C.H. Bohn en Zoon, 1785. Behalven de Voorreden,
198 bladz. in gr. octavo.
Eene gewoonte van den Heer Mercier, zo als hy ons by den aanvang berigt, van 's
avonds, eer hy zig ter ruste begeeft, zyne gedagten, over het geen hy gezien,
gevoeld, gedagt, gehoord en geleezen heeft, op het papier te zetten, komt grootlyks
voor als de aanleidende oorzaak tot het vervaardigen van dit Geschrift, 't welk hy
dan, uit dien hoofde, niet oneigen zyn Slaapmuts noemt. Overeenkomstig met den
aart van zulk eene schryfwyze, die nu op deeze dan op geene soort van onderwerpen
valt, behelst dit Geschrift eene verscheidenheid van overdenkingen, die verschillende
takken van oefening betreffen, doch meerendeels zo ingerigt zyn, dat ze den Leezer
tot zedelyke bespiegelingen opleiden. De Heer Mercier ontvouwt zyne denkbeelden
met eene inneemende leevendigheid, en nadruklyke wyze van voorstellen, die zelfs
aan zyne eenvoudigste lessen eene soort van bevalligheid mededeelt. ----- Men
leeze ten voorbeelde zyne aanpryzing van de spaarzaamheid.
‘De huishoudelijke, spaarzaamheid is geen schitterende deugd, maar, wel
beschouwd, is zij een weezenlijke deugd, en eene der schoonste die ik ken. ----- Zij
is de steun der huisgezinnen, zoo wel als der stigtingen en onderneemingen
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geschikt tot het algemeene nut. ----- 't Zijn verborge wortels, die de bladerrijke takken
dier boomen, die zig, als 't ware, tot aan de wolken verheffen, voeden. ----- 't Gebrek
is eene gestadige bron van knellend verdriet, ongerustheid, hartzeer en naare
slaapeloosheid, en dikwerf de raadsvrouw van laage en onregtvaardige daaden.
----- De spaarzaamheid verdrijft alle die onheilen; zij bevrijdt ons van die prikkelende
en smertende doornen, en is beurtling de troost van ons leeven, en de
beschermengel onzer deugd. ----- Zij is een zagt hoofdkussen, waarop wij
aangenaam rusten, onbevreesd voor 't toekomende dat altoos donker en
schrikverwekkend is. De spaarzaamheid eindelijk is de nuttigste deugd voor het ons
volgend geslagt, zij bevat dus twee tijdperken in eens; een voorregt dat haar alleen
behoort.’
Tot een staal van eene andere natuur diene zyne volgende beschouwing der
Veldslagen.
‘Nimmer heb ik een Veldslag bijgewoond; maar, na eene oplettende leezing der
geschiedenissen, zie ik, uit mijn kabinet de Veldslagen der grootste Generaals. Ik
lees de omstanstigheeden hunner strijden, en voel bij mij zelven die onophoudelijke,
die doodsche vrees, die somtijds een wederzijdsche vlugt veroorzaakt.
Wanneer de mensch onderscheidenlijk den dood voor oogen ziet, houdt hij op
Soldaat te zijn; afgetrokken, vol drift, woede en moeds, wordt hij door 't voorbeeld
weggesleept.
Elk krijgsheld bekent, dat men, in 't heevigst van een gevegt, zelden aan den
dood denkt. De vernielende dood mooge door de geleederen vliegen, men ziet zulks
zonder opmerking; de ziel is geheel vervuld met andere voorwerpen; een haas
egter, midden door de geleederen loopende, doet tien duizend mannen, aan 't
geschutvuur blootgesteld, somtijds lagchen. ----- Maar wanneer een stem zig verheft,
roepende: wij zijn verlooren, 't is gedaan, wij zijn verraaden! dan, ondanks de
krijgstugt, de dapperheid der Officieren, 't gezigt der Vorsten, wordt de verwarring
ogenbliklijk; de Soldaat ziet den dood voor oogen, en zij, wier post het is, hem stout
onder de oogen te zien, schrikken, beeven, en zoeken hem door een schandlijke
vlugt te ontgaan. ----- Om hen te doen zegepraalen, moet men hen vermaaken, en
't oogmerk, waartoe men hen leidt, verbergen. Men kent de natuurlijke uitdrukking
van een Mufti, die, toen hij het Turksche leeger geslagen en vlugtend zag, dus sprak:
wijl de Soldaaten van den verheeven Sultan niet meer willen vegten, moet men wel
vreede maaken.
Hij, die den aart en drijfveeren der oude regeeringen kent, moet zig sterk
verwonderen, dat men hedendaags Soldaaten met dwang aanwerft. Men waant dat
men iemand tot Soldaat maakt, zoo dra men hem een monteering aantrekt en een
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snaphaan op schouder geeft, dit is niets: zonder eene inboezeming van
Vaderlandsliefde, en 't inwendig gevoel van een billijken krijg, zal een Vorst wel
leegers van huurlingen, maar niet van waare krijgslieden bebben. Zij vegten om dat
zij vegten moeten, en daarvoor betaald worden, en handelen enkel werktuiglijk.
De Soldaaten eener vrije Natie trekken uit zig zelve ten oorlog, bewaaren hunne
vaandels, die de overwinning beslissen. Men moet zijn Vaderland beminnen, om
'er zijn bloed voor te storten; en moet alle de voordeelen der regeering, waaronder
men leeft, kennen, om 'er voor te strijden.
Wat deedt de ouden zoo gelukkig in hunne overwinningen zijn? wat anders dan
een zigtbaar en nationaal belang? De krijgslieden trokken ten strijd, veragtten den
dood, en hadden alleen de eer voor oogen; de gewonde Soldaat troostte,
omhelzende, den stervenden Soldaat. De vaders beweenden 't verlies hunner
kinderen niet; de moeders verheugden zig dat zij Soldaaten, voor 't Vaderland,
gebaard hadden.
Eertijds voerde men met een hand vol volks groote zaaken uit; nu is het geheel
anders: magtige en talrijke leegers smelten, koomen om, en worden verstrooit:
waarom? het waare Patriotismus, dat alleen wonderen werkt, ontbreekt hen. Onze
Krijgskunde, onze Generaals, onze Krijgstugt, maaken wel groote leegers, dog zij
zijn slegts verzaamelingen van werktuiglijke weezens.
De oorlogen der Europeäanen hebben tot nog de gedaante van Europa niet
veranderd; geen Koning gevangen of onttroond; geen koningrijk omgekeerd, of
deszelfs grenzen beperkt; geen staatsveranderingen veroorzaakt. ----- De
eenzelvigheid der Veldslagen maakt onze nieuwe tijdingen eentoonig, en men heeft
slegts de naamen te veranderen Vreede en Oorlog hebben, om zoo te spreeken,
een zelfde Phijsionomie. De Staaten, na die bloedige en schriklijke gevegten,
behouden hun rust; waartoe dienen dan de Veldslagen, zoo zij geen verandering
veroorzaaken?
Men zegt: wel aan, laaten wij onzen nabuur bederven, om slegts een weinig geld
en land meer te hebben, en dan zijn wij overwinnaars. ô, Eene schoone overwinning!
't is eveneens of men iemand beroofde om 't genoegen te hebben slegts in 't hemd
te staan, en hem naakt te zien.
Wanneer zullen wij tog eens nieuwe gebeurtenissen, onzer nieuwsgierigheid
waardig, in de nieuwspapieren leezen? met het grootste genoegen zoude ik de
ontdekking leezen van eene beschaafde natie in Noord-Amerika, die, op 't
onverwagtst, aan onze verwonderde oogen, kunsten en weetenschappen vertoonde,
bij hun ontdekt en uitgevonden.
Hoe zouden wij Europeäanen ons verwonderen, wij, die meenen zeer verre in
alle kunsten en weetenschappen gevor-
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derd te zijn, zo wij beschaafde volken vonden, die ons in geluk en kennis overtroffen?
Volken, geschikt om onze sterkst ingewortelde denkbeelden te veranderen! De
reizen in de Zuidzee doen reeds onze zeedekundigen verbaasd staan. Wat al
voorwerpen van vergelijking! welk een aantal kundigheid verschaffende lessen!
De geschiedenis van zulk een op zig zelf staand volk zou meer opmerking
verdienen, dan die van alle bekende oude en hedendaagsche volken. Geheel
gescheiden van de overige der Waereld, zou alles spreekend bij hen zijn. De tijd
alleen zal de gissingen weezenlijk maaken, en schrandere en nuttige ontdekkingen
aan den dag brengen.’

Verhaal van den gepleegden moord aan boord van het Schip Java.
Getrokken uit een Brief van den Lieutenant Ingenieur Lusson, Lid
van 't Genootschap der Konsten en Weetenschappen te Batavia,
met eenige aanmerkingen van den Schryver, betreffende den
Vice-Admiraal Radermacher. Uit het Fransch vertaald. Te
Middelburg, by M. Gillissen en Zoon, 1785. In gr. octavo, 30 bladz.
Een verraderlyke opstand van etlyke Chineezen op het Schip Java, in den nacht
tusschen den 24 en 25 December 1783, was voor veelen doodlyk, doch de verdere
gevolgen werden nog by tyds afgewend, en de Chineezen erlangden hunne
verdiende straf. De Ingenieur Lusson, die mede gevaarlyk gekwetst was geworden,
geeft hiervan een vry naauwkeurig berigt, en vermeldt tevens den lof van den
beroemden Kadermacher, die zig als Vice-Admiraal op dat Schip bevond, en door
de hem toegebragte wonden spoedig den geest had gegeeven. By dat berigt maakt
hy te gelyk gewag van een ander Schip, 't welk in die zelfde maand, aan een
soortgelyk ongeval, blootgesteld was, door eene samenrotting van eenige slaaven,
welke op het oogenblik der uitvoering ontdekt en verydeld werd. Als mede nog van
een derde Schip, waarop zommige slegte Europeaanen, den 21 December, een
vloekgespan gemaakt hadden, om het Schip te overweldigen, en alles, wat zig tegen
hen zou verzetten, af te maaken, doch welks heillooze bedoelde insgelyks gelukkig
tegengegaan is geworden. Dus liep de Compagnie, in de maand December des
jaars 1783, groot gevaar van drie rykgelaaden Schepen, door opstand, te verliezen.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

141

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen.
Alle de Werken van fl. Josephus, met aanmerkingen uitgegeeven,
door J.F. Martinet, A.L.M. Ph. Dr. Lid van de Hollandsche en
Zeeuwsche Maatschappyen, te Haarlem en te Vlissingen, en
Predikant te Zutphen. Tweede Deel. Met nieuwe Plaaten. Te
Amsterdam, by Allart en Holtrop, 1784. In. gr. octavo, 465 bladz.
(*)

Met dit tweede Deel wordt de Historie der Jooden gebragt, tot den dood van Achab,
opgevolgd door zynen Zoon Ochosias, anders Ahazia geheeten. Tot een staal der
keurige en vloeiende vertaalinge van den Eerwaarden Martinet, die ons tevens nog
eene en andere aantekening aan de hand geeft, zullen we hier plaatzen het verhaal
dat Jozephus geeft van Sauls ontmoeting by de Toveres te Endor, mitsgaders zyne
zonderlinge lofrede over deze Vrouw en Saul.
‘SAUL, zegt hy, verstaan hebbende, dat de Philistynen tot aan Sunam genaderd
waren, trok hen tegen niet zyn Heir, en legerde zich tegen over het hunne, dicht by
(†)
den Berg Gelboë ; maar toen hy zag, dat zy ongelyk veel sterker waren dan hy,
gevoelde hy, dat zyn hart bezweek. Hy verzocht toen de Profeeten, dat zy GODE
zouden raad vraagen, om te weeten, hoedanig de uitslag des oorlogs zoude zyn.
Maar GOD antwoordde niet, en dit stilzwygen verdubbelde zyne vrees: want hy
geloofde, dat hy van hem verlaaten was. Zyn moed ontzonk hem, en hy besloot, in
die ontroerdheid, zyne toevlugt tot toovery te neemen. Maar hy hadt alle de zwarte
konstenaars, tooveraars, en zulken, die zich met waarzeggery behielpen, uit zyn
Ryk verjaagd. Dewyl hy derhalven niet wist, waar zodanig eenen te vinden, beval
hy te verneemen, of 'er niet één overgebleeven ware van de geenen, die door hunne
bezweeringen de Zielen der dooden deeden opkomen, om haar te vraagen, en
toeko-

(*)
(†)

Zie, wegens 't Eerste Deel, Alg. Lett. IVde D. bl. 193.
‘Of Gilboa.’
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mende zaaken van haar te verstaan. Eén van de zynen zeide hem, dat 'er in de
Stad Endor eene Vrouw woonde, die zyne begeerte zou kunnen voldoen. Aanstonds,
zonder iemant iets te zeggen, ging hy, verkleed, en alleenlyk met twee persoonen
verzeld, naar die Vrouw; verzocht haar hem te voorzeggen, wat hem wedervaaren
zou; en, tot dien einde, de Ziel eens verstorvenen, dien hy haar zou noemen, te
doen opkomen. Zy antwoordde hem, dat zy zulks niet mogt doen, om dat de Koning
een streng verbod tegens zodanige waarzeggeryen hadt laaten uitgaan, en dat zy
hem derhalven badt, dewyl zy hem nooit ergens in misdaan hadt, dat hy haar geenen
strik wilde spannen, om haar in eenen misslag te doen vallen, die haar het leeven
zou kosten. SAUL beloofde haar met eede, dat geen Mensch 'er van weeten, noch
zy deswege eenig gevaar zoude loopen: hierdoor vattede zy moed. Hy beval haar,
den geest van SAMUËL te doen opkomen. Zy, niet weetende, wie SAMUËL was, maakte
geene zwaarigheid, hem te gehoorzaamen: maar toen zy zyne schim zag
verschynen, en daarin, ik weet niet, wat godlyks bespeurde, werdt zy verbaasd en
ontroerd; en keerende zich tot SAUL, zeide zy: ‘Zyt gy de Koning SAUL niet?’ (want
(*)
zy hadt zulks uit het spook verstaan.) . Hy antwoordde: ‘dat hy 't was, en beval haar
te zeggen, waaruit die groote ontroering, waarin hy haar zag, ontstondt. 't Is, hernam
zy, om dat ik eenen Man zie opkomen, die ten eenemaal godlyk schynt. Hoe oud
is hy, vraagde SAUL, en hoe gekleed? Hy schynt een eerwaardige gryzaard te
weezen, antwoordde zy, en heeft een priesterlyk gewaad aan.’ Toen twyfelde SAUL
niet, of het was SAMUËL, en hy viel vóór hem neêr op den grond. De schim vraagde
hem, waarom hy hem noodzaakte, uit de andere waereld te komen? ‘De nood, zeide
SAUL, heeft 'er my toe gedrongen: want door een magtig Heir geprangd zynde, vind
ik my verlaaten van GODS hulp, die noch door zyne Profeeten, noch door droomen,
my wil onderrechten van 't geen my naakende is. Hierom schoot 'er niets anders
overig, dan tot u, die my altoos zulk eene genegenheid toegedraagen hebt, myne

(*)

‘Wie zal gelooven, dat een zo genoemd spook, (een Verschynsel, zo als men het beschryft,
zonder lichaam) spreeken kan; of dat het zelve aan de Vrouw gezegd zou hebben: die zich
by u bevindt, is Koning SAUL?
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toevlugt te neemen. SAMUËL, weetende, dat de tyd van SAULS dood gekomen was,
zeide tot hem: ‘Nadien gy weet, dat GOD u verlaaten heeft, is het te vergeefs, van
my te verneemen, wat u gebeuren zal: doch, dewyl gy 't enkel kennen wilt, weet
dan, dat DAVID regeeren zal; dat hy deezen oorlog gelukkig zal eindigen; en dat tot
straf, om dat gy de bevelen, welke ik u, van GODS wege, gegeeven hadt, na het
overwinnen der Amalekiten, niet nagekomen hebt, uw Heir morgen verslagen zal
worden, en in dien slag zult gy de kroon, het leeven, en uwe zoonen verliezen.’
Deeze woorden maakten SAUL yskoud om zyn hart: hy viel in eene slaauwte, 't zy
door eene overmaat van droefheid, of om dat hy byna in twee dagen niet gegeeten
hadt. Deeze Vrouw verzocht hem, iets te willen nuttigen, tot herstelling zyner
krachten, en om weder naar zyn Heir te kunnen keeren. Hy weigerde zulks; maar
zy drong hem te meer daartoe aan, zeggende, dat zy geene andere vergelding van
hem eischte voor 't waagen van haar leeven, om te doen, 't geen hy begeerd hadt,
alëer zy wist geen gevaar te zullen loopen, vermids het de Koning zelf was, die haar
zulks beval. SAUL, haar ernstig verzoek niet langer kunnende afslaan, zeide tot haar,
dat hy dan iets eeten zoude. Daarop slagtte zy een kalf, 't welk alles was, wat zy
hadt; maakte het gereed; diende het hem en den zynen voor; en SAUL keerde
denzelfden nacht weêr naar zyn Heir. Ik acht, dat men de goedhartigheid deezer
Vrouw niet genoeg kan pryzen: want, hoewel zy den Koning nooit te vooren gezien
hadt, en eenen wrok op hem mogt gehad hebben, om dat hy haar tot zulk eene
groote armoede gebragt hadt, door het verbod van die konst te oefenen, waarmede
zy anders haaren kost kon winnen; echter had zy zulk een meêdoogen met zyn
ongeluk, dat zy hem niet alleenlyk troostte; maar zelfs hem alles gaf, wat ze hadt,
zonder eenige vergelding daarvoor te eischen, of iets voor 't zelve te kunnen
verwachten, dewyl zy wist, dat hy den volgenden dag sterven zoude. En dit is te
pryslyker, om dat de Menschen natuurlyk niet geneigd zyn, goed te doen, dan aan
de geenen, van welken zy zulks weder kunnen ontvangen. Dus heeft zy ons een
fraai voorbeeld gegeeven, om zodanigen, die onze hulp van noode hebben, zonder
belang by te staan; dewyl zulk eene edelmoedigheid GODE zo aangenaam is, dat
niets hem meer
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kan neigen, om ons gunstiglyk te handelen . Ik moet alhier nog een andere
aanmerking byvoegen, die voor de geheele Waereld, doch inzonderheid voor
Koningen, Vorsten, Grooten, Overheden, of andere persoonen, in aanzienlyke
bedieningen gesteld, en voor alle zulken, die, in wat staat het ook zy, een groot en
verheven gemoed hebben, dienstig kan weezen, om hen, naamelyk, zodanig tot de
liefde der deugd te ontvonken, dat zy geenen arbeid, noch gevaar, ja zelf den dood
niet ontzien, om eenen onsterslyken naam te verkrygen, door hun leeven ten dienste
des Vaderlands op te offeren. Dit zien wy, dat SAUL deedt; want, hoewel hem door
SAMUËL aangezegd, was, dat hy met zyne Zoonen in den stryd zou sneuvelen, wilde
hy echter liever zyn leeven verliezen, dan, om het te behouden, eene daad doen,
die onbetaamelyk was voor eenen Koning, naamelyk zyn Leger te verlaaten, 't welk
zo veel zou geweest zyn, als het in de handen zyner Vyanden over te leveren. Hy
nam het derhalven niet eens in beraad, of hy zich en zyne Kinderen aan eenen
gewissen dood zoude bloot stellen; maar oordeelde het veel heerlyker te zyn, dat
zy nevens hem, roemruchtig, hun leeven eindigden, strydende voor den welstand
van den

(*)

Wy verwonderen ons over den hoogen lof, deezer Vrouwe door JOSEPHUS gegeeven. Verdient
zy dien in waarheid? 't Zy zo, dat zy den beneepen en verslaagen Koning eene hartsterking
aangeboden en voor niets gegeeven hebbe: kon dat niet uit eene vrees voortkomen, dat de
flaauwe Koning in haar huis mogt bezwyken en sterven; en zy dus den naam krygen van hem
om hals gebragt te hebben? Kan JOSEPHUS de goedhartigheid deezer Vrouw niet genoeg
pryzen; wy kunnen haare verkeerdheid niet genoeg laaken. Wat 'er ook moge weezen van
haare voorgewende konst, of van het geen zy aan SAUL deedt; men moet dezelve eene
doemwaardige konst of voorwendsel noemen, van GOD streng verbooden, om dat den
Menschen goed of kwaad te voorzeggen, verre is van goedhartig jegens hen, maar veel eer
nadeelig en wreed te weezen. ----- En wat 's Konings daad betreft: wat zien wy hier? ----- Een
Koning, een Koning der Israëlieten! by eene Tooveres! zo streng van GOD verbooden, en die
SAUL zelf te vooren, toen hy beter dacht, vervolgd en verjaagd hadt! Hoe laag is hier SAUL in
onze oogen wanneer wy hem by dit wyf zien, en vooral als wy hem hooren haar raad vraagen!
Welke angst neep 's Vorsten hart, dat JOSEPHUS hierna zo hoog verheft.
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Staat, om dus altoos in de geheugenis der Nakomelingen te blyven, dan dat ze hun
ongeluk overleesden, en geen achting noch aanzien in de Waereld hadden. Ik kan
dan deezen Vorst niet anders aanmerken, dan dat hy daarin zeer rechtvaardig, wys,
en edelmoedig geweest is: en indien eenige anderen, vóór of na hem, 't zelfde
gedaan hebben, of zouden moogen doen, zo is 'er geene loffpraak, die zy niet
waardig zyn: want al is het, dat de geenen, die oorlog voeren op hoop van als
overwinnaars weder te keeren, daardoor verdienen, dat de Historieschryvers die
groote en merkwaardige daaden pryzen, echter dunkt my, dat zulken hen nog in
dapperheid overtreffen, die, op 't voorbeeld van SAUL, hunne eer, indiervoege, boven
hun leeven stellen, dat zy de zekere en onvermydelyke gevaaren verachten. Niets
is gemeener dan dat men zich wikkelt in zaaken, welker uitslag twyfelachtig is, en
waarvan men, zo 't geluk ons dient, groote voordeelen kan behaalen: maar zich
zelven niets te kunnen toeleggen, dan 't geen doodelyk is, ja verzekerd te zyn, dat
men 't leven in den stryd verliezen zal, en echter met onverschrokken moede den
dood uit te tarten, dit is iets, dat men eene overmaat van edelmoedigheid en
dapperheid kan noemen. Dit is 't geen, dat SAUL zeer treffelyk deedt; het kan tot een
voorbeeld dienen voor allen, die hunne gedachtenis door den roem hunner daaden
poogen te vereeuwigen; doch voornaamelyk voor Koningen, welken de
verheevenheid van hunnen staat niet alleenlyk niet toelaat, de zorg voor hun Volk
te verlaaten, maar hen ook berispenswaardig maakt, indien zy 't zelve maar flaauw
(*)
beminnen .

(*)

Wy zien hier in onzen Historieschryver, hoe een Jood van zynen tyd over het verhaal des
Bybels ter deezer plaatze gedacht hebbe. Of wilde hy de Geschiedenis van SAUL bevallig
maaken voor Grieksche Lezeren? Hy heeft gewis, in deeze wydluftige Lofrede, nog niet
genoeg gezegd ter eere dier Koningen en groote Mannen, welke hun leven opofferen ten
dienste des Vaderlands. Dan, wy zouden hun of anderen tot zulk eene treflyke daad niet
durven aanmoedigen door het voorbeeld van Koning SAUL. Wy zagen hem, in onze voorgaande
Aanmerking, verlaagd tot het allerdwaasste bygeloof, een speelbal van bedriegery, een
voorwerp van den spot der onwaardigste Menschen! die zyne waardigheid afgelegd, en zo
laag was geworden, dat hy een voorwerp van 't medelyden eener Tooveres werdt. Wy durven
zelfs hem hier lafhartig noemen, daar hy schynt, liever van flaauwhartigheid, dan door den
handen der Philistynen te willen sterven (1 Sam. XXVIII. 23.) en betuigde hy niet (vs. 15.) Ik
ben zeer beangstigd, want de Philistynen krygen tegen my, en GOD is van my geweeken enz.
Zyne eer gedoogde niet, dat hy uit het Leger agterbleef, over het welk anders de wyze en
dappere JONATHAN zo goed, als hy, het bevel kon voeren. Dreeven wanhoop en ydele glorie
hem niet te rug naar de verlaaten benden, toen hy door de spyze versterkt was; niet een regt
heldhaftig hart? even gelyk onedele grondbeginsels hem te vooren naar de Tooveres gejaagd
hadden.
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Ecclesiastes Philologice et Critice illustratus a J.H. van der Palm.
Lugd. Bat. apud P. v.d. Eyk et D. Vygh, 1784. In octavo m.f. 196
pp.
Het Bybelboek, Prediker geheten, uit hoofde van verscheiden opzichten, vele
duisterheden hebbende, is daer door, gelyk men weet, aen zeer verschillende
uitleggingen onderhevig. Zommigen worden hierdoor wel eens van alle verdere
naspooring wederhouden, maer anderen, (zo onderscheiden is der menschen
neiging,) vinden even hierin ene aenprikkeling, om hunne krachten te beproeven,
en te onderstaen, of ze ook voor zich zelven ene' gegronde uitlegging kunnen
vervaerdigen, en, hunnes oordeels, gelukkiger dan hunne Voorgangers, ook voor
anderen hierin mogen slagen. Onder deze laetste behoort de Heer van der Palm;
die, ene, zo niet geheel, althans grootlyks nieuwe beschouwing van den inhoud
dezes Boeks aenbied; met ene Latynsche vertaling, in welke hy die van Castalio
volgt, zo ver hy met hem kan instemmen, en verder zyne eigene overzetting levert;
waerby hy voorts zyne oordeel- en letterkundige aenmerkingen, ter ophelderinge
van enige voorstellen en spreekwyzen, gevoegd heeft. ----- Voor deze vertaling en
aenmerkingen gaet ene Verhandeling, in welke hy, na een verslag van 't duistere
dezes Boeks, en van zyn oogmerk in dit Geschrift, handelt, over den inhoud en het
bedoelde van den Prediker; over den Schryver en deszelfs benoeming Prediker;
over den styl en schryftrant; en eindelyk over 't geen men ter zuiveringe van den
tegenwoordigen, en ter herstellinge van den ouden of echten Tekst, zo veel 't mogelyk
zy, in agt heeft te nemen. ----- By het doorbladeren dezer
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Verhandelinge, het nagaen der Vertalinge, en het overwegen der Aentekeningen,
ontdekt men alomme dat de Heer van der Palm dit stuk met veel oplettendheid en
een welwikkend oordeel bewerkt heeft; des men dit Geschrift, schoon men zyn
gevoelen niet mogte toevallen, met genoegen in opmerking zal kunnen nemen, en
'er een nuttig gebruik van maken. Wat zyne gedachten wel inzonderheid over den
inhoud en het bedoelde van den Prediker betreft, dat hier ene voorname hoofdzaek
is, dezelve komen op het volgende uit.
Zo dra men het Boek Prediker inziet, bemerkt men, dat deszelfs inhoud tweeledig
is: het eerste gedeelte handelt over de ydelheid en dwaesheid der menschlyke
bedryven; en 't andere behelst uitstekende leefregels, naer welken men zyn gedrag
behoort in te richten. Dit tweeledig doelwit word ons Hoofdstuk I. vers 2 en 3
voorgesteld. Het eerste luid, Ydelheid der ydelheden 't is alles ydelheid; waer van
de zin is; de menschlyke bedryven zyn gemeenlyk onbezonnen, en ze vinden zich
in hunne hoop te leur gesteld. Het tweede word vraagswyze voorgedragen, en is
dus te vertolken: Welke is dan, onder allen arbeid der menschen, die vruchtbare
[arbeid], waer op hy zich onder de Zon, dat is, zo lang hy leeft, behoort toe te leggen?
de zin is; waervan heeft de mensch, als het nuttigste en voortreslykste, bovenal zyn
werk te maken? Het bedoelde van Salomo, (welken onze Schryver ontegenzeggelyk
(*)
voor den Autheur van dit Boek houd ,) is, in de eerste plaetse te toonen, dat de
meeste bedryven der menschen ydel zyn, hun waer geluk niet bewerken; en ten
tweede, door 't mededelen van voorschriften en opmerkingen, te doen zien, waerop
men 't in dit leven voornaemlyk heeft toe te leggen. De eerste stelling word ontvouwd
in de zes eerste Hoofdstukken; en in de twee laetste verzen van het VIde Hoofdstuk
maekt de Prediker een overgang tot het tweede deel, of het voordragen zyner
onderrichtingen, waer mede hy vervolgt tot op het einde van zyn Geschrift, Hoofdst.
XII. 8; zynde het overige v. 9-14 aan te merken, als een

(*)

In zyn naspooring hier van toont hy dit opzetlyk, en alles leid hem tot die gedachten, dat
Salomo het zelve geschreven heeft, toen hy reeds bejaerd, en tot inkeer van zyn onbezonnen
gedrag gekomen was.
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byvoegzel, naestdenkelyk, van een later hand, of ten minste, zo al van Salomo, als
een aenhangzel, dat geen gemeenschap heeft, met het bedoelde. ----- Rakende
dien gemelden overgang Hoofdst. VI. 11, 12. staet ons hier nog te melden, hoe de
Heer van der Palm deze verzen vertale, te weten aldus. Daer derhalve oneindig
vele bedryven ydel zyn, wat [arbeid] zal dan eindelyk den mensche vruchtbaer
wezen? Want wie weet wat den mensche goed is, geduurende den ganschen tyd
zynes ydelen levens, gelyk aen ene voorbygaende schaduwe? en wie zal hem
daerenboven te kennen geven, wat hem hier namaels zal wedervaren? Met dit
laetste oogt dan de Prediker, volgens onzen Uitlegger, op den toekomenden staet
na dit leven, en men zou het, zyns agtens in vollen nadruk mogen vertolken, wat
hem, na zyn verblyf onder de Zonne, zal wedervaren?
Rakende het redenbeleid, door Salomo hierin gehouden, merkt de Heer van der
Palm aen, dat die Vorst, daer hy zelf zo velerleie onderwerpen gesmeed en
werkstellig gemaekt, mitsgaders zo veelvuldige bedryven van andere menschen
naeuwkeurig gade geslagen had, deze zyne eigen ondervinding tot een grondslag
legt, op welken hy het bewys van zyn eerste Voorstel vestigt. Dit werkt hy indiervoege
uit, dat hy eerst vele byzondere en wel de aenmerkelykste bedryven der menschen
voordraegt; waerop hy dan derzelver ydelheid beweert, en die door velerleie
redeneringen aenwyst: voegende ook nu en dan daernevens algemene opgemaekte
besluiten, die op het gehele menschdom toegepast kunnen worden: by voorbeeld,
H. III. 19-22. IV. 2, 3. en dergelyken.
Gevolglyk steunt de waerheid of gegrondheid van het beweerde, op de
ondervinding van Salomo, en zyn oordeel deswegens. Daer hy nu hier in feilen kon,
is het zeker niet te verwonderen, en niet strydig met den Godlyken oorsprong van
het Boek, zo hy 'er zomtyds in gefeild hebbe. ----- Hy had tog meest alle deze
opmerkingen gemaekt, in een tyd, toen hy van den waren dienst des Heren, en van
de Godsvrucht, ten uiterste vervreemd was. Daer hy nu in dien levenstaet een
aenschouwer geweest was van, en in verscheiden opzichten ook daedlyk deel
gehad had, in de menschlyke wisselvalligheden en tegenheden, zo heeft men zich
niet te verwonderen, dat hy, door verdriet over zyne moeilyke poogingen, en door
de kwelling zyner ziele, zo menigwerf door ene valsche hoop misleid, nu of dan een
oordeel over 't een of het
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ander geveld heeft, dat verkeerd is, en afwykt van de waerheid, welke inderdaed
alleen door een bezadigd gemoed gekend word. Hieraen heeft men dan toe te
schryven, die verkeerde redeneringen, welken ons in dit Boek voorkomen: by
voorbeeld, H. III. 18-22. IV. 2, 3. VIII. 12-15. IX. 3-10.
‘Voorts had Salomo niet alleen de dwaesheid der menschlyke bedryven gade
geslagen, maer hy had tevens opgemerkt, wat, in 't midden van zo groot ene ydelheid
van poogingen, het beste ware, wat 'er met de meeste vrucht in 't werk gesteld kon
worden. Nadien nu de ontvouwing hiervan het tweede gedeelte dezes Boeks
uitmaekt, ‘zo heeft men, zegt de Heer van der Palm, myns oordeels, dit denkbeeld
van des Schryvers redenbeleid te vormen.’
‘Salomo, namelyk, zich enigen tyd lang toegelegd hebbende, op het onderzoek
van 't geen den mensche goed is, en dat hem vooral te doen staet, geeft nu, oud
wordende, verslag van zyne naspooring, en meld wat hy daer uit opgemaekt heeft.
Hy bericht daer in niet alleen, hoe hy geoordeeld hebbe over der menschen, veelal,
zeer ydele bedryven; maer geeft te gelyk openhartig te kennen, hoe hy zich, door
de beschouwing der menschlyke wisselvalligheden en tegenheden, toen zyn hart
zeer weinig ter Deugd geschikt was, tot onvoorzichtige gevolgtrekkingen hebbe
laten verlokken. Daer benevens had hy gezien, dat zodanig ene levenswyze op
Aarde alleen gelukkig genaemd kan worden, welke ingericht is, naer de echte regelen
der voorzichtigheid. Door ene langduurige ondervinding eindelyk geleerd, wist hy
nu voorzeker, dat ene oprechte handhaving van den dienst des Heren, en de
betrachting van zuivere Godsvrucht, de enige was, die den mensch ter genietinge
van 't waer geluk leid. En hierom is 't, dat hy deze bevelen der Voorzichtigheid en
der Godsvrucht, om het latere gedeelte zynes Geschrifts te voltrekken, voordraegt
en aenpryst.’
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Leerredenen over Jesaia LIII, LIV en LV, door G.J. Nahuys, laatst
Hoogleeraar in de Godgel. en Kerkl. Gesch. op 's Lands Hooge
Schoole, en Predikant te Leyden. Uitgegeeven door J. van Nuys
Klinkenberg, A.L.M. Ph. Dr. Hoogl. in de Godgel. en Kerkl. Gesch.
aan het Ath. Ill. en Predikant te Amsterdam. Eerste en Tweede
Deel. Te Amsterdam, by J. Allart, 1784. Behalven de Voorreden,
777 bladz. in gr. octavo.
Ene oordeelkundige en wel doorwerkte verklaring der opgemelde Hoofdstukken,
uit de Godspraken van Jesaïa, is vervat in deze Leerredenen; welker overweging
de Hoogleeraer Nahuys met nadruk doet dienen, ter versterkinge van het Geloof,
en ter opwakkeringe ener gelovige gehoorzaemheid, aen onzen weleer vernederden,
maer nu verhoogden, Heilland, overeenkomstig met den inhoud dezer voorzeggingen.
Oplettende Bybeloefenaers zullen hier in een ryken voorraed van lering vinden, die
hun, in deze en gene byzonderheden, meermaels een nieuw, of althans een
duidelyker, licht zal verlenen. Ons eerste oogmerk was, om op een of ander
voorbeeld van die natuur stil te staan; dan by nader overweging is 't ons
voorgekomen, dat wy onzen Lezeren meerder dienst kunnen doen, met hun het
doorloopend verband dezer Godspraken, naer des Hoogleeraers gedachten, voor
te dragen; waeromtrent wy ons in dezen bepalen, tot 's Mans eerste algemene
opgave van het verband der gehele Prophetische Leerreden, mitsgaders der
Inleidinge, en voorts van het LIII Hoofdstuk in 't byzonder; waerop wy, in een volgend
Stukje, die van het LIV Hoofdstuk zullen mededelen.
‘Deze Leerrede, zegt hy, begint Cap. LI. 17. en loopt tot Cap. LXI; behelzende de
lotgevallen der Kerke, in de dagen, die toen nog komen zouden, bijzonder van Jesus
Christus, en 't Koningrijk na zijn lijden en verhooging te vestigen, en in de wereld
uit te breiden, en de gevolgen en lotgevallen daar van, tot in den asloop der eeuwen.
Na een voorbereidende opwekking of inleiding, Cap. LI. 17. en LII. wordt het lijden
van den Messias verhaald, als de grondslag van het heil der Kerke Cap. LIII. Straks
daarop de uitbreiding der Euangelie-stem onder Joden en Heidenen, Cap. LIV. en
LV. Waarop de staat
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der Kerke, geduurende den afloop der volgende eeuwen, geschetst wordt;
oneenigheden Cap. LVI; grof verderf met onderdrukking der regtvaardigen Cap.
LVII; Gods oordeelen daarover Cap. LVIII en LIX, eindelijk haare luisterrijke
herstelling, en de heerlijkheid tot welke God zijne Kerk eens verheffen zal, Cap. LX.
Deze gewigtige Leerrede begint dus met eene voorbereidende inleiding tot de
aanstaande gewigtige gebeurtenissen. Hij wendt zich tot de Kerk, onder den naam
van Jerusalem, t'zedert een geruimen tijd met vele rampen en onheilen bezogt; en
wekt haar op om zig op te rigten, en gereed te houden wegens het aanbreken van
heuglijker tijden. Ziet Cap. LI. 17. en 21, 22.
Hierop hervat de Propheet zijn aanspraak en opwekking, wegens het aanbreken
van Gods Koningrijk, om zig uit de geestelijke en lighaamlijke dienstbaarheid op te
rigten, ter aanvaarding der genadegoederen van die nieuwe en geestelijke
huishouding, welke door de verschijning van Jesus Christus stond geopenbaard te
worden.
Hoort hier:
I. De hervatte opwekking tot eenen dienst, den staat der genade en der geestelijke
vrijheid overeenkomstig, Cap. LII. 1, 2.
a. Daar was reden toe wegens de aanstaande verlossing, vs. 3.
b. Eene verlossing, die thans zeer dierbaar was, zoo wegens voorige elenden,
gevangenis en slavernij, waaronder zij gezugt had; als nu tegenwoordig, na dat zij
daarvan bevrijd was, wegens de geestlooze dienstbaarheid onder onbekwaame
heerschers en leidslieden, vs. 4-6.
II. Hierop volgt een uitroep over de voortreffelijkheid der Euangelie-boodschap,
en derzelver boodschappers, door welke dit door de Wereld stond uitgebreid te
worden.
a. Wij vinden dien uitroep vs. 7, 8.
b. Aangedrongen, door eene opwekking aan de aanvanglijk gestigte
Euangelie-kerk, tot blijdschap en lof, over 't aangevangen heil, vs. 9, 10.
III. Hierop wendt zig de Propheet tot de Euangeliegezanten zelve.
a. Hij moedigt hen aan tot de aanvaarding en voortzetting dier gelukkige
onderneming; de prediking van 't Euangelie door de wereld, en de wijze hoe zij
daarin verkeeren zouden, en gelukkig voortgaan: zij moesten uitgaan door de wereld,
en zig afscheiden van de gemeenschap met
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het Joodsche volk, dat in hun ongeloof en onboetvaardigheid bleef volharden, vs.
11, 12.
b. En vermeldt daarop den grondslag van dit alles, gelegen in de openbaaring
van den Messias, Vaders knegt, die door zijne verhooging, na een bitter lijden en
allerdiepste vernedering, den grond zou leggen tot dat heerlijk Genaderijk, in de
wereld der heidenen. Dit wordt kort, maar nadrukkelijk, gemeld, vs. 13-15.
‘Ziet daar de voorbereidende Inleiding dezer gewigtige Leerrede; ----- een inleiding,
die langs een eigenaartige schakel den Propheet tot de hoofdzaak overbrengt; want
dit laatste, in de drie laatste versen, is eigenlijk de stof der volgende rede in het LIII
en volgende Cap. tot LX. ingeslooten.
A. Aangaande den Messias, de verdorvenheid van zijn gelaat, en daarop volgende
verhooging; dit nadrukkelijke en zeer verhevene, Cap. LIII.
B. En de stichting en uitbreiding der Kerk des N.T. op dezen grondslag, met
derzelver verdere lotgevallen, Cap. LIV. en volgende.
‘Wy bepalen ons nu tot dit LIII Cap.
I. Hier komt eerst voor: de Apostelschaar, de dienaars en verkondigers van 't
Euangelie, klagende over de geringe vrugt hunner prediking, onder 't meerder en
aanzienlijkste deel van hun eigen volk, de Joodsche natie, vs. 1.
II. Daarop verschijnt de schaar der bekeerde Joden, en beantwoordt deze klagte,
verklarende den voornaamsten steen des aanstoots, en de reden van dat ongeloof,
ontleend uit den nedrigen en veragten staat van den Messias, en 't verkeerd oordeel
daarover, dat ook zij zelven weleer zoo ondervonden hadden, voor hunne bekeering,
en de oorzaak geweest was ook van hun ongeloof.
‘Waaromtrend zij,
A. Historischer wijze, zijnen nedrigen staat voorstellen, zoo als zij dien in hunnen
ongeloovigen toestand aanmerkten, en zoo als dezelve, schoon tegen reden, oorzaak
was van hun ongeloof, vs. 2, 3.
B. Maar dan toonen zij, hoe zij nu, na dat hunne oogen verlicht waren, en zij de
ware redenen van die vernedering en dat lijden inzagen, dat beschouwden en
daarover dagten.
‘Bij welke gelegenheid zij,
1. De ware oorzaak van zijn bitter lijden, en 't
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heerlijk oogmerk daarin, en hoe hun geloof daaromtrend verkeerde, duidelijk
verklaren, vs. 4, 5, 6, 7.
2. Vervolgens maken zij melding, zoo van eenige omstandigheden in, als van de
heerlijke gevolgen van dat lijden, waaruit het bleek, dat hij, ook in dezen
allerverdruktsten staat, het voorwerp was van Gods zonderlinge zorg en liefde, vs.
8, 9, 10.
‘Welk alles.
3. Verzegeld en besloten wordt in de 2 laatste verssen; in welke God zelve
sprekende voorkomt, ter bevestiging der voorgaande belijdenis, en vertooning der
heerlijke en heilrijke vrugten, van deeze diepe vernedering en dit bitter borglijden
zijns Zoons.
‘Ziet daar het beloop der zaken in dit hoofdstuk, welks beschrijving van zeer veel
gewigt is. God wist wat een ergernis het kruis geven zou; hoe 't schandelijk en bitter
lijden van den Messias, welks ware redenen, buiten Gods openbaring, door niemand
zouden kunnen begrepen worden, een groote hinderpaal voor het geloof in den
Messias zijn zou; daarom behaagde het Gods Geest dit gedenkstuk, aan zijne Kerk,
tusschen de 7 en 800 jaaren eer het gebeuren zou, reeds te overhandigen, waarin
de bijzonderheden van dat lijden, en de ware oorzaken van hetzelve, zoo duidelijk
verklaard worden; dat, indien het kwam, elk die het lighaam met deze schilderije
vergeleek, (zoo maar de sleutel der kennis in de Prophetische schriften niet verloren
raakte,) hem daaruit zou moeten kennen, de ergernis zou moeten worden
weggenomen; en alle volken tot het einde der wereld, uit vergelijking dezer klare
voorzegging, wier weerga men nergens aantreft, met derzelver vervulling, ten allen
tijde zouden bevestigd en versterkt worden, en blijven in hun geloof in J.C.’

Verscheidene gewigtige bedenkingen voorgesteld aan den Heere
P. van Hemert, wegens het nederleggen zyner bediening als
Predikant, en zyn uitgang uit de Gemeenschap der Gereformeerde
Kerk; en van wegens verscheidene zyner gezegdens in zynen
Brief, geschreeven aan de Eerwaardige Classis van Rhenen en
Wyk, door M. Pannebakker. Te Delft, by J. de Groot, Pz. 1785. In
gr. octavo, 179 bladz.
Het kon niet wel anders zyn, of de gewigtige stap van den Heer van Hemert, met
het nederleggen zyner
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Amptsbedieninge, moest by velen merkelyk opziens maken; en 't was dus wel te
wachten, dat het den enen of anderen nopen zoude, om hem des wegens door een
Geschrift in openbaren druk te onderhouden. Aen deze verwachting beantwoord
reeds het hier bovengenoemde Stukje, opgesteld, by wyze van een Brief aen dien
Heer, om hem, zo 't mogelyk ware, tot nadenken en voorts tot inkeer te brengen.
----- Veelal zyn Schriften van die natuur met een geest van bitterheid geschreven;
doch hierover is de Schryver van dezen Brief niet te beschuldigen. Hy komt ons in
denzelven voor, als een welmenend mensch, die niet onervaren is in de geschilsleer,
de leer van Nederlands Kerk yverig voorstaet, dien 't smert dat de Heer van Hemert
hier toe gekomen zy, en die gaerne alles zou aenwenden, wat in zyn vermogen is,
om hem te doen wederkeeren. Ten dien einde tracht hy hem onder 't oog te brengen,
zo de gevolgen van zynen gedanen stap, als de verkeerdheid zyner tegenwoordige
denkwyze over de Leere der waerheid; waerin hy de gevoelens van den Heer van
Hemert tegengaet, onder het verdedigen der Kerkleere. ----- Men mag des dit
Geschrift aenzien als ene welmenende pooging; maer men moet zich enigzins
verwonderen, dat de Schryver zich zo uitvoerig ophoudt, met de geschilsleere; daer
hy, niets nieuws ten dezen opzichte bybrengende, volgens zyn eigen oordeel, een
overtolligen arbeid verricht. Zo toch spreekt hy, nopens dit stuk, in 't voorste van
zynen Brief, daer hy te kennen geeft, dat het geenszins zyn oogmerk zy, de
gevoelens door dien Heer thans aengenomen, opzetlyk te wederleggen.
‘Dit scheen my toe, zegt hy, geheel en al onnoodig te zyn; nademaal ik, en, uit
de korte Memorie, door uwe aan den Kerkenraad, der Hervormde Gemeente te
Wyk by Duurstede, overhandigd, op den 1 van Juny 1784. en uit den Brief, aan de
(*)
Eerw. Classis van Rhenen en Wyk , niet anders zien kan, of uwe brengt geene
nieuwe gevoelens, en dus ook geene nieuwe bezwaaren teegen de Leer der
Gereformeerde voor den dag; maar hebt slegts aangenoomen (en zoo ook misschien
overgenoomen,) dezelve gevoelens van andere, welke buiten de Gereformeerde
Kerk zyn, en daarom ook teegen de Leere

(*)

Beide deze door den Heer van Hemert ingeleverde Stukken zyn geheel voor dit Geschrift
geplaetst.
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der Gereformeerden, dezelve bezwaaren inbrengd, die 'er zoo dikwils teegen
ingebragt zyn; en welke door u aangenoomene gevoelens, ik meene, dat op
verscheidene tyden, op verscheidene wyzen, door onderscheidene bekwaame,
geleerde en Godvrugtige mannen, zoodaanig klaar en bondig wederlegd zyn, met
volkoomene oplossinge, der teegen de Leere der Gereformeerden ingebragte
grieven; dat men door deeze weederlegging maar weederom hetzelve zoude moeten
zeggen, dat reeds zoo meenigmaalen en zoo bondig en gegrond gezegd is; het
welke te doen, derhalven niet anders zoude zyn, dan eenen ten eenemaalen
overtolligen arbeid.

Chemische Oefenïngen, voor de Beminnaars der Scheikunst in 't
algemeen, en de Apothekers in 't byzonder: door P.J. Kasteleyn,
Apotheker en Chimist te Amsterdam, en Lid van het Prov.
Utrechtsche Genoots. 1ste Stukje. Te Amsterdam, by A.J. van Toll,
1784. In gr. octavo, 88 bladz.
Het oogmerk van den Heer Kasteleyn, by de uitgaave van dit Werkje, om naamentlyk
de nutte beoefening der Scheikunst te bevorderen, is niet alleen zeer pryswaardig,
maar verdient ook met recht in ons Land, waar de Scheikunst byna tot een handwerk
is geworden, alle mogelyke aanmoediging. Onze Schryver heeft zig reeds lange als
een kundig en ervaaren Scheikundige gekentekend, en wy twyfelen ook geenzints,
of de wyze, op welke de onderwerpen, in dit Stukje voorkomende, behandeld worden,
zal de goedkeuring van des kundigen wegdraagen. ----- Wy zullen ons dierhalven
alleen maar vergenoegen, om onzen Leezer den Inhoud daarvan mede te deelen.
----- Het plan, 't welk zig de kundige Schryver hierby heeft voorgesteld, is, om van
tyd tot tyd, een en ander zyner Scheikundige Bewerkingen, welke hem gewigtig
genoeg schynen om onder 't oog zyner Landgenooten te brengen, mede te deelen,
en vervolgens de nieuwste ontdekkingen en verbeteringen in de Chimie, die door
de beste Scheikundigen zyn opgegeeven, ten algemeenen nutte voor te draagen.
----- Hy begint met eene Beschouwing over het Liquor anodynus mineralis Hoffmanni,
en de Oleum Vini: de overweeging, zegt hy, dat men in verscheiden Apotheeken
zo veele verschillende soorten van Liquores aantreft,
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op wier uitwerking, ten opzigte van eene bepaalde hoeveelheid, zig den Geneesneer
zeer onzeker kan vertrouwen, heeft my op de gedachten gebragt, of 'er geen middel
ware uit te denken, waardoor men in alle Apotheeken een volkomen gelyk Liquor
zoude kunnen vinden, dat, in alle zinnelyke proeven, volstrekt een en het zelfde
ware? ----- Ten dien einde geeft ons de Schryver eene volledige Beschryving van
de Bestanddeelen des Alcohols Vini, en van het Oleum Vitrioli, en toont zo wel uit
de Synthesis als Analysis, dat het Oleum Vini, voor de Basis van den Liquor
Anodynus moet gehouden worden; dat het Oleum Vini en het Liquor alleen gradu
verschillen: en dat de ontbinding van ééne once Oleum Vini, in drie oncen Alcohol,
een Liquor Anodynus daarstellen, dat in allen opzigte aan de vereischten voldoet.
----- By eene nauwkeurige overweeging omtrent dit onderwerp, is ons eene
aanmerking te binnen gekomen, die wy gaarne, door den Heer Kasteleyn, wenschten
opgelost te zien. Zy betreft die stelling, dat, namentlyk het Acidum Vitriolicum alleen
als een werktuig in de bereiding van het Liquor moet beschouwd worden, en
geenzints als een inmengzel, als een bestanddeel van het Liquor, of de Oleum Vini
zelf, en dus het Acidum Vitrioli in de bewerking niets anders doet, dan het Oleum
Vini essentiale af te scheiden. ----- Het is ons, onder verbetering, altoos
voorgekomen, dat by de afscheiding van het Oleum Vini, altoos een gedeelte van
dat zuur in het Oleum Vini gevonden word, 't welk men tot afscheiding gebezigd
heeft, en wel om de volgende redenen.
Voor eerst. Men kan by ieder Oleum Vini den reuk van het zuur ontdekken, 't welk
men tot afscheiding gebezigd heeft: vooral wanneer men hetzelve tot lugt ontbind,
en als een inflammabele lugt ontflamme. Ten tweeden. Wanneer men Oleum Vini
door Acidum Nitri afscheiden wil, moet vooraf het Acidum Nitri met water verdund
worden. Ten derden. Verkrygt men in zommige bewerkingen, by voorbeeld, by de
Salpeter Naphtha, eene hoeveelheid zuivere Naphtha, die aan gewigt met de
gebezigde hoeveelheid Alcohol gelyk staat. Ten vierden, kan men, volgens Wiegleb,
uit de Naphtha dat zuur afscheiden, 't welk men ter bereiding gebezigd heeft; en
eindelyk laaten zig de geneeskundige krachten gantsch alleen uit het Oleum Vini
niet zo gemakkelyk verklaaren. - De authoriteit van eenen Gmelin, Wiegleb, Weigel,
Hagen, Leonhardi, Bergman, en andere Scheikundigen, schynt dit ons gevoelen te
beves-
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tigen. ----- Doch deeze onze Bedenking hebben wy al leen met dat oogmerk hier
voorgedraagen, om ze door onzen kundigen Schryver opgelost te zien.
Het beredeneerd voorschrift, ter bereiding van het Sal de Seignette, door den
Heer Kasteleyn opgegeeven, verdient naagevolgd te worden, en draagt kentekenen
eener grondige kennis in de Scheikunde. De Missive aan den Heer Voegen van
Engelen, M.D., over de bereiding van den Tartarus Emeticus, zal veelen onzer
Leezeren uit de Jaarboeken reeds bekend zyn.
Hierop volgt eene Missive aan den Heere * * *, over de bereiding van het Eau de
Luce, die met veel oordeel is geschreeven, en eene allereenvoudigste manier, ter
bereiding van dit zo beroemd, en niet zelden zeer vervalscht, vogt, aan de hand
geeft. ----- Daar zig zommigen niet ontzien, om verscheiden natuurlyke Lichaamen,
welke in de Chimie en Geneeskunst gebruikt worden, zo wel als veele Chimische
praeparatien te vervalschen, zo is het volstrekt noodig, dat Genees- en
Scheikundigen de middelen kennen, waar door men zodanige onverantwoordelyke
vervalschingen kan ontdekken. Onze Schryver verdient dierhalven opentlyk dank,
wanneer hy ons van tyd tot tyd met zodanige middelen tragt bekend te maaken. De voorbeelden, welke hy thans bybrengt, en de middelen, ter beproeving, welke
hy aan de hand geeft, zyn zo wel voor den Geneesheer, als voor den Scheikundigen,
van niet weinig belang. Het zyn, namentlyk, de beproeving van den Mercurius Vivus;
van den Mercurius Sublimatus Corrosivus, Mercurius Dulcis, Cinnabaris Mercurii,
en de Praecipitatus Ruber en Albus. - Vervolgens van den Sulphur Auratum
Antimonii: het Sal Succinum, de Resina Jalappae, en de Magnesia Alba. ----- Onder
de Chimische bewerkingen voor de OEconomie, Fabrieken en Trafieken, komen
zeer nuttige en weetenswaardige zaaken voor. ----- Onder de nieuwste ontdekkingen
en verbeteringen in de Chimie, zyn 'er verscheiden, die der bekendmaaking dubbel
waardig zyn, voor de zodanigen die met de nieuwere Scheikundige Schriften niet
bekend zyn. ----- Wy hoopen dat de Heer Kasteleyn deze begonnen taak verder zal
vervolgen, en houden ons verzekerd, dat hy daar door veel goeds zal bewerken,
en by zyne Kunstgenooten achting verwerven.
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Verhandeling over de Galkoortsen, en derzelver schynbaare
zwakheden, gelyk die in den Jaare 1782 en 1783, in het Roomsche
Meisjes-Weeshuis te Amsterdam, geheerscht, en door den Heer
C.H. â Roy beschreeven zyn, onder den naam van kwaadaartige
Zinkingkoorts. Door E. Krumpelman, M.D. Te Amsterdam, by H.
Gartman, 1785, in gr. octavo, 59 bladz.
Een ten uitersten onbescheiden zogenaamd Tegenschrift tegen eene Waarneeming
over dat Onderwerp, van den Heer â Roy, M.D; geplaatst in de Verhandelingen van
het Geneesk. Genootschap, onder de Zinspreuk: Servandis Civibus, IXde Deel.
Wy zyn met den Heer Krumpelman persoonlyk niet bekend; maar, uit het schryven
(*)
van dit Stukje en een voorgaand , kunnen wy ons geen gunstig denkbeeld vormen
van 's Mans bekwaamheid en geestgesteltenis. Zyn Ed. zal zich, door zulk een trant
van schryven, weinig geacht maaken by zyne Konstgenooten; en ook even weinig
lof behaalen by weldenkenden. ----- Wy twyfelen dus geen oogenblik, of de Heer â
Roy zal zyn eigen waarde te wel kennen, om op dit Geschrift te antwoorden: Aquila
non captat muscas.

Inleiding tot de kennisse der Natuurlyke Wysbegeerte, door J.
Esdré, A.L.M. Ph. Dr. en Lid van het Utrechtsche Provinciaale
genootschap van Kunsten en Weetenschappen. Met Plaaten. Derde
Deel. Te Leiden, by F. de Does, Pz. 1784. In gr. octavo, 348 bladz.
Aan de ontvouwinge der wyze, op welke beweeging in een lichaam ontstaan kan,
in 't tweede Deel afgehandeld, hegt nu de Heer Esdré, in dit derde, eene verklaaring
van de Leer der kragten van bewoogen lichaamen. Hieromtrent komt eerstlyk in
overweeging, hoe de kragten in bewogen lichaamen door uitwendige beweegende
oorzaaken ontstaan, en weder vernietigd kunnen worden, door eene enkele drukking
of persing. Vervolgens vestigt zich de oplettendheid op den aart en de berekening
der zogenaamde Doode en Leevendige Kragten; by

(*)

Zie Alg. Vad. Letteroef. Vde D. bl. 524.
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welke gelegenheid de Onderwyzer een beknopt berigt geeft, van het verschil, wegens
de berekening der kragten, onder de Wysgeeren ontstaan; waaromtrent hy zig voor
het zogenaamde Nieuwe Gevoelen verklaart, met aanwyzing van deszelfs
gegrondheid. Hierop stond hy over te gaan, tot het beschouwen van de wetten der
beweeginge van botzende lichaamen; dan gemerkt zulks eene kennis vereischt van
de verschillende gesteldheid der lichaamen ten deezen opzigte, zo verledigt hy zig
vooraf tot eene ontvouwing van de daartoe betrekkelyke kundigheden. Zulks doet
hem afzonderlyk handelen van den aart der veerkragtige vaste lichaamen in 't
algemeen, en die der Snaaren in 't byzonder; als mede tot eene verklaaring van de
veerkragt der platte Veeren, en andere veerige Stofklompen, nevens derzelver
uitwerking op botzende lichaamen. Dus den weg gebaand hebbende tot het
voordraagen van de Leer der Botzinge, handelt hy, na eene voorafgaande
opheldering van de botzing in 't algemeen, eerst over de botzing van lichaamen
zonder veerkragt, en dan over die van veerkragtige lichaamen; waarmede dit derde
Deel beslooten wordt. ----- De Heer Esdré houdt zich bestendig aan zyne allengskens
ophelderende en ligt bevatbaare manier van onderwyzen, die wy in 't voorige deezer
Inleidinge alreeds bemerkt hebben, en ook in dit gedeelte bespeuren. Men neeme,
tot een voorbeeld hiervan, de manier op welke hy zynen Leerling duidelyk doet
begrypen, wat men door doode en leevende kragten verstaa, en hoe men derzelver
werkingen hebbe te onderscheiden. Het gesprek van den Meester deswegens vangt
dus aan.
‘Meester. Een vermogen, 't welk op een lichaam drukt, zal het zelve of in
beweeging doen komen; of het gedrukte zal onveranderlyk zyne plaats blyven
behouden.
Het laatste heeft men, by voorb. wanneer een Gewigt op een Grondsteun, eene
Tafel, Pylaar of iets anders staat. ----- Het zelve zal door zyne zwaartekracht het
grondsteun nederdrukken, en aldus eenige kracht al drukkende daarop doen,
alschoon het gedrukte niet in beweeging kome.
Leerling. Het is onbetwistbaar, dat het Gewigt eenige kracht op deszelfs
grondsteun, schoon het laatste onbeweeglyk blyve, uitoeffend: want zulks ontkend
wordende, zou men tevens de zwaartekracht van het Gewigt moeten ontkennen,
het geen ongerymd is.
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M. Dus ziet gy, dat een drukkend vermogen, niet tegenstaande het gedrukte lichaam
onbeweeglyk blyve, egter kan gezegd worden eene pooging of kracht te oeffenen.
----- Een voorbeeld van het eerste geval, (namenlyk wanneer het gedrukt lichaam
in beweeging raakt,) ziet men in een werkend vermogen, 't welk, tegen een beletzel
drukkende, het zelve doet bewegen, terwyl het vermogen, tegen dat lichaam
persende, aangevoegd blyft, en met het zelve vereenigd voortgaat.
L. Men kan dit bespeuren in een Slede, Schuit enz. welke door een Mensch of
Paard word voortgeduuwd. ----- Het drukkend vermogen veroorzaakt in de Slede
eene beweeging, terwyl het zelve met het laatstgenoemde vereenigd voortgaat.
M. Soortgelyke werking heeft men ook in het gewigt, 't welk aan den arm van een
Balans hangende denzelven nedertrekt, - het perssend vermogen word te gelyk
met het gedrukt lichaam, namenlyk de arm van de Balans bewogen. ----- In beide
bygebragte en verklaarde gevallen heb ik u willen doen opmerken, eene zekere
kracht, welke door de drukking van het werkend vermogen op het gedrukte lichaam
geoeffend word; het zy het gedrukte beweege, het zy het zelve onbeweeglyk blyve:
- wyders, dat, in het een zo wel als in het ander geval, het krachtoeffenend vermogen
onbeweeglyk kan worden aangemerkt.
L. Gy vergist u. ----- In het voorbeeld van de Slede of van de Balans is het werkend
vermogen in beweeging.
M. Geenzins in opzigt tot het gedrukte lichaam; want het zelve blyft al drukkende
daar mede vereenigd: ----- Weshalven de zaak in dit oogpunt beschouwende, kan
men veilig stellen, dat het werkend vermogen, 't welk de Slede voort beweegd, even
zo wel onbeweeglyk blyft, als een Standbeeld, zyn grondsteun drukkende, in rust
staat.
L. Ik heb 'er niets tegen, wanneer men de zaak op deze wyze beschouwd.
M. Ik heb derhalven overtuigend betoogd, dat in beide genoemde gevallen het
krachtoeffenend vermogen onveranderlyk zyne betrekkelyke plaats blyft behouden.
----- De kracht, welke op het lydelyk of gedrukt lichaam besteed word, is van dat
soort, 't welk men eigenlyk Doode kracht, of, (zo anderen willen,) Drukkende of
Perssende kracht noemd. ----- Dat is: “Eene Doo-
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de kracht is eigenlyk die kracht, welke, door een drukkend of perssend vermogen,
al drukkende geoeffend word, zonder dat het vermogen zyne betrekkelyke plaats
veranderd.” ----- Anders gezegd: “eene Doode kracht is niets anders dan eene
enkele perssing of drukking van een zeker werkend vermogen.” ----- Want gelykerwys
eene perssing nimmer geschieden kan, ten waare het werkend vermogen altoos
gevoegd blyve tegens het gedrukt lichaam, alzo ook kan eene Doode kracht niet
werkzaam zyn, ten zy het krachtoeffenend vermogen zich gevoegd houde tegen
het beletzel of lichaam, waarop de kracht besteed word.
L. Ik bezef uit de gegevene beschryving, dat eene Doode kracht zich openbaard
in een lichaam, 't welk eene pooging doet, om zich te bewegen, niettegenstaande
het zelve wegens de wederkeerige werking van het Beletzel, in eenen staat van
rust blyft: - of zo het zelve in beweeging komt, dan geschied zulks nimmer, ten waare
het zelve tevens met het gedrukt lichaam voort bewege.
M. Men heeft aan dit soort van kracht om verscheide redenen den naam gegeven
van Doode kracht. ----- In de eerste plaats, om dat dezelve geoeffend word zonder
eenige merkelyke beweeging van het krachtoeffenend vermogen: want de
werkzaamheid van een op den grond drukkend Gewigt, of van iemand welke een
belade Slede voortduuwd, geschied immers, (gelyk wy gezien hebben,) zonder dat
het werkend vermogen, ten opzichte van het lydelyk lichaam, eenige beweeging
kan gezegd worden te hebben.
In de tweede plaats bediend men zich van deze benaming, om dat de kracht en
de wederstand, dat is, de werking en de wederwerking elkander onderling vernietigen.
----- De kracht van het vermogen word door den wederstand, als het waare, gedood;
----- zulks moet men niet alleen verstaan, wanneer twee perssende vermogens met
even groote kracht werken, maar ook van twee ongelyke vermogens. ----- By
voorbeeld, by aldien aan ieder arm van een Balans één pond Gewigt hangd, drukken
zy beiden met even groote kracht hunne ophangpunt, en maken dus een Evenwigt.
----- De kracht van het eene gewigt vernietigd of doodt de kracht van het ander. ----Maar zo het een 2 en het ander één pond weegd, zal 'er ook eene vernietiging van
kracht (schoon geen Evenwigt) plaats hebben: want, nademaal 'er geene perssing
is,
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zonder eene gelyke tegenperssing, zal één pond kracht, of perssing van het een,
één pond kracht van het ander vernietigen, terwyl het overig pond kracht van het
ander Gewigt besteed word, om de arm van de Balans, en de hier aan hangende
gewigten in beweging te doen komen.
In de derde plaats noemd men het beschreven soort van kracht Doode kracht, in
tegenoverstelling en ter onderscheidinge van de zogenaamde Levendige Krachten.
Zulks zal ik u doen zien uit eene breedere ontvouwinge van laatstgenoemde krachten,
tot welke ik nu overga.
“Door Levendige krachten verstaat men de krachten, waarmede bewogen lichamen
werken, wanneer zy in hunne beweeging een beletzel ontmoeten.”
Tot dit soort van kracht kan men al het volgende betrekken, namenlyk: de kracht,
waarmede een voortgeschoten Kogel aanvalt, en botst tegens een Muur, Boom of
eenig ander beletzel. ----- Wyders de kracht, waarmede een vry vallend lichaam op
een grondvlak nederkomt en het zelve stoot. ----- Eindelyk de kracht waarmede een
Hamer of Heiblok, opgeligd, en weder aan zichzelve overgelaaten wordende, na
het einde van zynen val, op den Paal botst.
L. Eene levendige kracht is derhalven de kracht, welke een in beweeging gebragt
lichaam op een wederstaandbiedend Beletzel uitvoerd.
M. Niet anders. ----- Sommige Natuurkundigen noemen dezelve ook wel, om die
reden, krachten van vry bewogen lichamen. Dat zy wezenlyk van de Doode krachten,
of enkele perssende vermogens in opzicht tot hare gewrogten onderscheiden zyn,
zal ik u met sprekende bewyzen onder het oog brengen; en (zo ik vertrouw) hier
van overtuigen. ----- Neem, by voorb. een Spyker, zet denzelven vast met zyn punt
in een Plank, en plaats dan op deszelfs kop een zeker gewigt van 10 ponden; de
kracht, waarmede de Spyker in dit geval gedrukt zal worden, is...
L. Van het soort, 't welk men Doode Kracht noemd, ingevolge uwe voorige
beschryvinge.
M. Recht zo. ----- Neem anders een anderen Spyker van dezelfde grootte en op
gelyke wyze in denzelfden Plank vastgesteld. Neem vervolgens een Hamer van 10
ponden zwaarte; - ligt, en laat denzelven wederom eenige reizen op den kop van
dien Spyker nedervallen. ----- Het gevolg hiervan zal zyn, dat de Spyker, na verloop
van

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

163
maar weinige oogenblikken, geheel in den Plank zal gedreven worden. ----- Maar
zal zulks ook waar zyn omtrend den eerstgenoemden Spyker; welke, volgens het
gegevene, door een gewigt van 10 ponden slegts gedrukt word? ----- Geenzins; al
wierd het gewigt van tien ponden zelfs veelmaal vermeerderd, als het getal der
herhaalde slagen, welke vereischt word, om den anderen Spyker geheel in den
Plank te dryven.
L. De ondervinding leerd dit onderscheid ten allerklaarsten. By aldien men den
Spyker door de enkele drukking van een gewigt in denzelfden tyd zo diep wilde
indrukken als met den slag van een Hamer geschieden kan, zoude men vergeefsche
poogingen doen, ten waare het Gewigt tot eene ontzaglyke grootte vermeerderd
wierd.
M. Zelfs zoudt gy hebben kunnen zeggen, tot eene oneindige grootte. ----- Dan
hoe ook dat Gewigt moge zyn, het is onwedersprekelyk waar, dat 'er een wezenlyk
onderscheid is tusschen de kracht van een drukkend gewigt, en die van een gelyk,
maar tevens vry bewogen lichaam.
“Eene Levendige overtreft eene Doode kracht of enkele perssing oneindigmaal;
invoege de kleinste kracht van een vry bewogen lichaam, met betrekking tot hare
uitwerking, de grootste drukking, of de grootste Doode kracht, te boven gaat; dat
is, beide die krachten zyn met elkander onvergelykbaar.”
Ik zal de waarheid hiervan bewyzen.
Eene Doode kracht van zeker oneindig groot vermogen, tegen een onbeweeglyk
beletzel geoeffend wordende, zal dat beletzel nimmer voor haar vermogen kunnen
doen wyken; en in zo verre moet die kracht als niets worden aangemerkt. ----- De
daaglyksche ondervinding daar en tegen leerd aan eenen opmerkzaamen, dat 'er
geen wederstand zy, welke niet door de herhaalde kracht van zeker vry bewogen
lichaam, (schoon die kracht nog zo gering zy,) eindelyk zal kunnen worden
overwonnen. ----- Een voorbeeld zal myn gezegde ophelderen. ----- Een steene
klomp zal door herhaalde drukkingen van één, of meer druppelen water, nimmer
kunnen worden uitgehold, veel minder doorboord.
L. Die zulks wilde ontkennen, zou iet stellen, 't welk tegen alle ondervinding en
gezonde reden stryd.
M. Desniettegenstaande bevind men egter dat een Steen, onder een Goot of
Waterpyp gelegen, door de ge-
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duurige nederdruiping der waterdruppelen in korten tyd kan worden uitgehold, ja
zelfs doorboord. ----- Dit leverd ons een voorbeeld op van eene Levendige kracht,
welke op zich zelve, met betrekking tot den wederstand, of de aantrekkingskracht,
waarmede de steendeelen onderling samenhangen, als oneindig klein kan
aangemerkt worden. ----- Deze kracht nu, hoe klein ook, is egter in staat by geduurige
herhaaling uitgeoeffend, na verloop van eenigen tyd, dien oneindigen grooten
wederstand te overwinnen, dat is, den Steen uit te hollen, of te doorbooren. ----Sommigen hebben ten onrecht de oorzaak van deze uithollinge, niet aan de kracht
van den val der druppen, maar aan den slag, of staat, welken dezelve door hunnen
val op den steen doen, willen toeeigenen, en drukken zich deswegens dus uit:

Gutta cavat lapidem, non vi, sed ictu cadendo.
Dat is:
Een Waterdrup hold eenen Steen niet uit door
zyne kracht, maar door den stoot van zynen val.
Een zeggen, 't welk eene tegenstrydigheid in zich behelsd: want de slag of stoot
is een gevolg van den val, welke weder een gevolg van de zwaartekracht is, aan
welke de geheele snelheid, beweeging, en dus ook de kracht, waar mede het
bewogen lichaam werkt, zynen oorsprong verschuldigd is.’
De Leermeester, hiermede een genoegzaam denkbeeld der twee gemelde soorten
van krachten gegeeven hebbende, handelt voorts over derzelver berekening;
waaromtrent wy, om dit Artykel niet te uitvoerig te maaken, alleen het volgende
zullen melden.
Men maakte voorheen geen onderscheid tusschen Leevendige en Doode
Krachten; en berekende dezelven zonker onderscheid; tot dat LEIBNITS daar in een
misslag ontdekte. Hy zag naamlyk, dat men noodwendig onderscheid moest maaken
tusschen kracht en kracht; dewyl de kracht van drukkende vermogens geheel
onderscheiden is van die, welke een vrybewoogen lichaam kan uitoefenen. ----- De
eerste noemde hy Doode en de laatste Levendige krachten.
‘Dat de Doode krachten moesten worden berekend, even als de Hoeveelheid van
beweeging, dat is, als de
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Klomp vermenigvaldigd met de snelheid: ----- Maar dat de Levendige of ingedrukte
krachten, een grooter gewrogt kunnende doen, ook daarom behoorden te worden
geschat, door het Gewigt, of den Klomp te vermenigvuldigen met het vierkant der
snelheid.’ ----- In 't eerste geval werkt een lichaam, ter zwaarte van 2 ponden, en
ter snelheid van 4 graaden, met eene kracht van 2 maal 4 gelyk 8; en in 't laatste
geval zal 't werken met eene kracht, gelyk aan 2 maal 4 maal 4, gelyk 32.

Vaderlands Geschied, Aardryks, Geslagt en Staatkundig
Woordenboek, opgesteld door den Uitgeever. Twaalfde Deel. Te
Amsteldam, by J. Kok en Zoon, 1785. In gr. octavo 328 bladz.
Dit Werk, op den ouden voet voortgaande, blyft bestendig een nuttig Woordenboek
met opzigt tot de voornaamste byzonderheden van ons Vaderland; waaruit men
gereedlyk de vereischte onderrigting nopens het een of ander Artykel kan erlangen;
nadien de Opsteller zig bevlytigt, om het hoofdzaaklyke van 't geen agtingswaardige
Schryvers deswegens aangetekend hebben, by een te verzamelen; terwyl hy tevens
de plaatzen aanwyst, alwaar men in hunne Schriften het bygebragte of een
uitvoeriger verslag kan vinden. Tot een byzonder staal uit dit Deel zullen wy den
Leezer hier voordraagen, het geen ons in deezen, uit de naauwkeurige opmerkingen
(*)
van den Heer van de Wall , opgegeeven wordt, wegens het aantal der verdronken
Dorpen, by het bekende onderloopen van de Zuidhollandsche Waard in den jaare
1421. ----- Volgens het gewoone verhaal zouden 'er, in dien Waard, toen twee en
zeventig Dorpen onder 't water bedolven, en vervolgens meer dan twintig onder het
zelve begraaven gebleeven zyn. Dan deeze begrooting heeft geene genoegzaame
zekerheid; en 't is vry waarschynlyk, dat dezelve hieruit ontstaan is, dat 'er in alle
de op dien tyd ingebroken Waarden, buiten den ongelukkigen Zuidhollandschen
Waard, met denzelven te zamen, zo veele Dorpen zyn ondergeloopen. 't Is althans
bekend dat de Schryvers,

(*)

Zie P.v.d. Wall, Handvesten enz. van Dordrecht, bl. 471, 472.
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in 't opgeeven van 't getal der Dorpen, verschillen, 't welk hier aanleiding geeft tot
een nader onderzoek.
‘Laat ons, dus vangt het aan, zien, wat 'er gezegd word ten aanzien van de 72
weggespoelde Dorpen, en wat 'er zy van het verschil der Schryvers daaromtrent.
(*)
Het versje, staande op de buitenzyde van de Spuipoort , en het opschrift, dat weleer
(†)
op de Zuidzijde van de Tooren van de groote Kerk pleeg te staan , pleiten sterk
voor de echtheid van dat gevoelen, veele, ja zelfs de meeste Historieschrijvers
stemmen daar mede overeen, doch 'er zyn 'er die slegts van zestien Dorpen gewag
maaken. Nicolaas de Clemangis, Geheimschrijver van Paus Benedictus den XIII,
spreekt in eenen brief, twee jaaren daarna geschreeven, zelfs maar van tien dorpen.
Pontanus, acht gevende op den omtrek der overstroomde Landen, heeft reeds
eenige agterdogt gehad, omtrend de waarheid van het algemeen gevoelen. Hij
meende daarom, dat men deeze dorpen, gelijk hij zig uitdrukt, voor buurschappen
houden moest. En zeeker, als men in aanschouw neemt de uitgestrektheid van de
waterplas, zijnde volgends zijne opgaaf slechts vier Duitsche mijlen lang en twee
breed, zoo is het bijkans ongelooflijk, dat zulk een kleine omtrek Lands een aantal
van twee en zeventig Dorpen in zig zou bevat hebben; ten ware men stellen wilde
dat dezelve niet allen in de Zuidhollandsche Waard geleegen waren, en wie kan
afkeerig van die gedachten zyn? De zo evenaangehaalde aantekening aan de
Tooren spreekt alleen van Villae continuae Dordraco, en het versje, dat Boxhorn
opgeest, stemt daarmede overeen, zeggende:
Tweeense Vent ICh dorp en sijnder Met sneLder spoet,
Ontrent DordreCht ondergegaan door de hooChte des VLoet.

‘Opmerklijk is 't daarenboven, dat de oudste Neder-

(*)

Dit versje luidt, volgens de opgave van van de Wall, bl. 130 aldus.

't Land en Water dat men hier ziet, waren 72 Prochien na
Kronijks bediet.
Geinundeert door 't water krachtig, in 't jaer 1421 waerachtig.
(†)

Dit opschrift geeft zyn Ed. bl. 471 dus op:
ANN. XPI. CIɔCCCCXXI NOVEMBRIS XVIII. SUBMERSAE FUERUNT; LXXII VILLAE CONTINUAE DORDRACO.
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landsche Kronijkschryvers, die het naast aan dien tijd leefden, gelijk Veldenaer en
de Schrijver van 't Goudsche Kronykje, Beka en AEgidius de Roja, hieromtrent niets
bepaalen. Het versje aan de Spuipoort is ook van geen genoegzaam gezag, om de
waarheid van dit gevoelen te wettigen. Men weet dat die Poort eerst in 1609 is
opgemaakt. En gesteld dat dit versje bevorens op de oude Poort mogt gestaan
hebben, gelyk men uit de stijl en schrijfwijze zou mogen vermoeden, wijst echter de
inhoud, onzes inziens, duidelijk uit, dat het een geruimen tijd na het ongeval eerst
gemaakt is. De Digter beroept zig niet alleen op het getuigenis der Kronijken, maar
hij spreekt tevens van Land, dat voor de Spuipoort gezien werd. Daarna, volgends
overgebleven berigten, sommige verdronken Landen niet eerder, dan tusschen het
jaar 1550 en 1560, begonden op te koomen, en men, tot dien tijd toe, aan de Spuien Butkenspoorten, met gelaaden Schepen, uit Braband pleeg af en aan te vaaren,
zo spreekt het van zelfs, dat de maaker van dat voorsz. vers niet eerder, dan toen
men Land en Water te gelijk zien konde, geleefd heeft. En voor zo ver de aantekening
aan de Tooren betreft, daarop kan men zig ook niet gerustelijk verlaaten. Indien
(zegt de Heer van de Wall) het ons had mogen gebeuren, om dat met eigen oogen
te beschouwen, zouden wij mooglijk in staat geweest zijn, om, uit den vorm en
gedaante der Letteren, omtrend haare oudheid eenige waarschijnlijke gissinge te
kunnen maaken. Zo wij echter niet geheel mis tasten, is het van laater tijd. Het blijkt
(zegt zijn WelEd. verder) van elders, dat een soortgelijk opschrift, wel eer gestaan
hebbende op de Noordzijde van de Tooren, bevestigt dat deze Tooren, in het jaar
1457, door eenen hevigen brand, zeer beschadigd is geworden; zo dat al het
houtwerk daarvan niet alleen verbrandde, maar zelfs de klokken 'er uit nedervielen.
Het is dus waarschijnlijk, dat die opschriften 'er naderhand zijn opgezet. 'Er worden
echter schrijvers gevonden, die in de vijftiende en zestiende Eeuw bloeiden, welke
van twee en zeventig Dorpen gewag maaken, als onder anderen de schrijver van
(*)
het Magnum Chronicon Belgicum , en Chrijsostomus Neapolitanus, die in het jaar
1514 dezen wa-

(*)

Dees leefde, volgens de aantekening van van de Wall, in 't jaar 1458, gelijk B. STRUVIUS in
Praefat. T. III. Scriptorum PISTORII reeds heeft aangetoond.
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terplas zelfs bevaaren heeft, stemt daarook mede overeen. Reigersberg, wiens
Chronijk van Zeeland 1551 het ligt zag, hangt daar ook zijn zegel aan. Om dan de
verschillende gevoelens van die alle te vereffenen, komt het ons waarschijnlijk voor,
dat zij, die van twee en zeventig Dorpen gewag maaken, alleen eene overstrooming
bedoelen; en dat zij, die van minder Dorpen spreeken, eene geheele wegspoeling
of verwoesting beoogen. Zeer waarschijnlijk is het, dat 'er twee en zeventig Dorpen,
in de nabuurschap van Dordrecht, door het water, in den eersten aanval zijn
ondergevloeid, doch zo, dat 'er slegts zestien of daaromtrend, geheel en al, door
de wateren zijn verzwolgen geworden, terwijl de overigen allengs, ja zelfs kort
daarna, het hoofd weder boven staken. Men behoeft dus de namen der vernietigde
Dorpen, zo door van der Eijk als door Boxhorn opgegeeven, maar na te gaan, en
als dan zal men zien, dat het getal op verre na geen twee en zeventig haalen kan.
Hebbende de eerste 'er niet meer dan één en twintig, die na zijn zeggen zijn
ondergebleven, en nog heeft hij, om dat getal te vergrooten, Dorpen daarbij gebragt,
die in de Rijderwaard, zo als Oost en West Barendrecht, als ook Carnisse, en
geenzints in de Zuidhollandsche Waard gelegen waren. Daarenboven word bij
denzelven schrijver onder anderen gesteld Sprang in 's Gravenmoer, daar het uit
een brief van den zesden April des jaars 1422 blijkbaar is, dat deeze het gemeene
land, in poogingen om de Zuidhollandsche Waard te herdijken te hulp gekomen
zijn. Zij waren derhalven alleen beschadigd, en geenzints geheel verzwolgen. Kort
na de inbraak heeft men middelen beraamd, om dezen Waard te doen herdijken.
Dordrecht, als daarin ten hoogste betrokken, wendde ijverige poogingen aan. Eene
reeks van Handvesten en Brieven bevestigt zulks ten klaarste. Dan, of de inhaaligheid
van sommige Rentmeesters, die de penningen, tot herdijking uitgelegd, niet ter
goeder trouw gebruikten, (R. Snoij schijnt van dit oordeel te zijn;) dan of de
binnelandsche oorlogen, de oorzaak geweest zijn, dat het geheele land niet beverscht
heeft kunnen worden, zo Wagenaar van oordeel is, valt moeilijk te beslissen. Mooglijk
hielp het een het ander.’
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Historie der Admissie in de Ridderschap van Overyssel, van Jr.
Johan Derk van der Capellen, Heer van den Pol, Appeltern, Altforst,
Hagen, enz. door Fr. Adr. van der Kemp. Te Leyden, by L. Herdingh,
1785. Behalven het Voorwerk, 245 bladz. in gr. octavo.
Zints het jaar 1779, toen de Heer v.d. Kemp beloofde deeze Historie te zullen
vervaardigen, hebben de welmeenenden in den Lande na de volvoering hier van
verlangd, als het geschiktste middel om de lasterzugt, die nog al steeds den nooit
volpreezen van der Capellen een haatlyken blaam aanwreef, den vullen mond te
snoeren. Zyne vyanden naamlyk, hoe verstomd anders, daar 't gansche gedrag van
dien loflyken Voorstander van Nederlands Vryheid zo onwederleglyk tot zyne eer
strekte, zogten hem nog by aanhoudendheid verdagt te doen blyven van
ondankbaarheid jegens Z.D.H.; terwyl ze beweerden, ‘dat zyn Hoogwelg. door den
veelvermogenden invloed van Z.D.H., als Stadhouder van Overyssel, tegens de
constitutie der Provincie, in die Ridderschap was ingedrongen.’ Ter wederlegginge
hier van was niets geschikter dan eene echte opgave van 't voorgevallene by die
Admissie; als waar uit het tegendeel ten klaarste moest blyken: gewigtige reden
hebben de uitvoering hier van eenigen tyd opgehouden; doch thans is dezelve
voltrokken en wordt in dit Geschrift gemeen gemaakt. Een Geschrift, waarvan de
Opsteller, des Ridders Boezemvriend, met het hoogste regt, aldus mag spreeken.
‘Uit dit mijn beknopt geschied verhaal, uit de Registers getrokken, zal een elk kunnen
blijken, dat deze voortreffelijke Man tot de Admissie in de Ridderschap van Overijssel
volkomen was gerechtigd; en na dit betoog, zal elk Nederlander, die belang stelt in
het handhaven van de zaake der deugd en gerechtigheid; die niet onverschillig is
omtrent de Vrijheid van zijn VADERLAND, omtrent het mishandelen en beledigen zijner
Hooge Vertegenwoordigers, het mij dank weeten, dat ik den Edelen VAN DER
CAPELLEN van ondankbaarheid vrij gepleit, en dien VADER DES VADERLANDS tegen
de hoonende beschuldigingen van Z.D.H. WILLEM V., als of Hij de eerste oorzaek
en aenstooker was van alle de tegenwoordige troubles, en het Hoofd van eene
Partije in de Republiek, die het Stadhouderlyk Huis zogt over hoop te werpen, hebbe
verdedigd.’
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Ter uitvoeringe hiervan gaat vooraf een berigt van 's Mans adelyke afkomst, met
melding veeler zyner braave Voorouderen en Bloedverwanten, die den Lande groote
diensten beweezen hebben; zynde de Autheur tevens gedagtig aan de naamen
dier uitmuntende Mannen, uit dit Doorlugtig Geslacht, waarop Neêrlands Volk nog
heden mag roemen. De melding van dit Geslacht geeft hem aanleiding tot het
gewaagen van veeler voortreslyke bedryven, die den Lande nuttig waren, en hun
ter eere strekten. ----- Dit afgehandeld zynde komt de Heer van der Kemp bepaalder
tot zyne Hoofdpersoonaadje Johan Derk Baron van der Capellen, geboren den 2
Nov. 1741, te Thiel in Gelderland, en den 4 Juny 1766 gehuwd met de Overysselsche
Freule Hillegonda Anna Bentink. ‘Door zijne geboorte, door zyne echtverbintenis
met eene Overysselsche Freule, door het bezit van alle de vereisten, welke het
Reglement op de Admissie der Edelen van een vreemd Jonker vordert, en het
verkregen Declaratoir van wegens de Ridderschap der Graefschap Zutphen van
reciproque admissie, was, zegt onze Schryver, zijn Hoog Welg. tot de zitting in de
Ridderschap van Overijssel gerechtigd:’ en hy meldt ons verder, hoe zyn Hoog
Welg. zig, overeenkomstig daar mede in den jaare 1770 aangaf, om van de
Havenzate den Bredenhorst in de Ridderschap van Overyssel verschreeven te
worden. Hierop geeft hy voorts een naauwkeurig achtervolgend verslag van 't
voorgevallene by die gelegenheid; 't welk, (na veel tegenstribbelens door de
meerderheid der Heeren van de Ridderschap,) op de decisie van Z.D.H., die den
22 October 1770, in een brief aan den Heer Droste van Twenthe, reeds verklaard
had, dat Hij de zaek van den Heer VAN DER CAPELLEN juste vond, en dat zijn Hoog
Welg. dierhalven BEHOORDE in de Ridderschap geadmitteerd te worden, ten voordeele
van zyn Hoog Welg. eindigde. Hy werd naamlyk, op den 20 Oct. 1772, van den
Bredenhorst geadmitteerd, en nam ook, na het doen des gewoonen Eeds, zitting
in de Vergadering van Ridderschap en Steden. ----- ‘Ziet daer dan,’ zegt de Heer
van der Kemp, op het afloopen van dit verhaal, ‘Ziet daer dan den Heere J.D. v.d.
Capellen in de Ridderschap van Overijssel beschreven. Nu houde ik mij verzekerd,
zal het geenen sterveling meer gelukken te bewijzen; dat de Heer van de Pol wegens
die admissie, uit hoofde eener ontvangene gunste, aan Z.D.H. dankbaerheid zoude
zijn verschuldigd; uit hoofde dat elk on-
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zijdige zal moeten erkennen, dat Z.D. H, in de zaek van dien Edelman, niets minder
konde gedaen hebben, toen deze aen Hoogstdenzelven ter definitie en decisie was
opgedragen, zonder zich aen onrechtvaerdigheid schuldig te maeken en zijnen
plicht als Stadhouder te vergeten.’ ----- Wat wyders de gronden betreft, op welken
zyn Hoog Welg., schoon een vreemd en wel oorspronglyk een Zutphens Edelman,
zynen eisch op de verschryving in de Overysselsche Ridderschap kon vestigen,
deezen zyn beknoptlyk vervat in deszelfs eerste Deductie, ten fine van admissie,
aan Ridderschap en Steden, met een bygevoegd Request overgegeeven, welke
onze Schryver, nevens de verdere daar toe behoorende Papieren, in de Bylagen
geplaatst heeft.
Aan dit geschiedverhaal, strekkende grootlyks ter afwendinge van 't denkbeeld,
dat zyn Hoog Welg. schuldig zou zyn aan ondankbaarheid, om dat hy, niet zo zeer
naar regt, als wel ter gunste van Z.D.H., in de Ridderschap van Overyssel
verschreeven was, hegt de Heer v.d. Kemp verder eene verdeediging van zynen
Vriend, tegen de beschuldiging van ondankbaarheid, gegrond op het verwyt, dat
zyn Hoog Welg. benevens de Heer VAN DE MARSCH, de aanstookers der
tegenwoordige troubles, en de Hoofden eener Party in de Republiek zouden zyn,
die het Stadhouderlyke Huis over hoop zogten te werpen. ----- Ter wederlegginge
hiervan strekt eene ontvouwing van 's Mans character, en een beknopt berigt van
zyne bedryven, welk een en ander door etlyke Bylaagen opgehelderd en bevestigd
word. Dit alles doet ons de ongegrondheid deezer beschuldiginge zo handtastlyk
zien, dat de Heer v.d. Kemp dit zyn Geschrift, in vertrouwen op zyne goede zaak,
aldus eindige.
‘Nu zal Z.D.H. WILLEM de V., zonder mij eenige bitsheid of onbescheidenheid te
last te kunnen leggen, mijn overleeden Vriend, niet langer van ondankbaerheid
beschuldigen, of hem een Oorzaek en Aenstooker der tegenwoordige troubles
kunnen noemen.’
‘Ik heb VAN DER CAPELLEN van den Hem aengewreven blaem volkomen gezuiverd,
en zelvs, hoe zeer zulks in geenen deele mijn hoofddoel ware, aen Zijne Hoogheid,
(*)
die, volgens zijne betuiging , zo kiesch en gevoelig

(*)

‘Ik hebbe het oog op de uitdrukkingen van Z.H. in deszelvs adres aen H.H.M. gemaekt den
1 Nov. 1784, dat hij meende zich niet te moeten stooren aen valsche en nadeelige gerugten,
zo lang zij bleven in generale termen, en zonder eenig fait te specificeeren; maar toen zonder
bewinpeling eene stellige misdaed Z.H. ten laste gelegd werdt, achtte hij het noodig, dat de
valschheid van zulk eene imputatie der Natie kenbaer gemaekt werdt. Leids. Courant, 8 Nov.
1784.’
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is omtrent zijn eere, die nimmer de magt ontving om zijnen Medeburger van deszelvs
goeden naem te beroven, aenleiding gegeven, om nu nog recht te doen aen
CAPELLEN's zeldzaeme verdiensten ----- verdiensten, door welke zijne zwakheden
uitgewischt, zijne gebreken, welke hij nimmer wenschte te verbloemen, rijkelijk
geboet werden ----- verdiensten! eindelijk, zo uitmuntende, dat de ieverigste
Republikainschgezinde, die met mij der groote voordeelen, welke de wel bepaelde
(*)
Stadhouderlijke bediening voor ons Gemeenebest kan hebben, kundig is,
oprechtelijk zouden wenschen alle de averechtsche bedrijven van WILLEM den I tot
WILLEM den V, met een diep stilzwijgen te kunnen bedekken, indien deze, met die
zelvde belanglooze Vaderlandsliefde der VAN DER CAPELLENS, vereenigd geweest
waren in Dezen of Genen uit het Doorlugtig Huis van ORANGE.’

J.J. Björnstähl's Reize door Europa en het Oosten, benevens
Norberg's Brieven uit Italien en Konstantinopel. Zesde Deel. Te
Utrecht, by G. van den Brink Jansz. en te Amsterdam, by de Wed.
Esveld en Holtrop, 1784. Behalven het Voorberigt en den Bladwyzer
400 bladz. in gr. octavo.
Björnstähls laatste reis in Turkye en Griekenland, op welke die Reiziger, na het
doorwandelen veeler Landen, zyne laatste rustplaats vond te Salonichi, alwaar hy
den 12den van Hooimaand des jaars 1779 overleed, is in dit deel vervat. Men heeft
'er bygevoegd, de Brieven van den Hoogleeraar Matthias Norberg, behelzende een
verslag zyner opmerkingen in Frankryk, in Italie, en wel byzonder in Turkye. Deeze
Brieven zo van de hand des eersten als van die des laatsten Schryvers, le-

(*)

‘Lezenswaerdig is het geen wij bij de kundige Opstellers van een Vaderlandsch Werk vinden,
Grondw. Herst. van het Staetswezen, I.D. IV. St. bl. 245 en volgg. bij J. Allart, te Amsterdam;
en dan zal men niet langer het bekende van Cicero Nactus es ex perditis &c. op den
Stadhouder met grond kunnen toepassen. CICERO in CAT. I. 10.’
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veren ons op nieuw een aantal van merkwaardige berigten, bovenal van zulke
byzonderheden, die de landstreeken en de inwooners van Turkye en Griekenland
betreffen. Eene verkeering van den Hoogleeraar Norberg, met een Maronieter Abt
was dien, door den Koning van Zweeden, benoemden Reisgezel van den Heer
Björnstähl, van zeer veel dienst, om eene gegronde kennis te verkrygen van de
leevenswyze der Oosterlingen in 't algemeen, en van 't geen de Sabeêrs. ook wel
Galileërs geheeten, of zogenaamde Johanniter-Christenen, in 't byzonder aangaat;
uit welken hoofde wy hier deswegens eene breedvoerige onderrigting erlangen.
Van éénen deezer Brieven, raakende die Godsdienstige Gezinte, hebben wy reeds
(*)
by eene andere gelegenheid gewag gemaakt , en 't zal derhalve, daar ons de
verdere Brieven over dit onderwerp nu in handen komen, niet ongepast zyn, dat wy
op de hier voorts medegedeelde berigten nog wat staan blyven. Wy zullen ze egter
niet allen plaatzen, om dat ze, als gaande over hunne geheele leevenswyze, in dit
geval te uitgebreid zyn; maar ons voornaamlyk bepaalen tot die berigten, die ons
hunnen Godsdienst leeren kennen.
Raakende de oude Schriften hunner Geloofsleere, wordt ons hier gemeld, dat
dezelven, by gelegenheid eener vervolginge, waardoor ze uit Galilea verdreeven
zyn, door hunne vervolgers verbrand zyn geworden; weshalven deeze Galileërs
toen zy te Elmarkab kwamen, alle hunne boeken verlooren hadden. ‘Maar, (dus
luidt voorts het verhaal,) eenige ouden van hunne leeraars vernieuwden dezelven
uit hun geheugen: op die wyze zyn hunne nieuwe boeken uit de asch der ouden te
voorschijn gekomen; en dezen zijn thans hunne geloofsleer. Hunne oude verbrande
boeken waren niet door JOANNES den Doper zelven opgesteld, maar, volgens de
verzekering der Galileërs, door zijne leerlingen, en zulken, die hem gezien en gekend
hadden. Dezen schreven zijne levensgeschiedenis. De inhoud van dezelve handelt
van zijne geboorte, doop, regtvaerdigheid, gebeden, predikatien, eten en klederen.
En deze levensbeschrijving is naderhand, tot op de gemelde vervolging, met nieuwe
ophelderingen en bijvoegzels aanzienlijk vermeerderd, en altijd als de eenige regte
weg tot een gelukkig leven voor en na den dood gevolgd. De geloofsgrond dér
Galileërs is, dat JOANNES de dooper door God in de waereld gezonden is, om met
den levenden doop der Jordaan tot vergeving der zonde te doopen, en van de
regtvaerdigheid in den naam des lichts en des woords te prediken. Zij lochenen
niet, dat de Messias 'er geweest is, maar bekennen

(*)

Zie Alg. Vad. Letteroef. IV. D. bl. 467: alwaar we ook aangetekend hebben, dat, volgens den
Hoogleeraar Michaëlis, de rechte naam deezer Gezindheid die van Sabiers of eigenlyk
Zabeërs, is.
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dat de Messias de zoon van MARIA is, doch zij geloven niet, dat hij de zoon van GOD,
maar alleen van één der profeeten, en MARIA zijne moeder, op dezelfde wijze als
alle andere vrouwen, is. Zij geloven dus, dat de Messias gekomen is, en verwagten
hem niet gelijk de Jooden. Dienvolgens zijn de Galileërs eene middensekte tusschen
de Jooden en Christenen.’
Gelyk deeze gezindheid haar geloof tot de leer van Joannes den Dooper bepaalt,
zo zyn ook derzelver plegtige feesten tot hem betrekkelyk; van de voornaamsten
dier feesten wordt in deezen verslag gegeeven; doch wy zullen ons, kortheidshalve,
slegts tot het algemeene berigt deswegens bepaalen. ‘Zij hebben, volgens dit verdere
berigt, kerken, zonder eenige cieraadien; men vind 'er niets anders in dan stroomatten
op op den vloer, vlakke steenen om in de bid-uuren op te leunen, een vat met water
gevuld tot gebruik bij den doop, en een altaar onder een boog, alwaar een stoel
voor den priester, en eene laage tafel met honig en springhaanen staat. De Galileërs
steken op hunne feestdagen in elk huis eene dunne kaars aan, dragen dezelve in
de hand, of op het hoofd, naar de kerk, gaan nevens den priester driemaal, danzende
en zingende, rondom eene tafel midden in de kerk, die met honig en springhaanen
voorzien is, en voor welke zy zig ten laatste verscheide maalen buigen, en met luide
stemme roepen: “Liefde door onzen vader JOANNES den doper, Heer, hoor ons,
verlos ons van alle onze vijanden, en verdelg allen, die tegen ons opstaan; gij,
regtvaerdige regter, vergeef ons onze zonden, en verlicht ons verstand, op dat het
licht des geloofs en der waarheid over ons lichte, amen.” Tot besluit word dan zo
wel, als bij andere godsdienstige gelegenheden, honig en springhaanen aan alle
aanwezenden en afwezenden uitgedeeld. Na het eindigen van den godsdienst
worden alle de kaerzen aan den opzigter der kerkgoederen gegeven, en naderhand
tot gebruik deels der kerk, deels der armen, welken zonder licht in de hand daar
komen, besteed. Men moet opmerken, dat zonder kaerzen honig en springhaanen
geen godsdienst gehouden wordt. De Galileërs vieren twee dagen in de week, den
donderdag en vrijdag, beiden zijn bij hen even heilig, en op elken houden zij twee
bid-uuren, het eene tegen zonne opgang, het andere tegen zonne ondergang. ----Als de priester predikt, dat gewoonlijk eens in de maand geschiedt; sprekende
inzonderheid van het licht van het woord, van den doop van Joannes en deszelfs
levend water, heeft hij eenen langen wijden mantel van kameelenvel, aan, eene
hooge muts, insgelijks van kameelenvel, op het hoofd, en eenen staf in de hand.
Onder het prediken word de kerkdeur gesloten gehouden, en buiten zelfs met eene
wagt bezet, om paerden, ezels, schaapen, geiten en ander vee af te keren, ten
einde dezelve niet in de kerk zouden komen, en
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de aandagt storen. Gedurende de predikatie laten zij ook geene kinderen, het zij
jongens of meisjes, toe, in de kerk te komen: den eersten word dit eerst, als zij
vijftien, den anderen, als zij twintig jaaren oud zijn, veroorloofd. Allen horen de
leerrede met veel eerbied en aandagt aan, zommigen staande, anderen zittende,
doch allen met gebukten hoofde en kruiswijze op de borst gelegde handen; elk heeft
zijnen bijbel voor zig; men begrijpt dat de priester, welke predikt, ook niet zonder
bijbel is. Deze predikt, zonder te lezen, of een schets te gebruiken, in de Arabische
taal, om voor elk verstaanbaar te wezen; maar de bewijsplaatzen leest hij uit zijnen
bijbel voor, en haalt ze aan in de Galilesche taal, welke alleen de geleerden verstaan.
De ongeleerden verstaan weinig meer, dan het geen hunne gewoone kerkgebeden
bevatten. De predikatie duurt omtrent een uur: onder dezelve ontstaat niet zelden
eene woordenwisseling tusschen den prediker en zulken onder zijne toehoorders,
die in de Galilesche taal ervaren zijn. Als de eerste eene bewijsplaats uit zijnen
bijbel verkeerdlijk aanhaalt, vallen dezen hem in de reden en zeggen; dat staat 'er
op die wijze niet geschreeven. En zo beginnen zij met elkander te redentwisten. De
eene zegt: bij JOANNES en zijnen doop, het is waar, het geen ik zeg. De anderen
brengen 'er tegen in bij JOANNES en zijnen doop, het is niet waar het geen gij zegt;
uwe lezing is eene schrijffeil, en dat kan van de onze niet gezegd worden, welke
allen met elkander overeenstemmen; het kan ook wezen, dat uw boek met de onzen
overeenkomt, maar dat gij verkeerd ziet: gij hebt maar twee oogen, doch wij hebben
'er veelen. De priester komt dan van zijnen predikstoel af, ziet hunne boeken, en zij
zien het zijne naar. Zomwijlen ontstaan 'er zelfs drie partijen. Het gebeurt dikwils
dat de prediker op deze wijze genoodzaakt word, geduurende zijne predikatie, meer
dan eens van zijnen predikstoel te klimmen, menigmaal duurt het verschil ook langer,
dan de predikatie zelve; egter geschiedt dit altijd zonder geweldige driften, maar
met eene welvoeglijkheid, die de plaats en het onderwerp vereischen.’
Voorts verleent men ons hier een verslag van hunne zeden, leevenswijze en veele
byzondere gedsdienstige en burgerlyke instellingen; waarvan wy hier nog maar
alleenlyk hunne gewoonte van 't begraaven der dooden enz. zullen bybrengen.
‘Zij begraven, verhaalt men ons, hunne doden des nagts. Zij leggen den
overledenen op eene tafel, trekken hem de klederen uit, en brengen het water
nevens zeer welriekende zeep aan. Als dan wasschen zij hem van het hoofd tot de
voeten met het water, waarop hij zorgvuldig afgedroogd, en met de zeep berookt
word: daarna trekken zij hem zijne klederen weer aan, en leggen hem in eene
langwerpige plankenkist, wanneer hij door vier persoonen ten grave gedragen
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word. De priesters gaan voor het lijk uit, met eenen rok van kameelenvel, die op de
voeten hangt, en eene hooge muts, insgelijks van kameelenvel, op het hoofd. Allen,
die het lijk volgen, hebben bloemen in de hand, welken zij op het lijk werpen, als
het in het graf gelaten is. De graven der Sabeërs zijn wel gebouwd, boven de aarde
van steen, en van binnen wit gepleisterd. Zij leggen den overledenen op eene
matras, een hoofdkussen en een wit laken neder, zo dat hij daar ligt even als iemand,
die slaapt. Naast hem leggen zij twee broodkoeken, eenen witten en eenen zwarten,
den eersten aan zijne regter, den anderen aan zijne linkerhand. Op dezelfde wijze
zetten zij ook twee kruiken naast hem, eene glazen met rein water aan de regter,
en eene aarden met onrein water aan de linkerhand. Daarop zegt de priester tot
den doden: zie, hier hebt gij alles, wat gij nodig hebt; als de goede engel bij u komt,
moet gij hem van dit versch wit brood en dit rein water geven, maar als de kwaade
engel bij u komt, moet gij hem van dit hard zwart brood en dit onrein water geven.
Verder leggen zij in het graf geld in een doekje gewonden, meer of minder, naar
dat de nabestaanden van den overledenen meer of minder bemiddeld zijn. De
Sabeërs geloven dat hun lichaam in stof verandert, maar de ziel vroeger of laater
met een ander lichaam geboren word, en verblijden zig meer op den sterfdag, dan
op den bruiloftdag, wijl zij menen, dat zij in het andere leven gelukkiger dan in dit
worden. Zij geloven ook vastlijk, dat de ziel in den dood het geheugen van alles
verliest, uitgezonderd het graf, waarin het lichaam nevens het geld gelegd is. Als
zij derhalven voor de tweede reis in de waereld komen, gaan zij naar het graf, om
het geld te krijgen, het welk zij in de andere waereld tot haare benodiging gebruiken.
Van het uur des doods tot op den negenden dag leggen zij de klederen en den
turbant des overledenen op een paerd, en trekken zo door het gansche dorp. Alle
zijne nabestaanden en vrienden volgen dit paerd na, werpen witte neusdoeken, in
dewelken men genaaide bloemen ziet, in de lugt, en zeggen GÖRGÖS of IBRAHIM, of
zo als hij anders mag heten, is niet dood, maar komt, als het GODE behaagt,
andermaal zegepralend weêr bij ons in de waereld; gij, zee van goedheid zijt van
ons gevonden; gij heer van genade laat hem nog gevonden worden, mijnen
nabestaanden. Op den derden dag na zijn overlijden rigten zij een groot gastmaal
aan, voor allen, die hem ten grave geleid hebben, welken zomwijlen een getal van
twee of driehonderd uitmaken. Zij zetten eene zeer groote tafel zonder voet of
schraagen op den grond, ook zonder tafelkleed, schotels, borden, lepels en messen.
Borden en schotels worden daartegen ook op den blooten grond gezet. Hun eten
bestaat dan in gekookte schapen, doch die geheel gelaten worden, zo
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dat 'er niets van afgesneden is, gelijk ook in een geregt van vleeschsoep en rijst
toebereid, nevens gekookt of gebraden mengzel van rijst en vleesch. Dit zijn hunne
geregten, en verder niets dan brood. Zij eten met de handen, zonder lepels en
messen. Als zij van de tafel opstaan, zeggen zij allen uit éénen mond: GOD geeve
hem ons in vrede weder. Daarop vegen zij na den maaltijd, ter eere van den
overledenen, met hunne handen, zonder dezelven gewasschen te hebben, het
aangezigt en den baard af, dit doen zij in het sterfhuis. Daarna gaan de priesters,
door alle de overigen verzeld, naar het graf, de priesters dragen dan groote schotels
vol honig en springhaanen op het hoofd. Gedurende dezen omgang en bij het graf
deelt elk naar zijne omstandigheden aalmoessen uit onder de armen. Maar binnen
in het graf geven de priesters elk der aanwezenden honig en springhaanen, als
eene heilige offerhande; waarop zij eenen lofzang in de Oudsyrische taal, ter eere
van de ziel des overledenen, beginnen te zingen.’

J.D. Michaëlis, Oostersche en Uitlegkundige Bibliotheek. Twintigste
Deel. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Utrecht, by J.C. ten Bosch,
1784. In gr. octavo, 149 bladz.
Lief hebbers van Taal- en Oudheidkunde, en naspoorers der Oostersche
Geleerdheid, vinden in dit Deel weder, naar gewoonte, eene groote verscheidenheid
van aanmerkingen, door den Hoogleeraar Michaëlis deswegens bygebragt, in zyn
verslag van uitgekomen Geschriften, en hem toegezonden berigten, die dit onderwerp
betreffen. 'Er komen ons onder anderen twee Stukken in voor, die de Sabeërs of
Zabiërs raken, van welken wy zo even gewag gemaakt hebben 't welk ons noopt
om daarvan nog iets te melden. De Heer Niebuhr naamlyk had in een Brief, aan
den uitgeever van het Duitsche Museum, eenige bedenkingen geopperd, tegens
het verhaal van den Hoogleeraar Norberg, uit den mond van Germano Conti, wegens
deeze Secte. De Hoogleeraar Michaëlis, van deezen Brief gewag maakende, lost
die bedenkingen eenigermaate op, en geeft te kennen, dat hy niet twyfelt, of de
Hoogleeraar Norberg zou desaangaande nog wel meerder licht kunnen geeven.
Ter verkryginge hiervan zond hy het door hem geschreeven dien Hoogleeraar toe,
en 't gelukte hem, nog voor de afgifte van dit Deel, een antwoord te bekomen, 't
welk zyne oplossingen bevestigde, van welk antwoord hy dan ook nog in deezen
het daartoe behoorende uittrekzel plaatst. De Hoogleeraar Norberg verzekert ons
hier, dat men zig op het verhaal van Germano Conti volkomen kan verlaaten, daar
ook andere Maroniten, te Constantinopelen hun verblyf hou-
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dende, het zelve bevestigen. Zyn Europisch klinkende naam, zegt hy, is geene rede
om hem te verdenken, als had hy zig valschlijk zijne waardigheid onder de Maroniten
aangematigd. Hij is naamlijk in der daad te Aleppo gebooren, maar van Europische
Ouders; zyn Vader was van Roomsche, zyne Moeder van Fransche afkomst, maar
beide Maroniten en spraken Arabisch, waarom dan ook Germano Conti beide het
Italiaansch en Fransch niet dan slegt spreekt en uitspreekt. In zyne jeugd zonden
zyne Ouders hem naar den Libanon, om het Syrisch te leeren, en daar is hy 25
jaaren gebleeven: hier op zond hem de Patriarch van Antiochien tot zaaken naar
Rome, van waar hy ook Frankryk en Spanje bezogt, en toen te rug kwam. Hy reisde
ten tweeden maal naar Rome, kwam te Napels, was daar Arabische Tolk, en bleef
'er vyf jaaren, keerende toen naar zyn Vaderland te rug. Voorts is hy te
Constantinopolen, zo by de Maroniten als by anderen, in zyn character en
waardigheid, als Vicaris van den Patriarch van Antiochie, bekend en erkend. ----Ook vervalt de aanmerking van Niebuhr, als ware Merkab, by gebrek van water,
geen geschikte plaats voor deeze Secte; daar Merkab hier niet zo zeer aanduidt
die vesting op den hoogen berg, als wel het omliggend oord, dat van dit Bergslot
zyn naam heeft, en ryk is in beeken en kleine rivieren: ook ontspringt 'er, zelfs uit
den Berg Merkab, eene sterke beek. ----- En wat eindelyk de bedenking aangaat,
dat Conti deeze Secte met de Nassairers, van welken Niebuhr in dien oord had
hooren spreeken, verwisseld zou hebben, 't is hiermede zo gelegen, dat men veel
eer te denken hebbe, dat zy, uit wier berigten Niebuhr spreekt, de aanhangers
deezer Secte Nassairers genoemd zullen hebben. Het blykt althans dat de Zabiërs
zig, in hunne eigen boeken, ook Nazareërs of Nassareërs noemen; welke benaaming,
ontleend zynde van de Stad Nazareth, zo veel zeggende als Nazarethaanen, juist
Galilea als het Vaderland van deeze Secte kenbaar maakt. ----- De Hoogleeraar
Michaëlis merkt ter dier gelegenheid nog aan, dat, daar Nasran een Christen
betekent, zulks voorts wel aanleiding gegeeven kan hebben, om de benaaming van
Nazareër ook in dien zin te verstaan; waar uit dan wyders wel voortgesprooten kan
zyn de tegenwoordige benaaming van St. Jans Christenen, die hun zeker ten onregte
gegeeven wordt, aangezien zy niet onder de Christenen behooren. ‘Dus schynt,
zegt hy, Nazareër eene drievoudige betekenis te hebben: (1.) Christen, dus
gemeenlyk in het Arabisch. (2.) Eene zekere Secte van Joodsche Christenen, die
in de Kerkgeschiedenis voorkomt. En (3.) Zabiërs of Leerlingen van Johannes. En
misschien zyn deeze betekenissen somtyds van zulken, die iets van de Nazareners
verhaalden, verwisseld geworden.’
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Nederlandsche Reizen, tot bevordering van den Koophandel, na
de meest afgelegene gewesten des Aardkloots. Doormengd met
vreemde lotgevallen, en menigvuldige gevaaren, die de
Nederlandsche Reizigers hebben doorgestaan. Met Plaaten. Vierde
Deel. Te Amsterdam, by P. Conradi, en te Harlingen, by V.v.d.
Plaats, 1784. Behalven den inhoud, 179 bladz. in gr. octavo.
Dit Deel bevat een berigt van twee merkwaardige Reistogten na de Oostindiën; te
weeten, een onder het bevel van den Admiraal Wybrand van Waarwyk in den jaare
1602 enz. en een onder dat van den Admiraal Steven van der Hagen, in den jaare
1603 enz. Beide deeze Reistogten behelzen eene reeks van merkwaardige
ontmoetingen, en verleenen ons eene beschryving van verscheiden handelplaatzen,
en ontvouwen ons op hoedanig eene wyze de Hollanders zig hier, in tegenkanting
van de Portugeezen, ter uitbreidinge van hunnen Handel gevestigd hebben. Tot
een staal van dit laatste, om voor tegenwoordig een voorbeeld van die natuur uit
deeze Reisbeschryving over te neemen, diene het volgende berigt van de verdryving
der Portugeezen, zo uit Amboina als Tidor, waar door de Hollanders den grondslag
gelegd hebben, tot de bezitneeming der Moluksche Eilanden, en hunnen byzonderen
Speceryhandel op dezelven, die ten opzigte van den Oostindischen handel bovenal
in aanmerking komt. Het verhaal deswegens luidt aldus.
‘Omtrent het midden van Louwmaand des jaars 1605, gingen de meeste schepen
van de Hollandsche Vloot, [waarover Steven van der Hagen het opperbevel voerde]
onder zeil na de Moluksche Eilanden, koers zettende door de Straat Sunda, in welke
zy de stad Jakatra aandeeden, om 'er leevensmiddelen en ververschingen in te
neemen. Het Jacht Mosambique en de Sloepen van den Admiraal en Vice-Admiraal
begaven zich op eenen kruistogt, terwyl eenige andere schepen den Koopman
COMPOSTEL na Grisse overbragten, om aldaar den staat van den koophandel te
verkondschappen.
In het midden van Sprokkelmaand bemagtigden de gemelde Sloepen een
Portugeesch Schip, op het welk zich bevondt de Gouverneur der Moluksche Eilanden.
Niets vonden de onzen in het vaartuig, dan Buskruid en andere krygsbehoeften.
Weinig dagen laater kwam de Vloot ten anker in de baai van Amboina, aan den
Noordkant. Straks wierdt eenige manschap aan land gezet, welke op het
Portugeesche Fort regelrecht aantrok. Voor dat, egter, deeze hadden post gevat,
hadt de Gouverneur van het Fort twee Portugeezen, in een Sloep, afgevaardigd,
met eenen brief aan den Admiraal. Hy vraagde in denzelven, wat hy in deezen oord
kwam zoeken, en wat hy in den zin hadt tegen eene Sterkte, wier bewaaring hem,
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door den Koning van Spanje, was toevertrouwd? Het antwoord, 't welk onze Admiraal
op deeze vraag gaf, behelsde hoofdzaaklyk, dat hy deeze plaats hadt aangedaan,
op bevel van Prinse MAURITS, om zich meester te maaken van het Fort van Amboina.
Ten uiterste verbaasde dit antwoord den afgevaardigde Portugeezen, die straks
hierop hun afscheid namen, met belofte van te zullen wederkeeren, om des
Gouverneurs besluit te melden.
Midlerwyl naderden de Schepen zo dicht aan het Fort, als hun doenlyk was, en
begonnen het te beschieten. De Gouverneur, de magt der Hollanderen, en hunne
wyze van aanvallen, vernomen hebbende, durfde den kans niet waagen van den
storm, om welken te loopen de noodige toebereidzels gemaakt wierden; hierom
boodt hy aan, in gesprek te treeden.
Na lang over en weder handelens, kwam men eindelyk tot het besluit, dat alle de
ongehuwde Portugeezen het Fort zouden ruimen, doch de getrouwden de vryheid
hebben, om te mogen blyven, mids afleggende den Eed van getrouwheid aan de
Algemeene Staaten, en Prinse MAURITS; en voorts dat al het geschut en
krygsbehoeften in het Fort moesten gelaaten worden.
Ter volvoeringe van het verdrag, begaf zich de Admiraal, met vyftig man na het
Fort, en deedt aldaar zynen standaart plaatzen. De schepen vierden deeze
verovering, door het lossen van het grof en klein geschut. Het Fort was ryklyk
voorzien van krygsbehoeften. De Portugeezen, die het Fort en Eiland verlieten,
bedroegen zeshonderd in getal. De Hollanders gaven hun twee schepen, voorheen
op hen bemagtigd. Op het Eiland bleeven zes- en veertig Portugeesche
huisgezinnen, die den Eed van getrouwheid afleiden.
Van groot gewigt was deeze verovering; niet alleen om dat zy den onzen geen
bloed gekost hadt, maar ook om dat deeze Sterkte, als mede het geheele Eiland,
van groote aangelegenheid was. De overwinnaars voorzagen het Fort van al het
noodige voor een geheel jaar, leiden 'er bezetting in, en stelden tot Gouverneur
FREDERIK HOUTMAN.
Naa deeze zo voorspoedig geslaagde onderneeming, wierdt het besluit genomen,
dat vyf schepen, naamlyk, de Vice-Admiraal, West Friesland, Amsterdam, Gelderland
en Medenblik, na Tidor zouden vertrekken, de Admiraal, [voerende het Schip de
vereenigde Provincien,] na Banda stevenen, en het Schip Hoorn te Amboina blyven
leggen, om 'er eene laading in te neemen. Op den eersten van Bloeimaand naderden
de vyf Schepen het Eiland Poulo Cavely, daar zy, van een Engelschen Admiraal,
verstonden, dat hy een weinig kruidnagelon te Tidor hadt gelaaden, en voorneemens
was na Maccau te zeilen, om aldaar zynen verderen last in te neemen. Voorts
hoorden zy van dien Zeeman, dat de Portugeezen te
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Tidor van kruid en lood wel voorzien, en zeer belust waren om tegen de Hollanders
eenen kans te waagen: te meer, dewyl de Koning, onder eede, hen van zyne hulp
verzekerd hadt. Doch dit berigt wierdt wedersproken, door den Portugeeschen
Gouverneur der Moluksche Eilanden, die, gelyk wy verhaald hebben, onlangs in de
handen der Hollanders was gevallen.
In Bloeimaand lieten de vyf schepen de ankers vallen voor Tidor naby het Paleis
des Konings, om met dien Vorst te spreeken. Tusschen twee verschanssingen
zagen zy twee Karakken leggen, bekwaam om dezelve te verdeedigen. Drie dagen
laater deedt de Vice-Admiraal [KORNELIS SEBASTIAANSZ] het Fort opeischen; doch
kreeg tot antwoord van de bezettelingen, dat zy voorneemens waren zich tot het
uiterste te verdeedigen. Eer de onzen den aanval begonnen, oordeelden zy het
geraaden, eenen kans te waagen om de gemelde Karakken te bemagtigen. De
Vice-Admiraal en de Kapitein JAN JANSZOON MOL, een man van verdienste en zeer
dapper, voerende het schip Gelderland, wierden daartoe benoemd. Zy tastten de
beide vaartuigen aan, die, door hun eigen geschut, en uit de verschanzingen,
kloekmoedig verdeedigd wierden. Een hagelbui van kogels viel gestadig op de
onzen neder.
Midlerwyl deeden de Vice-Admiraal en de Kapitein MOL hunne Sloepen wapenen,
die, ondanks het geweldig schieten, de Karakken aan boord klampten, en, na een
uur vegtens, veroverden. De meeste matroozen waren in zee gesprongen, na
alvoorens brandende lonten in de Kruidkamer geleid te hebben, om alzo het schip
in de lucht te doen springen. By geluk wierden de Hollanders dit in tyds gewaar. Zy
bekwamen hier drie dooden en zeventien gekwetsten. Zeven stukken geschut
vonden zy in de schepen, welke zy voorts in brand staken, en aan de genade der
golven overlieten.
In weerwil van dit verlies, konden de Portugeezen niet besluiten tot de overgaave
van het Fort, maar verdeedigden zich met groote dapperheid. De Hollanders, ziende
hunne onverzaagdheid, raadpleegden met den Koning van Ternate, en verzogten
hem om bystand. Hy verzogt eenige dagen uitstels, om zyne Troepen te verzamelen,
en riedt hun, midlerwyl, op hunne hoede te weezen, dewyl men de lucht hadt
gekreegen van den verraaderlyken handel der Engelschen, gepleegd in het
verkoopen van kruid, lood, wyn en leevensmiddelen aan de Portugeezen.
Terwyl de Koning van Ternate, met het maaken van toebereidzelen, onledig was,
wierdt de Koning van Tidor verzogt, zich met deeze zaak niet te bemoeien, en de
Hollanders en Portugeezen te zamen hun geschil te laaten beslissen; in welk geval
de Koning van Ternate insgelyks daar aan geen deel zou neemen. Hierin bewilligde
zyne Tidorsche Majesteit.
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Op den veertienden van Bloeimaand, traden honderd en vyftig Hollanders aan land,
onder het bevel van Kapitein MOL, en eenen Zeeuwschen Kapitein, DE LA PERRE
genaamd. Zy trokken regelrecht aan op twee dorpen, den Portugeezen behoorende,
en staken 'er den brand in. De Koning van Ternate, aldaar gekomen met veertien
Carracores of schepen, ieder met honderdveertig koppen bemand, deedt vyfhonderd
van dezelve aan land stappen, om aanschouwers te zyn van het gevegt, en tevens
om den Koning van Tidor het toebrengen van hulpe aan de Portugeezen te beletten.
De Vloot midlerwyl, het Fort aan den Noordkant genaderd zynde, hadt een begin
gemaakt om het te beschieten; onder schut en scherm van dit vuur, naderde Kapitein
MOL met zyne honderdvyftig man. Hy deedt eene verschanssing opwerpen van
vaten met aarde gevuld, en daar aan zo vlytig werken, dat zy, binnen korten tyd,
voltooid wierdt. Thans wierdt 'er, van weerkanten, een hevig vuur gemaakt.
Dewyl matroozen niet geschikt zyn, om langen tyd te lande kryg te voeten, vondt
Kapitein MOL het geraaden, spoed te maaken. Verzeld van twee soldaaten, ging hy,
by nacht, de plaats heimlyk van alle kanten verkondschappen, en vernam dat 'er
eene tamelyke bres gemaakt was; weshalven hy zyn volk zich deedt gereed maaken,
om den volgenden dag storm te loopen.
Op den bestemden dag, het was de negentiende van Bloeimaand, voerden de
Kapitein MOL en DE LA PERRE, in den vroegen ogtendstond, hun volk tot aan den
voet van het Fort; dit geschiedde met zo veele stilte, dat de vyand 'er niets van
bemerkte. Van den anderen kant lieten de schepen niet af van schieten, tot zo lange
als MOL gereed was om storm te loopen; hiervan gaf hy kennis, door middel van
een standaart, welken hy liet waaien. Op dit sein hieldt het schieten op.
Thans beklom de dappere Kapitein de bres, aan het hoofd van zyne manschap;
en een vaandel in de hand houdende, tradt hy binnen de vesting, met zeven man,
naa een langduurig en hardnekkig gevegt. De Portugeezen waren in den Toren
geweeken; van hier maakten zy een zo geweldig vuur, dat het vaandel, welk de
Kapitein in zyne hand hield, in brand sloeg. Niemand van de Hollanders dursde zich
hier vertrouwen. De Kapitein met zyne zeven man moesten insgelyks te rug keeren.
In het aftrekken door de bres, hadt Kapitein MOL het ongeluk van te vallen, en zyn
been te breeken. Zommigen van zyn volk, hierop toegeschooten zynde, om hem
van daar na eene veilige plaats te voeren, wilde hy het niet gedoogen, maar
vermaande hen, na hunnen post weder te keeren. Terwyl men zyne kloekmoedigheid
bewonderde, en hem, genoegzaam
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zyns ondanks, wilde behouden, naderde een man van ongemeene sterkte, leide
hem op zyne schouders, en droeg hem weg.
De Kapitein van eene der verbrande Karakken was de eerste, met welken Kapitein
MOL, in deezen aanval, handgemeen wierdt. Gewapend van top tot teen, viel hy op
den Hollander aan, met den degen in de vuist, en dreigde hem te doorstooten. Doch
MOL, den stoot met zyne halve plek hebbende afgekeerd, kwam een zyner
muskettiers toeschieten, brandde los op den Portugees, en schoot hem door 't hoofd.
De Hollanders, door deezen eersten wederspoed niet afgeschrikt, keerden weder
na de bres; van waar zy, egter, met minder moeite dan de eerste maal, verdreeven
wierden. Zo kragtdaadig schraagde dit den moed der Portugeezen, dat zy hunne
vyanden, ter halver wege van hunne verschansingen, vervolgden.
Midlerwyl begon de manschap op de schepen, ziende het ongeluk hunner
spitsbroederen, het schieten op het Fort te hervatten. Een kogel uit het schip
Gelderland, op den Toren gemikt, viel in het Buskruid, en deedt het gebouw, met
ruim zestig man, in de lucht springen: een voorval verschrikkelyk om te aanschouwen.
Thans streefden de Hollandsche soldaaten, voor de derde maal, na de bres, en
met den degen in de vuist in het Fort doorgedrongen zynde, verlooren de
Portugeezen den moed, en smeekten om lyfsgenade, die hun geschonken wierdt.
Tot nog toe waren de krygsknegten des Konings van Tidor bloote aanschouwers
geweest. Doch naauwlyks hadden zy de nederlaage der Portugeezen vernomen,
of zy rukten aan in aller yl, om te plonderen, en alles wat zy ontmoetten te vernielen.
Hunne dolzinnigheid en woede ging zo verre, dat zy den brand staken in een steenen
toorn, in welken een aanzienlyke voorraad van kruidnagelen wierdt bewaard. De
Hollanders, hoewel hunne uiterste poogingen aanwendende, om den woesten en
woedenden hoop te betengelen, waren, nogthans, onmagtig om dien tot staan te
brengen.
Op niet meer dan twee dooden en zeven gekwetsten, behalven den Kapitein MOL,
kwam deeze nieuwe verovering den overwinnaaren te staan. De Portugeezen
verlooren drie- en zeventig man, en hadden twaalf gekwetsten. De meeste vrouwen
en kinderen waren geweeken in een sterk huis op een hoogen berg, niet verre van
het Fort. De berg kon niet beklommen worden dan langs een smallen ladder, zo dat
deeze sterkte bykans onwinbaar was, en niet dan door de afsnyding van den toevoer
van levensmiddelen kon bemagtigd worden. Doch toen hun schepen wierden
aangebooden, gaven zy zich over, gingen aan boord met nog andere Ellanders,
gezamentlyk ten
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getale van vyfhonderd, en zeilden na de Philippynsche eilanden.
Door deeze nieuwe overwinning der Hollanderen, wierden de Portugeezen
verdreeven van alle de Moluksche Eilanden, en behielden 'er niets anders, dan een
klein Fort, op 't eiland Solor, naby Timor, welk van klein belang was.’

Het leeven van Hugo de Groot, getrokken uit de voornaamste
Historieschryvers en Dichters, doormengd met onpartydige
aanmerkingen, en versierd met twee juiste Afbeeldingen van het
Koffer, waar in de Groot zyne Gevangenis ontkomen is, getekend
naar het echte Koffer zelf, thans berustende onder den Heer Mr.
Jacob Klinkhamer. Te Amsterdam, by J.B. Elwe en D.M. Langeveld.
In gr. octavo, 164 bladz.
Eene welbekende Vaderlandsche Dichteresse telt, in het Request aan haare
Majesteit, de REDEN, ingeleverd door de Santhorstsche Geloofsbelydenis, onder de
Reliquien, door deezen Aansiang in de hoogste waarde gehouden,
De Kist van onzen Grotius.

't Hadt ons nooit mogen gebeuren, dat dierbaar overblyfzel te zien; wy waren met
de Geschiedschryvers onzeker waar het te moeten zoeken: des zeker naarigt te
mogen ontvangen, en, het naaste by de daadlyke beschouwing, 'er eene Afbeelding
van in handen te krygen, deedt ons hart opengaan, als wy het Stukje, met den boven
opgegeeven tytel, aangekondigd zagen; en op het ontvangen sloegen wy het
onverduldig by de Plaaten open, en beweezen daar aan eene soortgelyke eer, als
wy van de Santhortsche Geloofsbroeders veronderstellen. Dan het ging ons, toen
wy de nevensgevoegde beschryving lazen, bykans als de Man, die een Reliq, als
het egt Overblyfzel eens Heiligen aangebeden hebbende, naderhand ontdekt dat
het zeer twyfelagtig is, of het ooit een deel van dien Heilige, ja zelfs van een Mensch,
uitgemaakt hebbe.
De Leezer oordeele, of onze veranderde aandoening rechtmaatig ware als wy
lazen. Wat betreft het Koffer, waar in onze Held zyne gevangenis ontkomen was;
de Heer en Mr. JACOB KLINKHAMER vleit zich dezelve te bezitten, en 't is met zyn Ed.
gunstige toestemming, dat de Kunstschilder, J.C. SCHULTZ, daar van twee juiste
Aftekeningen vervaardigd heeft; de Heer J.C. PHILIPS, door wiens bekwaame hand
de gezegde tekeningen in 't koper gebragt zyn, heeft ons de volgende beschryving
daar van medegedeeld. -----, Het Koffer is gemaakt van boekenhout, heeft een
boogswys dekzel, zynde
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van buiten geheel overtrokken met dun zwart leder, en beslaagen met eene menigte
van dunne, smalle, eizerene banden; de sluiting bestaat in twee binnen slooten, en
een buiten of hangslot. ----- Van binnen is het Koffer met wit linnen bekleed, zynde
't zelve, naar gewoonte, aan het dekzel met elkander kruissende linten belegd. ----Men ziet, dat de tyd en het gebruik, of herhaalde overvoeringen, het een en ander
merkelyk beschadigd hebben; veelen der eizerene banden zyn geheel of gedeeltlyk
weg; doch men kan derzelver plaatsen, door een roestigen vlek, min of meer gewaar
worden; van het bekleedzel, zo wel binnen als buiten, zyn hier en daar geheele
lappen uitgevallen. ----- De rand van het dekzel is aan den voorkant, byna in 't
midden, (mogelyk door een toeval,) sterk voorwaards geboogen, en steekt daar ter
plaatze wel een duim breed over: zo dat men 'er het hangslot niet heeft kunnen
aandoen. ----- In den bodem is een vry grooten kwast uitgevallen: dus kon door
deeze zo wel als door den afgebogen rand, luchts genoeg inkomen, te meer daar
de bodem des Koffers niet vlak op den grond staat, als hebbende onder eene soort
(*)
van slede, van byna twee duimen hoogte.’ - Dit spreekt ons voorgaande verhaal
wel niet volstrektlyk tegen; maar evenwel kan het aanleiding tot bedenkingen geeven;
wy laaten daaromtrent ieder zyne vryheid, en den eigenaar van het Vaderlandsche
Rariteit in het onbetwiste bezit daar van. ----- ‘De lengte des Koffers is buitens werks
vyf voet en byna vier duim, (by een ander vinden wy deze lengte bepaald op twee
duim korter dan vier voet,) de breedte is twee voet en ruim een duim: de hoogte tot
op 't midden van het dekzel, twee voet en ruim twee duim, alles Rhynlandsche maat’.
‘Men zegt, vervolgt onze Schryver, (wy begeeren alles onpartydig aan te tekenen,)
dat het Koffer nog lang by een Heer van aanzien bewaard, en fraai beschilderd is
geweest, met het opschrift. Dees Kist heeft Loevestein den Huig geligt; daar mede
komt overeen, 't geen den Heer BRAND het Koffer doet zeggen:
Wie heeft de vryheid meer verpligt,
'k Heb Loevestein den Huig geligt.

Hoe die Heer aan het Koffer gekomen is, zegt zeker Schry-

(*)

Hier oogt deeze Leevensbeschryver van Hugo de Groot, buiten twyfel, op de verhaalde
bekende bekommerdheid, wegens het adem scheppen. Door DUIM, volgens zyne opgaave,
beschreven in 't volgend rym:

----- Lief, hoe komt het in uw zin?
Ik leggen in die Kist! pas half kan ik 'er in:
Een derde is zy te kort, ook zou ik moeten smooren,
Hier is geen oopning, waar door lucht zou kunnen booren.
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ver, weet men niet; maar wel dat het langen tyd door DE GROOT's Ouders, te Delft
bewaard, en naderhand ten huize van zyn Broeder WILLEM vermist is, waar over
onze HUGO grooten spyt toonde te hebben. ----- Wat betreft het schilderen, waar
van wy boven spraken, 't zelve wordt door ons Koffer, volgends opgaaf van den
Graveerder, geheel onaanneemelyk, zo niet logenachtig, gemaakt: ----- deezen
dank heeft men ten minsten aan den Heer en Mr. KLINKHAMER, dat wy thans weeten,
dat men het Koffer, waarin de beroemde HUGO het bange Loevestein ontkomen is,
waarschynlyk nimmer geschilderd heeft.’
Hoe de Heer en Mr. KLINKHAMER aan het Koffer gekomen is, vinden wy niet
aangetekend; noch eenig bescheid van overleveringen, die deezen Koffer egten;
te vergeefsch hebben wy dezelve in dit Werkje gezogt, en zy zouden, onzes
bedunkens, daar van geen gering gedeelte hebben moeten uitmaaken. ----- Het
Dikke Boekdeel van C. BRANDT en A. VAN CATTENBURG, over onzen Letterheld,
openslaande, en op de Kist naarziende, vinden wy, behalven de boven aangeduidde
kortheid, van twee duim korter dan vier voeten, dit verslag, steunende op 't verhaal
van den beroemden Geneesheer WILLEM PISO, uit den mond van den Heer Ontvanger
JOHAN UITENBOGAERT, aan mynen zaligen Vader (G. BRAND) den 18 Feb. 1676; en
dat der Bloedvrienden van DE GROOT, als mede op een Brief van H. DE GROOT zelven
geschreeven, 18 Nov. 1644. ‘Ik heb meer dan eens hooren verhaalen, dat de Kist,
waar mee DE GROOT was uitgedraagen, nog langen tyd, naa zyne ontkoming, by
zeker Heer van aanzien, bewaard is, vereiert met schilderyen, en dit opschrift: Dees
Kist heeft Loevestein den Huig geligt. Wat hier van zy is my nooit recht gebleeken;
maar wel dat het Gemelde Koffer, 't geen zyne Ouders te Delft langen tyd met een
tedere zugt bewaard hadden, (naa het overlyden zyns Vaders, en ten tyde van het
verhuizen zyner oude Moeder, in het huis van haaren Zoon, WILLEM DE GROOT,) tot
groot leedweezen zyner bloedvrienden, vermist werd. Ook kon de verloste GROTIUS
zelf zyne droefheid hier over daar naa niet verbergen, maar schreef aan zynen
Broeder, die hem het vermissen van de Kist hadt bekend gemaakt, dat het hem
speet van het Koffer, en hem leed was, dat men zoo weinig zorg voor dat bewys en
onderpandt van de hemelsche gunst jegens zyn Persoon, gedraagen hadt. Ik zou
niet gaarne zoo groot een gedenkteken van Gods goedheid over my kwyt weezen.
Die de Kussens uit het Koffer genomen heeft, moet weeten waar dat is, en de
sleutels van 't Koffer. Ik hoop dat het door uw vlyt uit den schuilhoek zal te voorschyn
raaken, en het geheugen van Gods overgroote weldaad tot de nakomelingen
(*)
voortzetten .’

(*)

Het Leeven van HUIG DE GROOT, bl. 262 en 383, in 't vervolg.
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Wat voorts het Leeven van HUGO DE GROOT, te deezer gelegenheid vervaardigd,
betreft, wy vinden 'er geene byzonderheden in van aanbelang, die niet reeds te over
bekend zyn. Om den styl te veraangenaamen, heeft de Opsteller de Dichters te hulp
geroepen: hy mogt DUIM wel t'huis gelaaten hebben; in de aanhaaling hier boven
zien onze Leezers, zo zy anders dien Rymer niet mogten kennen, een staaltje van
zyn werk. De Schryver laat zich voorstaan geene zaaken van belang overgeslaagen
te hebben; zeer verwonderde het ons, geen berigt altoos aan te treffen van de
Grafnaald, waar mede, zints het jaar 1781, het Choor der Delftsche Kerk pronkt,
ten koste van DE GROOT's nog in weezen zynde Familie vervaardigd, en ter rechter
(*)
zyde van de Vorstlyke Grastombe geplaatst . ----- Onze verwondering groeide nog
aan, als wy by 't vermelden van eenige Lyk- en Grafdichten, ter eere van dien nooit
volpreezen Vaderlander gezongen en vervaardigd, lazen: ‘nog zullen wy hier
byvoegen het volgende Grafschrift, gedicht door WYBO FYNJE,’ en vonden dat dit de
Vertaaling was van het Latynsche Opschrift, op een Tablet van wit marmer voor het
voetstuk des tegenwoordigen Praalgrafs, door den Heer PETRUS BURMANNUS
SECUNDUS, van den Heer WYBO FYNJE niet vertaald; maar hem ter hand gesteld en
in zyne Hollandsche Historische Courant, van den 2 Juny 1781 geplaatst, ten
vervolge van het berigt deezes bezienswaardigen Gedenktekens, den 15 February
diens Jaars gegeeven.
Het Afbeeldzel van dit Kunststuk zou ons meer behaagen dan dat des Koffers,
voor welks egtheid wy geen bewys altoos gevonden hebben. De Maaker, Hermanus
van Zwoll, Mr. Beelden Steenhouwer te Delft, heeft beloofd, zo spoedig mogelyk,
eene cierlyke plaat van de Grafnaald in 't licht te zullen geeven, waar toe hy reeds
van H. Ed. Gr. Mogenden, de Heeren Staaten van Holland en Westfriesland, gunstig
Octrooy verkreegen heeft. Wy weeten niet dat deeze Plaat tot nog is uitgegeeven.

Vervolg der Vaderlandsche Gezangen van Zelandus. In gr. octavo,
16 bladz.
Zelandus hervat in deze Gezangen weder zyn voorlgen toon, om zyne Land- en
Tydgenooten aan te moedigen ter handhaavinge der Vryheid; en derzelver
Voorstanders zullen deeze zyne herhaalde poogingen ongetwyfeld goedkeuren. In
zyne denkwyze niet verflaauwd, in de kragt van voorstellen niet ver-

(*)

Zie de beschryving in het Tafercel der. Algemeene Geschiedenisse van de Vereenigde
Nederlanden, gevolgd naar 't Fransch van den Heer CERISIER. Vde Deel, 2de Stuk, bl. 559.
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zwakt, en door de tegenwoordige omstandigheden aangevuurd, zal men deeze
laatere niet minder dan de vroegere Gezangen met genoegen nagaan. De toestand
van zaaken noopt hem om een Krygstoon te slaan. Vlissings wapening doet hem
het gedrag zyner Medeburgeren pryzen, en hy spoort hen aan, om 'er in te volharden.
Hy zingt een Krygslied; maalt ons het moedig voorneemen der Vaderlandsche
jongelingen, en laat ons voorts een Slagzang hooren. Zyne taal is zeer wel geschikt
naar 't bedoelde; doch 't is te wenschen, dat hy eerlang de Krygstrompet zal mogen
nederleggen, en op de Vredebazuin lieflyker toonen slaan. ----- Intusschen behoudt
altoos, wat 'er in deezen ook moge gebeuren, zyne opwekkende taal, tot een
eendragtig dapper voorstaan der Vryheid, haare kragt en nadruk; daar hy, de Burgery
van Vlissinge met het zwaard der Vryheid in de hand ziende, haar in deezervoege
aanspreekt.
Laat nooit dit blikk'rend zwaard u uit de vuisten wringen!
Ziet gij de Tweedragt niet, die, grijnzend, op u loert?
Mijn helden, laat haar nooit, in uw geled'ren dringen:
Uw Vrijheid valt in 't zand - uw hoop wordt weggevoerd!
Uw Vrijheid!...zoudt gij ooit uw Vrijheid overleven?
De Vrijheid, die alleen ons leven 't leven geeft?
Eer moet gij door 't geweld der woeste golven sneven,
Eer, op den zeeuwschen grond, de lieve Vryheid sneeft!
Met welk een schoone mom hij 't aanzigt moog bedekken;
Hoe vleiend ook zijn taal, van zijne lippen, vliet';
Die u, door zijne list, der waap'ning poogt te onttrekken, Hij is een slaafsche ziel - en acht uw Vrijheid niet!
Gelijk, wanneer de zee, gebeukt door forssche winden,
Met donderend geweld, op uwe muuren breekt;
Uw schoone, fiere stad, in weerwil van de winden,
En golven, 't vrolijk hoofd, door zwarte wolken, steekt:
Zoo moet, hoe 't immer gaa, uw fierheid niet verwrikken,
Of schoon een vuige haat op uw geled'ren woed' Niets moet uw dapperheid, uw edel hart verschrikken:
Die doorens van 't geweld zyn prikkels van uw' moed!
Dan moge een vreemde magt uw' stranden vrij genaken Het binnenlandsch geweld heff' vrij een moordkreet aan Mijn broeders, zoo uw arm de Vrijheid wil bewaken,
Zoo gij eendrachtig zijt - wie zal u wederstaan?
Ach! mogt ik dan, met u, in de oorlogskunst ervaaren,
Ook strijden aan uw zij, bij 't noopen van den nood!
Wie ook lafhartig beeve, in heete krijgsgevaaren, Ik tart, voor 't Vaderland, met uwen moed, den dood!
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Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen.
Proeve eener Gedachte over het voorstel van Paulus Hebr. VI. 4-6.
Door H. Lussing Mz. na deszelfs overlijden uitgegeeven met eene
Voorreden, door J. van Laar. Te Amsterdam, bij J. Wessing en D.
en J. Tol, 1784. Behalven de Voorreden, 95 bladz. In. gr. octavo.
't Is overbekend dat het hier opgenoemde voorstel aen zeer verschillende
uitleggingen onderhevig zy, en nog steeds den onderzoekenden geest der
Bybelöefenaren bezig houde; 't is des niet vreemd, dat ook de Heer Lussing, in zyn
leven bekend als een yverig naspoorer der Godsdienstige waerheden, zyne
gedachten op dit onderwerp gevestigd heeft. Men vind ze in dit Geschrift ter
beproevinge voorgesteld; en 's Mans bescheiden oordeelkundige ontvouwing van
zyne overdenkingen deswegens maekt dat dit Stukje de opmerking der Lezeren
wel waerdig zy.
Na ene voorafgaende opening, zo van de verschillende gezichtspunten, waeruit
het voorstel veelal beschouwd word, als van het hoofdbedoelde des Briefs aen de
Hebreeuwen in 't algemeen, en in deze woorden in 't byzonder, brengt de Heer
Lussing ons onder 't oog, de onderscheiden gedachten onzer Godgeleerden over
dit Voorstel, in verband met het voorige beschouwd. Hierop brengt hy, tot een
grondslag van zyne verklaringe dezer woorden, zyne bewyzen voort, welken, zyns
agtens, toonen, dat dé Brief aen de Hebreeuwen, en dit Voorstel, niet aen de
Geloovigen alleen, maer aen een gemengden hoop van Belyderen, geschreven
zyn. Vervolgens geeft hy zyne byzondere gedachten wegens dit voorstel op; en
tracht ten laetste te doen zien, dat dezelven zich by uitstek aanpryzen, door hare
eenvoudigheid, het ontwyken van zwarigheden, geschiktheid ter verdeediginge van
de leer der volharding uit deze plaets, en gereede hulp voor geslingerde zielen by
dit voorst l. ----- Om onzen Lezeren een duidelyk verslag te geven van 's Mans
denkwyze hieromtrent, hebben wy geagt niet beter te kunnen doen, dan zyne eigen
uitbreiding der redeneerin-
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ge van den Schryver aen de Hebreeuwen in dit geval mede te deelen: dezelve is
wel wat uitvoerig voor ons bestek, maer 't gewigt van het onderwerp schynt ons
zulks eenigzins te vorderen. Ter betere ontvouwinge van 't geheele verband begint
hy met de aenleidende oorzaek tot deze vermaning H.V. 11, en gaet dan voort tot
het slot van het zesde Hoofdstuk, waermede ‘de Apostel, zegt hij, een slot maakt
aan zijne tusschenrede tot die vermaaning; terwijl hij tevens den draad zijner
afgebroken redenkaveling, in het elfde vers van het voorige Hoofdstuk, wederom
kunstig opneemt.’ ----- De uitbreiding van den Heer Lussing word des voorgegaen
van eene aenmerking over de aenleidende oorzaek; waerover hy zich indezervoege
uitdrukt.
‘De aanleidende oorzaak tot deze vermaaning zien wij duidelijk, dat het
verachteren, het traag en stomp worden van zommigen der Hebreeuwen is; die,
daar zij zo veel onderwijs genoten hadden, zo wel geleerd waren, en zo veel
kundigheid en zekerheid van Christus leere verkreegen hadden, nu kinders in het
verstand dier leere waren; en, in plaats van 'er die voordgangen in gemaakt te
hebben, naar maate den tijd en de gelegenheid, waar door zij 'er Leeraars in moesten
zijn, nu noodig hadden wederom de eerste beginzels der woorden Gods te leeren:
dat zij noodig hadden met melk gevoed te worden. De Apostel, na hun dit, met
verwijtende taal, onder het oog gebragt te hebben (Hoofdst. V. vs. 12. en 13.) stelt
hun vs. 14. hier tegen de Volmaakten voor, die door gewoonheid, dat is, zo wij
meenen, door geduurig en naarstig onderzoek, ter aanwinninge in de gronden van
zekerheid, omtrend de leere van Christus, en dus, in het toeneemen van derzelver
kennisse, geoefende zinnen in dezelve verkregen hadden, zo dat zij niet nodig
hadden, om, gelijk de traaggewordenen, met melk gevoed te worden, dewijl zij door
vaste spijzen gesterkt en bekwaam gemaakt werden, om te weeten wat zij als goed
(*)
en kwaad te verkiezen of te verwerpen hadden dat hen deed vast staan tegen de
verlei-

(*)

Der Volmaakten is de vaste spijze. Deze volmaakten zijn, als zodanigen, hier te verstaan in
eenen vergelijkenden zin: daar hunne volmaaktheid hier te kennen geeft wel onderwezen,
wel onderrecht en ervaaren te zijn in de gronden des geloofs, naar het Euangelie van Christus,
in tegenstelling van die verachterden, - onervaaren en onvaste zielen. Men vergelijke hier
meê 1 Cor. II: 6. Phil. III: 15. om hier van overtuigd te worden.
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ding tot den afval. Dezen stelt de Apostel zijnen zo zeer verachterden Hebreeuwen,
ter naarvolging, voor; ten einde hen, zo veel mogelijk, ook tegen den afval te
behoeden: waarom hij hen, met deze zo tijdige als dringende Vermaaning, (in 't
begin van het VIde Hoofdst.) tracht op te spooren, om, in beantwoording aan de bij
hun wel eer verkregene kennis van en het geduurig onderwijs in de leere van
Christus, tot de volmaaktheid voord te vaaren. Welke reden de Apostel zo inricht;
dat hij ze, door eene zo zachte als gepaste overgang, ook tot die meer volmaakten
weet ten gebruike te brengen. Omtrend de verachterden in zijn sterkdringende
vermaaning, in de acht eerste versen; en tot de anderen in het overige van dit
Hoofdstuk.
Hij begint zijne Vermaaning met DAAROM; richt u op uit uwe traagheid en
beneerstigt u meer kundigheid in de leere van Christus te verkrijgen. Laat mijne
vermaaning u hier toe opwekken. Laat ons, ik in 't leeraaren, en gij in 't leeren,
nalaten, achterlaten het beginzel dier leere, de eerste beginzels der woorden Gods,
der leere van Christus; laat ons tot de volmaaktheid voordvaaren, niet bij die
beginzels blijven staan, om daar door wederom te leggen het fondament van de
bekeering en het Geloove in God. Dit fondament was, bij uw overkomen tot het
Christendom, wel gelegd, daar gij in de leere van Christus onderwezen werd, en,
bij den Doop en de oplegging der handen, waarbij gij der Christelijke Kerke werd
ingelijfd, de allerovertuigendste blijken van de waarheid en zekerheid dier leere
verkregen hebt; gelijk gij ook, bij uwe belijdenis, verklaarder, naar die leere, hope
te hebben op de beloofde ervenisse, bij de Opstandig der dooden en het eeuwig
oordeel. Trouwens, waar dit fondament wederom zou moeten gelegd worden, slaat
men aan 't wankelen ten aanziene van de Godlijkheid der leere en de zekerheid
van Gods beloften, zo dat men tot den afval neigt; terwijl men geen geoefende
zinnen in het woord der gerechtigheid heeft. DAAROM, dewijl gij nu zo verachterd
zijt, dat gij melk noodig hebt en geen vaste spijze kunt verdragen, en dus het goede
van het kwaade niet weet te onderscheiden, welk eene dringende oorzaake is
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'er dan dat ik u hier toe vermaane, daar gij hieromtrend zo groot gevaar loopt; welke
een hooge noodzaaklijheid voor u, dit fondament, waar toe gij de allervoldoenste,
de volkomenste, de overtuigenste verzekering gekregen hebt, als wel vastgelegd,
ongeroerd te laaten, en dat wij tot de volmaaktheid voordvaaren, naamlijk, tot het
verkrijgen van meerder kennis, om vaster voetstappen te hebben in het woord der
gerechtigheid, ten einde op dit fondament het huis uwer hope te stichten. En wij
zullen dit doen, zo God het toelaat, zo God wil, dat, door uw naarstig gebruik maaken
(*)
van mijn onderwijs, mijne pogingen aan u gezegend worden. want zonder dit is
hier voor geen hope altoos: in tegendeel, zijt gij, door uwe traagheid en nalatigheid,
zo ver verachterd, dat gij neigt tot den afval, dan is Gods langmoedigheid, daar hij
(†)
u met zo veel voorrechten begunstigde, over u ten einde; dan zal ik door mijn
onderwijs, met u, niet tot de volmaaktheid voordvaaren: want dit zij u ter
waarschouwing gezegd, aan hen, die zo veel vaste en onbedrieglijke gronden voor
de waarheid en zekerheid dezer leere ontvingen, en, in weerwille hier van, afvallig
geworden zijn, is niets te doen, om hen wederom te recht te brengen. Want het is
onmooglijk, de genen die eens verlicht zijn geweest, bestraald met de heilleere van
het Euangelie, de leere van Christus, en afvallig geworden zijn, wederom, andermaal,
te vernieuwen tot bekeering. Dat is, zedelijk onmogelijk; want hebben zij, bij den
Doop, in de erkentenis van de noodzaaklijkheid der bekeering, welke Jesus
Godsdienst volstrekt vordert, zijne leere, als de eenige leer ter zaligheid,
aangenomen; werden zij bestraald, met derzelver verlichting; hadden zij,

(*)

(†)

Zo komt het 3de vs. meer als in eene doorgaande reden voor. Maar wanneer men 't als eene
tusschenrede houde, hoe men die ook begrijpe, dan is 't verband van 't 4de met het 2de vs.
ook natuurlijk dus; want waar 't fondament geroerd wordt, loopt men gevaar tot eenen
onherstelbaaren afval: want het is onmogelijk die eens verlicht zijn, enz. 't welk klaarblijklijk
een tegenstelling in zich vervat. Gelijk de Apostel ook hier van de onderscheide teekening in
het 7de en 8ste vs. heeft opgegeven.
Men vergelijke hier meê Paulus redenkaveling Hoofdst. IV. waar hij de Hebreeuwen onder 't
oog brengt, dat Gods langmoedigheid over de Isrellers ten einde was.
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door overtuiging in hun gemoed van derzelver zekerheid en voortreflijkheid, DIE
hemelsche gave gesmaakt; waren zij verzekert, door de gaven van den H. Geest
aan en onder hun, van derzelver Godlijkheid; was aan hen het belofte-woord vervuld,
daar Messias, als de schuldverzoenende Heiland aan, en onder hen geopenbaard
werd, zo dat zij dit goede Woord, met de krachten der toekomende Eeuwe, die van
de zekerheid hier van getuigen strekten, smaaken mogten; wat zouden zij dan toch
meer kunnen verlangd hebben, om uit hoofde der overtuigende blijken van de
Godlijkheid van Jesus leere en zending, zich voor eeuwig aan zijnen dienst over te
geven en te verbinden? Aan hen, die, in weêrwille van al die Voorrechten, afgevallen
zijn, is niets te doen, om hen wederom te vernieuwen tot bekeering, neen; dewijl zij
Gods Zoon, als waare Hij als een boosdoender gestraft, zich zelven wederom
kruisigen en openlijk te schande maaken: want al wat hier toe aan hen zou
aangewend konnen worden, zou alleen konnen en moeten zijn, hen tot overtuiging
van de Godlijkheid van Jesus leere en zending te brengen: dan hier toe zijn zij
gebragt geweest; maar in plaats, dat hen dit tot de waare bekeering in het gemoed,
in en door het geloof des harte, omtrend den Heiland, zou gebragt hebben,
verlochenen zij Hem en zijnen dienst tevens; met de uiterste versmaading van die
Voorrechten, waar door zij waren vernieuwd geworden tot bekeering; dat het nu
voor altijd onmogelijk maakt, om hen hier toe wederom te vernieuwen. Want wie dit
licht, dit geschenk dier hemelsche gave enz. erkent, en, naar Gods oogmerk, ten
gebruike aanlegt, met deszelfs leiding te volgen, ontvangt meer gaven van God, en
komt tot de volmaaktheid, (vs. 7,) maar wie dit alles niet alleen te vergeefs ontvong,
maar, in plaats van door het zelve vruchten der bekeeringe voord te brengen,
moedwillig versmaadt, in de zonden leeft, en tot zijn vorige dwaasheid en duisterheid
wêerkeert, mist den verderen zegen van God, ten eenemaale (vs. 8). 't Is hier mêe,
als met een land dat van God gezegend wordt, wanneer het den Bouwheer
gewenschte vruchten voordbrengt; daar, in tegendeel, een land, dat, tot vrucht
dragen, Gods milden zegen langen tijd genooten heeft, maar distels en doornen
voordbrengt, nabij de vervloeking en zijn einde tot verbranding is.
‘Dus sluit de Apostel zijn dringende vermaaning aan deze traagen, die nog in
dezelfde Voorrechten deelden, als
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zij, wier jammerlijk lot hij hun, als het gevolg van den afval voorstelde, gedeeld
hadden. Richtende nu voords zijne reden tot het beter deel, de meer volmaakten
onder de Hebreeuwen, daar hij hen (in 't 9de vs.) aanspreekt, met den naam van
zijne GELIEFDEN. Maar Geliefden, met welken mijne ziele, door de liefde der waarheid,
vereenigd is, ik heb, hoewel ik alzo spreke, geen oogmerk u vreeze aan te jagen,
als dreigde u een dergelijk jammer, gelijk ik hier onder de gelijkenis van de
onvruchtbaare aarde voorstelle; ik stelde dit voor ten nadere bewijze, dat voor de
afgevallenen geen hope van herstel maar een wis verderf te wachten is; om dat
deezen aan die aarde, daar in gelijk staan, dat, daar zij zo veel voorrechten
ontvingen, waar door men van hun verwachtte dat zij vruchten der bekeeringe
waardig zouden voordbrengen, doornen en distels hebben voortgebragt; en daarom
verwerpelijk zijn en hun einde tot verbrandinge, 't welk onze vreeze dezen traagen
en verachterden, ten afschrik tegen den afval, deed voorstellen, op dat zij, daar zij
de hun geschonkene Voorrechten niet behoorlijk aanleggen, toezien zouden, dat
niet bij iemand van hun een boos en ongeloovig harte mogte zijn, om af te wijken
van den Levendigen God (Hoofdst. III.) Maar zulk eene vreeze hebben wij geenzins
omtrend u, neen; wij verzekeren ons van u betere dingen en met de zaligheid gevoed,
dewijl gij niet aan deze aarde gelijk zijt, maar aan die, welke bekwaam kruid
voordbrengt; blijken hier van zijn uw werk en de arbeid uwer liefde, die gij aan den
naam van God bewezen hebt, daar gij de heiligen gediend hebt en nog dient; waarom
gij ook, als die vruchtbaare aarde, meer zegen van God te wachten hebt: want Hij
is niet onrechtvaardig, dat Hij dit uw werk, en den arbeid van deze uwe liefde, zou
vergeten: ----- dit alleen begeer ik van U, dat dit ons Voorstel u diene om dezelfde
naarstigheid, tot het verkrijgen van de volle verzekerdheid der hope, aan te wenden,
als ik van die traagen vorderde om te komen tot de volle verzekerdheid des
verstands. (Of liever) maar wij begeeren dat een iegelijk van u dezelfde naarstigheid
bewijze in het voordbrengen van die vruchten het Geloove en de bekeeringe waardig;
hier mêe op dezelfde wijze voord te gaan tot de volle verzekerdheid der hope, tot
den einde toe; op dat gij, dit doende, dit in 't oog houdende, bewaard blijve tegen 't
traag worden, maar, in weerwille van verzoekingen en verdrukkingen, standvaste
navolgers zijt van hun die door
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geloove en langmoedigheid de beloftenissen beërven: waar toe gij alzins bemoedigd
wordt. Volgt hier in het spoor van onzen Vader Abraham, herrinnert u Gods gedaanen
eed aan hem en de uitkomst van zijn geloovig gedrag omtrend Gods belofte aan
hem, (vs. 14.18.) Bij dezen gedaanen eed van God hebben wij de beloften, en dus,
(daar de Allerhoogste bij zich zelven zwoer, ten bewijze van de onveranderlijkheid
zijnes Raads, tot de verkrijging van de beloofde ervenis) twee onveranderlijke dingen,
in welken het onmogelijk is, dat God liege. Hier in hebben wij eene sterke vertroosting
en allen grond van hope tot dezelve; wij, die niet doorvloeiden, ons niet onttrokken
(*)
ten verderve, maar, gelooven tot behoudenisse der zielen, ----- de toevlugt
genoomen hebbende tot de genade, om die voorgestelde hope vast te houden.
Welke hope ons nu verstrekt als een anker der ziele, 't welk in den derden hemel
grond en vastigheid heeft; waar Jesus de Voorlooper is ingegaan; dat ons vergewist,
dat Hij ons ook daar in de gewesten van eeuwige heerlijkheid leiden zal.’

Samenspraaken over het menschelyk vermogen, in zaken van
Godsdienst, volgens de leere der Gereformeerde Kerk, door C.
van Cruyskerken, Lidmaat der Hervormde Kerk te Gorinchem. Te
Utrecht, by A. van Paddenburg en H. van Otterlo, 1785. Behalven
de Voorreden 224 bladz. in groot octavo.
Een overschadelyk misbruik, dat men van de Kerkleer, nopens 's Menschen onmagt,
door dezelve te sterk te dryven, maakt, tegen te gaan, is het hoofdbedoelde dezer
Samenspraken. Men klaegt over een geesteloozen tyd, en de Schryver oordeelt,
dat men veel eer behoort te klaagen over een geest uitblusschenden tyd; dat men
het mangel van bekeering veler mondbelyderen niet in de Godlyke bedeeling moet
zoeken, maer in 't verwaerloozen of niet gebruiken der natuurlyke vermogens, die
de Mensch bezit; en dat men de Kerkleer van 's Menschen onmagt, ten onregte,
ook tot deze uitstrekt; by gebrek van eene behoorlyke onderscheiding, die men,
zyns agtens, hier altoos in 't oog moet houden. ‘Ik maak’ zegt hy, zyne gedachten
deswegens voorstellende, ‘Ik maak onderscheid tusschen zulke daden, verrigtingen
of

(*)

Vergelijk Hoofdst. X: vs. 32-39.
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pligten, die de mensch uit zich zelfs, onder den gemeenen invloed der Goddelyke
Voorzienigheid, zonder vernieuwd grondbeginzel, kan oeffenen, en de zodanigen,
die niet anders, dan uit een door den H. Geest vernieuwd grondbeginzel, dat men
het genadeleeven noemt, kunnen voortkomen; en dus ken ik den mensch een
vermogen toe, na de onderscheide daden die ik bedoel; en denkende of spreekende
van de eerste, in onderscheiding van de laatste, ken ik den natuurlyken mensch
daartoe een vermogen toe; zonder de leere der onmacht in 't geheel of ten deele
te benadeelen, die alleen haare betrekking heeft, op 't verrichten van daden of pligten
uit een vernieuwd grondbeginzel.’ Deze onderscheiding nader op te helderen, in
derzelver gevolgen te ontvouwen, de gegrondheid daer van aen te dringen, en de
tegenbedenkingen, welken hier omtrent mogten opkomen, uit den weg te ruimen,
is de inhoud dezer Samenspraken; welker uitvoering ook, met alle oplettendheid,
zeer wel ter bereikinge van dit oogmerk is ingerigt geworden. ----- Onze Schryver
verbeeld zig een gesprek te voeren met iemand, die de Leer der onmagt overdryft;
en zig verzekerd houd dat dit denkbeeld niet bestaenbaer is met de Kerkleer en
den inhoud der Heilige Schriften; doch die trapswyze de verkeerdheid zyner
denkmaniere bevroed, en eindelyk tot overtuiging komt, 't welk hem doet zeggen.
‘Ik moet openhartig belyden, dat ik, zo als ik in den beginne van dit gesprek nog
zeide, meermalen gedacht hebbe, dat ik beter zoude gedaan hebben my met u in
deze gesprekken niet in te laten; en daarvan, door veele tegenbedenkingen op te
geven, beproefd hebbe, om u van uwe aangenomen gedachten te rug te brengen,
om dat ik klaar begreep, dat indien ik met uwe gedachten instemde, al heel wat van
myn gemak, door een beschuldigd geweeten, over 't verzuim der verordende delen,
zou verliezen; en my niet langer onder een vrymachtige genadebedeling van den
H. Geest, of geestelooze tyd, zou kunnen verbergen. Daarenboven kwamen de
klanken uwer woorden, zo ongewoon, in vergelyking van 't geen ik meermaal hoor,
voor, dat 't my onmooglyk scheen, om uwe gedachten tot een regel aan te nemen,
om 'er naar te wandelen. Maar door het van u betoogde, nog klaarder als in den
beginne van dit gesprek, overtuigd, dat veelmaal de zonde bedekt, en de schuld
verbloemd wordt, zo schat ik de ontdekking
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van mijn gebrek nu zeer hoog, en wil liever in plaats van onder een geesteloze tijd
of vrijmachtige bedeeling van den H. Geest te schuilen, voor den Heere erkennen
by U is de gerechtigheid, en by my de beschaamtheid des aangezichts.’ En dit
beantwoord aan 't oogmerk des Schryvers volgens zyne betuiging. ‘Het
pligtvermanende voorstel, zegt hy, en de veelerlei genadebeloften in het
geopenbaarde woord overwegende, geloof ik voor my overredende, dat de redenen,
waarom wy en de Christenen van onzen tijd niet meer vorderen in de heiligmaking,
niet in eene vrymachtige bedeling van der H. Geest, of geesteloze tijd, maar in
trouwloosheid aan licht en plicht te zoeken zy; en met dat geloof heb ik uwe
tegenbedenkingen zoeken weg te neemen; en en my zelven trachten op te wekken,
tot de oeffening van onzen plicht; op dat wy met David den Heere mogen verwachten
in den weg van zijn getuigenis, en met Paulus ons zelven oeffenen, om een
onergerlyke conscientie te krygen en te bewaren voor God en de menschen.’

De gronden van hoop op verhooring van onse plegtige Gebeden,
in eene Leerreden over Ps. CXLV. 18, 19. Door Y. van Hamelsveld,
Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Utrecht. Te Amsteldam, by
J. Weppelman, 1785. Behalven het Voorbericht, 32 bladz. in gr.
octavo.
Uit ene beknopte oordeelkundige verklaringe der textwoorden, Ps. CXLV. 18, 19,
leid de Hoogleeraer gegrond de vier volgende Stellingen af. (1.) ‘Zy, die zich zullen
vertroosten met de gunst des Allerhoogsten, moeten oprechte Godsdienstigen,
moeten Waarheids-minnaars zyn. (2.) Hun gebed moet behoorlyk ingericht en wel
geschikt zyn. (3.) Hunne begeertens, in hun Gebed voorgedragen, moeten zyn het
welbehagen van zulken, die God vreezen, zy moeten niets tegen Gods wil, of tegen
het geen betaamlyk is, bidden, en aanhouden in het gebed. En eindelyk (4.) Zulke
bidders verhoort God: altyd is hy hun naby, hy doet hun welbehagen, hy hoort hun
geroep, en hy verlost ze.’ Zyn Hoogeerwaerde, de bondigheid dezer stellingen kort
en klaer getoond hebbende, brengt dezelven zeer gepast over op de tegenwoordige
omstandigheden, met een ernsti-
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gen aendrang om dezelven behoorlyk op te merken en te betrachten, in de troostryke
hoop der Godlyke verhooringe, door zynen zegen uit te storten over onze poogingen,
ter reddinge uit onze nooden. Het aenwenden dier poogingen betrekt de Hoogleeraer
met regt onder de tweede stelling; nadien het gebed des luiaerds niet verhoord
word; en hy, die, in nood zynde, iemand om hulp verzoekt, zo veel mogelyk, die
middelen moet gebruiken, die in zyne magt zyn. ----- Zulks doet hem, met betrekking
tot dit gedeelte van zyn onderwerp, in zyne Toepassing aldus spreken.
‘Onder de middelen, die ons Land behouden kunnen onder Gods zegen, al was
niet alleen de Duitsche Keizer, maar al waren, gelyk in de voorgaande Eeuw, meer
magtige Vorsten te gelyk tegen ons in optogt, is voor eerst: Eendragt en
Eensgezindheid. ----- ô Nederlanders! Eendragt zal u behouden onder Gods zegen!
Tweedragt zal u te grond doen gaan, al vermeerdert gy de Biduuren. Ik bezweer u,
by al wat dierbaar is, Beminnaars van Vaderland en Vryheid, bewaart de eendragt;
Sluit de handen vast in één: Verbant alle eigenbelang, byoogmerken, jaloezy, kwaade
verdenkingen. Het is nu geen tyd, elkander om byzondere veete te haaten, het
Vaderland eischt onzer aller vereenigde poogingen. ----- Overheden, Vaderen des
Vaderlands, ik bid U, toont, dat gy uwe Burgers bemint, en hun belang, het welk het
uwe is, ----- want wy hebben allen één belang, de bewaaring van onze Vryheid en
Staatsinrigting als vrye Republikeinen! Toont, dat gy hun belang, in allen opzicht,
daadlyk wilt behartigen! Burgers, vereenigt u onderling, en met uwe
Volksvertegenwoordigers, om hunne hand te styven in alles, wat tot welzyn van
Stad en Land strekken kan. Och, dat de eendracht herleeve in onze
Raadsvergaderingen, anders is het Land weg!
Het ander middel is de oude Dapperheid, in het ter handvatten der Wapenen. ----Te Wapen! Vliegt te Wapen! Nederlanders! Rust u toe, om Haardsteden en Altaaren
te verdedigen! anders loopt uw goed en bezitting, de eer van uwe Vrouw en Kinderen,
uwe Vryheid en leven gevaar. ----- Maar, op den Stoel, daar het Euangelie des
Vredes verkondigd word, te Wapen te roepen, bevreemd u dat, Toehoorders? Zo
weet, dat ik als Christen het Oorlog verfoei. ----- Wee hem, die onder Christenen dit
monster nog voedzel geeft, en levend
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houd! ----- Wee hem, die eenen onrechtvaardigen Oorlog begint! ----- Och! hoe bid
ik, dat eens Gods Ryk op aarde alom heerlyk worde, dan zal het VREDE zyn; waarvan
de Godspraaken ons de dierbaarste belofte doen. Maar als mensch, als Burger van
eenen vryen Staat, die onrechtvaardig word aangevallen in zyne wettige bezittingen,
die door laffe toegevendheid, door eene werkeloosheid, welke, in den laatsten
Oorlog met Engeland, zo verregaande schandelyk zich heeft vertoond, de spot word
der Nagebuuren, als zulk een Burger, voorgegaan door onze Overheden, roep ik
nogmaals; te Wapen. ----- Hier behoort niemand zich te onttrekken; de zwakke zy
een Held, en die struikelen zoude, als David, als de Engel des Heeren voor ons
aangezigt! Vreest dan niet voor den Vyand! Bezadigde dapperheid zal hem voor u
doen vlieden, en hy, die zig aangordende beroemd heeft, zal geen oorzaak van
roem hebben, wanneer hy zig losmaakt. ----- Ik houde alle voor Aterlingen, voor
onwaardigen, om vrye burgers van eenen vryen Staat te zyn, die zich tegen de
algemeene Wapening verzetten, het zy openlyk, het zy door slinkse wegen en listen.
Zy zouden hun regten loon hebben, als zy het Juk der Slaverny moesten dragen,
daaronder gekromd gingen zichzelven vervloekende, en door hunne kinderen
vervloekt wordende. Men zegge niet, dat men Krygsbenden kan huuren, en
bezoldigen, om ons te verdeedigen; ook dit kan, ook dit moet geschieden. Maar
aan gehuurde Benden, alleen en geheel, zelf ongewapend, zyne Vryheid, het
dierbaarste dat men bezit, toe te vertrouwen! ----- Myne Landgenooten! Burgers!
ziet toe, dat gy niet, als weerlooze schapen, wolven ter uwer beveiliging inroept,
aan welke uwe Vryheid naderhand ligtelyk ten prooi zou vallen.’

Verhandelingen, ter beantwoordinge van een Voorstel, opgegeeven
door de Heeren Bezorgers van het Stolpiaansch Legaat. Te Leyden,
by S. en J. Luchtmans. 1784. Behalven het Voorwerk, 268 bladz.
in gr. quarto.
Het gewigtig onderwerp, in deze Verhandelingen overwoogen, is de oorsprong van
het kwaad in de Waereld, of wel deszelfs bestaenbaerheid met de hooge
denkbeelden, die wy van God hebben, als Schepper, Onderhouder en Bestierder
van 't Heelal, met alles wat zich in
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het zelve beweegt. De Heeren Bezorgers van het Stolpiaensche Legaet hebben
deswegens het volgende Vraegstuk voorgesteld. ‘Op welk een wyze kan best
betoogd worden, dat het scheppen van een Waereld, waarin het kwaad toegelaaten
is, niet strydig zy met de volmaaktheid der Godlyke Natuur?’ Uit een groot aantal
van Verhandelingen, over dit onderwerp, hun ter hand gesteld, heeft het hun
goedgedagt vier Latynsche en ene Nederduitsche het licht te doen zien; waervan
ze op goeden grond getuigen, ‘dat ze allen zeer verstandig geschreven zyn.’ Een
getuigenis, 't welk we vertrouwen, dat door geen oordeelkundig Lezer gewraekt zal
worden, daer de Heren Opstellers dezer Stukken, een ieder naer zyne denkwyze,
in dezelven toonen, dat ze dit onderwerp met ene oordeelkundige oplettendheid,
en bedagtzaemheid, beoefend hebben; van waer deze Verhandelingen wezenlyk
kunnen dienen, om dit ingewikkeld onderwerp, van de ene of andere zyde, een
nader licht toe te brengen.
In de eerste Verhandeling, welke met den toegezegden Eerprys bekroond is,
maekt de Vasarhalyenser Hoogleeraer J. de Fagaras, vooraf, enige aenmerkingen
over de verschillende soorten van kwaed, die men onbestaenbaer agt met de
Godlyke Volmaektheden. Hierop brengt hy de verschillende manieren, op welken
de voornaemste Wysgeren die zwarigheden uit den weg hebben zoeken te ruimen,
ter toetse; en dezelven, zyns oordeels, niet voldoende zynde, zo hecht hy hier aen
een voorstel, rakende de wyze, op welke men, volgens zyne gedachten, over dit
Stuk hebbe te denken. ----- Het zelve komt, in 't hoofdzaeklyke, kortlyk hierop uit.
‘Het plan van God vorderde, onder anderen, ook het voortbrengen van vrywerkende
schepzelen, die hunne vermogens konden gebruiken en misbruiken, en dus
zichzelven of anderen gelukkig of ongelukkig maken. Ter bevorderinge van het
eerste verleent God den mensch genoegzame vermogens; misbruikt deze dezelven,
en bewerkt hy daer door onheilen, dan is de mensch de oorzaek van dat kwaed; 't
welk God niet kan afwenden, dan door onophoudelyke wonderwerken, 't welk met
zyn plan zou stryden, ja 't zelve geheel verbreken: maer dit kwaed, 't welk dus niet
afgekeerd kan worden, bestiert God op zodanig ene wyze, dat het ten meest
mogelyken nutte van 't algemeen strekke. Even dit
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heeft ook plaets omtrent het natuurlyk kwaed, het zy het onvermydelyk met den aert
der dingen verknocht zy, of uit onze handelingen natuurlyk voortvloeie; 't welk God
niet afwenden kan, zonder den mensch van nog meer goeds, dan dit kwaed, te
berooven. En ten laetste zal dit plan van den Allerhoogsten, in alle deszelfs deelen,
voltooid worden, door de Godlyke schikkingen in de eindelooze eeuwigheid.’ ----Na de ontvouwing hiervan, legt zyn Hooggeleerde het 'er op toe, om de gegrondheid
van dit zyn voorstel, in alle deszelfs byzonderheden, overtuigelyk te betoogen.
De doorgeoefende J. Schwab, Hoogleeraer te Stutgard, stelt zich, in ene hierop
volgende Verhandeling, voor, in de eerste plaetse te toonen, dat God alle kwaed
uit het Heelal volstrekt niet kon, of, om wyze reden, niet wilde weren. En daerop
tracht hy te doen zien, dat 'er, niettegenstaende dit kwaed, door God wyslyk
toegelaten, en door zyne bestiering gematigd, voor alle gevoelige en verstandige
Wezens, op deze Waereld huisvestende, ene overgenoegzame mate van geluk
plaets heeft. Hiernevens leert hy ons nog opmerken, hoe wy zelven zeer veel kunnen
toebrengen, om rampen voor te komen, en onheilen af te wenden, of het kwade ten
onzen nutte te doen dienen. En 't komt hem voor, dat Gods wegen hier in den tyd
in dit alles zo volkomen te billyken zyn, dat wy ten dien einde geen toevlugt behoeven
te nemen tot ene toekomende bedeeling.
De derde verhandeling, opgesteld door den kundigen H. van Lier Ph. Dr. en A.L.M.
is drieledig. Het eerste gedeelte strekt, om, uit ene oplettende beschouwing der
Godlyke volmaektheden, te betoogen, dat het scheppen van een Waereld, waerin
ook kwaed gevonden word, niet onbestaenbaer is met de volmaektheid der Godlyke
Natuur. In het tweede tracht hy te doen zien, dat deze zyne voorgestelde manier
van dit onderwerp te beschouwen de enige weg is, om het vereischte met vrucht te
betoogen; schoon hy gereedlyk erkenne dat die beschouwing op velerleie wyzen
voorgedragen, ontwikkeld en ter overtuiginge aengedrongen kunne worden. En
eindelyk deelt hy hier nog, ter nadere ophelderinge van dit stuk, zyne gedachten
mede, over den oorsprong van het kwaed, inzonderheid het zedelyke, ter billykinge
van de wegen der Godlyke Voorzienigheid omtrent hetzelve.
Voorts ontmoeten we hier ene Verhandeling van den
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Eerwaerde Th. Spaan, Predikant te Hoogmade, welke dezelve indiervoege ingericht
heeft, dat ze strekke, om eerst in 't algemeen, en dan nog meer byzonder, te
bewyzen, dat het kwaed, hoe ook genaemd of begrepen, geenzins strydig zy met
de volmaektheid van Gods Natuur. ----- In 't eerste lid, opgemerkt hebbende, dat,
indien het kwaed in de Waereld met de volmaektheid der Godlyke Natuur streed,
dat dan ééne dezer drie stellingen zou moeten aennemelyk zyn, (1.) dat God enige
gemeenschap had met het kwaed, (2.) dat hy de oorzaek was van het kwaed, of
eindelyk (3.) dat zyne volmaekte Natuur door het kwaed zou verminderd worden:
zo toont hy, dat ieder dezer drie stellingen ten hoogste ongerymd zy; waeruit dan
het tegengestelde van zelve volgt. ----- Dit afgehandeld zynde, gaet hy in de tweede
plaetze over tot het aenvoeren der meer byzondere bewyzen, betreklyk tot de
onderscheiden gedaanten, onder welken zich het kwaed in deze Waereld vertoont,
te weten, als natuurlyk en zedelyk. In ene afzonderlyke beschouwing hiervan doet
zyn Eerwaerde ons zien, dat 'er, noch in het eene noch in het andere, iets gevonden
word, dat onbestaenbaer zou zyn met de Godlyke Volmaektheden.
Ten laetste levert ons dit Stuk nog ene Verhandeling van den Eerwaerden W.
Brown, Predikant in de Engelsche Kerk te Utrecht. Zyn Eerwaerde laet zich eerst
uit over de klagten nopens het kwaed in de Waereld, en de daerop gegronde
bezwaren tegen de Leer der Voorzienigheid; als mede over de poogingen van
vroegere en latere Wysgeren en Godgeleerden ter beantwoordinge en afwendinge
dier bezwarende klagten. ----- Hiernevens voegt hy enige aenmerkingen over den
geringen uitslag hunner poogingen, waervan hy te gelyk de voornaemste oorzaken
ontvouwt; en welken hy, door ene klare en geleidelyke behandeling van dit
onderwerp, in deze Verhandeling tracht te ontgaen. Dezelve is voorts vierledig. Het
eerste gedeelte behelst ene juiste verklaring van 't denkbeeld dat men zich te vormen
heeft, van de volmaektheid en de velerleie soorten van kwaed; waeruit onze Schryver
afleid, dat de toelating van dit kwade niet alleen niet aenloopt tegen de volmaektheid,
maer zelfs enigmate vereischt word, om haer te duidelyker te doen doorstralen: dat
is, met andere woorden gezegd, uit Gods volmaekte natuur vloeit van zelve voort,
dat 'er ene zekere mate van kwaed toegelaten moest worden.
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Vervolgens toont zyn Eerwaerde, dat het kwaed, niet alleen onafscheidelyk verknocht
is met de beste gesteldheid der zake, maer dat het tevens van die natuur is, en door
God zo bestierd word, dat 'er een grooter goed en nut, ook voor den mensch, uit
ontsta. En hierop brengt hy ons ten derde onder het oog, hoe een groot gedeelte
kwaeds, waerover men zo bezwarende klagten uitstort, bovenmate vergroot word,
of wezenlyk niet bestaet, maer bloote menschlyke harssenschimmen zyn. En eindelyk
trekt hy al het voorgestelde te zamen, om ons alles in één gezichtpunt voor te stellen,
en daeruit te besluiten, dat het in genen deele strydig zy met de volmaektheid der
Godlyke Natuur, ene Waereld te scheppen, waerin het kwaed toegelaten is.

Geneeskundige Proeven en Waarneemingen, door Fr. Home, M.D.
enz. Uit het Engelsch vertaald, en met Aanteekeningen
vermeerderd, door Jan van Breda, Stads Doctor te Gouda. Tweede
Deel. Te Amsterdam, by A.J. van Toll, 1784, 328 bladz. in gr. octavo.
(*)

Wy hebben reeds, by het Eerste Deel deezer Proeven en Waarneemingen, onze
gedagten over dit Werk, en deszelfs Vertaaling gezegd, en kunnen onzen Leezers
verzekeren, dat de inhoud van dit Tweede Deel niet minder gewichtig, en door de
bygevoegde zeer oordeelkundige Aanmerkingen van den geleerden Vertaaler, niet
weinig verrykt is geworden. ----- Dit Tweede Deel begint met het Twaalfde Hoofdstuk,
waarin de Schryver eenige proeven met middelen tegen de Verlamming mededeelt;
deeze middelen zyn het Aderlaaten, het Doronicum Germanicum, of het Slaan der
Huid met Netels, en de warme Baden. Het volgende Hoofdstuk behelst:
Proefneemingen met het Oleum Terebinthinae, in de Heupjicht. In het Veertiende
Hoofdstuk word een voorschrift gegeeven van een Zalve, die in de Lumbago van
zeer heilzaame uitwerkinge geweest is. In het vyftiende handelt de Schryver over
de Ischuria Renalis, Vesicalis en Urethralis; eene onderscheiding, die, in allen opzigt,
dog voornaamentlyk in de geneezing, van zeer veel nut is. ----- De Waarneemingen,
welke in het Zestiende Hoofdstuk voorkomen, gee-

(*)

Zie Alg. Vaderl. Letteroef. Vde D. bl. 486.
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ven zeer veele ophelderingen, zo ten aanzien van het bespiegelende, als
beoefenende, gedeelte deezer Ziekte. ----- Is 'er eene Ziekte, welkers geneezing
moeielyk is, en waarin men een menigte van Geneesmiddelen heeft aangepreezen,
het is voorzeker de Waterzugt. Onze Schryver deelt ons, in het Zeventiende
Hoofdstuk, verscheiden Proeven mede, die met de Cremor Tartari, de Scilla
exsiccata, en met het Ulcus Perpetuum in deeze Ziekte in 't werk heeft gesteld. De
middelen, welke de Schryver tegens de opstopping der Maandstonden beproefd
heeft, zyn eene drukking op de Arteria Cruralis, Aderlatingen, Sabina, en de Rubia
Tinctorum. In het Negentiende Hoofdstuk geeft hy verslag van de uitwerking der
Spaansche Vliegen, Cortex interior Ulmi, Vipera, Sarsaparilla, Mercurius Dulcis, het
Sulphur Antimonii Praecipitatum, en het Acidum Vitriolicum in de Herpes, of Lepra
Graecorum. In de volgende vyf Hoofdstukken komen Proeven voor, met de Spigelia
Marilandica, tegen de Wormen, en omtrent de oplossende kracht van de Rad. Daphn.
Mezerei. ----- Proeven met de Folia Verbasci, tegen den Buikloop: met de
Cucurbitulae fine ferro, of Kopglaazen in Bloedstortingen; en eindelyk, Proeven met
eenige steenbreekende middelen, als het Lixivium Causticum, en Vaste Lucht.
Zie daar den Inhoud van dit Tweede Deel. ----- Het ware te wenschen dat alle
Vertaalingen, in zulke goede handen mogten komen, als dit Werk van den Heer
HOME. ----- Hier door zoude het waare oogmerk der Vertaalingen niet alleen bereikt
worden, maar de Vertaalingen zouden somtyds zelf in waarde boven het origineel
ryzen. ----- Ten minsten het Werk dat wy thans voor ons hebben, is door de geleerde
Aantekeningen van den oordeelkundigen Heer Breda zeer veel verbeterd geworden.

Verhandelingen van het Provinciaal Utrechts Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen. Derde deels eerste Stuk. Te Utrecht,
by S. de Waal, 1785. Behalven het Voorwerk, 731 bladz. in gr.
octavo.
Dit gedeelte behelst twee Prysverhandelingen, waarvan de eerste strekt, ter
beantwoordinge der Vraage: ‘Wat heeft men te denken aangaande het planten van
Boomen, binnen en rondom de Steden? Is dit voordeelig of nadeelig voor de
gezondheid der menschen?
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Wordt de Lugt door derzelver uitwaseming gezuiverd of besmet? En welke soort
van Boomen is meest of minst voordeelig of nadeelig?’ ----- In eene voorafgaande
Inleiding wordt dit onderwerp over 't algemeen, en als beschouwenderwyze
behandeld; welke beschouwing de Heeren van Barneveld en Muller, Opstellers van
dit Stuk, leidt om op het eerste algemeen Voorstel te antwoorden: ‘Het planten van
Boomen is voordeelig; men heeft niets dan goede en heilzaame uitkomsten hiervan
te verwagten.’ ----- Na deeze beschouwende Inleiding gaan onze Schryvers over
tot eene meer bepaalde en wel proefkundige behandeling van 't tweeledige
byzondere Voorstel, of de Lugt, door de uitwaseming der Boomen gezuiverd of
besmet worde? Uit het deswegens door hen bygebragte, zo ten voor- als ten nadeele,
maaken zy de Balans indiervoege op, dat het planten van Boomen binnen en rondom
de Steden, met betrekking tot derzelver uitwaseming, voordeelig maar niet nadeelig
is. ----- Dan dit zo zynde blyft de Vraag nog over, welke soort van Boomen hier
bovenal in opmerking komen. Zulks doet de Heeren Opstellers eene Rangschikking
der Boomen, ten deezen opzigte, maaken, schikkende dezelven in drie Rangen,
waarvan ze verder het min of meer voordeelige, naar uitwyzen hunner Proeven,
melden. En, daar de ondervinding ten duidelykste leert, dat de hoedanigheid der
gronden hier ook noodzaaklyk in agt genomen moet worden, zo voegen onze
Schryvers, by het opgemelde, ook nog eene aanwyzing daar toe betrekkelyk. Ze
hebben ten dien einde eene Lyst van onderscheiden boomen vervaardigd, geschikt
naar den verschillenden grond, in welken zy eigenaartigst behooren en weligst willen
groeien; met aantekening van den Rang, waaronder dezelven, volgens de gegeeven
rangschikking, te plaatzen zyn. ----- Eindelyk leveren ze ons de opgave hunner
Proeven, waarop ze zig in deeze Verhandeling beroepen, met een voorafgaand
verslag van de wyze, op welke zy deeze hunne Proeven genomen hebben.
Het Provinciaal Utrechts Genootschap had de hier beantwoorde Vraag reeds in
't jaar 1777 opgegeeven; en was in 't jaar 1780 van oordeel, ‘dat van alle de
ingekomen Antwoorden, met opzigt tot het eerste gedeelte der Vraage, aan het
oogmerk derzelve best voldaan had de fraaie en uitgewerkte Verhandeling, ten
zinspreuk voerende, Observez la Nature et suivez la route, qu'elle vous trace:
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----- Doch men verlangde in dezelve meerdere Proeven, met Boomen gedaan, en
wel inzonderheid zulke, uit welker vergelijking men, met eenigen grond van zekerheid,
konde opmaken, welke Boomen, ter verbetering van de lucht, best geschikt waren:
en de opgegevene redenen van de groote moeijelijkheden dezer Proefnemingen
kwamen het Genootschap niet voldoende voor.’ ----- Zulks heeft aanleiding gegeeven
om deeze Vraag, in 't jaar 1780, op nieuw voor te stellen, onder aanbod van een
dubbelen Eerprys; welke, in 't jaar 1783, aan deeze Verhandeling der Heeren van
Barneveld en Muller is toegeweezen. Intusschen hadden de Heeren Deiman en
Paets van Troostwyk hunne Verhandeling, die ten zinspreuk voerde, Observez la
(*)
Nature enz. reeds door de drukpers gemeen gemaakt ; des dezelve, in 't jaar 1783,
niet konde aangemerkt worden als mededingende naar den Eerprys; zynde het
anders het oogmerk van 't Genootschap geweest, den dubbelen Eerprys tusschen
de Opstellers deezer vroegere en laatere Verhandelingen te verdeelen.
Nu zon het, na dit voorgevallen, volgens ons inzien, eenigermaate onheusch zyn,
de waarde deezer beide Verhandelingen, door eene onderlinge vergelyking, te
beoordeelen; dan wy kunnen, ter deezer gelegenheid, niet nalaaten ons te
verwonderen, dat de Heeren van Barneveld en Muller, twee jaaren langer tyd gehad
hebbende, in hunne Verhandelingen niet doen blyken, dat ze gebruik gemaakt
hebben van de merkwaardige ontdekkingen en waarneemingen, die, nopens dit
onderwerp, door verscheiden beroemde Natuuronderzoekers, geduurende de laatste
jaaren, gemeen gemaakt zyn; en waarvan de Heeren Schryvers der vroegere
Verhandelinge zig niet hebben kunnen bedienen: ook hadden we, moeten wy zeggen,
over 't algemeen meer naauwkeurigheid in deeze laatere Verhandeling verwagt.
----- Wat wyders betreft de bygebragte Proefneemingen, inzonderheid over de
voordeeligste Boomen, waarop het hier bovenal aankwam, gemerkt het Genootschap
daaromtrent over de vroegere Verhandeling min voldaan was; derzelver voordragt
schynt ons te bevestigen het geopperde in de vroegere Verhandeling, dat naamlyk
dit Stuk aan groote moeilykheden is

(*)

Zie ons berigt van die Verhandeling, Alg. Vaderl. Letteroef. IIde D. bl. 422.
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blootgesteld, die de uitvoering bezwaarlyk maaken. Zulks ontdekt zig vry klaar in
etlyke deezer Proeven, en de wyze, op welken dezelven meerendeels genomen
zyn, is verre van naauwkeurig, en vooral niet voldoende om 'er zekere algemeene
besluiten uit af te leiden. Laat vry alles, op de beschreevene manier, met de uiterste
oplettendheid in 't werk gesteld worden, zo blyft, gelyk ieder Natuurkundige, die in
deeze soort van proefneemingen bedreeven is, gereedlyk zal toestemmen, nog
overig; dat, welke voorzorgen men ook gebruike, om eene even groote hoeveelheid
van dezelfde bedorven lugt te gebruiken, als ook van een waschlicht te bezigen,
dat dezelfde dikte, en een gelyk groote pit heeft, het uitblusschen van het waschlicht
nimmer zo gelyk zal uitkomen, als in deezen wel vereischt zou worden. Het zal toch,
door toevallige onvoorkomelyke omstandigheden, als daar zyn, by voorbeeld, de
zuiging in het vertrek, de grooter vlam van het waschlicht, waardoor de eene reis
eene grootere hoeveelheid luchts uit het glas gedreeven wordt, dan op een anderen
tyd, en meer dergelyken, dikwerf aanmerkelyk kunnen verschillen. Nadien nu, over
het geheel, de meeste uitkomsten der proeven, naar deeze ons zo onzekere maat,
genomen zyn, zo doen ze in dit geval niet genoeg af, om 'er een gegrond besluit uit
op te maaken. Ook kan men te minder uit soortgelyke proefneemingen, als in deezen
opgegeeven zyn, met eenige zekerheid algemeene gevolgen afleiden; daar de
omstandigheden, waaronder de verbetering der lugt, door Boompjes en Plantjes,
op zodanig eene wyze in 't klein wordt waargenomen, op verre na niet in alle opzigten
gelyk staat, aan die, waarin wy de werking der Natuure in 't groot waarneemen. ----Met dit alles, schoon wy dus deeze Proeven niet voldoende voor de groote
hoofdzaake oordeelen, is 't egter zo met dezelven gelegen, dat 'er verscheiden
onder gevonden worden, die eene algemeene nuttigheid hebben, en aanleiding
kunnen geeven tot een nader onderzoek, 't welk geschikt is om een duidelyker licht
over dit onderwerp te verspreiden, door de oplettende ondervinding steeds te baat
te neemen.
By deeze Verhandeling komt wyders eene tweede, waarin eene Vraag van eene
andere natuur overwoogen wordt, te weeten. ‘Welke zijn de Natuurlijke, of uit de
levenswyze ontstane oorzaken van de zo aanmerkelijke vermeerdering der
Zenuwziekten in ons Land? -----
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welke zijn derzelver kenmerken? ----- welke is de beste wijze om dezelve voor te
komen en te genezen?’ - Wy hebben deeze Verhandeling, opgesteld door den
kundigen Geneesheer Michell, met eene ongemeene graagte geleezen; de uitvoering
toont ten duidelykste, dat hy dit onderwerp doordagt, de beste Schryvers met oordeel
geraadpleegd, en de uiterste naauwkeurigheid in zyne eigen waarneemingen
aangewend heeft. Hy ontvouwt dit gewigtig Stuk in vyf hoofddeelen, waarvan het
eerste gaat over den aart en de onderscheiding der zenuwziekten; strekkende
hetzelve om ons een duidelyk berigt van den aart deezer ziekten te geeven, en het
onderscheid tusschen de eigenlyke en oneigenlyke Zenuwziekten te leeren
opmerken. ----- In het tweede hoofddeel worden de oorzaaken der vermeerdering
deezer ziekten, byzonder in ons Vaderland, nagespoord; waaromtrent, na eene
vergelyking onzer leevenswyze met die der Batavieren, eerst de natuurlyke
oorzaaken, en voorts die, welken uit de leevenswyze ontstaan, ontvouwd worden.
Dr. Michell berust hier niet in eene algemeene beschouwing, maar vestigt het oog
op alle byzonderheden daartoe aanleidelyk; en toont zeer ongekunsteld,
overeenkomstig met de waare natuur der zaake, hoe, uit de vermeerdering dier
oorzaaken, ook de vermeerdering der Zenuwziekten voortvloeie. ----- Voorts handelt
hy, in de derde plaats, na een verslag van de naaste oorzaak der zenuwziekten hier
te Lande, over derzelver kenmerken, welken uit zeer verschillende, en door hem
onderscheidenlyk opgenoemde, omstandigheden opgemaakt moeten worden: tevens
hegt hy, aan eene keurlyke ontvouwing hiervan, nog eenige nadere gevolgtrekkingen,
welker overweeging tot eene meerdere opheldering der kennisse en voorspelling
in deeze ziekten kan strekken. ----- Hierop worden, in 't vierde Hoofddeel, ter
voorbehoedinge deezer ziekten, de volgende regels opgegeeven. ‘(1.) De lichamen
moeten van der jeugd af aan geschikt gemaakt worden, om ongemakken en
vermoeijing te kunnen verdragen. (2.) De oorzaken, die meestal de zenuwziektens
voortbrengen, moeten vermijd worden. En (3.) De zwakke en gevoelige lichamen
moeten versterkt, en tegen de uitwendige ongemakken van het weder enz. gehard
worden.’ Ten laatsten handelt zyn Ed. over de genezing der Zenuwziekten, waarin
de Geneesheer, zyns agtens, de volgende aanwyzingen bovenal in 't oog moet
houden. ‘(1.) De afscheidingen en ontlastingen in den natuurlijken staat te herstellen.
(2.) De
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eerste wegen te zuiveren en te versterken. (3.) Het aangedaane deel te herstellen.
(4.) De te grote gevoeligheid des lichaams te verminderen, den spiervezel en
zenuwen te versterken, en de prikkelende stof te ontlasten. (5.) De toevallen te
verzachten en de gevolgen te verhoeden. En eindelijk. (6.) De ziel in kalmte te
brengen, en de gemoedsaandoeningen te bestieren tot heil des lijders.’ ----- Alle
deeze opgemelde byzonderheden worden hier naauwkeurig voorgedraagen, en
met zo veel duidelykheid ontvouwd, dat de leezing deezer Verhandelinge niet alleen
den Geneesheeren maar ook anderen, en zelfs den Lyderen, indien ze niet te sterk
gevoelig zyn, te stade kan komen. ----- Het Genootschap is van oordeel, dat de
Schryver zig te breedvoerig uitlaat, over de Zenuwziekten in 't algemeen, daar het
oogmerk der Vraage alleenlyk was, ‘dat men zig zoude bepalen tot de redenen der
vermeerdering dezer ziektens in ons Land, en van derzelver ware kenmerken; ten
einde dezelven van andere ziekten, waarmede ze zeer dikwils verward worden, te
kunnen onderscheiden.’ Dan, behoudens onze hoogagting voor het Genootschap,
oordeelen wy, dat deeze Verhandeling, zonder die voorafgaande algemeene
beschouwing deezer Ziektens, altoos gebrekkig, en, vooral met opzigt tot de
byzondere en plaatslyke oorzaaken, meermaals duister zou geweest zyn; daar nu
integendeel die voorafgaande beschouwing over het volgende, dat eigenlyk op ons
Land betrekking heeft, een meerder licht verspreidt.

Grondwettige herstelling van Nederlands Staatswezen, zo voor
het algemeen Bondgenootschap, als voor het bestuur van elke
byzondere Provincie. Eerste Deel. Te Amsterdam, by J. Allart,
1784. Behalven het Voorwerk, 448 bladz. in gr. octavo.
Het onderwerp in dit Geschrift behandeld, de herstelling onzer Republiek op derzelver
eigene grondwetten, vordert zekerlyk de oplettendheid der geheele Natie: en de
wyze op welke dit onderwerp alhier behandeld wordt is by uitstek geschikt om elks
aandagt te vestigen. Ver van eenige verdeeldheid der gemoederen in de hand te
werken, ver van eenig opzet om de Regeeringsform onzer Republik te veranderen,
tragt men in tegendeel de
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Gemoederen te vereenigen, om eenpaarig de hand aan 't werk te slaan, ten einde
de Republik, door 't afwenden der ingesloopen gebreken, en 't invoeren van
heilzaame schikkingen, weder te brengen tot haare grondwettige gesteldheid; om
dus de Republik, zo veel het mogelyk zy, haaren ouden luister te doen erlangen.
Eene welwikkende Staatkunde, die het nadeelige der Democratie, het haatlyke der
Aristocratie, en het schadelyke van een te onbepaald Stadhouderlyk gezag, in den
grond doorziet; ----- die de vroegere en tegenwoordige gesteldheid onzer Republik
naauwkeurig gade geslagen heeft; ----- die eindelyk, met eene bescheidene
vrymoedigheid, haare gedagten, op die kundigheden gevestigd, voordraagt, en met
wel beredeneerde voorstellingen aantoont, wat 's Lands welzyn in deezen van
Vaderlandlievende Regenten en Burgers vordert; ----- zulk eene Staatkunde bestiert
de pen der geagte Opstelleren van dit Werk, waarin ze hunne oordeelkundige
gedagten deswegens voor den agtbaaren Regterstoel der Natie openleggen. 't Is
te wenschen dat de Natie, reeds eenigzins verlicht, door het zelve nog meer verlicht,
en 'er te ernstiger door genoopt zal worden, om 's Lands welzyn ter harte te neemen,
en die wegen in te slaan, welken ter bereikinge van 't zelve mogen dienen; waartoe
(*)
dit Geschrift in veelerleie opzigten bevorderlyk kan zyn .
By den aanvang brengt men hier den Landzaaten onder 't oog den gevaarlyken
toestand der Republik; met aanwyzing hoe 'er, schoon reeds veele misbruiken
verbeterd zvn, nog veel te herstellen overblyve; als mede hoe gunstig de
tegenwoordige omstandigheden daar toe zyn, en men dezelven by tyds in agt hebbe
te neemen. Verder wordt getoond, dat het belang van 't Volk, de natuur des Lands,
en de Staatkundige gesteldheid der andere Mogendheden ons noopen, om de waare
Republicainsche beginselen te handhaaven, te zuiveren en te volmaaken. Wyders,
dat Nederlands Volk geregtigd is, om die beginselen, uit kragt van ons openbaar
Staatsregt, te reclameeren, daar 't overblykbaar is, dat in alle de tyden, in alle

(*)

Ten einde alles toe te brengen, wat daaromtrent dienstig kan zyn, heeft men beslooten, daar
de tegenwoordige wyze van uitgeeven wat kostelyk zy, 'er nevens te voegen eene min
kostbaare uitgave, waardoor dit Werk te gereeder algemeen in de handen der Natie zal
kunnen komen.
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de deelen der Republik, van wegens alle de stenden en leden van den Staat, en
van Schryvers van alle de partyen, voornaamlyk, sints die vermaarde
Staatsomwenteling, welke de Onafhangelykheid ten gevolge had, de Souvereiniteit
Oorspronglyk by het Lichaam des Volks gehuisvesd heeft. Na het ontvouwen deezer
Grondbeginselen gaan de Opstellers van dit Geschrift over, ter naspooringe van
het weezenlyk en onderscheidend kenmerk der Nederlandsche Constitutie, en haare
Republicainsche vorm, uit kragte der openbaare Akten, der Reden en de Natuur
der zaaken; het welk hun de byzondere stukken daartoe betrekkelyk doet
ontwikkelen, met nevensgaande aanmerkingen over derzelver behoorlyke inrigting.
En dit leidt hen, in dit eerste Deel, nog tot eene voordragt van de waare grondwetten
onzer Nederlandsche Constitutie; waar op zy hun verder oogmerk met deeze
woorden te kennen geeven.
‘Het geen wy tot hier toe voorgesteld hebben is slechts de grondslag van ons
voorgesteld gebouw. Hoe uitgestrekter deeze grondslag is, hoe vaster en
onwrikbaarder het zelve worden moet. In de volgende verhandelingen zullen wy het
gebouw zelf hooger ophaalen, door de gelegde grondstellingen op de byzondere
Provinciën toepasselyk te maaken; en in de derde verhandeling zullen wy, om alle
bederf voor te komen, het zelve met de noodige verwen en versierselen dekken en
opsieren, door het afschetsen van de Nationaale onderrichting, of van de zeden,
die de onderscheidene kentekenen moeten zyn van eene Natie, welke haare vryheid
daadelyk bezit, en dezelve tracht te behouden.’
Om uit de veelvuldige byzondere overweegingen van herstelling, in dit Geschrift
voorkomende, den Leezer nog een staal onder 't oog te brengen, zullen wy ons
bepaalen, tot het hier aangevoerde wegens de verbetering van het nadeelige in het
Stadhouderschap. Eene overweeging van de zogenaamde Regeerings-Reglementen,
van derzelver vereischte afschaffing, en van 't voorgevallene hieromtrent in deeze
dagen, geeft den Schryveren aanleiding, om zig over dit stuk byzonder uit te laaten.
‘Men zou, zeggen ze, by deeze gelegenheid, mogen onderzoeken, hoe het met
het belang der Vereenigde Staaten overeen kan gebragt worden, dat van zeven
stemmen, die dezelven uitmaaken, drie, ja zelfs vier, Zeeland daar onder begrepen,
waarby men in veele opzichten Groningen zou kunnen voegen, en gevolglyk de
meesten gevon-
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den worden, die, door deeze soort van reglementen, geheel afnangen van de
willekeur van een enkelen persoon? Men zou kunnen vraagen, of de drie anderen
geen recht zouden hebben, om zich te beklaagen over een toestand van zaaken,
die de vryheid der raadpleegingen van het geheel vereenigd lichaam als geboeid
houd? De laatstvoorleeden oorlog heeft duidelyk genoeg aangetoond, aan hoe groot
een gevaar de Staat blootgesteld is, zo men niet met allen mooglyken spoed dit
misbruik, dat van zo groot een gevolg is, tracht te herstellen. De yverige
Stadhoudersgezinden zullen niet nalaaten van zich hier over onrechtvaardigheid te
beklaagen. Volgens hun voorgeeven is het niet geoorlofd eenige veranderingen in
de voorrechten des Stadhouders te maaken. Maar zouden zy, zo het by deeze
veranderingen tot een voorstel kwam, om deeze voorrechten nog verder uit te
breiden, zich ook op deeze stelling beroepen? Hebben zy dezelve doen gelden,
toen de Gecommitteerde Raaden van Holland, de Collegien ter Admiraliteit, de Oosten Westindische Compagniën enz. aan Z.H. voorrechten hebben opgedragen, welke
niet begrepen waren in de Instructiën, die hy van den Souverain bekomen had? Zo
men dan uit byzondere inzichten de voorrechten van den Stadhouder heeft kunnen
vermeerderen, waarom zou men dan uit gewichtige inzichten van Staat dezelven
niet moogen verminderen?
Nog zou men kunnen vraagen, of een Stadhouder veel by eene wel ontworpene
verbetering zou verliezen? Laaten wy dit eens een weinig nader onderzoeken. Voor
eerst erkennen de yverigste Stadhoudersgezinden zelven, dat de Stadhouder niet
veel voordeel heeft by de verkiezingen. Zy gaan zelfs zo verre van te zeggen, dat
hy by elke aanstelling twee misnoegden en één ondankbaaren maakt. Men vind
veele Regeeringen, en zelfs eene geheele provincie, welke door haaren rykdom en
groot gewigt alleen meer dan de helft der vereeniging uitmaakt, waarin de Stadhouder
weinig van deeze voorrechten geniet. Alkmaar en Rotterdam zyn de eenige Steden
niet, die in dit geval op eene volstrekte onafhanglykheid recht van aanspraak hebben.
Laaten wy hier, in eene zekere betrekking, de stelling van den Schryver van het
Politiek Vertoog plaats geeven. Hy onderstelt, dat de onafhanglykheid van Holland
van den Stadhouder altoos eene oneenigheid veroorzaakt tusschen deeze provincie
en de andere, die meer afhanglyk van hem zyn. Hier uit ontstaat
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eene altoosduurende bron van twisten, die hunnen oorsprong neemen, uit de al te
groote magt van den Stadhouder, of uit de onafhanglykheid van eenige leden der
algemeene verbindtenis. Wie moet nu in deezen gevaarlyken tweestryd onderleggen?
Welk middel is meer geschikt, om het welzyn van den Staat, en de Republiceinsche
grondregelen te behouden, de volstrekte en algemeene magt van den Stadhouder,
of de algemeene vrymaaking van alle de provincien? Welk weldenkend en
rechtgeaart burger zal hier een oogenblik in twyfel staan, tusschen het wezenlyk
welzyn van eene geheele Natie, en de grootheid van een enkelen mensch?
‘Men zou kunnen vraagen, of de Prins van Oranje, in de verscheidene bedieningen,
welke hem met het gemeene land verbinden, afhanglyk is van de Staaten Generaal,
of van elke provincie in het byzonder? Wat hem betreft als Stadhouder, hier over
kan geen verschil vallen, dewyl hy zyne instructiën van elke provincie afzonderlyk
ontvangt, en dewyl de betrekking, in welke hy met ieder van dezelve in die
hoedanigheid staat, geene der andere aangaat.
Maar in betrekking als Kapitein Generaal en Admiraal is het geheel anders
gelegen. De gevoelens zyn over dit onderwerp, zelfs in Stadhouderlooze tyden,
verschillend geweest; maar, dewyl dit artikel verbonden is met een ander, te weeten,
of de krygsmagt behoort af te hangen van de algemeene Vergadering, die het geheel
Bondgenootschap verbeeld, of van elke provincie in het byzonder, zullen wy dit
gewigtig en netelig geschil niet beslissen; zelfs zullen wy, om onze onpartydigheid
des te sterker te doen blyken, nog verder gaan; wy zullen zeggen, dat, zo men in
deeze zaak met orde wil te werk gaan, dat is de Afgezonden te rug brengen tot eene
evengelyke algemeene afhanglykheid van hunne Committenten, en den Stadhouder
binnen de paalen van redelyke en welvoeglyke instructiën het eigenaartiger en
geschikter zou zyn, dat alles, het geen de zee- en landmagt betreft, onder het opzicht
der Algemeene Staaten stond, en dat dus, ingevalle de Kapitein Generaal of Admiraal
de rechtbank van de byzondere Provincien mogt van de hand wyzen, deezen zouden
verpligt zyn, om daar in te handelen, door hunne gedeputeerden in de
Staaten-Generaal: maar in den tegenwoordigen staat van zaaken zou het beter zyn,
de zaak onbeslist te laaten, ten zy men gezaamentlyk mogt goedvinden
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zich te schikken naar de middelen van verbetering welke wy aan de hand geeven.’
----- Onze Schryvers, verder handelende over de nuttigheid van 't Stadhouderschap,
en beweerende dat zy, die het zelve zouden willen vernietigen, of geheel kragtloos
maaken, zeer kwaalyk onderrigt zyn nopens hunne weezenlyke belangen, laaten
zig verder over de praegorativen, die men hem zou kunnen overlaaten of verleenen,
indeezervoege uit.
‘De Stadhouder, een verdeediger der byzondere ingezetenen tegen de
onderdrukkingen der Regenten, en tevens eene heilzaame borstweering voor de
Regenten, die door hunnen patriottischen yver somtyds blootgesteld zyn aan de
oproerige aanvallen van een onkundig en misleid gemeen, zou, door deeze
verbeteringen waarlyk onpartydig geworden, de rechters kunnen afschrikken, of in
toom houden, die zich door zwakheid of door omkooping zouden kunnen laaten
verleiden. Geene bedenkingen, gevolgen der verkiezingen, zouden hem meer
aanspooren, om, even als in het geval van wylen den braaven Ridder van der
Capellen tot de Pol, het recht te weigeren, waarom men hem vroeg, en dat men
met rede vorderen kon. En dit zou hem voorzeker nog meer geacht maaken by het
volk.
Hy zou gehandhaafd worden in het bezit der talryke en gewigtige verkiezingen,
welke men hem heeft opgedragen, in zyne drie aanzienlyke waardigheden van
(*)
Opperhoofd der Rechtbanken, der Legers en der Vlooten .
Men zou hem dan de benoeming der Vlag-Officieren, welke hem thans betwist
wordt, kunnen laaten behouden.

(*)

Met opzigt tot deeze drie waardigheden vinden we wat laager ook nog de volgende
aanmerking. ‘Zo van den eenen kant de onmiddelyke aanstelling, of verkiezing van Regenten,
en de begeeving der aanzienlykste Commissiën van Staat aan den Stadhouder een invloed
geeven, welke gevaarlyk kan zyn voor de raadpleegingen der Staaten, welke volstrekt vry
behooren te zyn; zo behoort ook een Opperhoofd der Rechtbanken, der Legers en der Vlooten,
wanneer hy in staat gesteld is om eenige inrichtingen of wetten te ontdekken, die nuttig voor
den Staat kunnen zyn, de magt te hebben, om die in de wetgeevende vergaderingen voor te
stellen, en te vorderen, dat dezelve in overweeging genomen worden.’
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Zelfs zou hem de benoeming der ampten, betreklyk tot de wetgeevende magt, niet
zo geheel ontnomen worden, dat het hem niet vry zoude staan zich onmiddelyk, en
niet by wyze van voorstelling, daarin te mengen, zo menigmaal daarby eenige
ongeregeldheid plaats had. Dus zou zyn invloed de omkoopingen, kuiperyen en
cabalen kunnen voorkomen, zonder voor het volk gevaarlyk te zyn.
Het zou dan bepaald zeker zyn, dat hy enkel zou af hangen van het
Bondgenootschap, en niet van elken Staat in 't byzonder, te weeten in zyne
waerdigheid als Kapitein-Generaal en Admiraal.
De Unie van Utrecht heeft drie gevallen aangemerkt, waarby eene willekeurige
beslissing zou kunnen vereischt worden, om de eensgezindheid in het lichaam van
den Staat duurzaam te doen zyn. Het eerste is, wanneer 'er twist ontstaat tusschen
de leden der regeering van eene zelfde provincie, en dit wierd, volgens Art. I.,
overgelaaten aan de beslissing van den gewoonen Rechter, of aan het opperst
Gerechtshof van die Provincie. Het tweede is betrekkelyk tot de geschillen, die alle
de leden van het Bondgenootschap aangaan, wanneer zy onder elkanderen verdeeld
zyn; en de beslissing daarvan wierd overgelaten, volgens Art. IX, aan de Stadhouders
van dien tyd. Het derde betreft de ontstaane twisten tusschen eenige leden van het
Bondgenootschap, en deezen wierden overgelaaten aan de beslissing der Provinciën,
door welke zy afgezonden waren. Zedert dien tyd is de beslissing in het eerste geval
door vyf provinciën opgedragen aan den Stadhouder. Omtrent het tweede, dat ten
tyde van de oprichting der Unie aan de Stadhouders alleen wierd overgelaten, is
tegenwoordig niets met zekerheid bepaald. Met betrekking tot het derde, zyn de
gevoelens, zo wel als het gedrag, dat men zedert daaromtrent heeft gehouden,
veelal verschillende geweest. Het is blykbaar genoeg, dat, in den tegenwoordigen
staat van zaaken, de Stadhouder in niet één van deeze drie gevallen de competente
Rechter zyn kan. Hy word verdacht party te zullen trekken voor die provinciën,
waarin hy de meeste voorrechten en de meeste afhangelingen heeft. Hy zou, by
voorbeeld, in geval van geschil, de zaak der Gelderschen boven die der Hollanders
voortrekken. Men heeft gelyke rede om te vermoeden, dat hy, in eene enkelde en
zelfde provincie, tusschen twee oneenige Staatscollegiën, de meeste genegenheid
zal betoonen voor dat geen, het welk meest van hem afhanglyk is; dee-
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ze bedenking heeft zo veel ingang gevonden, dat men, in het tegenwoordig geschil
tusschen de Edelen en Steden van Overyssel, de zaak niet aan zyne beslissing
heeft durven overlaaten, schoon dezelve wezentlyk daartoe behoorde, volgens den
inhoud van het Regeerings-Reglement. Maar laaten de zogenaamde
Regeerings-Reglementen vernietigd, laaten alle Stadhouderlyke begeevingen van
ampten, de wetgeevende magt betreffende, overal en eveneens afgeschaft worden,
als dan zal hy geene beweegreden meer hebben, om ééne provincie of één lid van
den Staat boven de anderen te begunstigen; als dan zal men niet alleen zonder
vrees, maar zelfs met eene gegronde hoop op een goeden uitslag, de beslissing
der geschillen in de drie bovengenoemde gevallen aan den Stadhouder kunnen
overlaaten. De verkryging van dit recht van beslissing, welke hem, meer dan eenig
ander voorrecht, ten naauwste verbinden zou, met de allerkieschste en dierbaare
belangen der Souvereiniteit, zou hem meer waerdig zyn, dan alles, dat hy verliezen
zou door den afstand der bovengemelde aanstellingen.’

M.A. de Ruyter, in X. Boeken. Door A. Loosjes, Pz. Te Haerlem en
te Amsterdam, by A. Loosjes, Pz. en W. Holtrop, 1784. Behalven
de Opdragt, 191 bladz. in quarto.
Het roemrugtig bedryf van Nederlands grooten Zeeheld de Ruyter, die den Lande
de uitsteekendste diensten beweezen heeft, is een zo geschikt onderwerp voor de
Dichtkunde, dat het niet te verwonderen zy, dat het den Dichter Loosjes aangevuurd
hebbe, om des Admiraals lof te zingen. Over gebrek aan ruimte van stof viel hier
zeker niet te klaagen, meer kwam het aan op eene oordeelkundige keuze en
geregelde schikking, daar een overvloed van manhaftige en welbeleide
krygsverrigtingen, in verschillende omstandigheden, eene zeer groote
verscheidenheid van schoone Tafereelen aan de hand gaven. En dat de Dichter
hierin zeer wel geslaagd zy, getuigt het gantsche beloop van zyn Dichtstuk, terwyl
het tevens in veele byzonderheden doet zien, welken invloed het onderwerp op
zynen geest gehad hebbe, zo dat hy daardoor in staat gesteld wierd om de
treffendste Tafereelen ten leevendigste te schetzen. ----- Om dit wat na-
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der onder 't oog te brengen, zullen we des Dichters Werk beknoptlyk ontvouwen,
en hier en daar nog wel een dichterlyk staal voordraagen.
Na den aanhef van het Dichtstuk, en eene beschryving van het Engelsche
Volkscharacter, als mede van de toenmaalige gesteltenis van zaaken, komt de
Staatsman Jan de Witt, met Huyghens en Boreel, aan 't boord van den Admiraal
Tromp; alwaar zy den Krygsraad spannen, en dien bekend maaken, dat het oogmerk
der Staaten is de Ruyter het Hoofdbewind over 's Lands Vloot op te draagen. Tromp,
deeze verheffing van de Ruyter boven hem niet kunnende dulden, verlaat in woede
den Raad, 't welk merklyke onlust ten gevolge heeft; doch hy vindt zig weldra
genoodzaakt voor den wil der Staaten te bukken. Voorts prest de Witt, schoon tegen
het gevoelen van eenen anders wel ervaaren Loots, met goed geluk de Vloot in
zee. De Ruyter, vergezeld van van Nes, vervoegt zig wel dra by de Vloot, hebbende
eerst den eed als derzelver Opperhoofd afgelegd. Hy zeilt 'er mede na Bergen, om
de daar liggende Koopvaardyschepen, op hunnen togt na 't Vaderland, te dekken.
Terwyl hy een smaldeel der Vloot afgezonden had, om die Schepen uit de haven
van Bergen af te haalen, verzoekt hem de Witt een verslag te geeven van 't geen
hem, betrekkelyk de Engelsche onlusten, op zyn voorigen togt wedervaaren is: 't
welk den inhoud van het tweede Boek uitmaakt. ----- In hetzelve geeft de Ruyter
een verslag der veelerleie schendinge van het Regt der Volkeren, door de Britten,
aan de Africaansche Ree, den Nederlanderen en derzelver vlag aangedaan; en van
't geen hy in die omstandigheden verrigt heeft. In de melding der voornaamste
byzonderheden hiertoe behoorende maakt het bewuste geval van den Neger, die
de Ruyter zo toevallig kende, eene welgeplaatste Episode.
Hierop vangt het derde Boek aan met eene beschryving van 't vertrek der Vloot.
Dezelve verlaat, met de afgehaalde Koopvaardyschepen, de Bergsche kust, doch
wordt wel dra door een hevigen storm beloopen. Het yslyke van dien storm wordt
hier natuurlyk afgemaald, en wel byzonder schetst de Dichter de algemeene
aandoening en de bedaardheid van de Ruyter ten sterkste.
DE RUYTER is ontroerd, doch zegt bedaard, te midden
Van zo veel tegenspoeds; laat ons de Godheid bidden,
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En steunen op haar hulp. Komt, zijt thans waarlijk groot.
Verwint door uw gebed de wanhoop en den dood.
Al 't scheepsvolk, doodsch van kleur, op 't dek bijéén vergaderd,
Vouwt reeds de handen saam, terwijl de Leeraar nadert.
DE RUIJTER en DE WITT en HUIJGHENS en BOREEL
Staan aan des Leeraars zijde. ô Godheid! welk tafreel
Van algemeenen nood! hoe kwijnend, hoe wanhoopend!...
Zo barst de Godsman uit, daar hij 't gebedboek opent.
Hij bidt en ieder bidt. Hij schreit en ieder schreit.
Hier weenen angst, berouw, natuur en menschlijkheid.
Deeze is om vrouw en kroost, die om zichzelf, bewoogen;
En 't lieve Vaderland perst uit DE RUIJTERS oogen
Een halfverborgen traan. DE WITT drukt hem de hand,
En zucht hem biddend toe: God hoede ons Vaderland!
Toen scheen een Godlijk iets in aller geest te daalen,
En deed hen op die drift der wanhoop zegepraalen.
't Gebed had hun dien moed, die grootheid ingestort,
Waar door de vrees des doods geheel verwonnen wordt.

Naa het afloopen van dien storm verzamelt de Ruyter, zo veel mogelyk, de Vloot,
en, op een ingekomen berigt van de nabyheid der Engelschen, besluit hy hen, in
geval van ontmoeting, aan te tasten; en eene volgende tyding, dat van Nes reeds
door de Engelsche vloot aangevallen wordt, doet hem besluiten, dien met, alle magt
by te staan. ----- Doch het blykt, gelyk het vierde Boek voorts meldt, dat de vrees
dit gerugt vergroot had. Van Nes opdaagende geeft verslag van zyn gehouden
schutgevaarte, en tevens van de lafhartigheid van twee zyner Capiteins, die daarop
door de Ruyter de straf voor hun misdryf ontvangen; terwyl van Nes, om een nieuw
Schip, na 't Vaderland gezonden wordt. Wedergekeerd zynde, meldt hy, hoe de
tegenspoed der Vloot aldaar geweeten wordt aan de verschillende inzigten van de
Witt en de Ruyter; waarop deeze terstond na de Engelsche kust oversteekt. In die
dagen woedde de Pest in Londen, welke de Dichter, ter dier gelegenheid, dus
treffende beschrijft.
De Pest, zo blaauw als lood van aanschijn, uit de holen
Des afgronds opgedaagd, en in wier hoofd twee koolen
Van rood en doodlijk vuur, in steê van oogen, staan.
Greep met haar kille vuist het vorstlijk Londen aan,
Verspreidde schrik en dood bij Englands vlootelingen.
Weldra zag zig de pest door haaren stoet omringen:
De kwijning volgde haar, de moedloosheid verscheen,
En de adem van den dood blies door de wijken heen.
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Het negenduizendtal, in ééne week verstonden
Door 't pestvuur, maakte een graf van 't groot en volkrijk Londen.
De Koning staarde, ontzet, op 't purper van zijn' throon,
Bezefte de ijdelheid van scepter en van kroon.
De Staatsman lag, vermoeid, de langgezwaaide veder
Op 't achtbaar boek des Raads, met klamme handen, neder.
Des Krijgsmans arm hing slap; het nijver handwerk zweeg;
Het koopkantoor, de markt, ja zelfs de beurs stond leêg.
Gods Tempel kon alléén het volk vertroosting baaren,
En 't greep, in deezen nood, de hoornen der altaaren.

By het akelige van dien toestand kwam nog de vrees voor eene landing van de
Ruyter; doch een samenloop van ongunstige omstandigheden doet 'er hem van
afzien; en hy keert, na de Britsche havens eenige dagen geslooten te hebben
gehouden, om den naderenden winter, na 't Vaderland te rug; alwaar hy beloond
wordt voor zyne beweezen trouw, en de zorg over de aanbouwing der Schepen op
zig neemt.
Het vyfde Boek vangt aan met het uitloopen der Vloot in 't volgende jaar. De
Ruyter doet een Spiegelgevegt houden, het welk den Graaf de Guiche, met veelen
uit den Franschen adel dermaate inneemt, dat zy zig aanbieden om in 's Lands
dienst te treeden, 't welk de Ruyter niet afwyst.
Hierop volgt, naa eene treffende aanspraak van de Ruyter, de melding van den
bekenden vierdaagschen Zeeslag. De eerste en tweede dag zyn in dit Boek vervat,
waarin ook de dood van den braaven Evertszoon, en, tot een contrast, die van
Barclay, in den Krygsraad, in den vroegen morgenstond verhaald wordt; waar nevens
de byzondere dapperheid van van der Zaan en Adriaansz, als eene Episode inkomt.
----- Met den derden dag neemt het zesde Boek zyn aanvang. De Ruyter vindt, door
de hevigheid, waarmede zyn Schip aangetast wordt, zig genoodzaakt, om het
hoofdbewind voor een poos aan van Nes te geeven, om dus tyd te hebben tot
herstelling zyner kiel, die tegen den volgenden dag zo goed mogelyk hersteld is;
waarop de Ruyter het bewind weder aanvaart, en allen tot trouw en dapperheid
aanmoedigt. De Zeeslag wordt hervat; het beslissend tydstip is eindelyk daar; en
de Ruyter, wiens bedaardheid in 't vervolgen van de Engelsche Vloot byzonder
uitmunt, landt vervolgens in zegepraal aan de Zeeuwsche kust. Dit boek eindigt met
een berigt van den heldenmoed van den ouden Everts-
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zoon, die, daar zyn Zoon gesneuveld was, den vlootstaf weder verzoekt en erlangt.
In het zevende Boek is de Ruyter minder gelukkig, daar hy te worstelen heeft,
niet alleen met het stille weder, maar ook met de ontrouw van eenige Capiteinen.
Hy staat egter met van Nes kloekmoedig pal, en vertoont zig grooter dan te vooren.
Maar éénmaal grypt hem de wanhoop aan, en éénsklaps beraamt by het beste
middel ter ontwykinge van het dreigende gevaar. Hy volvoert een gelukkigen aftogt
tot groot genoegen der Staaten over zyn gehouden gedrag, terwyl Tromp, schoon
hy den Britten geweldigen afbreuk gedaan had, om den haat, dien hy tegen de
Ruyter laat blyken, in zynen dienst geschort wordt.
Het achtste Boek begint met de eerbelooningen, waarmede de Koning van
Frankryk de Ruyter begiftigt; behelst voorts eene Episode van den brand op ter
Schelling; en meldt wyders, hoe de Ruyter, weder zee gekoozen hebbende, voor
de Fransche kust een schutgevaarte met de Engelschen houdt. Doch hier overvalt
hem eene zwaare ziekte, en van Nes verhaalt aan zyn krankbedde den brand van
Londen. Midlerwyl komt Jan de Witt, ter zyner aflossinge, aan boord, en de Held
vertrekt krank na 't Vaderland, alwaar hy, wel dra hersteld, door de Staaten van
Holland en Zeeland om stryd vereerd wordt.
In het negende Boek neemen de Staaten het besluit, om de Engelschen aan
hunne kust nog feller te bestooken, en, zo 't mogelyk ware, aldaar te landen. De
Ruyter aanvaart dien last; en zoekt zynen Zoon Engel over te haalen, om deezen
togt niet by te woonen; doch de braave jongeling verleent hem zo spreekende blyken
van onversaagdheid en welgevestigden Heldenmoed, dat hy hem eindelyk te wille
zy. Cornelis de Witt vervoegt zig, als Gemagtigde der Staaten, by de Vloot en aan
't boord van de Ruyter. Een storm ontkomen zynde naderen zy de Engelsche kust:
de Ruyter openbaart hier op den last der Staaten, in een byeengeroepen Krygsraad,
met eene aanmoediging der Vlootvoogden, die den eed van trouw herhaalen. En 't
boek eindigt met eene manlyke aanspraak van de Ruyter aan 't Scheepsvolk.
Het tiende en laatste Boek meldt voorts de landing van een gedeelte der Vloot,
op het eiland Cheapy, en de bestorming van het Fort Chearnesse. Voorts zeilt van
Brakel
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over de keten, die over de rivier van Chattam gespannen was, heen; en de Ruyter,
ziende van den Rhyn de schakels van elkander zeilen, uit zig in deeze taal.
God zegent ons, mijn vrinden!
Mijn kinders! barst hij uit, God zegent Neerlands vloot.
VAN BRAKEL, VAN DEN RHYN, twee Helden, even groot...
Elk Neêrlandsch hart, jaa 't laatst geslacht der Batavieren
Zal roemen, edel paar! op uwe krijgslaurieren.
Komt vrienden! England beev', 't gevoel' bij schande schaê!
Men volg met heel de vloot het spoor dier Helden na.
Ik moet van nader bij voor Neêrlands glorie strijden.
Zou ik, het hoofd der vloot, het heetst des strijds vermijden?
Neen! mannen! 't is te schoon, 'k moet bij die Helden zijn...
Ligt blaakt hun moed nog meer, als ik bij hun verschijn.

Hy gaat des, van de Witt vergezeld, in eene sloep, en stelt op alles van naby ordre,
terwyl de Britsche watermagt vernield wordt. Op deeze zegepraal volgen de blyken
zyner gemaatigdheid, zo in zyne aanspraaken als het gantsche Volksbestuur. De
Vloot zeilt, naa deeze heldhaftige verrigting, weder op, en men krygt eerlang tyding,
dat Engeland, tot den Vrede genoodzaakt, denzelven met Frankryk en de Staaten
van Nederland te Breda sluit. Voorts loopt dit Boek, en daar mede het geheele
Dichtwerk af, met de t'huiskomst van de Ruyter, en het berigt van een Gastmaal,
ter eere van den Held, door 's Lands Staaten in 's Gravenhage gegeeven, waar op
Cornelis de Witt hem met een gouden Kop indeezervoege beschenkt.
Wijl de aangezigten blinken
Van opgeruimde vreugd, wil elk een beker drinken
Op 't lange leeven van den besten Admiraal.
Maar de achtbre Ruwaart brengt, in steê van een pocaal,
Een kop van louter goud, en zegt: vult nu de schaalen
Op 't lange leeven van het puik der Admiraalen.
Deez' kop schenkt Hollands Staat den grootsten Waterheld.
Ziet hoe die beker zelf des Krijgsmans roem vermeldt.
Ziet Chattam, door de hand des kunstenaars gedreeven,
De Vloot des Brits in brand, door onze vloot omgeeven,
Chearnesse half geslecht, en Cheapij plat gestreên.
Een blijde bloemkrans krult van boven tot beneên,
Ten teken, hoe de Held 's Lands toestand heeft herschapen;
En 't deksel op den kop draagt Hollands Leeuw ten Wapen.
De Ruwaart vult den kop ten boorde toe vol wijn.
Dit zal, is nu zijn taal, op 's Helds gezondheid zijn.
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Nooit heb ik uit een kop van eeregoud gedronken;
'k Heb hem op 't leeven van DE RUYTER ingeschonken.
Ik zie zijn roem in top. Verrukkend oogenblik!
Leef lang, ô Waterheld! den vijand tot een schrik!
Uw glorie moet den tijd en 't waereldrond verduuren.
De nijd is reeds vermoeid op zo veel roems te tuuren.
En vindt in uw gedrag, welk wonder! prijzens stof.
Als nijd de grootheid roemt, zwijg' vriendschap vrij haar' lof.

Geschiedenis der Europeërs in Noord-America, van M. Chr.
Sprengel, Hoogleeraar in de Historien te Halle. Eerste Deel. Uit het
Hoogduitsch overgezet, door A. A van Moerbeek, Leeraar der
Doopsgezinden te Dordrecht. Te Leyden, by A. en J. Honkoop,
1784. Behalven de Voorreden, 535 bladz. in gr. octavo.
Onder de benaaming van Noord-America heeft men hier niet te denken, op het
geheele wyduitgestrekte Waereldgedeelte, onder dien algemeenen naam bekend,
maar bepaaldlyk op die Landen aldaar, welken eertyds tot het Britsche Ryk
behoorden, en nog gedeeltlyk aan 't zelve onderworpen blyven. Het is naamlyk
bekend, dat de Engelschen hunne Volkplantingen in dat Waereldsgedeelte,
inzonderheid zints het jaar 1606, allengskens uitgebreid hebben; dat eenigen
derzelven het Moederland nog onafscheidelyk aankleeven, maar dat etlyken van
die, in onze dagen, zig afgezonderd hebben; maakende, in onderscheiding van die
andere, een op zigzelve staande onafhangelyk Gemeenebest. De Hoogleeraar
Sprengel, zig voorgesteld hebbende de Geschiedenis deezer Volkplantingen, en
derzelver voornaamste lotgevallen, zedert het jaar 1606 tot op den tegenwoordigen
tyd, te ontvouwen, laat vooraf gaan een algemeen berigt van den aanleg en
voortgang dier Volkplantingen, met de beschryving van derzelver toestand tot in het
jaar 1780. Op het afhandelen hiervan gaat hy over, tot eene voordragt der
Geschiedenissen van ieder Volkplanting in 't byzonder, welken hy in drie tydperken
verdeelt. Het eerste strekt zig uit van 1606 tot 1688, en behelst de grondlegging der
meeste Britsche Colonien. Het tweede, gaande van 1688 tot 1763, verleent ons
een verslag van het voorgevallene aldaar, zedert de Revolutie tot den Paryschen
Vrede; en het derde of laatste brengt ons onder 't oog het begin der verschillen
tusschen Groot-Brittannie en deszelfs Colonien, met de uitkomst van den deswegens
gevoerden Oorlog in den jaare 1783. ----- In het thans afgegeeven eerste Deel wordt
het eerste Tydperk grootlyks afgenandeld, en de twee laatere zullen insgelyks ieder
zodanig een
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Stuk bestaan; waarnevens de Schryver, met het afloopen van dit Werk, zal voegen,
eene kort beredeneerde voordragt van de merkwaardigste omwentelingen in die
Volkplantingen; welke zal kunnen dienen, om den werkingskring van elke
Volkplanting, en de betrekking van 't geheel tot Groot-Brittannie, in alle de lotgevallen
deezer Gewesten, beknoptlyk voor oogen te stellen. ----- Het aanmerkelyk beloop
deezer Geschiedenissen, met derzelver gewigtige gevolgen, maakt deeze
omwentelingen der naspeuringe waardig; en de Hoogleeraar Sprengel behandelt
dit stuk op eene wyze, die zeer wel geschikt is, om der leerzaame nieuwsgierigheid
voldoening te geeven, zo in zyn voorafgaand berigt, als in zyne geschiedkundige
ontvouwing zelve. Wy zullen, daar we tot een staal van 't geschiedkundige vervolgens
nog wel gelegenheid hebben, den Leezer thans eene proeve uit het eerstgenoemde
mededeelen, en ten dien einde des Hoogleeraars berigt raakende Nieuw-York alhier
plaatzen.
‘NIEUW-YORK, zegt hy, het Noordelyk toneel des laatsten oorlogs, is de zuidelyke
(*)
nabuur van Nieuw-Engeland . In deze Provincie liggen de Zeeën George en
Champlain, de vlekken Stilwater, Saratoga, en andere, door ongelukkige Expeditien
der Britten, en door BURGOINE'S Togten en Nederlaagen, bekend geworden plaatzen.
Nieuw-York droeg, tot het jaar 1667, den naam van Nieuw Nederland, naar de
Hollanders, welke het 1609, niettegenstaande de Charters der London-compagnie,
in bezit namen; de stad Nieuw-York, van hen Nieuw Amsterdam genoemd, hier
bouwden, en hunne heerschappy, allengs, over Nieuw-Jersey, en zelfs een gedeelte
van Pensilvanie, uitbreidden. Onder zyne eerste Heeren bleef Nieuw-York eene
meest onbebouwde wildernis, wier bosschen peltery en scheepshout in overvloed
uitleverden, en wier Zeekusten Walvisschen en zo veelerleie soorten van
Zeevisschen hadden, dat de Nederlandsche taal niet woordenryk genoeg was, om
ze alle te noemen, en de Colonisten de verscheiden visschen, toen ze alle
Europeesche naamen, Leng, Haring, Kabeljaauw enz. hadden uitgeput, met getallen
als 12, 13,

(*)

Zo worden, gelyk de Hoogleeraar vroeger heeft aangetekend, de vier in volksmenigte,
vrugtbaarheid en gesteldheid zeer verschillende Coloniën, Neuhampshire, Massachusets-Baay,
Rhode-eiland en Connecticut genoemd. Deze landen, welke 2990 Duitsche Qaadraatmylen,
of even zo groot zyn als het Koningryk Engeland, Schotland en Ierland niet mede gerekend,
slooten 1643, onder dezen algemeenen naam eene Unie, om zig tegen de Wilden te
verdeedigen. Doch met den naam van onafhanglykheid zal de naam Nieuw Engeland wel uit
de Geschiedenis vergaan. Want elke deezer vier Provincies heeft, onder haaren eigen naam,
aan de oorlogsverklaaring tegen Groot-Brittannie deel genomen, [en behoort thans] gelyk
ook Nieuw-York, onder de dertien vereenigde Americaansche Staaten.
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(*)

14. moesten merken . De Hollanders, welke hier Indigo en Tabak teelden, welke
onder de Britsche heerschappy niet meer aarten, wilden hier, door de wilde
wynstokken aanleiding gekreegen hebbende, als welke allerwegen in Noord-America
groejen, en dit gedeelte der nieuwe waereld reeds in de elfde eeuw den naam van
(†)
Wynland te wege bragten , den wynoogst beproeven, voerende, tot dat einde, de
eerste Duitsche Colonisten, lang voor de grondlegging van Pensilvanie, hier heen;
maar welke met hun werk een geringen opgang maakten.
De Hudsons-rivier loopt door het grootste gedeelte des lands, van het Zuiden na
't Noorden. Zy is by de 150 Engelsche mylen bevaarbaar. Daar door heeft de gansche
Provincie met de hoofdstad gemeenschap; en ALBANY, eene aanzienlyke
pelterymarkt, en handelplaats met de Wilden, van 5 of 6000 inwooners, kan, door
middel dezer Rivier, zyne waaren na de Zeekust zenden. NIEUW-YORK, de Hoofdstad
dezer Provincie, hadt, voor dat ze in de asch gelegd wierdt, 4000 huizen, meer dan
20 Kerken en Vergaderplaatzen van de voornaamste Christen gezindten, en ten
miusten 20,000 inwooners. De Haven lydt wel 's winters door het dryf ys, maar in
den zomer kan hier eene vloot van duizend schepen, en zelfs oorlogschepen, veilig
ankeren. Doch schepen van 70 stukken kanon komen

(*)
(†)

Zie ADR. van der DONK, beschryving van Nieuw Nederland. Amst. 1656. bl. 43.
De Hoogleeraar oogt hier mede op de bekende verhaalen der vroegere ontdekkinge van
Noord-America door de Noormannen in de elfde eeuw, die het nieuw ontdekte land, naar de
in 't wild groeiende wynstokken Winland of Wynland noemden; gelyk hy by den aanvang
zyner algemeene Geschiedenisse van Noord-America in 't breede vermeldt. ‘Dat door WINLAND,
zegt hy, eenig gewest van Noord-America verstaan moet worden, is buiten allen kyf; maar
de gevoelens zyn ongemeen verdeeld, raakende de plaats, waar LEIF en zyne reisgenooten,
(bewoonders van Groenland,) allereerst hunne woonstede nedersloegen, en of zy in eenige
baay van Neufoundland, of wel in de Chesapeak-Baay met de inboorlingen handgemeen
wierden. Waarschynlyk landden de eerste Groenlandsche ontdekkers in Virginie of
Noord-Carolina. De schraale beschryving, welke STURLESON, volgens hunne berichten, van
ontdekte land kon geeven, past naauwkeurig op deze Provincien, al is het, dat in de andere
Colonien, ten Zuiden zo wel als ten Noorden, insgelyks wynstokken in het wild groeijen, en
hierom Canada, Nieuw-York, of eenige andere Provincie even zo wel aanspraak maaken
mag op de eer, van door Noormannen in de elfde eeuwe bezogt te zyn geweest. De wilde
wynstokken, die de Noormannen hier vonden, en daarom het geheele land den naam van
WINLAND gaven, worden door de Europische Zeelieden, welke voort na de ontdekking der
nieuwe waereld door CHRISTOPHORUS COLUMBUS, na Noord-America zeilden, insgelyks
algemeen opgemerkt; en VERAZZANI zo wel als CARTIER roemen de menigte en den smaak
van de druiven aldaar; en CARTIER wierdt door dezelve aanleiding gegeeven, om eenige in
de Laurens Baay gevonden Eilanden Bacchus-eilanden te noemen.’
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slegts met moeite tot aan de stad en 's winters moeten ze buiten de Baay, die de
haven van Nieuw-York maakt, by Sandy-hoek voor anker liggen. Omtrent een
kwartier uurs van dezelve ligt het vrugtbaar lang Eiland, zonder het welke de Britten,
mogelyk, hunne hoofdposten in Nieuw-York zo lang niet tegen het Leger van 't
Congres mogten behouden hebben. Het is zeer volkryk, en ooggetuigen beschryven
het als een Paradys, waarin hofsteden, landhuizen, koren- hennip- en vlasvelden,
met vrugttuinen en weilanden, verwisselen. Eenige landeryen zyn zo vrugtbaar, dat
(*)
een morgen lands, menigmaal, 100 ponden sterlings opbrengt . Aan de oevers zyn
ryke oesterplaaten, en buiten het geen dit eiland en de omliggende landstreek aan
oesters gebruikt, worden, jaarlyks, aan ingelegde oesters voor 6 tot 7000
Ryksdaalders na Westindie gezonden. Hier, als allerwegen in de Provincie, woonen
veele nakomelingen der Hollanders, der eerste bebouwers. Ook zwerven nog, hier
en daar, enkele wilde Stammen rond, die anders aan de Zeekust, voorlang, door
de Europeërs waren verdreeven. De bevolking is op Longisland zo zeer aan het
toeneemen, dat de oppervlakte reeds voor hen, die jaarlyks worden gebooren en
aankomen, te naauw wordt, en daarom, in menige jaaren, wel honderd Familien
worden genoodzaakt, na het vaste land te verhuizen.
Den koophandel dezer Provincie, en van 't nabuurig Nieuw-Jersey en Connecticut
dryft de Stad Nieuw York uitsluitender wyze, welke zig in den laatsten oorlog door
Kaaperyen, en om dat ze zo lang de post der Engelsche Armee is gebleeven,
ongemeen is verrykt. De Provincie levert Koren, Peltery, vet Vee, Metaalen en
Houtwaaren. Jaarlyks wierden anders, van hier, meer dan 600,000 schepels na
Europa en Westindie gezonden. Peltery wordt, eeniglyk in de Noordelyke
Graafschappen, van de Wilden ingeruild, die menigmaal van de overzyde der groote
Zeeën de markt van ALBANY bezoeken. Yzer wordt hier zeer veel gevonden; doch
alles is niet zo goed als het Zweedsch en Russisch; nogthans leverden de twee
Graafschappen, Oranje en Dutches, in menige jaaren, voor 20,000 ponden sterlings,
om uit te voeren. Alleen ontbreekt het hier aan Mynkundigen en Bergwerkers, om
van de veele Mynen nut te trekken. Van Houtwaaren verkoopt Nieuw York balken,
planken, duigen, ook zomwylen scheepshout, het welk in de nabuurschap der Zee
Champlain geveld, en op de Hudsons-rivier na Nieuw-York met vlotten wordt gevoerd.
Doch de hier zynde duigen voor tonnen en vaten worden zo hoog niet geagt, als
die van Pensilvanie. Duizend der laatsten kosten in Ierland, daar men ze tot
vleeschvaten

(*)

SINAPIUS, Koopmans-stukken, 4 st. bl. 342. (Hoogd.)
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gebruikt, 8 ponden sterling, daar even zo veele van Nieuw-York 6½ pond gelden.
De geheele Provincie hadt, in het jaar 1774, aan blanken en zwarten, 182,000
bewooners. 't Getal der laatsten is, hier, in verre na zo groot niet, als in het Zuidelyk
America. Doch zy leven mede in eene veel draaglyker dienstbaarheid; en onder de
Provinciaal-regimenten van Nieuw-Jork en Nieuw-Engeland, is het niet vreemd, dat
de Heer zyn persooneelen dienst door een Neger laat waarneemen.
Van Britsche waaren plagt Nieuw-York anders meer dan Nieuw-Engeland te
gebruiken, deels om dat zig deze Provincie de Europische waaren, op eene andere
wyze, wist te verschaffen, deels mede om dat Connecticut en Nieuw-Jersey, die
beide met Engeland niet direct handelen, van hier met deze artikels wierden voorzien.
Alles, wat Nieuw-York, in het jaar 1773, na Grootbrittannie zondt, wierdt in de daar
zynde Zeehavens tot 526,000 ponden sterlings aangegeven, en van Engelsche
waaren gingen weêr voor 581,000 ponden daar heen. Doch hoeveel de overige
Nieuw-Yorker in- en uitvoer na Westindie, Lissabon en andere koopsteden bedroeg,
en of deze niet zomwylen den Grootbrittannischen overtrof, daarvan zwygen alle
de zo talryke beschryvers van America.’

Zee- en Landreizen rondom de Waereld, en naar derzelver beide
Poolen, door den Heer de Pagés, Kapitein der Koninglyke Fransche
Oorlogschepen, Ridder der Koninglyke en Krygsorde van den H.
Lodewyk, Correspondent van de Academie der Weetenschappen
te Parys. Te Rotterdam, by R. Arrenberg en Zoon, 1784. Behalven
het Voorbericht en den Inhoud, 261 bladz. in quarto.
Dit afgeleverde Reisverhaal behelst een berigt van eene uitgestrekte Reize van den
Heer de Pagés, dat in twee afdeelingen gese ift is. In de eerste ontmoet ons zyne
Reize door het Westen, van de Kust van Frankryk af tot aan de Stad Batavia, op
het Eiland Java, dwars door den Oceaan, door America, de Zuid Zee en den
Chineeschen Archipel. En de tweede ontvouwt ons zyne Reize van Batavia naar
Frankryk, door den Indischen Oceaan, het Land der Maratten, de Provincien van
Guzarath en van Bassein, den Persischen Goif, klein Asia en de Middellandsche
Zee. 's Mans onopgesmukte verhaal draagt alleszins blyken van geloofwaardigheid,
en zyne aanmerkingen, zo over de doorreisde gewesten, als over de zeden der
Inwoonderen, toonen zyne oordeelkundige oplettendheid; des het doorbladeren
deezer Reizen zyne leerzaame nuttigheid hebbe. ----- Wy zullen, tot een voorbeeld,
hier bybrengen zyne beschryving van het eiland Samar, één der Philippynsche
Eilanden, waarmede de Heer de Pagés by uitstek ingenomen is.
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‘De grond van het Eiland Samar, zegt hij, is zeer vrugtbaar en laat zig gemaklijk
bebouwen; hij leverd ten minsten veertig voor een; 'er word geen ander graan
gezaaijd dan rijst, welke diend voor den Priester, voor de regeering van Manilla, en
voor den Landvoogd der Provincie, die meestal de eenige waereldlijke Spanjaard
is, welke, in dit uitgestrekte Land, zijn verblijf houd. De Indiaan leeft gemeenlijk op
aardappels, IJams, en eenen anderen wortel, welke hij Gabij noemt. Ik leefde hier
insgelijks op wortels, welker zoete smaak mij meer behaagde, dan de laffe rijst in
water gekookt. In 't begin kwamen mij die wortels winderig en zwaar voor, maar ik
gewende 'er mij schielijk aan, en had 'er beter voedzet aan dan aan de rijst. Ik at
insgelijks veel varkensvleesch, het welk ligter en ranker is dan het onze; het is bruin
en draadig als osschenvleesch. De eieren van de Tabon of Daï zijn 'er ook zeer
gemeen; somtijds vind men 'er tot veertig stuks in één hol, hebbende de ondervinding
den Indiaanen geleerd, hoe dezelven te zoeken en op te speuren; deeze eijeren
zijn zwaar en moeijelijk te verduwen. Men maakt 'er een goeden Brandewijn, van
het sap eens heesters Nipa, met dat van den Kokernooten boom en van een anderen
boom Cabonegro genaamd, uit hoofde der zwarte vezels welke hij voortbrengt, en
waarvan men zeer goede kabels en sterk touwwerk maakt. De Indiaanen eeten
insgelijks het vleesch van den Klapnoot, wanneer die begint te sluiten, die als dan
gelijk is aan een soort van witachtig lijm, maar moeilijk te verduwen, wanneer het
volkomen rijp is, en als dan smaakt hij een weinig naar den verschen amandel.
De Indiaan van Samar heeft geen ander wapen of werktuig, dan een soort van
hartsvanger, welken hij Crijs of Campilan noemt: hij bediend 'er zich van in 't vellen
der grootste boomen, van welken hij Praauwen maakt, of die hij klooft om 'er planken
van te maaken. Als dit werktuig versleeten is, diend het de Vrouwen om de zandige
aarde te klouwen, en in 't pooten van aardappelen of andere wortelen. Deeze worden
in twee maanden ongemeen groot, en een stuk gronds van twintig roeden leverd
'er meer van op, dan een vrij talrijk huisgezin benoodigt heeft.
Zij leggen zig insgelijks toe, maar in het klein, op het teelen van Suikerriet, Kool,
Kruiflook, Ajuin, Meloenen, Jacres, Chinas-Appelen, Citroenen, Moesgroentens en
verscheide andere Vrugten in Europa onbekend. Zij hebben Banaansche Vijgen in
groote menigte, zelfs tot twaalf of veertienderlei soorten, mitsgaders verscheide
welriekende planten. De Regeering noodzaakt hen Cacaoboomen te onderhouden,
dat alhier hoogstamde boomen zijn.
De bosschen zijn vol van Kokernoten, Vijgen, Citroenen, Pompelmoezen, een
soort van Oranje-Appel, ten minste van vijf duimen middellijns, Peper, Honig en
Wasch. Zelden legt
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men veel wegs of zonder Bijenkorven te zien, die aan de takken der Boomen hangen,
in de gedaante van een langwerpige Pompoen.
De jagt is 'er niet min overvloedig, en de Bosschen zijn vol van allerleie gevogelte,
vooral van hoenders; zij verschillen van de onze door haare ingedrongen lighaamen
en korte pooten; zij zijn van een grijze koleur, en gespikkeld als de patrijs: de
tortelduiven zijn 'er ook in menigte en van drieërleij soorten; de eerste zijn grijs en
groot als mesthoenders; de tweede zijn kleiner; en het derde soort is groot en
uitmuntend van smaak. Nog is 'er een soort van vogel Calas genaamt, van grootte
als een gans, wel zeer goed te eeten, maar moeilijk te agterhaalen. Hij zet zig in
zwampige streeken, op de hoogste boomen, is zeer snel van vlugt, en aanmerklijk
om zijn kop, op welken een grooten kroon groeijd, die langwerpig, rood, effen en
van dezelfde stof is als de snavel, van welke zij een gedeelte uitmaakt: dit ciersel
gevoegt bij de grootte des vogels, geeft hem eene staatige houding, zijn gevederte
is zwart en rosachtig: ik heb de eer gehad van den kop van één deezer vogels aan
de Academie aan te bieden. De Kakatoes een soort van witte Papegaijen en de
Lorijs zijn 'er in grooten getale; ook vindt men 'er veele fraaije kleine Parkietjes van
verschillende koleuren en van grootte als een vlasvink. 'Er is mede nog een soort
van vogeltjes, van grootte als een wesp, verwonderlijk om de schoonheid zijner
kleuren, die aan 't vaale, aan 't roode en aan 't blaauwe komen. De viervoetige
dieren zijn 'er niet minder talrijk. De bosschen zijn vol van groote Aapen, van wilde
Buffels en Reebokken; men vertelde mij in dit land veele dingen van de verscheiden
hoedanigheden der Slangen, hunne grootte en kleinheid; maar ik zag 'er geene, die
iets bijzonders of ongemeens hadden.
Zig op deeze Eilanden te kleeden is even min moeijlijk als zig van spijs te voorzien.
'Er is een zekere Banaan of Vijgeboom, van welke de gerolde Basten, die den voet
des Booms uitmaaken, saamgesteld zijn uit vezels, die 'er zig gemaklijk van
afscheiden, als men ze laat rotten: deeze vezels worden saamgevoegt, en men
maakt 'er een zeer fijn doek van, dat wel in den beginne niet zeer leenig is, maar
het word zulks door de toebereiding met kalk. Deeze draad of vezel, Abaca geheeten,
diend zoo wel om touwwerk als doek te maaken. Men kan zig ook in deeze
waereldstreek even zo gemaklijk van eene wooning als van kleeding voorzien; want
de rivieren zijn bezoomd met Bamboes en de bosschen zijn vol van Nijpboomen
en rotting, waarvan het laatste hen in plaats van spijkers diend, om daarmede hunne
Bamboes ongemeen behendig samen te hegten, en vast te maaken, gebruikende
geen once ijzers, in hun gansche huis. Eindelijk, op zijn best is twee maanden
arbeids, over het geheele jaar, al het werk van deeze volken, wier zagte zeden de
gelukzaligheid aanduider.
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De mans zijn 'er van een gemaklijk en openhartig karakter, de vrouwen zijn 'er vrolijk
en galant zonder ontucht: hoe zeer zij weinig tot vermoeijing zijn geschikt, ontzien
zij dezelve echter geenszins, bij de minste noodzaaklijkheid: zij zijn eenigzins
verwaand, logenagtig en baatzugtig, ten opzigte van de Europeaanen, maar niet
wantrouwig of diefagtig. Hunne neiging tot vriendschap deed mij 'er eene
gulhartigheid bemerken, die ik nergens anders weet bespeurd te hebben, en ik
geloof zij ten uiterste teder zijn, over de onderscheidene trappen van aandoening.
Ik stond zeer verbaasd toen ik zag hoe zij de kus, gewoone betuiging van liefde,
tusschen de beide Sexen, of tusschen ouders en kinderen, deeden voorgaan door
eene zagte inademing der reuk van dat gedeelte, het welk zij met hunne lippen
wilden drukken. ----- Deeze Bissaijsche Indiaanen hebben zeer veel smaak in Muzijk,
en zijn zeer geschikt van geest en lighaam, tot alle soorten van kunsten en
handwerken, hoewel zij daarin, door de weinige oeffening, geene volmaakte meesters
zijn. Hunne vezels zijn, over 't algemeen, leeniger of buigzaamer dan de onzen; en
in 't opraapen of vasthouden van iets, bedienen zij zig, ten naastenbij, even zo goed
van hunne voeten, als wij van onze vingers of handen. Zij nijpen zoo sterk met de
teenen, als wij met onze vingers zouden kunnen doen. Dezelfde mensch zal een
guitar en viool maaken, met hetzelfde jagtmes, waarmede hij eenen zwaaren boom
gekloofd, of een Praauw uitgehold heeft; en dat zelfde werktuig zal hij tevens
gebruiken, om tekeningen op het Bamboes en snijwerk te maaken, van eene
verwonderlijke fijnheid, of om 'er zig mede te verdeedigen tegen zijne vijanden;
kortom 't is hun eenigst scherp huisraad. Zij maaken zulke fijne matten, dat men
dezelven, onaangezien zij wel zes voeten lang zijn, in de zak kan steeken. Deeze
matten zijn wel, en met verscheide figuuren, gewerkt, en beschilderd met zeer
levendige kleuren, die zij van de schors of van het hout van zekere boomen maaken.
Zij maaken aartige stoffen, door eene mengeling van Abaca of vezels van den
Banaanschen Vijgeboom, met zijde of katoen; zij borduuren op ongemeen fijne zijde
stoffen en kanten; 'er is geen huisgezin of 't heeft een weefgetouw tot zijn gebruik.
Als zij aan boord zijn, worden zij timmerlieden, zeilemaakers en calsateraars: te
Land zijn zij touwslaagers, mastemaakers, enz. Nog eens ik kan hunnen smaak en
hunne snedigheid niet genoeg roemen, en het is zonderling, dat niemand hunner
een ambagtsman van slechts één deezer handwerken is, maar zij beoeffenen die
allen, naar hunne zinlijkheid en behoefte, schoon in de daad niet even fijn en net.
Eertijds schreef men in deeze landen met een stift op Cocosof Nipa-bladeren. Zij
hebben de gewoonte van zig te laaten kamassen, het welk bestâat, in 't bevorderen
van den omme-
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loop des bloeds en der sappen, door de gewrichten te doen kraaken, en het vleesch
van de verscheide deelen des lichaams te knuffelen; ook wrijven zij de gewrichten
der kinderen met olie: zulks komt mij voor zeer gezond te zijn, en is door gansch
Asia in gebruik. De uitwaseming bevorderen zij door sterke knijpingen boven op
den schouder; door welker herhaaling blaaren of bobbels opkomen; en in stede van
aderlaaten geeven zij eenige kerven in 't vleesch; voor 't overige kennen zij veele
balzems en geneeskundige planten.
Hunne gantsche kleeding bestaat in eene wijde en lange broek, die ter halver
been komt; in een hembd, dat over de broek tot op de helft der dijen hangt, en in
een neusdoek, op de wijze van een Tulband, om 't hoofd gerold. Als zij wat pragtiger
gekleed willen zijn, schieten zij een soort van zijde of katoene japansche rok aan,
en zetten een hangenden hoed op: voorts word het hier eene groote schoonheid
geacht, alleen aan den duim en aan de pink zeer lange nagels te hebben, en ik heb
'er gezien, die ten minsten twee duimen lang waren. De Vrouwen dragen om den
middel een soort van doek, of schort, het welk, verscheide keeren om 't lijf geslagen,
haar als een zwagtel tot aan de voeten komt: sommigen onder haar dragen den rok
van Abaca, waarvan het fijne en doorschijnende doek haar, zedigheids halve, verpligt
een eind om te slaan, en voor 't lijf in den gordel te steeken, en als dan hebben zij
het eene been bloot. Zij draagen insgelijks een hembd, dat slegts tot den middel
hangt; heur hoofd is even als dat der Mannen met eenen gerolden doek omwonden.
Maar heur hairen zijn kroonsgewijze op de kruin van 't hoofd gestrengeld: zij dragen
een plegtgewaad, als zulks te passe komt. De beide Sexen hebben zeer schoon
hair; de vrouwen vooral dragen 'er veel zorg voor, bestrijkende hetzelve met
Cocos-Olie, welke het stevig en zeer zwart maakt. 't Is zeldzaam eene leelijke Vrouw
aan te treffen, schoon zij een korte en platte neus hebben, zonder opgespalkte
neusgaten gelijk de Negers; en hoewel heur trekken vrij ligt en niet zeer regelmaatig
zijn, hebben zij bijna allen zeer schoone oogen, en een gelaat dat eene ziel aanduid.
Zij bedienen zig, in plaats van kruiken, van lange Bamboezen, die zes of zeven
duimen middelijns hebben; somtijds dragen zij hoeden van Nipa-bladeren, gelijk
aan die, welke ik bij de eerste Indiaanen van dit land zag, en als zij water gaan
haalen geeft de schikking van haar rok, haar breede hoed, en het dikke Bamboes,
waarmede zij lugtig belaaden zijn, haar te gelijk bevalligheid, een deftig voorkomen,
en eene schijnbaare trotsheid. Voor 't overige gaan de beide Sexen, als zij ver buiten
de Dorpen, en vooral, wanneer zij van de Zendelingen ver af zijn, ten naastenbij
naakt.
De rivieren zijn 'er vischrijk, zoo wel als de Zeeoever, aan welken schoone paarlen
gevischt worden. De visch word
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'er gevangen, door denzelven dronken te maaken met het deeg van een soort van
gestoote erwten, die zij Coco noemen. ----- Zij strooijen dat op het zand bij laag en
bij hoog water; de visch, daardoor dronken gemaakt, komt boven water, en laat zich
gemaklijk vangen. Het ijzerhout, ebbenhout en verfhout is 'er gemeen; ook vind men
'er landwaards in stofgoud; maar die tak van koophandel is alleen bekend aan de
Monniken, die den Spanjaarden verbieden in de Indische Dorpen te blijven, onder
het loflijk voorwendzel, (zoo 't anders uit een goed grondbeginzel voortkomt,) van
de zeden deezer eenvoudige Volkeren niet bloot te stellen aan de bedorvenheid
der Europeanen; 't is nog niet lang geieden, dat de regeering van Manilla gepoogt
heeft het vermogen der Monniken te fnuiken.
Ik kan niet uitscheiden met voordeelig van dit Land te spreeken, als zijnde het
aangenaamste dat ik gezien heb, en dikwijls benijdde ik het geluk der Bissaijesen,
(want dus worden alle de Indiaanen van de Philippijnsche Eilanden, die niet op het
Eiland Lucon woonen, genaamt.) Dit Eiland heeft omtrent zeventig mijlen in zijn
omtrek, met tienduizend bewooners: en zoo de Provintie van Tegas mij behaagt
had, Samar voldeed mij nog meer. Tegas had mij vlaktens vertoond, die 't oog niet
kon overzien; bosschen, die, om hunne uitgebreidheid en hoedanigheid, alles
scheenen te overtreffen, rivieren of meiren, wier water-geruis en uitgestrektheid de
majesteit des Scheppers aankondigden. ----- Samar bood mij fonteinen, beeken en
kleine rivieren aan; 't geheele Land was met bosschen bedekt, die, wel is waar, zoo
veel achtbaarheid niet vertoonden, als die van Tegas, maar wier boomen belaaden
waren, sommige met vrugten of bloemen, andere met uitmuntende balzems voor
de geneeskunde, en onder anderen met de palamaria, of met geurige specerijen
voor de huizen. De daarin hangende bijkorven, de lucht, lieflijk bewierookt, door
eene witte bloem, zeer gelijk aan den Jasmijn, en door verscheiden Chineesche
roozeboomen; alles met één woord kondigde de natuur in haare eerste kragt,
zoodanig, als zij was, alvorens heure aangenaame gedaante door den arbeid der
menschen veranderd wierd. Plaatzen, die zoo veel voldoening verschaften, en zeden, die zoo zat waren, als
die der Bissaijezen, betoverden mij. Ik liep, met mijne gedagten, de helft van den
weg, dien ik om de waereld gedaan had, te rug, en overpeinsde hoe weinig de
vooroordeelen, die dezelve omzwagtelen, in staat waren eene oprechte en zuivere
ziel te voldoen. Ik benijdde het geluk der Bissaijezen; hunne eenvoudige zeden, de
oprechtheid, welke in hunne meeste daaden doorstraalde, en het gerust genoegen
van hun hart, scheenen mij toe de grootste volmaaktheid der menschelijke
samenleeving te zijn. Ik was even zeer aangedaan over hunne wijze van aanbidding,
welke ondersteund wierd door eene eenvoudige en vertede-
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rende muziek: ik gevoelde mij niet minder getroffen, door de schoonheden, die ik
tot in de geringste werken van den Schepper ontdekte in de landen, daar de baatzugt
der menschen dezelven niet bedorven had. Ik kon mij niet weêrhouden, daarin die
Voorzienigheid te erkennen, welke mij, tot hiertoe, als bij de hand geleid had.
Daaraan was ik dankbaarheid schuldig; en mijne bedenkingen keerden zig naar
den Godsdienst: ik gaf meer acht op den mijnen, dan ik hier toe gedaan had. God
werd 'er met meer grootheid dan in alle de anderen voorgesteld; zig, indien ik mij
dus moge uitdrukken, verheven hebbende door zijne weldaaden en voorbeeldige
raadgeevingen, tot de uitersten der beide stellige en ontkennende vermogens van
verheerlijking en vernedering; daar hij, in de andere Godsdiensten, enkel verheven
word in zijne stellige magt van heerlijkheid. Deeze Godsdienst was door zijnen geest
de eenige waardig, om zich over de geheele waereld uit te breiden: in één woord:
hij kwam mij voor de geschiktste te zijn, om de menschen gelukkig te maaken, indien
zij deszelfs zedekunde met eenvoudigheid en goede trouw in acht namen; en beide
deeze hoedanigheden vooronderstelde ik in de gelukkige Bissaijezen.’

Proeven voor het Verstand, den Smaak en het Hart. Eerste en
tweede Stukje. Te Utrecht, by J.M. van Vloten, 1784. Behalven het
Voorberigt, 194 bladz. in gr. octavo.
Het Verstand te beschaaven, den Smaak te zuiveren, en het Hart met edele
gevoelens te vervullen is het bedoelde van dit Geschrift. Met dat oogmerk stelt men
zig voor, eenige daar toe betrekkelyke opstellen by een te verzamelen, en dezelven,
by tyd en wyle, zonder zig juist aan een zeker tydsverloop te bepaalen, gemeen te
maaken. 'Er zien reeds twee zodanige Stukjes het licht, die eene groote
verscheidenheid van onderwerpen behelzen, die of in Prosa, of in Rym, of op
rymlooze Maat behandeld worden. Leezers van verschillenden smaak, voor 't ernstige
of boertige, en zulken die behaagen hebben in verwisselingen van die natuur, zullen
in deeze Stukjes overvloedige voorraad vinden, om een ledig uur met nut te
besteeden; daar ze altoos 't een of 't ander ontmoeten, waar op hun Geest zig, 't zy
tot vermaak, 't zy tot weezenlyke leering, kan vestigen. ----- Men slaa hier, by
voorbeeld, het oog op de volgende aanmerking, wegens ééne der verscheidenheden
in 't manlyk en vrouwlyk character, die haare gevalligheid en nut heeft, en welker
verwisseling misstaat.
‘Al wie oplettend met de vrouwen omgaat, kan zeer veel nuttigs van dezelve
leeren; en, onder andere trekken harer natuur, zal hem die van aandoenlijkheid en
meewarigheid t'elken reize in het oog stralen. ----- Zacht, als het wasch, wijkt de
vrouwenziel voor elke drukking, smelt zij weg voor iedere vlam; en hangt, gelijk een
vloeibaar vocht,
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de voorwerpen der elende aan; welk eene heerlijke wijziging! ----- Moest zij niet zijn
“eene hulp tegen over ons?” in de tegenwoordige omstandigheden der waereld,
onze dienares, in nood en lijden, het steunsel onzer ellenden, onze vriendlijke leidster
naar het graf! ----- Moest zij niet zelve onderhevig zijn aan ontzachlijke smerten, en
vooral, de voedster van ons bevend nakomelingschap, het geen, verstoken van alle
eigen macht en hulp, in de waereld treedt, en kermend tot haren schoot vlucht, om
het moeilijk dal van dit leven door te worstelen? ----- Heilig is mij het gezicht van de
kinderkoesterende moeder, van de huisvrouw, welker arm het kloppend hoofd van
den zieken man ondersteunt! ----- zij streelt mijn hart, en ontvangt in stilte mijnen
harmonischen zegen.
Hoe ligt rolt eene vrouwentraan daar henen! ----- hoe zwoegt hare boezem over
elk bekommerend stofje, dat haar tegenvliegt! ----- wanneer is zij niet aangedaan,
bij de smekingen der ellende? Plaats dit zelve character in den man, en alles zal van gedaante veranderen; hij
is ook meewarig en goed, maar niet, gelijk de vrouw. ----- Hij staart met eenen stijven
blik, daar zij weent. ----- Hij vliegt toe, daar zij nedervalt en bezwijkt ----- hij gloeit,
daar zij zidderd en verbleekt! ----- in hem is alles uitzettende veerkracht, werking,
grootheid van pogingen; in haar smelting, stille lijding, machtloze uitroep, zuchting!
- zij buigt, gelijk weeker staal, met ieder voorwerp dat haar gevoelig raakt; hij is gelijk
aan harder staal, dat of indringt en van één rijt, of met geweld aan twee springt! hoe gantsch wonderlijk is deze mengeling van geslacht-Characters bestemd, om
daar uit een voortreflijk geheel voord te brengen! Gij zoudt u zeer befpotlijk aanstellen, indien gij u door de meeste Romanschrijvers,
of door eigen lafhartigheid, liet misleiden, om even dus aandoenlijk te zijn als de
vrouwen ----- dit kondt gij nooit worden; en zelfs niet schijnen, zonder uwe natuur
te verzaken. ----- Ik ken u niet, laffe vrouwman! gij waart nimmer mijn broeder ----Hoor na de stem der waere menschheid, en gij zult uw mom afwerpen! ----- Wie der
vrouwen bevallen wil, moet geenszins in hare natuur treden, en haar heure eigene
beeldnis te rug kaatzen ----- hij moet een man zijn. ----- Niets is der vrouwen
aangenamer, dan het vaste, edel gevoelige, het werkend aandoenlijke van ons
geslacht! ----- zij zien gaarne in ons iets anders, dan in zich zelve, om dat de
verscheidenheid vermaakt: zij wenschen in ons iets te ontmoeten, het geen zij in
zich niet konnen vinden, en het welk echter noodzaaklijk is tot tempering en
ondersteuning van die weeke aandoenlijkheid, die haar hart vermeestert, die ze
ongelukkig maken zou, indien zij niet wierd opgewogen door de meerdere vastheid
van het mannen hart.’
Tot een staaltje van een anderen aart, diene nog de vol-
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gende Anecdote, welke niet oneigen tot een opschrift heeft, Het non plus ultra der
Gierigheid.
‘Een oude juffrouw, die, geduurende haar geheele leven, genoegzaam niets
gedaan hadt, dan geld verzamelt, en van dat geld geen ander genoegen genoten
hadt, dan de gedagte: Ik heb geld! ----- deze juffrouw werd zeer ziek; ----- alle de
teekenen van een naderenden dood vertoonden zich zeer duidelijk. ----- Hare
vrienden, die zich, rondom haar sterfbed, verzamelt hadden, deeden pogingen, om
de weinige oogenblikken, die nog overig scheenen te zijn, aan te wenden, tot
vertroosting en welzijn heurer ziele; doch dit scheen der stervende te vermoeien.
----- Zij geeft een wenk, en beveelt, met een stervende stemme, dat men uit een
kasje, waar toe zij den sleutel, met veel moeite, van onder haar hoofd kreeg, een
zak met drieguldens halen zou; ----- deze moesten op een tafeltje, dat tegen hare
bedstede stondt, geduurig overgeteld worden. ----- De klank van dit geld verspreidde
eene helsche tevredenheid over het gelaat der stervende. ----- Eindelijk rigt zij zich
op ----- strekt, met een stuipagtige beweging, haar arm uit ----- grijpt een der
drieguldens, steekt dien tusschen haar klemmende tanden ----- en ----- sterft!’

Thirsa, of de zege van den Godsdienst. Treurspel. Door Mr. Rhynvis
Feith. Te Amsterdam, bij J. Allart, 1784. Behalven het Voorwerk,
92 bladz. in gr. octavo.
Het onderwerp van dit Treurspel is de bekende geschiedenis der standvastige
Joodsche Vrouwe en haarer zeven Zoonen, tegen de woede van Antiochus
Epiphanes, aangetekend in het zevende Hoofdstuk van het tweede Boek der
Machabeen. De Heer en Mr. Feith bepaalt eigenlyk zyn Stuk tot dat gedeelte der
geschiedenisse, het welk het lot van den jongsten Zoon betreft; dien Antiochus, na
dat hy de zes Broeders reeds een wreeden marteldood had doen ondergaan, door
vleiende beloften zogt te beweegen, tot het verzaaken van den Joodschen
Godsdienst; en dien hy eindelyk, deezen aanslag hem mislukkende, onder nog feller
folteringen dan de voorigen, ten dood bragt. Zyn Ed. heeft deeze Geschiedenis,
met etlyke bykomende gepaste omstandigheden, en veranderingen, oordeelkundig
ten tooneele geschikt: en 't geheele Stuk, in alle deszelfs byzonderheden, by uitstek
treffende uitgevoerd. Zie hier deszelfs beloop.
By den aanvang getroost zig de Moeder Thirsa haar lot, en tragt Selima, eene
Joodsche Maagd aan haaren Zoon verloofd, op te beuren, door 't vooruitzigt en de
streelende hoop, dat de beminde Jedidia, die zig met eene kleine bende te Emaus
bevindt, het dreigende gevaar zal ontkomen; terwyl ze haar verder ter gelaatenheid
en standvastigheid opwekt, zo ze die hoop verydeld mogten zien. Van dit laatste
krygen ze eerlang berigt, en ze zien wel dra Jedidia, geboeid, voortge-
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sleept door krygsknegten, die haar naauwlyks vergunnen hem toe te spreeken. In
die omstandigheden is Selima raadeloos; doch Thirsa, hoe sterk ook getroffen, tragt
haaren geest tot bedaaren te brengen, en onderwerpt zig gelaaten aan 's Hemels
schikking. ----- Het tweede Bedryf wordt geopend door Chryses, 's Vorsten geweezen
Leermeester en nu zyn Vertrouwde, die, een goed hart omdraagende, de heerschzugt
en wreedheid van den Vorst verfoeit, en zyne jammerklagt over deszelfs verbastering
uitstort. Dit doet hem, met Antiochus in gesprek gekomen zynde, onderstaan om
dien Vorst nogmaals tot zagter maatregels te beweegen; doch vrugteloos. Antiochus
doet Jedidia voor hem' verschynen, en tragt hem door vleiery tot afval te brengen,
terwyl hy hem anders een eislyk martellot dreigt; hebbende tevens de
omstandigheden zo geschikt, dat, met het ophaalen van een gordyn, de mishandelde
lyken zyner zes Broederen zig voor zyn oog opdoen; op welk gezigt hy Jedidia
alleen laat, in de verwagting dat Jedidia, die zyn vleien en dreigen onverschrokken
beantwoord heeft, in deeze zyne akelige eenzaamheid nog veelligt tot nadenken
zou komen. Dan, 'er mag een smertlyke tweestryd in 't gemoed van dien Jongeling
ontstaan, geen zwaarigheid! de Godsdienst zegenpraalt; hy vordert dat de Wagten
hem weder ter gevangenisse leiden; en hier mede loopt dit Bedryf af. ----- In het
daaraanvolgende zien en hooren wy hem in deeze gevangenis, zynes lots getroost.
Selima komt tot hem, en hun hartroerend onderhoud strekt, ook in het eenigzins
dobberend gemoed der loodsche Maagd, den Godsdienst ter eere. Antiochus dringt
voorts vergeessch op zyne bepaalde keuze aan, de Jongeling verzoekt alleen, als
eene gunst, zyne Moeder te mogen spreeken, 't welk de Vorst hem inwilligt. By die
gelegenheid geraakt Chryses, op 's Vorsten heenengaan, met Jedidia in gesprek.
Deeze, met des Jonglings deerlyk lot aangedaan, tragt hem over te haalen, om na
's Vorsten voorslagen te luisteren, of hem ten minste eenigzins ten wille te zyn. Dan
Jedidia is onwankelbaar, en Chryses, voor den Godsdienst gevoelig, met hoogagting
en medelyden voor den Jongeling aangedaan, vindt het geraaden de Moeder nog
eens te spreeken, eer zy by haaren Zoon komt, om haar een voorslag te doen, die
ter behoudenisse van haaren Zoon kan strekken. Hy onderhoudt hier over de Moeder,
doch, na een kort gesprek in algemeene bewoordingen, gaat hy met haar in eene
der zyvertrekken, daar hy haar zynen geheimen raad veiliger kan mededeelen. Dit
voorstel geschiedt des niet op het Tooneel; maar uit het vervolg is 't blykbaar, dat
Chryses eene listige veinzery in 't schynbaar offeren aan Jupiter bedoelde. ----- Het
gesprek van Thirsa, met het openen van 't vierde Bedryf, waar in zy, alleen zynde,
dien voorslag wraakt, leert ons zulks. Zy komt voorts by haaren Zoon, en versterkt
hem tegen alle prangende bedenkingen, die zyne ziel knellen, door 't bezef van 't
lot, dat zyne
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Moeder en zyne Beminde, op zyne standvastigheid, over 't hoofd hangt; en Thirsa
heeft het genoegen van verzekerd te zyn, dat haare redeneeringen den gewenschten
invloed op het hart van Jedidia hebben, des 'er voor zyne standvastigheid niet meer
te vreezen zy. Vervolgens verschynt Antiochus door een benaauwenden droom
benard; hy poogt Jedidia nogmaals over te haalen, om hem ten wille te zyn, slegts
door een schynbaaren eerdienst in den Afgodstempel; dan deeze weigert ook dit,
en de Vorst geeft hem ter straffe over, waaraan de Jongeling zig gelaaten
onderwerpt. In die omstandigheden komt Selima op het Toneel, en haare
tusschenkomst, in alle deelen, zo ten opzigte van de Min als van den Godsdienst,
is dermaate treffend, dat de Vorst bewoogen worde, de straf uit te stellen, ja zelfs
Jedidia aan Selima toe te zeggen; terwyl hy zigzelven vleit, met het denkbeeld van
een nieuwen aanslag op 't gemoed van Jedidia. ----- Van hoedanig een aart die
aanslag ware leert ons het vyfde Bedryf, dat ons tevens de uitkomst onder 't oog
brengt. Een gesprek van den Vorst met Chryses meldt ons, hoe men de Moeder
van Jedidia had zoeken te beweegen, om haaren Zoon tot veinzery over te haalen;
in 't midden van dit gesprek komt een Hoofdman, die de tyding brengt, dat Thirsa
haaren Zoon integendeel tot standvastigheid genoopt, en dat Jedidia, onverzettelyk
gebleeven, Jupiter vervloekt heeft. Verder geeft hy een verslag van de aangewende
folteringen, om hem nog tot afval te beweegen; en laatstlyk meldt hy, hoe de
Jongeling, onder alle die folteringen, den geest gegeeven heeft; 't welk Antiochus,
vooral op de komst van de troostlooze Selima, tot eene wanhoopende woede doet
overslaan. Thirsa, hem ontmoetende, doet hem geen verwyt, maar betuigt hem, uit
een Godsdienstig hart, al haar leed te vergeeven. Dit treft 's Vorsten gemoed; hy
schenkt haar 't leeven, en verlaat al woedende het Tooneel; terwyl Selima, door de
sterkte haarer aandoeningen, in zwym ligt. Op de aanspraak van Thirsa herkomen,
stort zy haare bittere klagten uit; deeze troost haar met het bezef van 't volzalige lot
van Jedidia; en Selima geraakt hier op in eene verrukking, die haar de schim van
haaren Minnaar voor den geest brengt, en 't gevolg der aandoeninge des harten is,
dat zy agter over zyge en sterve. Dit alles geschiedt in de tegenwoordigheid van
Chryses, die, over het voorgevallen ten sterkste getroffen, zig verwondert over 't
onbezweeken gemoed van Thirsa, van welke hy niet verwagt had, dat ze zo veel
onheils zou hebben kunnen overleeven. Dan deeze onderrigt hem, dat zy geleerd
heeft, ook het leeven voor Jehovah niet te vreezen: en dit doet hem ten slot betuigen:
Grootmoedige! ook die God zal voorts de mijne weezen.
Hij, die de zijnen in den drang van 't gruwzaamst lot
Zo heerlijk onderschraagt, is slechts de ware God!
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Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen.
Leerredenen over Jesaia LIII, LIV en LV. door G.J. Nahuys, laatst
Hoogl. in de Godgel. en Kerkl. Gesch. op 's Lands Hooge Schoole
en Predikant te Leyden. Uitgegeeven, door J. van Nuys
Klinkenberg, A.L.M. Ph. Dr. Hoogl. in de Godgel. en Kerkl. Gesch.
aan het Athenaeum Illustre en Predikant te Amsterdam. Twee
Deelen. Te Amsterdam, by J. Allart, 1784. Behalven de Voorreden,
777 bladz. in gr. octavo.
(*)

In ons voorig bericht van deze Leerredenen gemeld hebbende, hoe de Hoogleeraer
Nahuys het verbond der Propheetische voorstellingen, Jes. LI. 17 tot Hoofdstuk LX.
ingeslooten, opgegeven, en voorts wel byzonder het beloop van het LIII Hoofdstuk
voorgedragen heeft, zo staet ons nu, volgens diestyds gedane belofte, insgelyks te
melden, hoe men den inhoud van het LIV Hoofdstuk, naar 's Mans gedachten, hebbe
te beschouwen.
Ten rechten verstande van dit Hoofdstuk, komt vooral in overweging, wat men
voor het onderwerp dezer Godsprake te houden, of aen te merken hebbe, als het
voorwerp, dat in dezelve aengesproken word. De verscheidenheid van de gevoelens
der Uitleggeren desaengaende, en 't gewigt hiervan, noodzaekt den Hoogleeraer
eenigermate tot eene uitvoeriger naspooring van dit Stuk. En deze leidt hem om
hier te denken aen het Joodsche Volk, en wel bepaeldlyk in 't byzonder aen de
gelovige Kerk onderscheiden van het grooter deel des Volks. Het is dan het Israël
naer den geest, in vereniging met deszelfs Stamvader Abraham, door al den tyd
van 't O.T. heen, met insluiting der Apostolische Kerk; wordende hier door de
Apostolische Kerk aengesproken, doch aengemerkt, als één persoon uitmakende
met alle de geloovigen van 't O.T. ‘De onvrugtbare Vrouw,’ gelyk zyn Hoogeerwaerde
zig nader uitdrukt, ‘is de gelovige Kerk onder 't O.T. ----- de blijde Moeder is de
Apostoli-

(*)

Zie boven bladz. 150, enz.
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sche Kerk; maar wijl de onvrugtbare Vrouw hier in dit Hoofdstuk dezelfde persoon
is, die naderhand eene vrugtbare en blijde Moeder wordt van de Christen-Kerk door
alle volgende tijden, zoo blijkt dat men derhalven de gantsche gelovige Kerk van
Israël, met de Apostolische, of eerste Christen-Kerk, hier t'zamen moet nemen, als
het ééne bedoelde onderwerp dezer Godspraak.’ ----- De Hoogleeraer, dit breeder
ontvouwd, en de gegrondheid van zyn gevoelen onderscheidenlyk getoond
hebbende, doet voorts zien, hoe dit denkbeeld, wel onder 't oog gehouden zynde,
dient, om dit gantsche Hoofdstuk, in welk het zelve grootendeels heerscht, op ene
gemaklyke en aengename wyze, te ontwikkelen.
‘Het is dan, zegt hij, de ware, de inwendige Kerk uit Israël, het Israël naar den
geest, die hier wordt aangesproken; nu reeds tot eenen hoogen ouderdom gekomen,
en gemaakt tot eene blijde Moeder van een talrijk Zaad, uit den Zoon der belofte,
welke zij nu alrede ontvangen had.
Deze wordt hier
A. aangesproken, en
1. opgewekt, zingt vrolijk gij onvrugtbare enz. vs. 1.
2. De reden, die zij daartoe reeds had of verkrijgen zoude wordt 'er bijgevoegd
in het 2de lid van het eerste, tot in het 3de vers.
3. Scheen deze zaak haar te groot te zijn, zou zij daar aan twijfelen uit hoofde
van haren voorigen diepvernederden staat? dit wordt haar ontraden, deze hare
bedenking wordt onderschept en weggenomen, vs. 4.
4. Trouwens, haar Maker, de Heer der heirscharen, de God des ganschen
aardbodems, was haar Man! en zou dien iets te wonderbaar zijn? vs. 5.
5. 't Was waar, zij scheen des onaangezien evenwel voorheen in eenen
verlaatenen toestand te zijn; maar dit was slegts eene verlaating als voor een
oogenblik geweest, in vergelijking van de bestendige goedertierenheden, welke
haar nu wedervaren zouden, vs. 6-8.
6. Hierop mogt zij veilig staat maken; hiervan kon zij zoo ten vollen verzekerd zijn,
als het verbond met Noach zeker was; zoo vast dit stond, zoo onfeilbaar zou ook
dit verbond des Vredes over haar bevestigd worden tot in eeuwigheid, vs. 9, 10.
7. Hierom dan moest zij billijk vroolijk zingen;

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

239
hoe verdrukt, voordgedreven, en ongetroost zij geweest mogt zijn, thans was het
tijd om te juichen; God zou haar grootelijks verheerlijken, vs. 11, 12.
8. En dit zou niet slegts voor een korten tijd zijn, het zou overgaan op hare
kinderen; die allen zouden van den Heere geleerd worden, en derzelver vrede zou
groot zijn, vs. 13.
9. Zoo zou zij dan op alle wijze door geregtigheid bevestigd worden. Wat zou haar
derhalven voordaan doen vreezen? Waarover zou zij tog verschrikken vs. 14?. 't Is
waar, 't zou haar aan geen magtige vijanden, 't zou haar aan geen geweldigen
tegenstand ontbreeken; ijsselijke wapenen zouden tegen haar zijn; hunne oogmerken
zouden niet gelukken; Zijn hand zou dit alles bepalen, en zoo bestuuren, dat eens
eindelijk alle die geweldige pogingen ganschelijk zouden verijdeld, en ten nadeele
harer vijanden omgekeerd worden. Alle instrument, dat tegen u bereid wordt, zoo
luidt de slotbelofte, zal niet gelukken, ja alle tong, die in 't gerigte tegen u opstaat,
zult gij verdoemen: hiervan konden zij ten vollen verzekerd zijn; want dit is de erven
der knegten des Heeren, en hunne geregtigheid is uit mij, spreekt de Heere.
B. Uit dit beloop van zaken, dus kortelijk in haren schakel vertoond, zal 't nu
gemakkelijk vallen, den inhoud van dit Hoofdstuk te verdeelen, of liever deszelfs
deelen en bijzonderheden in hare onderschikking aan te wijzen en te ontleden.
Men bemerkt terstond uit den stijl, dat in dit Hoofdstuk twee onderscheiden
personen sprekende voorkomen. In de zes eerste versen wordt van God gesproken
in den derden persoon, terwijl in het overige, van het 7de vers tot het einde, God
zelve sprekende voorkomt, het voorige bevestigende en verder uitbreidende.
Naar die twee onderscheiden Sprekers kunnen wij dit Hoofdstuk gevoegzaam in
twee voorname deelen onderscheiden.
1. Het eerste is dan begrepen van het 1ste tot in het 6de vers, in welk gedeelte
de Propheet zelve tot de Kerk spreekt, doch zoo, dat hij zig, bij vooruitzigt, in dien
toekomenden tijd verplaatsende, in zijn persoon de eerste en voornaamste Dienaars
van het N.T. vertegenwoordigt en sprekende invoert. Men kan derhalven dit eerste
Deel aanmerken als eene aanspraak aan de Kerk ge-
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legd in den mond der Apostelen; in den mond van diezelfden, welken in het begin
van 't voorige Capittel sprekende voorkwamen; zeggende: Wie heeft onze prediking
geloofd? De beantwoording dezer vraag door de gelovige Kerk, en de Godlijke
bekragtiging van dezelve, was van dien aard, dat derzelver klagte in Reie veranderde.
Wij vinden hier dan
a. Eene belofte van eene alleraanmerkelijkste vrugtbaarheid en uitbreiding der
Kerk, die zoo lang onvrugtbaar geweest was, en nu laatst zoo eenzaam en verlaaten
gezeten had; aangemerkt als eene reden om daarover en vrolijk te zingen, en ook
zig toe te bereiden, ter aanvaarding en genieting van dat heil, door de plaatse harer
tente wijd te maken, in de drie eerste versen.
b. Deze belofte wordt haar verzekerd, en zij tot vertrouwen op dezelve
aangespoord, met aflegging van hare kleinmoedigheid, in welke de overweging
harer langduurige onvrugtbaarheid, en de onttrekking der geestlijke huwlijksliefde
van haren geestlijken Man, zelfs in 't midden harer uitwendige tegenheden en
verdriet, haar gebragt had. Deze hare treurigheden, met welke zij dus verre te
worstelen had gehad, worden haar toegestaan; maar teffens wordt zij verzekerd,
dat dezelve, en met die ook alle verdere vreeze voor iets dergelijks bij vervolg,
thands verdwenen waren; uit aanmerking dat God haar Man was en bleef, en dat
voords betoonen zou; die God, die haar Schepper en Verlosser, en teffens de
alvermogende Heer der heirscharen is; van vs. 46.
2. Het gene de Phopheet nu tot hier toe heeft voorgesteld, dat wordt van God,
die hierop zelve sprekende voorkomt, nu bevestigd en nog verder uitgebreid in het
overige van dit Capittel, het gene we als het 2de deel kunnen aanmerken.
a. Het wordt, zeg ik, eerst van God bevestigd: van vers 7 tot 10.
α. Hij geeft haar toe, Hij had haar eenigsins verlaten, hij was een weinig op haar
vertoornd geweest; zij had eenigen tijd die liefde, die gemeenzaamheid met God,
als haren Man, zoo niet genoten als in voorige dagen; maar thands zou zy tot dezelve
niet alleen wederom toegelaten worden, maar zij zou die ook bestendig,
onafgebroken, en in veel hooger trap genieten, vs. 7, 8.
β. En hiervan verzekert God haar op het allersterkste; hij beroept zich op het
Verbond met Noach, door eenen plegtigen eed bevestigd; en hierbij vergelijkt hij
zijn
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Verbond, zijn geestlijk trouwverbond, in 't welk zij met Hem stond, en blijven zou;
haar verzekerende, dat het zelve niet alleen even onfeilbaar en bestendig zijn zou
als dat bezworen Verbond met Noach, maar zelfs nog bestendiger; vaster en
duurzamer zelfs dan het gebouw dezer benedenwereld, vs. 9, 10.
Zoo bevestigt God dan aan haar de opwekking en toezegging van zijne knegten,
door den Propheet in het eerste deel van het Hoofdstuk voorgesteld.
b. Maar we zeiden dat God dit niet alleen bevestigde, maar ook verder uitbreidde,
door bijvoeging van nog meerder beloften; en deze vinden we van vs. 11 tot het
einde.
α. God toont haar in welk eenen aanzienlijken stand hij haar stellen wilde; met
wat luister en heerlijkheid hij dezelve versieren zou; vs. 11, 12.
β. Wat zorge hij zou dragen voor haar geslacht; in het 13de vers.
γ. En eindelijk, hoe Hij over haar zou waken, ter harer bemoediging, verlossing,
en beveiliging; in de vier laatste versen, welke eindigen in eene plegtige verzegeling
van alle de voornoemde beloften.’

Neêrlandsch Staatsorkaan, beschouwd in eene Leerreden over
Marcus IV. 35-41. benevens een Aanhangzel over de Oproeren,
inzonderheid in het Oldambt. Door G. Kuypers, Hoogl. der H.
Godgel. en Academieprediker op de Hoge School te Groningen.
Te Groningen, by P. Doekema. In groot octavo, 80 bladz.
Uit ene ophelderende verklaring der wondergeschiedenisse, geboekt Marcus IV.
35-41, toen Jezus Christus, met een woord sprekens, den opgekomen storm deed
nederliggen, leid de Hoogleeraer Kuipers ettelyke stellingen af, die hy betrekkelyk
maekt tot de tegenwoordige omstandigheden van ons Vaderland. ‘1. Gelijk de
Heiland zijne discipelen bracht in omstandigheden, in welke, zonder hun schuld,
hen een doodsgevaar overviel, zoo brengt de Voorzienigheid niet zelden eene Natie,
in welke zich haare kerk bevindt, in eenen weg, op welken zij, zonder haar schuld,
in groot gevaar geraakt. 2. Gelijk de Heiland sliep en den noot der zijnen zich niet
scheen aan te trekken, zoo houdt zich ook God, met zijne hulp, wel
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eens verborgen, en laat toe, dat het gevaar steeds hooger klimme. 3. Schoon Jezus
sliep, het oog zijner Voorzienigheid waakte echter over de zijnen, en even zoo
handelt de Voorzienigheid in zulke gevallen. 4. De discipulen gebruikten alle
middelen, welke hunne kunst aan de hand gav, en zoo is het ook onze plicht, in den
orkaan, die het Schip van Staat beloopt, alles te doen, wat strekken kan om onzen
ondergang te beletten. 5. Toen, tegen alle poogingen aan, het gevaar ten hoogsten
toppe klom, zochten de Discipulen, door het gebed, redding bij Christus, en dit leid
ons tot het bezef der nootzakelijkheid van het gebed in onzen algemeenen nood.
6. Gelijk de Heiland, toen het gevaar op zijn hoogst was, zijne discipulen beveiligde,
zo doet ook de Heere met de geenen, die uit hanne nooden tot hem roepen. En
eindelijk 7. gelijk de slaafsche vrees en 't ongeloof door den Heere in de discipulen
wierd bestraft, zoo moeten wij ons, in onze omstandigheden, ook daar voor wachten.’
----- Zyn Hoogeerwaerde breid deze stellingen beknoptlyk uit, met een ernstigen
aendrang ter opmerkzaemheid, moedgeving en daedlyke plichtsbetrachting.
Voorgevallen oproerige bewegingen, inzonderheid in dat gedeelte der Provincie,
't welk genaemd wordt het Oldambt, hebben den Hoogleeraer genoopt, om by deze
Leerreden nog een aenhangzel te voegen; in 't welke hy de inwoonders van het
Oldambt, (waeronder hy in zyne jeugd het Predikampt bediend heeft,) tracht te
onderrichten; ten einde zodanige verkeerde denkbeelden, die aenleiding tot
verregaende onlusten geven, uit hunlieder harte uit te rooien. Deze zyne aenspraek
is wel byzonder gerigt tot de inwoonders van dat Gewest, maer dezelve is tevens
van dien aert, dat ze in soortgelyke omstandigheden aen andere oorden van ons
Vaderland te stade kan komen. ----- Onkunde in 's Lands Regeringswyze en de
ware toedragt der zaken, gestyfd door ongegronde en kwaedaertige inboezemingen,
is de voorname bronwel van alle zodanige onlusten; dit doet den Hoogleeraer hunne
voorname bedenkingen stukswyze nagaen, en hun op een zeer eenvoudigen trant,
naer hunne vatbaerheid geschikt, onder 't oog brengen, hoe ze in dit alles door
hunne eigen onkunde mistasten, of door anderen misleid worden. Eene handelwyze
van die natuur kan daer en elders met vrucht aengewend worden. Zie hier 's Mans
staetkundige Belydenis.
‘Ik houde onze Constitulie en Regeringsform voor de
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beste, schoon in deezen, op de aarde, ook niets zonder gebreeken weezen kan.
----- Ik ben een goed Patriot, dat is, een liefhebber van mijn Vaderland. ----- Goed
Staats- en Stadhoudersgezind: en in dit opzicht is dit mijne Geloovsbelijdenis. ‘De
Staaten, als Plaatsverbeelers onzer vrije Natie, zijn, in ieder Provincie, onze
Soevereinen, wien 't toekomt, overeenkomstig onze constitutie, wetten en beveelen
te geeven. ----- Zijne Hoogheid, onzen Erfstadhouder, komt het toe, dezelve uit te
voeren, volgens zijne wijduitgestrekte Amtsbetrekkingen. ----- Het Eerste is onze
Vrijheid, ----- het laatste is onze Veiligheid. ----- en zoo 'er dan, tusschen de
wetgevende en uitvoerende macht, een wederzijdsche behoorlijke invloed is, zal
daar door de Eendracht bevestigd zijn. ----- Zoo lang nu de Staaten Staaten zijn,
en de Stadhouder Stadhouder, is ons gemeenebest gelukkig. ----- dan is de wet,
die onze wet is, Koning, en wij zijn waarlijk vrij.’

Verhandeling van den Heidelbergschen Catechismus, door twee
Godgeleerden. Zondag XIV tot XXIV. Tweede Deel. Te Utrecht, by
S. de Waal en G.v.d. Brink Jansz. 1785. In gr. octavo 418 bladz.
Overeenkomstig met de aenkondiging, by de afgifte der Verhandelinge over den
(*)
dertienden Zondag, waermede het eerste Deel beslooten werd , geschied de verdere
uitgave van dit Werk niet meer stukswyze, maer een aental van elf Verhandelingen
maken het tweede Deel uit; waerdoor het zelve zig dan uitstrekt tot aen den vyf- en
twintigsten Zondag, om het derde Deel voorts aen te vangen met de Leer der
Sacramenten. De onderwerpen, in deze elf afdeelingen van den Catechismus
voorgedragen, worden door onze Godgeleerden op ene soortgelyke wyze als de
voorigen ontvouwd en ter betrachtinge aengedrongen; weshalve dit Geschrift by
aenhoudendheid aen 't beoogde doelwil blyve beantwoorden. ----- Tot een stael hier
van strekken in dezen de volgende aenmerkingen onzer Godgeleerden, over de
uitdrukking in de algemene geloofsbelydenis, dat Jezus is nedergedaeld ter helle.
‘Dit Articul wordt met deze bewoordingen niet ge-

(*)

Zie Alg. Vad. Letteroef Vide D. bl. 408.
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vonden in de H. Schrift, zelfs ook niet in de alleroudste geloofsbelydenissen. Daar
men het eerst in vondt daar wierd dan zyne begraving uitgelaten: doch eindelyk zyn
beide die articulen t'samengevoegt, gelyk wy het nu zien. Daaruit besluiten wy, dat
men te onderzoeken hebbe, niet wat men eerst door dit articul verstaan heeft, maar
wat men nu allerbest daardoor verstaan konne? ----- In de H. Schriften nu beteekent
deeze spreekwys drie dingen. 1. In de eigentlyke helle, de plaats der verdoemden,
(a)
neder te vaaren. Num. 16:33 . 2. In het graf neder te dalen, begraven te worden,
Gen. 37:35. alwaar Vader JACOB zegt ‘Ik zal rouw bedryvende tot mynen Zoon in
het graf nederdalen.’ 3. In dit leeven helsche angsten te ondergaan, 1 Sam. 2:6.
‘Hy doet ter hellen nederdalen, en Hy doet weder opkomen.’ vergel. Ps. 88:7. ----(b)
De vraag is, welke van die drie beteekenissen hier ter plaatse gelden moet ? ----Wy antwoorden, Toehoorderen; Niet de

(a)

(b)

‘Dat die spreekwyze Num. 16:33 eenvoudig dit beteekene, zal iemand, die met behoorlyke
opmerking dien text leest, niet oordeelen. Daar was v. 32 gezegt. “En de aarde opende haaren
mond, en verslondze,” (DATHAN en ABIRAM nam.) NB. “met hunne huizen, en alle menschen,
die KORAH toebehoorden, en NB alle hunne haave.” Daarop volgt dan v. 33. “en zy voeren
neder, zy, en NB. alles wat hunne was, leevendig ter hellen, en de aarde overdekte ze, en
zy kwamen om uit het midden der gemeinte.” Het is meer dan waarschynlyk, dat hier, zonder
te oordeelen, dat zy naar Lichaam en Ziel te samen, of ook naar de Ziel alleen, in de plaats
der verdoemden gekomen zyn, eeniglyk verhaald worde, dat zy leevendig met alle hunne
goederen door de aarde verzwolgen zyn. Welke de gevolgen daarvan voor het Lichaam
moesten zyn, kan een ieder ligtelyk denken; ----- voor de Ziele! ----- wy zwygen.’
‘Indien de voorgemelde optelling van beteekenissen grondig en bondig is, dan moet de vraag
zekerlyk hierop uitkomen. Dan verscheiden Geleerde Mannen stellen vast, wat 'er ook van
die drie beteekenissen zyn mooge, dat de heerschende beteekenis van die uitdrukking zy,
In de plaats en in den staat van afgescheidene zielen over te gaan. ----- Zy merken aan dat
JOODEN en HEIDENEN eene algemeene onderaardsche zeer wyde plaats, welke geschikt is
om de afgescheidene zielen te ontfangen, stellen, de zielen zoo wel der Vroomen als der
Godloozen, hoewel verre van den anderen gescheiden, en in eenen zeer verschillenden
staat. Zy beweeren dat die algemeene verzamelplaats der zielen by de JOODEN den naam
draagt van SCHEOOL, en by de Grieken van HADES, en dat de H. SCHRIFT deeze gevoelens
mede volgt, waartoe men onder anderen bybrengt, Deut. 22:22. Job 11:8. 17:13. 30:23. Ps.
16:10. 89:49. 139:8. Spr. 9:18. 15:24. Jez. 14:9. 57:9. Ezech. 32:18-32. Amos 9:2. Matth.
11:23. Luc. 10:15. 16:19-31. zelf ook Gen. 37:35. Ja, zy staan sterk daarop, dat deeze de zin
van dit articul zy, Dat men belyde, dat Christus gestorven zy, en vervolgens hoe het met zyn
Lichaam gegaan zy, Hy is BEGRAVEN, en hoe met zyne Ziele, die is NEDERGEDAALD TER HELLE,
in eenen afgescheidenen staat, en in de algemeene vergaderplaats der afgescheidene zielen
overgegaan. Zy zeggen daarby dat dit articul, op het einde van de vierde Eeuw, door het
Concilie van Aquileia aangenoomen is, om tegen de APOLLINARISTEN te belyden, dat CHRISTUS
wel waarlyk eene menschelyke ziel hadde, alzoo dezelve in de HADES is nedergedaald by 's
Lichaams dood. Zie KING Hist. Symb. Apost. C. 4. en STARING Byb. Woordenb. op 't woord
HELLE. ----- Wat ons aanbelangt, wy willen niet wederspreeken, dat onze spreekwys zeggen
konne, den overgang der ziele in den staat en plaats der afgescheidene Geesten, volgends
den styl van JOODEN, GRIEKEN, en Kerkelyke Oudvaders, ja ook der H. Schriften. Wy neemen
ook niet op ons, te wederleggen, dat men in de Oude Kerk dit articul aldus uitgelegt hebte;
maar wy zyn van oordeel, dat in onze NEDERLANDSCHE Kerk deeze verklaaring niet wel voege,
1. om dat het in onze taal geweldig vreemd luidt, te belyden, dat CHRISTUS naar zyne ziele in
het Heemelsch Paradys, in den Heemel, tot zynen Vader opgeklommen zy, (gelyk wy dat
gelooven,) met die uitdrukking Hy is NEDERGEDAALT TER HELLE. 2. om dat de eenvoudige
belydenis: “de ziel van CHRISTUS is in eenen afgescheidenen staat en plaats geweest”, by
ons droevig weinig te beduiden heeft, en onder het woordeken GESTORVEN al mede begreepen
wordt. 3. om dat de NEDERLANDSCHE Kerk met het overneemen van den HEIDELR. Catechismus
eene gansch andere verklaaring antw. 44. aangenomen heeft.’
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eerste, eene nederdaling van Christus in de plaatse der verdoemden, om de Vaderen
van het O.T. uit het voorburg der helle te verlossen, gelyk de Papisten willen, of om
(c)
aldaar over zyne vyanden te zeegepralen, gelyk de Luthersen sleilen . Neen JESUS
is noch naar het Lichaam, noch

(c)

‘Dat de LUTHERANEN, althans sommigen hunner, willen, dat CHRISTUS als God en Mensch,
met Ziel en Lichaam, op het eerste ogenblik zyner Opstandinge, ter helle nedergedaalt zy,
ten einde Hy zich daar vertoonen mogte als den verstoorder van het geweld der helle, en den
geduchten Richter der verdoemden, hebbe ik voor lange al gezien uit J. ROD. RODOLPH over
deezen Zondag, maar laater heb ik bespeurt, dat de LUTHERSCHE Godgeleerde G.C.B. MOSCHE
eene plaatselyke hellen vaart van CHRISTUS geheel verlaat, waarover hy zich verdeedigt, in
de Voorreede voor het 5de deel van zynen Bybelvriend.’
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naar de Ziele, [noch ook naar beiden, volgens de Leere van Gods Woord,] in de
(d)
Helle geweest . ----- Ook niet de tweede, zyne begraving. Neen! Die is klaar genoeg
vooraf vermeld in onze Belydenisse, en behoefde voor de tweede - maal zoo duister
daarin niet herhaald te worden. Dat zou de ydel-, ja loutere dwaasheid weezen. ----Maar myns bedunkens, (en daarmede stemt ook de Catechismus overeen,) geldt
hier de derde beteekenis, van zyne onuitspreekelyke benaauwtheden, smerten,
verschrikkingen en helsche kwaalen, in welke Hy in zyn gansche Lyden, maar
inzonderheid aan het kruis, gezonken was, dat is, met één woord, zyn Zielslyden.
----- Zeeker! deeze verklaaring is overeenkomstig 1. met den spreekstyl der H.
Schriften, als waarin Zielsangsten met soortgelyke benamingen wel voorkomen, 1
Sam. 2:6. Ps. 18:6. ‘Banden der helle omringden my, strikken des doods bejegenden
my.’ Ps. 116:3. ‘De banden des doods hadden my omvangen, en de angsten der
helle' hadden my getroffen: ik vondt benauwtheid en droessenissen.’ 2. met de de
natuur der zaak, dewyl de Helsche straf ook al voornamentlyk bestaat in zodanige
zielenangsten. Luc. 16:23, 24, 25. Jez. 65:14. 3. met de volkomenheid onzer
geloofsbelydenisse, in welke immers ook behoorde melding gemaakt te worden van
's Heilands Zielslyden, het welk niet geschiedt dan in deeze uitdrukking. 4. met de
orde, terwyl die geheel natuurlyk van het Lichamelyke tot het Geestelyke, van de
ligte tot de zwaardere Lydingen overgaat. 5. eindelyk, met de waarheid der zaake,
alzoo JESUS waarlyk zielsangsten geleeden heeft.’

(d)

‘De gewoone bewyzen onzer Godgeleerden 1. dat CHRISTUS by zyn dood naar het Lichaam
in het graf, naar de Ziel in den Heemel was, en dat Hy dus ter Helle niet vaaren konde. 2. Dat
de Helle geen geschikte plaats voor den Zeegepraal was. 3. Dat de H. Schrift daarvan niets
gewaagt. 4. Dat die geen voorbeeld kent enz. moeten dan met een oordeel des onderscheids,
tegen PAPISTEN en LUTHERANEN, aangevoert worden.’
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Scheikundig Onderzoek van de roode Bast van Kina. Zoo ook van
die, welke voor deezen in gebruik geweest is, met bygevoegde
vergelykende Aanmerkingen, en korte Historie van de Bast van
Kina. Door den Geheim-Raad Cothenius, Eerste Lyfarts van zyn
Koningl. Maj. van Pruissen, enz. enz. enz. Uit het Hoogd. vertaald,
door J.A. Saxe, M.D. te Amst. Te Amsterdam, by P. Hayman, 1784.
Behalven het Voorwerk, 67 bl. in gr. 8vo.
Dit geschrift behelst een Scheikundig onderzoek, omtrent de Bestanddeelen van
de Roode Kina, in tegenoverstelling van de gewoone, welke tot hier toe meest in
gebruik geweest is.
De beroemde Cothenius geeft ons vooraf een korte schets van de Natuurlyke
Historie der Kina in het algemeen, als mede ten opzigte van deszelfs onderscheiden
soorten. Deeze Schets is zeer beknopt en zaakelyk, en kan dienen, om hen, die
niet zeer in de Natuurlyke Historie bedreeven zyn, een juist denkbeeld te geeven,
van de wyze, op welke deeze Bast ontdekt, en in gebruik is geraakt. ----- De
Proefneemingen zelve, omtrent de Bestanddeelen der verschillende soorten van
deezen Bast, komen ons voor zeer naauwkeurig te zyn, en kunnen strekken om
ons de onderscheiden evenredigheid der Bestanddeelen te leeren kennen.
Zo 'er ooit een Geneesmiddel geweest is, 't welk, zo wel ten aanzien van deszelfs
byzondere lotgevallen, als ook, en wel voornaamentlyk, ten aanzien van deszelfs
uitmuntende kragten, de aandacht der Geneeskundigen verdient, zo is het met regt
de Kina. ----- Een middel, aan welks ontdekking een onnoemlyk getal ongelukkige
Lyders hunne herstelde gezondheid te danken, en het welk, ondanks de tegenkanting
van zommige vooringenomen Geneesheeren, zyne achting heeft staande gehouden,
en ook altoos, by verstandigen, voor het beste, en algemeen nuttigste zal beschouwd
worden.
Wy twyfelen dierhalven ook niet, of deeze Proefneemingen, die eigentlyk aan de
Roode Kina den voorkeur geeven, zullen tot nadere naspeuringen aanleiding geeven,
en op die wyze zal de Heer Saxe, van wien wy deeze Nederduitsche Vertaaling
bekomen, zyn pryswaardig oogmerk bereikt hebben.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

248

Brieven over de voornaamste onderwerpen der Natuurkunde en
Wysbegeerte. Door den Hoogleeraar L. Euler, Lid van de Keizerlyke
en Koninglyke Academien te Petersburg, Berlyn en Parys, &c. &c.
Volgens de laatste Hoogduitsche en Fransche uitgave vertaald.
Eerste Deel. Te Leyden, by Murray en Pluygers, 1785. Behalven
den inhoud, 431 bladz. in gr. octavo.
De Hoogleeraar Euler, deeze Brieven schryvende aan eene Duitsche Princesse,
houdt zig in dezelven niet aan een Systematischen leertrant, maar behandelt deeze
of geene onderwerpen der Natuurkunde en Wysbegeerte, naar maate hem de
beschouwing van 't eene onderwerp aanleiding geeft, om de gedagten op een ander
te vestigen: 't welk hy egter indiervoege schikt, dat zyne Brieven, in drie Deelen
vervat, eene volledige ontvouwing van de Natuurkunde en Wysbegeerte behelzen.
By gelegenheid van een uitstel zyner onderwyzinge der Princesse in de
Meetkunde, vangt hy dit Deel aan, met haar een denkbeeld te geeven van de
grootheid, zo in de kleinste als in de grootste uitgebreidheid. Hieraan verknogt zig
de overweeging der snelheid, als eene byzondere soort van grootheid, die voor
vermeerdering en vermindering vatbaar is. Dit brengt hem tot het onderzoek van
het geluid en deszelfs snelheid; het welk hem voorts aanleiding geeft tot het
verklaaren van de merkwaardigste byzonderheden, die het Muzikaale, of Zang- en
Speelkundige betreffen; welk Stuk hy besluit met het mededeelen zyner gedagten,
over het aangenaame van een fraai Muziek. Het verklaaren van 't geluid doet hem
vervolgens handelen over de Lugt, en wel inzonderheid, over derzelver
ineendrukking, verdunning en veerkragt, mitsgaders over de zwaarte der Lugt;
waarop dan eigenaartig volgt, de beschouwing van den Dampkring, den Barometer,
het Windroer, de samenpersing van de Lugt in het Buspoeder, benevens de
uitwerkingen der hitte en koude, met eene verklaaring van daartoe behoorende
verschynzelen. Zulks doet hem gereedlyk overgaan tot het ontvouwen der
onderscheiden stelzels over de Lichtstraalen; waaromtrent hy met anderen beweert,
dat het licht niets anders is, dan eene werking of schudding veroorzaakt in de deeltjes
van den ether: en de naspooring van dit onderwerp leidt hem tot eene uitweiding
over de uitgebreidheid
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der Waereld, den aart der Zonne en derzelver straalen. Na deeze uitweiding gaat
hy over tot het geeven van eenige ophelderingen wegens den aart van lichtgeevende
lichaamen, en het onderscheid tusschen deeze en de verlichte donkere lichaamen;
met eene ontvouwing van de wyze, waarop donkere lichaamen voor ons zigtbaar
worden; 't welk hem dan verder doet handelen over den aart der koleuren, den
doortogt der straalen, de straalbreeking, en by die gelegenheid ook over het blaauw
van den Hemel. Op deeze beschouwing laat hy gepast volgen eene verklaaring van
de voornaamste byzonderheden, die omtrent de Gezigtkunde, in haare verschillende
takken, opmerking vorderen, staande ook wel inzonderheid stil op het volmaakt en
verwonderlyk samenstel van het Oog. De Gezigtkunde afgehandeld zynde, verledigt
hy zig tot het overweegen van de zwaarte en het gewigt der lichaamen, met de
werking hier van; waarmede dan voorts verbonden is de leer der zwaartekragt, en
der onderlinge aantrekkinge der lichaamen. Dit leidt hem tot eene gezette verklaaring
van ons Waereldgebouw, met nevensgaande aanmerkingen over de kleine
ongeregeldheden, welke men waarneemt in de beweeging der Planeeten, door
hunne onderlinge aantrekking veroorzaakt. Wel byzonder vestigt hy wyders het oog
op de Ebbe en Vloed der Zee, en de verschillende verklaaringen van dit verschynzel,
zynes oordeels, veroorzaakt door de aantrekkingskragt van de Maan. Hier aan volgt
natuurlyk een verslag van den twist onder de Wysgeeren, wegens de oorzaak der
algemeene Zwaartekragt: en deeze twist geeft hem aanleiding tot het naspooren
van de natuur en het weezen der lichaamen; derzelver uitgebreidheid,
ondoordringbaarheid en beweegbaarheid, mitsgaders de traagheid der lichaamen,
het welk hem tevens doet handelen over de kragten en vermogens. By die
gelegenheid laat hy zig vervolgens uit over de veranderingen, die 'er in den staat
der lichaamen kunnen gebeuren, hegtende daaraan eene wederlegging van het
Wolsiaansche gevoelen over de Monaden. Ter nadere ophelderinge van dit
onderwerp, het veranderen van den staat der lichaamen, voegt de Hoogleeraar
Euler 'er nog by, eene navorsching van den oorsprong en natuur der kragten,
mitsgaders eene ontvouwing van het grondbeginzel van de kleinste werking; en
besluit voorts dit Deel met de beantwoording der Vraage, of 'er nog andere soorten
van krachten zyn? Deeze vraag beantwoordende met te beweeren, dat 'er niet meer
dan twee
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oorsprongen zyn van alle de vermogens, die deeze veranderingen bewerken, te
weeten, de ondoordringbaarheid der lichaamen, en de werking der geesten; zo
toont hy ten laatste de ongerymdheid van de stelling der Wolstaanen, die staande
houden, dat, noch de eerste noch de tweede soort van vermogens hier plaats
hebbende, alle veranderingen, die 'er in de lichaamen geschieden, door hunne eigen
krachten veroorzaakt worden.
Naar deeze inrigting, die, gelyk men uit dit beloop kan afneemen, haare
gevalligheid heeft, behandelt de Hoogleeraar de hier opgenoemde onderwerpen,
met zeer weinig omslag, en stelt de verklaaring der verschynzelen, met de
ontvouwing der bewyzen voor 't gevoelen door hem omhelsd, in zodanig eene
klaarheid voor, dat men zyne onderrigtingen met de vereischte oplettendheid,
gereedlyk kunne nagaan; 't welk deeze Brieven by uitstek nuttig maakt. ----- Om 'er
eene proeve van mede te deelen, waar toe wy geen behulp van Figuuren, welken
hier veelal te stade komen, noodig hebben, zullen wy in deezen staan blyven op
des Hoogleeraars voorstelling van zyne gedachten, nopens de natuur en de
voortteeling van het Licht. ----- Na eene beknopte ontvouwing der gevoelens van
Descartes en Newton deswegens, wordende het eerste als volstrekt onbestaanbaar
ter zyde gesteld, en getoond, dat het tweede aan veele onoverkomelyke
zwaarigheden onderworpen is, verklaart hy zig voor een ander hem aanneemelyker
gevoelen. De Hoogleeraar stelt, (1). dat de ruimtens tusschen de hemelsche
lichaamen vervuld zyn met eene fyne stof: en (2). dat de straalen niet zyn eene
daadlyke uitvloeijing van de lichtgeevende lichaamen, maar ontstaan door eene
schudding van de deeltjes dier fyne stoffe. Beide deeze stellingen breidt zyn Ed.
aldus uit.
‘Deze fyne stoffe, die alle de ruimtes der hemelen tusschen de hemelsche
lichaamen vervult, wordt Ether genoemd; zyne fynheid kan niet in twyffel getrokken
worden. Om 'er ons een denkbeeld van te maaken, hebben wy maar op de lucht te
letten, die, hier beneden een zeer fyne stoffe zynde, naar boven komende hoe
langer hoe fyner wort, en zig, om zoo te spreeken, geheel en al verliest, of zig met
den ether gaat vermengen. De ether is dan ook eene vloeistoffe, gelyk de lucht,
maar ongelykelyk veel fyner en dunner, vermits wy weeten, dat de hemelsche
lighaamen daar vrylyk door heen loopen, zonder daar een gevoeligen tegenstand
te ontmoeten. De ether heeft, zonder twyffel,
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ook veerkragt, waardoor hy zig op allerley wyze poogt uit te zetten, en te dringen
in de ruimtens, die ledig zouden kunnen zyn, invoegen dat, indien de ether door
eenig toeval uit eenige plaats gedreeven wiert, de nabuurige ether zig in een ogenblik
daarin zoude storten, en deze plaats wederom op nieuw daar mede zou gevuld
worden. Uit kragte van deze veerkragt, zoo bevint zig de ether niet alleen boven
onzen dampkring, maar hy dringt dien overal door, dringt in de poriën van alle de
lighaamen hier beneden, en loopt genoegzaam vry door die poriën. Indien men de
lucht, door middel van de luchtpomp, uit een vat pompt, moet men niet gelooven,
dat 'er dan in dat vat een ydel is; want de ether, gaande door de poriën van het vat,
vervult het in een ogenblik; en wanneer men een tamelyk lange glazen pyp met
kwik vult, en dat men die omkeert, om een barometer te maaken, zo denkt men een
leegte of ydel te zien boven de kwik, alwaar geen lucht is, vermits de lucht niet door
het glas heen kan gaan; maar deze leegte, die niet dan maar in schyn is, is zekerlyk
vervult met ether, die daar zonder moeite inkomt. Door dezen ether en deze veerkragt
is het, dat ik de eer zal hebben U.H. de wonderbaarlyke verschynzelen van de
electriciteit te verklaaren. Het is zelvs zeer waarschynlyk, dat de ether een veel
grooter veerkragt heeft dan de lucht, en dat 'er zeer veele uitwerksels in de natuur
door deze kragt voortgebragt worden. Ik twyffel zelvs niet, of de zaamendrukking
van de lucht in het buspoeder is het werk van de veeragtige kragt van den ether;
en vermits wy by ondervinding weeten, dat de lucht daarin byna duizendmaal meer
zaamgedrukt is dan gemeenlyk, en dat haare veerkragt in dien staat zoo veelmaal
grooter is, zoo moet de veerkragt van den ether van dezelvde kragt zyn, en bygevolg
duizendmaal grooter dan die van de gemeene lucht. Wy zullen dan een genoegzaam
klaar denkbeeld van den ether krygen, wanneer men dien beschouwt als eene
vloeistoffe, diergelyke als de lucht, met dat onderscheid, dat de ether onvergelykelyk
veel fyner, en veel veerkragtiger is.
Dan [in een vroeger Brief] gezien hebbende, dat de lucht door diezelfde
hoedanigheden in staat was, om de werkingen of schuddingen der geluidgeevende
lighaamen te ontfangen, en die op allerley wyze te verspreiden, het geene de
voortteeling van 't geluid maakt, zoo is het zeer natuurlyk, dat de ether ook in dezelfde
omstandigheden
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schuddingen kan ontfangen, en die op allerley wyze tot op de grootste afstanden
vervolgen. Vermits de schuddingen in de lucht ons het geluid geeven, wat kunnen
ons dan de schuddingen van den ether geeven? U.H. zal het zonder twyffel
gemakkelyk raaden, namenlyk het licht of de straalen. Het schynt inderdaad zeer
zeker, dat het licht ten opzigte van den ether is, het geen geluid is ten opzigte van
de lucht; en dat de lichtstraalen niets anders zyn dan de schuddingen of drillingen
door de lucht heen gevoerd. Daar komt dan van de zon niets meer naar ons toe,
dan van een klok, waarvan het geluid in onze ooren komt. Dit gevoelen stelt geen
gevaar voor, dat de zon, door te lichten, het minste of geringste van haare
zelvsstandigheid verliest, niet meer dan een klok door geluid te geeven. Het geen
ik van de zon gezegd heb, moet ook verstaan worden van alle lichtgeevende
lighaamen, gelyk het vuur, een wasse en een smeerkaars enz. U.H. zal my
tegenwerpen, dat deze aardsche lichten maar al te klaar verteerd worden, en, zoo
zy niet zonder ophouden onderhouden en gevoed worden, dat hun licht welhaast
uitgaat; dat derhalven ook de zon zig moest verteeren, en dat de vergelyking van
een klok niet juist is. Maar men moet opmerken, dat die vuuren, behalven hun
schynzel, nog rook en een menigte uitwaassemingen opgeeven, die men wel moet
onderscheiden van de straalen van de zon. De rook nu en de uitwaassemingen
veroorzaaken daar zekerlyk eene magtige vermindering aan, 't welk men aan de
straalen van het licht niet moet toeschryven: indien men dezen de rook en de
uitwaasemingen konde beneemen, de hoedanigheid van schynen alleen zou geen
verlies te weeg brengen. Men kan de kwik door kunst lichtgeevende maaken, gelyk
U.H. zig wel zal te binnen brengen gezien te hebben, zonder dat de kwik volstrektelyk
iets van zyne zelvsstandigheid verliest, het geene bewyst, dat het licht geen verlies
toebrengt in de lichtgeevende lighaamen. Derhalven schoon de zon de gantsche
waereld door haare straalen verlicht, zoo verliest zy niets van haare zelvsstandigheid,
wordende haar licht niet veroorzaakt, dan door eene zekere werking, of door eene
uittermaate leevendige schudding in haare mindere deeltjes, die zig met den
nabuurigen ether vergemeenschappen, en die daar uit op allerlei wyze door den
ether tot op de grootste afstanden heen gevoerd worden, gelyk een geschudde klok
haare werking aan de lucht mededeelt. Hoe meer men deze gelykenis tusschen de
geluidgeevende
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en lichtgeevende lighaamen opmerkt, hoe meer gelykformigheid en overeenstemming
men met de ondervinding vint; in plaats dat, hoe meer men het gevoelen van de
uitvloeijing op de verschynselen wil toepassen, hoe meer het stoot.
Wat wyders aanbelangt de voortteeling van het licht door den ether, deze geschiet
op eene diergelyke wyze als die van het geluid door de lucht; en, gelyk de schudding,
veroorzaakt in de deeltjes van de lucht, het geluid uitmaakt, zoo maakt de schudding
der deeltjes van den ether het licht en de straalen van het licht uit; invoegen dat het
licht niets anders is dan eene werking of schudding veroorzaakt in de deeltjes van
den ether, die zig overal bevinden, ter oorzaake van de uitermaate fynheid,
waarmede die alle de lighaamen doordringt. Deeze lighaamen egter maatigen op
verscheiden manieren de straalen, door de voortteeling der schuddingen door te
laaten of tegen te houden; waarvan ik in het vervolg breedvoeriger zal spreeken.
Voor het tegenwoordige bepaal ik my by de voortteeling der straalen in den ether
zelvs, die de onmeetelyke ruimtens tusschen de zon en ons, en in het algemeen
tusschen alle de hemelsche lighaamen vervult. Daar is het dat de voortteeling geheel
en al vry geschiet! De groote zaak, die zig hier aan ons verstand opdoet, is de
wonderlyke snelheid der lichtstraalen, die omtrent 900,000 maal sneller zyn, dan
de snelheid van het geluid, die in elke secunde tyds een weg van 1000 voeten
(*)
doorloopt . Deze wonderlyke snelheid zoude reeds genoeg zyn, om het gevoelen
van de uitvloeijing om ver te stooten; maar die is in deze een natuurlyk gevolg van
onze grondbeginselen, gelyk U.H. met een volkomen genoegen, zoo als ik hoope,
zien zal. Het zyn dezelvde

(*)

[Een mensch, die redelyk voortgaat, doorloopt een weg van ongeveer 300 voeten in ééne
minute, of van 18000 voeten, (dat is 1500 Rhynlandsche roeden,) in één uur: de snelheid
van het geluid is 200 maal sneller, doorloopende 60000 voeten in ééne minute. of 3600,000
in een uur; en die van het licht is dan nog 900,000 maal sneller, doorloopende ieder secunde
eene ruimte van 900 millioenen voeten, of 37500, Duitsche mylen van 15 in een graad,
hebbende ieder de lengte van ongeveer 24000 voeten. Men gebruikt in dit geval, gemakshalve,
ronde getalen; nadien 'er de uiterste naauwkeurigheid niet vereischt wordt.]
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grondbeginsels, waarop de voortteeling van het geluid door de lucht gegrond is,
welke voortteeling van den eenen kant afhangt, van de ineengedrongenheid van
de lucht, en van den anderen kant van derzelver veerkragt. Deze afhangkelykheid
nu geeft ons te kennen, dat, indien de ineengedrongenheid van de lucht verminderde,
het geluid schielyker by ons zou komen, en zoo de veerkragt van de lucht
vermeerderde, zoo zou het zelfde daar door gebeuren. Indien dan de
ineengedrongenheid van de lucht te gelyker tyd minder, en derzelver veerkragt
grooter wiert, zoo zou 'er een dubbele reden zyn, waarom de snelheid van het geluid
vermeerderen zou. Begrypen wy dan dat de ineengedrongenheid der lucht
verminderd wiert, dat die gelyk wiert aan de ineengedrongenheid van den ether, en
dat de veerkragt van de lucht vermeerderd wiert, in zoo ver dat die ook gelyk wiert
aan de veerkragt van den ether, zoo zouden wy ons niet moeten verwonderen, dat
de snelheid van het geluid verscheide duizende maalen grooter wiert, dan die
inderdaad nu is. Want U.H. zal zig wel te binnen brengen, dat, ingevolge de eerste
denkbeelden, welke wy ons van den ether gemaakt hebben, deeze stoffe
noodzaaklyk onvergelyklyk minder ineengedrongen of fyner, en onvergelyklyk meer
veerkragtig moet zyn, dan de lucht; deze twee hoedanigheden dan brengen gelyklyk
het een en ander toe, om de snelheid der schuddingen te verhaasten. Naa deze
uitleggingen moet de vreeselyke snelheid van het licht daardoor niets aanstootende
hebben, maar die is eerder volmaakt overeenstemmende met onze grondbeginsels;
en de gelykheid tusschen het licht en het geluid is, ten dien opzigte, zoo wel bepaald,
dat wy stoutmoedig kunnen staande houden, dat, zoo de lucht zoo fyn en zo elasticq
wiert als de ether, de snelheid van het geluid ook zoo snel zou worden, als die van
het licht. De synheid van den ether en deszelvs wonderbaare veerkragt zal dan de
rede zyn, die wy zullen geeven van, dat het licht zig met eene zoo vreeselyke
snelheid beweegt: en dat, voor zoo verre de ether denzelfden trap van fynheid en
veerkragt behoud, dat zelvde licht met denzelvden graad van snelheid moet
doorgaan. Men kan dan niet twyffelen, of de ether heeft in de gantsche uitgestrektheid
van het heelal dezelvde fynheid en dezelvde veerkragt; want zoo de ether op de
eene plaats elastiquer was dan op eene andere, zoo zou die, met zig meer uit te
zetten, daartoe genee-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

255
gen zyn, tot dat het evenwigt geheel en al hersteld ware. De straalen van de sterren
beweegen zig dan ook zoo snel als die van de zon; en vermits de sterren veel verder
van ons af zyn, dan de zon, zoo moet 'er meer tyd voorbygaan, eer die straalen tot
ons komen. Hoe vreeselyk ver de afstand van de zon ons toeschynt, welker straalen
egter in 8 minuten tyds tot ons komen, zoo is de vaste ster, die digtst by ons is,
egter meer dan 400,000 maal verder dan de zon: een lichtstraal, die van deze ster
afgaat, zal dan moeten besteeden een tyd van 400,000 maal 8 minuten, eer die tot
ons zal komen, het geene 53333 uuren of 2222 dagen, of ten naasten by 6 jaaren
uitmaakt. Daar zyn dan 6 jaaren verloopen, dat de straalen, zelvs van de
allerhelderste vaste ster, die waarschynlyk het digtste by is, welke straalen in het
gezigt van U.H. komen, om de ster daarin af te beelden, daar van daan zyn gegaan,
en een zoo langen tyd hebben besteed, om tot ons te komen. En, indien het God
behaagde tegenwoordig een nieuwe vaste ster op denzelfden afstand te scheppen,
zouden wy die niet zien dan 6 jaaren daarnaa, vermits derzelver straalen niet eerder
tot ons zouden kunnen komen. En indien de sterren in het begin van de waereld te
gelyker tyd met Adam geschapen zyn geworden, zoo zal hy de allerdigtste niet dan
ten einde van 6 jaaren, en de verder afgelegene, naar rato van tyd, hebben kunnen
zien, en ontdekken. Derhalven, indien God ten zelven tyd de sterren had geschapen,
die nog duizendmaal verder zyn, zoo zouden wy die nu nog niet zien, hoe helder
die ook mogten zyn, vermits 'er nog geen 6000 jaaren verloopen zyn, dat de waereld
geschapen is geworden. De eerste prediker van het hof van Brunswyk, de Heer
Jerusalem, heeft zig van deze gedagten volmaaktlyk wel bediend in een van zyn
preeken, alwaar men de volgende plaats vint.
Voert uwe gedagten op van deeze aarde, welke gy bewoont, naar alle de
lichaamen der waereld, die boven u zyn; doorloopt de ruimte, die 'er is van de
verafgelegenste, welke uwe oogen kunnen ontdekken, tot die, waarvan het licht,
van het begin van hunne schepping af, tot nu toe, misschien nog niet tot ons
gekomen is. De onmetelykheid van Gods koningryk laat deze afbeelding toe.
Predikatie over den hemel en de eeuwige gelukzaligheid.
Ik ben wel verzekerd, dat U.H. van deze plaats meer
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gestigt zal zyn, dan de gantsche toehoorende vergadering van den heer Jeruzalem,
waarvoor deze verheeven gedagten onbegrypelyk zullen geweest zyn.

Tafereel der Algemeene Geschiedenisse van de Vereenigde
Nederlanden; gevolgd naar 't Fransch van den Heer A.M. Cerisier.
Zevende Deel. Tweede Stuk. Te Utrecht, by B. Wild, in groot octavo,
280 bladz.
Wanneer wy onzen Leezeren berigten, dat dit Tweede Stuk des Zevenden Deels
van 't opgemelde Werk, in onderscheide Tydperken, voor oogen stelt, de
Volksopschuddigen en de daar op volgende verheffing van WILLEM DEN III tot
Stadhouder ----- den Moord der Broederen DE WITT en de Verandering der
Regeeringen ----- het gevaar van Holland in den Oorlog met Engeland en Frankryk,
als mede de krygsbedryven der Franschen, die het op den rand des ondergangs
bragten, ----- de wedervereeniging der door Frankryk overwonnen Gewesten met
de overigen gepaard met de vermeerdering van het Stadhouderlyk Gezag, ----- den
Vrede met Engeland, Munster en Keulen ----- den verderen Oorlog met Frankryk
en Zweeden ----- en eindelyk de Vredes onderhandelingen en den Vrede te
Nieuwmegen ----- wanneer wy, zeg ik, dit onzen Leezeren berigten, zullen zy, die
de voorgaande Deelen geleezen hebben, een ruim en ryklyk onthaal verwagten van
Gebeurtenissen hier te lande voorgevallen, die, in onze Jaarboeken, eenige zwarte,
laat ik liever zeggen, bloedige bladeren vullen. Gebeurtenissen, die, daar de tyd
veele dingen, toen verdonkerd, aan 't licht gebragt, en eene zamenknooping van
ongeregtigheden ontdekt heeft, met eene grootere maate van vrymoedigheid en
stouter hand dan wel voorheen in dit Tafereel geschetst worden.
Ten voorbeelde van dit zeggen, zouden my kunnen uitschryven 't geen de
Wedervereeniging der Zeven Gewesten en de vergrooting van het Stadhouderlyk
gezag betreft; hier, met egte Bewysstukken, afgemaald als der onwettige bedryven
van Dwinglandy en Heerschzugt; doch wy moeten, om de uitvoerigheid, den Leezer
tot het Werk zelve wyzen: even zo staat het met andere Geschiedkundige
byzonderheden, die in den zamenhang moeten naagegaan worden. Eene
verzagtende Pen mogt ten aanzien van zekere Gebeurtenissen schryven, zommigen
twyfelden of de
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Algemeene Staaten zulk een uitgestrekt regt hadden: en 'er koeltjes, als alles
oplossende, byvoegen; doch men verstondt het anders in den Haage. De
Geschiedkundige Waarheid verzagt en verbloemt geene Verkeerdheden.
't Zal onzen Vaderlandschen Letteroefeningen voegen drie Characterbeelden,
welke ons byzonder in 't oog liepen, uit het tegenwoordig Stuk over te neemen. De
Characterbeelden van drie Mannen, den Vaderlande zo verdienstlyk; te weeten die
van de ongelukkig en schandelyk omgebragte Gebroeders DE WITT, en van hunnen
voor het Vaderland gesneuvelden Vriend DE RUITER.
‘Een vlug en vroeg ontwikkeld Verstand, een juist Oordeel, gepaard met eene
ongemeene Schranderheid in het uitvorschen van geheimen, en groote Ervaarenis
in Staats- en Regeeringszaaken deeden JOAN DE WITT langen tyd aanzien als 't
Orakel der Hooge Staatsvergaderingen. Het verworven vertrouwen gaf hem het
beleid der gewigtigste buiten- en binnelandsche handelingen in handen. Alle papieren
van aanbelang werden door hem ontworpen. Gelyk hy Briefwisseling hieldt met de
Gezanten van den Staat aan alle Hoven, zo verkeerde hy dagelyks met de
uitheemsche Gezanten herwaards afgevaardigd. ----- Nauwlettend was hy op den
staat van 's Lands Geldmiddelen: zyne schranderheid hadt ze in zulk een orde
gebragt, dat de Staaten, naa dat hy zyn Ampt hadt nedergelegd, op hem begeerden,
dat hy hun een schets daarvan zou opleveren. Bekend was zyn Zakboekje, voorzien
met Tafels, waaruit hy aanwees, op wat grond en wyze men den Staat aan Geld
kon helpen, in geval van noodzaaklykheid. ----- Zommigen hebben geoordeeld dat
hy de Rekenkunde te veel op de Staatkunde toepaste, te dikwyls uit der Vorsten
belang redenkavelde, en te ligt veronderstelde, dat zy daarvolgens te werk gingen.
Dit is zeker zyn zwak geweest; doch zy, die schryven, dat hy geen kennis hadt van
den Staat en de belangen der vreemde Mogenheden, moeten zyne Brieven niet
geleezen hebben. TEMPLE, die hem wel kende, getuigt, dat hy daarin boven allen
uitstak. 't Is geheel iets anders, van eene zaak onkundig te zyn, en geheel iets
anders, door een grondbeginzel, dat in zichzelven goed is, een misslag te begaan.
Dit was, ongetwyfeld, zyn geval. ----- Veelen wraaken in deezen Staatsman, dat hy
ook de rol van Held wilde speelen, wanneer hy zich, in den jongsten Oorlog met
Groot Brittanje, op 's Lands Vloot begaf. Zy schryven het aan loutere ver-
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waandheid toe; maar misschien is het alleen veroorzaakt door het vooruitzigt om
zyn toen waggelend gezag door een gelukkigen Zeeslag onder zyn beleid, te
herstellen. Dat hy niet ongeschikt was, om den Lande zo wel ter Zee als in den
Raad dienst te doen, wyst het in Zee brengen der Vloote, tegen het gevoelen der
Lootzen, uit. ----- Ondanks zyn afkeer van uiterlyke praal en nederige leevenswyze,
kleeft hem het verwyt van trotsheid en heerschzugt aan: deezen, zegt men,
bewoogen hem om de gewigtigste zaaken geheim te houden, en genoegzaam
alleen af te doen. Dan, dewyl zyne gemeenzaamheid, anderzins betoond, en zyn
overig gedrag geene bewyzen van die zielsgebreken opleveren, zal men veiliger
aan andere oorzaaken, uit de tydsgesteltenis natuurlyk voortvloeijende, die
handelwyze toeschryven.
Duidt men het euvel, dat hy, door den invloed, welken hy maakte te hebben in de
Regeeringen der Steden, ze allengskens met lieden van zynen aanhang vervulde,
men zou het zeker dwaasheid noemen, indien hy, kundig van de twee Partyen in
het Vaderland, geene zorge gedraagen hadt om de zyne de meerderheid te doen
krygen, ten beste van den Lande. Aan deeze zugt moet, voor een gedeelte, ook
worden toegeschreeven, dat hy zo dikwyls, tot misnoegen van persoonen, die anders
agting voor hem hadden, de aanzienlykste en voordeeligste Ampten zynen
Bloedverwanten en Vrienden toeschikte. Dit was, ten hoogsten genomen, een
verschoonlyk zwak; althans veel verschoonlyker, dan dat hy zichzelven met 's Lands
Geld verrykte, 't geen hem wel naagegeeven, doch waar van het tegendeel beweezen
is. Hy bleef altoos den Vaderlande getrouw, wat ook lastermonden en pennen
verdicht hebben, om zynen goeden naam te bezwalken: en nooit heeft men ontdekt
dat hy zich door vreemde Mogenheden liet omkoopen, ten nadeele van den Staat.
----- Sterk was de proef, welke zyn Character ten deezen aanziene doorstondt; zo
listig als onverwagt uit den huize gelokt, en niets minder dan zulk een kort
aanstaanden dood voorziende, was 'er de schoonste gelegenheid om in zyne
Papieren iets te ontdekken. Deezen werden, terstond naa zynen dood, tot zyne
byzondere Brieven toe, door de Staaten in beslag genomen, ten scherpsten door
en door onderzogt, zonder iets in dezelve te ontdekken, 't welk zyner gedagtenisse
tot oneer strekte. Eén der Gemagtigden tot dit onderzoek gevraagd: Wat
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hy in de Papieren van DE WITT gevonden hadt? antwoordde. Wat zouden wy
geyonden hebben? Niets dan Eerlykheid. Zo zegepraalt de Deugd als hy beproefd
wordt.
Gebreken hadt hy, en zyn hoofdgebrek was Onverzettelykheid. Men moge deeze
onder den schoonen naam van Grootheid van Ziel bewimpelen, niemand kan
lochenen, dat deeze hem aanzette, om al zyn gezag te gebruiken, om den Prins
van Oranje, zo veel hem mogelyk ware, buiten 't bewind te houden, en dit door te
dringen tegen het gevoelen van alle de Gewesten en van verschei de voornaame
Leden van Holland, die niet dulden konden, dat iemand, hun in rang en geboorte
gelyk, zich den klem der Regeeringe aanmaatigde. Dit vasthouden aan een ééns
gevormd plan, en, met verloop van 't gety, de baaken niet te verzetten, veroorzaakte
gewis veele der rampen, die, in den laatsten tyd zyns Staatsbestuurs, het Land
troffen. Dit bragt hem in den haat der zulken, die, door 's Prinsen verheffing, 't belang
van den Staat of hunne eigene grootheid zogten. Dit, eindelyk, maakte hem verdagt
van Ontrouw en Landverraadery by het onverstandig Gemeen, 't welk, door Lieden
van aanzien opgehitst, en aan blinde woede geen paal stellende, hem een lot deeden
overkomen, 't geen van allen, als wreed en ontmenscht, moet gewraakt worden.
Juist, ja zeer juist was het oordeel van DE RUITER, toen hy den Broedermoord, met
de uiterste ontsteltenis en droefheid, aan boord vernam; de billykheid sprak uit zynen
mond. Dat die Heeren zo om hals gebragt zyn is droevig om te hooren. Zyn ze
schuldig, gelyk men roept, aan verraad, of aan 't omkoopen van een Barbier, om
zyne hoogheid te doen vermoorden, dan moest men ze door wettige Regters hebben
ter dood verweezen; dat zou tot luister en eere van den Staat en 't Regt hebben
gestrekt; maar nu zyn ze door het raazende Volk vermoord. God bewaare ons lieve
(*)
Vaderland voor zodanigen meerder oproer en oploop .
CORNELIS DE WITT, schoon een Man van Verdiensten, kon in verstand,
bekwaamheid en Staatkunde by zynen jongen Broeder niet haalen, en bewoog zich,
als Burgemeester zyner Vaderlyke Stad, Afgevaardigde ter Staatsvergaderinge van
Holland, Ruwaard van Putten, Baljuw van Beijerland en Curator der Hoogeschool
te Leyden, in een en-

(*)

BRANDT, Leeven van de Ruiter, bl. 734.
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ger kring van Staatszaaken. Zyn moedige en dappere aart als ook zyne Krygskunde,
deedt de Staaten, toen zy het noodig oordeelden hartige Mannen, van kennis en
beleid, uit de Hooge Regeering af te vaardigen, om op Zee het bewind als
Gemagtigden te voeren, het oog op den Ruwaard werpen, die alleen, terwyl de
benoemden uit andere Gewesten zich onttrokken, deezen wel aanzienlyken, maar
hoogstgewigtigen post op zich nam, en meermaalen met veel lofs bekleedde. Hy
beantwoordde ten vollen aan de van hem opgevatte verwagting. Zyn beleid, zyne
aanspraaken, en zyn strydhaftig voorbeeld werden door DE RUITER, een bevoegde
Regter in dat Stuk, en aan wiens boord hy zich meest onthieldt, hoogst gepreezen.
Die Vaderlandlievende Helden leefden in de vertrouwdste Vriendschap, vergezelden
elkander in de hachlykste onderneemingen, en ontvingen soortgelyke eerbetooningen
voor hunne betoonde dapperheid. Het bovenaangehaalde getuigenis des
Vlootvoogds stelt zyne naagedagtenis schootvry tegen de pylen, door den Laster
op hem, als een Lafhartigen Verraader des Vaderlands, geschooten. Eene stofwolk,
door opgeruide drift verwekt, mogt, voor eene korte wyl, zynen wettig behaalden
roem verdonkeren; doch deeze is opgeklaard, en de Naakomelingschap eert nog
zyne verdiensten. Heeft men zyne Beeldtenis op het Stadhuis te Dordrecht met het
welvoegend bycieraad des Tochts na Chattam verscheurd en mishandeld, thans
beklaagt men 't verlies, en 't zou in onze dagen, staande den Oorlog met Engeland,
by den Vaderlandschgezinden een voorwerp van eerbiedenis, en een prikkel tot
(*)
Heldendaaden, geweest zyn .’
De hoofdtrekken van DE RUITER'S Character by één verzameld, worden ons met
deeze woorden voorgesteld. ----- ‘DE RUITER, door de Natuur tot een Krygsman
geschaapen, en van Lichaamsgestalte tot zwaaren 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.
Zulk eene gunstige bedeeling der Natuur mogt een ander misbruiken, DE RUITER
scheen

(*)

Ten bewyze daar van strekt het Plan eener Kunstplaat, dien Tocht verbeeldende, ter intekening
aangeboden. Wat 'er van geworden is, hebben wy tot nog niet kunnen verneemen.
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daar mede niet verrykt, dan om, in allerlei betrekkingen, zyn Vaderland alleen de
voordeelen daar van te doen genieten. Als Zeeheld en Vlootvloogd was hy, ervaaren,
dapper, onverzaagd, bedaard van geest in 't midden der gevaaren, en doorkneed
zo wel in Krygskunde als in Zeemanschap. Hy was voorzigtig, standvastig, zorgvuldig,
yverig en onvermoeid. By deeze groote voortreflykheid van den Zeeheld, bleef hy
niettemin altoos de beste en welmeenendste Burger, die alles verrigtte, enkel uit
grootmoedige Vaderlandsliefde. Hy was, gehoorzaam aan zyne Meesters, trouwhartig
voor zyne Vrienden, gunstig aan verdiensten, edelmoedig in alle verrigtingen; en,
wat de toestand van 's Lands zaaken niet weinig vorderde, de Belangloosheid zelve.
Dan nog uitmuntender waren in hem deeze grootsche Helden- en Burgerdeugden,
om haare zagtaartige gezellinnen, om zyne Menschlievenheid, Vredelievenheid,
Nederigheid, Heuschheid, Langmoedigheid, Gemaatigdheid, en Ingeloogenheid,
alle rustende op, en voortvloeijende uit, zyne voorbeeldige en ongemeene
(*)
Godsvrugt .’
Veele pennen zyn stomp geschreeven, in 't vermelden van den lof diens Zeehelds;
doch hy blyft onvolpreezen. Zyn Heldenbedryf in den Oorlog tegen Engeland, en
byzonder zyn Tocht na Chattam, is onlangs een gedenkzuil opgerigt, door A. LOOSJES,
Pz. die dit deel, van 't Leeven des Vlootvoogds, in Tien Boeken, dichterlyk, afmaalt;
en teffens den welverdienden roem toezwaait aan JOAN en CORNELIS DE WITT, in die
Zee- en Krygstochten, 's Helds Lot- en Deelgenooten. Wy hebben dit Dichtstuk
(†)
reeds aangekondigd ; doch vermelden het, ter gelegenheid, dat wy de Characters
van dit Vaderlandsch Drietal, overnamen, nogmaals.

(*)
(†)

De Admiraal M.A. DE RUITER geschetst in eene Redenvoering, uitgesprooken in het
Genootschap: Concordia & Libertate, 1781.
Zie boven, bl. 216.
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Mengelwerk VIIde Stukje. Tendimus ad Caelestem Patriam. Te
Utrecht, by de Wed. J. van Schoonhoven, 1784. In octavo, 118
bladz.
In dit Stukje zyn vervat twee Verhandelingen, die beiden in haare soort zeer wel
uitgevoerd zyn. De eerste heeft tot een onderwerp, de Vryheid in den Burgerstaat,
byzonder in Nederland.
Na de Vryheid, derzelver handhaaving en bescherming ten ernstigste
aangepreezen te hebben, verledigt zich de Opsteller deezer Verhandelinge, tot
eene gezette ontvouwing van den waaren aart der Vryheid, als zynde ‘die staat van
vreede tusschen allen, waarin elk gerust bezit, waarin elk ongestoord geniet, waarin
elk veilig doet, alles wat het zyne, alles wat zyn regt, is, alles wat reede en billykheid
hem toekennen en vergunnen; terwyl hy niemands geweld of overmagt behoeft te
vreezen, en ook, van zynen kant, door 't uitoeffenen zyner vryheid, nimmer die van
anderen krenkt.’ ----- De vryheid is des geene losbandigheid, ook niet in den staat
der Natuure, ja zelfs niet voor een Mensch, die alleen in de Waereld mogte leeven,
en dus nog veel minder in eene Burgermaatschappy. Deeze moet, zal zy stand
houden, eene geregelde, eene aan onderhoorigheid en bestier onderworpene
maatschappy zyn; om allen, tegen de uitspoorigheid van elk, en elk, tegen de
uitspoorigheid van allen, te beschermen. Zulks vereischt, gelyk onze Schryver verder
doet zien, eene bykomende, bepaalende en uitvoerende magt, in één of meer
persoonen of lichaamen gevestigd; en dit leidt hem ter overweeginge van de
verschillende regeeringsvormen, waaronder de Vryheid, buiten die van den
eigendunkelyken Alleenheerscher, bewaard kan worden, met aanwyzing hoe dezelve
kan plaats hebben. En dit heeft, zegt hy, wel byzonder in Nederland, plaats; ‘wanneer,
de magten onzes staatsgestels elkanderen, in een gelukkig evenwigt, houdende,
noch Democratische Volksgeleiders, noch Aristocratische Regenten, noch
Monarchale Stadhouders, hunne mederegenten en medeburgers, onder 't juk doen
knielen.’ ----- Hierop toont hy, hoe noodzaaklyk het voor ons Gemeenebest zy, dat
deeze drie magten in evenwigt staan; en 't 'er bovenal op aankome, ‘om deeze drie
gewigten wel te evenreedigen
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en wel te plaatsen; zoo dat geen van drieën de twee anderen saamgevoegd, op
den duur, konne overweegen.’ Ter bereikinge hiervan is onze Staatsgesteltenis,
zyns oordeels, uitsteekend wel geschikt; en dezelve behoort niet veranderd, maar,
in zo verre 't noodig is, en geschieden kan, hersteld, volmaakt en voltooid te worden.
Daar toe moeten wy, zegt hy, ‘eerst weeten, welke gebreeken ligtst, in ons
staatsgestel, kunnen insluipen; tot welken derzelven ieder der drie magten, in ons
staatsgestel, vereenigd, gemaklykst overslaan kan; en naar welke grondbeginzelen
elk deezer drie magten, tot voorkoming daarvan, moet worden ingerigt.’ Ter nadere
ontvouwinge hiervan, toont hy, van elk in 't byzonder, tot welke uitersten en gebreken
zy meest overhellen, en hoedanige nadeelige gevolgen daaruit ontstaan. ‘Om deezen
nu voor te komen, vervolgt hy, om 'er de Regenten, 't Volk, den Stadhouder, zoo
veel doenlyk, tegen te bewaaren, moet men noch 't gezag der eersten, noch den
invloed des tweeden, noch de magt van den derden, te veel vergrooten, of ook te
veel besnoeijen. Een volk, zonder invloed, is naby de slaverny. Regenten zonder
gezag en een Stadhouder zonder magt, zyn nutlooze lasten, voor 't Gemeenebest,
die, aan 't oogmerk hunner instelling, niet meer kunnende beantwoorden, doode
kragten, belemmerende gewigten, in 't werktuig van Staat, worden. Terwyl ook alles,
wat men aan de eene deezer drie magten te veel ontneemt, ons, van weegens de
overige twee, aan die zelfde gevaaren blootstelt, waar teegen men zig, van weegens
de eerste, dekken wil. De welgesteldheid van 't Gemeenebest, de beveiliging der
Vryheid, de bevordering van 's lands bloei, de verzeekering van 't geluk der
ingezeetenen, kunnen dus alleen te weeg gebragt worden, door de drie magten
zodanig onder elkanderen te reegelen, te evenreedigen en te vermengen, dat elk
juist dat geene hebbe, 't welk zy hebben moet; maar geenzins door eene van drieën
geheel te fnuiken, of ook aan eene van drieën een beslissend overwigt te geeven.
Het juiste wit hier te treffen, is moeilyk.’ ----- Onze Schryver, wel begrypende dat dit
van te veel omslag voor zyne Verhandeling zy, bepaalt zich hier tot het voordraagen
van eenige welgewikte algemeene grondbeginzelen; welker oplettende overweeging
wy den Leezer hartlyk aanbeveelen, daar ons bestek niet toelaat dezelven mede
te deelen. Al-
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leenlyk zullen wy het slot deezer Verhandelinge nog plaatzen.
‘De algemene gronden onzer Constitutie, zegt hy, zyn nu vastgelegd; wy kunnen
slegts, over byzonderheeden, twisten; en over byzonderheeden kan men 't eens
worden, zoo lang de grondslagen onaangeroerd blyven. Heeft dit ooit plaats, dan
zullen wy 't gelukkig oogenblik gebooren zien, wanneer wy allen, maar één belang,
één doelwit hebbende, ook allen eendragtig, tot het gemeene welzyn, zullen
samenwerken. ----- Daar toe te komen moet ons doelwit zyn; daartoe moeten wy,
ieder in den zynen, zien, welke gebreeken 'er nog schuilen, die dit oogenblik van
ons verwydert houden, en hoe die gebreeken best te verhelpen zyn. Dan hoe zagt,
hoe voorzigtig tevens, als vast en kundig, moet de hand niet zyn, die de
Staatswonden zal openen, om ze te verbinden, en te heelen? Ook moet men hier,
zoo veel maar eenigzints mooglyk is, met gemeen overleg en bewilliging, te werk
gaan. Want de eerste Reegel, in een vry Gemeenebest, moet zyn, niemand, ten zy
weegens misbruik overtuigd, of zelf toestemmende, van zulke regten te ontzetten,
die hy eens wel en wettig heeft verkreegen. Wyl men anders een ieders regten en
belangen niet alleen, maar ook de geheele Staatsgesteltenis, als die zelf, uit zulke
verkreege regten, bestaat, op losse schroeven stelt, en 't gansche Gemeenebest
op den oever brengt van deszelfs verderf. En hoe hachlyk, hoe zonderling, hoe
zelden, zo ooit, in de Geschiedenissen des Vaderlands, geevenaard, is, ten deezen
aanzien, onze toestand, op dit oogenblik! Vol hoop, maar vol gevaar. Reeds op den
oever des afgronds; maar aan den ingang van een pad, dat ons Staatsgestel, tot
meerder volmaaktheid en veiligheid, kan brengen, dan 't ooit bereikt heeft. Een
enkele verkeerde stap kan ons, in den afgrond, storten; niets dan aanhoudende,
alles vooruitziende en voorkomende, voorzigtigheid kan ons, op 't gewenschte
toppunt, brengen. De God van Nederland geleide ons, zoo als hy onze Vaderen
geleid heeft! Hy storte eenen Geest van wysheid en eendragt uit, over dit nu reeds
zoo lang geschud, geslingerd en mishandeld Gemeenebest!’
By deeze Verhandeling komen voorts nog Gedagten over het oorspronglyk recht
der Graaven, in ons Land, strekkende om te toonen, dat hun Landsheerlyk gezag
niet gegrond was op een oorspronglyk, maar op een allengskens
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aangemaatigd en verworven Regt, dat ze voorwaardelyk bezaten, en waarvan ze
gevolglyk vervallen verklaard konden worden, indien ze zich niet aan de voorwaarden
hielden. ----- Ze waren naamlyk, naar uitwyzen der Geschiedenissen, in den eersten
oorsprong, Leenmannen en Amptenaars der Frankische of Duitsche Vorsten; ze
waren, in 't eerst, slegts voor hun leeven aangesteld; en zy hebben zich, door eigen
aanmaatiging, erslyk gemaakt, en, van Amptenaaren, tot 's Lands Heeren,
opgeworpen. Zamenloopende omstandigheden hebben de Edelen en Steden der
Graaven oogmerken doen begunstigen; dewyl zy, even als de Graaf hunne
ondersteuning in veele gevallen behoefden, zo ook des Graaven hulp in veelerleie
opzigten noodig hadden, waarby de magt en 't aanzien der Graaven gemeenlyk
toenam. Wanneer men het beloop der Geschiedenissen onzer Graaven, ten deezen
aanzien, gadeslaat, is 't blykbaar, ‘dat men,’ gelyk onze Schryver zegt, ‘onder deezen
stryd van elkanderen beurtlings helpende of afbreuk doende magten, niet zoeken
moet, wat aan elk, door een oorspronklyk regt, door eene weezenlyke en wettige
delatie, van den eersten aanvang af, toekwam: maar alleen, hoe de strydende
partyen de magt allengskens, onder elkanderen, hebben verdeeld, en hoe daaruit
langzaamerhand aan den eenen kant een Graaf, die 's Lands Opperheer werdt;
aan den anderen een lichaam van Edelen en Steden, die des Lands medehestierers
en des volks vertooners waren, ontstaan zyn.’ Op de voordragt hiervan volgt een
onderzoek, wie, uit deeze allen, op het laatst der Graaflyke Regeering, nog het best
oorspronglyk regt kon voorwenden? En 't besluit van 't onderzoek is, dat het zelve
gevonden wordt, by de Regenten of Magistraaten der Steden, als die 't naast en
bestendigst by hunne oorspronglyke instelling gebleeven zyn; waarvan de Edelen
merkbaar afgeweeken waren; terwyl der Graaven toenmaalig regt steunde op de
medewerking en toestemming des volks, waardoor ze tot Landsheeren ingehuldigd
waren, dog onder het toestaan van zekere vergunningen, en 't aanneemen van
zekere voorwaarden, die zy hadden na te komen; by mangel van 't welke hun regt
verviel; dat eene geheele omwenteling van zaaken ten gevolge had. ‘Toen toch de
Graaven,’ gelyk onze Schryver ten laatste aanmerkt, ‘door vereeniging van veele
staaten, al te magtig geworden, deeze vergunningen zelfs niet meer eerbiedigden;
toen zy zig niet meer hielden
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aan de voorwaarden, die zy by hunne inhuldiging bezwooren hadden; toen zy niets
meer wilden overlaaten, aan die geenen, die 't Volk, als deszelfs beschermers,
belangverzorgers en vertooners, aanzag; toen zy dat zelfde Volk versmaadden en
verdrukten, dat hun, in de verkryging en handhaaving hunner, op eigen gezag,
aangemaatigde magt, geholpen had; toen werden alle de banden, die 't volk en
deszelfs voornaamsten aan den Graaf verbonden hadden, verscheurd; men reekende
zich ontslagen, van eenen eed, die de Graaven 't eerst hadden verbrooken; men
zwoer de Graaven af; en met volkoomen regt, wyl geene van wederzyds aangegaane
verbintenis, geene van wederzyds afgeleide eed, anders dan van wederzyds
verplichtende zyn kan; en de eerste, die van zynen kant den knoop ontbindt, even
daar door denzelven ook, voor den anderen slaakt.’

Brieven over verscheiden onderwerpen. Door Mr. Rhynvis Feith,
Lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leijden,
van het Zeeuwsche Genootschap der Wetenschappen te
Vlissingen, en verscheiden dichtlievende Genootschappen. Eerste
Deel. Te Amsterdam, bij by J. Allart, 1784. Behalven het
Voorbericht, 205 bladz. in gr. octavo.
Het besluit van den Heer en Mr. Feith, om eenigen zyner Brieven, aan gemeenzaame
Vrienden geschreeven, door de drukpers openlyk voor den dag te brengen, kan niet
anders dan ten hoogsten aangenaam zyn, by alle de beminnaars der Dicht- en
Letterkunde. Men heeft toch, uit den roem, dien zyn Ed. reeds behaald heeft,
genoegzaamen grond, om te verwagten, dat deeze zyne Brieven zullen strekken,
zo ter verbeteringe als ter uitbreidinge van den goeden Smaak; en 't zestal Brieven,
in dit Deel afgegeeven, versterkt deeze verwagting, daar ze, ter bevorderinge van
dit einde, by uitstek geschikt zyn.
In den eersten Brief geeft hy leerzaame lessen aan een jongen Dichter, dien hy
ernstig waarschouwt, tegen de gevaaren, welken hy als dichter in de loopbaan der
Eerzugt kan aantreffen; hem bovenal raadende toe te zien, dat hy zig nimmer door
een valschen roem laate verlok-
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ken, maar, steeds de waare Eer in 't oog houdende, de Deugd altoos heilig schatte,
en niets schryve, ‘dan 't geen hem in zijne oogen, en in die zijner Landgenooten,
tot eer kan strekken.’ ----- Een tweede Brief gaat over eene soort van Dichtstukjes,
die men Romanzen heet, welker hoofdvereischten hier ontvouwd worden; en waarvan
eenige bygebragte voorbeelden ter nadere ophelderinge dienen. ----- De derde Brief
heeft ten onderwerpe het onnatuurlyke, geoutreerde, onwaarschynlyke enz. en is
grootlyks ingerigt, om te toonen, hoe noodzaaklyk de goede smaak zy, om over
Werken van Vernust te oordeelen, daar men, by mangel van dien, ligtlyk als
onnatuurlyk enz. wraakt, 't geen juist aan de Natuur beantwoordt. ----- Het behandelen
van dit onderwerp geest aanleiding, om, in een volgenden Brief, bepaaldlyk te
schryven over de Navolging der Natuur, en der schoone Natuur; ter ontvouwinge
van 't geen 'er vereischt wordt, zo om zulks te doen, als om wel te oordeelen over
de Werken derzulken, die zig daarop toeleggen. ----- By deezen komt een vyfde
Brief, gaande over het Bevallige, waarin de Heer en Mr. Feith zig bevlytigt, om zynen
Vriend, ten deele door eenige aanmerkingen, ten deele en wel voornaamlyk door
etlyke voorbeelden, het bevallige regt te leeren opmerken, ten einde daarover te
beter te kunnen oordeelen. Laatstlyk is hier aan nog gehegt een Brief, als eene
soort van byvoegzel op den voorgaanden, welke van de Vrouwen, en de verkeering
met dezelven, handelt. Zyn Ed. naamlyk had, in den voorigen Brief, de verkeering
in de school der bevalligheid, dat is, in 't gezelschap der Vrouwen, aangepreezen,
als een uitmuntend middel ter verkryginge van een fyn gevoel voor het bevallige.
Dit geviel in geenen deele aan zynen Vriend, welke met ongunstige gedagten tegen
het Vrouwlyke Geslacht vooringenomen was; waaromtrent hy hem tot betere
denkbeelden zoekt te brengen; leerende hem een behoorlyk onderscheid maaken
tusschen Vrouwen en Vrouwen, en hem verzekerende, dat eene opmerkzaame
verkeering met haar hem een genoegzaam getal zal doen ontmoeten, die zyner
verkeeringe waardig zyn, en uit welker omgang hy 't bevallige regt zou leeren kennen.
----- Om, na deeze melding van den inhoud der Brieven, 'er nog iets byzonders uit
mede te deelen, zullen wy het volgende verslag nopens de Romanze, als een min
bekend soort van Dichtstukken hier te Lande, nog plaatzen.
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‘Gij hebt, dus vangt de tweede Brief aan, gij hebt gelijk, mijn Heer! van alle soorten
van versaarten is de Romanze tot hier toe het minste bij ons bekend. Ik herinner
mij onder de Nederlanders geen Dichter, die 'er zich bepaald op toegelegd heeft,
en zelfs weet ik geen enkele Romanze bij ons, die aan de vereischten van dit soort
van Dichtstukken voldoet. De Romanze heeft ondertusschen iets dat haar alleen
eigen is. Zij moet naar de bepaling van MONCRIF, een meester in dit vak, het naïve
verhaal van eene aandoenlijke daad zijn. Bij de meeste hedendaagsche Volkeren
vindt men 'er slechts weinig, die den toets kunnen doorstaan. Om de waare Romanze
aan te treffen is men verpligt zijn toevlugt tot de oude Volksliederen, en vooral, tot
die der Schotten, te nemen. Men vindt 'er echter ook eenige weinigen bij de
Franschen en Duitschers, die, schoon onlangs gemaakt, echter zeer fraai zijn; maar
als men voor Romanzen gelieft te houden, wat 'er de Philosophe sans fard in zijnen
dichtkundigen Ligger (Zie N. Bijdr. bl. 621 en volg.) voor uitvent, dan vindt men zeker
bij alle hedendaagsche Volken Romanzen. Onder de Franschen heeft MONCRIF 'er
twee gemaakt, die, naar mijne gedachten, de schoonsten zijn, die ik ergens hebbe
aangetroffen. Zij hebben tot opschrift: Les constantes amours d'Alix et Alixis; en:
Les infortunes inouies de la tant belle, honnête et renommée Comtesse de Saulx.
Maar hij beklaagt zich, dat men in Frankrijk, sedert de verspreiding zijner eerste
Romanze, geheel ten onrecht, deezen tijtel heeft gegeeven aan alle Liefdeliedjes,
die uit een gevolg van Coupletten bestaan. Het naïve van 't verhaal, zo in de taal
zelve als in de wending der gedachten, behoort zodanig tot het wezen der Romanze,
dat ze uitscheidt dien naam waardig te zijn, zodra ze dit vereischte mist. Il faut que
le stijle en soit naïf, zegt MONCRIF, c'est ce qu'ont negligé plusieurs bons auteurs.
Ils ont écrit leurs Chansons en style d'Ode, et c'est ôter à la Romance merite
principal.
Merk hierbij nog aan, mijn Heer! dat hoe zinlijker de uitdrukking zij, hoe schooner
de Romanze moet geschat worden. Gij zult mooglijk zeggen, dit is een vereischte
in alle soorten van Poëzij. Ik stem dit toe, maar het blijft niet minder waar, dat de
Romanze, meer dan eenig ander soort van Poëzij, door het missen eener geheel
zinlijke uitdrukking, gebrekkig wordt. De reden 'er van is duidelijk. Naar maate een
Volk nader aan zijnen
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oorsprong grenst, naar maate is zijne Poëzij zinlijker. Dit is zeker een van de
oorzaaken der voortreffelijkheid van de Grieksche en Latijnsche Dichters boven de
Modernen. Nu is de Romanze haar oorsprong verschuldigd aan de oudste nieuwe
Dichters, die in een zeker soort van Provenzaalsche taal of patois schreven, 't geen
een mengelmoes van Fransch en Italiaansch of Gothisch was, 't welk, te Rome
meest in gebruik zijnde, daarvan de Romanische taal of Romanze, en de stukken,
die in dezelve werden geschreven, Romanzi genoemd werden. 't Is onbegrijpelijk
dat de Philosophe sans sard, die deeze woorden uit MEINHARDS Verzuch über den
Charakter und die Werken der beste Italiänische Dichter overneemt, hierdoor zelf
niet op de gedachte gekomen zij, dat de hedendaagsche Romanze, die toch niets
dan eene navolging der oude is, de hoogste eenvouwigheid van zeden, en de meest
naïve en zinlijke uitdrukking vereischt. Gelief ondertusschen in het oog te houden,
mijn Heer, dat bij het gezegde van MEINHARD nog veel bij te voegen zij, eer men het
naauwkeurig kan noemen. Want, schoon het waar is, dat men eerst aan alle stukjes,
die in de opgegeven oude taal geschreven werden, den naam van Romanzen
schonk, heeft kort hierop de Romanze toch haare eigen regelen en bepalingen
gekregen, waardoor ze van alle andere soorten van Dichtstukken te onderscheiden
is. Van haaren eersten oorsprong is haar niets, dan de naïve en zinnelijke uitdrukking,
bijgebleven. Men ziet dit duidelijk uit het fragment eener oude Romanze, die MONCRIF,
achter zijne Comtesse de Saulx ons mededeelt, en hij voegt 'er bij: Ces mêmes
fragmens m'ont sourni ce qui caractérise le mieux une yraie Romance.
Wilt gij iets goeds hier over lezen, mijn Heer! dan prijze ik u zekere fragmenten
van GÖTHE aan, die niet in ieders handen zijn. Hij noemt ze: Auszug aus einem
Briefwechsel über Ossian und die Lieder alter Völker, en zij maken het eerste
gedeelte uit van zijn werkje: Von deutscher Art und Kunst; Hamburg 1773. Ik wil 'er
u tot een proef, hoe zeer de naïve en ongekunstelde stijl tot het wezen der Romanze
behore, eene enkele bladzijde van uitschrijven. Sie kennen toch, schrijft hij aan
zijnen Vriend (bladz. 9 in fine) die liebe, süsse Romanse, yon der ich mich wundere,
dass sie sich in den Dodsleischen Reliques nicht finde: Heinrich und Kathrine.
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In ancient times in Britain Isle
Lord Henry was wel knowne -

ein englischer Schulrector, seines Namens Samuël Bishop, hat gewisse Ferias
poëticas gefeyret; i.e. Carmina Anglicana Elegiaci plerumque argumenti (ich schreibe
Ihnen den verdienstvollen Titel) latine reddita geschrieben, und in diesen Carminibus
Anglicanis latine redditis ist auch unsre Romanze Elegiaci argumenti, und also auch
Elegiaco versu, schön skandirt und phraseologisirt, die sich alse anhebt:
Angliacos inter proceres innotuit olim
Henricus priscae nobilitatis honos! -----

und wo ist nun die Romanze?
Uit dit weinigje ziet gij reeds mijn Heer! hoe veel stukken, die men thans algemeen
Romanzen noemt, dien naam in de daad niet verdienen. Zelfs het lieve versje van
MARMONTEL: L'amour m'a fait la peinture &c, schoon de aangehaalde Philosophe
sans fard het noemt: het beste dat wij in deezen smaak hebben; is bij mij geen
Romanze. 't Is veel te geestig, zo in uitdrukking, als vooral in wending van gedachten,
om voor eene Romanze te kunnen doorgaan, en gij begrijpt zelve, dat men zeer
wel een bevallig minnedichtje maken kan, zonder daarom eene Romanze vervaardigd
te hebben.’
Ten einde zynen Vriend te beter in staat te stellen, om hier over te kunnen
oordeelen, brengt de Heer en Mr. Feith hem, behalven het Stukje van Marmontel
eene Romanze van Moncrif, en eene van Göthe onder 't oog. Vervolgens leidt hem
het denkbeeld, dat wy geen echte Romanze in onze taal bezitten, tot de vraag: Is
onze taal 'er niet geschikt toe? en zyn antwoord luidt aldus.
‘Dit zoude ik niet durven zeggen. Ik vinde de waare Romanze zulk een allerliefst
bevallig, en de verlopen jaren van onschuld en eenvoudigheid te rug roepend, soort
van Dichtstukje, dat ik niets meer wenschte, dan dat wij ook iets in dit vak deeden.’
----- Zulks heeft zyn Ed. ook opgewekt om 'er zelf de proef van te neemen; en twee
Romanzen van zyn eigen maakzel, in twee verschillende smaaken, hier plaats
gegeeven: doch ze zyn, gelyk ook de bovenopgenoemde Romanzen, te breedvoerig
om ze hier mede te deelen. Zyn Ed. spreekt van deeze
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zyne Romanzen als men van den Maaker zelven kan verwagten; doch met dit alles
zyn ze van dien aart, dat ze haare bevalligheid hebben, en ons overtuigelyk toonen,
dat men onze taal niet voor gansch ongeschikt daartoe hebbe te houden. ----- Onder
dit schryven herinneren wy ons insgelyks eene proeve hiervan in onze taal, te vinden
(*)
in 't onlangs gemelde Werkje , Proeve voor het Verstand, den Smaak en het Hart,
welke doet zien, dat men ook in onze taal hiermede zeer wel te regt kan geraaken.
En een daarbygevoegd Stukje, dat de Autheur juist geen Romanze maar eene
Vertelling noemt, verleent ons tevens eene goede proeve van eene naïve manier
van vertellen, welke vry na aan den aart der Romanze komt.

De Geuzen, Vaderlandsch Dichtstuk. II. Deelen. Te Amsterdam, bij
Elwe en Langeveld, 1785. Behalven het Voorwerk, 393 bladz. in
gr. octavo.
Van het oogmerk en den inhoud deezes Dichtstuks hebben wy, by deszelfs uitgave
(*)
in 't jaar 1772, reeds verslag gegeeven ; en daar 't, ten dien opzigte, geen
weezenlyke verandering ondergaan heeft, zou het overtollig zyn hierop staan te
blyven. De groote zaak is hier de verbetering der Taal en Poëzye, waaraan de
Heeren Bilderdijk en Feith de hand wel hebben willen leenen; 't welk grootlyks ter
beschaavinge van dit Stuk dient. Men oordeele hiervan uit de vier volgende
Coupletten uit den eersten Zang, welken wy in deezen zullen overneemen;
plaatzende deeze, en de Coupletten volgens de voorgemelde uitgave, nevens
elkander, waar door men ze te gereeder met elkander kan vergelyken.
De Dichter gesproken hebbende van de vrugtbaarmaaking van Egypte, door het
overstroomen van den Nyl, als een zinneprent van zegen uit rampen gebooren,
vervolgt daarop, naar deeze beschaafdere uitgave, indeezervoege.

(*)
(*)

Zie boven, bladz. 232.
Zie Hedend. Vaderl. Letteroef. Hde D. bl. 252.
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Dus, eer ge in uw benaauwde palen,
ô Thans gelukkig Nederland!
Den overvloed moogt in zien halen,
Geleid door Vrijheids wakkre hand,
Moet eerst de dood van duizend helden,
Beschermers uwer lage velden,
Uw land bedekken met hun bloed;
En (welk geheim voor 's menschen zinnen!)
Uw vrijheid zal door dwang beginnen
In burgerstaat en in gemoed.
De Schelde ziet reeds op haar stroomen
De bloedige Inquisitievlag;
Reeds zijn de rechten weggenomen,
De Rechters doof op uw geklag;
De onwetendheid breekt uit in moorden,
Haar redenen zijn zwaard en koorden:
De houtmijt gloeit aan allen kant:
De Godvrucht en Geleerdheid vluchten:
De Burger stikt in bange zuchten:
Ellende en schrik vervullen 't land.
Maar welke zyn die dappre Mannen,
Die Brussel met verbaasdheid ziet?
De vrees is uit hun tred gebannen;
De vrijheid is 't, die hen gebiedt.
Brengt, Zanggodinnen, nieuwe bloemen,
En, daar de Vrijheid zal benoemen
De hoofden, die gij sieren moet;
Ai! laat om 't Heldental te kronen,
Mijn zwakke zang een' straal vertoonen
Van uwen Goddelijken gloed!
Wie heeft de voorste durven wezen?
Wie vaegt welsprekendheid bij moed?
Wie zal de Dwinglandij doen lezen
De klachten, die de Vrijheid doet?
't Is Brederode, in alle monden,
Die 's Lands Geschiedenis verkonden,
Beroemd als Neêrlands eerste vriend.
Vernieuw, ô Kunstrei dezer Landen!
Vernieuw, met onvermoeide handen
De Burgerkroon, door hem verdiend.
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In de voorgemelde uitgave van 't jaar 1772 luiden deeze Coupletten aldus.
Aldus, eer dat in uwe Steeden,
ô Thans gelukkig Nederland,
De hoorn van overvloed zal treeden,
Gedraagen door des Vryheids hand,
Moet eerst de dood van duizend helden,
Beschermers uwer laage velden,
Uw Land bedekken met haar bloed;
En 't geen de mensch niet kan verzinnen,
Uw Vryheid zal door dwang beginnen,
In Burgerstaat en in Gemoed!
Reeds ziet de Scheld' op hare stroomen,
De bloedig' Inquisitie Vlag.
Reeds zyn de Rechten weggenoomen
En Wetten doof op uw geklag!
De onweetendheid breekt uit in moorden,
Haar redenen zyn zwaarden, koorden,
De houtmyt gloeid aan alle kant!
De Godvrucht en Geleerdheid vluchten!
d'Inwoonder stikt de bange zuchten,
Elend', en schrik vervullen 't Land.
Maar welke zyn die dapp're Mannen,
Die Brussel met verbaasdheid ziet?
Uit hare gang is vrees gebannen,
De Vryheid is 't die hen gebied!
Brengd, Zang Godinnen, nieuwe bloemen,
En wyl de Vryheid zal benoemen,
De hoofden die gy cieren moet;
Laat eene straal, om hen te kroonen,
In myne Zangen zig vertoonen,
Van uwe Goddelyke gloed!
Wie heeft de voorste durven weezen?
Wie voegd by Moed, Welspreekenheid?
Wie zal de Dwinglandy doen leezen
De klacht, die Vryheid heeft bereid?
ô Brederoode, laat de monden
Die 's Lands Geschiedenis verkonden,
U noemen Neêrlands Eerste Vriend!
En stadig zyn vernieuwd, door handen
Van alle Digters deezer Landen,
De Burgerkroon door u verdiend!
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Nieuwe Spectatoriaale Schouwburg, behelzende oorspronkelyke
Toneelstukken, ter verbetering der Nederlandsche Zeden. Vercierd
met nieuw geinventeerde Kunstplaaten. Tweede Deel, door P.T.H.
Te Amsterdam, by I. de Jongh, 1784. Behalven de Voorrede, 204
bladz.
Dit Stukje vervat een Tooneelspel van drie Bedryven, 't welk ten opschrifte heeft:
De Hollander; of wat vermag een vernuftig Meisje niet? Een verkwistend Jongeling
brengt zynen Vader, die hem met te veel toegeevendheid behandelt, tot het uiterste,
zo dat hy gevaar loope van eene Bankbreuk te ondergaan. Een Hollander by hem
huisvestende redt hem, en huwt met zyne Dogter. Eene Nigt van dien Hollander,
daar insgelyks huisvestende, den verkwistenden Jongeling beminnende, terwyl ze
zyne buitenspoorigheden wraakt, twyfelt niet, of ze zal in staat zyn, om hem, die
ook jegens haar niet onverschillig is, te regt te brengen; ze onderneemt zulks; het
gelukt haar; en ook deeze Gelieven vereenigen zig in den Egt, in eene gegronde
hoop op een verderen goeden uitslag. Het ontwikkelen van dit geval, met veele
nevensgaande omstandigheden, schetst ons, met leevendige trekken, het haatlyke
gedrag van zulke Jongelingen, en de onverschoonlyke toegeevendheid van zodanige
Ouders, dat ter wederzyde leerzaame lessen uitlevert. Eene gelukkige tusschenkomst
van den Hollander en zyne Nicht, die zeer wel uitgevoerd is, strekt hier ter reddinge
van 't anders ongelukkige Huisgezin; doch zodanig eene redding is niet altoos te
wagten.

Gedenkwaardige Levensbeschryving van J.Chr. Ludeman,
doorvlochten met de voornaamste Avontuuren van Britta Beyer.
Alom te bekomen. Behalven het Voorwerk, 160 bladz. in quarto.
Aangezien de Heer Ludeman, benevens zyne Huishoudster Britta Beyer, zo veel
gerugts in de Waereld gemaakt heeft, is 't niet vreemd, dat 'er eene vry algemeene
nieuwsgierigheid na 's Mans lotgevallen, op zynen dood, heerschte. Ook zag men,
kort na zyn overlyden, in 't jaar 1757, reeds eene Leevensbeschryving van hem
voor den dag komen; doch dezelve is, volgens deezen laateren Schryver, ver van
naauwkeurig en naar waarheid te zyn. Deeze Schryver komt voor als iemand, die
zeer gemeenzaam met den Heer Ludeman verkeerd heeft, en één zyner
Vertrouwelingen geweest is, des men, zig op zyne opregtheid verlaatende, hier een
getrouwer
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verslag van's Mans leevensloop, en eenigen zyner voornaamste bedryven, moge
verwagten. Wy zyn niet in staat, om onzen Leezeren desaangaande eenige nadere
verzekering te geeven, maar wel te melden, dat zy, die vermaak scheppen in 't
leezen veeler zonderlinge en wonderbaare bedryven en grappen, hier ten overvloede
te regt kunnen geraaken. - Uit twee Aantekeningen in dit Stuk geplaatst, leeren wy,
dat deszelfs Opsteller ook de Schryver is van het Leven van Maria van Antwerpen,
in 't jaar 1751, en van de Levensgevallen van Jacob Campo Weyerman, als ook
van die des Graaven van Slippenbach, in 't jaar 1756 uitgegeeven; des hem het
opstellen van zodanige geschriften geen vreemd werk zy.

Het berouw der dwaalingen, of de geyallen yan Emilia. Uit het
Fransch yertaald. Te Leyden, by P. Pluygers, 1784. In octavo, 122
bladz.
Emilia is één van de ongelukkige flagtoffers der wellust, die, in stede van op den
eersten mistred, weder te keeren tot den weg der deugd, zig allengskens meer van
denzelven verwydert, en eerlang der ondeugd geheel overgeeft. Een ongeoorloofde
minnehandel met Melicourt is de bronwel van haare rampen; door de beschikking
haarer Moeder vervalt zy ongelukkig in de handen van Clainville, die, wel verre van
haar behoud te zoeken, het op haar verderf toelegt: door list ontkomt ze zyne
aanslagen, doch niet, dan door zig op nieuw met Melicourt in eene verkeerde
leevenswyze in te wikkelen. Armoede is weldra haar lot, en, in die omstandigheden,
vervalt zy, terwyl ook Melicourt genoodzaakt is van haar af te zien, tot eene volstrekte
losbandigheid, en vermaakt zig geheel en al in dertele wellustigheden; welk vermaak
egter ook nu en dan onaangenaame gevolgen heeft. Ten laatste vind Emilia, op het
overlyden van haaren ryken Durival, (met wien ze, terwyl ze 't tevens met zynen
Neef Dorville hield, in eene schandelyke gemeenschap geleefd had,) uit hoofde
zyner ten haaren voordeele gemaakte schikking, zig in staat om fatsoenlyk te kunnen
leeven. Hierop neemt zy het besluit om een geregeld leeven te leiden, te eerder
daar haare laatste lotgevallen haar in 't grootste gevaar gebragt hadden; waarover
ze zig ten slot aldus uitdrukt.
(*)
‘De laatste gebeurtenis had my een leevendig bezef

(*)

Dorville naamlyk had, naar allen vermoeden, zynen Oom vergeeven, om te eerder meester
te worden van deszelfs rykdom. Men verdagt toen ook deswegens Emilia, en 'er verliep eene
gevangenis van zes maanden, eer ze op vrye voeten gesteld wierd.
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doen krygen van het godloos ydel, dat ik geduurende myne beste levensdagen
onophoudelyk nagejaagt had. Ik was verzadigt van alle buitenspoorigheden, die ik
begaan had, en ik kreeg een wezenlyk inzigt van de onvermydelyke gevolgen,
waarin Ik reeds door dezelve gebragt was en nog gebragt kon worden. ----- Op het
uyterste punt, myne Leezers! ben ik door een alvermogende hand te rug gebragt
----- een waaragtig berouw, en een oprecht afgryzen van zodanig een gehouden
leevenswys, deed my voorneemen, om de dagen, die my nog overig zyn, in een
tegenovergesteld christelyk gedrag door te brengen. ----- Het aangenaam
buitenleeven ----- dat schouwtoneel der natuur - die lieve eenzaamheid, zo geschikt
om de ziel tot deugd te vormen, was myne eenige begeerte geworden. ----- Ik zogt
spoedig na een gelegenheid, om het genot van zodanig een leeven te smaaken
----- de heer Durival had my rykelyk zo veel geld gemaakt, dat ik als een dame konde
leeven. Ik reikhalsde na dat oogenblik, en kreeg het ook eerlang. ----- Zie daar dan,
Leezer! my eindelyk op den weg, dien ik voorlang moest ingeslagen hebben ----wars van een stad, daar zo veel ondeugden gepleegd worden, daar de wellust op
den troon zit, ----- geniet ik, op myn buitenverblyf, thans een leven welks geluk ik
nooit gekent hebbe, ----- welks genoegen myn geest onophoudelyk verkwikt, ----welks aanschouwen my gestadig nieuwe schepsels vertoont, waardoor ik den
maaker moet eerbiedigen. ----- Alle deeze dingen hebben my tot het leezen en
onderzoeken aangezet, en de edele wysbegeerte is nu byna het meest van my
geliefkoost. ----- Ik hoop hier myne dagen te slyten in die diepe eenzaamheid, daar
ik de wanbedryven myner jeugd nog dagelyks betreure. ----- Ik twyfel niet of veele
zullen my laken, doch, lezer! gedenk, dat ik dit in het ligt geeve om 'er myn boezem
door te ontlasten, (die 'er ook waarlyk door verligt is,) ten voorbeelde van andere,
en om ongelukkigen, die van het pad der deugd zyn afgeweeken, is het mogelyk,
'er weder op te brengen.’
Emilia's geschiedenis is indiervoege opgesteld, dat ze daadlyk tot het
bovengemelde einde konne dienen; doch de Leezers en Leezeressen mogen dan
te gelyk wel opmerken, dat het maar by een ongemeen geluk is, wanneer ze, by de
schipbreuk hunner eer, zo veel tydlyke middelen overhouden, en tevens regt
boetvaardig zyn. Veelal is het gevolg armoede en wanhoop of eene slordige
leevenswyze; en de ondervinding heeft maar al te dikwils geleerd, dat men op
zommiger bekeering, in gunstiger omstandigheden, niet veel staat kon maaken.
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Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen.
Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden
Godsdienst, uitgegeeyen door Teyler's Godgeleerd Genootschap.
IVde Deel. Te Haarlem, by J. Enschedé en Zoonen, en J. van Walré,
1784. Behalven de Voorreden en eene Latynsche Verhandeling,
509 bladz. in gr. quarto.
Het voorstel van Teyler's Godgeleerd Genootschap, in deze Verhandelingen
beantwoord, luidt: ‘Hoedanig was het gevoelen der oude Wysgeeren, van Thales
en Pythagoras af, tot op Seneca toe, wegens het leven en den staat der Zielen, na
den dood des ligchaams?’ Ter naspooringe hiervan heeft het Genootschap, zo ons
de voorafspraek meld, verscheiden weluitgewerkte Stukken ontvangen, waervan
het een drietal, by uitstek, der Drukperse waerdig geoordeeld heeft.
De eerste dezer uitgekoozen Verhandelingen, met den gouden Eerprys bekroond,
(*)
opgesteld door den beroemden Hoogleeraer D. Wyttenbach , behelst ene
oordeelkundige ontvouwing van 't geen men, zynes achtens, in 't beoordeelen dier
gevoelens behoore gade te slaen, ontvouwt hy dezelven in de volgende orde. Hy
maekt een aenvang met de Ionische Wysgeren, en handelt voorts over de
Pythagorische, de Eleatische, de Socratische, de Platonische en Academische, de
Aristotelische, de Cynische, mitsgaders de Stoïsche Wysgeren. Hier by komen
voorts in overweging enige andere Wysgerige Secten van dien tyd; verder Cicero,
benevens zommige andere Wysgeren vóór Seneca, en eindelyk Seneca zelve. Zyn
Hooggeleerde behandelt dit Stuk, en als Wysgeer en als Taelkundige, met de uiterste
oplettendheid, om, zo veel mogelyk, een welgegrond of ten minste een
hoogwaerschynlyk, (daer men 't met allen in dezen niet even ver kan brengen,)
verslag van hunne gevoelens te geven. Ten

(*)

Deze Verhandeling is ook in 't oorspronglyk Latyn achter in dit Deel geplaetst.
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beteren verstande hunner redeneerwyze, in zo verre zommigen dier Wysgeren
daerover redeneerden, bevlytigt zich zyn Ed., vooral met opzicht tot den redeneertrant
van Plato, om die, na 'er een bericht van gegeven te hebben, in onze tegenwoordige
manier van redenkavelen over te brengen, en dus voor allen in onze dagen bevatlyker
te maken; 't welk in dit geval van veel dienst is. Men kan, gelyk de Hoogleeraer zich
in 't besluit dezer Verhandelinge laet hooren, uit al het deswegens bygebragte
opmaken, ‘dat de Wysgeeren wel in zo verre gevorderd zyn, om te kunnen bewyzen,
dat de Ziel na den dood des lighaams in wezen blyft, maar dat zy vergeefsche
poogingen hebben aangewend, om te verklaren, hoedanig de staat en gesteldheid
zy der van 't ligchaam gescheidene zielen. Onder de voorstanders der Onsterflykheid
heeft Plato de meeste bewyzen bygebragt, op wien Cicero in rang behoort te volgen,
dewyl de Schriften der overige Wysgeeren van de eerste Academie, als van
Xenocrates, Crantor en dergelyken, die het gevoelen van Plato breder verklaard
hadden, verloren zyn. De bewysredenen waren van tweederleie soort, of ontleend
van de beloningen en straffen na dit leven, welke bewysredenen reeds vóór Thales,
hoewel duisterlyk, behandeld zyn; afgenomen uit de natuur der ziele zelf, welke
bewyzen eerst naderhand zyn uitgedacht. ----- Men heeft deswegens in 't algemeen
aan te merken, dat alle die genen, welke gesteld hebben, dat de ziel het ligchaam
overleeft, in deze bewysredenen byna overeengekomen zyn, dat de ziel of der
Godlyke nature deelachtig, of een gedeelte van God zelf is, dewyl zy namelyk met
het vermogen van denken begaafd is, en het beginsel harer werkingen in zichzelf
bezit; dat zy derhalven door den dood des ligchaams niet ontbonden wordt, maar
of altoos in wezen blyft, het welk het gevoelen der Pythagoristen en Platonisten
was, of langen tyd in wezen blyft, en eindlyk in de Godlyke natuur, als in haare
oorspronglyke hoofdstoffe, ontbonden wordt, gelyk de Stoicynen dachten. Dat de
ziel, van het ligchaam ontslagen zynde, nog een zekere verblyfplaats en woning
heeft, en de uitwendige dingen gewaar wordt, wierd wel by hen vastgesteld, doch
zy gebruikten daartoe geen vaste bewyzen, maar volgden veeleer de algemeen
aan-
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genomen volksmeningen, of de buitensporigheid hunner verbeelding.’
By deze Verhandeling komt ene tweede, welker Schryver is de geoefende Heer
Jeronimo de Bosch, wien de eerste Zilveren Eerprys geschonken is. By den aenvang
legt hy 't 'er op toe, om te toonen, hoe ongegrond zommigen staende houden, dat
de Grieksche Wysgeren hunne denkbeelden, wegens den Staet der menschen na
dit leven, ontleend zouden hebben, uit de leeringen der Egyptenaren, der
Chaldeeuwen en vooral der Jooden. Tevens doet hy zien, hoe de menschen door
de beschouwing der natuure zelve, zonder daer over juist bepaeld Wysgerig te
denken, overeenkomstig met hunne inwendige neigingen, uit eigenaert gereedlyk
opgeleid werden, tot de gedachten van belooningen en straffen na dit leven. Verder
leert hy ons opmerken, hoe de Dichters die aengenomen Volksdenkbeelden
opgeschikt hebben, met zinlyke voorstellingen; en de Wysgeren vervolgens van die
zinlyke voorstellingen der Dichteren gebruik gemaekt hebben. Ter dier oorzake acht
hy het, ten rechten verstande van de leeringen der Wysgeren desaengaende, ten
hoogste noodig de Dichterlyke voorstellingen hier van na te gaen, en steeds in 't
oog te houden. Uit dien hoofde verledigt hy zich dan ook, in de eerste plaetze, ter
naspooringe van 't geen nopens de voorstellingen der oudste Grieksche Dichters,
Orpheus en Musaeus, te ontdekken zy; als mede ter ontvouwinge van 't geen ons
de Schriften van Homerus en Hesiodus daeromtrent aen de hand geven. Dit
afgehandeld hebbende verleent hy ons verder ene achtervolgende verklaring van
de Leer der voornaemste Wysgerige Scholen; met ons onder 't oog te brengen, in
hoe verre die Wysgeren, terwyl ze zich van de Dichterlyke voorstellingen bedienden,
dezelven met hunne Wysgeerige denkbeelden verenigd, of de laetste afzonderlyk
voorgesteld hebben. ----- Zyne gedane navorschingen, hoewel hier en daer in enige
byzonderheden verschillende, komen grootlyks overeen met die van den Hoogleeraer
Wyttenbach. ----- En, buiten de eerste bovengemelde aenmerkingen, wegens den
oorsprong dezer denkbeelden, en de Dichterlyke voorstellingen, is deze Verhandeling
daerenboven van de voorige ook hier in onderscheiden; dat de Hoogleeraer
Wyttenbach zich meer toelegt, op het nagaen van de denkbeelden en redeneringen
der Wysgeren nopens de Onfiervelykheid der Zielen; en dat de Heer de Bosch
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het oog meer vestigt op derzelver gevoelens, wegens de wyze, hoe der menschen
onstervelyke Zielen, na dit leven, gelukkig of rampzalig zullen zyn; en waer van ze
zich, hoewel de zaek zelve vaststellende, gene duidlyke denkbeelden hebben kunnen
vormen. Iets dat te minder te verwonderen is, daer wy zelven, onder het meerder
licht van 't Euangelie levende, by mangel ener uitdruklyke openbaringe, gelyk onze
Schryver opmerkt, de natuur dezer beloningen en straffen niet recht kennen. ----‘Wy hebben,’ zegt hy daerom, ten einde van dit onderzoek, ‘Wy hebben, van de
eerste aankweking der wetenschappen, en de wieg als 't ware der Wysbegeerte af,
ons onderzoek beginnende, gezien, hoedanig het gevoelen van de Grieken, de
Romeinen, en andere volken, welken by sommigen geheel van alle beschaafdheid
vervreemd geacht worden, geweest zy wegens dien staat en gesteldheid, in welken
de onsterflyke zielen zich na dit leven bevinden zullen. Veele zaaken worden door
de Schryveren bygebragt, in welken zy onderling overeenstemmen. Immers getuigen
zy allen, uit eenen mond, schoon zy verschillende kleuren gebruiken, om ons
eenigsins eene afbeelding van het toekomend geluk te schetsen; dat hy, die de
Regtvaardigheid en Godvrucht zal betracht hebben, de beloning zyner braafheid
verwerven zal, dat integendeel die geen, welke de ondeugd gevolgd heeft, pynigingen
en straffen ondergaan zal. En eindlyk bevinden wy, dat het altoos Gods wil geweest
is, dat de stervelingen dit alleen weten, en geen naauwkeuriger kennis hierin
verkrygen zouden.’ ----- Wyders brengt hy ons, in 't besluit zyner Verhandelinge, ter
bevestiginge van het voorbeweerde, nog onder 't oog, hoe die beschryvingen, schoon
in vele opzichten by verscheiden Volken eenstemmig, echter veelal iets byzonders
hebben, 't welk zyn grond heeft in de byzondere omstandigheden van ieder Volk;
waervan de Leermeesters zich bedienden, gelyk ook Jezus Christus zelve onder 't
Joodsche Volk gedaen heeft.
Laetstlyk levert dit Deel nog ene derde Verhandeling, aen welken insgelyks een
zilveren Eerpenning is toegewezen, doch welker Schryver niet goedgevonden heeft
zynen naem bekend te maken. De kundige Opsteller van dit Stuk geeft vooraf, by
manier van Inleiding, een plan der denkwyze van onbeschaefde menschen over
den staet na dit leven. Hieromtrent heeft, overeenkomstig met het

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

281
geen ons de geschiedenis van 't Menschdom leert, deze natuurlyke regel plaets:
‘menschen, welke zig weinig boven het dierlyke hebben verheven, welke enkel door
den invloed der zinnen worden bestuurt, hebben zig ook gene andere dan zinnelyke
begrippen kunnen vormen van hunnen staat na dit leven.’ ----- Na de opgave van
dit plan, leidt hy ons ter beschouwinge van den overgang van geheel zinnelyke, tot
meer wysgerige denkbeelden, omtrent den staet der menschen na dit leven. In dit
gedeelte ontvouwt hy ons eerst de beschaefdere volksbegrippen der oude Grieken,
door de Dichters opgecierd; en vervolgens levert hy ons ene verklaring van de
voornaemste leerstellingen der Grieksche Wysgeren desaengaende: en voorts
hecht hy hier aen, in ene latere afdeeling, ene schets der Romeinsche begrippen
en wysgeerte, omtrent den staet der menschen na dit leven. ----- Men ontdekt in
het doorbladeren dezer Verhandelinge alomme, dat derzelver Opsteller vooral geen
gunstiger gedachten van de leerbegrippen der Heidensche Wysgeren vormt, dan
de Hoogleeraer Wyttenbach en de Heer de Bosch; maer veel eer overhelt om hunne
gevoelens, in zo verre zy nog een staet van belooning en straffen stelden, gemeenlyk,
als zeer duister, verward en zonder enige wezenlyke bewysgronden aen te merken:
waerby nog komt dat hunne verfynde kundigheden omtrent het onderwerp maer al
te veel aenleiding schynen gegeven te hebben tot losbandige beginselen en zeden.
Oordeelkundige Lezers hebben des, by het doorbladeren dezer Verhandelinge,
meermaels gelegenheid tot ene leerzame vergelyking; welke, naer den eisch
ingericht, dienen kan, om het duistere, dat in deze naspooring overblyft, op te
helderen. ----- Wat hier van ook zy, dit drietal van Verhandelingen loopt daerin te
zamen, dat ze ons opleiden tot de erkentenis van de voortreffelykheid der
Euangelieleere nopens dit gewigtig onderwerp; het welk ook de Schryver dezer
laetste Verhandelinge, in zyn Besluit, nog opzetlyk voordraegt. Aengemerkt
hebbende, hoe de latere Heidensche Wysgeren, inzonderheid de Stoicynen en de
Platonisten van dien lateren tyd, in dit Stuk zeer veel verschuldigd zyn aen de
Euangelieleer, doet hy ons opmerken, hoe ongerymd het zy, de Rede te hoog te
verheffen of te diep te vernederen; en daeraen verbindt hy ene beknopte
beschouwing van Gods wysheid, in de openbaring der Euangelieleere in de volheid
des tyds.
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----- ‘Die volheid des tyds,’ zegt hy, ‘in welke Jesus Christus op aarde verscheen,
was (zo verre wy een eerbiedig oog durven slaan op het aanbiddelyk plan, door het
opperste Wezen in de zedelyke opvoeding der menschen gevolgt) juist deze, in
welke de waereld beschaaft genoeg en voorbereid was, om de leer des toekomenden
levens en der onverderflykheid, door den Goddelyken meester aangekondigt, met
nut aan te hooren en te ontvangen. Het meest beschaafde deel des menschdoms
was in dien algemenen staat van twyfeling, en onstandvastigheid der beginselen,
welke altoos den overgang van domme onkunde tot eene op redelyke bewyzen
steunende overtuiging maken moet. ----- De staat der kindsheid was voorbygegaan
en de jongelingschap genaakte. ----- De wyste onder die volkeren hadden lichts
genoeg, om den onredelyken en by de eerste instelling der maatschappy
vastgestelden Godsdienst te verachten. Zy wierpen dan die oude gedenktekens
van bygeloof om verre, maar verwarden zig te gelyk in de doolhoven van verwaande
geleerdheid, welke, wel verre van het heil hunner natuurgenoten te bevorderen,
hen alle gronden van troost ontrukte, en dat wel zulke, op welke de allernuttigste
waarheid rusten moeste, waarin zy ooit belang stellen konden. ----- Toen wierd 'er
een Goddelyk bouwmeester vereischt, om die zo jammerlyk om verre gehaalde
grondstutten van hoop en troost op te rechten, om het licht der onstervelykheid op
den kandelaar te plaatsen.’ Onze Autheur tevens gadeslaende, dat het ware
Christendom alleen de Godsdienst der beschaefde waereld is, leidt ons op ter
overweginge van de deerniswaerdige verbastering der Euangelieleere, naermate
van het toenemen der onkunde, die het bygeloof tot een onafscheidbaren medgezel
heeft. En dit doet hem, by die gelegenheid, zyne Verhandeling ten einde brengen,
met deze gepaste vermaning en wensch.
‘Het echte Christendom is niet de Godsdienst der volkeren, welken in eene
zedelyke kindsheid leven. ----- Neemt dit ter harten gy alle, welke de verhevene
bestemming hebt, om uwe medemenschen te kunnen beschaven en verlichten. Gy
groten der aarde, welken het bestuur en de opvoeding uwer burgeren is toevertrouwt,
slaat een medelydend oog neder op die afgelegene gewesten der waereld, in welke
men nu reeds
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eeuwen gearbeit heeft, om de leer des Euangeliums voort te planten, zonder
aanmerkelyke vrucht. Denk dat vooraf de mensch moet worden beschaaft, zal de
Christen worden gevormt.
Gave God, dat de wensch van alle beminnaren van den Godsdienst, welke hunne
medemenschen voor broeders en kinders van denzelfden vader erkennen, eindelyk
werde vervult. ----- Dat de klachte van Propheet JEREMIAS, (Klaagl. IV. 4.) de
kinderkens eischen brood, daar en is niemand die het hen mededeele, nergens op
aarde toepassing vinden mochte!’

De overeenstemming van de H. Schrift met de gezonde Reden, in
de Leerstukken der H.S. aangaande de Zonde en de
Genoegdoening, aangetoond door J.D. Michaëlis, Ridder van de
Noordstar, Hoogleeraar in de Wysbegeerte te Gottingen, Lid van
de Holl. Maatsch. der Weetensch. te Haarlem, enz. Naar de tweede,
geheel van nieuws uitgewerkte uitgave, uit het Hoogduitsch
vertaald, door J.H. Fortmeijer, Leeraar der Euangelisch Luthersche
Gemeente te Utrecht. Te Utrecht, by G.T. v. Paddenburg en Zoon,
1785. Behalven het Voorwerk, 552 bladz. in gr. octavo.
Het vry algemeen aengenomen Kerklyk Leerbegrip der Christenen, nopens de
Zonde en de Genoegdoening, is, gelyk men weet, aen vele tegenbedenkingen
onderhevig; men betwist het zelve, als niet geleerd in de H. Schriften, en men wraekt
het zelve, als onbestaenbaer met de gezonde Rede, tegen welke echter de
Openbaring, als ene gift van denzelfden God, die ons het Licht der Rede geschonken
heeft, niets strydigs leeren kan. ----- De eerste soort van tegenbedenkingen komen
in dit Geschrift niet in overweging; de Hoogleeraer stelt zich niet voor, deze
Leerbegrippen uit de Heilige Schrift te bewyzen; hy houd ze voor bekend en erkend;
maer zyn doelwit is, die der laetste soort tegen te gaen; en te toonen dat derzelver
inhoud in genen deele strydig is, met het geen de gezonde Rede ons aen de hand
geeft.
Hiertoe handelt hy, na ene voorafgaende ontvouwing van de Zonde en de Wet,
in de eerste plaets over Gods Opperheerschappy, derzelver grondslag, en de
noodzaeklykheid harer uitoefeninge. Daeraen hecht hy ene verdee-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

284
diging van de toelating der Zonde in de beste waereld; en dit leid hem ter
beantwoordinge der vrage, hoe God de Zonde verbieden en straffen kan, daer zy
een deel der beste waereld is? Op de beantwoording hiervan volgt dan verder ene
overweging van de straffen der zonden, met ophelderende aenmerkingen over enige
bedenkingen deswegens, en wederlegging der tegenwerpingen daeromtrent te
berde gebragt. Wyders verledigt hy zich tot ene onderscheiden beschouwing der
Zonde en derzelver strafbaerheid; waermede zich voorts verbind het nagaen der
toerekeninge van Adams val, en de daermede verknogt gaende aengeboren
verdorvenheid der menschlyke natuure, met de gevolgen hiervan; in de ontvouwing
van dit alles handelt de Hoogleeraer over de voornaemste byzonderheden, die
omtrent den val onzer eerste Ouderen, en 's Menschen aengeboren zedelyke
krankheid, zo als hy zich uitdrukt, in aenmerking komen. Tot dus ver gesproken
hebbende van de Zonde en derzelver straf, komt de Hoogleeraer eindelyk tot het
stuk van de vergeeving der Zonde; waeromtrent wel in de eerste plaetse vaststaet,
dat God de Zonde wil vergeven; maer dan de vraeg nog overig blyft, op welk ene
wyze? of door welk een middel het zelve zo zal geschieden, dat, niet tegenstaende
de vergeving, het oogmerk der straffen bereikt worde? ----- Deswegens komen in
voorslag: (1.) De voltrekking van een gedeelte der straffen in de toekomende waereld.
(2.) Offeranden, Gaven, Godsdienstplechtigheden. (3.) Zelfs verkoozene
Boetdoeningen. (4.) Berouw, Verbetering en Afbede. (5.) Hoogere verbetering,
Vergoeding of Vernietiging van de gevolgen der Zonden. (6.) Goede Werken, en
laetstlyk (7.) de Genoegdoening van Christus. Over ieder dezer voorslagen deelt
de Hoogleeraer zyne bedenkingen mede, en hy vind in de zes eersten de bereiking
van 't oogmerk der straffen niet. Zommigen dezer voorslagen, te weten de drie
eersten, doen hier, zynes oordeels niets ter zake: de drie volgende, schoon ze in
een ander opzicht vereischt worden, voldoen echter niet aen 't opgemelde vereischte,
en dus word het laetste, de Genoegdoening van Christus, als daeraen
beantwoordende, gevorderd.
Ene ware zedelyke verbetering, naemlyk, nog voor het einde van dit leven, moet,
volgens hem, de onveranderlyke voorwaerde van de vergeving der Zonde zyn; en
derhalven word hier het voorgeslagen Berouw met de daer
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uit volgende Verbetering, en daedlyke betrachting der Goede Werken gevorderd:
zo spreekt de Rede, zo spreekt de Heilige Schrift. ‘Maar, (dus vervolgt de
Hoogleeraer,) dewijl hierbij nog dit gebrek overblijft, dat op die wijze het wezenlijkste
oogmerk der straffen, de afschrikking van anderen van de Zonden, niet bereikt
wordt, en dat wij menschen evenwel niet de eenige zedelijke onderdaanen van God
zijn, maar dat hij buiten onzen aardbodem en in het Rijk der Geesten ontelbaare
onderdaanen heeft, aan welken Hij, wanneer menschen opzettelijk zondigen,
voorbeelden van straffen der menschen schijnt verschuldigt te zijn; om hun te toonen,
dat de wet geen ijdele dreigementen doet, en om juist door de werklijke oeffening
der straffe aan zijne wet bij hen den noodigen klem te geeven; zoo voegt de Bijbel
'er nog iets bij, de Genoegdoening van Christus, dat is, dat God werklijk de straffen
van onze Zonden aan Christus heeft ter uitvoer gebragt, en het zich daardoor
mogelijk gemaakt, om ze, behoudens zijne gerechtigheid, aan menschen, welken
zich verbeteren, te vergeeven.
‘In de daad schijnt dit een groot en verheven denkbeeld te zijn, dien God waardig,
welke niet alleen Opperheer van den kleinen aardbodem, maar van eene
onmeetbaare weereld is. Men zal mij toestemmen, dat het eene volkomene oplossing
van den knoop en van die zwaare vraag is, hoe kan God, behoudens zyne
Gerechtigheid en Goedheid omtrent betere onschuldige schepzelen, welke door
voorbeel den van straffe van de zonden moeten te rug gehouden worden, aan een
gedeelte der schuldigen de straffe kwijt schelden? wanneer maar het overdraagen
der straffe op Christus zoo gesteld is, dat
1.) Het geen overdraagen in schijn is. Dit zoude plaats hebben wanneer vreemde
straffen op iemand, welke even deeze straffe reeds door eigene zonden verdiend
hadde, wierden overgedraagen.
2.) Dat die persoon, op welken de straffe wordt overgedraagen; daardoor niet
verongelijkt wordt.
3.) Dat het hoofd-oogmerk der straffe bereikt, en door deeze op eenen vreemden
overgedraagene straffe anderen even zo sterk van zonden worden afgeschrikt, als
wanneer zij aan den schuldigen zelven voltrokken ware. En
4.) Dat 'er geen ander oogmerk, het welke de straffen noodzaaklijk maakt, daarbij
overblijft, het welk niet bereikt wordt. Hebben deeze voorwaarden plaats, zoo vervalt
de

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

286
voornaamste tegenwerping; waar toe zullen straffen, aan iemand anders dan den
zondaar zelven voltrokken, dienen! Het antwoord ligt reeds in de derde voorwaarde.
Maar, zal men zeggen, dan lijdt immers de zondaar zelf geene smart! Antwoord:
dat is ook het oogmerk der straffe niet, dat iemand smart aangedaan, dat wraakzucht,
(die geen Rechter en Wetgeever moet hebben, en die God, welke alleenlijk uit
goedheid straft, niet kan hebben,) verzadigd worde; het is dus geen kwaad, maar
genade, dat den zondaar geene smart aangedaan wordt. Zal God Zonden vergeeven,
en wil men niet volstrektlijk alle menschen tot straffen in de toekomende weereld
veroordeelen, zoo wordt immers den zondaar buiten dien geene smart aangedaan:
want in deeze weereld zien wij niet, dat de straffen der Zonden uitgevoerd worden.’
Het laetste gedeelte van dit Geschrift dient ter uitbreidinge, ophelderinge en
bevestiginge van de bovengenoemde voorwaerden, en geeft dus het volle beslag
aen des Hoogleeraers onderneming, om de eenstemmigheid van dit Leerbegrip
met de Reden te toonen.
In de Voorreden zegt ons de Hoogleeraer: ‘in het jaar 1748,’ (toen zyne
Verhandeling over de Genoegdoening eerstmael uitkwam,) ‘was deeze Verhandeling
niet rechtzinnig, en ze kon de Censuur in eene vreemde Stad niet doorstaan;
tegenwoordig (in 't jaar 1779.) is zij wel al te rechtzinnig! zoo veranderen de tijden!’
Wy laten dit aen zyne plaetze; zulks is meermaels een Tydrekenkundig en
Aardrykskundig verschil; welks beslissing niet tot onze taek behoort. Wat hiervan
zy; de Wysgerige voorstanders en tegenstrevers van het in dezen beweerde
Leerbegrip zullen, in dit Geschrift het voornaemste by een vergaderd vinden, dat
ter wederzyde byeen gebragt word; en daer de Hoogleeraer het zelve met een
welwikkend oordeel opgesteld heeft, is het voor hun wel der moeite waerdig, dat ze
het zelve met alle oplettendheid overwegen. Doch voor hun, die het zelve aenzien,
niet als een - Bybelsch maer als een Kerklyk-Leerbegrip, is het van dat belang niet;
ook is het voor dezulken niet geschreven, gelyk we hier boven reeds aengeduid
hebben.
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Gedachten by 't verneemen van den dood van den Wel Eerw. Zeer
Gel. Heer R. Schutte, beroemd Kerkleeraar in Christus Gemeente,
te Amsterdam. Te Amsteldam, by J. Wessing Willemsz. 1785. In
groot octavo 29 bladz.
Deze gedachten verstrekken tot een zeer wel uitgevoerd erkentelyk dankbaer
gedenkteken, 't welk de Eerwaerde Krieger zynen Weldoender, den lofwaerdigen
Schutte, heeft willen oprechten. Aen den oever van den Wael gezeten, peinzende
op het lot des Vaderlands, ontvangt hy de mare van 't overlyden zynes Vriends: dit
brengt ene mengeling van strydende hartstogten te wege; doch eerlang komt hy tot
ene bedaerder geestgesteldheid. Hy overweegt de voortreffelykheid van zynen.
Schutte, en in Geleerdheid en in Godsvrucht; hy schetst by die gelegenheid een
treffend Tafereel, op welks gezicht allen, die hem gekend hebben, aengedaen
moeten zyn. Dit Tafereel word nog verhoogd door de levendige koleuren der
Vriendschap en Dankbaerheid van den erkentelyken Krieger, die hem als zynen
Vriend en Weldoener betreurt, het welk hem zyne klachten doet uitboezemen. Edoch
hy bezeft tevens, hoe 'er, aen de andere zyde, redenen gevonden worden, om die
klachten te staken, Gods weg niet alleen te eerbiedigen, maer zelfs dankbaer te
verheerlyken; zo van wegens het schenken diens uitmuntenden Mans, als van
wegens deszelfs bewaring tot in een vergevorderden ouderdom; waer door hy velen
een langen tyd nuttig heeft kunnen wezen. Hierby komt, ter volkomener vertroostinge,
de beschouwing van 's Mans zalige lotwisseling, en de verwachting zyner heuchelyke
opstanding, waer in de Eerwaerde Krieger zich verlustigt, en waerdoor hy 's Mans
Weduw, de Amstelaers en zichzelven vertroost, en aenmoedigt om 's Mans
voorbeeldlyken wandel te volgen, in 't vooruitzicht van hem in de eeuwige
gelukzaligheid weder te ontmoeten. ----- Vergenoegd, dat hy dus de lykbus van
zynen vriend, met gemengde tranen, met tranen van droefheid en blydschap,
besproeid heeft, stelt hy dit zyn Geschrift tot een gedenkteken van zyne hoogachting
voor, en van zyne dankbaerheid aen, zynen Vriend.
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Leerreden, uitgesproken op den 27sten Februarij 1785. door
Abraham Wynands, Leeraer der Doopsgezinde Gemeente, te
Utrecht: bij gelegenheid van deszelfs afstand van den gewonen
Predikdienst, en Afscheid van die Gemeente. Te Haarlem, bij A.
Loosjes Pz. 1785. In gr. octavo 43 bladz.
Enige zamenloopende omstandigheden, waervan de voornaemsten in de
Voorafspraek dezer Leerreden gemeld worden, hebben den Eerwaerden Wynands
genoopt om afstand te doen van den gewoonen Predikdienst; en dus wel byzonder
afscheid te nemen van de Doopsgezinde Gemeente te Utrecht, in welke hy ruim
zeven jaren den Predikdienst, benevens zynen Amptgenoot, had waergenomen;
behoudende voorts een hem onwederspreeklyk regt, om, hier of daer dienst
kunnende doen, naer welgevallen, in deze of gene Gemeente, ene of meer
Predikbeurten te vervullen. (Soortgelyke inrichtingen vereischen in de Societeit der
Doopsgezinden die voorafgaende schikkingen niet, welken in de Nederlandsche
Kerk gevorderd worden. Een Doopsgezind Leeraer legt zyne Bediening zo vry neder,
als hy dezelve aengenomen heeft.) De Eerwaerde Wynands stelt zich voor, in deze
zyne laetste Leerreden als gewoon Leeraer, te toonen ‘dat, en hoe, een godvruchtig
en deugdzaam hart en gedrag, het Ontzag voor God en het waarnemen van zijnen
Dienst en Geboden, een noodzaaklijk en geschikt middel zij, om zigzelven en zijn
Nageslagt in dit leven gelukkig te doen zijn.’ Hy doet de gegrondheid dezer leeringe
duidelyk zien; eerst, met opzicht tot den mensch zelven, en dan met betrekking tot
zyne Kinderen of Nageslacht. Aen dit overtuigelyk Vertoog, met een geest van juiste
onderscheiding voorgedragen, hecht de Leeraer wyders ene treffende toepassing,
waerin hy de daedlyke inachtneming dezer waerheid, met klem van tael, op het hart
zyner Toehoorderen, in 't algemeen, en inzonderheid op dat der Ouderen, ten
ernstigste aendringt. En voorts besluit zyn Eerwaerde zyne Leerreden, met byzondere
Aenspraken, die volkomen beantwoorden, aen de byzondere omstandigheden;
waerin bovenal doorstraelt een liefderyk hart, en ene ernstige zugt voor aller tydlyk
en eeuwig welwezen; 't welk men langs den weg der Godsvrucht, door Gods genade
in Jezus Christus, vertrouwelyk kan verwachten.
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P. Boddaert Med. Dr. Urbis Vlissingae Exconsilarii, variarum
Societatum Scientiarum Socii, Elenchus Animalium. Vol. I. Sistens
quadrupedia huc usque nota, eorumque varietates. Ad ductum
Naturae, quantum sieri potuit disposita. Roterodami apud C.R.
Hake 1784. Absque praecedd. 174 pp. in octavo, m.f.
Hiermede maakt de Heer Boddaert een aanvang van eene nieuwe rangschikkende
opgave en beschryving van het Ryk der Dieren, waarin hy zig voorstelt het geleide
der Natuur, zo veel mogelyk te volgen. Zyn Ed. beschouwt zyne Voorgangers in
deezen arbeid, en bovenal den grooten Linnaeus, met een oog van hoogagting.
Dan, daar de beoefening der Natuurlyke Historie, nog in deeze laatere dagen, eene
by uitstek heerschende liefhebbery gebleeven is; daar men, uit dien hoofde, van
tyd tot tyd, veele byzonderheden met eene steeds meerdere opmerkzaamheid
gadegeslaagen, en haar door verscheiden nieuwe ontdekkingen deswegens gedaan
heeft, zo is men ongetwyfeld in staat gesteld, om dit onderwerp verder uit te breiden
en te beschaaven. Hier aan de hand te leenen is het oogmerk van den Heer Boddaert
in deezen. ----- 'Er is, gelyk hy in zyne Voorreden opmerkt, agtervolgens de steeds
voortgaande waarneemingen in de Natuurlyke Historie, zekerlyk eene onafgebroken
keten van Weezens in de drie Ryken der Natuure, in ieder derzelver afzonderlyk,
en zo ook in het Ryk der dieren, dat het voornaame onderwerp zyner tegenwoordige
naspooring is. Maar de bepaaldheid onzer kundigheden, en 't mangel aan eene
genoegzaame uitgebreidheid van ondervinding, laat ons juist niet toe door te dringen,
tot de allerfynste aaneenschakeling; egter is 't 'er, niet tegenstaande dit menschlyk
onvermogen, zo mede gelegen, dat aanhoudende waarneemingen het steeds verder
gebragt hebben, om ons gelegenheid te geeven tot het vormen van een min of meer
wel geregeld Samenstel. Zulks is door veelen, op meer dan eenerleie wyze, reeds
geschied, en men mag onder deezen den kundigen Linnaeus, op goeden grond,
den voornaamsten noemen. Dan, met dit alles, ook hy was een mensch, bepaald
in zyne kennis, beperkt in zyne ondervinding, gelyk ook in die zyner Voorgangeren,
en laatere ontdekkingen, hebben nog zeer veel aan de hand gegegeeven, dat
voorheen verborgen of minder bekend was.
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Ter dier oorzaake hebben ook verscheiden onderzoekers der Natuure,
niettegenstaande hunne hoogagting voor hem, nu en dan deeze en geene
misvattingen of te kort schietingen in zyn samenstel opgemerkt; mitsgaders getoond,
door welke hulpmiddelen men het zelve kon uitbreiden en verbeteren. De Heer
Boddaert, hier van gebruik maakende, heeft zig voor lange toegelegd, op het
byeenverzamelen van alles wat kundige Schryvers daaromtrent te berde bragten,
wat het bezigtigen veeler Natuur-Kabinetten hem verleende, en wat hy voorts door
eigen opmerkzaamheid in de Natuur had gadegeslaagen; met dien voorraad heeft
hy, op aanmoediging van Linnaeus zelven, zyne vlyt aangewend, om alles in de
hem gevoeglykst voorkomende orde te schikken. Van deeze zyne inrigting geeft hy
eene proeve, met de uitgave van dit eerste Deel, het welk zig bepaalt tot de
Viervoetige zo Land- als Waterdieren; welke eersten hy, onder eene vierledige
rangschikking, in de volgende orde voordraagt.
I. Quadrumania of Vierhandigen. Aap. Spookdier. Traaglooper. Luiaard.
Vledermuis, Schildvarken. Schubhaagdisch en Miereneeter. Doch de benaaming
van vierhandigen slaat slegts voornaamlyk op de twee eersten.
II. Ferae of Verscheurende Dieren. Buidelrat. Beer. Bunsem. Wezel. Fret. Kat.
Hyaena. Hond.
III. Glires of Knaagende Dieren. Haas. Mormeldier. Muis. Dipus. Eekhoorn. Myoxus.
Spitsmuis. Mol. Yzervarken. Stekelvarken.
IV. Ruminantia of Herkauwende Dieren, welken gehoefd zyn. Tragulus. Giraffo.
Hart. Hartebok. Bok. Schaap. Os. Kemel. Hier by voegt de Heer Boddaert de
volgende Dieren, welken gehoefd zyn, en niet herkauwen. Zwyn. Paard,
Watervarken. Neushoorndier. Elephant.
Wat wyders de viervoetige Waterdieren betreft, dezelven zyn de volgende, in deeze
orde. Rivierpaard. Bever. Otter. Walrus, Zeehond en Zeekoe.
Naar deeze rangschikking geeft zyn Ed. eerst een agtervolgend berigt van de
opgemelde Geslachten; en voorts voegt hy, by de omschryving van ieder Geslacht,
eene melding van de daartoe behoorende Soorten. By het omschryven der
Geslachten heeft hy 't 'er op toegelegd, om derzelver kenmerken ten uitvoerigste
aan te toonen, door die kenmerken, niet slegts uit een of ander gedeelte, maar uit
het gansche uiterlyke gestel des Diers, zo veel ter onderscheidinge strekt, op te
maaken. Verder heeft hy ge-
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poogd de byzondere Soorten indiervoege te beschryven, dat men niet alleen het
onderscheid tusschen dit en een voorgaand en volgend Dier leere kennen, maar
ook duidelyk zie, 't geen aan het zelve byzonder eigen is. Daar benevens heeft hy,
by de melding van ieder soort, aangeweezen de plaatsen in de Schriften der
voornaamste Schryvers over dit onderwerp, waarin men een uitvoerig verslag van
dezelve kan vinden; te gelyk aantekenende, waar de beste afbeeldingen, en wel,
zo veel mogelyk zy, naar 't leeven gecoleurd, voor handen zyn. Na zulk een berigt
der soorten van ieder Geslacht geeft de Autheur telkens eenige gemengelde
waarneemingen, over verscheiden byzonderheden deswegens, gaande ook wel
inzonderheid over de reden zyner gemaakte schikkinge, en de byzondere
opmerkzaamheden van andere Dierkundigen.
Voor deeze beschryving, zo der Geslachten als der soorten, gaat eene Inleiding,
behelzende inzonderheid een verslag van de zo keurig aaneengeschakelde keten
der Natuurlyke Weezens. En verder eene doorloopende beschouwing der Dieren,
waarin ons de Autheur verleent, eene beknopte ontvouwing van het innerlyk en
uiterlyk gestel der Dieren, als mede van derzelver verschillende verblyfplaatsen, en
verder een berigt van de voornaamste onderscheidene rangschikkingen, met
aanwyzinge van die, welke hy de gevoeglykste oordeelt: aan welk alles hy ten laatste
nog hegt eenige aanmerkingen over de Natuurkabinetten en de Afbeeldingen der
Dieren, mitsgaders derzelver gebruik. ----- Op dit eerste Deel staat eerlang het
tweede, gaande over de Vogelen, te volgen, en de Heer Boddaert maakt staat, dat
hy deeze zyne naspooring der Dieren in vyf of zes Deelen zal voltrekken. 's Mans
arbeid kan nevens die van anderen over dit onderwerp zyne nuttigheid hebben;
maar 't is te wenschen, dat de verdere uitvoering met meer naauwkeurigheid
geschiede, over mangel van welke hier al te veel reden tot klaagen is.
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De Vaderlandsche Historie van den Heere J. Wagenaar verkort,
en met leerzaame aanmerkingen, ten dienste der Nederlandsche
Jeugd, uitgegeven door J.W. te Water, Historieschrijver van
Zeeland, Hoogleeraar in de Wijsbegeerte en Vaderlandsche
Geschiedenissen te Middelburg. Eerste Deel. Te Amsterdam, P.
Schouten enz. Behalven de Voorafspraak, 291 bladz.
Aangezien de kennis onzer Vaderlandsche Historie voor Nederlands Jeugd van het
uiterste nut zy, terwyl het veelal haare zaak niet is om uitgebreide Werken daarover
te doorbladeren, zo doen haar zekerlyk geen geringen dienst, alle de zulken die zig
bevlytigen, om het weezenlyke van 's Lands Geschiedenissen, in eene geregelde
orde, beknopt te ontvouwen. Men heeft ook reeds eenige Schriften van die natuur,
welken inderdaad leerzaam ingerigt zyn; en hierby voegt in deezen de hoogleeraar
te Water zynen arbeid, door hem indiervoege geschikt, dat hy den middelweg houde,
tusschen een Kort Berigt en een uitgewerkt Geschiedverhaal. Zyn Ed. heeft zig
voorgesteld de Vaderlandsche Historie van den Heer Wagenaar te volgen, doch
tevens gebruik te maaken van laatere ontdekkingen, die ten dage van den kundigen
Wagenaar nog niet te voorschyn gekomen waren. Daarbenevens vlegt hy, hier en
daar, in zyn geschiedkundig verslag, leerzaame aanmerkingen, die het naspooren
van Nederlands lotgevallen, en van de bedryven der voornaamste Personaadjen
in dezelven, te nuttiger doen zyn; daar men, gelyk hy in zyne Opdragt aan Neêrlands
Jeugd, haar leerende hoe men deeze oefening hebbe in te rigten, zegt, ‘zig
deswegens zoo veel moeite niet moet geeven, om zijne nieuwsgierigheid alleen te
voldoen, of om zijn tijd aangenaam door te brengen; maar, om 'er wezenlijk nut voor
het gantsche leven uit te trekken, en voedzel te geeven aan de liefde tot het
Vaderland, den Godsdienst en de Vrijheid, die ons, naast ons eigen leven, altijd
dierbaar moeten blijven.’ Hierom heeft zyn Ed. ook zyne geschiedkundige ontvouwing
op zodanig eene wyze voorgedraagen, dat dezelve alleszins moete strekken, ter
bevorderinge van oprechte Vaderland- Godsdienst- en Vryheidliefde, die hy der
Jeugd, tot haar eigen heil en 's Lands welweezen, ten sterkste tragt in te boezemen.
In het thans afgegeeven eerste Deel brengt hy 's Lands
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Geschiedenissen, van de vroegste dagen af, tot op den dood van Graaf Willem den
IV, in den jaare 1345, in een gevegt, by Staveren, gesneuveld. ----- Om een staal
van 's Mans schryswyze te geeven, zullen wy ons bepaalen tot het merkwaardigste
van zyn verslag nopens het voorgevallene op den dood van Graaf Floris den V,
geweldaadig omgebragt den 27 Juny des jaars 1296, en inzonderheid den invloed,
zo van Eduard, Koning van Engeland, als van Heere Wolferd van Borssele, op 's
Graaven Zoon en Opvolger Jan den eersten.
Op den dood van Graaf Floris, naamlyk, was zyn eenige wettige Erfgenaam, zyn
Zoon Jan, nog jong en in Engeland. Terwyl men hier te Lande twistte over en
schikkingen maakte wegens de Voogdy van den minderjaarigen Graaf, mitsgaders
eenige Edelen, schuldig aan 't ombrengen van Graaf Floris, gevangen nam en
vonnisde, was Koning Eduard niet onledig, maar stelde al vroeg maatregels in 't
werk, om zyn bedoelde te bereiken.
‘Hij zondt, schrijft de Hoogleeraar, in herfstmaand, vier Gezanten herwaards met
een algemeenen Geloofsbrief en noch verscheiden bijzondere brieven aan de
Heeren van Arkel, van de Lek, van Cruiningen, van Borssele, Loef van Kleve, en
aan anderen. De Engelsche Gezanten kreegen last, om te verzoeken, dat eenige
Edelen, en ten minste twee afgevaardigden uit elke goede Stad, naar Engeland
zouden afgezonden worden, om met Jan van Hollan, over het voltrekken van zijn
huwelijk, over de bevestiginge des verbonds, eertijds tusschen Eduard en Floris
gemaakt, en over den toestand deezer Landen, te handelen. Men voldeedt spoedig
aan 's Konings begeerte. De Edelen, uit de geslachten van Brederode, Egmond,
Wassenaar, Buffel, Persijn en Renesse, nevens de gemagtigden der Steden
Dordrecht, Haarlem, Middelburg en van elders, staken naar Engeland over, en
werden, eenen geruimen tijd, ten Hove opgehouden. Eerlang werdt het huwelijk
van den jongen Graave van Holland met Elizabeth, 's Konings dochter, voltrokken,
en zorg gedraagen voor 't bestaan van 't jeugdige paar. Eduard schreef aan Keizer
Adolf ten behoeve van zijnen schoonzoon, op dat Graaf Jan de Iste met de landen,
die Floris van 't Rijk ter leen gehouden hadt, mogte verlijd worden, hoewel hij niet
in persoon verscheen, om ze van den Keizer te verheffen. Ook nam hij op zich de
bemiddeling der geschillen, tusschen Brabant, Vlaanderen
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en Holland. Dit alles kan, hier, gereedelijk goedgekeurd worden. Weinig daarentegen
zal het den meesten gesmaakt hebben, dat Koning Eduard het voornaamste bewind
over deeze Landen zocht magtig te worden, en zijnen schoonzoon met eede deedt
beloven, dat hij, in Holland gekomen zijnde, Ferrer en Havering, die hem uit Engeland
herwaards verzelden, tot zijne geheime Raaden aanstellen zou, en nimmermeer
tegen hunnen raad handelen, dan met kennis en goedvinden van zijnen schoonvader.
't Is minder te verwonderen, dat Graaf Jan, die jong en in de gesteldheid van zijn
eigen Vaderland onbedreven was, zich tot dezen zeldsaamen stap liet vervoeren,
dan dat Koning Eduard, in wien men meer Staatkunde schijnt te mogen
veronderstellen, hem daartoe noodzaakte. Een geheime Raad, met zoo veel gezags
bekleed, en alleenlijk uit twee Engelschen bestaande, was zekerlijk, in dien
verwarden tijd, niet geschikt, om 's Graaven gezag te staven, en de ruste, hier te
Lande, te herstellen.’
Intusschen geraakte, gelyk onze Schryver vervolgt, het Land in de grootste onrust,
waaruit eenige Grooten zig veel voordeels beloofden; van welke gelegenheid zig
ook de Utrechtsche Bisschop bediende, met de Westfriezen in beweeging te brengen.
Byzonderlyk was Heere Wolferd van Borssele de voornaame oorzaak eener groote
verwarringe in Zeeland. ‘Sedert zijne verzoeninge met Graaf Floris, (schrijft de
Hoogleeraar,) op den eersten van bloeimaand des jaars 1296, gedroeg hij zich als
deszelven vriend, en 's Graaven lot scheen hem geweldig te treffen. Zijne bijzondere
inzichten noch bedekt houdende, maakte hij den Edelen en anderen te Dordrecht
diets, dat 'er reden van vreezen was voor een inval der Vlamingen, en bewoog hen,
om twee welbemande koggen onder zijn bevel te stellen, waarmede hij aanstonds
naar Vere in Walcheren overstak. Toen bewoog hij Guij van Vlaanderen, om een
inval in Walcheren te onderneemen, in 't beleg voor Middelburg te slaan. Hoe grooter
de verwarring werd, hoe spoediger Borssele begreep zijn doelwit te zullen bereiken.
't Is ongelukkig voor een Land, wanneer oorlog en vrede hunnen grond alleenlijk
vinden in 't eigenbelang van weinige bijzondere persoonen.’ Dan deeze belegering
van Middelburg was, naar uitwyzen van 't verder Geschiedverhaal, vrugtloos; zo
door de standvastigheid der Middelburgers, als door de aankomst van Jan van
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Avennes, den erkenden Voogd van Graaf Jan; die ook wel dra de beweegingen in
Westfriesland ten einde bragt, en zig voorts na Haarlem begaf.
‘Kort daarna, dus vervolgt de Hoogleeraar, kwam de jonge Graaf van Holland,
door eenige schepen en Edelen verzeld, herwaards, te Vere aanlandende. Hier
vondt hij Wolferd van Borssele, den grooten vriend van Koning Eduard; waar van
zoo veele geheime onderhandelingen, sedert eenige maanden schriftelijk tusschen
hen gehouden, tot bewijs verstrekken. Zou Borssele, gelijk hij zocht, Graaf Jan en
de Landen naar zijnen zin bestieren, dan moest Avennes eerst geweerd worden.
Deze, wel begrijpende wat hem nu te wachten stondt, besloot, wijslijk, den storm
hier te ontwijken, en naar Henegouwen te rug te keeren. 't Was veiliger, vrijwillig te
vertrekken, dan opgelicht, in hechtenisse gezet, of met geweld verdreven te worden.
Dat hij hier voor te vreezen hadde, was genoeg op te maaken uit zijne ontbiedinge
naar Zeeland, om rekenschap van zijn bewind aan den Graave te doen; en noch
meer, om dat Borssele de wegen alomme had doen bezetten, en vaartuigen in de
stroomen leggen, om zich van Avennes te verzekeren.’
‘Nu begon Graaf Jan de eerste het Land te regeeren, doch met hulpe van zijnen
Raad, uit eenige Hollandsche en Zeeuwsche Edelen bestaande. Waarschijnlijk
zullen 'er ook sommige Engelsche Heeren toe behoord hebben. De klem van 't
bewind was, echter, in handen van Heere Wolferd, die alles op 's Graaven naam
verrichtte, en wien de Raad naar de oogen zag. Die hem tegenstonden, werden
daar uit geweerd. Dit ondervondt Dirk van Brederode. Jan van Renesse was hem
ook in den weg; en beschuldigd van eenen toeleg op 's Graaven persoon, werdt hij
ten Lande uitgebannen. Al wat Borssele goedvondt, teekende de jonge Graaf. Dit
blijkt, vooral, uit zeker geschrift, den laatsten van Grasmaand des jaars 1297 te
Nijenroode geteekend, waarbij Graaf Jan met eede beloofde, in alles te zullen doen
en werken volgens den raad van Heer Wolferd, zijn getrouwen man, en hem te
helpen, in zekerheid te stellen, en staande te houden, indien hij in haat of wangunst
kwam, om dat de Graaf deszelven raad boven dien van anderen volgde, of om dat
Wolferd hem met raad en daad bijstond tot behoudenisse van zijne erfelijke rechten,
of om dat hij zich op eenige wijze aankantte tegen de moorders van 's Graaven
vader; terwijl Borssele, op zijne Chris-
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telijke trouwe en met eede beloofde, den Graave ten beste, tot zijne eer en nut te
zullen raaden, in alle zaaken naar zijne vijf zinnen en magt te handelen, en zulks
om niemands wille te laten: welke open brief van kracht zou zijn, tot dat de Graaf
den ouderdom van vijf- en twintig jaaren zou bereikt hebben. 't Kon naauwlijks anders
zijn, of de Graaf moest zich, door deze verbindtenisse, het ongenoegen van andere
Edelen op den hals haalen, en Wolferd bij hen in haat komen.’
Van dien tyd af had Wolferd voornaamlyk de hand in alle de verdere
gebeurtenissen van die dagen, waarin hy ook zyne byzondere hebzugt involgde.
‘Heer Wolferd, zegt onze Schrijver, niet te vrede met het zijne, deedt zich door den
Graave verscheiden adelijke goederen opdragen, voorheen de landen van Woerden
en Benskoop, en nu het Slot te IJsselstein. Onzeker is 't, of men de merkelijke
veranderinge, welke hij in de munte, tot groot nadeel der handeldrijvende
ingezetenen, onlangs gemaakt hadt, aan dat zelfde grondbeginzel van hebzucht
moete toeschrijven. Wat hier van zij, Wolferd, en zijn vriend Alaud, thans Bailluw
van Zuidholland, liepen met spoed naar een akelig einde.’
De Bailluw Alaud naamlyk onderstond een inbreuk te doen op de voorregten van
Dordrecht: Heer Wolferd ondersteunde hem met 's Graaven gezag; dan de
Schepenen dier Stad, hoe zeer ook door den Graaf gedreigd, handhaafden hun
goed regt. 't Kwam wel dra tot een beleg; doch der Burgeren moed verydelde die
onderneeming, en Alaud geraakte ter naauwer nood, niet zonder merkelyk verlies,
nog in 't Slot Kraaijestein, dat zyner zorge aanbevolen was. ‘Wolferd van Borssele,
vervolgt de Hoogleeraar, hiervan verstendigd, en niet onkundig, hoe de meesten in
Holland hem gezind waren, besloot ten eersten, met den Graave naar Zeeland te
vertrekken, en aldaar heirvaart tegen Dordrecht te beschrijven. Hij begaf zich, zonder
lang uitstel, van 's Hage naar Schiedam, om van hier naar Zeeland over te steeken;
en op dat hij niet lichtelijk achterhaald zou worden, deedt hij alle de bruggen achter
zich afbreken. Doch het vervoeren van den Graave, wien de Hollanders ongaarne
wilden missen, was zoo dra niet ruchtbaar geworden, of alles kwam ten Hove en
onder 't volk in beweginge. De Graavin valt aan 't kermen; de gemeente slaat aan
't morren; men maakt zich gereed, om de vluchtenden te achtervolgen; en roeit
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eet schip, dat door stilte weinig vorderen kon, met alle kracht achter aan. Haast hadt
men 't ingehaald, en den Graave nog spoediger bewogen om te rug te keeren, die
zich naar den Haage begaf, zonder zich langer om Wolferd te bekommeren. Met
dezen liep het erger af. Hij werdt gevangen genomen, naar Delft gevoerd, aan de
woede der verbitterde menigte blootgesteld, deerlijk gewond, en dus van 't leven
beroofd. Den Bailliuw Alaud trof eerlang soortgelijk lot: hij moest Kraaijestein op
genade en ongenade overgeven; men voerde hem gevangelijk naar Dordrecht,
doch aan de Stads poort gekomen zijnde, werdt hij door de gemeente doodgeslagen.
De dood van Wolferd van Borssele, waaraan eenige voornaame Edelen, in 't
heimelijke, handdaadig geweest waren, hadt gewigtige gevolgen, ook ten opzichte
van 't Landbestier. Hij was zeer verbonden aan Engeland, en even daarom afkeerig
van Frankrijk. Bij Jan van Avennes hadt juist het tegendeel plaats. Zij hadden beiden
redenen, zoo van staatkunde als bijzonder belang, voor hunne keuze. Elk wist
aanhang in deze Landen te krijgen. Eerst maakte Wolferd het hier aan Avennes te
benaauwd en drong hem ten lande uit. Haast keerde de kans. Ik durve, met
sommigen, niet vaststellen, dat Avennes den moord van Borssele zou bewerkt
hebben; doch niemand zal gelooven, dat de Henegouwer hem bitterlijk beweend,
of tot het bewind van zaaken zal te rug gewenscht hebben. Men deedt Graave Jan
wel haast begrijpen, dat hij zelfs te jong en te onbedreven was, om 't roer der
regeringe alleen te stieren, en dat hij zijn naasten bloedverwant, Jan van Avennes,
Graave van Henegouwen, ter hulpe behoorde te roepen. Dit geschiedde; en Avennes
was terstond gereed.’ Dit had, naar uitwyzen der verdere geschiedenissen, ten
gevolge dat Jan van Avennes tot Regent deezer Landen verklaard werd, en alles
bestierde, dewyl de Graaf zig in alles naar zyn welgevallen schikte. Graaf Jan
overleed, in den ouderdom van nog maar achttien jaaren, kinderloos op den 10
November des jaars 1299; en Jan van Avennes volgde hem, als de naastgeregtigde,
in alle zyne waardigheden op.
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Nieuwe Aardryksbeschryving voor de Nederlandsche Jeugd, door
den Heer W.E. de Perponcher, tot gebruik zyner Kinderen
opgesteld. IIde Deel. Te Utrecht, by de Wed. J.v. Schoonhoven,
1785. Behalven het Voorbericht, 428 bladz. in octavo.
Het geen wy, op de melding van 't eerste Deel deezer Aardryksbeschryvinge, ten
(*)
aanzien der uitvoeringe van dit Geschrift gezegd hebben , is in alle opzigten ook
tot dit tweede Deel over te brengen; nadien de kundige Perponcher daarin op
dezelfde leerzaame wyze voortgaat. Zyn Ed. geeft hier een geregeld en naauwkeurig
verslag van 't merkwaardigste, betreffende het Duitsche Ryk, Deenemarken,
Zweeden, Rusland, Poolen, Hongarye, Europisch Turkye, Italie, Zwitserland, Spanje
en Portugal. Aan deeze beschryving der Gewesten van Europa hegt hy voorts die
van Asia, en begint met eene beschryving van Groot-Tartarye, zo als het gewoonlyk
verdeeld wordt, in 't Russisch - Chineesch - en 't Onafhangelyke Tartarye; naar
welke verdeeling dit uitgestrekte Gewest hier, in deszelfs voornaamste
byzonderheden, ontvouwd wordt. ----- Daar wy in ons voorige berigt van dit Werk
gewag gemaakt hebben, van des Autheurs gedagten over de verschillende
regeeringsvormen, zo is 't ons niet oneigen voorgekomen, tot een nieuw staal in
deezen, zyn berigt van de Venetiaansche Regeering mede te deelen, waarvan hy
ons het volgende verslag geeft.
‘Het Gemeenebest van Venetie staat onder een Aristocratisch bestier, en nergens
misschien straalen de gebreken deezer regeerinsvorm, wanneer dezelve zuiver,
en door geen genoegzaam tegenwigt getemperd is, zoo sterk door als in deezen
Staat. Wel is waar, dezelve heeft zig sedert reeds 1300 jaaren staande gehouden,
dan de Aristocratie was niet altoos zoo onbepaald als zy tegenwoordig is. ----- De
Edellieden, die, terstond by hunne geboorte, opgeschreeven worden in een boek,
't gouden boek genaamd, hebben 'er al 't gezag in handen. Aan de oudste huizen
van den eersten rang komt de voorkeur, tot de groote ampten, toe. Onder de overige
Edelen zyn 'er veelen zo arm, dat zy gezegd worden hunne

(*)

Zie Alg. Vaderl. Letteroef. VIde D. bl. 373.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

299
stemmen te verkoopen. Anders zyn te Venetien de wetten streng, en voor allen
onverbidlyk.
De eerste waardigheid van den Staat bekleedt een Doge voor 't leven. By zyn
afsterven komt de gantsche adel by een, en uit denzelven worden, by trekking van
vergulde en verzilverde ballen, 30 edellieden uitgeloot, die allen van verschillende
geslachten moeten zyn. Deeze 30, door eene nieuwe uitlooting, op 9 gebragt,
benoemen 'er 40 anderen, uit andere geslachten, daar zy zelfs egter kunnen onder
zyn. Deeze 40 wederom, op dezelfde wyze als vooren, op 12 gebragt, benoemen
'er 25. Deeze 25 op 9 gebragt benoemen 'er 45. De 45 op 11 gebragt benoemen
'er 41; en deezen eindelyk worden, in eene kamer, opgeslooten, tot dat zy eenen
nieuwen Doge benoemd hebben. ----- Ondertusschen wordt deeze amptenaar te
regt beschreeven, in kleeding en statie, een Koning in gezag, een Raadsheer in de
stad, een gevangene, en, buiten dezelve, een amptloos edelman te zyn: Zyn naam
wordt geplaatst, op de munten en in 't hoofd der geloofsbrieven, aan gezanten
meêgegeeven. De missiven van deeze gezanten of van de vreemde mogendheeden
aan de Republiek worden aan hem geadresseert, schoon hy ze egter niet, buiten
tegenwoordigheid van eenige Raadsleeden, openen mag. Hy is 't hoofd van alle de
Raadsvergaderingen; vergeeft de preuven van de Kerk van St. Markus, dewelke
ook, alleen onder zyn regtsgebied, staat; en heeft nog eenige andere voorregten,
die hem veel luister, maar weinig magt, by zetten. Zyne kinderen en broeders mogen,
geduurende zyn leeven, tot geene hooge ampten, verheeven worden. Zonder verlof
van den grooten Raad mag hy niet, uit de stad, gaan; en ook niet trouwen, met eene
zuster of nabestaande van eenig aanzienlyk Heer. Hy mag zyne waardigheid nooit
neerleggen, gelyk hy, verkoozen zynde, die ook niet weigeren mag; doch men kan
hem wel afzetten. In Staatszaaken kan hy niets doen zonder Raad. By zyn leeven
is hy onderworpen aan 't opzigt der Tienen en der Inquisiteurs van Staat, die altoos,
in zyne geheimste vertrekken, mogen komen, en dezelven doorzoeken; gelyk ook
de overige Staatsleeden aan dit onderzoek onderworpen zyn Na zynen dood wordt
'er een onderzoek, na zyne verrigtingen, gedaan, en, by bevonden wangedrag,
worden zyne erfgenaamen, in eene boete, verweezen. Zyne inkomsten zyn niet
toereikende, tot den Staat, dien hy voeren
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moet; en niettegenstaande dit alles, maaken de eer en luister, aan dit ampt gehegt,
dat het nog gezogt wordt.
In den Grooten Raad, die alle Zon-en Feestdagen vergadert, komen alle de Edelen
boven, sommigen zelfs beneden, de 25 jaaren byeen, in alles wel een getal van
2000 uitmaakende.
De Senaat of Pregadi, (gebeedenen, verzogten,) uit en door den Grooten Raad
gekoozen, hebben de geheimste en gewigtigste zaaken in handen; zoo dat zy, over
vreede, oorlog en verbonden, besluiten, gezanten zenden, munt doen slaan, en
belastingen opleggen. In deeze vergadering hebben ook de zoo straks te beschryven
Collegien zitting, en brengen dezelve op een getal van omtrent 300 leden.
Het Collegium, 't welk aan de Gezanten van vreemde Mogendheden gehoor geeft,
en veele gewigtige zaaken behandelt, bestaat uit den Doge, zyne zes Raaden, de
drie Capi della Quarantia Criminale, of Presidenten der Veertigen van 't Crimineel
Gericht, de zes Savi Grandi (wyze) of groote Staatsdienaars, de Savi di terra firma
of krygsministers enz.
La Signoria of 't Consiglietto, bestaande uit den Doge en zyne zes Raden, zitten,
in deeze drie Raadsvergaderingen, voor; beraamen wat 'er zal voorgedraagen
worden, doen deezen voordragt, openen de brieven aan den Doge of de Republiek
geadresseerd enz. Zy veranderen alle jaar.
De negen Procuratoren van St. Marcus, die, voor 't leeven, zitten, hebben 't opzigt,
over de Kerk en Bibliotheek van dien naam, als mede over de Archiven der
Republiek, 't arme weezen, de zaaken van Voogden, Testamenten enz. Zy zyn in
groot aanzien, en de Doge wordt veeltyds uit hun midden genomen.
De Raad der Tienen is 't opperst crimineel Gericht, byzonder in mis laaden van
Staat, en 'er valt geen beroep van. Het bestaat uit tien Raaden, den Doge, die 'er
in voorzit, en zyne zes Raaden. De strengheid van dit Collegie wordt zeer gevreesd,
en het dient te gelyker tyd, om 't Aristocratisch gezag der Edelen te handhaaven,
en de ingezetenen tegen de misbruiken deszelven te dekken. Uit hun midden worden
jaarlyks drie Inquisiteurs van Staat benoemd, met zulk eene onbepaalde magt, dat
zy zelfs den Doge kunnen afzetten, en, zonder beroep, over 't leven van elk burger
en edel nan van Venetie beslissing doen. Hunne waakzaame en steeds argwaanende
oplettendheid op alles
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wat den Staat betreft, maakt de zorgvuldigste, ja byna slaafsche vrees noodwendig,
om niet, door eenig woord of daad, in verdenking te geraaken, van zig, tegen den
Staat, misgreepen te hebben, als waarop de onmiddelykste en zwaarste straffen
volgen. Behalven dat zy verspieders mogen gebruiken, kan ook een ieder, (en, zo
hy wil, onder inwagting van belooning,) door 't gooien van een naamloos briefje, in
zeker kasje, daar zy den sleutel van hebben, alle de berigten geeven, die 't hem
goeddunkt; en 't hangt van hun doorzigt af, te beoordeelen, in hoe verre zulke
berichten te vertrouwen zyn. De straffen kunnen zy, op enkel vermoeden, en in 't
geheim, doen uitvoeren; en met het uiteinde van hun ampt zyn zy, voor niets,
verantwoordlyk.
Quarantia Criminale is een laager Crimineel Gericht, het welk over de gemeene
Burgers, zoo als de Raad der Tienen, over den Adel, waakt. Uit de burgery worden
de Staatscancesier en de Secretarissen der hier vooren beschreeven Collegien
gekoozen: zy trekken groote jaarwedden, hebben de geheimen in handen; en daar
zy aanblyven, terwyl in de meeste dier Collegien de leden geduurig veranderen, is
de loop der zaaken hun alleen bekend, dus zy geduurig moeten worden
geraadpleegd, en daardoor meer invloed krygen, dan de leden zelven.
Uit dit alles ziet men nu, hoe, in deeze regeeringsvorm, daar een klein getal
bevoorregte geslachten het gantsche lichaam der maatschappy, onder hunnen
scepter, gebukt houdt, de jaloersheid van 't gezag; de nayver wegens 't aandeel in
't zelve, aan de amptenaars, schoon onder eene menigte voorbehoedselen, vergund;
de geduurige vrees, voor aanslagen, tegen de gevestigde heerschappy; de even
sterke vrees, voor 't misbruiken derzelve; een algemeen, onder en tegen allen,
heerschend mistrouwen, met één woord alle de gebreken der zuivere Aristocratie
ten sterksten heerschen. Zoo dat de overheerschte ingezeetenen leeven, in eene
slaafsche vrees; de overheerschende, bykans in denzelfden staat, als geweldenaars
en dwingelanden, dewelken de handhaving van hun gezag, door de vrees, die hen
beknelt, door de argwaan, die hen knaagt, en door duizend henzelven kwellende
voorbehoedselen, waaraan zy zig onderwerpen moeten, duur genoeg betaalen’
By dit zyn berigt van de Aristocratische Regeering te Venetie, voege men nog de
aanmerkingen van den Heer
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de Perponcher, wegens de Democratische Regeering, zo als die in eenige
Zwitzersche Cantons zuiver plaats heeft. ----‘Hier regeert, zegt hy, de vryheid in haaren uitgestrektsten zin; doch even daardoor
toont zy ook het sterkst die misbruiken, welke zy, al te onbepaald zynde, na zig
sleept. De partyschappen, die 'er zig niet zelden opdoen, maaken de
Volksvergaderingen somtyds vry onrustig, en hebben ze wel eens, met bloed,
bezoedelt. By sommigen worden de landvoogdyen, over de onderhoorige landen,
ten profyte van alle de leeden der Volksvergaderinge, verkogt, en dan moet
natuurlykerwys de koopprys, op de ingezeetenen dier landen, worden verhaald.
Ook is 't koopen en verkoopen der stemmen 'er gansch niet onbekend. De boetens
worden, door de leeden zelfs der vergadering, die ze oplegt, onder hen verdeeld;
dus de Regter, in die gevallen, by 't veroordeelen, zyn voordeel vindt. Ja zelfs heeft
men wel eens gezien, dat een Ingezeeten, ryk genoeg geworden, om, voor 't overwigt
zyns invloeds, te doen vreezen, zonder anderen grond, door zulk eene vergadering,
veroordeeld werdt, om de helft zyner goederen, aan dezelve, af te staan, ten einde
die, tusschen alle de leeden, te verdeelen. De vryheid dus, ter haarer beveiliging,
zelf de grootste inbreuk, op de vryheid en eerste rechten der ingezeetenen,
maakende. Een nieuw bewys, dat het geen men de zuivere Regeeringsvormen
noemt, zelden de besten zyn; maar eene wel bereekende mengeling der drie magten
het beste is geschikt, zoo om de waare vryheid der ingezeetenen te beveiligen, als
om 't meeste welzyn van 't geheel te bevorderen. In Zwitserland ondertusschen
brengen de eenvoudigheid der zeeden en leevenswys, het gebrek aan rykdom, en
de weinige gemeenschap, met de nabuurige Mogendheden, te weeg, dat het bestier
gemaklyker en eenvoudiger, gelyk mede de te verhandelen belangen, waarover
geschil ontstaan kan, minder in getal en geringer in waarde zynde, ook veel geringer
beweeging en driften veroorzaaken; en dit komt nog veele misbruiken voor, waaraan
anders de Democratische Regeeringsvormen onderheevig zyn. Terwyl 't gebrek
aan staande krygsbenden, en de algemeene wapening van alle de ingezeetenen
aan de Aristocratische Regenten het sterkst middel beneemen, om hunne
medeburgers, onder een drukkend juk van slaverny, te brengen, af te houden.’ ----Daar by komt,
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met betrekking tot het Aristocratische, dat in andere Zwitschersche Cantons
gevonden wordt, het Volkscharacter. ----- Zo is, by voorbeeld, te Bern, gelyk onze
Schryver opmerkt, de Regeeringsvorm zo sterk Aristocratisch, dat 'er, in de
Staatsgesteltenis zelve, niets zy, dat het Aristocratische deezer Regeeringe beteugelt;
verstrekkende alleen de nationaale Geest van Vryheid aan het zelve ten tegenwigt.
‘Dan daar toe, (vervolgt hy,) werkt deeze geest van vryheid ook sterk genoeg, om,
uit deeze Regeering, die misbruiken te weeren, die, te Venetie, by 't volk, eene zoo
slaafagtige onderwerping, en by de Edelen, eene zoo steeds bevreesde, steeds
argwaanende, overheersching te weeg brengen. Men ziet hier derhalven, dat het
Volkscharacter, wanneer het, gelyk by de Zwitsers, zeer sterk en diep ingeprent is,
zoo veel invloed op de Regeering, als de aart der Regeering op 't Volkscharacter,
heeft. Ja dat dit laatste wel eens het eerste overweegen, en deszelfs gebreeken
vergoeden kan. Alles werkt hier weerkeerig, en 't sterkste overwint.’

Nederlandsche Reizen tot bevordering van den Koophandel na de
meest afgelegene Gewesten des Aardkloots. Doormengd met
vreemde lotgevallen, en menigvuldige gevaaren, die de
Nederlandsche Reizigers hebben doorgestaan. Met Plaaten. Vyfde
Deel. Te Amsterdam, by P. Conradi, en te Harlingen, by V.v.d.
Plaats, 1785. In gr. octavo 230 bladz.
Twee Oostindische Reizen zyn in dit Deel vervat; de eene is die van Kornelis Matelief
de jonge, in de jaaren 1605-1608; en de andere een tweede togt van Paulus van
Caerden, geduurende de jaaren 1606-1609. Beiden behelzen ze een aantal van
berigten, zo van de lotgevallen der Reizigers, als van de vestiging en uitbreiding
van den Nederlandschen Koophandel in de Oostindiën, by welke gelegenheid de
aangedaane Kusten en bezogte Gewesten, met opzigt tot de voornaamste
byzonderheden, beschreeven worden. Tot een nieuw voorbeeld uit dit Deel, dat op
de eigenste leerzaame wyze als de voorige behandeld is, strekke de beschryving
van het merkwaardigste van een uitgestrekt en ryk Africaansch Gewest in
Neder-Ethiopie, met naame Monomotapa, een woord zo veel betekenende, als het
Keizerryk, waar van ons hier het volgende gemeld wordt.
‘Monomotapa is, even als een groot Eiland, beslooten tusschen twee groote armen
van eene rivier en de zee. Deeze rivier stroomt ten Zuiden, en ontstaat uit het Meir
Zimbra,
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waar uit de Nyl, welke ten Noorden stroomt, insgelyks zynen oorsprong ontleent.
De arm der riviere, welke het Eiland ten Noorden omvangt, heet Cuama of Quama:
de andere, welke ten Zuidwesten loopt, voert den naam van de Arm van den H.
Geest; de Zee omvangt het ten Oosten.
Zommigen schryven aan dit Eiland toe eene uitgestrektheid van zevenhonderd
en vyftig mylen in den omtrek. Benomotaxa is de voornaamste stad van het Keizerryk;
de Keizer houdt 'er zyn gewoon verblyf. Zomtyds vertoeft hy ook eenigen tyd te
Limbaock, eene groote Stad, geheel van Afgodendienaars bewoond, vyftien
(*)
dagreizen van Soffala gelegen. Behalven de heerschappy van het Eiland, heeft
de Keizer nog andere landen, hem onderworpen; hy voert het gebied tot aan de
Kaap van Mosambique, en zelf tot aan die van de Goede Hoop; nog verscheiden
andere nabuurige Koningen zyn aan hem schattingschuldig.
Het Keizerryk wordt bespoeld van verscheiden rivieren, welke goud medevoeren;
als de Panami, Luanga, Mangiono en veele anderen. De lucht is 'er zeer gemaatigd;
en hoewel het land boschryk is, is het daarom niet te minder aangenaam en
vrugtbaar. Behalven de rivieren, leveren ook de Mynen zeer veel gouds uit.
De landzaaten zyn tamelyk groot, welgemaakt en zwart van verwe. Met het
bovenlichaam gaan zy naakt; doch het onderlyf is bedekt met gestreept laken, of
ook wel met Beesten vellen. De aanzienlyksten draagen kostbaare vellen, daar men
de staarten aan gelaaten heeft; deeze laaten zy van agteren langs den grond
sleepen; 't welk eene houding van grootheid en agtbaarheid geeft.
Zy draagen hunne degens in houten scheden, met goud of andere metaalen
versierd; de Edelen onderscheiden zich van de andere landzaaten, door de franjen
of kwasten, welke aan hunne draagbanden hangen. In hunne handen draagen zy
hunne Assagaaien, of ook wel boogen, en pylen met lange yzers beslagen. Zy zyn
krygszuchtig; eenige weinigen dryven koophandel.
De jonge dochters loopen naakt, bedekkende alleen haare schamelheid met een
lap katoen; getrouwd zynde, dragen zy klederen van laken. De beste soldaaten van
deezen Monarch zyn de vrouwen, die de wapens aangorden, en, even als de oude
Amazonen, te velde trekken. Zeer handig weeten zy met den boog om te gaan.
Haare zoonen laaten zy by derzelver Vaders blyven, en houden de dochters by
zich. Het land,

(*)

Eene Stad in 't Koningryk van dien naam Zeewaards gelegen, alwaar ook de Portugeezen
een Fort van dien naam hebben, in 't welke de Gouverneur van het daar tegen over liggende
Eilandje Mosambique een Stedehouder heeft, die 'er het bevel voert.
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welk van deeze ongemeene vrouwen wordt bewoond, legt dicht by den Nyl.
De Keizer wordt op de kniën bediend. Zyne lyfwagten zyn tweehonderd honden.
De gewoone leevensmiddelen der landzaaten zyn vleesch, visch, ryst en oly van
Suzyman gemaakt. Zy trouwen zo veele vrouwen als zy willen, of kunnen
onderhouden.
Dewyl het Land zeer veel goud oplevert, vindt men 'er ook zeer veele ryke lieden;
de Kooplieden voeren het na Sossala, alwaar zy het, aan de Mooren, verruilen,
zonder het te weegen, tegen gekoleurde lakens, of Cambaaize Roozekranzen, daar
zy zeer veel werks van maaken.
De Monarch heft geene andere belastingen van zyne onderdaanen, dan eenige
Heerendiensten van etlyke dagen, en zommige geschenken; zonder deezen zou
niemand in zyne tegenwoordigheid durven verschynen. Alle jaaren zendt hy eenigen
van zyne aanzienlykste Ryksgrooten door het gantsche Keizerryk, in alle
heerlykheden, steden, dorpen en wooningen, om aldaar nieuw vuur uit te deelen,
als een teken van hulde en onderdaanigheid aan den Vorst; dit geschiedt op de
volgende wyze. De Gelastigden in de steden, of op andere plaatzen, gekomen
zynde, doen al het vuur uitblusschen, welk zy aldaar vinden. Vervolgens verschynen
alle de ingezetenen by hen, om van hun nieuw vuur te ontvangen. Die hieromtrent
nalaatig blyven, worden voor muitelingen aangezien; de Koning zendt krygstroepen,
om hen te verdelgen. De kosten der Gelastigden worden door de landzaaten
gedraagen. Om verzekerd te zyn van de trouwe en onderdaanigheid der
onderhoorige Vorsten, houdt de Keizer derzelver vermoedelyke Ersgenaamen aan
zyn Hof.
Men vindt 'er geene gevangenissen: het onderzoek en de straffe der misdaaden
geschiedt op heeter daad. Het overspel, de waarzeggery en het steelen worden
zeer streng gestraft. Hoewel de mannen verscheiden vrouwen trouwen, geniet,
egter, de eerstgetrouwde verscheiden voorregten boven de andere; haare kinderen
zyn de erfgenaamen van den man, en de andere zyn verpligt haar te dienen en te
gehoorzaamen.
De inwooners van Monomotapa gelooven in eenen God, Schepper van hemel
en aarde, welken zy Mozimo noemen. Onder de regeering van Sebastiaan, Koning
van Portugal, omhelsde Koning Inanior, een Leenman van den Keizer van
Monomotapa, den Christelyken Godsdienst; hy wierdt daartoe overgehaald door
den Jezuit Gonzalvas de Silva, die kort daar naa den Keizer zelven doopte, nevens
de Keizerin; by den doop ontvingen zy de naamen van Sebastiaan en Maria. Aan
bykans driehondersd zyner Hovelingen wierdt dezelfde plegtigheid bediend.
Doch, niet lang daarnaa, wierd den Keizer diets gemaakt,
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door vier Mahometaanen, in welke hy veel vertrouwen stelde, dat Gonsalvas een
Tovenaar was, en niets anders zogt dan den ondergang van zyn Keizerryk. De
Monarch, die nog jong was, geloof slaande aan hunne opstookingen, gaf last aan
acht mannen, om Gonsalvas te vermoorden, en zyn lichaam in eene rivier te werpen.
Deeze woede ging nog verder; vyftig der nieuwbekeerden wierden insgelyks over
den kling gejaagd. Zommigen der voornaamsten kwamen hierop spoedig byeen,
en eenige Portugeezen tot zich genomen hebbende, wierpen zy zich neder aan 's
Keizers voeten; zy vertoonden hem het bedrog, omtrent hem gepleegd; 't geen hem
dermaate in arren moede deedt ontsteeken, dat hy, op staanden voet, de
Mahometaanen insgelyks deedt ombrengen.
De Portugeezen, hierdoor eene gunstige gelegenheid hebbende bekoomen, om
nieuwe Zendelingen na het Keizerryk te zenden, daar alles op eene goede uitwerking
van hun dienstwerk deedt hoopen, konden hunne verontwaardiging niet betengelen,
en vatten de wapens op om zich te wreeken. In Portugal wierd eene Vloot uitgerust,
onder het bevel van Francisco de Barret, die van een aanzienlyk getal Edellieden
wierdt verzeld. De Keizer, wien hier door geen kleine vreeze wierdt aangejaagd,
zogt den vrede te maaken; doch de Barret, die reeds in zyne begeerten van alle de
schalten des Lands meester was, wilde naar geene voorslagen hooren. Nogthans
voldeedt de uitslag deezer onderneeminge niet aan zyne verwagting: de
Europeaanen, niet kunnende gewennen aan het klimaat, stierven, voor het grootste
gedeelte, aan veelerhande ziekten; de overigen raakten hier en daar verstrooid.
Zints dien tyd zyn hier te lande altoos Christenen geweest, doch in zeer kleinen
getale; de overige landzaaten leggen in de duisternissen van 't Heidendom
begraaven.’

Vlucht van Huig de Groot. Burgerspel. Te Haarlem, bij A. Loosjes
Pz. 1785. Behalven het Voorbericht, 70 bladz. in octavo.
De Opsteller van dit Stuk heeft de ontvouwing deezer overbekende geschiedenisse,
by manier van een Burgerspel, met invlegting van welgepaste bykomende
omstandigheden, eigenaartig ten Tooneele geschikt. Het natuurlyke beloop, het
treffende van 't geval, de juistheid en de verscheidenheid der characters is hier zo
wel gadegeslaagen, dat het doorbladeren van dit Tooneelstuk den Leezer gereedlyk
inneeme. ----- Het eerste bedryf vangt aan met den uitslag eener welgelukte
proefneeminge van de Groots tweeuurig verblyf in de geslooten Boekenkist, en een
daarop volgende onderhoud der twee Egtgenooten, over 't al of niet raadzaame
zyner ont-
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vlugtinge van Loevestein op deeze wyze. Dit gesprek wordt afgebroken, door een
bezoek der Slotvoogdesse, 't welk Mevrouwe de Groot aanleiding geeft, om, by de
afweezigheid des Slotvoogds, van haar te verzoeken, de vryheid te mogen hebben,
om eene Kist met Boeken naar Gorkum te zenden. Op het gegeeven verlof, wordt
de beoogde list nader vastgesteld, en de Dienstmaagd Elsje gepolst, of zy de hand
zou willen leenen aan de ontkoming van haaren Heer, indien men daartoe een
middel wist uit te denken; waartoe deeze zig ten uiterste bereidvaardig toonde. ----By de opening van het tweede bedryf maakt de Dichter, na eene hartlyke ernstige
alleenspraak van de Groot, een goed gebruik van den droom van 's Mans Dogter,
die den Egtgenooten ter aanmoediginge verstrekt; en hy laat 'er ongedwongen op
volgen; de onverwagte komst van een Brief van 's Mans Vader; die, (zonder iets
van deezen aanslag te weeten,) hem juist op dit tijdstip aanraadt, nimmer te denken,
om zig door de vlugt te redden. Deeze zamenloop brengt een contrast te wege, het
welk eene zo treffende uitwerking heeft, dat wy 't der moeite waardig oordeelen, het
daaruit ontstaande onderhoud hier plaats te geeven. Op het leezen van den Brief
zyns Vaders, ten aanhoore zyner Egtgenoote, is zyne nadruklyke vraag:
Wel nu?
M. DE GROOT.

Mijn Huig de Groot! kon zwaarer slag ons treffen?
H. DE GROOT.

Maria! zo uw hart de droefheid doet bezeffen,
Die thans mijn teder hart om deezen brief vervult...
ô Goede Hemel! geef mij uitkomst of geduld.
Is niet der oudren wil bij ieder volk in waarde,
Hun teedre en achtbre stem de stem van God op aarde.
M. DE GROOT.

Intusschen, zo gij thans uw kerker niet ontsnapt,
Ziet gij de hoop der vrucht den bodem ingetrapt.
Hoe siddert mij het hart, kon ooit uw Vader denken,
Dat ons het goed geluk dit oogenblik zou schenken.
Hoe veeler heil hangt ligt van uwe ontvluchting af.
Mijn dierbre Huig de Groot, dees kerker is het graf
Van uw verdienste en roem; uw Vader ziet gevaaren,
Die voor ons oog, zo min, als hem, verholen waren.
Maar nauwlijks...ach, mijn vriend! gij zucht ----- verbleekt ----- zwijgt stil.
Vlucht om uw Echtgenoot, om uwer kindren wil.
Ik droeg tot deezen stond den tegenspoed geduldig,
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Doch nu gij vluchten kunt, maakt ge u aan pligtbreuk schuldig.
Zo gij uw gade en kroost, waar voor ge in liefde blaakt,
Door een verzuimde vlugt op nieuw gevang'nen maakt.
En hoort gij in uw hart de stem uws Vaders spreeken,
Hoor ook de teedre min van uwe huisvrouw smeeken,
En in haar stem de stem van ons rampspoedig kroost.
Wij hebben tot dit uur den kerker ons getroost.
Verbreek de banden, die ons bitterlijk doen zuchten.
Of schept ge een wreed vermaak..neen! neen, gij zult dan vluchten.
Gij zwijgt en stort een traan. Laat ik door mijn gebeén....
Zij knielt.
haar opbeurende.
Rijs op...kniel niet voor mij; ga, laat me een poos alleen.
H. DE GROOT,

In zyne eenzaamheid het stuk nader overwoogen hebbende, besluit hy tot de vlugt,
en roept met het einde zyner alleenspraake zyne Gade, in een Zyvertrek geweeken,
weder tot zig, waarop het onderhoud dus vervolgt.
M. DE GROOT

Mijn de Groot! wat hebt gij nu verkooren.
H. DE GROOT.

Uw stem, de stem der liefde en huwlijkspligt te hooren,
'k Voldoe dus de inspraak, die mijn hart niet derven kan.
M. DE GROOT.

Mijn lief! mijn echtgenoot! altoos dezelfde man!
H. DE GROOT.

Ik wenschte, schoon mijn hart 't besluit nu heeft genomen,
Dat deeze teedre brief, wat spader, waar gekomen;
Nogthans, als kleiner pligt met grooter pligten strijdt,
Die dan de grootre volgt, is veilig voor verwijt.
M. DE GROOT.

Mijn dierbaare Echtgenoot! altoos zo wijd beraaden,
De reden blijft het roer van woorden en van daaden,
Zelfs, als de zwaarste storm uw teedren boezem schokt.
Uw ongeveinsde deugd wordt door geen schijn verlokt.
Gij acht u zelf gering, uw naasten 't hoogst van waarde,
In vrijheid kon uw hart de zaligheên der aarde
Genieten met een vreugd, die, niet alleen in schijn,
Maar in de daad zelf vreugd bij de Engelen zou zijn.
'Er zweeft dit oogenblik een lach van vroeger dagen
Op uw gelaat, mijn vriend! mag ik de reden vraagen?
H. DE GROOT.

ô Jaa! uw vleierij of botgevierde lof,
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Uit teedre min ontstaan, verwekt mij lachens stof.
De liefde is toch met recht door de Oudheid blind geschilderd.
Het hart, door deeze drift in zekre maat verwilderd,
Ziet al 't gebrekkige der menschheid over 't hoofd,
Daar 't door zijn tederheid en blindheid naauw gelooft
Een mensch te ontmoeten. Ach die uchtendschemeringen
Der Hemelzaligheid verrukken stervelingen,
Wier fijn, wier kiesch gevoel deeze aard niet vergenoegt,
't Geen door verrukking dan volmaakter vreugd vervroegt.
Doch laat ons alles nu voor morgen wys beraamen,
Kom spannen we ons verstand en onze vinding t'zamen,
En dat men Elsje nu de gansche zaak ontdekk',
Ga, roep haar hier, mijn lief! zij deele in ons gesprek.
Zijn oogen op den Drijftol vestigende.
Dees Drijftol, dien 'k zo vaak dees plaats heb doorgedreeven,
Deedt door zijn nuttig spel mij hier gezonder leeven.
Niets is op aard te laag, dat ons ten dienst kan staan.

Hierop geeft men der Dienstmaagd nadere opening van 't voorneemen, met
onderrigting van 't geen haar te doen staat; en deeze toont te gelyk haare hartlyke
gewilligheid en sneegheid van geest; 't welk, gevoegd by al het voorgaande, het
hart der Egtgenooten met vreugde vervult, in 't blyde vooruitzigt der gelukkige
uitvoering. De voltrekking hier van maakt den inhoud uit van het derde en laatste
Bedryf, waarin de natuur der zamenloopende omstandigheden zeer wel in agt
genomen wordt.

De Bevalligheden, in zes Boeken, door den Heer Wieland. Uit het
Hoogduitsch vertaald, door C. Groeneveld. Te Amsterdam, bij de
Erve F. de Kruijff en W. Brave, 1785. Behalven de Voorrede, 94
bladz. in gr. octavo.
Eene dichterlyke schildering, die ons den eigen aart, de werkzaamheid en den
invloed der Bevalligheid, met de leevendigste verwen afmaalt; en welk schilderstuk
gestoffeerd is, met eene menigte van bykomende cieraaden, die, op de bevalligste
wyze, één schoon geheel maaken. Zie hier het geen ons de Heer Wieland, nopens
den invloed der bevalligheden op de kunsten, weetenschappen en zeden onder het
oog brengt.
‘De onderlinge trek, (dus vangt hy aan,) die tusschen beminnenswaardige wezens
eene vriendschap sticht, welke in haar eerste oogenblik alle de sterkte eens rijpen
ouderdoms heeft, maakte uit de Zanggodinnen, de dochteren van Jovis en de
Harmonij, en uit de Bevalligheden de vertrouwelijkste
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gespeelen. De eersten konden niet anders, dan oneindig veel daar bij winnen; haare
ernstigheid had wel van nooden, door de aanminnigheid der laatsten geleenigd te
worden.
De gezangen, welke zij haaren gunstelingen ingaven, hadden nu niet enkellijk
verhevene en de menschelijke zwakheden te bovengaande onderwerpen, het
huwelijk des Chaos met den ouden Nacht, den oirsprong der Goden en der Wereld,
en de Wandelingen der Ziele ten voorwerpe. Zij hielden het nu voor een edele, en
aan weldaadige Godheden zeer betaamende, bezigheid, ook de geneugten der
sterflijken te verfraaien.
Niet slecht de Orféussen, de Amfions niet alleen,
Maar ook de Saffoos en Anakreonnen deên
Zij, door haar zachte tokkelingen,
Bij liefde en zoete wijn,
In roozeschaduw, vrij van stuurse zorg en pijn,
Aanminnige gezangen zingen.
Wen tusschen meisjes, welker jeugd
Niets aemt dan blijdschap en geneugt,
Het gladde voorhoofd, rijk van glanssen,
Gesierd met mirte en roozekranssen,
De grijs van Theos jokt, en speelt, en lacht en blaakt,
En vrolijk, als Sileen, de jongkheid nijdig maakt:
Dan waren 't vaak de drie Bevalligheden
En 't Zanggodinnendom, die, op 't geluid der snaar
Van zijne gouden lier, met ongebonden hair,
Dat golvende om den rugge afvloeide naar beneden,
En open boezem, hand aan hand,
Om haaren lieven ouden dansten,
Hem zijne griize kruin bekransten,
En, op zijn aangenaamen trant
Verslingerd, hem haar gunst betoonden,
Zo dikwils hem de lust tot zang en spel bevong,
En hem voor ieder lied met eenen kusch beloonden,
Dat hij den Mingod en der vreugde zong.

Zelfs de zangster der Wijsbegeerte leerde van de Bevalligheden het geheim, om
ter gelijker tijd te onderrechten en te behagen.
Uit haare schoone hand
Ontvingen in dien wenschelijken stand,
De Platoos, Humen, Fontenellen
De bloemen, rijk van gleur en kleur, waarmee zij 't glad
En ongemaklijk pad,
Waar langs de waarheid ons voortvlugtig pleeg te ontsnellen,
Bestrooien, en, wanneer zij zich verbidden laat,
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Om zigtbaar zich den sterveling te toonen,
Het ligt geweefd gewaad,
Zo dienstig om onze oogen te verschoonen,
Bedekkende onder 't loos versiersel 't geen 't gezigt
Zou hindren door te sterk een licht.

Bij uitneemendheid waren de Bevalligheden de Beschermgodessen der schoole
van Socrates. Reede in den eersten bloem zijner jeugd, door haar bezield, beproefde
Socrates haar in marmer te verbeelden; en dat hij 'er in geslaagd hebbe, laat zich
bereids daar uit vermoeden, dat de Atheniënzers dit eenige werk van zijne kunst
waardig vonden, om het in den voorhof van hunnen burg eene plaats onder
meesterstukken te geeven. Speuzippus, Platoos navolger, richtte de Bevalligheden
in de gehoorzaal op, daar ze uit den mond zijns meesters gesproken hadden. En
welken sterveling zijn ze ooit gunstiger geweest dan den beminnenswaardigen
Xenophon, hem, die de waare trekken der zedelijke Bevalligheden in zijne werken
zo volmaakt uitdrukt; en in zijne gedachten en bevindingen, gelijk in zijne schrijfwijze,
waarheid, eenvoudigheid en ongesmukte aanminnigheid zo onverbeterlijk vereenigd
heeft?
Aan de Bevalligheden offerde bij de Grieken, wie behaagen wilde; en 'er was een
tijd te Athene, dat de staatsman en de veldheer haaren bijstand even zo nodig had,
als de geringste werktuigkunstenaar. De tooverij der Bevalligheden, die over alles,
wat Aleibiades deed en zeide, uitgegooten was, gaf zijnen gebreken zelven eene
bekoorlijkheid, die de deugden van anderen verdonkerde. Behoeven wij ons te
verwonderen, dat door haaren invloed eene Aspasia bekwaam werd, om Griekenland
in Perikles te beheerschen, en in Sokrates te onderrichten?’
De Heer Wieland weidt daarop breeder uit, over den invloed der Bevalligheden
in die dagen, en schetst ons derzelver heerschappij in 't tijdsverloop van Perikles
tot Alexander; doch ons bestek wederhoudt ons hem in dat alles te volgen; des wy
ons bepaalen tot het slot zyner voorstellinge, daar hy ons onder 't oog brengt, hoe
ook de deugd zelve onder haare heerschappye staa.
‘De Epaminondassen en de Scipioos offerden haar niet minder, dan de Menanders
en Aristippen. Ook aan de bedrijven, het karakter en het leven van een wijs en goed
man - het welk (gelijk Sokrates plag te zeggen) gelijk een volmaakt tafereel een
schoon geheel moet weezen, moeten de Bevalligheden dat voorkomen van
dwanglooze ligtheid, dien glans der volmaaking geeven, die hen meer tot geschenken
der natuur, dan tot werken der kunst, te maaken schijnt. Deeze Bevalligheid was
het, die der deugd van Kato van Utika ontbrak, en enkel de afweezigheid derzelve
is, het geen aan zo veele andere gewaan-
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de deugden een verdrietig, de harten terugstootend, voorkomen geeft. Maar, onder
de handen der Bevalligheden, verliest de wijsheid en de deugd der sterflijken het
buitenspoorige en opgeblaazene, het wrange, stijve en kantige, het welk even zo
veele gebreken zijn, waar door zij, naar de zedelijke schoonheidsmaate der wijzen,
ophouden wijsheid en deugd te zijn.’

De Mensch van zijne zwakke zijde beschouwd. IIde Deel. Te
Amsterdam, by J. Weppelman. 1784. Behalven de Voorreden, 316
bladz. in gr. octavo.
Na het geen wy over den aart, de nuttigheid en 't regte gebruik van dit Geschrift, by
(*)
de uitgave van het eerste Deel gezegd hebben , zy het thans genoeg te melden,
dat dit tweede Deel op de eigenste wyze uitgevoerd is, en dus leerzaam gebruikt
kan worden. Het behelst weder eene groote verscheidenheid van characters, die
niet zeldzaam voorkomen, en welker verkeerdheid of belachlykheid veelen, die 'er,
in eene mindere of meerdere maate, door afgeschetst worden, niet behoorlyk
opmerken. Een en ander character verstrekke hier ter proeve. In de afmaaling van
den Onweetenden komt ons onder anderen het volgende voor.
‘Dat moet de Tactik beslissen, mijne Heeren!’ riep met eene geleerde houding
een Hooggeleerd Man, toen hij twee liefhebbers van 't muziek aan het Clavier over
den Tact van een Stuk hoorde twisten. ‘'t Komt af van Dactylos’ zeide een ander,
toen een Heer hem verzocht hem 't meer geleezen woord, Dactyliotheek, te willen
verklaaren, ‘en daar dit in het Grieksch een vinger betekent, zoo is Dactyliotheek
de weetenschap van de vingeren.’ Dergelyk een Held liet zich stout in het
Modegesprek uit over de Physiognomie, waarvan hem onlangs pas iets ter ooren
was gekomen, maar noemde ze gestadig Psychologie, en voer 'er, iets van anderen
daaromtrent in 't wilde gehoord hebbende, met alle magt tegen uit, als eene zeer
onzekere, geheel belachgelijke en op enkele verbeelding rustende weetenschap.
De aanzienlijke Docter moet eene beschrijving van de Moxa geeven; ----- en wat
maakt hij 'er van? ----- eene Forceps, eene korentang, of tang van een Wondheeler!
Iemand die mij voorheen eens breed van zijne diepe kunde in de Fransche taal had
opgegeeven, las in een Zak-Almanach, bij de afgebeelde hedendaagsche Moden
der Dames, de woorden, Coëffage de MARIéE, en riep toen uit: ‘waar zal 't nog heen?
zij willen nu zelfs de moeder MARIA nabootzen!’ Hij bezag en las verder; en

(*)

Zie Alg. Vad. Letteroef, IIIde D. bl. 463.
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toen hij de woorden Bonnet à la Barcelonette vond, meende hij den Natuurkundigen
in 't verschiet ontdekt te hebben, en riep uit: ‘wat doet BONNET dan hier?’ ----- ‘dat
is een lompe drukfeil!’ borst een ander uit, en corrigeerde met rooden inkt, toen hij
eene beoordeelende aanmerking met deze woorden, LIPSII ense non opus est, zag
beginnen; ‘want de Stad Leipzig, LIPSIA, is immers in 't Latijn altoos van 't vrouwlijke
geslacht geweest.’ ----- ‘Den grooten Gesner kent gij zeker wel,’ zoo begon een
Geleerde zijn betoog tegen een ander; een onweetende windbuil, die daar bij zat,
wilde zich, door de personeele kennis met dien uitsteekenden man, verheffen; ‘zoude
ik, viel hij hem in de reden, Gesner niet kennen? wij hebben samen school gegaan;
hij heeft in de eerste classe nog onder mij gezeeten: hoor! hij was een drommelsche
keerel!’ Nog meer zotteklap zou hij uitgeslagen hebben, zoo deze windbreekerij,
die tegen alle tijden en omstandigheden blijkbaar aanliep, geen hartelijk gelach van
allen had verwekt.
‘De Haan stond, op den mesthoop, voor een edel gesteente, of, dat het zelfde is,
een Man, zoo als wij hem thans bedoelen, stond, voor een zeer prachtig
oudheidkundig werk, 't welk een kenner toonde, en onder anderen op een paar
Grieksche uitsteekend fraai getekende kampvechters wees: ‘God bewaare ons!
(riep de eerste uit,) dat deze tijden niet wederom komen, waarin het vuist - en
kolfrecht de Mode was.’ Iemand ----- zijn wezen stondt ernstig en oplettend, - las
een geleerd geschrift; en toen hij, in eene zeer wel maar mogelijk voor hem te
verheven opgestelde zinuiting, de woorden pro virili parte vond, hield hij 'er den
duim bij, wees ze met een beoordeelend gelaat zijnen vriend, en zeide: ‘daar lees
eens die vervloekte vuile taal!’ ----- ‘VOLTAIRES Henriade zal hem nog lang
overleeven,’ zoo begon een verdeediger van dien Dichter; ik dacht, die vuile zondaar
ware ongehuwd gestorven, zeide een geleerd mannetje, 't welk tot nu toe stil gezeten
hadt, en echter ook iets voor den dag wilde brengen. ‘Hoe maakt men het dan,’
vraagde iemand, wien de lust tot schrijven bekroop, even als menige arme Familie
om te tracteeren, ‘dat juist eene geschreevene bladzijde eene gedrukte pagina vulle!
‘Doch al genoeg: het ô hadt gij gezweegen! is oud; en iemand, wien de verwen
hier te hoog en te sterk voorkomen, zal aanstonds, bij den eersten den besten
toeleg, om hier zelf te zoeken, het penseel volkomen regtvaardigen.’
Tot een character van eene andere natuur diene de Armoedige grootsche, welken
de Autheur onder verscheiden trekken afschetst, waar van wij de volgende hier nog
plaats zullen geeven.
‘Zoo meenigmaal als ik zekeren man raadde zijn huis liever
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te verkoopen, dan het verder te laaten vervallen, en eene Huishoudster, als mede
Hendrik, Flip en Cornelia den zak te geeven, en zich met Fredrik en Kaatje alleen
te behelpen, dan krijg ik ten antwoord, “wat zouden de menschen 'er van zeggen!”
----Wie is zoo gelukkig, dat hij de begrippen, nopens eere en schande, onder den
grooten hoop volkomen zuiveren, en de dwaaze nietigheid van veele moreele
harsenschimmen en zotte vooroordeelen, voor ieder duidelijk bewijzen kan? - Ik
voor mij ken niemand, volstrekt niemand, daartoe in staat.
Uit dien hoofde houdt het die verarmde Schurk voor eene wezendlijke schande
den vrijwilligen onderstand zijner vermogende vrienden aan te neemen; zeer spijtig
zendt hij het geld te rug, en laat hen op eene norsche wijze zeggen: “dat hij hen
nog om geen geld aangesprooken hebbe;” maar om zig met geweld in huizen in te
dringen, en, gelijk hij zegt, 'er zijne Complimenten of opwagting te maaken, dit rekent
hij geen schande. ----Wat, mijne kinderen te laaten dienen? vliegt de Weduwe van den Koopman N...op,
wanneer men haar zeker welvoeglijk aanbod op gepaste en redelijke voorwaarden
doet; en voegt 'er schampere bewoordingen bij; zij berst uit in traanen, en zegt, dat
haar overleeden Man, Vader en Grootvader, ja alle haare Voorouders zig in het graf
nog omdraajen, en haar voor het gerecht zouden dagen, indien ze dit deedt: zoo
dat men zijn medelijden staakt en boos word, dat men haar dien goeden raad heeft
gegeeven; hoewel 't bekend is, dat de kleine kinders, door hunne bedelaarijen, den
Buuren lastig vallen, en de grootere al begonnen zijn, om een nog slegter handwerk
te oeffenen.
Neen, neen, in de openbaare school, onder al dat gespuis, “zegt een ander, zal
mijn kleine Jan niet gaan;” maar, wijl hij tot nog toe, tegen kruiers loon, nog geen
schepzel heeft kunnen vinden, dat zig Gouverneur heeft willen laaten noemen, zoo
is Jan reeds lomp en bedorven, en de zaak nopens zijn eerste onderwijs blijft nog
gestaag voor de vierschaar der hooggevoelende Ouders onafgedaan.’
Men voege als eene derde soort van charakter hier nog by de Geveinsde, die
altoos met eene soort van masker gaat, en op wien men zig geheel niet verlaaten
kan. Onze Autheur beschryft, onder veele anderen, iemand van deezen aart met
de volgende trekken.
‘Ik ontmoet, zegt hij, bij het doen van een kuijertje, een man die dit handwerk
verstaat, en zie mij gedrongen, ten minsten tot de naaste poort toe, met hem te
wandelen.
Na dat we ons onderling op 't vriendelijkste hebben gegroet, en wij reeds eenige
schreden verder beginnen te gaan, springt hij schielijk van mijne zijde, loopt met
open armen na
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eene Figuur, die ons tegen komt, en schreeuwt overluid: nu zie ik u tog eindelijk
eens, mijn waardste vriend! maar wanneer zal ik de eer hebben, dat gij mij komt
bezoeken, gij singuliere man! neen gij kunt het voor God en menschen niet
verantwoorden, mij zoo lang te laaten wagten.
Die Persoon bepaalt hem een tijd, en hij is uitgelaaten van vreugde, maakt nog
eenige diepe buigingen, en komt nu geheel buiten zig weêr bij mij, om dat ik, geene
vrienden-geheimen willende beluisteren, wat vooruit gegaan was.
Wie is die Heer? ik ken hem niet: “dan kent gij een slegthoofd minder; het is de
zotste, domste mensch, die 'er op den aardbodem is, een kaerel, die, enz.” Terwijl
ik bij mij zelv' dit antwoord met zijne voorige ongemeene blijdschap vergelijk, beproeft
hij, bij mij, wegens eene zaak, na een zeker man te verneemen, dien hij, gelijk hij
zegt, niet kent, en van welken hij egter gaarne een zeker bericht wilde hebben.
Dewijl ik de kennis met dezen man volstrekt niet kan ontkennen, zo verhale ik het
bekendste en onverschilligste, maar zie hem, bij elk woord, zeer verwonderd en
ontsteld staan, tot dat juist, om den hoek van een pad, de man, waarvan wij spreeken,
zelfs ons tegenkomt. ----- Hoe! wat moet ik denken, naauwlijks kunnen immer
broeders vertrouwender zijn, dan deze twee mannen. Ik moet 'er genoegen in
neemen, dat hem deze ter zijde trekt, om hem een geheim in te luisteren, het welk
ik Leek niet hooren mag, en van mij met eene gemeene buiging afscheid neemt.
Doch deze verrassing heeft hem in eene zigtbaare verwarring gebragt; hij breekt
met voordagt af, verhaalende mij voort, hoe hij, thans, eenige honderde guldens op
eene goede en veilige plaats zoeke uit te zetten; mij komt hierop een eerlijken vriend
te binnen, welken ik, zonder zwaarigheid, alle mijne goederen zou toe betrouwen,
indien ik geld had om uit te zetten, en welke mij, onlangs, zijne verlegenheid
hieromtrent bekend maakte. De aangenaame heldere dag, die alles op de been
gebragt heeft, brengt ook dezen vriend op den wandelweg bij ons. Ik zeg hem voort,
na 't eerste Compliment, dat deze Heer meer, dan zijne begeerde somme bedraagt,
wil schieten.
Naauwlijks ziet hij dezen mijnen ernst, of hij ontschuldigt zig, niet zonder ontroering,
dat hij die penningen reeds dezen morgen een bekenden man beloofd, en deze
hem al den wissel hebbe toegezonden.
Hij wordt vervolgens overtuigd, dat die genoemde men reeds eenige dagen van
huis is geweest, en behoudt pas de uitvlugt, van te zeggen, dat hij zulks door eenen
aan hem nagelaaten brief gedaan hebbe.
Naauwlijks kan ik hem verschoonen, en vervolg stom, en
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met een duister gelaat, mijnen weg met hem, wanneer hem nog een vierde slegts
haastig en in het voorbijgaan toeroept; nu, zo als hij beloofd hebbe, wegens de
bewuste zaak, nog dezen avond bij hem te komen.
Zoo zagt als hij hem ook het antwoord in het oor bijt, ik hoor egter, dat hij zig
ontschuldigt, want dat het onmogelijk zij, en dat ik hem verzogt hadt, met mij na
mijn huis te gaan, en dezen avond verder met mij te slijten. ----- Dit is
onverantwoordelijk!
Ten gelukke zijn wij nabij de poort; ik neem van hem afscheid op eene wijze,
welke den anderen nog kon verraaden, hoe weinig ik deze eer van hem verwagte,
en heb nu tijd, om over den gantschen man en zijne studie in stilte na te denken.’

Grondbeginselen der Zedekunde in aangenaame Verhaalen van
C.G. Saltzmann. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Amsterdam, by
de Wed. J. Doll, 1785. Behalven het Voorwerk, 492 bladz. in octavo.
Onder eene geregelde aaneenschakeling van veelerleie gevallen en ontmoetingen,
waar in een Vader en Moeder met twee Kinderen zich bevinden, levert hier de Heer
SALTZMANN eene beknopte en duidelyke ontvouwing van de Grondbeginzelen der
Zedekunde. Hy brengt het vooronderstelde Huisgezin in eene groote verscheidenheid
van voorkomende omstandigheden, die veelerleie gebeurtenissen en characters
aan de hand geeven; in welker ontwikkeling hy het menschlyke gedrag van alle
zyden beschouwt, en toont wat men 'er in op te merken hebbe; waaruit hy dan
bepaalende regels van een goed zedelyk gedrag afleidt. De manier van verhaalen
en de verdere uitvoering is zo wel ingerigt, dat de leezing van dit Werkje der Jeugd
eene vermaaklyke en tevens regt deugdleerzaame bezigheid kunne verschaffen.
Ook zullen de zodanigen, aan wien de opvoeding der Jeugd toevertrouwd is, een
vrugtbaar gebruik van het zelve kunnen maaken, door den Kinderen, by deeze en
geene gelegenheid, het een of ander gedeelte van dit Verhaal, dat daarop
overgebragt kan worden, ter leezinge aan te beveelen, en hun verder open te leggen.

Schets der Nederduitsche spraakkunst, door O.R.F.W. Winkelman.
Te Utrecht, bij G.v.d. Brink Jansz. 1784. Behalven de Voorreden,
139 bladz. in octavo.
Deeze Schets behelst eene beknopte en duidelyke ontvouwing van 't merkwaardigste,
dat tot eene regelmaatige kennis onzer Nederduitsche spraake vereischt wordt; des
men van 't zelve, gelyk van andere Schriften, tot dat oogmerk dienstig, een nuttig
gebruik kan maaken.
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Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen.
Oordeelkundige Bybelverklaaring, door Th. Ch. Lilienthal, Th. Dr.
en Hoogleeraar op de Akademie te Koningsbergen. Met eenige
aanmerkingen vermeerderd. Achttiende Deel. Te Amsterdam, by
(*)
J. Allart, 1785. Behalven de Voorreden en de Bladwyzers , 533
bladz. in gr. octavo.
Op de ontvouwing van het Geschiedverhael der vier Euangelisten, in 't voorige Deel
afgehandeld, volgt in het tegenwoordige ene naspooring van 't geen de Euangelist
Lukas nog verder heeft aengetekend, wegens de Handelingen der Apostelen. De
Hoogleeraer Lilienthal behandelt het daeromtrent gegeven verhael met dezelfde
opmerkzaemheid; en het door hem bygebragte dient, zo ter ophelderinge van dat
Geschiedverhael in 't algemeen, als wel byzonder ter wederlegginge van het
Ongeloof, voor zo verre het deze en gene daerin gemelde omstandigheden in een
verkeerd licht poogt te plaetzen. ----- By de behandeling van dit onderwerp gewaegt
de Hoogleeraer, in gepaste omstandigheden, van het schryven der Apostolische
Brieven; en daer de melding van etlyke Schiften 'er niet gevoeglyk in geplaetst konde
worden, zo heeft hy, ten besluite, het laetste gedeelte van dit zyn Werk nog geschikt,
om een beknopt verslag te geven, van de overige Apostolische Schriften; bovenal
met betrekking tot dien tyd, in welken dezelven opgesteld zyn; dat te gelyk dienen
kan ter ophelderinge van enige byzondere omstandigheden. ----- Zyne volgende
aenmerkingen, over den tweeden Brief van Paulus aen Timotheus, mogen in dezen
hiervan ten voorbeelde strekken.
‘Alhoewel het ons aan omstandige berichten nopens de laatste reize van den
Apostel Paulus ontbreekt; zo vin-

(*)

'Er zyn, voor ieder Deel, afzonderlyke Registers, zo van verklaerde Schriftuurplaetzen als
van Hebreeuwsche en Grieksche woorden; maer 't oogmerk is, om in 't kort nog een uitvoerig
zaeklyk Register over het geheele Werk te geven.
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den wy nogthans in den tweeden Brief van PAULUS aan TIMOTHEUS eenige spooren,
waaruit men met veele waarschynlykheid bestemmen kan, welken weg hy genomen
heeft. In den Brief aan TITUS, in het vier- en zestigste jaar na Christus geboorte
geschreeven, had de Apostel gemeld, dat hy den eerstkomenden winter te Nicopolis
in Bithynie (*) wilde doorbrengen. Van hier is hy derhalven, gelyk het schynt, in de
Lente, vyf- en zestig jaar na Christus geboorte, over Troas naar Macedonie gereisd,
om, gelyk hy zulks beloofd had, by de Christenen te Philippi een bezoek af te
(a)
leggen . Te Troas had hy zynen reismantel, boeken en pergamenten by Carpus te
(b)
rug gelaaten . En dewyl Timotheus zulks wel bekend was, zo blykt het, dat hy
toenmaals by hem geweest is. En hier was het, buiten twyfel, daar dezelve met
(c)
veele traanen afscheid van hem nam . Veelligt had Paulus zich ook in Macedonie
een weinig langer opgehouden, om de Christen-Gemeenten, aldaar door hem
gesticht, te bezoeken. Waarop hy te scheep naar Achaja is gereisd; maar
onderweegs den zieken Trophimus, die van Ephese geboortig was, te Miletus aan
(d)
land gezet heeft . Te Corinthus is hy waarschynlyk zo lang gebleeven, tot dat de
Keizer Nero, in het zes- en zestigste jaar na Christus geboorte, in Griekeland
gekomen was: wanneer hy derhalve, in hoop dat de vervolging der Christenen te
Rome eenigzins verminderd zou zyn, beslooten heeft derwaard te reizen, om de
(†)
gemeente aldaar, na haare geleedene zwaare wederwaardigheden, te verster-

(a)
(b)
(c)
(d)
(†)

Phil. I. 25. II. 24.
2 Tim. IV. 13.
I. 4.
IV. 20.
‘Titus III. 12. Hier uit blykt, dat de Brief zelve niet te Nicopolis geschreeven zy: wyl Paulus
dan niet de uitdrukking aldaar, maar alhier of iets dergelyks gebruikt zou hebben.
Ondertusschen is dit Nicopolis niet de stad van deezen naam in Macedonie, gelyk het
doorgaans in het onderschrift zo opgevat wordt, vermits dezelve eerst door Keizer Trajanus
gesticht is. Maar waarschynlyk het Nicopolis Bithynie; van welk PLINIUS Lib. V. Hist. Nat. Cap.
32, schryft: Ultra Chalcedona Chrysopolis fuit: deinde Nicopolis, a quo nomen etiam nunc,
sinus retinet, in quo portus Amyci. Gelyk dan ook STEPHANUS de Urbibus pag. 496. van een
Nicopolis in Bithynie melding maakt. Al waren 'er verscheidene andere plaatsen van deezen
naam, zo kon nogthans Titus van de overbrengers des Briefs gemaklyk verneemen, welke
Stad Paulus meende.’
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(e)

ken en op te rechten. Ondertusschen liet hy thans Erasthus te Corinthus te rug .
Reeds uit de gemelde omstandigheden is duidlyk te zien, dat de TWEEDE BRIEF
AAN TIMOTHEUS niet geduurende de eerste Romeinsche gevangenis van PAULUS kan
geschreeven zyn, gelyk sommigen verkeerdlyk beweeren. Want Trophimus was
(f)
nog by Paulus, toen hy te Jerusalem aankwam ; en kan dus toenmaals niet van
hem te Miletus te rug gelaaten zyn. Maar ook niet toenmaals, wanneer men hem
van Cesaren gevanglyk naar Rome voerde. Want op deeze zeereise langs de kusten
(g)
van Klein Asie kon men, wegens tegenwind, naauwlyks Gnidus bereiken , 't welk
veel zuidlyker ligt. Véél minder heeft hy in dien tyd Troas aangedaan: en te Corinthus
is hy ook op deeze Zeereize niet gekomen. Wilde men zeggen, dat hy Erastus te
Corinthus gelaaten had, toen hy van daar naar Jerusalem reisde; zo ware het
onnoodig geweest, zulks thans eerst aan Timotheus te melden, welke zich toenmaals
(h)
zelf by Paulus bevond .
Maar 'er zyn nog andere sterke gronden, uit welken blykt, dat deeze Brief, niet in
de eerste, maar in de tweede gevangenis van Paulus te Rome geschreeven is.
Want, om nu niet te zeggen, dat Paulus daarin van verscheiden Hulpgenooten, die
by hem waren, toen hy den Brief aan de Colossers schreef, by voorbeeld,
Aristarchus, Jesus en Epaphras niet spreekt; dat 'er integendeel andere naamen in
(i)
voorkomen, als Eubalus, Pudens, Linus en Claudia ; insgelyks dat Demas, van
(k)
wien hy in den gemelden Brief eene groetnis deed , hem thans uit vreesachtigheid
(l)
had verlaaten, en naar Tessalonica getrokken was ; niet minder dat Timotheus en
(m)
Marcus nu eerst by hem zouden komen , welke zich toenmaals te Rome
(n)
bevonden . Dus waren de omstandigheden zyner tegenwoordige gevangenisse te
(o)
Rome , gantsch anders gesteld, dan by de eerste. Toenmaals had zelf zyne
(p)
gevangenis veelen opgewekt, om de Christlyke leer vry te verkondigen . Nu verlieten
hem allen, en onderwonden zich niet, iets tot zyne verdeediging by

(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
(p)

2 Tim. IV. 20.
‘Hand. XXI. 29.
XXVII. 7.
XX. 4.
2 Tim. IV 21.
Col. IV. 14.
2 Tim. IV. 10.
Ald. 9. 11.
Men zie Phil. I. 1. Col. I. 1. IV. 10 Philem. 24.
2 Tim. IV 16. II. 8.
Phil. I 14.’
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(q)

te brengen . Toenmaals kon een ieder hem in het huis, welk hy gehuurd had, vinden
(r)
en spreeken . Nu schynt hy in eenen kerker ingeslooten geweest te zyn; zo dat
(s)
Onesiphorus moeite had om hem uit te vinden . Toenmaals was hy ook wel bereid
(t)
om te sterven ; maar had nogthans de verzekerde hoop, om weder in vryheid gesteld
(u)
te worden . Maar nu zag hy niets anders, dan zyn kort aanstaand, vertrek uit de
waereld, door eenen bloedigen dood, voor oogen, en verwachtte, na volbragten
(x)
loop en gestreeden stryd, bereids de Kroon, die voor hem weggeleid was .
Men werpt wel tegen dat de versmaading van Timotheus, om de begeerlykheden
(y)
der jongheid te vlieden eer op de eerste, dan op de tweede gevangenis van Paulus
pastte. Dan de tusschenruimte van drie of vier jaaren maakt toch, ten aanzien van
den ouderdom van Timotheus, geen groot onderscheid; en somtyds is ook by lieden
van meer gevorderde jaaren eene zodanige vermaaning juist niet overtollig. Maar
de woorden, dat na zyne eerste verantwoording door hem de Evangelieverkondiging
(z)
bevestigd is , toonen niet zo zeer aan, dat hy hoop gehad hebbe, in 't toekomende
nog de prediking des Euangeliums voort te zetten; maar alleen dit, dat daardoor
voor alle anderen openbaar was geworden, dat de Christlyke leer het oproer niet
begunstige. Dit was waarschynlyk de hoofdbeschuldiging welke men thans tegen
Paulus, als een voornaam steunsel van de gezindheid der Christenen, die nu reeds
(a)
zo verhaat was geworden , ten voorschyn had gebragt. En onder zyne beschuldigers
en

(q)
(r)
(s)

(t)
(u)
(x)
(y)
(z)
(a)

‘2 Tim. IV. 16.
Hand. XXVIII. 30, 31.’
‘2 Tim I. 16-18. Dezelve had hem reeds eertyds te Ephese, alwaar zyne huisgenooten zich
bevonden, 2 Tim. IV. 19, veele diensten beweezen, en waagde het thans zynenthalve naar
Rome te reizen, om hem te verkwikken, en op veelerhande wyze te ondersteunen. Daar
integendeel zyne andere bekenden in Asie, onder anderen Phygellus en Hermogenes, zich
van hem vervreemd hadden, uit vreeze van zelve in ongelegenheid te zullen geraaken,
wanneer zy het lieten bemerken, dat zy het met hem hielden. 2 Tim. I. 15’
‘Phil. II. 17.
I. 25, 26.
2 Tim. IV. 6-8.
II. 22.
IV. 17.’
‘Men zie SUETONIUS in Nerone, Cap. XVI. Affecti suppliciis Christiani, genus hominum
superstitionis novae et maleficae.’
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(b)

tegenstreevers had byzonder Alexander de Koperslaager uitgemunt . Ondertusschen
was zyn eerste verhoor voor den Stadhouder Helius Castarianus, welken Nero,
(c)
geduurende zyne afweezigheid, bykans onbepaalde magt medegedeeld had ,
gelukkig genoeg afgeloopen. Paulus had zich onder den Godlyken bystand zo goed
verdedigd, dat, of schoon het reeds beslooten was geweest, om hem als eenen
oproermaker, met berooving van zyn Romeinsch regt, den Leeuwen voor te werpen,
hy nogthans voor ditmaal nog van deeze wreede straf verschoond gebleeven, en
(d)
met het leeven 'er afgekomen is . Doch het was veelligt bereids vastgesteld, dat
hy sterven moest, maar dat zulks misschien tot de terugkomst van Nero uitgesteld
was. Dat zag Apostel Paulus wel vooraf, en hy vertroostte zich met zyne spoedige
(e)
verlossing van alle rampen, en zynen overgang in het hemelsch Koningryk . Wyl
hy ondertusschen nog hoopen kon, den winter te zullen beleeven; zo wenschte hy
(f)
zynen geliefden Timotheus nog ter goeder laatste te spreeken : te meer, wyl hy
(g)
thans, behalve Lucas, geene zyner gewoone hulpgenooten by zich had .
Hy schreef derhalven deezen Brief aan hem, hy mag zich nu te Ephese zelve, of
op eene andere plaats in Klein-Asie, opgehouden hebben; erinnert hem aan de
vervolging, die hy reeds voor veele jaaren ondergaan had; eer nog Timotheus zyn
hulpgenoot geworden was, maar waardoor hy zich nogthans niet had laaten
(h)
afschrikken om hem te volgen , en vermaant hem alle vlyt aan te wenden, om hoe
(i)
eer hoe liever, en nog voor de intreede van den winter, by hem te komen . Doch,
vermits het nog onzeker was, of hy wel zyne aankomst beleeven zou, en

(b)

(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

‘2 Tim. IV. 14, 15. vergel. met Hand. XIX. 33. Maar, dewyl hy thans, gelyk het schynt, naar
Asie te rug was gekeerd; zo waarschouwt Paulus zynen Zoon Timotheus, om zich voor hem
te hoeden.’
‘Men zie DIO CASSIUS Lib. LXIII Hist. Roman. pag. 720.’
‘2 Tim. IV. 16, 17.
ald. 18.
1.4.’
‘Want Crescens was naar Galatie en Titus naar Dalmatie gereisd; maar Tychicus had hy naar
Ephese gezonden. 2 Tim. IV. 10-12.’
‘2 Tim. III. 10-12.
IV. 9, 21.’
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hem mondelyk de noodige bevelen en onderrechting, hoe hy zich na zynen uitgang
uit deeze waereld te gedraagen had, zou kunnen geeven, zo zoekt hy hem reeds
in deezen Brief tot eene getrouwe uitoeffening zyner pligten, en standvastige
verdeediging der waarheid, tegen de dweeperachtige Dwaalgeesten, welke zich
tegenwoordig reeds begonnen te openbaaren, maar met welken het in 't toekomende
hoe langer hoe erger zou worden, op te wekken. Doch veelligt heeft Paulus nog
werklyk het genoegen gehad, om Timotheus mondelyk te spreeken, wanneer hy,
volgens verscheidene getuignissen der ouden, eerst in het acht- en zestigste jaar
na Christus geboorte, of, op den negen- en twintigsten Juny, of, 't welk met de
omstandigheden veel overeenkomstiger is, reeds den twee- en twintigsten February
onthoofd is.’

Leerredenen van G.J. Zollikofer, Predikant der Evangeliesch
Hervormde Gemeente te Leipzig. In het Nederduitsch overgezet.
Zesde Stuk. Te Amsterdam by de Erven P. Meijer en G. Warnars,
1784. Behalven het Voorwerk 292 bladz. in gr. octavo.
In dit Deel, gelyk ook in het volgende, heeft de Eerwaerde Zollikofer byeen verzameld
enige Leerredenen over de waerdigheid van den mensch, en de waerdy der
voornaemste dingen, die tot 's menschen gelukzaligheid behooren. Het Stuk, dat
wy thans onder handen hebben, vangt aen met ene overweging der waerdigheid
van den mensch, brengt ons verder onder 't oog het geen met de waerdigheid van
den mensch strydig is, en toont ons aen, hoe 's menschen waerdigheid door den
Christelyken Godsdienst hersteld zy. Op deze algemene voorstelling volgt wyders
ene afzonderlyke beschouwing der waerdye van 's Menschen Leven, van de
Gezondheid, van den Rykdom, van de Eer, van de zinlyke, en van de geestlyke
vermaken. Ieder onderwerp word, naer 's Mans gewoone predikwyze, met juistheid
behandeld, en met nadruk voorgesteld; ontvouwende de Leeraer telkens de
wezenlyke waerdy van 't overwoogene, en toonende wyders aen, welke gevolgen
men daer uit hebbe af te leiden, of wat ons uit dien hoofde te betrachten stae. ----In zyne Leereden, by voorbeeld, over de waerdy van den Rykdom, merkt hy vooraf
aen hoe verschillend dezelve beoor-
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deeld worde, en leidt ons tot ene meer geregelde en voldoende beschouwing. ‘Wy
behooren, zegt hy, daarby niet enkel op zyne bezitting en genieting, maar ook op
zyne verkryging, en niet enkel op den invloed, dien hy op onzen uiterlyken welvaart,
maar ook op dien, welken hy op onze natuurlyke en zedelyke volmaaking heeft,
acht te geeven, en hem niet enkel naar het geen hy ten opzigte van ons, maar ook
naar het geene hy ten opzigte van anderen en van de gantsche maatschappy is,
beoordeelen.’
Overeenkomstig hier mede is zyne daeraen volgende beschouwing der waerdye
van den Rykdom ingericht. De Rykdom bezit, vooreerst, in en voor zichzelven,
zonder opzicht tot zyn gebruik aengemerkt, geheel en al gene waerdy; maer men
leert deszelfs waerdy kennen, als men verder nagaet, wat hy ten aenzien van den
bezitter, en wat hy ten aenzien van de gantsche maetschappy is, en wezen kan.
Zulks doende ontdekt men, dat de, langs eerlyke wegen, zelfverkregen rykdom, ten
aenzien van den bezitter, ene veel grooter waerdy heeft, dan de aengeërfde. En
dat dezelve van ene wezenlyke waerdye word voor den bezitter, door 't rechtmatig
gebruik, zo uit hoofde van zyne byzondere genietingen, als door 't vermaek van wel
te doen; waerby nog komt, dat dezelve hem een middel is tot grooter
onafhanglykheid, en hierdoor een middel tot een vryer oordeel over waerheid en
dwaling, recht en onrecht, eer en schande; ----- tot een meer manlyk gedrag jegens
grooten en kleinen, gebieders en onderhoorigen; - en dus ook, tot ene krachtiger
handhaving en bevordering van burgerlyke en menschlyke vryheid. ----- Door zulk
een rechtmatig gebruik heeft dan de Rykdom ook by uitstek ene groote waerdy, ten
aenzien van de gantsche maetschappy, als voor welke dezelve, dus aengewend,
van alle zyden ten hoogste heilzaam moet wezen.
De Eerwaerde Zollikofer dit alles met oordeel uitgebreid, en daer uit afgeleid
hebbende, dat de rykdom, geen schyngoed maer een daedlyk goed zynde, niet ten
enenmale versmaed en verworpen behoeft te worden, maer de achting en gematigde
najaging van den Wyzen en van den Christen verdient, brengt ons daer op onder
't oog, welke gevolgen hieruit voortvloeien.
‘Hieruit volgt, zegt hy, dat de rykdom voor den geenen, die denzelven alleenlyk
bezit, maar niet gebruikt, of
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niet op de rechte wyze gebruikt, geene de minste waarde heeft, niets weezenlyk
goeds of begeerenswaardig voor hem behelst. Hy wordt daar door noch verstandiger,
noch beter, noch volmaakter, noch gelukkiger. Hy heeft, 't is waar, eenige middelen,
om zulks te worden, in handen, maar zo lang hy ze daartoe niet aanwendt, heeft
hy 'er even weinig dienst van, als of hy ze niet bezat. Zyn rykdom verleent hem
derhalven geene weezenlyke voorrechten, en wanneer hy zich, niettegenstaande
dit, op dezelve beroemt, laat hy zich door eenen blooten schyn bedriegen, en beroemt
zich daarop, dat hy, naar zyne omstandigheden, verstandiger, beter, gelukkiger had
kunnen en behooren te zyn, dan hy in de daad is.
Hieruit volgt verders, dat de Rykdom, zo dra hy eens verkreegen is, zelfs zynen
verstandigen en waardigen bezitter de minste, en daarentegen de maatschappy,
waarin hy leeft, de meeste voordeelen aanbrengt; dat derhalven zyn voorrecht meer
gelegen is, in de eere van winner, verzamelaar, opzigter, bewaarer, uitdeeler van
veele aan de maatschappy toebehoorende goederen te weezen, dan in derzelver
uitsluitende genieting. Immers de ryke kan toch slechts het geringste gedeelte van
zyne bezittingen zelf genieten, maar hy moet telkens, hy moge zulks verkiezen of
niet, anderen derzelver grootste gedeelte genieten laaten; ja hy kan, (onredelyke
en hem zelven schadelyke buitenspoorigheden daar gelaaten,) niets genieten, dat
niet te gelyk anderen op de eene of andere wyze tot voordeel zal gedyen. Hy verdient
derhalven ook in de meeste gevallen niet benyd, niet voor een nadeelig lid der
samenleeving gehouden te worden. Deeze is hem veeleer achting en dankbaarheid
verschuldigd, voor de voordeelen, die hy haar verschaft, voor den voorraad en de
hulp, dien zy gemeenlyk by gebrek en in nood by hem kan vinden.
Hieruit volgt ten derden, dat een middenmaatig vermogen, 't welk rechtmaatig
verkreegen en wel besteed wordt, zo wel voor hem, die 't bezit, als voor de
maatschappy in welke hy leeft, eene veel grooter waarde bezit, dan het grootste
vermogen, 't welk niet zo verkreegen en niet zo besteed wordt. Wat in de handen
der vuigheid, der domheid der dwaasheid, der zwelgery en losbandigheid, verwelkt,
bederft, verdwynt, vergiftigd en vernietigd wordt, hoe zeer wordt dat niet in de handen
der wysheid, der deugd, der naarstigheid, der menschlievendheid,
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vermenigvuldigd, vermeerderd, veredeld! Hoe veel leven en werkzaamheid en
blydschap brengt het daar niet voort! De middenmaatige burger beklaage zich dan
deswegens niet, dat hy niet ryk is; en stelle, met de goede aanwendingen van zyne
tegenwoordige bezittingen, niet uit tot hy ryk zal zyn geworden; maar dat hy thans
doe wat hy kan doen, en dat wel met allen yver en getrouwheid; das zal hy even zo
nuttig, misschien nog nuttiger zyn, dan wanneer hy werkelyk ryk ware.
Eindelyk volgt, uit het geene wy over de waarde van den rykdom hebben
aangemerkt, dat wy den ryken niet, in zo verre hy ryk is, maar alleen in zo verre hy
zynen rykdom loflyk verkreegen heeft, en denzelven wel besteedt, eeren moeten.
Niemand eere derhalve den ryken, die zyne schatten slechts aangeërfd heeft,
voor dat hy zich dit geluk door een goed gebruik van dezelven waardig maakt; en
zo hy dat niet doet, dan plaatse men hem, niet slechts in de gedachten, maar ook
in de openlyke gezegden, en in de uitwendige behandeling, nooit boven den braaven
daglooner, nooit boven den eerlyken armen, en laate het hem gevoelen, dat de
maatschappy zich met recht beledigd acht, door een medelid onder zich te zien,
dat zo veel ontvangt, en zo weinig geeft, zo veele diensten begeert en zo weinigen
betoont, en trotsch is op voorrechten, die hy enkel aan het geval, of liever, aan de
Voorzienigheid te danken heeft, en welke de Voorzienigheid hem niet zoude
gegeeven hebben, indien zy dezelve voor zo gewigtig en roemryk had aangezien,
of indien zy altoos merktekenen en belooningen van verdiensten waren.
Niemand eere den ryken, die, niettegenstaande alle middelen en gelegenheden,
om zyn verstand aan te kweeken, zyn hart te verbeteren, en zich verhevener
geneugten te verschaffen, onweetend, onverstandig, ondeugend, van eenen laagen
aart blyft, en geene andere verdienste, geen grooter vermaak kent, dan zyne
vermogens over te rekenen, en schatten op schatten te hoopen. Niemand eere den
ryken, die alleen voor zich zelven ryk is, zynen rykdom alleen voor zich behoudt,
zyn oor voor de stem der armoede en der ellende stopt, en zyn hart voor het
medelyden, zyne hand voor de weldaadigheid, toesluit.
Niemand eere den ryken, die trotsch op zynen rykdom is, zich alleen daarom voor
beter dan zynen armen broeder houdt, en de achting en eere, die hy anderen be-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

326
wyst, naar den trap van hun grooter of geringer vermegen afmeet.
In één woord, niemand eere den rykdom in handen van den dwaas, den
onrechtvaardigen, den doorbrenger, den hoogmoedigen, den onmedoogenden, den
menschenhaater: want rykdom kan noch dwaasheid, noch onrechtvaardigheid, noch
zwelgery, noch trotschheid, noch wreedheid, noch menschenhaat, goed maaken;
en wanneer hy deeze fouten, deeze ondeugden somwylen verbergt en bedekt, doet
hy zulks slechts voor de oogen van zwakke en byziende menschen, die den schyn
en het weezen niet van elkanderen weeten te onderscheiden, en zich door elke
schaduw misleiden laaten.
Maar elk, myne aandachtige Toehoorers, een ieder betoone den ryken achting,
die door zyn verstand, zyne yver, zyne arbeidzaamheid, zyne kloekmoedigheid,
door eene getrouwe en naauwgezette aanwending van zyne gaaven en vermogens
ryk is geworden.
Elk eere den ryken, die van zynen rykdom een goed, een edel gebruik maakt, die
daarmede de nyverheid zyner medeburgeren opwekt en bevordert, nuttige handtering
aan den gang brengt, kunsten en weetenschappen onderschraagt, goede stichtingen
onderhoudt, algemeen-nuttige uitvindingen beloont en ten beste van allen bekend
maakt, en daarenboven midden in den overvloed bescheiden en maatig leeft, en
zyne verhevener verordening nooit uit het oog verliest.
Elk eere, eindelyk, den ryken, die zich 'er op toelegt, om ryk in goede werken, in
werken van bermhartigheid en weldaadigheid te weezen; die meer voor anderen,
dan voor zichzelven ryk is; die gaarne geeft, gaarne helpt; die niet zou begeeren
ryk te zyn, indien hy niet geeven en helpen konde; die in geeven en helpen zyn
vermaak en zaligheid vindt, en in het zelve, even als God, zyn hemelsche Vader,
nimmer verdrietig en moede wordt! Ja denzulken eere elk als den vriend en
weldoener van zyne broederen, als den plaatsbekleeder van Jesus Christus, als
het evenbeeld der Godheid zelve.’
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Onze verplichting tot, en de voordeelen van eene tydige wapening,
overeenkomstig het bevel der Overheid, in eene Leerreden over
Gen. XIV. 14, 15, 16. Door M. Houtkamp, Predikant te Hoog-Carspel.
Te Hoorn, by L. Vermande, 1785. In gr. octavo, 39 bladz.
De noodzaaklykheid eener algemeene wapenoeffening, voorgesteld
in eene Leerreden over 2 Sam. X. 12. Door J. Lansb. Groeneweg,
Predikant te Watergang. Te Amsterdam, by H. Botter, 1785. In gr.
octavo, 31 bladz.
Twee Leerredenen over hetzelfde onderwerp, de algemene wapenoefening, die elk
in hare soort, naer het bedoelde oogmerk, wel ingericht zyn, en daedlyk hebben
kunnen strekken, ter aenmoediginge der Landzaten, om zich in dezen van hunnen
plicht te kwyten. Die van den Eerwaerden Houtkamp is inzonderheid vol vuur, en
moet, wanneer 's Mans krachten in 't uitspreken aen den styl evenaren, de
gemoederen der Toehoorderen ten sterkste getroffen hebben. Wy kunnen ons niet
wel wederhouden van 'er uit over te nemen, 't geen zyn Eerwaerde, nopens de
voordeelen der Wapenoefeninge, in derzelver gevolgen, zynen Toehoorderen ten
levendigste onder 't oog gebragt heeft.
‘Wy zullen, zegt hy, hierdoor betoonen, dat wy liefderyk gedenken aan ons
vrygevochten Vaderland, en tot het echte Nakroost van vrye Batavieren behooren;
----- wy zullen blyken geeven, dat 'er nog oud Hollands bloed in onze Adren stroomt,
en dat wy althands niet minder willen zyn dan onze Voorvaderen. ----- Wy zullen op
onze inwendige vyanden zegenpraalen, ----- op onze inwendige vyanden, ----- die
snode aterlingen, dat helsch gebroedzel, die pesten en verdervers van ons
Vaderland, die niets onder 't oog hebben, dan om ons onder een willekeurig gezag
te brengen, eene omwenteling in 's Lands Constitutie te maaken, op hoop van
voordeel, en, ô Schandelyk gedrag! tot dankbetooning van reeds gesmaakte
voordeelen. ----- Deeze zullen wy overwinnen ----- zy t'zidderen reeds voor het Staal,
voor de wraak der Burgeren; zy vlugten heimelyk, en eene algemeene Wapening
veroorzaakt, misschien, de verhuizing dier snoden. Wee hunner ----- zy wilden ons
stellen tot Slaven, op onze slaverny troonen bouwen, - Wee hunner ----- zoo de
donder van 't Godlyk Alver-
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mogen hen niet treft, zullen zy gewisselyk, als wy Slaven moeten worden, zullen zy
gewisselyk, ----- hunne Lyken, ----- de Schansen zyn, waar achter wy, ik, ----- en
God geeve Gy allen die my hoort, onze Vryheid bevechten zullen. ----Wy zullen onzen ouden roem zien herleeven; wy zullen geene smaadredenen
meer hooren, van onze werkelooze onverschilligheid: wy zullen geen aanfluitinge
zyn voor onze vyanden. ----- Onze macht zal ons geducht maken: de Vorsten van
Europa zullen hunne Soldaaten niet zoo ligt tot ons doen uitstrekken, en wie zal
aanspraak op onze Bezittingen durven maaken; daar wy als een eenig Man ter
bescherming van dezelven gewapend zyn? ----- Wy zullen gelyk zyn aan de vrye
Burgers van Noord-America, die zich Vry gevochten hebben, en nu hunne Vryheid
bewaaren: wy zullen deelen in de Burger Voorregten, en een iegelyk, wat Godsdienst
hy ook beoeffend, zal dezelve, by het genot der Vryheid, Vry kunnen beoeffenen.
----Wy zullen eindelyk in staat weezen, om onze bezittingen te bewaren tegen
binnenlandsch geweld, of buitenlandsche strooperyen: wy zullen onze Wyven, onze
Dogteren, onze Kinderen trouwhartig kunnen beschermen. Kortom, wy zullen toonen,
dat wy voor geen Hydra beeven, noch voor eenen Nero knielen. ----Myn God! - wanneer? - ach! laat het nu zyn, dat dit zalig tydstip gebooren
worde, waarin een ieder zich ter wapening aanbied ----- myn Vaderland!
----- ik zie de Zon van uwe Vryheid herryzen, ----- dan opdagen. ----Aanbiddelyke Vryheid! ----- als wy allen uwen tuin bewaken, ----- zult ge
immers na geen anderen oort heenen vlugten. ----- Burgers! ----- gevoelt
nu uwe bestemming.’ Onze Leeraer versterkt wyders zyne aenmoediging ook met zyn eigen voorbeeld,
zeggende, wanneer hy van de Looting van den derden Man spreekt, ‘zullen wy
aarselen! Neen M.H. Laat ons ons eenparig laten opschryven; laten wv ons allen
wapenen; laten wy vooral die vry zyn de eersten wezen. En ziet daar, begeert gy
eenen Voorganger in dit werk, ik zal de eerste zyn, ik kan dien drift van myn
Vaderlands hart niet langer wederstaan. ----- Ik zal zelfs de Wapenen aangorden:
en he-
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den betuige ik opentlyk, dat ik het geen ik tot hiertoe hebbe in het werk gesteld om
ULieden te Wapenen, en met voordeel hebbe in 't werk gesteld, dat zal ik nu met
myn eigen voorbeeld bekragtigen. ----- Gy zult niet aarselen, en hoe zoud gy kunnen?
om my te volgen - dit verwagt ik, dit vertrouw ik.’ -----

Redenvoeringen, gedaan in de Teken-Academie te Amsterdam.
os.
z.
Door C. Ploos van Amstel, J C Mededirecteur van de
Teken-Academie der Stad Amsterdam; van de Keurvorstlyke
Schilder- Beeldhouw- en Bouwkunst- Academie te Dusseldorp,
enz. enz. Te Amsterdam, by J. Yntema, 1785. Behalven het
Voorwerk, 325 bladz. in gr. octavo.
Het besluit van den Heer PLOOS VAN AMSTEL, om zyne Redenvoeringen, van tyd tot
tyd, in de bloeiende Teken-Academie alhier ter Stede uitgesproken, by een te
verzamelen, en door den druk gemeen te maaken, onder anderen ook met dat
oogmerk, om zyne Mededirecteuren, door zyn voorbeeld, aan te moedigen, om
insgelyks hunne aldaar gehouden Redenvoeringen openlyk het licht te doen zien,
kan niet anders dan den Kunstkenneren ten uiterste aangenaam weezen. Wy bezitten
hier door reeds eene weluitgewerkte Verzameling, en hebben goeden grond om te
hoopen, dat dezelve door meerder soortgelyken vervolgd en uitgebreid zal worden.
Langs deezen weg mogen wy een uitgeleezen aantal van Redenvoeringen, over
verschillende onderwerpen hier toe betrekkelyk, verwagten; die niet alleen voor
eerstbeginnende, maar ook voor min of meer gevorderde Liefhebbers, van de
hoogste nuttigheid kan zyn. Hier van verstrekt ons dit Stuk, ter uitlokkende proeve,
als leverende een vyftal van Verhandelingen, welken niet zonder vrugt opmerkzaam
nagegaan kunnen worden.
In de eerste plaats levert hy ons eene Verhandeling, die met regt aangemerkt
mag worden, als leggende een goeden grondslag, waarop het Leerstelzel der
Tekenkunde verder gevestigd kan worden; nadien dezelve strekt, ter ontvouwinge
der natuurlyke vereischten in een Tekenaar, en der eerste beginzelen der
Tekenkunst, of der middelen, om 'er zich bekwaamlyk in te oefenen ----- Eene
daaraan volgende Redenvoering gaat over het gebruik, de
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nuttigheid en noodzaaklykheid der Tekenkunde in de Menschlyke Maatschappy,
en toont ons, dat zy, ter bereikinge der heilzaame einden, waartoe zy uit eigen aart
strekt, volgens vaste grondregels geleerd en beoefend moet worden. De Redenaar,
dit voordraagende, by gelegenheid van het weder openstellen der Kunstzaale op 't
Stadhuis, ten gebruike der Academie, doet zyne behandeling deezer stoffe byzonder
dienen, ter aanpryzinge van deeze goedgunstige schikking der Magistraat: van hier
gaat ook daarnevens het Reglement, nopens het brengen, plaatzen, en verkoopen
of afhaalen der Kunststukken, op de daar toe geschikte Kunstkamer. ----- Het derde
Geschrift deezer Verzamelinge heeft ten onderwerpe de natuurlyke beginzelen en
den kunstmaatigen voortgang der Tekenkunst; strekkende wel inzonderheid om te
toonen, dat de Kunst haar begin uit de natuur der menschen neemt, en dat de
leerwyze, op die stelling gegrond, de beste is. Nadien deeze Redenvoering
uitgesproken werd, by de oprigting van het Stads Tekenschool in deeze Academie,
zo gaat daarnevens een Berigt, wegens de Intekening in dit Leerschool der
Tekenkunst. ----- Daarby komt eene ontvouwing van den aart en de beoefening van
de Poëzy der Schilderkunst, waarin de Autheur zich voorstelt te toonen waarin het
Poëtische der Schilderkunst bestaa, hoe het zelve in agt genomen en werkstellig
gemaakt behoort te worden; als mede aan de hand te geeven 't geen dienen kan,
om in de beoefening hiervan naar wensch te slaagen. ----- En eindelyk volgt hier
aan eene Redenvoering over het bevallige in de eenvoudige Natuur; welke grootlyks
strekt ter opbeuringe en onderrigtinge van zodanige Leerlingen, wier neiging niet
zo zeer geschikt is tot verhevener als wel tot gemeenzaamer onderwerpen. Eene
kwaalyk geplaatste Eerzugt, gelyk de Redenaar zeer wel aanmerkt, kan dezulken
vervoeren, tot het vervaardigen van Stukken, die boven hun bereik zyn, en in welker
uitvoering altoos zal blyken, dat ze slegte navolgers der verhevene natuur zyn; daar
zy, hunne aangebooren neiging volgende, in de behandeling der laagere
onderwerpen, groote Meesters zouden hebben kunnen worden. Dit noopt hem om
in deeze Redenvoering te doen zien, dat die bevalligheid, welke ieder Kunstenaar
in zyn Werk tragt te brengen, niet minder bestaanbaar in, met een gering, dan met
een verheven Onderwerp, en dat het dienvolgens, ten aanzien van 't kunstmaatige,
onverschillig is,
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of een Onderwerp verheven of laag zy; toonende te gelyk aan, waarop men in 't
laatste bovenal agt hebbe te geeven.
Men vindt hier des in deeze Redenvoeringen een aantal van kundigheden, nopens
dit onderwerp, ontvouwd, welken niet alleen den Leerlingen te stade kunnen komen,
maar die alle Kunstliefhebbers met genoegen kunnen nagaan; terwyl ze met vermaak
zien, dat men hier ter Stede der Te enkunste alleszins de behulpzaame hand biedt.
----- Zyn 'er onder onze Leezers nog zodanigen, die zulke laage gedagten van deeze
Kunst voeden, dat het, hunnes oordeels, der moeite niet waardig zy, 'er zo veel
werks van te maaken; wy raaden hen dan, onbevooroordeeld, de tweede
Redenvoering deezer Verzameling te doorbladeren, en ze zullen, zo we vertrouwen,
'er gunstiger over denken. Men leeze, tot eene proeve hier van, des Redenaars
voorstel, wegens den invloed der Tekenkunst op Kunsten en Weetenschappen,
waarover hy zich indezervoege laat hooren.
‘Indien ik niet vreesde, dat zy, die alle sieraaden der Tekenkunst op een laagen
prys schynen te stellen, het ook van niet veel belang zullen rekenen of wy geregelde,
sierlyke, en deftig opgehaalde gebouwen in onze Steden ontmoeten, dan of wy, in
een hoop laage en bouwvallige hutten, hier en daar verstrooid, waarin nog smaak
nog orde heerscht, ons leeven moeten flyten; zoude ik de Bouwkunde hier niet
behoeven by te brengen, voor zo verre het anderszins van zelf spreekt, dat deeze
alle haare juiste evenredigheden, uit en inwendige schoonheid, grootschheid van
het geheel en alle de deelen, benevens de vastheid en onderlinge verbindtenis
derzelven, aan de Tekenkunst verschuldigd is. Deeze leert den bouwmeester de
grondstellingen der kunst; deeze levert hem schetzen van den platten grond en
opstal van het gansche werk; deeze is het, die hem, op het papier, de
wanstalligheden doet ontdekken, eer hy, aan het werk gevallen zynde, moeite en
kosten aanwendt. Doch kan het u genoegen geeven, en stelt gy eer uwe Stad
versierd te vinden met ruime en welgeschikte vergaderplaatsen, die uwen eerbied
in den Godsdienst opwekken: met deftige raadhuizen, die der Regeering en den
Gerechte agtbaarheid byzetten, en met bekwaame openbaare Gebouwen, voor u
en de nakomelingschap ter voortzetting van uwen handel, bewaaring van uwen
voorraad, oefening uwer Liefdaadigheid, en andere
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voortreflyke oogmerken, geschikt; schept gy vermaak deeze blyken van het
welvaaren onzer medeburgeren overal aan te treffen, wanneer gy langs de Gragten
en Straaten deezer stad wandelt? Weet dan, dat niets, volstrekt niets, van dit alles,
zonder de Tekenkunde, zoude kunnen plaats hebben. En of gy al meende, dat dit,
te veel aanleiding tot pragt en weelde gegeeven hebbende, schadelyker door het
misbruik, dan voordeelig door 't gebruik is, zoo zult ge immers zekerlyk moeten
erkennen, dat 'er zeer veel aan eene veilige zamenwooning gelegen is, waarin men
tegen onrustige nabuuren beveiligd, en in het bezit zyner goederen en voorrechten
beschermd word.
Maar kunt ge zulks in een open Land verwagten? behooren uwe Steden niet met
wallen omringd, met vesten beslooten, te worden, welker verzorging de schadelyke
vorderingen in de Kunst van oorloogen hoe langer hoe moeilyker maaken? Doch
zal immer de Vestingbouwkunde haare regelen zonder de Tekenkunst verstaanbaar
maaken? Zal de Vestingbouwer, zonder dezelve, aan zyn heer en meester, ja aan
zich zelven en zyne werklieden, eene klaare bevatting kunnen gèeven van het
ontwerp, dat hy, ter versterking eener plaats, gemaakt heeft? De Tekenkunst geeft
hem immers ook een volkomen denkbeeld eener reeds aangelegde Sterkte, om de
gebreken van dezelve te kunnen verbeteren, of de gelegenheid in allen opzigte naar
te gaan: zelfs kan de Veldheer, zonder haar, geen nette bewustheid hebben van
het Leger zyns Vyands en van de gesteldheid der Landstreek waar in hy zich bevindt,
en of het hem nodig voorkomt een veldslag te waagen; om nu niet te spreeken van
hoe groote noodzaaklykheid de Tekenkunst tot het zamenstellen der Oorlogschepen
en andere werken van dien aart zy.
Maar behaagt u, vredelievende Nederlanders, dit bewys minder, om dat het uit
de Kunst des Oorlogs ontleend is. Welaan, wy zullen u, die door regt geaarte zugt
voor het welzyn van uw Vaderland gedreeven wordt, andere voordeelen bybrengen,
die zelfs de Koophandel, en de Manufactuuren, van de Tekenkunst trekken.
Het is voor den Koophandel, buiten twyffel, van het grootste nut, dat haare
Schepen de kostbaare vragten veilig en spoedig overbrengen. Maar wat
(*)
Scheepstimmerman zal in staat zyn, op vaste gronden, te werken,

(*)

De Heer Burgemeester NICOLAAS WITSEN was (zo verre my bekend is) de eerste, die, in onze
taal, een uitmuntend Werk over den aelouden en hedendaagschen Scheepsbouw in 1671,
vol fraaye Kunstplaaten, in 't licht gegeeven heeft.
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en aan allerleie vaartuigen de vereischte gedaante, het juiste beloop en sterkte, te
geeven, zoo hy niet eenigzins in de Tekenkunst bedreeven is? Den Zeeman zelven
komt de ervarenheid, hier in, wel te pas, om allerleie stranden, voorgebergten, en
baaijen af te tekenen, om daar door anderen tot onderrigting en waarschouwing te
dienen.
En behoeft het wel bewys, dat, tot het maaken van bevallige patroonen, tot het
weeven van veelerleie stoffen tot kleeding en sieraad, de Tekenkunst van de uiterste
noodzaaklykheid is? Wat zwier en losheid, wat bevallige schikking van kleuren, zal
'er kunnen plaats grypen in eene duizendvoudige verandering, welke de grillige
mode onophoudelyk vordert; byaldien de Tekenkunst, zoo ryk van vinding, zoo juist
van uitvoering, geen hulp verleent; en hoe wenschelyk ware het, dat deeze meer
geraadpleegd, en haare wetten naauwkeuriger opgevolgd, wierden! Zullen ooit onze
Fabrieken herleeven; zullen wy immer onze vernuftige nabuuren op zyde streeven;
zullen ooit minder uitheemsche stoffen gevorderd worden door de bevooroordeelde
Nederlanderen: wy zullen zulks, alléén, van de aanmoediging en verdere uitbreiding
der Tekenkunst moeten verwagten. Het zelfde heeft ook plaats in het vervaardigen
van veele andere zaaken, in veelerleie handwerken en fabrieken, die tot gebruik of
sieraad vereischt worden; en zou men dan zulk eene Kunst die in alle deeze zaaken
onöntbeerlyk is, en ook zelfs den Koophandel bevordert, onder de nuttige eene
plaats kunnen weigeren?
Denkt egter niet, dat het deeze takken onzer welvaart, en die dezelve voortzetten,
alléén zyn, die aan de Tekenkunst verpligting hebben: ik zal mogelyk niet te veel
zeggen, wanneer ik vaststel, dat elk mensch, ieder weetenschap, voordeel en nut
van dezelve trekken kan.
Het is niet alleen aangenaam aan byzondere Geslagten, door middel der Tekenen Schilderkunst, de gedaante van hunne Voorouderen geduurig voor zich te mogen
beschouwen, en hen, aan welken zy hunnen oorsprong, roem, en welvaart
verschuldigd zyn, tot in de laate na-
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komelingschap te doen kennen, maar gansche Natiën is 'er ten uiterste aangelegen;
door de naauwkeurige afbeeldzels hunner grondleggeren en verlosseren, hunner
helden en mannen van naam, derzelver gedagtenis vereeuwigd te zien, om dezelve
niet alleen geduuriglyk in hunne harten te zegenen; maar ook, tot naarvolging van
hun doorlugtig voorbeeld, te ernstiger aangespoord te worden.
De Geschiedkundige weet, welk eene aandoening, welk eene yver de beschouwing
van het standbeeld van den grooten Alexander, in Caesar, te weeg bragt; en daar
het Nederland aan geene helden ontbroken heeft, wier voorbeelden veel eerder
dan die van een Alexander, of een Caesar, der naarvolging waardig zyn; welk een
edele drift zou het oplettend beschouwen van hunne beeldtenissen, en het herdenken
hunner daaden, in de gedagten vernieuwende, in regtgeaarte Vaderlanders niet
kunnen uitwerken!
Hoe bezwaarlyk kan de Geschiedenis de hulp der Tekenkunde ontbeeren? ik durf
zeggen, dat zy, zonder dezelve, haar oog en rechtehand zou missen. De Tekenkunde
alleen is het, die ons van de waare gelegenheid der Landen en Steden in de
Aardryksbeschryvingen der oude en nieuwe waereld, de regte begrippen geeft: zy
is het, die ons de platte gronden en gedaanten der beroemdste Steden vertoont,
en, op ons gemak, de waereld doet doorreizen en beschouwen. De Tekenkunde
vertoont ons, niet alleen de leevenswyze, kleeding en gebruiken der tegenwoordige
volkeren; maar haare gedenkstukken hebben ons ook het voornaamste licht
gegeeven, omtrent de meeste gewoonten der beschaafde Natiën, in en buiten den
Godsdienst: wat zoude de Oudheidkunde, van standbeelden, basrelieven, munten,
en gedenkpenningen, en andere vruchten der Tekenkunde, beroofd zynde, toch
betekenen? Zy zou niets dan een menigte van tegenstrydige gissingen der geleerden
opleveren, en de geschiedkunde zelve daar door met grootere duisternis overdekt
worden; gelyk ook de gedenkschriften der Oudheid daar door niet dan te
onverstaanbaarder zouden worden.
En even als, tot het regt begrip der Ongewyde Schriften, en derhalven tot de
oordeelkunde, en overblyfsels der Oudheid, welëer, door middel der Tekenkunde,
vervaardigd, volstrekt nodig zyn; zal niet alzo de Heilige Schrift, in de taal der Jooden
en Grieken geschreven, en
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duizendmaal op de gewoonten deezer Volkeren zinspeelende, deeze zelfde middelen
vereischen?
Derhalven kan de Godgeleerdheid, die haar licht aan de Heilige Waarheden
ontsteekt, onze meergemelde Kunst geenzins ontbeeren.
Maar zou de Wysbegeerte, aan welke thans de algemeene wierook toegezwaaid,
en die om stryd geoefend, word; zou deeze haar niet kunnen missen? Geenzins!
Is het de Tekenkunst niet, aan welke de Natuurlyke Historie haare groote
vorderingen en uitgebreidheid voornaamlyk heeft dank te weeten? wat kunnen de
nieuwe ontdekkingen in een der drie Ryken baaten, zo ze niet medegedeeld worden?
en hoe kan zulk eene mededeeling volledig geschieden, zonder naauwkeurige
afbeeldingen der voorwerpen, welke zich door het bloote oog, of, door middel van
vergrootglazen, aan den onderzoeker ontdekt hebben? Eene woordelyke beschryving
is ten uiterste moeilyk, en, alleen staande, ten hoogste gebreklyk, terwyl de
Tekenkunst het genoegen en 't geluk der opspooring algemeen maakt, en ons
allerleië gedierten, planten, en mynstoffen, welke de gansche waereld uitlevert,
vertegenwoordigt.
Is het niet even alzo in de Proefondervindelyke Natuurkunde gelegen? Hoe zullen
wy onze navorschinge tot kennis onzer medemenschen brengen, zo de Tekenkunde,
ter afbeeldinge van werktuigen en proeven, ons de behulpzaame hand weigert?
De Zedekunde zelve, schoonze haare gulden lessen door enkel woordelyke
voorstellingen uitdeelt, agt het niet onnuttig zich somtyds aan het oog, zoo wel, als
door het oor, aan haare Leerlingen aan te beveelen. De vertooning van aanmerkelyke
gebeurtenissen; de afmaaling der ondeugden in alle haare akelige gevolgen, en
verfoeilyke eigenschappen; de tegengestelde verbeelding der Deugd in haar waare
licht, en natuurlyke schoonheid; kunnen dikwils de betaamlyke aandoeningen van
verontwaardiging en afkeer, of van goedkeuring en navolging, in den opmerkzaamen
aanschouwer te weeg brengen: en dus kan ook een naauwkeurig tafereel, waarin
de natuur met oordeel gevolgd, en eene behoorlyke schikking in agt genoomen is,
en waarin voornaamlyk de hartstochten wel uitgedrukt zyn, niet anders dan gevoelige
harten treffen; en even als door de Dicht- en Speelkunde, met de Schilderkunst zoo
naauw verknogt, verschillende gemoedsbeweegingen veroorzaaken!
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Maar, laaten wy niet vergeeten, welke groote voordeelen de Genees- en Heelkunde,
zo na aan de Natuurkunde vermaagschapt, van de Tekenkunde trekken: kan de
eerste vooral, zonder eene naauwkeurige kennis van kruiden en gewassen, de
natuurlyke geneesmiddelen, die de schoot des aardryks uitlevert; kunnen zy geen
van beiden, zonder eene volledige kennis van de gedaanten en waare gesteldheid
des menschlyken lichaams, met goede uitkomst, voorschriften geeven, of zich van
(*)
eenige handgreepen bedienen; en kan de Kruid- nog Ontleedkunde , zonder behulp
der Tekenkunst, met vrugt worden geoefend, wyl de voorwerpen zelve ons altyd
niet voorhanden zyn; dan blykt het van zelve, van welk eene nuttigheid niet alleen,
maar van welk eene noodzaaklykheid, dezelve in de Menschlyke Maatschappy is.’

Verhandeling over eene welingerichte Volksregeering, door Mr.
R.J. Schimmelpenninck, Practiseerend Advocaal te Amsterdam.
Uit het Latyn vertaald, door Mr. A.B. Swart. Te Leiden, by Frans
de Does, 1785. Behalven de voorreden, 84 bladz. in gr. octavo.
Deeze Verhandeling verdient onze opmerking wegens de nieuwheid der Stoffe,
daar de leer van 's Volks-Oppermacht en de daaruit afgeleide gevolgen nooit zo
sterk verdeedigd en zo verre getrokken is als in onze daagen, zedert een Price en
Priestley de denkbeelden van Locke, en andere beroemde mannen, nopens dit
stuk, nader ontwikkeld en in een nieuw licht geplaatst hebben. Uit dien hoofde is 't
ook dat sommigen deeze Democratische beginselen, voor gevaarlyke nieuwigheden,
en politieke Ketteryën, van Engelschen oorsprong houden, terwyl anderen dezelve
aanzien als lang verduisterde waarheden, welke door den Amerikaanschen oorlog,
die zekerlyk in

(*)

In hoe verre de Tekenkunst der Ontleedkunde ten nutte kan zyn, blykt, in het uitmuntend
Werk door den Professor ALBINUS, onder den titel van Tabulae Sceleti Musculorum Corporis
Humani, in 't licht gegeeven; waartoe de beroemde J. WANDELAAR de schoone Anatomische
Kunstplaaten vervaardigd heeft; om, ten deezen opzigte, nu niet te spreeken van den Heer
Professor CAMPER, die, door zyne leerzaame lessen in de Tekenkunst, zo veel roem als
dankërkentenis, by deeze Academie, verworven heeft.
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veele opzichten een geheele omwenteling in de denkbeelden, ook in ons Vaderland,
veroorzaakt heeft, op nieuw aan den dag gebragt zyn.
Zonder ons in dit geschil in te laaten, zullen wy alleen maar aanmerken, dat deeze
Verhandeling, welke de Heer Schimmelpenninck, by gelegenheid van deszelfs
bevordering tot Doctor in de Rechten, in 't Latyn vervaardigd, en aan de Hooge
School van Leyden openbaar verdeedigd heeft, met zoo veel Bescheidenheid,
Oordeel, en Kunde in de Schriften der hedendaagsche wysgeeren is opgesteld, dat
dezelve van een ieder met nut en vermaak kan gelezen worden, alschoon men ook
al eens zich genegen voelde om het ontwerp eener welingerichte Volksregeering
onder de vernuftige harszenschimmen van een Plato of Th. Morus te rangschikken.
Deeze Verhandeling is in twee Hoofddeelen verdeeld. Het eerste behelst een
beschouwing van den waaren aart eener Volksregeering, terwyl in het tweede de
voordeelen eener Volksregeering opgegeeven, de voornaamste zwarigheden, die
tegen dezelve worden aangevoerd, beoordeeld en opgelost, en eindelyk eenige
middelen voorgesteld worden, die tot bevestiging van zodanigen regeeringsvorm
zouden kunnen strekken. Wy zullen onzen leezeren in een korte schetze van het
eerste Hoofdstuk de denkwyze van den schryver doen kennen.
De Heer Schimmelpenninck behoort geenszins onder de dryvers eener volstrekte
Volksregeering, dat is zulk eene, in welke de Regeering door alle burgers, hoofd
voor hoofd, bestierd wordt. Trouwens zulk een Regeeringsvorm moet wel ras
ontaarten in eene volstrekte Regeeringloosheid, die gemeenlyk niet dan met het
Despotismus van een listigen overheerscher, die met alle de verwarringen en
opschuddingen, die hieruit ontstaan moeten, zyn voordeel weet te bedoelen, een
einde neemt; dan hy verdeedigt veel eer zulk eene Regeering, waarin het volk, aan
anderen, by meerderheid van stemmen gekozen, volmacht geeft om het gebied of
de wetgeevende macht op zynen naam te oefenen, zodanig echter dat de Opperste
macht in den boezem van 't volk bewaard wordt, ofschoon het gevolg der opperste
macht, welke in het bewind of gebied bestaat, aan anderen wordt toevertrouwd. Dit
heeft plaats, wanneer 'er deeze twee vereischten omtrent de vertegenwoordiging
gevonden worden; voor eerst, dat het volk hen, aan wie het de macht, om uit hunnen
naam het gebied
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te oefenen, toevertrouwt, vryelyk verkiest. Ten anderen, dat zy, die verkozen zyn,
geen het minste recht hebben, om tegen wil en dank van het volk in de Regeering
te blyven; welke vereischten, volgens het oordeel van onzen Schryver, zo zeer uit
den aart eener Volksregeering voortvloeijen, dat men, daar deeze niet gevonden
worden, zeggen moet, dat ook waarlyk geene Volksregeering aanweezig is.
Wat aanbelangt de wyze op welke de gezegde verkiezing moet ingericht worden:
men vindt 'er die denken, dat die wyze van verkiezing, volgens welke de burgeren
bedekt hunne stemme uitbrengen, gelyk de grondleggers der Constitutie van
Georgiën het begrepen hebben, het meest aannemelyk is, terwyl anderen
daarentegen, om gegronde redenen, oordeelen het nuttiger voor 't welzyn van 't
Gemeenebest te zyn, dat de burgers met luider stem en openlyk genoodzaakt zyn
te stemmen, welk laatste gevoelen onze Schryver schynt te omhelzen. ----- Dan het
is een onderwerp van meer moeijelykheid en aanbelang te beslissen, aan wien
eenig deel in deeze verkiezing moet toegestaan worden, of, om hetzelfde met andere
woorden te zeggen, wie in eene Volksregeering het recht om te stemmen moeten
hebben, en zie hier de regel dien hy deswegens opgeeft: ‘'er is een waarschynlyke
verwachting, dat hy aangaande het Gemeenebest wel zal oordeelen, in welke deeze
drie dingen samenloopen; 1) dat hy 'er belang by heeft, dat het der maatschappye
welgaa, 2) dat hy te gelyk doorzicht genoeg hebbe, om een bekwaam oordeel over
de belangen van 't Gemeenebest te vellen, 3) dat hem niets verhindere, om naar
het gevoelen van zyn hart zyn stem uit te brengen.
‘Wat het eerste aanbelangt, men kan niet ontkennen dat te recht gevorderd wordt,
dat het byzonder belang van hem, die het recht van stemmen heeft, aan dat van 't
algemeen verbonden is, daar zy, die met den ondergang van het Gemeenebest het
hunne verliezen, of met deszelfs bestaan behouden, in de grootste liefde tot het
Vaderland blaaken zullen.
De waarheid van deeze zaak wordt in 't byzonder bevestigd door de geschiedenis
der Romeinen; wanneer namelyk in de eerste tyden van 't gemeenebest, terwyl 'er
eene maatige verdeeling der landeryen onder het volk plaats greep, een ieder burger
eenen akker bezat, op welken hy in vreedes tyd stil leefde, welken hy met zyne
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handen bebouwde, waarvan hy zyne kinderen en huisgezin onderhield; wie is 'er
die niet door eene stille bewondering als buiten zich zelven vervoerd, dien zelfden
Romeinschen burger met zyn oog en gedagte volgt, wanneer hy, op de aankondiging
van eenen oorlog en het aanrekken der vyanden, het kouter nederlegt, zyn zwaard
voor 't houweel aangrypt, met een bly gemoed zyn haardstede verlaat, en zich onder
de Krygsbanier vervoegt, met een onverzettelyk besluit, om als overwinnaar weer
te keeren of te sterven. Doch toen naderhand de weelde, en met de weelde een
drom van allerlei ondeugden, losbrak, toen het met den Staat van 't gemeenebest
door de buitenspoorigheid der grooten reeds zo verre verloopen was, dat aan het
volk, door de zwaarste knevelaryen gedrukt, van zyne akkers voor 't grootste gedeelte
beroofd, niet anders dan de naam van Vaderland overig was, terwyl alleen de grooten
het Vaderland in de daad bezaten, zag men dat zelfde volk naar 't heilige gebergte,
(montem sacrum) de wyk neemen, zyn Vaderland aan deszelfs noodlot overlaten,
ja zelfs de Dwingelanden, welken het hadt weggejaagd, begeerende te rug te roepen.
Het tweede vereischte, namelyk dat de burgers doorzicht genoeg dienen te hebben
om bekwaamelyk over 't gemeenebest te oordeelen, heeft geen nader betoog nodig,
want het zelfde vermogen dat de geschenken op de behoeftigen hebben, heeft
gewoonlyk de gladde tong eens doorslepen Redenaars, dien het weinig moeite kost
om de onnozele gemoederen van onervaaren burgers tot nadeel van 't gemeenebest
op zyne hand te krygen, op hen die buitengemeen bot en dom zyn. De ondervinding
heeft de waarheid van deeze zaake, ten allen tyde, geleerd.’
Na deeze vereischten vast gesteld te hebben, is 'er niets overig, dan om uit het
gantsche volk zodanig eene orde te vinden, waarvan men verwachten kan, dat zy
uit zodanige leden der maatschappy zal zyn te samengesteld, waarvan ten minsten
het grootste gedeelte de gezegde vereischten bezit; en onze schryver oordeelt, ‘dat
aan alle de burgers, die of eenig land van eene matige waardy, of in de steden eenig
huis vry bezitten, of eenig ander eigendom, zo het maar van dien aart is, dat het
veilig bezit daarvan met het behoud van den staat verknocht is, het recht van
stemmen moet gegeeven worden, mits dat zy een behoorlyken ouderdom bereikt
hebben, niet meer onder de vaderlyke macht of dienstbaar zyn, en, voor dat
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hun het stemrecht worde toegestaan, een plechtig onderzoek omtrent eenige, 't
meest voorkomende, vraagstukken, het welzyn van den staat betreffende, door een
daar toe aangesteld persoon ondergaan hebben.’
Men ziet dus dat hier door de gemeenste heffe van den burgerstaat van den
toegang tot de volksvergaderingen geweerd wordt, waar door alle verwarringen,
omkopingen van stemmen, en andere nadeelen, die door een ligt opgeruid gemeen,
dat niets te verliezen heeft, ontstaan kunnen, vermyd worden; terwyl hier door zelfs
nog dit voordeel voor 't gemeenebest zal voortvloeijen dat de besten onder 't gemeen
door hunne naarstigheid en zuinigheid de vereischte bezitting zullen trachten magtig
te worden, het geen niet weinig zal toebrengen om de vlyt onder 't gemeen op te
wakkeren en deszelfs zeeden te verbeteren.
Vervolgens gaat onze Schryver over, na alvorens eenige tegenwerpingen, die
men tegen sommige der voorschrevene vereischten zou kunnen inbrengen,
beoordeeld en opgelost te hebben, tot de beschouwing, welke magt het volk voor
zich moete behoude op hen, aan welke de zorg der algemeene belangen is
aanbevolen, en hy is van oordeel, ‘dat het aan het volk volkomen vry moet staan
om hen, die op deszelfs naam eenige eerambten bekleeden, van den post, dien zy
kwalyk waarneemen, te ontzetten, en anderen in derzelver plaats te stellen, als
mede dat 't het volk vrystaa om de verrichtingen van zyne gemachtigden, naar zyne
vrye verkiezing te verbeteren, te veranderen en te vernietigen; ‘want zegt hy, daar
alles, wat van hen, aan wier zorg het volk hunne zaaken heeft toebetrouwd, verricht
is, zyn kracht eeniglyk ontleent van de toestemming der burgeren, welke, ten zy het
tegenstelde uitdruklyk worde te kennen gegeeven, stilzwygend derzelver daaden
schynt te vergezellen, blykt wel ligt, dat, door den tegenstelden wil der bondgenooten,
die dingen, welke door hunne gemachtigden verricht zyn, zonder krenking echter
van het recht van andere mogendheden, kunnen verbeterd, ja vernietigd, worden.’
Dan het is eene moeyelyke vraag, of ook het volk, als de opperste macht
bezittende, het recht hebbe, om zyne gemagtigden, over het kwalyk waarneeneemen
van hun ambt, te straffen. Zyne gedachten omtrent dit stuk komen hierop uit, ‘dat
het volk geen het minste recht heeft om zyne gemagtigden, uit hoofde van het kwalyk
waarneemen van hunnen post, te straffen,
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ten zy het hun van kwaade trouwe kan beschuldigen, en deeze met allerduidelykste
bewyzen aangetoond kan worden, welk gevoelen zich niet alleen door de billykheid
der zaake zelve; maar ook door het algemeen nut schynt aan te pryzen: want zoo
men zegt, dat ook zy moesten gestraft worden, wier raad, of schoon ter goeder
trouw gegeeven, aan 't gemeenebest, door eenige voorvallen misschien, die het
menschelyk doorzicht niet voorziet, schadelyk zy geweest, dan zoude het ligtelyk
kunnen gebeuren, dat onschuldigen, door het volk, 't welk niet zelden gewoon is de
daaden naar derzelver uitslag te beoordeelen, veroordeeld wierden; waardoor
veroorzaakt zoude worden, dat de gemagtigden des volks, wanneer zy zagen, dat
hun welzyn niet van hunne braafheid, maar van de gevoelens van het volk en de
algemeene gerugten, afhangt, niet volgens hun eigen oordeel te werk gaan, en niet
langer dat gevoelen vryelyk zouden durven uitbrengen, 't welk zy tot welzyn van het
volk 't meest dienstig oordeelden; maar het welk die of deeze uit het volk, wiens
magt zy te vreezen hadden, mogte behaagen; waarvan een ieder ligt het nadeel, 't
welk hieruit voor het gemeenebest ontstaan moet, bespeurt, want hierin moet
voornamelyk het voordeel eener volksregeering bestaan, dat zy, aan wier zorg het
volk zyne zaak heeft aanbetrouwd, vrylyk en ongestraft dat geene kunnen doen,
waar door zy zich verzekerd houden dat het algemeene welzyn bevorderd wordt;
maar dat zy tevens niet, ongestraft, bedrieglyk in de algemeene zaaken verkeeren,
hunne byzondere belangen aan de algemeene voortrekken, de paalen van hunnen
post te buiten gaan, en hunne macht misbruiken kunnen.’

Reglement voor de Latynsche Schoolen in het Pruissisch
Gelderland. Gelder, Gedrukt by N. Schaffrath, Gepriviligeerden
Boekdrukker. 1785. in 8vo. 204 bl.
Veeltyds, en niet zonder reden, heeft men geklaagd, over de verkeerde inrichtingen
en leerwyze der laagere schoolen, zo die welke alleen geschikt zyn om de jeugd te
lee ren leezen, schryven en cyfferen, als die, in welke in de beginselen der Latynsche
en Grieksche taalen onderwys wordt gegeven. Beider gebrekkigheid moet zekerlyk
ten grooten deele worden toegeschreven aan de geringe be-
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kwaamheid van veele Schoolmeesteren. Vooral heeft dit plaats in de eerstgemelde
schoolen, in welke den meesteren doorgaans eene grootere vryheid in de inrichtinge
van het onderwys en de keuze der boeken, welke de Schoolieren gebruiken, wordt
toegestaan. In de Latynsche schoolen is de meester genoegzaam altoos verbonden
aan eene vaste orde, van welke hy niet mag afwyken, hoe zeer ook de meer dan
gemeene vlugheid van sommige jongelingen, of de natuurlyke traagheid van begrip
in anderen, eene onderscheiden behandeling en leerwyze schyne te vorderen.
Misschien is dit over het geheel genomen nog best. De Schoolmeester gelykt
eenigzins den Rechter, die verplicht is de duidelyke letter der Wet te volgen in zyne
uitspraaken, niettegenstaande daaruit, in verscheiden gevallen, hardigheden
voortvloeijen voor byzondere persoonen. Maar zoude het beter zyn, dat men alles
overliet aan de willekeur des Rechters, en denzelven alleen den algemeenen last
gaf om naar reden en billykheid te oordeelen tusschen den man en zynen naasten?
Die bedenkt, met welke zwakheden en driften het hart des Rechters, zo wel als dat
van andere menschen, bezet is, zal hartlyk neen zeggen. Zoo heeft de Wetgeevende
Magt het stuk altoos begrepen. En wy zien niet, waarom men den Schoolmeesteren
een recht zoude toestaan, dat, om gewigtige redenen, den Rechteren geweigerd
wordt. Eene vastgestelde orde dient derhalven ingevoerd en gevolgd te worden.
Maar welke is de beste orde, de beste inrichting der schoolen, welke men kan
uitdenken, invoeren, en handhaaven? Deeze is eene zwaare vraag, aan welker
oplossinge veele bekwaame mannen gearbeid hebben. Inzonderheid heeft men in
de Brandenburgsche Staaten, onder de regeeringe van den tegenwoordigen Koning
van Pruissen, zich zeer sterk toegelegd op de verbetering van het Schoolweezen.
Het stukje, waarvan wy nu verslag zullen doen, behoort hiertoe. Het behelst een
nieuw Reglement voor de Latynsche schoolen van het Pruissische Gelderland, op
last van zyne Pruissische Majesteit ontworpen door den Raadsheer P.H. CONINX,
als daartoe Gedeputeerden Commissaris van den Hove van Gelderland, en door
denzelfden Hove bekrachtigd en ingevoerd.
Het werk is verdeeld in drie Afdeelingen, welker eerste zeer kort is, en handelt
van 't getal en verdeelinge der Latynsche Schoolen. De tweede handelt van de
bequaemheid en vlyd der Professoren, [zo schynen daar de Leermeesters
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genoemd te worden] 't opzicht over deselve, schooltyd, voorts algemeene manier
van onderwys. Deeze Afdeeling behelst veele heilzaame inrichtingen met betrekkinge
tot den algemeenen trant van onderwyzen, welke op de schoolen moet gebruikt
worden. Hiervan zullen wy den Leezer een staaltje mededeelen.
§. 18. Zegt de Heer opsteller ‘De leermeesters moeten in 't geeven van 't onderwys
aen de jeugd, de volgende dry Grondregels als heylig aanzien.
1. DAT 'T PUBLYK ONDERWYS DE VAEDERZORGE ZOO VEEL ALS MOGELYK NADERE.
2. DAT DE ONDERRIGTING DEN GANG OF LOOP VAN 'T VERSTAND EVENAERE.
3. DAT DESELVE 'T VERVOLG VAN 'T LEEVEN TOT DOELWIT HEBBE.’

Elk van deeze grondregels wordt vervolgens breedvoeriger verklaard en
aangedrongen. Zeer veel fraais zouden wy, indien wy 'er de plaats toe hadden,
nopens den eersten grondregel uit het werkje kunnen bybrengen, raakende den
plicht des Leermeesters, om zich, zo veel mogelyk, te schikken naar de
onderscheiden vatbaarheid zyner Leerlingen, ----- om deezen te leeren op hunne
daaden opmerkzaam te zyn, en niet aan een oogenblik kort genoegen een
toekomend veel grooter genoegen op te offeren ----- om, onder het uitleggen der
oude Schryveren, en het geeven van Exempels, aan de jeugd te gelyk de liefde der
menschlykheid en der deugd, den afkeer van de ondeugd, nevens de grondregels
van waare eere en vroomheid, in te boezemen - om, in het vermaanen, berispen
en bestraffen, op eene voorzichtige wyze te handelen, zo dat alles ingericht worde
tot verbetering van den schuldigen, en de misslagen, die uit kinderlyke
onachtzaamheid ontstaan, niet verward worden met die van wederspannige
ongehoorzaamheid, voorbedachte boosheid, gewoonte van liegen, vloeken, en
diergelyke ----- om niet toe te laaten, dat iemand, uit hoofde van verschillenden
Godsdienst, eenige verwytingen gedaan, of eenige haatelyke naamen worden
gegeven, maar in tegendeel de met de Christelyke Religie zo zeer overeenkomende
verdraagzaamheid aan de Leerlingen ingeprent worde, ten welken einde het Gebed,
dat voor en namiddags voor den schooltyd gedaan, en waarvan aan het einde van
dit werkje een voorschrift gegeven wordt, zodanig moet
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ingericht zyn, dat die van eene andere dan de Roomsche Religie 't zelve konnen
mede bidden, enz. ----- Men neeme hier in aanmerkinge, dat de schoolen in het
Pruissische Gelderland te Gelder en Venray door Roomschgezinde Leermeesteren
bediend worden, en de eerstgemelde in het byzonder staen onder het opzicht van
den Prior van het Carmeliten Klooster te Gelder.
Het geene over den tweeden Grondregel gezegd wordt, zullen wy geheel
uitschryven. Het is kort en zal tevens den Leezer eenig denkbeeld geeven van den
styl, in welken dit werkje geschreeven is.
‘§. 31. Den Meester zal 't oogmerk van den tweeden grondregel, naementlyk DAT
DE ONDERRIGTING DEN GANG OF LOOP VAN 'T VERSTAND MOET EVENAEREN, bereyken,
wanneer hy altoos van 't eenvoudig tot 't te zaemen gevoegden, van 't bekend tot
't onbekend, van de pratyk tot de Theorie, en van de consequentien of gevolgen tot
den grondregel overgaet: dan dit is den natuurlyken stap van 't vernuft; daer de
tegengestelde handelwyze alleen den schreed der konste is. Niets moet vervolgens
van al 't geen aen de Jonkheid geleerd of aen hun geheugen word toevertrouwt,
onverstaenbaer gelaeten worden; men behoort hun klaere begrypen, breedvoerige
beschryvingen en duydelyke denkbeelden te geeven van de dingen, waerop men
de aendagt der Leerlingen wilt vestigen, zonder hun van een zaeke afgetrokke
woord-beschryvingen voor te houden, welke voor hun ydele klanken blyven, zonder
dat aen dezelve in hun Hoofd eenige de minste beduydenisse gehegt is. Door een
eenvoudig en naer de vatbaerheid der jonge Leerlingen geschikt onderwys moet
men altyd den eersten grondslag leggen tot de wysgeerte der jeugd: gemakkelyke
en voorbereydende kundigheeden moeten voorgaen, eer men tot ongemakkelyker
en verheevener kundigheeden overstapt. Bovenal moet men bedoelen hun door
voorbeelden van alles, wat hun omringt, en daeglyks voorkomt, oplettend te maeken,
hun oordeel moet meer als hun geheugen worden beezig gehouden; terwyl,
eensdeels, de verveelende, vermoedende en afschrikkende kunstgreepen, welke
hun in den grond vreemd zyn, derzelver aendagt niet als kunnen verstrooien;
anderdeels, alles aen de oeffening en versterking van oplettentheid en oordeel by
de onderrigting moet ondergeschikt zyn.
§. 32. 't Is vervolgens ook weezentlyk noodig dat den Meester vooral de Stoffe
en Regels, waar over hy eene on-
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derrigting of lesse gaet geeven, zelfs volkomen doorgronde, en zich met alle jever
bevoorens toelegge, om duidelyke begrypen daervan by te brengen; dan den arbeid
van den Meester strekt altoos tot verligting van die der Leerlingen. Hy moet de
Lessen zoeken aengenaem en aentrekkende te maeken; veele vraegen doen, en
zulks in den toon der gemeenzaeme, vriendelyke samenspraeke; doen leezen en
herleezen, mitsgaeders daerover redeneeren, dewyl dit 't best in 't geheugen prent;
als mede de vlugtige gedagten der Leerlingen door aenkleevende uitleggingen in
den toom houden. Hy ziet niet daerop, dat schielyk, maer eenig en alleen dat met
vrugt worde voortsgevaeren: dan het komt 'er dog niet op aen om schielyk, maer
om goed te leeren. Hy verwekt de gemoederen der jeugd door den smaek en liefde
der Weetenschappen en door 't vooruytzicht der weezentlyke voordeelen die dezelve
naederhand voor hun welvaeren daer uyt zullen trekken. Hy helpt de geringe
subjecten, en die van een traege vatbaerheid zyn; hy laet hun zonder wanhoop de
weinige kragten, en middelen, die zy hebben om zig te verheffen, in 't werk leggen,
dikwils heeft immers den tyd, den moed en de volherdinge geheel bequaeme
Leerlingen gevormt van die, welke aen hunne traegheid overgelaeten, nooit tot
eenen zeekeren trap van geleerdheid zouden gekomen zyn.’
Op §. 39. Wordt te recht aangemerkt, dat ‘niets eenen zo onmiddelbaeren invloed
heeft op 't vervolg van 't leven, op 't geluk van den Mensch, en van 't gezelschap,
als 't onderwys in den Godsdienst en de aenleyding tot de deugd.’ Hierop wordt
aengetoond, hoe gebrekkig het Godsdienstige onderwys ware, het geen voor deezen
in de bovengemelde schoolen werd gegeven. En daarna volgen verscheiden
uitmuntende regels, welke men in zulk een onderwys behoort te volgen. Inzonderheid
vindt men hier zeer nuttige aanmerkingen over de Boeken, welke men den kinderen
behoort te laaten leezen. Na billyke afkeuringe van alles wat de grondslagen der
Zedekunde ondermynt, de driften aanstookt, bedrog en schalkheid als bevallig
voordraagt, of door vertellingen van spooksels enz, angstvallige denkbeelden geeft,
vervolgt de Heer Schryver: ‘Veel meer moeten de Meesters de Ouders aenraeden
van hunne kinderen te bezorgen en in de leedige ueren te doen leezen schriften
waerin, zonder lafheid en zonder al te sterk de teerhartigheid op te wekken, waere
Characters geschildert en gesteltheeden zyn voorgedraegen, overeenkomstig met
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die, waerin de Jeugd zig bevind: dergelyke werken, waerinne de zedeleer de jaeren
en omstandigheden der teere jeugd naby komt, en onder deszelfs bereik geplaetst
is, zyn 't onderwys voor kinderen van den Baron de Perponcher; 't onderwys van
een Vader aen zyn Zoon door denselven Schryver; de gedigten van van Alphen en
't Hoen; de zedelyke samenspraeken door la Fite; de leerzaeme gesprekken voor
de Jeugd; de tot de opvoedinge betrekkelyke werkjens van van Campe, bezonderlyk
den nieuwen Robinson Crusoë; van Weis, Berquin, de gevallen van Telemachus,
enz.’
De derde Afdeeling der Werks spreekt van de bezondere leerwyze welke de
Meesters gehouden zyn te volgen.
Deeze Afdeeling behelst weder twee onderdeelen, waarvan het éérste bestaat
uit eenige voorafgaende bemerkingen, 1. wegens de Latynsche spraekkonst. 2.
Omtrent de Schooloeffeningen met betrek op dezelve spraek, 3. Aengaende 't
onderwys in de Moederlyke tael, voorts in 't Hoogduitsch, Cyfferkunde, Geographie,
&c. 4. Betreffende de onderrigting in den Catholyken Godsdienst.
Na eenige aanmerkingen over de ongepastheid van den Leerlingen de regels
van eene taal te doen leeren in eene taale, welke zy niet verstaan, en het afkeuren
van eenige onderwetsche en kwalyk ingerichte schoolboeken, het aanbeveelen van
laatere geschriften van de Heeren Goulier, Ringmuller, Braun, Scheller, Faber en
Tricot, wordt den Leermeesteren aanbevolen vooral in het begin de lessen ten
uitersten eenvoudig te maaken, en slechts weinige der noodzaaklykste regelen voor
te draagen, - den Leerling eerst in zyne moedertaale zo met de kennis der deelen
van de Rede als met de Conjugatien, of tydvoegingen, gemeenzaam te maaken,
eer zy hem tot de Latynsche doen overgaan - niet zo zeer het woordelyk reciteeren
van den eenen regel naa den anderen, zonder dat dezelve volkomen wel begrepen
worden, te eischen, als wel de opmerking te vestigen op den inhoud en de substantie
der regels ----- in eenen en denzelfden schooltyd nooit te veel regels der Latynsche
spraake voor te neemen ----- de regels, welke men den Leerlingen wil doen
opzeggen, eerst geheel duidelyk uit te leggen, begrypelyk te maaken, en door
voorbeelden op te helderen, en daarop den Leerling eerst een of meer voorbeelden
te doen opzeggen, op welke de regels toepasselyk zyn ----- alle Konstwoorden
vooraf duidelyk te verklaaren, eer men ze doe van buiten leeren ----- de
verscheidenheid zo wel als de overeenkomst tusschen de Latynsche en
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de Moedertaal te doen opmerken - dat geene Latynsche woorden goed zyn, welke
niet by de oude Latynsche Schryvers gevonden worden; dat alle woorden, die men
gebruikt, ook eigen moeten zyn in den zin, waarin zy gebruikt worden; dat geene
woorden uit hun zelven cierlyk zyn, maar alleen door de fraaie denkbeelden, die zy
uitdrukken, dat, om cierlyk Latyn te schryven, 't noodig is, dat men een keus van
woorden weet te doen, en de kragt derzelve kenne zoo wel als hunne waare afkomst
of oorsprong, enz.
Doch wy zouden te verre uitweiden, indien wy alles, wat ons in dit werkje
pryswaardig voorkoomt, slechts in een kort begrip wilden voordraagen. Wy zullen
daarom van de schooloeffeningen weinig zeggen. Onder deeze heeft voornaamelyk
onze aandacht getrokken de aanbeveeling om den Jongelingen, vooral in den
beginne, niet uit het Nederduitsch in het Latyn, maar uit het Latyn in het Nederduitsch
te doen overzetten, en met het eerstgemelde te wachten, tot dat 'er reeds eenige
kennis der taale verkregen zy. ----- Doch van ééne schooloeffening zullen wy verslag
doen met de eigen woorden des Schryvers. ‘De vierde SCHOOLOEFFENING,’ zegt hy
bl. 104, ‘is die van RECTIFICATIE of Herstelling, door den geleerden Abt RESEWITS,
en den Engelschen Spraekkonstenaar CLARKE, in zyne inleiding tot de Latynsche
tael tot Parys in het jaer 1773 gedrukt, zoo sterk aengepreezen. Deeze oeffening
bestaet daerin: dat aen de Leerlingen eenige stellingen of stukken uit eenen ouden
Schryver gedicteert worden, in welke met opzet veele misslaegen invloeijen: die
door hun zomtyds in de Schoolen, zomtyds te huis, volgens de regels der spraeke,
waerin zy reeds onderweezen zyn, moeten worden verbetert; als by voorbeeld den
Meester geeft hun op, deeze gebrekkelyke stellinge vita bene actus efficio senectus
jucundus, sed vitium efficio vita ipsa molestus, daerby voegende de regelmaetige
vertaeling in de Moederlyke spraek, enz.’
Het tweede onderdeel deezer derde Afdeelinge behelst bl. 136 het werk, dat in
elke byzondere Classe moet verricht worden. Dit is ook zeer wel ingericht. Evenwel
heeft het ons eenigzins verwonderd, dat men den eerstbeginnenden, uittrekzels uit
SULPICIUS SEVERUS, EUTROPIUS, en SEXTUS AURFLIUS, Schryvers van de 4de en 5de
Eeuwe, in handen geeft. Zie bl. 147. Uit deezen zullen zy nooit zuiver Latyn leeren.
En het is vooral van
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het uiterste belang voor eerstbeginnenden dat zy geene andere Schryvers gebruiken,
dan welken de taal, die geleerd moet worden, in haare zuiverheid voordraagen. Zyn
NEPOS en PHAEDRUS te zwaar voor Aanvangelingen, gelyk niet geheel kan ontkend
worden, men zoude de Colloquia van ERASMUS of de Dialogi Sacri van CASTELLIO
kunnen gebruiken; van welke de eerstgemelde, indien wy ons niet bedriegen, in
sommige Schoolen van ons Vaderland tot onderwys der eerstbeginnenden dienen.
Achter het werkje is eene lyst van ingeslopen drukfeilen geplaatst. Doch het stuk
had, ten opzichte van taal en spelling, eer het wierd uitgegeven, wel eens mogen
worden nagezien door iemand die der zuivere Nederduitsche taale volkomen kundig
ware. Het lust ons juist niet seilen op te zoeken in een boek, waarin zo veel
pryswaardigs voorkoomt. Doch wy kunnen niet nalaaten eenige Germanismi hier
aan te tekenen. Hiertoe worden wy te meer genoopt, daar zedert eenige jaaren
veele, en daaronder zeer leezenswaardige, werken, uit het Hoogduitsch, door luiden,
die misschien het Hoogduitsch en zekerlyk het Nederduitsch slechts gebrekkig
verstonden, zodanig vertaald zyn, dat men dikwyls zuiver Hoogduitsch leeze met
Nederduitsche woorden: en het te vreezen staat, dat onze taal, indien men niet op
zyne hoede zy, eerlang tot een vreemd mengelmoes zal verbasteren. ----- In dit
werkje leezen wy bl. 27. reg. 9 laster voor ondeugd; bl. 44 reg. 22 uitnaamen voor
uitzonderingen; bl. 51 reg. 3 dan voor want en dus menigmaal; reg. 16 gezelschap
voor maatschappy; bl. 75 reg. 6 buitenregelheeden voor onregelmaatigheden; bl.
79, reg. 4 memoriren; bl. 111 reg. 11 zich vinden voor gevonden worden; bl. 124,
reg. 21 bemerken voor aantekenen; bl. 138 reg. 11 ovrigen voor voor het overige.
Misschien behoort ook hiertoe, dat men in den eersten naamval der woorden van
het mannelyk geslagt hier altoos den gesteld vindt, in plaatze van de. ----- Toomkens
voor deeltjes, bl. 117 reg. 2 en toom voor deel; bl. 170 reg. 25 is misschien ruim zo
veel Brabandsch als Hoogduitsch. ----- Op bladz. 185 reg. 10 word gesproken van
eenen vloeibaaren styl. Deezen misslag tekenen wy hier te gereeder, om dat wy
denzelven reeds meermaalen ook by Nederduitsche Schryvers, uit het midden van
Holland, hebben aangetrossen. Vloeibaar is dat vloeien kan, niet dat wezenlyk vloeit.
Men behoort te zeggen eenen vloeienden styl. Zie over het byvoegsel baar,
HUIDECOPER, Proeve van Taal- en Dichtkunde, bl. 485 enz. of in den nieuwen druk,
II Deel, bl. 520 enz.
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Anecdoten wegens Rusland. In gemeenzaame Brieven, geschreven
uit Petersburg. Door W. Richardson. Tweede Deel. Te Amsterdam,
by J. Yntema, 1784. In gr. octavo, 201 bladz.
Uit het berigt, dat we, by de melding van het eerste Deel deezer Anecdoten gegeeven
(*)
hebben , heeft men kunnen opmaaken, dat deeze Brieven eene reeks van
byzonderheden behelzen, die men met een leerzaam vermaak kan nagaan; en dat
dezelven, terwyl ze ons deeze en geene opmerkelyke geschiedenissen ontvouwen,
byzonder zeer wel geschikt zyn, om ons het nationaale character der Russen, uit
hunne denken handelwyze, kennelyk te maaken. Ter nadere proeve hier van zullen
wy, uit dit tweede Deel, dat voorts van denzelfden aart en de eigenste uitvoering is,
als het eerste, eenen Brief overneemen, welke bepaaldlyk dit onderwerp betreft;
waarin de Heer Richardson zig over het nationaale character der Russen aldus
uitlaat.
‘De Russen hebben zekerlyk meer gevoeligheid dan bestendigheid. Zy hebben
leevendige gewaarwordingen; maar daar zy zelden hunne reden gebruiken tot het
vormen van algemeene regels van gedrag voor den loop des leevens, zyn hunne
daaden, als voortvloeiende uit veranderlyke en wuste gemoedsbeweegingen,
wispeltuurig en zelfs onbestaanbaar met elkander.
Ik heb, by voorbeeld, gehoord, dat zy somtyds, in vertrouwelyken omgang,
zichzelven uitlaaten in gestrenge of verontwaardigende uitdrukkingen tegen de
tegenwoordige bestuuring der Staatszaaken. ----- “Dat zy altoos moeten geregeerd
worden door Vrouwen of Vreemdelingen; of door Vreemdelingen, die, men weet
niet hoe, verheven zyn; of door persoonen, die van zichzelven niets uitmuntends
bezaten, luiden van gisteren, en die tot hooge waardigheden zyn opgeklommen
door misdaaden en laage inschikkelykheid,” ----- zyn, by zulke gelegenheden, de
gewoone Voorwerpen van hun misnoegen. Zy werken dan zichzelven op tot hestige
aandoeningen, die zy beschouwen als deugdzaame verontwaardiging, en patriotsche
gevoeligheid. Zy spreeken zelfs van veranderingen en omwentelingen: “Dingen”,
zullen zy zeggen, “die eens gebeurd zyn, kunnen weêr gebeuren”; en dus bedaart
de heftigheid hunner gemoedsbeweegingen, en wordt in woorden uitgeput. Andere
gewaarwordingen komen op, en brengen andere overtuigingen mede. ----- “De
tegenwoordige Regeering is gelukkig geweest in haare onderneemingen; men heeft
laurieren geplukt; de Staatszaaken worden bestuurd met moed en wysheid; zy
zelven leeven in veiligheid; en dit niet al-

(*)

Zie boven bl. 83.
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leen, zy genieten misschien rykdom en eer; hoe slecht zoude het dan in hun zyn
om verandering te wenschen; hoe ondankbaar! hoe schuldig! zelfs aan verraad! zy
verdienen straf! misschien zal die hun overvallen! hunne makkers kunnen eveneens
denken als zy zelven! kunnen verontwaardiging gevoelen! of voor zichzelven vreezen!
het gevaar is dringende, en moet voorgekomen worden.” Door zulk een nieuw stelsel
van gevoelens wechgesleept, hebben zy berouw, belyden hun misdryf, en verraaden
hunne vrienden door het diep gevoel, dat zy hebben van hunne overtreedinge. Uit
hoofde van deeze uiterste, door de reden niet bestuurde of getemde, gevoeligheid,
is het naauwlyks waarschynelyk, dat de Russen zelven, hoe zeer zy, by sommige
gelegenheden, gevoeligheid, verontwaardiging, of vryheidsliefde, mogen te kennen
geeven (gelyk ik sommigen hunner met meerdere heftigheid dan eenigen
Brentfordschen vryheidszoon hebbe hooren doen) immer eenige groote omwenteling
zullen uitvoeren, indien niet eenig behendig, indringend, en standvastig Vreemdeling
zyn voordeel doe met hunne voorbygaande vervoeringen. De voornaamste
bestuurders hebben doorzicht genoeg om dit gebrek des characters te bespeuren,
en zyn, niettegenstaande zy, misschien, dikwyls bericht ontvangen van verraaderlyke
gesprekken, evenwel zeer gerust. Terzelfder tyd toont deeze trek in het
Volkscharacter der Russen, hoe noodzaaklyk het zy voor derzelver Vorsten, zonder
dat men hen van onbetaamelyke achterdochtigheid kan beschuldigen, dat zy een
waakend oog houden op derzelver daaden, en maaken kennis te hebben van
(*)
derzelver heimelyke bedoelingen .
Ik geloove waarlyk, dat de onstandvastigheid, het afwyken van de waarheid, en
zelfs de trouwloosheid, welke den Russen somtyds worden te last gelegd, niet zo
zeer de uitwerksels zyn van bepaalde ondeugd, als van ongeregeld gevoel. Zy
kunnen zich als ondeugend vertoonen, niet om dat zy han-

(*)

Dit slaat op eene vroegere aanmerking van den Schryver, wegens de Russische verspieders,
waaromtrent hy het volgende meldt.
‘Het spreeken of schryven over staatkundige onderwerpen is het volk verboden. De Keizerin
vertelt hun, dat, dewyl haare moederlyke zorg voor haare waarde onderdaanen haar den
nacht zonder slaap, en den dag in bezigheid, doet doorbrengen, ----- en ik geloove waarlyk,
dat haare nachten zo slaaploos als haare dagen werkzaam zyn, ----- het niet noodig is, dat
zy zich verder eenige moeite geeven, omtrent zaaken van Staat, dan door met onbepaalde
gehoorzaamheid te handelen, zo als zy beveelt; en om te krachtdaadiger haare waarde
onderdaanen te bewaaren voor onnoodigen arbeid, vermaant zy hen niet alleen, maar beveelt
werkelyk het spreeken, schryven en denken over staatkundige onderwerpen, na te laaten.
De verspieders zyn bezig: de Grooten, die men verdacht houdt, worden van naby in het oog
gehouden. Want

Geen Heerschap onder hen, in wiens Paleis
Zy geen bedienden huurt.’
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delen uit verkeerde beginselen, maar dewyl zy geene bestendige beginsels hebben.
(*)
Zy kunnen nooit tot zichzelven zeggen: video meliora proboque, deteriora sequor ,
om dat zy, wat zy ook doen, of zelfs misdryven, altoos denken, dat zy rechtmaatig
handelen. En dewyl zy zelden op het voorledene te rug zién, of zich over het
toekomende bekommeren, hebben zy, in de aankweekinge hunner zedelyke
beginselen, weinig voordeel van de ondervindinge. Zy zyn gebaarde kinderen; de
schepsels van het tegenwoordige uur; zy zullen de driftigste genegenheid uitdrukken
in de driftigste taale; zy zullen de dolste woede uitdrukken in de wraakzuchtigste
bewoordingen. Maar, gelyk men niet te veel moet staat maaken op de voordeelen,
welke men van hunne vriendschap meent te raapen, zo behoeft men ook niet
grootlyks bevreesd te weezen voor hunne verouderde of heimelyke vyandschap.
In oogenblikken van eene uitneemend goede luim, zal een Rus groote beloften
doen; hy is hierin geheel oprecht; zyne gewaarwordingen doen hem op dien tyd
belang stellen in uw geluk; maar die gewaarwordingen bedaaren, andere belangen
neemen zyn hart in; hy had nimmer een oogmerk om u te bedriegen; maar zyne
beloften worden niet vervuld. Indien gy over eenig voorval beangst schynt, en de
zaak niet volkomen is zo als gy ze wenschte, neemt uw Russische vriend leverig
deel in uwe wenschen; hy zoude niet gaarn uwe beangstheid willen vermeerderen,
maar hy weet, dat de zaak niet volkomen is zo als gy ze begrypt; hy ziet 'er, evenwel,
eenige omstandigheden in, die met uw verlangen overeenkomen; deeze zoekt hy
uit; hy is onwillig u eene onaangenaame waarheid te vertellen; en indien hy u niet
een behaagelyk verdichtsel vertelt, hy besust te minsten uwe ongerustheid. Strenge
deugd moge dit misschien onoprechtheid noemen; maar de Rus bedoelt geen
bedrog, en beschouwt zyn gedrag niet als bedriegelyk. Op gelyke wyze zult gy
somtyds persoonen van den hoogsten rang, zelfs in tegenwoordigheid van
vreemdelingen, in heftige twisten zien uitbersten, (voornaamelyk, wanneer zy met
de kaart of op de billiard speelen) en elkander ten minsten met geweldige drift
behandelen. By deeze gelegenheden wordt hunne eigen taal, al hadden zy te vooren
Fransch of Hoogduitsch gesproken, het voertuig van hunne gebeden en wenschen;
en de houding van derzelver spreekwyzen en uitdrukkingen schynt voor eene zo
zuivere en eerbiedige verkeering beter geschikt dan die der westersche taalen.
Weinige minuten daarna, zyn zy even bezadigd als of 'er niets gebeurd ware, en
schynen elkander te liever te hebben om deeze voorbygaande opwellinge: Persoonen
van eene zo ongeregelde gevoeligheid zyn, naar dat de gelegenheid is, zeer dapper,
of zeer lafhartig; en zo zyn de

(*)

‘Ik zie en prys het goede: en volg nogthans het kwaad.’
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Russen. Somtyds zal het geringste gevaar hen kleinmoedig maaken; en op andere
tyden zoudt gy u verbeelden, dat zy onvatbaar waren voor vreeze, of geen gevoel
van gevaar hadden. Deeze natuurlyke geschiktheid wordt in hun Leger verbeterd
door de strengste krygstucht; het is volkomen bestaanbaar met dit bericht, dat kleine
genietingen hen opvoeren tot het toppunt van gelukzaligheid, en dat geringe verliezen
of te leurstellingen hen tot wanhoop nederslaan. In gevolge hiervan betuigen zy
hunne gelukzaligheid door vertooningen van kinderlyke ligtzinnigheid; en hunne
neerslagtigheid eindigt dikwyls in zelfsmoord. De onmiddelyke vertooning van straf,
of het vooruitzicht van kwaad, dat hunne zinnen treft, mag hunne beweegingen
bedwingen, maar is van weinig krachts, wanneer het buiten het gezicht of op eenen
afstand geplaatst is. Een van hunne voornaamste Tooneeldichteren, en hy heeft
inderdaad een groot deel vernufts, heeft, behalven de geweldige drift en heftigheid,
welke aan zyn beroep gehecht zyn, ook te stryden met de voorbarigheid en
ongeregelde gevoeligheid, welke zo gemeen zyn onder zyne Landsluiden. De
Gouverneur van Moscow, alwaar hy doorgaans zyn verblyf houdt, had bevel gegeven,
dat men een van zyne Treurspelen zou vertoonen. De Dichter werd zekerlyk geëerd
door dit blyk van oplettendheid; en de Gouverneur bedoelde inderdaad denzelven
eer aan te doen; ook was 'er niets, dat met reden tegen de vertooning konde
ingebragt worden. Maar men had den Dichter in eene korsele luim aangetroffen.
Hy stelde zich tegen de vertooning met onbetaamelyke geweldigheid, en behandelde
den Gouverneur met ruwe oneerbiedigheid. De Keizerin, welke zich niets laat
ontsnappen, ontving hiervan bericht; maar den geest des Dichters eerbiedigende,
terwyl zy de dwaasheid van den Rus bestrafte, schreef zy aan hem met gemaatigde
gestrengheid, en zeide hem: “Dat zy, hoe zeer ook vermaakt met zyne navolgingen
der driften, de weezenlyke vertooning derzelve niet konde verdraagen.”
Persoonen van het straks gemelde character zyn dikwyls vloeiend van taale, en
welspreekend in hunne uitdrukkingen. Zy zyn ook geschikt, om door de vermogens
der welspreekendheid bewerkt te worden. Zelven vol van gevoeligheid, neemen zy
ligtlyk deel in de gewaarwordingen van anderen. Zodanig zyn de Russen. ----Wanneer ik eens wandelde langs den Galerinhoff, op eenen tyd, waarin, door het
wegneemen eener schipbrug, de gemeenschap tusschen die straat, en een tegen
over liggend eiland, was afgebroken, zag ik eenen Rus, die wat beter gekleed was
dan een gemeene boer, bezig met eenige koeien in eene boot te brengen, met
oogmerk om dezelve na de overzyde te doen overvoeren. Hy had ze juist, met
groote moeite en behulp van twee of drie
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schuitevoerders, aan boord gekregen, wanneer een onderofficier, met eenige
soldaaten, op de plaats kwam, en ook groote haast scheen te hebben om over de
rivier te komen. 'Er was geene andere boot; hy beval daarom, op een toon van groot
gezach, den vetweider, of ossenhoeder, of wat hy ook ware, zyn vee uit de boot te
neemen, en hem onmiddelyk te laaten oversteeken. De Rus wilde hier node aan;
de Officier drong 'er op; de Rus sprak 'er tegen; de Officier werd toornig; de Rus
sammelde nog; en een soldaat sprong, om der gramschap van zynen bevelhebber
genoegen te geeven, in de boot, gaf den man een slag, en smeet deszelfs muts af.
De Rus stelde zich, oogenbliklyk, en men zou zeggen door eene onvrywillige aandrift,
in eene der schoonste houdingen, welke ik ooit gezien heb. Hy droeg een lang
kleed, dat met eenen gordel om zyn lichaam was vastgehecht; zyn voorhoofd was
hoog en kaal; het hair aan het achterste gedeelte des hoofds was kort en grys; zyn
baard lang; zyne trekken wel gevormd; en zyn gelaat scheen, niettegenstaande den
hoon, welke hem was aangedaan, niet ontsteld; hy ligtte zyne handen op; hy pleitte
met nederige onderdaanigheid; hy klom toen op tot tegenspreekende toonen; daarna
sprak hy om medelyden te verwekken: en stortte eindelyk eenen stroom van
woorden. Elke verandering in zyne aanspraak werd gevolgd door overeenkomstige
veranderingen in het gelaat en de houding des Bevelhebbers, tot welken zy gericht
was. Tot dat hy, ten laatsten, geheel ondergebragt, zich keerde tot den geenen,
welke den klap gegeven had, en denzelven sloeg op eene verwoede wyze. De
Redenaar nam, ondertusschen, zyne muts op, zette dezelve op zyn hoofd met eene
zegepraalende houdinge, en roeide onmiddelyk wech met zyn vee, na zich eens of
tweemaal voor den Bevelhebber gebogen te hebben, terwyl deeze bezig was den
soldaat te kastyden. ----- Dat de Russen, van allerlei rang, zeer veel van muziek
houden, is niet minder bestaanbaar met het voorgaande bericht, dan hunne
vermogens en vatbaarheid voor de welspreekendheid.
Met één woord, de gebreken in het nationaale character der Russen schynen my
toe, meest te ontstaan uit gebrek van beschaavinge. Indien zy geleerd wierden het
voorledene te overdenken, en het toekomende vooruit te zien, zouden zy ook
aanleiding krygen tot het vormen van grondstellingen en algemeene regelen ter
bestuuringe van hun gedrag. Zy zouden dan luisteren naar de reden, en zedelyke
beginsels zouden hun gezach weder krygen. Maar zy zullen nimmer nadenken of
vooruitzien, tot dat zy door eenig bovendryvend belang tot deeze beoeffeningen
bewogen worden: en zulk een belang kunnen zy nimmer hebben, tot dat zy eene
volkomen veiligheid hebben voor hunne persoonen en bezittingen. Hoe moet dit te
wege gebragt worden? Dit is een gewich-
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tig vraagstuk, en groot en onsterflyk zou de roem zyn van den Vorst, die inderdaad
verlangde deszelfs oplossing te verstaan. Onsterflyk zou de roem zyn van den Vorst,
welke meer dan twintig milioenen menschen wilde herstellen in het bezit der rechten
van verstandige en redelyke weezens. Maar moet dit heldenstuk verricht worden
door éénen persoon, en op eens? Dit geloove ik niet. Het moet het werk des tyds
zyn, en door elkander opvolgende veranderingen voortgezet worden. Op eens
vryheid te geeven aan twintig millioenen slaaven, zoude hetzelfde zyn als of men
zo veele roovers en vernielers op het menschdom los liet. Eer Slaaven het volle
bezit der Vryheid kunnen ontvangen, moeten zy derzelver zegeningen leeren kennen,
smaaken, en gebruiken. Dit, evenwel, moet trapswyze geschieden; en, wanneer
men het naar een geregeld ontwerp wil doen, moeten zy, welken zulke dingen in
hunne magt hebben, letten op den groei der Vryheid op die plaatzen, in welke zy
van zelve, en zonder eenig voorbedacht oogmerk, voortsproot. Indien een willekeurig
Vorst bedoelde den grondslag van een zo voortreffelyk bestek te leggen, zoude het
misschien oorbaar zyn te beginnen met groote voorrechten te geeven aan Steden,
in welke koophandel gedreven, en handwerken geoeffend wierden. Het zoude ook
dienstig zyn zodanige Landschappen in hunne rechten te herstellen als voormaals
eenige vryheid mogten genoten hebben, van welke zy nog eenige streelende
geheugenis konden behouden hebben. Ik ben te meer genegen deeze gedachten
op het papier te stellen, dewyl sommige Russen, en vooral die in de nabuurschap
van Archangel, die, gelyk ik gehoord heb, grootere voorrechten genieten dan hunne
broeders, doorgaans beschreven worden als eerlyk, bekwaam, en naarstig, en,
inderdaad, van een character zeer verschillende van dat der overigen.
Maar ik laat zulke Utopische bespiegelingen vaaren; en zal alleenlyk myne
wenschen te kennen geeven, dat het kleine gedeelte des menschlyken geslachts,
dat weezenlyke Vryheid geniet, dezelve moge behouden, en 'er een betaamelyk
gebruik van maaken.’
Uit een laateren brief kan men afleiden, dat iemand den Heere Richardson eene
bedenkelykheid geopperd heeft, tegens zyne gedagten wegens het Volkscharacter
der Russen; welke bedenkelykheid hy in dien Brief beantwoordt; waarom we dit zyn
antwoord ook hier plaats zullen geeven: dus luidt het.
‘Waarlyk, myn Heer, ik moet nog by myn gevoelen blyven, dat de Russen, in het
algemeen, een groot deel van kwalyk geregelde aandoenlykheid vertoonen. Dit is
een character, waarvan men dikwyls voorbeelden ziet in byzondere persoonen.
Maar ik onderstelle, dat Rusland het eenige land is, waarin het zich zo algemeen
voordoet, dat het een hoofd-
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trek worde in het nationaale character. Het vertoont zich, denke ik, in de
onbestendigheid der Russen, in derzelver wispeltuurigheid, en schielyke overgangen
van den eenen hartstocht, of den eenen staat des gemoeds, tot den anderen. Men
heeft hun trouwloosheid te last gelegd; evenwel ben ik geneigd om te gelooven, dat
de verschynselen, ter staavinge van eene zodanige beschuldiginge ingebragt, by
nauwkeurige naspooringe, dikwyls zouden blyken niets anders te zyn dan de
veranderingen en grillen van ongeregelde gevoeligheid. Men kan hier niet tegen
inbrengen, dat zy, in veele gevallen, sterke blyken van wreedheid vertoonen. Gy
zult met my toestemmen, indien gy u bedenkt, dat gevoeligheid en aandoenlykheid
de menschen kunnen vervoeren tot gramschap en verontwaardiging. Deeze
gemoedsbeweegingen kan men als zeer gepast aanmerken; en, indien dit gebeure
in gemoederen, die niet gewoon zyn aan bedaard overleg, zullen derzelver geweldige
buitenspoorigheden weinig wederstand vinden; en dit is nog meer het geval, wanneer
de zeden der luiden ruw en onbeschaafd zyn. Menschen van groote aandoenlykheid,
of, in andere woorden, menschen, die ligtlyk bewogen worden, zyn, zelfs in
beschaafde tydperken, meer dan persoonen van eene koelere en minder
aandoenlyke gesteltenisse, in gevaar van vervoerd te worden door kwaadaartige
en onmenschlyke heftigheid, indien hunne driften niet onder behoorelyke bestuuring
staan. De Grieken waren een gevoeliger Volk dan de Romeinen, evenwel vertoont
een schrander waarneemer, en uitmuntend oordeelaar, over de menschlyke natuur,
hen, als bloeddorstiger en wreeder. “Hoe egit civis Romanus ante te nemo. Externi
isti sunt mores. Usque ad sanguinem incitari solet odium, aut levium Graecorum,
(*)
aut immanium Barbarorum .”
De uitdrukkingen en spreekwyzen van genegenheid zyn onder de Russen zo
buitenspoorig, als die van hun schelden grof en geweldig zyn. De zachtheid en
rykheid hunner taale pleiten ook voor myn gevoelen. ----- Met één woord, geef den
Russen bestendigheid en standvastigheid van geest, het zy uit zedelyke
bedenkingen, het zy uit zucht voor hun belang; leer hen uit vaste beginselen te
handelen, en gy zoudt schielyk zien, dat zy zo wel een achtenswaardig, als moedig,
Volk wierden.’

(*)

[CICERO pro LIGARIO c. 4. [Dit heeft geen burger van Rome ooit vóór U gedaan. Het zyn
vreemde zeden. Alleen by de wispeltuurige Grieken, of de woeste Barbaaren, wordt de haat
tot bloedstorting toe gedreven. ----- Maar men moet hier CICERO beschouwen als Redenaar,
wiens belang het was den haat van TUBERO tegen LIGARIUS in het afschuwelykste licht te
plaatzen, en wiens woorden, derhalven, niet zo veel betekenen, als of zy in eene Wysgeerige
Verhandeling voorkwamen.]
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De Wijsgeer aan het Hof. Oostersche Geschiedenis. Te Amsterdam,
by W. Holtrop, 1784. Behalven het Voorbericht, 210 bladz. in octavo.
Eene soort van Staatkundige Roman, welke de verbetering van een veronagtzaamd
en daar door bedorven Ryksbestier ontvouwt. Onder het dekkleed eener Oostersche
Geschiedenisse, levert dit Geschrift eene reeks van wel overdagte lessen, die, terwyl
ze aan Staatsbestierderen nuttig kunnen zyn, tevens haare leerzaamheid hebben
voor alle 's Lands Ingezetenen; om hen het heilzaame veeler inrigtingen te doen
gadeslaan, en te noopen om den Staatsbestierderen de behulpzaame hand te
bleden, door eene gewillige beantwoording aan hunne inzigten, ter bevorderinge
van 's Lands welweezen.
In den aanvang wordt ons Mizrim afgeschetst als een doorgeoefend Man, die het
stille landleeven verkoos, en in den ledigen tyd zyner beroepsbezigheden zig
vermaakte in wysgeerige oefeningen, waardoor hy eerlang ontdekte de groote keten
van regten en verpligtingen van den mensch, en dat groot en verlieven samenstel
van algemeene broederliefde, 't welk hy als den grondslag van het geluk aller volken,
en van alle derzelver byzondere leden, aanzag. Met deezen Mizrim geraakt
Osymandias, de Koning van Egypte, by eene toevallige ontmoeting in gesprek; dit
heeft ten gevolge dat de Koning hem ten Hove ontbied, en voorts deezen Landman
tot zyn eersten Staatsminister aanstelt; 't welk eerst morring onder de Hovelingen
veroorzaakt, doch vervolgens vleiery te wege brengt. Mizrim, zich niet kunnende
ontslaan, onderwerpt zich aan 's Vorsten wil, en legt het vervolgens 'er op toe, om
den Koning zodanige maatregels in te boezemen, die het Egyptische Ryk in zynen
luister herstellen kunnen; 't welk ook, op het volvoeren dier maatregelen, den
gewenschten uitslag heeft. - In de ontvouwing hiervan stelt ons de Schryver Mizrim
voor, als in veelerleie omstandigheden met den Koning spreekende, over deeze en
geene misvattingen of verkeerde inrigtingen; met aanwyzing van 't geen de
regtmaatigheid en 't algemeene nut vordert; van 't geen 'er gedaan moet worden
om het daartoe vereischte in 't werk te stellen, en het bedoelde te bereiken. Mizrim
vindt intusschen meermaals merkelyken tegenstand by de Hovelingen en
Amptenaaren; doch de Koning is te wel overtuigd van het schrandere doorzigt en
de goede trouw van Mizrim, om hun gehoor te geeven. En Mizrim weet, door de
gegrondheid zyner redeneeringen, door zyne bescheidenheid en gemaatigdheid,
door zyne onverzetlyke standvastigheid voor 's Lands welweezen, al dien tegenstand
te boven te komen, en elk zyne maatregels te doen eerbiedigen; zo dat hy eerlang,
naast den Koning, het meest be-
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minde voorwerp van de liefde der Natie wierd. ----- Ten besluite vermeldt ons dit
geschiedverhaal nog, hoe Mizrim, by de geboorte van een Erfprins, door Osymandias
overgehaald werd, om zyn voorneemen van zyn ontslag te verzoeken, en dan zyne
rust te neemen nog eenige jaaren uit te stellen, ten einde voor de opvoeding van
den jongen Vorst te zorgen: 't welk hy onder 's Hemels zegen zo gelukkig verrigtte,
dat dezelve die groote Vorst werd, welke naderhand, onder den naam van Manes,
het groote voorbeeld voor alle Vorsten is geworden. ----- Zie hier nog, ter proeve
zyner denkwyze over de manier van regeeren, 't geen hy den Vorst Osymandias
deswegens deed opmerken, en 't welk hy dan ook den Erfprins al vroeg ingeboezemd
zal hebben, om hem dus tegen alle eigendunkelyke overheersching te wapenen.
‘Laaten wij, (zegt hij, oogende op een voorgaande gesprek,) Laaten wij ons den
eersten grond van alle burgermaatschappijen, voor dat 'er immer eenige
overeenkomsten gemaakt zijn, herinneren, en vast stellen, dat alleen de behoefte
de menschen bij elkander gebragt, en dat het zorgen voor hunner aller onderlinge
belangen hunne vereeniging duurzaam gemaakt hebbe. De mensch zig door eenen
inwendigen trek tot gezelligheid voelende overhaalen, om gemeenzaamheid met
zijne natuurgenooten te zoeken, heeft, wel verre van de eerste, heilige en
onveranderlijke rechten, welke hem de natuur geschonken had, te willen opofferen;
integendeel dezelve willen uitbreiden en bewaaren, en niet, voor dat hij niet anders
kon, zig aan banden willen laaten leggen. De eerste van alle rechten is de eigendom
van zijnen persoon, van alle de vermogens, welken aan zijnen persoon eigen zijn,
en het vrije genot van alles, wat hij door de oeffening van die vermogens verkrijgt;
zonder dit zou de eigendom van zijn persoon niet anders dan een bloote klank en
eene beguicheling zijn Dit is het eerste en voornaamste, dat hij van de natuur
ontvangen heeft; dit is iets 't welk men hem, zonder onregtveerdigheid, en zonder
gevaar, van door anderen, die meer vermogen hebben, op gelijke wijze behandeld
te worden, niet kan beneemen.....Geen mensch ter weereld heeft derhalven recht,
om, op welk eene wijze zulks ook moge wezen, eenige aanspraak te maaken op
den eigendom van den perzoon van zijnen naasten; ten minsten zolang hij van zijne
vermogens geen schaadlijk misbruik maakt, in welk geval men hem met reden, even
als aan eenen dwaas, de vrije oeffening van zijne vermogens beneemt. Het is enkel
in de hulp van onderling vereenigde menschen, waar een zwakke, welke zijne
belangen onder de hunne vermengd heeft, uit hoofde van zijn natuurlyk recht, een
bolwerk tegen de onderdrukkingen van eenen sterken zoekt, en vinden moet.
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‘Dus ziet uwe Majesteit, dat onze Egijptische wetten, tegen de twistzoekers, dwingers
en geweldenaars gantsch niet willekeurig, maar eene uitspraak van de volmaakte
orde der natuur zijn; welke gewild heeft, dat ieder voor zigzelven ademen en leeven,
en hierin door niemand gedwongen zou worden....Van het recht van eigendom op
zijnen persoon moet noodzaaklijk het recht van alle zijne vermogens, volgens zijnen
wil, in den uitgebreidsten zin, behalven voor zo verre hij daar anderen mede zoude
willen beschadigen, naar de maat van het verstand, de wijsheid, de kragt, en het
vooruitzigt, 't welk hij ontfangen heeft, te gebruiken, afgeleid worden; en hieruit volgt
eindelijk het recht van alles, wat men op eene zo wettige wijze, door het gebruiken
van zijne vermogens, zonder daarmede eenen anderen benadeeld te hebben,
verkreegen heeft, vrijelijk en ongestoord te genieten.....En enkel om dit alles in den
naam van de Godheid, van de Natuur, en van onze Maatschappij staande te houden,
is uwe Majesteit over ons tot hoofd, tot vader en bestuurder van onze groote familie,
tot koning aangesteld. Gij hebt niet anders te doen dan dit, en dit is het geen men
regeeren behoorde te noemen. ----- Maar zo het dan niets anders is, dan zie ik 'er
niets moeielijks in, dan heb ik maar de zaaken haaren loop te laaten....Dit is zo, mijn
Vorst! en ik verwagtte ook dat uwe Majesteit mij dit zou zeggen, en mij daar door
doen zien, dat gij mij begreepen had. ----- Ik begrijp dus, dat de koningen eigentlijk
niets te gebieden te hebben....Neen, myn Vorst! Zij hebben niets te doen dan
tegehoorzaamen! - Aan wie?...Aan de natuur. Na dat zij zig met al hun vermogen
hebben toegelegd, om haare lessen wel te verstaan, hebben zij op aarde niets te
verrigten, dan eene goede tucht te onderhouden. De wetgeeving behoort der Godheid
toe, en dit is de reeden waarom 'er niets willekeurig is.....Wat zou 'er van het
menschlijk geslagt geworden zijn, indien de Voorzienigheid het zelve geheel aan
deszelfs droomen en inbeeldingen had overgelaaten?...Sla maar uw oog op die
volkeren, welke van dien weg, dien de natuur haar had voorgeschreeven, afgedwaald
zijn. Zij zijn met groote schreeden ten verderve voortgespoed; ter naauwernood zijn
hunne naamen in geheugen gebleeven. ----- Hebben dan de koningen op aarde
niets te doen, dan eene goede tucht te onderhouden?...Ja, mijn Vorst! Zij moeten
waaken voor den perzoonlijken en zaaklijken eigendom van ieder hunner
onderdaanen; zij moeten die geenen, welke de rechten van hunne onderdaanen
schenden, straffen; zij moeten alle de wegen vrij en open laaten; voor 't overige aan
een ieder onverlet laaten, om zijne zaaken te verrigten, zo als hij het goedvind; die
geenen, welke een dwaalweg inslaan, daarvan waarschouwen; de ontwikkeling
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van alle vermogens, door de meerdere uitbreiding van de rechten der vrijheid, ten
sterksten aanmoedigen; en, in een woord, niemand in het vrije gebruik van zijne
redelijke vermogens verhinderen, dan dwaazen, schurken en bedriegers; en dit
alles ziet uwe Majesteit is, met elkanderen genomen, eene goede tucht onderhouden
----- Gij bezorgt mij daar waarlijk veel gemak, mijn lieve MIZRIM, terwijl gij mij het
gewigt van mijne Souverainiteit voor oogen stelt. Ik dagt van den morgen tot den
avond niet, dan om wetten en ordonnantien te maaken, welke niemand nakwam:
want naauwlijks heeft men eene wet gemaakt, of men moet weder eene tweede
maaken, om de eerste te doen gehoorzaamen; en telkens wist men door verwenschte
uitvlugten, mij al weder van vooren af te doen beginnen; dan had ik eens spel met
de Geestlijkheid, dan met de Gerechtshoven, dan weder met den Adel....Ik geloof
het zeer wel, zeide MIZRIM. De eerste en de gevaarlijkste van alle dwaalingen, in
welke de menschen vervallen zijn, was, dat zij iets te gebieden hadden; - dit heb ik
reeds menigmaalen de eer gehad van uwe Majesteit te zeggen, en ik zal dit nog
menigmaalen te herhaalen hebben: want dit vooroordeel is zeer moeilijk te
overwinnen. Beschouw deeze geweevene stof: de rechte en de verkeerde zijden
verschillen merkelijk van elkanderen; de rechte zijde is veel aangenaamer voor het
oog, dan de verkeerde zijde; maar het weefsel is een en het zelfde, en alle de
draaden staan met elkanderen in eene onderlinge gemeenschap. Dit is eene juiste
schilderij van de natuurlijke en zedelijke orde; - haar weefsel is een en het zelfde;
zo gij in de eene een draad doorsnijd, zal het in de andere ondervonden worden.
Zy hangen wezentlijk aan elkanderen, zonder dat iets van alles, wat de menschelijke
droomen vermogen, dezelve eenigzins van elkanderen scheiden kan....De natuurlijke
orde wil dat ik leeven zal, alleen om dat ik leef. De zedelijke orde wil, dat gij mijne
rechten zult eerbiedigen. Daar, waar de mensch de natuurlijke orde verbreekt, daar
schendt hij ook de zedelijke orde: - want de straf volgt op de misdaad. Niets is, noch
in 't eene noch in 't andere, willekeurig. - Maar, mijn goede en wijze MIZRIM! zouden
dan de menschen, toen zij maatschappyen aangingen, wanneer zy eens onderrigt
waren geweest, wat de natuur van hun tot bevordering van hun gemeen belang
vorderde, het niet wel zonder koningen hebben kunnen stellen?...Neen! even weinig
als kinderen het zonder hunnen vader kunnen stellen: want, hoe wel zij ook onderrigt
mogen wezen, zij hebben altoos iemand nodig, welke het oog op de beweegingen
van alle houdt, welke den algemeenen arbeid bestuurt, de eensgezindheid
onderhoud, en hun belet van zig onderling te verwarren. Daarenboven zijn 'er altijd
dwaazen en slegthoofden, tegen
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welke de goede en braave lieden, welke hunnen tijd daar toe niet kunnen missen,
moeten beschermd worden. De vader en vorst moet voor het onderhoud en de
bescherming van de inwendige rust waaken, en het algemeene middelpunt der
zaamgevoegde belangen weezen. Men is aan hem eerbied en geboorzaamheid
voor zijne bescherming en onderrigtingen verschuldigd, en dit maakt dat geene uit
't welk wij menschlijk gezag noemen.’

Spectatoriaale Schouwburg, XIIIde Deel. Te Amsterdam, by Pieter
Meyer, 1784. Behalven de Voorrede, 379 bladz. in octavo.
Dit XIIIde Deel van een Werk, dat de aandacht der Natie met reden tot zich trekt,
bevat, naar gewoonte, drie Tooneelspellen.
Het Eerste, in deezen bundel voorkomende, draagt den naam van De
Ouderwetsche Trant: en de Inhoud komt hier op uit. ----- De braave en eerlyke
Hofraad Reinhart is, door zyn huwlyk, waaruit hy twee kinderen heeft, Lodewyk en
Jeannette, vermaagschapt aan den Overste van Altdorf en Vrouw van Zwetz, de
Oom en Tante van zyne Vrouw. De Overste is geen kwaad man, maar laat zich
leiden tot slechte stappen door Vrouw van Zwetz, zynde ten uitersten trotsch, en
geheel ingenomen met haar Adelyk Geslacht. Zy rekent zich daar door bevoegd tot
de onbeschostste handelwyze omtrent den Hofraad Reinhart, die ondertusschen
de goedheid heeft gehad van haar en haar broeder meermaalen van knellende
schulden te verlossen. Zy neemt de ongehoorde vrypostigheid om zelf over de tafel
van haar broeder Reinhart beschikkingen te maaken, die daarop haar vry hartig
toespreekt, het geen zy zo euvel opneemt, dat zy met broeder de Overste vertrekt.
Deeze, schoon eenigzins in de maatregels van zyne zuster treedende, vindt weinig
genoegen in zynen aftogt met eene hongerige maag, en hunne smarten worden
verzwaard, door dien de Zadelmaaker met eene Rekening voor eene statiekoets
van den Generaal te voorschyn komt: zynde deeze koets de prys, waarvoor de zoon
van den Heer Reinhart een Vendrigsplaats in eene Compagnie zou verkrygen; doch
Vader Reinhart hadt den brief, waarin hem de betaaling van dezelve opgedraagen
wierdt, met de aan stukken gescheurde brokken in een Couvert te rug te zenden,
beantwoordt. Vrouw Zwetz vindt egter middel om door een rechte feeksachtige
streek den Zadelmaaker eenige uuren uit te stellen. De Kamerheer van Wilsdonk
komt midlerwyl verneemen, wat toch de stukken van dien brief, die de Overste op
de Parade ontvangen hadt, beduidden. Hy verneemt dit, en met één dat Vader
Reinhart
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niet zeer genegen is, om zyne Dochter Jeannette aan hem ten huwlyk te geeven.
De Luitenant Altdorf in Hollandschen dienst, en Jeannette Reinhart, stooren dit
gesprek; de laatste meldt, dat zy, op het ontvangen van een briefje van haare Tante,
haaren Vader zo verre heeft te vreden gesteld, dat hy haar op den maaltyd zal
verwachten. Heer Reinhart kan het niet lang met dat gezelschap, waartoe ook de
Kamerheer Wilsdonk, een Saletrekeltje zonder deugd, behoort, uithouden: hy zondert
zich dus af, en krygt een bezoek van den Zadelmaaker, uit wien hy verstaat, dat
Vrouw van Zwetz hem aanmerkt als haar' Rentmeester, uit welke dooling Reinhart
hem schielyk redt, waarop de Zadelmaaker tot de Citatie besluit. Vrouw van Zwetz
en de Overste vinden zich zeer gebelgd over de afwezenheid van den Gastheer
Reinhart aan tafel, maar hy werpt hun de betaaling der Koets van den Generaal ras
voor, die hy egter aanneemt, mits, dat zy zich schriftlyk verbinden, nooit weder over
zyn drempel te komen: hierop vertelt Vrouw van Zwetz, dreigende, dat zy haare
Mynen tegen den Hofraad zal laaten springen. De Overste, zich gehoond achtende,
wil met Reinhart duëlleeren, die den man schielyk nederzet, en door verstandige
redekavelingen hem zo verre brengt, dat hy besluit zich van de slaaverny van Vrouw
van Zwetz te ontdoen, waarop hy, zo door de edelmoedige gift van een Goudbeurs
van den Hofraad, als mede door het aanbod om by hem in te komen woonen, tot
de hartlykste dankbaarheid genoopt wordt. Hierop zoekt de Kamerheer Wilsdonk
den Hofraad tot oneerlyke vonnissen, vooral omtrent zekeren Amptman, Beil, over
te haalen, doch te vergeefsch. De jonge Reinhart hadt intusschen afspraak gemaakt
met Wilsdonk, om hem zyne Zuster in handen te leveren. Met dat oogmerk bezield,
waarvan Vader Reinhart egter onkundig is, verzoekt hy om met de nieuwe Paarden
een tourtje met zyne Zuster te doen; het geen hem zyn Vader voor dien dag weigert,
waarop de jonge Reinhart, mede door Tante van Zwetz bedorven, zyn' Vader op
de schamperste wyze beleedigt, die zyn gezag gelden doet door hem te laaten
opsluiten. Voorts blykt de liefde, die 'er plaats heeft tusschen den Hollandschen
Luitenant en Jeannette, die, in eene Zamenspraak over dit onderwerp, door Vader
Reinhart overvallen, hunne eerlyke oogmerken te kennen geeven, die zich daarmede
zeer wel vergenoegt, en zyne Dochter aan den Luitenant ter bruid geeft; middelerwyl
brengt de knecht Frederik een Louis d'Or, en een briefje aan Wilsdonk, door den
opgeslooten jongen Heer aan hem ter bezorging ter hand gesteld, aan den Hofraad,
die zyn ondeugend oogmerk daar uit ontdekkende, den Luitenant en zyn Dochter
verzoekt na de bestemde plaats te ryden, om daar de zaak ten vollen te onderzoeken.
De Amptman Beil komt hierop den Hofraad over zyn proces spreeken, en steekt
hem, ter omkooping, een rolletje papier met du-
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caaten in de hand; vervolgens ontneemt Wilsdonk den Hofraad, uit 's Vorsten naam,
zyn ampt, en Reinhart doet zynen ongehoorzaamen Zoon Lodewyk, als Recruut,
door den Majoor van Waren aanneemen. Vrouw van Zwetz meent zich nu wel dapper
op den braaven Reinhart gewroken te hebben, en beschimpt hem over het verlies
van zyn ampt; maar de Zadelmaaker komt juist om zyne penningen, en zegt, dat,
in gevalle zy niet betaalt, haar twee Deurwaarders wachten; (dit was, daar de schuld
voldaan was, alleen geschikt om haar te vernederen,) intusschen komt 'er bericht,
hoe de Luitenant over den ontdekten aanslag van Wilsdonk, Jeannette betreffende,
gezegepraald heeft. Wilsdonk, die hierop met den Luitenant en Jeannette weder te
voorschyn komt, wordt van zynen schandelyken aanslag overtuigd, en de Geheime
Raad Schenk, een byzonder Vriend van Reinhart, hadt zich by den Vorst vervoegd,
en hem onder het oog gebragt, wien hy in den Hofraad verloor, en wie Wilsdonk
was: het geen uit de omkooping, door den Amptman in 't werk gesteld, nog klaarer
en klaarer bleek. Deeze Heer Schenk dan geeft, op order van den Vorst, Reinhart
het Ampt van Geheimraad, en Wilsdonk is geheel in zyne hand gesteld: dus ziet
Vrouw Zwetz haare Mynen zonder vrucht gesprongen. ----- Uit deezen Inhoud blykt,
hoe vol verwisseling dit Tooneelspel zy, en de keurigheid van de Characters, waarvan
wy hier te lande misschien ook wel voorbeelden hebben, maakt dit de aanpryzing
waardig.
Het Tweede Spel is, de Geestdryvery, of Jean Calas, Historisch Treurspel, naar
het Hoogduitsch van den Heer C.F. WEISSE. Een weluitgevoerd Treurspel, schoon
op een eenigzins ongewoone manier, wat de Tydsverdeeling aangaat, voorgesteld;
betreffende een persoon, wiens ongelukkig vonnis en straf deeze beschaafde en
verlichte Eeuw tot eene onuitwischbaare schande strekt.
Het Derde en Laatste Spel draagt den naam van Het Tweegevegt, Tooneelspel,
naar het Hoogduitsche van den Heere JESTER. Het geval is van deezen aart. Whigall,
eenige weinige maanden getrouwd, met de Dochter van eenen Brostenhal, wordt,
door zynen Schoonbroeder, op eene hevige wyze gehoond, terwyl zyne Vrouw
afwezig is. Zy dagen elkander uit, en op het oogenblik, als hy gereed is om te
vertrekken met Milson, zyn Seconde, komt zyne Vrouw onverwacht te huis: deeze
ontdekt uit zyn gelaat, dat 'er iets gaande is, maar-een brief, die Milson had laaten
liggen, en geschikt om haar, naa het te houden Tweegevecht, ter hand gesteld te
worden, ontdekt haar gedeeltelyk het geval; terwyl zy zich hierover hevig ontstelt,
komt Vader Brostenhal, die door redenkaveling alles aanwendt, om het Tweegevecht
af te keeren; doch te vergeefsch. Brostenhal de jonge laat zich aandienen.
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----- Whigall vliegt ter kamer uit. ----- Brostenhal hem agter aan. ----- Deeze komt
nog tydig genoeg om beider Pistoolen in de lucht af te schieten. Intusschen voedt
Mevrouw Whigall de eisselykste denkbeelden, op het hooren der schoten. Gelukkig
egter wordt zy verrascht door eenen beteren uitslag, en door de Edelmoedigheid
van Whigall, heeft 'er eene volkomene verzoening der Partyen plaats, het welk een
genoeglyke uitkomst aan dit Stukje verschaft. ----- Het zelve laat zich zeer wel leezen;
en wenschelyk ware het, dat zulke zedeleerende Spellen éénmaal op het Tooneel
de plaats van zoutelooze klugten mogten inneemen.

Julia Grunthal. Een Kostschool Geschiedenis. Uit het Hoogduitsch.
Te Rotterdam, by D. Vis, 1785, in octavo. 354 bladz.
Dit werkje is rechtstreeks ingericht tegen de Kostschoolen der Jonge Juffrouwen.
Wy zullen eerst een kort verslag van het beloop der Geschiedenis geeven, en dan
eenige aanmerkingen op hetzelve mededeelen.
Julia Grunthal, gebooren in het Dorp Lidenau, wordt tegen den wil van haaren
Vader, eenen braaven eerlyken Duitscher, op een Kostschool te Berlin besteld op
het sterk aanstaan van haare Moeder, die door den omgang met eenige aanzienlyke
Dames deeze wyze van Opvoeding de geschiktste rekende, om het geluk haarer
Dochter te bevorderen. In het begin heeft Julia veel te stellen met haare boersche
zeden, en met de zuivere beginselen, die haar Vader haar heeft ingeboezemd.
Allengskens verdwynt egter haare boerschheid en met één ook haar onschuldig
character. Zy raakt meêr en meêr aan de ydeltuitery der mode overgegeeven, doet
een reisje na Lindenau met haare Leermeesteres, Marianne haare boezemvriendin,
en andere schoolmakkertjes. Naa eenig Tydsverloop sterft haare Moeder, en
Grunthal hertrouwt met eene Vrouw, die geene volwasse Stiefdochter by haar in
huis gedoogen wil. Ondertusschen raakt Julia, al verder en verder, van streek door
het leezen van Romans, die de vlam haarer driften meer en meer aanblaazen, en
wel byzonder door eene Briefwisseling met den Broeder van Marianne, gehouden
door middelen van den Kapper van het Kostschool. Vader Grunthal geeft een bezoek
aan zyne Dochter, en vindt haar, buiten weeten van haar Mademoiselle, die zy door
een valsch voorgeeven bedroogen hadt, op eene publieke dansparty. Door den tyd
raakt zy van het Kostschool, en ter woon by haar Neef en Nicht Falk; by dezelve
verveelt haar de tyd in het eerst zeer, en de Predikant Eiche maakt zyne
opwachtingen by haar, die zy, naa eenigen tyd, volkomen afzet, terwyl zy door den
Broeder van Marianne schandelyk bedroogen wordt. Naa deeze teleurstelling wordt
zy gemeenzaam met haaren Neef Falk; dit loopt eindelyk zo verre, dat Falk eene
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scheiding bewerkt tusschen hem en zyne Vrouw, en met Julia een huwelyk aangaat,
het welk natuurlyk van een slecht foort is. Onbetaamelyke en hoogloopende
verspillingen brengen hunne zaaken in den war; Falk gaat door met een Dienstmeisje,
en Julia met een' Russischen Graaf.
Deeze Geschiedenis verhaalt Vader Grunthal grootendeels aan den Predikant
Zeelman, wiens Vrouw 'er zeer sterk voor was, om haar Dogtertje op een Kostschool
te bezorgen. Dit geeft tusschen beide gelegenheid tot zeer nuttige aanmerkingen
over dit onderwerp. - Het stukje is op eene uitlokkende wyze geschreeven, de styl
der byzondere persoonen wel in het oog gehouden, en het Character doorgaande
wel bewaard.
Wy gelooven, dat de meeste Kostschoolen voor Jonge Juffrouwen van dien aart
zyn, dat ze, over het geheel beschouwd, meer naa- dan voordeel te weeg brengen.
't Is ons bewust, dat daar menig een geheime Minnehandel aangevangen en
voortgezet wordt; dat het bezef van pligt daar dikwerf verdoofd wordt door de
ydelzinnige vermaaken, en dat het slegte kweekschoolen zyn, om goede
Huishoudsters en braave Huismoeders te vormen; maar, met dat al, komt ons de
schildery hier te sterk voor; en wilde de Schryver al zo spreekend een hoofdbeeld
in zyn tafreel hebben, mogt hy, onzes achtens, 'er meer bykomende beelden, van
beter alloy, hebben bygevoegd. - Met dit alles, egter, is dit Stukje voor alle
Huismoeders, die in de gedachten van Juffrouw Grunthal en Zeelman, wegens de
Kostschoolen, staan, leezenswaardig.

Vaderlandsche Zang, toegewyd aan Nederlands Inwoonderen. Te
Amsterdam, by J. Sluitman van der Meer, 1785. Behalven de
Voorrede, gr. 20 bladz. in gr. octavo.
Een welmeenend, vryheid en vredelievend, vers, verdeeld in een Voorzang, en drie
Zangen, die dan zamengenomen den Vaderlandschen Zang uitmaaken. Men zal
eer klaagen over het te veel redeneerende, dan over het zwellende, in dit stukje.
Trouwens de Schryver van hetzelve toont beter tot redeneerende voorstellen, dan
tot verhevene voorbrengsels van Dichterlyk vernuft, geschikt te zyn. De Leezer
oordeele uit het volgende, en de Auteur zal niet kunnen klaagen, of wy laaten met
die regels zyn voortbrengzel recht wedervaaren. Hy raadt dan, en niet zonder grond,
zyne Medeburgers.
‘Leest voor en teegen.....laat geen driften u beroeren....
‘En onderzoek 's Lands recht met een bescheidenheid....
‘Leert hoe zich Neêrlands magt tweeledig onderscheidt;
‘Eén, die 't bevel steeds geeft, en. Eén die 't uit moet voeren.
‘De Staaten van ons Land bekleeden 't hoogst bewind.....
‘'t Stadhouderlyk bestuur moet hun besluiten sterken,
‘En hun bevelen met getrouwheid uit doen werken,
‘Naar ieders eed en pligt, die hen aan 't Land verbindt.
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Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen.
De Bybel verdeedigd, door Ysbrand van Hamelsveld, Vierde Deel.
Te Amsterdam, by J. Allart, 1785. Behalven de Voorreden 388
bladz. in gr. octavo.
Met het beantwoorden der tegenwerpingen van 't Ongeloof, ter krenkinge van 't
gezag des Bybels, ontleend uit het gedrag van deze en gene Persoonen, aldaer
met lof gemeld, voortgaende, slaet de Hoogleeraer hier, eerstlyk, het oog op de
Profeten des Ouden Verbonds; en vervolgens op Jezus Christus benevens deszelfs
Apostelen. De algemene beschuldigingen tegen de Profeten, en de voornaemste
bedenkingen over zommigen hunner bedryven, die opmerking vorderen, worden
hier ten bondigste tegengegaen; en even zo wederlegd de gewigtigste bedenkingen,
die tegen het gedrag van Jesus en deszelfs Apostelen te berde gebragt worden.
Hier by komt nog, in dit Deel, ene oplossing der Tydreken-en der Aardrykskundige
zwarigheden in de Heilige Schriften, mitsgaders ene verdediging van de Bybelsche
(*)
Geslachtrekening . Eindelyk neemt zyn Hoogeerwaerde hier ook nog in overweging
het stuk der Wonderwerken; doch het zelve te breedvoerig zynde voor dit Deel, zo
bepaelt hy zich in dezen, tot het overwegen van de mogelykheid der Wonderwerken;
het aentoonen, dat wy dezelven zeer wel kunnen gelooven, wanneer ze door goede
en onloochenbare getuigenissen bekrachtigd zyn; en het beweren, dat zy inderdaed
zeer veel kracht van bewys hebben, om het gezag van een Godlyken Afgezant en
ene Godlyke Openbaring te staven. En hierop zal hy zich in 't volgende Deel ver-

(*)

De Hoogleeraer zich hieromtrent voor tegenwoordig richtende naer den aert van zyn Werk,
geeft in de Voorrede te kennen, dat hy ten oogmerke heeft, het Tydreken-Geslacht-en
Aardrykskundige van de H. Schrift, vervolgens, op zich zelve in afzonderlyke Geschriften te
behandelen; waerover 's mans arbeidzame en oordeelkundige geest ongetwyfeld nog al enig
nieuw licht zal kunnen verspreiden.
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ledigen, tot een afzonderlyk onderzoek van de Wonderwerken in de Heilige Schriften
vermeld; met oogmerk, om de tegenwerpingen der Ongeloovigen, of hunne
verdraaijingen, deswegens te ontzenuwen. ----- In de behandeling der hier
opgenoemde onderwerpen heerscht alleszins ene klaerheid van voorstellen,
waerdoor de Hoogleeraer het ongeloof ten krachtigste tegengaet, en zyn geschrift
byzonder geschikt is, om zodanige kundigheden in te boezemen, die den Leezer
tegen den geest van twyfelary wapenen. Men neme tot ene proeve hier van 's Mans
aenmerkingen (1.) over de intrede van Jesus in Jerusalem op een Ezel, onder de
toejuiching des Volks; en (2.) over zyn yver in 't reinigen van den Tempel, door het
uitdryven van de Wisselaers en Verkoopers; als mede (3.) over zyne harde redenen
tegen de Farizeen gevoerd; welk een en ander het Ongeloof in dat licht poogt te
stellen, als ware hier uit af te nemen, dat Jesus op een Waereldlyk Koningryk doelde.
Laten wy, met onzen geachten Schryver, het een en ander wat nader beschouwen.
(*)
‘Men wil dan , zegt hy, dat de optogt van Jesus in Jerusalem een besteld werk
was, om nu het Koningryk te aanvaarden. Jesus zal daartoe het Paaschfeest hebben
willen waarnemen, en, om aan zyne Leerlingen een schyn te geven, als of Hy
alwetend ware, hen om eene ezelin gezonden hebben, die daar en daar zou staan,
terwyl hy echter vrienden genoeg te Bethaniën had, om met eenen derzelver af te
spreken, om op eene zekere plaats eene Ezelin en derzelver veulen klaar te zetten,
dat zyne Leerlingen zouden zeggen: de Heere heeft ze van nooden, om dan die
beesten aan hun te laaten volgen. Vervolgens reed hy op den Ezel ter stad in, en
werd door het Volk begroet als de Koning van Israël, niet alleen zonder dat Hy zich
daar tegen verzet, maar zelfs verdeedigt Hy het geroep der kinderen, dat nog voort
(†)
bleef duuren tegen de Farizeen, Matth. XXI. enz. . ----- Deeze geheele beschuldiging
is zo ongerymd, dat men geene andere we-

(*)
(†)

‘Horus enz. Bl. 295, 296. Vom zweck Jesu. 11 Abschn. § 6.’
‘Voorgaande Dëisten hebben met deeze intrede van Jesus gespot, als voor hem onbetaamelyk,
en noemen die eene zeldzaame Cavalcade. CHARLES BLOUNT, Annales of Reason p. 165.
Doch dat het niet onbetaamlyk was, naar de zeden van het Oosten, op eenen Ezel te ryden,
als ook dat hier geene strydigheid in het verhaal der Euangelisten gevonden word, maar eene
vervulling van de Godspraak, Zach. IX. 9. hebben wy reeds aangetoond I D. Bl. 377. en II D.
Bl 183.’
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derlegging behoeft, dan den Lezer te verzoeken, om de geschiedenis zelve te lezen.
----- Het verdichtzel nopens de afspraak van Jesus met iemand, ter bezorging van
eenen Ezel, is zonder eenigen grond, en uit de lucht gegrepen, indien zulk iemand
zodaanig een vertrouwd vriend van Jesus was, dan zou hy ook deszelfs Leerlingen
gekend hebben, en waartoe zou dan de leuze, de Heere heeft ze van nooden,
gediend hebben? Hier kan men de ongerymdheid van dit verdichtsel met handen
tasten. ----- En wat den optogt betreft. Wat is 'er toch in denzelven, het welk na
eenen aanslag op het Koningryk gelykt? Een vermaard Profeet, door zyne leer en
wonderen bekend, reed op eenen Ezel, gevolgd van zyne Leerlingen, ter stad in,
en word van eene schaare van menschen vergezeld, die Hem als den Messias
begroeten. De stad raakt in beroering, en men vraagt, wie is deze? En welk is het
antwoord? Deeze is de Profeet van Nazareth in Galilea. Matth. XXI. 10, 11. Daar
zyn geene wapenen, daar is geene toerusting, daar word niets ondernomen tegen
de Romeinsche bezetting, niemand word beleedigd, de Overheid of de Romeinsche
Bevelhebber bemoeien zich met het geval niet, met den avond is alles weder stil;
En Jesus gaat uit de stad naar Bethanien, en overnacht aldaar. Niets van eenen
aanslag op het Koningryk! om nu te zwygen, dat, by de rechtspleging met Jesus
gehouden, dit een groot punt van beschuldiging tegen Hem zou geweest zyn, indien
'er zelfs eenige de minste schyn van eene onderneeming op het Koningryk geweest
was. Maar hoe kon 'er schyn voor wezen? Het geen Jesus op dien dag verrichtte,
was, dat Hy weldaadig door zyne wonderkracht in het openbaar blinden en kreupelen,
die in den Tempel tot hem kwamen, genas. ----- Ja maar! was dit geen daad van
Koninglyk geweld, dat Jesus zich aanmaatigde, dat Hy, een geessel van touwen
gemaakt hebbende, uit den Tempel dreef alle, die kochten en verkochten, en dat
Hy de tafelen der wisselaars omkeerde, en de zitstoelen der geenen die Duiven
(*)
verkochten? Matth. XXI. 12 enz. . Doch ligtelyk kunnen wy aan-

(*)

‘vom zweck Jesu l.c. § 7. Horus enz. Bladz. 297. WOOLSTON Discours I, on the miracles of
our Saviour pag. 22 seqq. heeft reeds deeze daad van JESUS als onmogelyk, ongerymd, en
ten hoogsten aanstootelyk opgegeven.’
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toonen, dat deeze daad en bedryf van den Zaligmaaker geen daad van oproer noch
geweld, veel minder het begin was van zynen aanslag op de Koninglyke waardigheid.
Voor eerst lette men op, dat Jesus tot tweemaal toe den Tempel gereinigd heeft,
eens by den aanvang van zyne bediening Joh. II. 13, 14. en wederom by deeze
(*)
gelegenheid, van welke Matth. XXI. en Marc. XI. spreken . Is dit nu zo, gelyk het
zeker is, dan vervalt immers alle voorwendzel voor de beschuldiging, als of Jesus
hier iets oproerigs verricht heeft. Ten tweeden: de Joden van dien tyd, de vyanden
van den Heiland, vinden in deeze gebeurtenis geen blyk van oproerigheid, zy vinden
'er het bedryf in van eenen Profeet, die yvert voor het huis van God. Alleen vragen
zy Jesus by de eerste gelegenheid, Joh. II. 18. Wat teeken toont gy ons, dat gy
deeze dingen doet? En by de andere Marc. XI 28. Door wat magt doet gy deeze
dingen, en wie heeft u deeze magt gegeeven, dat gy deeze dingen doet? Het word
ook in 't geheel niet aangeroerd onder de punten van beschuldiging tegen Jesus
ingebragt, by zyne verhooring voor Pilatus. Ten derden zien wy eens bedaard, wat
'er geschied. Jesus, gelyk ons de echte geschiedenis verhaalt Joh. II. 15, by de
eerste gelegenheid, maakte een geessel van touwkens, niet om de menschen daar
mede te slaan, gelyk de Schilders wel eens onoordeelkundig genoeg verbeelden,
(†)
maar om het vee voort te dryven . (Waarlyk een geessel van touwkens is een min-

(*)

(†)

‘Vergelyk ons IIde D. Bladz. 204, en voeg by het geen daar gezegd is, SCHUTTE H. Jaarboeken
Iste D. Bl. 312. alwaar hy het gevoelen van Bisschop PEARCE wederiegt, welke meent, dat
Johannes het geval op eene verkeerde plaats verhaalt, vergelyk de algemeene Bibliotheek
Iste D. Num. 2. Bladz. 152-156. SEMLER in zyne Beantwoording van den Schryver vom zweck
Jesu, Bladz. 222. meent insgelyk dat het een en 't zelfde geval is; doch dat het gebeurd zy
in het begin van Jesus bediening, en alleen door de andere Euangelisten hier geplaatst, om,
het geen door Jesus in den Tempel openlyk verricht is, by elkander te voegen. Het komt my
echter tot nog toe duidelyk voor, dat het twee onderscheidene gevallen zyn.’
De schryver van Horus verdraait dan de geheele geschiedenis, als hy zegt Bladz. 297: ‘da
zeigt 'er sich erst recht als einen gestrengen Herrn. Stricke nahm 'er, flechte daraus eine
Peitsche, peitschte die Ochsenhändler, die Taubenkrämer damit fort.’
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passend gereedschap voor iemand, die eene onderneeming doet op den troon, en
by de tweede gelegenheid leezen wy zelfs niets van den geessel.) Vervolgens dreef
Jesus alle de kopers en verkopers met hunne schapen en ossen uit den Tempel
enz. gevende voor reden, dat het huis zyns Vaders een Bedehuis voor alle Volken
behoort te zyn, en niet een huis van koophandel, veel min een spelonk van
moordenaaren, eene plaats van onrechtvaardigheid. Is hierin iets, dat naar eene
bedoeling zweemt op de Koninglyke waardigheid? Waartoe zou dan een aanval op
deeze kopers en verkopers dienen? dan had men eenen aanval op de Romeinen,
en die het met hun hielden, eer moeten verwagten. Ten vierden: Dewyl voords Jesus
dit zyn bedryf genoeg, en ter beschaaming zyner vyanden, verdeedigd heeft,
behoeven wy daarin niet wydloopig te zyn. Wat ook de Deïsten ter verschooning
inbrengen voor dit kopen en verkopen in den Tempel, het was onbetamelyk en
onbestaanbaar met de heiligheid der plaatze. Om nu niet te spreken van de
onrechtvaardigheid en ongeoorlofde winzucht, die hier zal uitgeoefend zyn, alzo dit
niet uit de duidelyke woorden der geschiedenis, maar wel uit de omstandigheden,
(†)
is op te maken. Eindelyk, zonder dat men hier iets wonderdaadigs behoeft te stellen ,
kan men zeer wel begrypen, hoe Jesus dit alleen heeft kunnen verrichten. Het gezag
der Profeeten was eerwaardig onder het Jodendom, zy waren het, die recht hadden,
om de misbruiken in den Godsdienst te herstellen, of te doen herstellen. Hier was
een openbaar misbruik, het welk den Godvruchtigen reeds lang zal geërgerd hebben,
thans komt Jesus, en eerwaardig in zyn gelaat, krachtig in zyne redenen, dryft Hy
die lieden, die hier hunne plaats niet moesten hebben, en zich des wel bewust
waren, uit den Tempel, alles bevestigende met de aanhaaling der Godspraaken.
----- Hier behoeft men aan geen recht der Zeloten te denken, veel minder blykt het,
uit het echt geschiedverhaal, dat hier iets strengs, dat hier eenige verkeerde drift in
Jesus heeft plaats gehad. Hy

(†)

‘HIERONYMUS Comment. in Matth. XXI. Op. T. IX. p. 51. houd dit bedryf voor het grootste van
JESUS wonderwerken, gelyk ook ORIGENES by LAMPE aangehaald, Comm. ad Joh. l.c. vergelyk
SALDENUS Otia Theologica lib. IV. Exercit. I. doch dewyl de Schrift hier van niets gewaagt, en
men de geheele gebeurtenis zonder een wonderwerk zeer wel begrypen kan, is 'er geen
grond voor deeze stelling.’
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handelt bedaard, maar ernstig en deftig. ----- En wat men 'er meer byvoegt, zyn
eigen vonden, in een hart gesmeed, dat tegen Jesus en den Godsdienst
vooringenomen is. ----- Maar ook dit zal een blyk zyn, dat Jesus op het aardsch
Koningryk doelde, dat hy de Farizeën zo hard heeft aangesproken. ‘In het begin gaf
Hy den Schriftgeleerden en Farizeën wel goede woorden, en zocht hen met eenigen
schyn van zyn Messiasschap te overtuigen; maar als dit niet hielp, begon Hy hen
te schelden, en by het Volk in kleinachting te brengen, waarmede Hy niets minder
bedoelde, dan het Volk tegen de Overheid op te hitzen, de Overheid te doen afzetten,
(*)
en zich de regeering aan te matigen .’ ----- Ongegronde beschuldiging zeker! Waar
leest men, dat Jesus eerst gezocht heeft met zagte woorden, de Farizeën tot zyne
party over te haalen? Johannes de Dooper had hen reeds naar het leven afgebeeld,
(†)
als hy hen Adderenkroost noemde . En waren dan die Schriftgeleerden en Farizeën,
welken Jesus hunne geveinsdheid en huichelaary onder het oog bragt, de Overheid
der Joden? En indien zy het al waren, zou dan Jesus niet regtstreeks tegen zyn
oogmerk gehandeld hebben, dat Hy deezen zich tot vyanden maakte? Wy weeten
immers, dat zy zeer ongaarn zich aan de Romeinen onderwierpen, en derzelver juk
droegen. Hoe yverig zouden zy geweest zyn, om Jesus toe te vallen, en te
ondersteunen, by aldien Hy een waereldsch Ryk had willen oprichten, en een oproer
aanvangen tegen de Romeinen? Maar als Hy hun leerde, dat de waare Vryheid
daarin bestond, dat men van zondigen afliet, en dat Hy daartoe ook gekomen was,
om hen van de zonden te verlossen, en dus waarlyk vry te maaken, Joh. VIII. 34.
dan zyn zy hevig op Hem gebeeten, en zoeken zynen dood.’

(*)

(†)

‘Matth. III. 7. Onze Vertaaling heeft Adderen-gebroedsels, liever Adderen kroost, want de
Adders baaren levende jongen, en broeden geene eieren uit. Zie J.V. LIER Verh. over de
Drentsche slangen en adders. Bladz. 92.’
‘Vom zweck Jesu l.c. Horus enz. Bladz. 311. CELSUS vond deeze hardheid van Jesus woorden
reeds onbetaamlyk voor Hem, ORIGENES contra CELSUM. Lib. II. pag. 701. Hy was echter te
verstandig, om daar uit te besluiten, dat Jesus het op het Koningryk had toegelegd.’

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

371

Leerredenen van J. van Loo, Predikant te Ootmarsum. Eerste Deel.
Te Utrecht, bij A. van Paddenburg. Behalven de Voorreden, 407
bladz. in gr. octavo.
Ene oordeelkundige ontvouwing van het te behandelen onderwerp, ene klare en
nadruklyke voorstelling van het leerzame, en een ernstige aendrang van het
betrachtlyke, verenigen zich by uitstek in deze Leerredenen; die in ene manlyke
tael, met ene treffende deftigheid, zonder ene gekunstelde welsprekendheid, door
den Eerwaerden van Loo opgesteld zyn. De volgende onderwerpen worden hier in
a

behandeld. Het schadelyk bedrog der Zonde, Spr. XI. 18 . Simeon in den Tempel,
b

Luc. II. 25-32. Jezus het voorbeeld van den Christen, 1 Pet. II. 21 . De Christelyke
b

zagtmoedigheid naar het voorbeeld van Jezus, Matth. XI. 29 . Geeft de geschiedenis
van den bekeerden kwaaddoener grond, om zyne bekeering uit te stellen tot een
sterfbedde? Luc. XXIII. 39-43. De opgewekte jongeling van Naïn, Luc. VII. 11-15.
a
De groote goedertierenheid van God omtrent de menschen, Ps. CXXXVI. 1 . Gods
a
gadelooze barmhartigheid omtrent de Zondaars, Ps. CXIX. 156 . De heerlykheid
a
van Gods liefde omtrent zyne Kinderen, 1 Joh. III. 3 . Gods heerlykheid in de
a
Sneeuw, Ps. CXLVII. 16 . Tot een stael van 's Mans wyze van voorstellen, diene,
uit zyne Leerreden over 't misbruik, dat velen van 't voorbeeld van den bekeerden
Moordenaer maken, zyne vergelyking, tusschen dien begenadigden misdadiger,
en de stervenden, die hun leven hebben doorgedroomd, in het voeden van het
rampzalig wanbegrip, dat het altoos tyds genoeg is, om zig te bekeeren. ----- Zyn
Eerwaerde het Euangelisch geschiedverhael, betreffende het voorgevallene zo met
den enen als anderen moordenaer, en 't gesprek van Jezus ter dier gelegenheid,
in een duidlyk en aendoenlyk licht geplaetst hebbende, gaet daerop over, om te
toonen, dat, integenoverstelling van 't misbruik, 't welk zo dikwils van deze
geschiedenis gemaekt word, alles in dezelve juist geschikt is, om een ieder van het
dwaes uitstellen der Bekeering af te raden; aen welk voorstel hy dan wyders ene
gemoedlyke toepassing hecht, die ene ernstige waerschouwing tegen allen uitstel
van Bekeering, en aenmoediging ter ware boetvaerdigheid, behelst. ----- zy, die
genegen zyn, om deze geschiedenis te misbruiken, beschouwen den zogenaemden
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bekeerden Moordenaer gemeenlyk als een overgegeven guit tot op het oogenblik
toe, waerin hy uitriep, Heere, gedenk aan my. Dan de Eerwaerde van Loo doet zeer
duidelyk zien, dat men tot deze vooronderstelling geen genoegzamen grond heeft,
en dat het geheele beloop der geschiedenisse, in die tydsomstandigheden, ons
veeleer doet denken, op een mensch, ‘wiens bekeering, al eenigen tijd vooraf
begonnen, alleen voltooid is geworden op het kruis: wiens bedrijf in dezen toont,
dat hij, reeds in de gevangenis, van de duisternis tot het licht, en van de magt des
Satans tot God was overgebragt geworden.’ Indien men al de hoogere
waerschynlykheid van dit laetste denkbeeld niet wilde erkennen, men kan althans
de mogelykheid niet lochenen: en dit zo zynde vervalt het wraekbare steunzel, dat
men 'er in waende te vinden. Hiermede verbind zyn Eerwaerde, om dit misbruik te
krachtiger tegen te gaen, de opgemelde vergelyking, en vervolgt aldus.
‘Onaangezien alles, wat voor het tegendeel pleit, blijft de groote menigte verkleefd
aan het verjaard, het oud vooroordeel, aangaande dezen Man. Wel aan dan, het
zij eens zo ----- ik vooronderstel het voor een oogenblik met u ----- het zij zo, dat hij
eerst op het kruis is bekeerd geworden ----- dan nog M.G.H. (ô! denkt dat ik nu
onwijs worde, om u van uwe gevaarlijke dwaasheid te genezen) dan nog is dit
voorbeeld niet geschikt om dien zinnelozen waan te koesteren, die reeds duizenden
bedrogen heeft; nog misschien ----- treurig misschien! ----- duizenden bedriegen
zal; en die het oogmerk van de geheele prediking der zaligmakende Genade Gods
tot dus ver aan uw hart vernietigd heeft. Indien gij oogen hebt M.H. gebruikt ze dan,
en ziet. 'Er is geen waarheid in de waereld, indien dit geen waarheid is, dat deze
vooronderstelling zelfs u geen regt geeft, om eene bekeering op het sterfbed te
wagten; dat zij aan uwe hoop van, na een zondig leven te hebben gevoerd, zalig te
zullen sterven, geene gronden geeft. Komt ----- geeft mij, bid ik u, uwe
onbevooroordeelde aandagt, terwijl ik met weinige hoofdtrekken eene vergelijking
zal maken, tusschen dezen begenadigden misdadiger, en de stervenden, die hun
leven hebben doorgedroomd, in het voeden van het rampzalig wanbegrip, dat het
altoos tijds genoeg is, om zig te bekeeren.
De Misdadiger wist met ongetwijfelde zekerheid, dat
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hij sterven moest, dat 'er geen hoop van ontkoming was. Welk een kragtige
drangreden voor hem, om op zijn toekomstig lot te denken; om van de weinige
oogenblikken, welke hem nog overig waren, gebruik te maken. ----- Maar onze
kranken! ----- sommigen weten dit niet met zekerheid, ----- anderen kunnen dit
opmaken uit den aart hunner ziekte, maar zij doen dit niet ----- zij paaien zigzelf met
de hoop van herstel - zij worden hierin gesterkt door anderen ----- zij verwijderen
alle voorstellingen, vermoedingen van het tegendeel van zig ----- zij vleien zig met
een harsenschimmige hoop - ach! bij zulke krankbedden valt het voor een mensch,
die weet wat sterven is, moeielijk zijne traanen te bedwingen ----- zij vleien zig dikwils
nog, schoon de levenskragten reeds zijn weggekwijnd, de adem korter gaat, de pols
zig optrekt, het gezigt begint te breken, en alles aankondigt, dat de dood in aantogt
is, om den nedervellenden slag te geven. ----- Daar staan wij dan, Predikers van 't
Euangelie, maar waartoe? kunnen wij bij menschen, die zig zoo vleien, iets uitrigten,
met alle onze voorstellingen van Gods Regtvaardigheid en Heiligheid, met alle onze
bedreigingen, met alle onze opwekkingen tot schuldbekentenis en geloof, met alle
onze toeroepingen van haast u! haast u! eer het te laat is, om uwe ziel te behouden?
kunnen wij met dezelve in het hart dringen, daar het groot gewigt, dat aan dezelve
kragt kan geven, ontbreekt.
De bekeerde Misdadiger had kennis van verscheiden noodzakelijke waarheden
van den Godsdienst, en hij wend zijne korte levensoogenblikken aan, om met deze
kennis zijn voordeel te doen. ----- Maar onze kranken! ----- De deerniswaardigste
onkunde, veroorzaakt door het schandelijk verzuim van de gelegenheden ter
onderwijzing, of valsche, dikwijls allerschadelijkste begrippen beheerschen hen, en
maken hunne bekeering tienvouwig moeielijker, als zij uit haaren aart is. Of is het
ziekbed de beste plaats, om onderrigt in de waarheden van het Euangelie te
ontfangen? Is men dan geschikt om vooroordeelen af te leggen? Zal dan de waarheid
minder tegenstand van het verduisterd verstand, en het verwilderd hart, ondervinden,
dan in gezonde dagen? ----- Maar laaten de zieken kundig, wel onderwezen zijn.
Maakt deeze omstandigheid het waarschijnlijker, dat zij het hart zullen openen voor
de waarheid. Dwaasheid! T. Zij hebben ze duizendmaal gehoord, en het hart is
verhard
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gebleven, en zullen zij ze nu, met een lusteloze, verzwakte ziel, met een hart, dat
woest en ledig is van allen opregten ernst naar bekeering, en waarin de natuurlijke
afkeerigheid, door ligtzinnige, talloze verwerpingen der waarheid, op eene
onuitdrukbare wijze vermeerderd is geworden, ----- zullen zij ze nu hooren, ----zullen zij nu raakbaar zijn door de beminnelijke en kragtige drangredenen tot geloof
en deugd? Hoe weinig kent hij den mensch, die zig dit wijs maakt!
De bekeerde Misdadiger had vrijheid van geest, om, in het midden zijner stekende
smarten, aan de belangen van zijnen onsterfelijken geest te denken. ----- Maar
hebben dit alle kranken? Kan iemand onzer zig dit onschatbaar voorregt beloven?
Kunnen wij over den aart der ziekte, die ons in het graf zal slepen, willekeurige
bestellingen maken? ----- Eene koude trilling bevangt mij T., als ik mij in de
verbeelding plaatse bij die sterfbedden, waarop ik ongelukkigen zag zieltogen,
geschokt door stuiptrekkingen, beroerd door bedwelmingen, verhit door
ijlhoofdigmakende koortsen, of neergedompeld in gevoelloosheid, tot bezwijking
toe afgemarteld, door langdurige benauwende ziekten, en in onmogelijkheid gebragt,
om op eene bedaarde redelijke wijze met hun verstand te werken ----- ach! zij waren
op het punt van sterven, en wisten het niet, en konden 'er niet aan denken ----- zij
lagen daar hijgende, gierende, uitgeput, worstelende met stervende kragten tegen
den aannaderenden dood, bedekt met het koude doodzweet, en zij konden niet aan
Hem denken, die hen zo zou roepen voor zijnen rigterstoel! ----- welk een gezigt!!!
Kan dit uw geval niet zijn? Wie verzekert u van het tegendeel? ----- En indien het
zo ware, wat wordt 'er van u, Zondaar? God! wat wordt 'er van hem, die U te vergeefs
laat roepen, nodigen en bidden??
De bekeerde Misdadiger stierf in zonderlinge omstandigheden, in een tijdsgewrigt,
dat eenig was, en eenig blijven zal. Hij hing naast het kruis van het vleeschgeworden
Woord, aan wiens wenk het heelal hangt, en hij zag de natuur in beweging om dit
stersuur te verheerlijken. Zal dit gezigt, nog versterkt door alles, wat de stervende
Jesus sprak en deed, niet kragtig op zijn hart hebben gewerkt? Niemand onzer kan
zo iets verwagten, en evenwel troosten 'er zig veelen mede. Het is zo T; God, die
oneindig is in Barmhartigheid, kan uwe laatste
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krankheid zo inrigten, met zulke buitengewoone treffende omstandigheden voorzien,
dewelke uit haren aart geschikt zijn, om uwe opmerksaamheid op uw toekomstig
lot te bepalen, en u te bewegen tot het ontvlugten van den dreigenden toorn uwes
Rigters. Hij kan dit doen T. ----- maar zal Hij dit doen? ----- Nu ik vooronderstel dit,
maar ziet dan aan den booswìgt, die aan de andere zijde van Jesus hangt, wat
zulke omstandigheden uitwerken op een hart, dat, met langgekoesterde boosheid
doortrokken, vastgeworteld in de ongeregtigheid is ----- ziet hem sterven in zijne
godloosheid, en leert, wat het natuurlijk einde van een mensch is, die, onaangezien
de stem van God, van Jesus, van zijn geweten, zig door zijne blinde driften heeft
laten heen voeren tot het versmaden van de lessen der waarheid en der deugd ----treedt toe, Zondaars! ziet den verharden Moordenaar sterven; en beeft! ----- beeft
voor de gevolgen uwer dwaasheid! ----- beeft voor de uitwerkselen van eene met
drift gekoesterde zonde! ----- beeft voor de onmenschelijke gevoelloosheid, die
onvermijdelijk volgen moet, op het aanhoudend onderdrukken van zijn geweten, en
die ook dan, wanneer de Vader der Barmhartigheid in uwe laatste oogenblikken,
door eene vereeniging van plegtige omstandigheden, uwe ziel wilde rukken als een
brandhout uit het vuur, derzelver kragt verstompen zoude!!’

Het noodzaakelyke doch welgeregelde gebruik der Rede in 't stuk
van den geopenbaarden Godsdienst, door P. Conradi, Hoogl. in
de H. Godgel. in de beroemde Hooge Schoole, te Franeker. Uit het
Latyn vertaalt. Tweede Uitgave. Te Rotterdam, by H. Maronier. In
quarto 68 bladz.
Nademael de onderscheiden denkwyzen over het gebruik der Rede, in 't stuk van
den geopenbaerden Godsdienst, in deze dagen weder enigzins verlevendigd worden,
is 't niet ongepast, dat men den onderzoekgragen Lezer op nieuw de Redenvoering
van den Hoogleeraer Conradi, over dit onderwerp, voor meer dan 30 jaren reeds
vertaeld uitgegeven, aenbiede. 't Lot van soortgelyke Schriften is veelal, dat ze, hoe
gretig ook by de eerste afgifte gelezen, eerlang in paketten weggeleid en
genoegzaem der vergetelheid overgegeven worden. Intusschen zyn 'er dikwerf nog
al onder, die een beter lot
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verdienen, en wel waerdig zyn, dat ze der vergetelheid onttrokken worden; en onder
dezulken mag men ook deze Redenvoering met het hoogste regt plaetzen; des
derzelver lezing aen alle de zodanigen, die begerig zyn om dit gewigtige Stuk te
onderzoeken, wel aengeprezen moge worden.
Zyn Hoogeerwaerde behandelt, in de eerste plaetze, dit onderwerp in 't algemeen;
ontvouwt deszelfs aert, doet ons de uitersten, waer toe men dikwerf overgeslagen
is, opmerken; en toont ontegenzeglyk, dat het gebruik der Rede, in 't stuk van den
geopenbaerden Godsdienst, niet dan onbezonnen, en tot nadeel van den Godsdienst,
gewraekt kan worden, des het in tegendeel regt ernstig te handhaven zy. ----- Na
dit algemene gaet hy over tot een meer byzonder betoog van de drie volgende
Voorstellen. (1.) ‘Dat, men zonder het gebruik der Reden, en den bystand van het
natuurlyke Licht, geene genoegzaame vaste overtuiging van de Goddelyke
Openbaaringe, welke de Christenen eerbiedigen, hebben kan. (2.) Dat, zonder het
gebruik der Reden, de waare en echte zin der Goddelyke Openbaaringe nimmer
van ons verstaan, noch van de valsche en onechte kan onderscheiden worden. (3.)
Dat het gebruik der gezonde-Reden noodzaakelyk is om het gewicht der
geopenbaarde Waarheden zelve te kennen en te beproeven.’ Om dit laetste Voorstel
te overtuigelyker te behandelen, zo vestigt by de aendacht afzonderlyk, op de
Geboden, die men te betrachten, de Leerstukken, die men te gelooven, en eindelyk
de Beloften, die men te hoopen heeft. ----- Hieraen hecht de Redenaer voorts ene
aenmoediging van 't gebruik der Reden; met ene nevensgaende waerschouwing
tegen alle waenwysheid en onbedagtzaemheid; ons tevens aenradende het afleggen
van alle vooroordeelen in 't onderzoeken der Godsdienstige Waerheden; en dat
onderzoek te doen, met een oprecht Godvruchtig gemoed, onder de ernstigste
gebeden tot den Allerhoogsten, om zynen zegen over onze poogingen.
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Het gebrekkige der Rede, vooral in den Godsdienst, wysgeerig
voorgesteld, door Philoxenus, onder geen Gezindheid behoorende:
aan den Eerwaarden Heere Paulus van Hemert. Te Amsterdam, by
M. de Bruin, 1785. In gr. octavo. 24 bladz.
Van dit Stukje kunnen wy den Lezer niet veel leerzaems belooven. Het heet een
wysgeerig voorstel, maer wy hebben 'er niets van den wysgeerigen leertrant in
gevonden. Philoxenus heeft, zo wy anders het gevoelen van den Heer van Hemert
wel verstaen, den aert van 't geschil niet wel gevat: hy verwart het redelyk vermogen,
en 't misbruik, of liever het verwaerloozen van 't zelve, onder een. Naer zyne
bevatting is de Rede niet t'enemael bedorven, maer gebrekkig, ziek, en wel in zo
verre, dat zy zeer wel blind en verduisterd in Goddelyke zaken genoemd mag
worden. Dan, ter stavinge dezer stellinge, hebben we geen Wysgeerig bewys in dit
Geschrift aengetroffen. Edoch, wat zullen wy zeggen? Indien des Schryvers stelling
gegrond zy, en deze ziekte der Rede, gelyk hy beweert, hare trappen hebbe, dan
is mogelyk onze Rede te ziek om de kracht van zyn bewystrant te vatten; of de zyne
te ziek om het stuk naer den eisch te voldingen. En hoe zal de zieke Rede
daeromtrent iets beslissen! ----- Elk zy hier derhalve voor zich zelven omzichtig op
zyne hoede: want als de blinde den blinden leid, loopen zy beiden groot gevaer van
in de gracht te vallen.

Geneeskundige Electriciteit, door W. van Barneveld. Lid van het
Provinciaal Genootschap te Utrecht, der Maatschappy van den
Landbouw, en Apotheker te Amsterdam. Te Amsterdam, by J.B.
Elwe en D.M. Langeveld. Behalven het Voorwerk en Bladw. 387 bl.
in gr. 8vo.
In dit Boekdeel, deelt ons de Heer BARNEVELD een aantal Waarneemingen mede,
omtrent de werking der Electriciteit op het Menschelyke Ligchaam, die voor den
Geneesheer en Natuuronderzoeker, beide, van zeer veel aanbelang zyn. ----- Wy
zullen dan onzen Leezer met de onderwerpen daerin voorkoomende wat nader
bekend
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maaken, en den zaaklyken Inhoud daarvan kortelyk mededeelen.
Het Boek zelve is in Twee Deelen gesplitst, waarvan het eerste wederom in de
volgende Hoofdstukken. In het Eerste Hoofdstuk geeft de Schryver eene verklaaring
van den noodigen Toestel om Geneeskundig te Electriseeren. Het tweede Hoofdstuk
bevat een onderwys, om eene Electrizeermachine, en den noodigen Toestel, tot
Geneeskundige Proeven, wel te gebruiken. In het Derde Hoofdstuk beschouwt de
Heer v. Barneveld de uitwerking der Electriciteit op het dierlyke Lichaam. ----- Schoon
dit stuk zeer moeielyk is, om te verklaaren, zo gelooven wy tog, dat men, hoewel
op een bepaalden afstand, met meerder zekerheid daarover kan oordeelen, dan
over de werking der meeste Geneesmiddelen. Ten minste de meer gevorderde
kennis omtrent de werking van het Principium vitale, en deszelfs analogie met de
werking der Electrike vloeistof, hebben aan dit onderwerp veel licht bygezet. ----Dog wy wyzen onzen Leezer omtrent dit stuk tot de Verhandeling van onzen
Schryver, die zeer veel leezenswaardig daarover bygebragt heeft. ----- Omtrent de
wyze op welke de Electriciteit naa den verschillenden aart der ziekte, en den toestand
des Lyders, deelt de Schryver zeer nuttige Voorschriften mede. - Gaarne, zegt hy,
had ik deeze voorschriften willen bekrachtigen, met het gezag van groote Mannen,
die lang voor my geëlectriseerd hebben. Dan ik heb even min daarvan kunnen
ontdekken, als dat ik getracht heb te vinden, hoe en op welke eene wyze zy hunne
Lyders, die geneezen werden, electriseerden. - Onze Schryver schynt dan met het
voortreflyk Werk van den Heer CAVALLO, nog met dat van Mr. NAIRNE, over de
Geneeskundige Electriciteit, bekend geweest te zyn.
In het Tweede Deel komen de Proeven en Waerneeminge zelve voor, die de
Schryver zeer naauwkeurig en omstandig mededeelt. - Daar het Geneeskundig nut
der Electriciteit, alleen, door Proeven en Waerneemingen moet beslist worden, en
deeze meer afdoen dan alle vruchtlooze redeneeringen, over de Modus agendi; zo
oordeelen wy dit Tweede Deel ook als het gewigtigste, waardoor de Schryver de
Geneeskundige Electriciteit verrykt heeft. ----- De opregtheid, waarmede de uitslag
der Proeve word medegedeeld, verdient den billyksten lof. ----- Van de zes-en
veertig, welke de Heer v. Barneveld geëlectriseerd heeft,
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zyn 'er twintig volkomen, en elf gedeeltelyk, geneezen, tien hebben niet kunnen
geneezen worden, en de overige vyf zyn weggebleeven.
Wy, voor ons, hebben dit Boek met veel genoegen geleezen, en hoopen dat de
Schryver, wiens werkzaamen aart ons bekend is, dit onderwerp verder zal
voortzetten, en zyne nadere Waarneemingen daaromtrent opgeeven. - Een enkele
Proefneeming zullen wy, onzen Leezeren, uit dit werk nog mededeelen.
‘HARMINA GROBBÉ, een jonge Dochter van omtrent 20 jaaren, kreeg, voor 5 a 6
jaaren, in den Winter, een lammen Arm, die zig van de helft des Opperarms tot aan
de uiteindens der Vingeren uitstrekte, en welker lamheid door de Vorst veroorzaakt
was; de verlamde deelen waren niet alleen beweegeloos, maar ook tevens
gevoelloos, zo dat haar arm, om zo te spreeken, levendig dood was; levendig wegens
de circulatie van het bloed, alzo de polsslagader even als in den anderen arm sloeg,
en de natuurlyke warmte geëvenredigd was aan de andere; dood, om dat zy zig
kon branden zonder gevoel, en nogthans een brandblaar ten voorschyn kwam, en
op zyn tyd weder genas; alsmede, om dat zy zig kon snyden dat het bloed volgde,
terwyl zy niets gevoelde: ik kneep en drukte haar aan dien arm en vingeren, stak
haar op verscheidene plaatzen met een speld, zo dat het bloed uit het vleesch
kwam, zonder dat zy eenige pyn of prik gewaar werd.
Dit, gevoegd by een vyfjaarigen tyd, dat zy reeds in dien staat was geweest, deedt
my vreezen voor haare herstelling: ik durfde zo veel van de electriciteit niet hoopen;
maar de uitkomst ging myne verwachting te boven, tot myne en haare rechtmaatige
blydschap.
Ik vooronderstelde dat haare geneezing, zo zy die door de electriciteit verkreeg,
langzaam zoude gaan, en dat wy met geen kleine hoeveelheid electrike stof
toetedienen, konden bestaan; daarom nam ik terstond een flesch van 24 duim
bekleed glas, om haar schokken toeredienen, stellende den electrometer ¼ duims
afftand van den eersten conductor der electriseer-machine: het was op den 4 August.
1780, dat ik dit, voor 't eerst, met 100 schokken begon; op den zelfden dag nog
eens, en voords op de volgende dagen, tweemaal, te weeten, 's morgens en 's
avonds herhaalende, in dier voegen, en met dien voorspoed, als straks zal blyken:
ik stelde de vier eerste dagen den electrometer een
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derde duims, en de twee volgenden twee derde duims, van den eersten conductor
van het werktuig; vermeerderende dagelyks de schokken, zo dat ik door deezen
arm, ten einde van den zesden dag, zynde de twaalfde electriseering, reeds tusschen
de 300 á 400 schokken liet doorgaan; stellende een koperen knop, die ik, geïsoleerd
door een glazen pyp, vasthield, en met ééne der beide zyden van de flesch vereenigd
had, op de vingeren, en een anderen soortgelyken aan den opperarm, ter plaatze
daar de lammigheid en gevoelloosheid begon, somtyds de geïsoleerde knoppen
verwisselende, om daardoor den stroom van den electriken schok te veranderen.
Wanneer ik binnen den omtrek der verlamminge bleef, gevoelde zy even min van
de schokken, als een metaale conductor daarvan gevoelt, wanneer de schok 'er
doorgeleid wordt; maar zo dra ik iets hooger kwam, gevoelde zy het duidelyk, doch
niet verder dan zig het leven in den arm uitstrekte: nieuwsgierig om te beproeven,
hoe ver de zenuwen gevoelloos zouden kunnen worden, ten opzichte van de
electriciteit, of liever, hoe veel electriciteit 'er noodig ware, om in een verlamd
gevoelloos lichaam leven te bespeuren, schokte ik dat gevoellooze deel met een
flesch van 45 duim bekleed glas, en één duim afstands van den electrometer, dan
zy gevoelde niets: ik klom langzaam op, met herhaaling van schokken, tot een flesch
van 150 duimen bekleed glas, eer zy iets gevoelde: dit gevoel was zeer diep in den
arm gelegen, en ik geloof liever, dat het zig alleenlyk, in een nog niet volstrekt
gevoelloos zenuwtje ontdekte, dan dat ik zoude durven vooronderstellen, dat wy,
in de toen nog levenlooze zenuwen, eenig gevoel bragten: indien iemand dit zoude
willen tegenspreeken, zoude ik vraagen; waarom gevoelde zy het alleen in de diepte,
en niet in de uitwendigere deelen, waardoor de electrike schok hoofdzaakelyk
doorging? want dit is zeker, dat de electrike stof altoos den kortsten weg neemt,
naar de plaats zyner bestemming, dat is, de plaats des evenwigts; derhalven zal de
stof meer door de oppervlakkige, dan door de inwendige deelen van het lichaam,
dat tot een geleider gebruikt wordt, heen gaan, om de electrike stof van den binnennaar den buitenkant der flesch te brengen.
Dat nu de schok ook in de diepte gevoeld werd, hangt af van de grootte der flesch,
die, meer stofs bevattende, altoos van den geleider meer plaats inneemt, en
derhalven,
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nu dieper gaande dan alle de voorige schokken, die diep liggende en nog levende
zenuwen kon treffen, en daarom, hoewel weinig, nogthans gevoeld werd: een flesch
van 206 duimen bekleed glas, bragt het zelfde gevoel voord: zy kreeg niet, gelyk
meesttyds andere lyders, roode of bonte vlekken, op de armen of handen, van de
schokken: het weinige effect dat zy tot nog toe van de electriciteit had, schoon sterk
geappliceerd, bragt ons niet te rug van onze onderneeming, aangezien zy moeds,
en ik gedulds genoeg bezat, om het werk voordtezetten.
Ik vermeerderde het getal der schokken, tot 1000 daags, en nam een flesch van
36 duimen bekleed glas, stellende den electrometer één duim van den conductor:
toen ik haar nu in 't geheel agttien maal geëlectriseerd had, begon zy in haar'
opperarm, iets laager dan de gewoonlyke afscheiding, tusschen het levendige en
doode, gevoeliger te worden, zo wel van boven op den arm, als aan den binnenkant,
het welk zig van dag tot dag, van boven af, langzaam naar beneden uitstrekte, en
door my onderzocht werd, met het prikken van een speld, die ik op een' afstand van
een lyn van een duim, in het vleesch kon steeken, of zy het alsdan niet gevoelde,
na dat die hooger of laager door my gestoken werd.
Te gelyk dat het gevoel in de zenuwtjes van de huid wederkeerde, begonnen ook
de dieper gelegene zenuwen te herleeven, en zy gevoelde nu altoos den schok, zo
verre het leven wedergekeerd was, het welk, na de veertigste electriseering,
volkomen gebeurde: sterk begen haar gantsche arm, nu onder de electriseering te
zweeten, en die somtyds zo nat werd als of hy uit het water gehaald was, zo dat de
droppelen van haare hand en vingeren afdroopen; waarom ik haar ried, een roode
baaije handschoen te vervaardigen, en die aantetrekken, als zy uit myn huis ging,
om te beletten dat deeze uitwaaseming niet verhinderd, maar integendeel bevorderd
werd; te meer, om dat zy my gezegd had, dat deeze ongestelde arm, altoos, zeer
vatbaar en aandoenlyk voor de koude geweest was.
De pink en de duim waren de eersten die levendig werden, en zig langzaam
konden beweegen; voords de volgende vingeren, doch de middenste vinger het
laatst, het zy dat ik die minder electriseerde, of dat 'er andere redenen voor waren:
een plaats zo groot als een ducaton, boven op de hand by den pols, terwyl zy lam
was, ge-
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brand en weder geneezen zynde, keerde het laatst van alle deelen tot het gevoel
weder.
Tot dus verre gevorderd, was zy nog niet in staat om iets te verrichten, en het
scheen, dat ik, met op deeze wyze voordtevaaren, ook niets meer vorderde: ik nam
derhalven een groote leidsche flesch, houdende 102 duimen bekleed glas, stelde
den electrometer een halve duim van den eersten conductor des electriken werktuigs,
en gaf haar 's morgens en 's avonds, telkens 100 à 150 schokken; dit was van dit
gewenscht gevolg, dat zy, na verloop van 5 à 6 dagen, iets met haare vingeren kon
aanvatten, en vry meer gevoel, als ook beweeging, in hand, arm en vingeren kreeg.
Dit deed my besluiten, om de electriciteit nog meer te versterken; ik stelde den
electrometer nu voortaan één duim van den eersten conductor, met dezelfde flesch,
en na eenige dagen nam ik een flesch aan, van 136 vierkante duimen bekleed glas,
door welk een en ander ik zeer aanmerkelyke vordering bespeurde, en zy in staat
gesteld werd om reeds het een en ander te kunnen verrichten: by voorbeeld, een
kopje met vocht overtegieten en aan den mond te brengen; een anderen den hoed
van het hoofd te neemen; voords de muts en boezelaarshand vasttebinden: dan
door deeze zwaare schokken werd zy zeer vreesachtig, om zig te laaten
electriseeren, gemerkt door het wederkomen van het gevoel, die harde behandeling,
haar dagelyks meer pyns veroorzaakte; daarby kwam nog een kleine opening,
zekerlyk ontstaan door een blaar, die aan den binnenkant des arms, op de Biceps,
door de electriciteit veroorzaakt, en voords doorgebroken, van wegen de schuuring
van het linnengoed, aanmerkelyk grooter geworden was, en vervolgends met een
digestief verbonden werd: waardoor ik op deeze plaats den geïsoleerden knop niet
meer dorst plaatsen; en alzo ik op andere plaatsen, door die hevige schokken, meer
blaartjes gewaar werd, keerde ik weder tot zachtere behandeling, neemende een
flesch van 40 duimen bekleed glas, en drie vierde duims afstands des electrometers;
telkens als ik haar electriseerde 700 à 800 schokken, en dus somtyds 1600 op één
dag geevende, voegende daarby, een linimentum, uit ung. nervin. ol: cajapoet. en
spir. sal. armoniac. met wynsteen-zout bereid, om zachtjes mede te smeeren, ten
einde daardoor de geneezing meerder te bevorderen.
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Naar maate zy nu meer herstelde, begon zy ook meer te verrichten, en de
huishouding waarteneemen, waarom ik haar voords maar ééns daags electriseerde,
tot dat ik haar, op den 29 September, en dus in ruim zeven weeken, byna 100 maal
geëlectriseerd had; zo hevig en aanhoudend, als ik durf vermoeden dat ooit iemand
de electriciteit is toegediend: zy vertrok van den Heere V..D..B...., op wiens verzoek
ik dit ondernam, kort daarna, naar haare geboorteplaats Almelo, daar zy nu voortaan
haar vaders huishouden waarnam, vlas spon, en van veelen met verwondering
ontmoet werd: ik liet haar een linimentum medeneemen, en ried haar, om met de
minste koude in den naderenden winter, van haar mode baaije handschoen gebruik
te maaken; en niet te werken in koud water, ook, als het vroor, binnens huis te
blyven, en zig, by die ongelegenheid, met het linimentum te smeeren.
Zie daar een treffend voorbeeld van de veelvermogende eigenschappen des
electriken vuurs: een treffend voorbeeld van geduld en kloekmoedigheid in myne
patiente: twee noodwendige vereischtens, die ik, in myne lyders aantreffende,
beschouw, als de middelyke oorzaak van herstelling: want hoe gemaklyk ook een
vaartuig op het water bewogen worde, snelt hetzelve, niet zonder de middelyke hulp
van wind of riemen, door de golven.’

Katechismus der Heelkundige Ontleedkunde. Door F.A. Weiz. M.D.
Eerste Stuk. Te Haarlem, by A. Loosjes Pz. 1784, in gr. 8vo, 151
bl.
Het schynt thans algemeen de mode te worden, om byna alle Weetenschappen,
zo wel die voor kleine Kinderen geschikt zyn, als ook die welke Voorwerpen voor
meer geoefende verstanden zyn, in Katechismi voor te draagen.
Wy stemmen gaarne toe, dat zodanige onderwyzingen voor kleine Kinderen haare
groote nuttigheid heeft. ----- Dog voor Menschen, die zig reeds op eenen bepaalden
Tak van Studie hebben toegelegd - voor Heelkundigen, voor Vroedkundigen, is
zodanig een onderwys niet alleen veel te omslagtig, en verwekt niet alleen, in plaats
van lust, een tegenzin tegen de Studie; maar het komt ons zelf voordat soortgelyke
Weetenschappen niet vatbaar zyn voor eene
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zodanige behandeling. ----- Het zy ondertusschen verre van ons, hieromtrent iemand
te berispen: een yder handele in deezen na zyne beste overtuiging. De Katechismus,
welke wy thans voor ons hebben, is eene Vertaaling uit het Hoogduitsch, die, onzes
bedunkens, zonder nadeel voor de Kunst, wel had kunnen achtergebleeven zyn.
----- Ten minsten wy hebben niets in denzelven gevonden, dat niet reeds door
anderen herhaalde reizen gezegd is. Hierby komt nog dat dit werk als een
Compendium voor Leerlingen veel te wydloopig is. Ten minsten dit eerste Stuk bevat
niets anders dan de Been- en Spierbeschryving. ----- Onze Leezer mag, uit de
vergelyking van dit Stukje, met de Tabellen van Schaarschmid, beslissen, of onze
oordeelvelling gegrond is, of niet.

Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap der Konsten
en Weetenschappen. Tweede Deel. Te Rotterdam, by R. Arrenberg,
en te Amsterdam, by J. Allart, 1784. Behalven het Voorwerk, 598
bladz. in gr. octavo.
Dit tweede Deel bevestigt de gunstige gedagten die wy ons van het Bataviaasche
(*)
Genootschap, op het doorbladeren van het eerste Deel, gevormd hebben . Hetzelve
behelst tog, niet minder dan het voorige, een aantal van leezenswaardige
Verhandelingen, over eene groote verscheidenheid van onderwerpen.
By den aanvang ontmoeten we eene Verhandeling over de Historiekennis, geschikt
om te toonen, wat men in 't opstellen, zo der algemeene als eener byzondere Historie
hebbe gade te slaan, en waarop men, in de beoefening der Geschiedkunde, bovenal
agt behoore te geeven; welk alles byzonder betrekkelyk gemaakt wordt tot de
Oostersche Historie. Verder vervolgt men hier de beschryving van het Eiland Timor;
met eene melding van eenige naby gelegen Eilanden; waarby ook komt een berigt
van het Eiland Borneo. De voornaamste byzonderheden deezer Gewesten, zo verre
ze tot nog bekend zyn, worden hier ontvouwd. En daaraan is gehegt eene Lyst der
geestlyke en waereldlyke Keizers van Japan, dienende tot een vervolg op Kaempfers
beschryving, waardoor deeze Lyst tot den tegenwoordigen tyd gebragt wordt;
geevende het

(*)

Zie Alg. Vad. Letteroef, IVde D. bl. 162.
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Genootschap te gelyk te kennen, dat het hoopt gelegenheid te zullen hebben om
de afgebroken Historie van Japan, Chronykswyze, aan te vullen. Een Treurgezang
over de Belemmeringen, met een moedopwekkenden toezang aan het Bataviaasch
Genootschap, beslaat hier de volgende plaats; en verder levert men ons eene
voortgaande ontvouwing van den tegenwoordigen staat des Landbouws in de
Ommelanden van Batavia; by welke gelegenheid de Arakbranderyen, en de
Katjang-Tuinen byzonder nagegaan worden. Wyders, eene Proeve over de
verschillende gedaante en koleur der Menschen; mitsgaders eene beschryving van
eene blanke Negerin uit de Papoesche Eilanden; benevens die van den Grooten
Borneooschen Orang-Outang of den Oostindischen Pongo, welke stukken
verscheiden byzonderheden deswegens aan de hand geeven. Ook wordt hier de
in 't voorige Deel aangevangen Javaansche Historie agtervolgd; en daarby gevoegd
eene Proeve van het Hoog Gemeen en Berg-Javaansch, dienende, nevens andere
Proeven, in deeze en geene Stukken geplaatst, ter bevorderinge van de kennis der
taalen in deeze Gewesten. Voorts geeft men ons een kort verhaal van den oorsprong,
voortgang en tegenwoordige gesteltenis der Deensche Zending op de Kust
Coromandel, met nevensgaande aanmerkingen over dit onderwerp. ----- Eene
Verhandeling over de doodstraffe en het pynigen, welk een en ander, volgens deezen
Schryver, slegts ten uiterste zeldzaam plaats behoorde te hebben. ----Waarneemingen over het verbeteren van onze Hollandsche Zeekaarten, die, nevens
andere reeds bygebragte opmerkingen over dit Stuk, haare nuttigheid kunnen
hebben. ----- Eene Redenvoering over de Inenting, geschikt om de Ingezetenen van
Batavia tot derzelver gebruik aan te moedigen. ----- Een berigt raakende de Gamber;
eene beschryving van de Wouwouwen, en een berigt omtrent het Katoen spinnen
en weeven; dienende deels ter ophelderinge der Natuurlyke Historie, en deels ter
onderrigtinge in den Handel. ----- Eene Historische opheldering van 1 Chron. XXII.
14. in welke de bedenking van den Heer de Voltaire, (die Davids schat op tien
duizend millioenen Hollandsche Guldens begroot,) dat men bezwaarlyk gelooven
kunne, dat David zulk een schat by een zou hebben kunnen krygen, tegengegaan
wordt. Onze Schryver merkt deswegens aan, dat men, in de onzekerheid van 't
opmaaken deezer berekeninge, zich op beter grond kan hou-
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den aan de berekening der zodanigen, die Davids schat bepaalen, op de somme
van twintig duizend vyfhonderd en achttien tonnen gouds, of ten hoogste genomen
op drie duizend millioenen; en bewyst tevens, dat het, wanneer men de
omstandigheden van dien tyd behoorlyk gadeslaat, zo bezwaarlyk niet valle te
gelooven, dat David deezen dus berekenden Schat byeen zou hebben kunnen
brengen. Hieraan volgen eenige Bydragen tot de Natuurlyke Historie, behelzende
de beschryving van een gryzen Otter, die omstreeks Batavia gevonden wordt, den
Junovogel van Malakka, den Kuikenaief van Java, den Doorn-Rolpalm en den
heesteragtigen Poelpalm. Zie hier, uit hoofde van deszelfs byzonderheid, het berigt,
dat men ons van den Juno-vogel mededeelt.
‘Deeze fraai geteekende Vogel wierdt door den Heer Gouverneur van Malakka,
PIETER GERARDUS DE BRUYN, die met zo veel goedheid als iever het doelwit van 't
Bataviaasch Genootschap behartigt, overgezonden, zynde dezelve hier geheel
vreemd, en misschien nog nooit van te vooren op dit Eiland gezien.
Tot den Nederduitschen naam, by welken men hem op Malakka noemt, schynen
de ronde vlakken, die deszelfs dekpennen vercieren, aanleiding gegeeven te hebben;
komende dezelven zeer veel overeen met de oogen, op de staartpennen der
Paauwen, de geliefde vogels van Juno. Ook zweemt de gedaante van den, mede
in het geslacht der hoenderen te huis behoorenden, Malakschen Juno-vogel, iets
naar die van de Pauw, schoon hem de lange en prachtige staart ontbreekt.
De Bek is grysachtig wit, langachtig en verheven rond: het bovengedeelte daar
van sluit met een haak over het benedengedeelte. De neusgaten zyn met een wit
kraakbeenig vlies overwelfd. Het voorhoofd is plat, en met korte zwartachtige veeren
bezet. De slaapen zyn met eenen blaauwachtigen huid bekleed, die by de bek
begint, en zich tot achter het oor uitbreid. De oogen zyn tamelyk groot en leevendig.
De oorgaten met dunne aan den binnenkant uitgegroeide hairen gedekt. Het
achterhoofd is met donkere veeren vercierd, die iets te rug gekruld zyn, en daardoor
eenigzins een kuif maaken. De hals is lang en met bruine veeren bezet, die zwart
geschakeerd zyn. Aan den voorhals zyn deeze veeren iets lichter en rosachtiger.
De vleugels zyn lang. De tien eerste veeren van dezelven, of de roeipennen, hebben
blauwe ribben,
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en zyn, ter eener zyde deezer ribben, geelachtig van grond, met veele bruine
regelmaatig gestelde vlakken: ter andere zyde van de ribben hebben ze, behalven
deeze tekening, nog een langs de ribben heenloopenden streep, die wit gestippeld
is. Van onderen zyn ze grysachtig met donkere vlakken. Op deeze roeipennen
volgen twaalf lange dekpennen met witte ribben, die, ter eene zyde van die ribben,
licht grys en wit van grond zyn met bruine vlakken, en, ter andere zyde, lichtgrys
van grond met bruine vlakken en een langsloopenden bruinen streep, naast
denwelken eene ry ronde oogen gesteld is. Deeze oogen, die omtrent drie vierde
duim in doormeeter houden, vertoonen, in een zwarten kring violette, olyfgroene en
geele coleuren, en hebben allen omtrent tegen het midden een klein wit oogje. Op
den benedenkant zyn deeze pennen meest van dezelve tekening als boven, maar
flauwer. In het bastaard vlerkje staan vier kromme roeipennen meest bruin van
coleur. De wigvormige staart is omtrent 9 duim lang, en heeft 12 bestierpennen, die
zoo van boven als beneden meest zwart van coleur en met witte stippen bezaaid
zyn; zy steekt wegens de langte der dekpennen maar weinig uit. De veeren van de
rug, borst en buik zyn bruin met zwarte vlakjes. De beenen zyn maatig lang en
ongespoord; boven met bruine donsveeren, en beneden met eene hoogroode huid
bekleed. Drie vingers der Voeten staan naar vooren, en één achterwaards; alle vier
hebben witte nagels. De langte van den Kop tot het einde van de staart bedraagt
omtrent 2½ voet. ----- Het Wyfje is veel kleener, de veeren van haar kuif zyn
borstelachtig, en de coleur doorgaans bruin en zwart geschakeerd. De vercieringen
der slag- en dekpennen van het Mannetje ontbreeken haar mede.’
Wyders behelst dit Deel nog eene Prysverhandeling over de heerschende ziekten
van Batavia, en de middelen zo ter geneezinge als voorkominge van dezelven;
waarby ook nog gevoegd zyn eenige bekroonde antwoorden en berigten. Deeze
laatsten behelzen een voorstel wegens het spoedig en duurzaam verhelpen van
het toeneemend houtgebrek der Zuikermoolens; eene aantekening nopens eene
algemeene ziekte, de Knokkelkoorts genaamd; eene Verhandeling over den Buikloop;
een berigt raakende de Aardbeeving den 22 January 1780; de doodlysten van
Batavia; en een berigt van de hoogte der Barometer en Thermometer op Batavia,
Cabo Goede Hoop en Nangazaki in 't jaar 1779.
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Vaderlandsche Cronyk of Jaarboek van Holland, Zeeland en
Friesland: van de vroegste tyden af tot op den dood van Hertog
Albrecht van Beijeren; den zes- en twintigsten Graaf van Holland
en Zeeland, voorgevallen in Wintermaand van den jare MCCCCIV;
waarin ook verscheide zaaken, betreffende eenige Nabuurige
Landen voorkomen. Te Leyden, by P. van der Eyk en D. Vygh. Te
Amsterdam, by Jacobus van der Burgh en Zoon, 1784. Met
Privilegie. Behalven het Voorbericht, 911 bladzyden in gr. octavo.
Deeze Vaderlandsche Chronyk behelst een beknopt verhaal der Geschiedenissen
van ons Vaderland, inzonderheid van de Landen van Holland, Zeeland en Friesland;
beginnende van de allervroegste tyden, en eindigende met den dood van Hertog
Albrecht van Beijeren, den zes- en twintigsten Graaf en Heer deezer Landen, in
wiens leevensverhaal, en wel voornamelyk in de drie laatste jaaren, de Uitgeever
van dit laatste gedeelte deezer Chronyk eenigzins breedvoeriger, dan wel de
Opsteller van de levensverhaalen der vroegere Graaven, geweest is. De Opsteller,
namelyk, van het eerste gedeelte deezer Chronyk, werd, gelyk ons in de Voorrede
bericht wordt, door den dood verhinderd deezen zynen arbeid te vervolgen, waardoor
men genoodzaakt geweest is dit werk een tyd lang te staaken, tot dat eindelyk een
ander kundig en weldenkend man zich opdeed, en aanbood, om hetzelve van onder
de Drukpers te verlossen, en het levensverhaal van Hertog Albrecht van Beijeren
ten einde te brengen; welk gunstryk aanbod de Eigenaars van dit Werk des te meer
vergenoegen gaf, om dat deeze Man, behalven zyne kunde, ook in een zeer naauwe
vriendschap verbonden was met den Vryheidlievenden en Historiekundigen
Vaderlander, den Heere Mr. DANIEL VAN ALPHEN, die, gelyk hy aan den overledenen
Opsteller zeer veele oude Gedenkstukken, ter opheldering van de nog bedekte
waarheid der Geschiedenissen van ons Vaderland, zeer edelmoedig had
medegedeeld, nu ook aan Hem, die thans de zorg en voltooijing van dit Werk op
zich nam, den vryen toegang tot de onder hem berustende en nog onuitgegeeven
oude en echte Documenten en Charters, voor zo verre zulks tot de uitvoering van
dit Werk nodig was, verleend, en tevens vryheid gegeeven heeft, om van alle de-
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zelve zodanig een gebruik te maaken, waardoor aan de duisterheid der Historiën
eenig licht konde worden bygezet; zo dat hier niet alleen verscheiden Charters, door
den evengemelden Heere van Alphen medegedeeld, worden aangehaald, maar
men ook eenige verhaalen van gebeurde zaaken vindt aangeteekend, die men te
vergeefs by eenigen anderen Historieschryver zoeken zal, en door welke zommige
duisterheden der Geschiedenis worden opgehelderd, terwyl men ook eenige, schoon
weinige, oorsprongkelyke Gedenkstukken, die ons eenige, tot nog toe onbekende,
gebeurtenissen mededeelen, ontmoet. ----- Voorts heeft de Opsteller van dit laatste
gedeelte deezer Chronyk, in navolging van zynen Voorganger, hier eenige
Staatkundige bedenkingen of aanmerkingen ingelascht, die, schoon dezelve wat
lankwylig en van dien aart zyn, dat men ze niet ligt in een Chronyk zoeken zoude,
echter de droogheid, die anders gemeenlyk aan diergelyk Werk eigen is, merkelyk
verlevendigen, en des Schryvers welmeenende zucht voor de vryheid en
onafhangkelykheid aanduiden. Ook vindt men onder den text verscheidene
aanteekeningen geplaatst, waarin, en der Historiën en der Oudheden van ons
Vaderland zomtyds eenig licht wordt bygezet, zo dat de liefhebbers der
Vaderlandsche Geschiedenissen, hier of daar, wel iets zullen vinden, dat hunne
aandacht waardig is.
Om een staaltje van des Schryvers styl by te brengen, zullen wy alleen, het geen
hy by het slot van dit Werk, nopens den aart en het zedelyk gedrag van Hertog
Albrecht aanmerkt, hier, by verkortinge, laaten volgen.
‘Sommigen, zegt hy, meeten zyne deugden op het alderbreedste uit, hem
noemende een Vorst, die den Christen Godsdienst ten hoogsten beminde, en op
alle wyze verdeedigde; godvruchtig, deugdzaam, vroom, goed, zachtmoedig,
bescheiden en rechtvaardig; een ieverigen Voorstander der geestelykheid, een
beschermer der behoeftigen, een getrouwen Vader zyner Onderdaanen; en wyders
begaafd met alle zodanige loflyke hoedanigheden, welke een groot Vorst kunnen
gezien, geëerd, en waarlyk bemind maaken. Anderen daarentegen beschryven hem
als een wellustigen, wraakzuchtigen, lafhartigen, vreesachtigen, trotschen en
kwistzieken Vorst. Wy nu hebben in de verschillende lotgevallen van zyn leeven
gevonden, dat hy een mensch en een vorst was, die, en zommige goede, en
zommige min pryswaardige hoedanigheden be-
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zat, zo dat men, (myns oordeels,) hem noch onder de beste, noch onder de slegtste,
Vorsten tellen mag. ----- Dat hy niet vry was van heerschzugt, en geen bepaaling
in zyn gezag kunnende dulden, maar steeds trachtende volstrekt onbepaald te
heerschen, ook daarom ten uitersten geducht was voor de Steeden, deed hy al dra,
toen hy het roer der regeering in handen kreeg, blyken; waarom ook de Steeden
daartegen, met alle haare vermogens, waakten, en zich beieverden om haare
natuurlyke Vryheidsrechten, loflyke Gewoonten, oude Herkomsten, en verkregene
of erkende Gerechtigheden, met alle mogelyke zorgvuldigheid te bewaaren, en dus
behoed te worden voor het meer en meer toeneemen van een al te zwaar knellende
slaverny. ----- Daarenboven was deeze oude Hertog Albrecht, daar hy, trotsch en
heerschzuchtig zynde, steeds haakte om zich in alles boven allen te verheffen, en
dies ook zeer genegen was tot ydele pracht, mede niet vry te pleiten van
schraapziekte en geldzucht, terwyl hem al dikmaals de geldmiddelen, zo tot voeding
van zynen grootschen en heerschzuchtigen aart, als tot styving van zyne kostbaare
levenswyze en onverdraaglyke trotschheid, ontbraken, om welke te bekomen, hy
ook nu en dan verbazende laagheden beging; den genen, die hem met de benodigde
penningen bystonden, allerhande vryheden, welke zommigen zelfs te schandelyk
zyn om hier byzonderlyk genoemd te worden, schond; en denzulken allerleie, ook
onbetamelyke, gunsten bewees. ----- Wat nu betreft des Hertogs wellustigen aart,
welke, als tot allerhande ongeregeldheden geneigd, zommigen aan hem toeschryven;
moet ik aanmerken, dat ik niet weete ooit geleezen te hebben, dat hy eene
buitengemeene geneigdheid tot wyn of sterken drank heeft betoond, of zich daarin
en in allerhande overdadige brasseryen te buiten gegaan, en aan eene verfoeielyke
dronkenschap heeft overgegeeven. Ook, schoon zommigen zeggen, dat hy aan de
liefkoozende wellusten van een ongeöorloofd minnespel zo verslaafd was, dat hy
verscheidene Natuurlyke Kinderen heeft nagelaten; zo is my nimmermeer in de
oudste echte Geschiedboeken voorgekomen de naam van eenige andere byzit,
dan alleen van Jonkvrouwe Aleid van Poelgeest, welke hy ook, als zodanige,
uitermate beminde, en zich in alles geheel aan haar overgaf, terwyl hy weduwnaar
was van zyne eerste gemalinne, en alvorens hy zich tot een tweede Huwelyk begaf.
----- Doch van 's Hertogen dapperheid in den Oorlog,
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en van zyne kloekmoedigheid, om al wat doenlyk was, ter verdeediging zyner
onderzaaten, tegen zommigen, of listige of gewelddadige aanvallen van eenige
nabuurige Vorsten, of van anderen, die hem eenigzins benadeelden, in 't werk te
stellen, valt niet veel te roemen; in tegendeel deed hy, in deeze en andere gevallen,
al dikmaals te veel zynen lafhartigen en vreesachtigen aart blyken. ----- Van zyne
buitengewoone genegenheid tot den teerling of eenig ander soortgelyk dobbelspel,
waartoe mede de Vorsten al dikmaals zeer genegen zyn, - vinde ik mede nergens
eenig gewag gemaakt. ----- Inmiddels betrachtte Hertog Albrecht anderzins het
welzyn van het Land op alle mogelyke wyze, en wel byzonder hierin, dat hy door
allerleie wettige wegen en middelen den Koophandel poogde uit te breiden, en daar
door 's Lands bloei en groei, 't welk hem grootelyks ter harte ging, te bevorderen.
----- Ook was hy zeer Godsdienstig, en betoonde daarom, naar de in die, wegens
hunne groote duisterheid in geestelyke zaaken, zeer beklagenswaardige dagen,
heerschende bygelovige begrippen aan de Geestelykheid, en allerhande geestelyke
Gestichten, Instellingen en Persoonen, byzondere en voortreflyke gunstbewyzen,
waarvan men menigvuldige voorbeelden in deeze Chronyk vermeld vindt. Doch
tevens wist hy ook, in gevolge van de hem, naar uitwyzen der Godlyke en
Waereldlyke Rechten, toekomende macht, de Geestelykheid door zyn gezag in een
behoorlyk bedwang te houden, en dezelve, wanneer zy door eene te verregaande
heerschzucht, (een kwaad, den meesten Geestelyken niet minder dan den meesten
Vorsten eigen,) vervoerd, de paalen van het haar, uit loutere gunst, aanvertrouwd
gezag te buiten ging, door scherpe middelen te betengelen, en vervolgens op die
wyze den Geestelyken te doen begrypen, dat de Kerk is in den burgerstaat, en dat
zy, die de Kerk, onder toelating der Overheden, bestieren, steeds verpligt zyn het
wettig gezag der waereldlyke Overheid te erkennen, te eerbiedigen, en haare wetten
en beveelen te gehoorzaamen.’
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Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle
Volkeren; XXIIIste Deel; behelzende de beschryving der Vereenigde
Nederlanden, en wel in 't byzonder van Friesland. Met nauwkeurige
Landkaarten en Printverbeeldingen versierd. Eerste Deel. Te
Amsterdam, Leiden, Dord en Harlingen. By P. Schouten, J. de
Groot, G. Warnars, S. en J. Luchtmans, A. en P. Blusse en V. van
der Plaats, 1785. Behalven het Voorwerk en de Bladwyzer, 596
bladz. in gr. octavo.
Daar men reeds lang gewenscht had, dat dit Werk, voorheen door onzen kundigen
en naauwkeurigen Geschiedschryver Wagenaar begonnen, en met eene algemeene
toejuiching ontvangen, door eene bekwaame hand mogt worden achtervolgd; strekt
het ons thans tot genoegen, onzen Landgenooten te kunnen berichten, dat dit hun
billyk verlangen niet alleen beantwoord is, maar dat zelfs dit deel, zo wel met
betrekking tot de gewigtige Stukken die daarin vervat zyn, als met opzicht tot de
taal en styl, waarin dezelve zyn opgesteld, voor geene der voorige deelen behoeft
te wyken; terwyl ons tevens bericht is, dat dit Werk, waar aan niets gespaard wordt,
thans met allen yver en in denzelfden trant op eene geregelde wyze zal vervolgd
worden.
Friesland, het van ouds vermaarde Friesland, de wieg en bakermat van zo veele
edele Voorstanders van 's Lands Vry- en Gerechtigheden, is het onderwerp van het
Werk dat thans voor ons ligt. Na een kort onderzoek zo wel wegens den oorsprong
der Friesen, die ondersteld worden van Duitsche afkomst te zyn, als wegens de
oude grondgesteldheid van hun land en de daarin voorgevallen veranderingen,
benevens de oude en hedendaagsche verdeelingen, die hetzelve ondergaan heeft,
gaat de kundige Schryver over tot een natuurkundige naspooring van Frieslands
onderscheiden gronden, en deelt ons tevens eene beschryving mede van deszelfs
zwaare Buiten- en Binnendyken, Sluizen en Uitwateringen, die voor dit land, uit
hoofde van deszelfs menigvuldige Stroomen, Meeren en Vaarten, die ter bevordering
van den buiten- en binnenlandschen Scheepsvaart dienen, onontbeerlyk zyn.
Na zulk eene algemeene beschryving van Friesland in twee hoofddeelen
opgegeeven, liggen deszelfs bewooners natuurlyk aan de beurt. By de oude
Heidensche Friezen
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vinden wy die sterke trekken van ruuwe eenvoudigheid, welke alle oude Volken in
hunnen staat van kindsheid en pas ontgonnen maatschappyen, kenschetzen. ‘Ryzig
van gestalte, nors van weezen en opslag van oogen, sterk, vlug, en vaardig van
lichaam zynde, waren zy recht geschikt tot de Jacht en Visschery, gelyk ook tot den
Kryg en andere gewigtige onderneemingen. In hunne jonge jaaren liepen zy geheel
naakt, 't welk niet weinig toebragt om hen tegen koude en andere ongemakken des
te meer te wapenen. Een beestenvel, dat het lichaam maar ten deele dekte, en met
een nagel of doorn om den hals vastgemaakt, was by volwassenen, inzonderheid
by felle koude, alles wat tot hunne kleeding nodig was. ----- Bemuurde Steeden
hadden zy ten tyde der Romeinen niet; zelfs maakten zy hunne dorpen niet, naar
de manier der Romeinen, met samengeklemde of aaneengevoegde huizen; elk
omringde zyn huis met zekere ruimte, het zy ter bewaaringe van hunne Vryheid of
uit onkunde van bouwen. En deeze hunne huizen bestonden slegts uit eenige
gekromde paalen, die van boven met takken en bladen overdekt, en aan de zyde
van rys en teenen gevlochten waren. Toe afweering van wind en regen besmeerden
zy deeze wanden van buiten met leem of koeiedrek, en, om 'er van binnen eenig
sieraad aan by te zetten, bestreeken zy dezelve met zuivere en blinkende aarde,
zo dat het verwen en kleuren scheenen. De Friezen hadden de meesten hunner
Dorpen op Heuvels of Terpen, door de Natuur of zwaaren arbeid opgeworpen, om
voor de zwaarste vloeden der Zee eenigzins beveiligd te zyn. Ook plagten ze wel
holen onder de aarde te maaken, en daarop veel drek te brengen, tot een schuilplaats
voor de koude, en ter bewaaringe van hunne graanen en andere noodwen igheden,
die geene harde vorst verdraagen konden.’
‘Met zulke wooningen kwam hunne levenswyze volmaaktelyk over en. Visschen
en Jaagen was de gewoone bezigheid der Mannen. De Landbouw en Veevoeding
lieten zy over voor de Vrouwen en ouden van jaaren. Paardryden en zwemmen was
voor hun een aangenaam tydverdryf, en kwam hunne krygszugtige geaartheid
wonderlyk te stade, vooral om gewapend en te paarde de grootste rivieren en
stroomen over te zwemmen, gelyk zy dit meesterlyk verstonden. In de vroegste
tyden, toen het yzer nog schaars by hun was, bedienden zy zich niet zo zeer van
Lanszen, als wel van zekere Speeren, of Frameën,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

394
terwyl het Voetvolk, waarin de meeste kracht bestond, en waaronder de bloem der
jeugd gevonden werd, van een menigte Werpschichten voorzien was, met welke
het snedig wist om te gaan en zeer juist te treffen. Vrouwen en Kinders verzel en
hunne Mannen en Vaders in den stryd, moedigden hen tot dapperheid aan, en
droegen zorge voor de gekwetsten, zich met ontziende hunne wonde uit te zuigen,
en de terug deinzenden weder tot den stryd aan te spooren, om liever voor hunne
eere, vryheid, huisgezinnen en bezittingen, kloekmoediglyk strydende, te sneuvelen
dan met schande te leeven.’ ----- Een volk van zulk eene geaartheid moest
noodwendig weinig smaak en kennis hebben van de beschaafde wetenschappen,
welke by de Romeinen en Grieken op eenen hoogen prys stonden. Dit was ook in
de daad hun geval, zelfs in zo verre, dat Mannen en Vrouwen noch leezen, noch
schryven, konden. ----- En wierden de Wetenschappen by hun veronachtzaamd,
tot den Koophandel hadden zy insgelyks noch lust noch gelegenheid; want behalven
dat zy, wegens hunne sobere levenswyze, van geene uitgestrekte begeerten wisten,
en zich met weinig te vreden stelden, mangelde het hun ook aan die kundigheden,
zonder welke geen koophandel van eenige uitgebreidheid te dryven valt. Hun
voornaamste handel was niet anders dan eene verwisseling van waare tegen waare,
en 't geld was by hen weinig in achting.
‘Overeenkomstig deeze hunne levenswyze waren ook hunne zeden; ruuw en
onbeschaafd, doch grootendeels zuiver en onbedorven. Zelden hoorde men van
Overspel. Hooglyk roemt TACITUS deeze eerbaarheid onzer Voorouderen, wanneer
hy zegt: “Niemand lacht daar met de ondengden; en schenden, en zich te laaten
schenden, heet men daar geen weereld.” Dat is, 't was by de oude Duitschers en
Friezen zo niet als by de Romeinen, daar men speelde met de ontucht, en ze
bemantelde met de manieren der eeuwe; zeggende: de tyden brengen het nu zo
mede.
Geen ander volk was zo zeer tot gasteryen en herbergzaamheid genegen. ----Tusschen bekenden en onbekenden was in 't herbergen geen onderscheid. Elk
ontving zynen gast ter tafel naar zynen Staat, en begon 'er iets te ontbreeken, de
Waard ging met hem, ongenodigd, by zyne buuren, en wierd 'er met dezelfde
gulhartigheid ontvangen. - Zy verheugden zich in giften, doch werden daar door niet
verpligt, noch rekenden iemand
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hunne gaven aan. 't Onthaal tusschen Waard en Gast was mild en zoet.’
‘De Natie was niet listig of bedrieglyk, maar openhartig, en beminde daarom alle
openingen van 't gemoed; niet te min was ze gewoon 't geen heden voorgeslagen
was morgen te herkaauwen, en dan te bepaalen het geen het best geoordeeld
wierd. In getrouw hun woord te houden werden zy van niemand overtroffen; al hing
'er ook hun leven en vryheid aan, zouden zy hetzelve niet verbreeken.’
‘Over 't geheel waren zy zeer maatig in 't eeten en wisten van geene overdaad,
oordeelende dat de Spyzen slegts tot stilling van den honger dienden; doch in het
drinken bezaten zy zich op verre na zoo goed niet, zynde de dronkenschap hunne
gemeenste misdaad en teffens de bron van veelerhande geschillen, vechteryen en
doodslagen geweest. Ook toonden zy aan het dobbelspel, even als of het Werk van
vernuft ware, zeer verkleefd te zyn, en gingen 'er met zulk eene roekeloosheid van
winst en verlies mede te werke, dat zy, na alles verspeeld te hebben wat ze in de
wereld hadden, niet schroomden hunne Vryheid ten laatsten op den teerling te
zetten.’
By deeze verkorte schetze, en het geen onze Schryver verder wegens de
gewoontens en plechtigheden der oude Friezen bybrengt, met oplettende aandacht
stil staande, en vergelykende met het geen hy verder wegens die van de volgende
en vooral van de tegenwoordige tyden, heeft opgeteekend, zal men ongetwyfeld
ontdekken dat de veranderingen, welke de Natie ondergaan heeft, weinig minder
zyn, dan die de bodem, waarop zy woonen, ondervonden heeft. Doch hoe zeer de
tegenwoordige Friesen van de vroegere verschillen, is egter de Natie niet geheel
en al van inborst veranderd. ‘De Friezen zyn over 't algemeen nog ryzig en sterk
van lichaam, niet geschikt om zich in weelde en wellust te baaden, in koetsen
gewiegd te worden, en dagelyks eenige uuren aan tafel door te brengen, maar om
de kracht van een welgespierd gestel door stoute en vaardige lichaamsoefeningen
te verdubbelen. Ook zyn ze van een aanzienlyk en bevallig weezen, waarin eene
onbeschroomde achtbaarheid doorstraalt, welke zy, vooral in 't spreeken, door een
rondborstige vrymoedigheid weeten aan den dag te leggen, terwyl hun de roem van
openhartig, goedaartig en getrouw te zyn, niet kan geweigerd worden, schoon daar-
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mee, volgens sommigen, eene styfhoofdigheid verzeld gaat, die 't zeer bezwaarlyk
maakt om hen van hunne eens opgevatte voorneemens af te brengen. Doch gelyk
die in moeijelyke omstandigheden grootelyks te pas kan komen, alzoo hebben de
Friezen 'er ook, meer dan eens, ter bescherminge van hunne Vryheid, het
weezenlykst nut van getrokken. ----- Voorts zyn zy geene vleijers, en zo men de
Grooten uitzonderd, die toch overal willen gevleid worden, kan men ook niet zeggen,
dat het gemaklyk valt deezen Landaart door vleijery te verblinden. Ja veele Friesche
Grooten beantwoorden eene rondborstige tegenspraak met achting en eerbied,
terwyl zy den laagen vleijer wel aan 't snoer houden, maar hem weinig hooger dan
een huisdier achten.’
‘Trotsheid is vooral voor Friesen onverdraaglyk, en zy kennen geen levendiger
vermaak dan de vernedering van een hoogmoedig mensch. Minder afgeweeken
van den staat der Natuure, die geene onderscheidingen van rang en geboorte
medebrengt, dan eenige andere landaart, dulden zy ook naauwelyks in den
Vreemdeling de trekken, welke hem door dusdaanige vooroordeelen zyn ingeprent.
De arme Duitschers, die aan den anderen kant met die vooroordeelen vry sterk
bezwangerd zyn, ondervinden dit, veelal in Friesland, vry zaakelyk, en slaagen 'er
ook doorgaans zo wel niet als in andere Provinciën. Doch indien een Vreemdeling
genegen is zich eenigzins te schikken, wordt hy ook nog al ingeschikt. De omgang
met Vreemdelingen is misschien het punt, waarin de Friezen met den Engelschen
landaart de meeste overeenkomst hebben; schoon zy hierin veel handerbaarder
zyn dan hunne Voorouderen. ----- Voor 't overige kan men zonder grootspraak of
vleijery van hen getuigen, dat, getrouwelyk zyn woord te houden, zyn Vaderland en
Vryheid te beminnen, en als de nood aan den man gaat, kloekmoediglyk voor te
staan, om zich geen nypend juk van bange slaverny op den hals te laaten dringen,
een arbeidzaam en zuinig leeven te leiden, den Koophandel en vooral de
Scheepsvaart, zonder aanmerkinge op de gevaaren, met dit beroep onafscheidbaar
verknocht, te dryven, ----- dingen zyn, die de Friezen alleszins tot lof verstrekken.’
‘Kunsten van smaak worden by hen meer bewonderd dan geacht. ----Daarentegen zyn zy groote meesters in Molenwerken, Sluizen en allerleie werktuigen.
Den landbouw oefenen zy als Wysgeeren, en tot groote onder-
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neemingen, als Meeren droog te maaken, Velden te bedyken, en Bosschen te vellen,
om den grond tot Weidof Zaailanden te bereiden, zouden zy in 't byzonder genegen
zyn, zo zy daar toe de vereischte aanmoediging ontvingen. 't Zelfde heeft ook plaats
ten aanzien van veele Fabrieken, die in Friesland slegts van hooger hand behoefden
begunstigd te worden om heerlyk te bloeijen.’
Dat de Friezen echter ook niet te stomp zyn voor Kunsten en Wetenschappen
van den edelsten smaak, blykt zonneklaar uit verscheiden voorbeelden. ‘Hoe zeer
onze nabuuren, (zegt de schryver) met het hoogste recht op hunne doorluchtige
Schilders roemen, niemand onder hen heeft doorluchtiger eernaam verworven dan
Wigmana, de Friesche Rafaël. Willem van Ranouw gewaagt in zyn Natuur- en
Kunst-Kabinet van eene fraaije vinding, om als in Fresco ingelegd bloemwerk op
steenen tafelen te schilderen met natuurlyke kleuren, zo heerlyk en kunstig, dat
deeze stukken niet zonder verbaasdheid beschouwd worden. De vinder van die
Kunst was Hendrik Busch, te Leeuwaarden. Hy is met deeze Kunst weggestorven,
maar men ziet in Friesland nog eenige van zyn overgebleven werken, die de
allergunstigste beschryving van den beroemden Ranouw geenszins verlochenen.
De Telescopen van eenen Jan van der Bildt, welke tot nog toe door niemand
overtroffen zyn, als ook het beweegbaar Zonnestelsel van een Eitsma, die beide
door eigen krachten eene hoogte bereikt hebben, welke van veele anderen, zelfs
door middel van het beste onderwys, niet kon beklommen worden, zoude hier van
ten bewyze kunnen dienen.
Friesland heeft groote Dichters voortgebracht, Gysbert Japix behoeft in geenen
deele voor Poot, ja somtyds niet voor den grooten Vondel, te zwichten. Higt, zo jong
den Zangberg ontrukt, was den beroemden Rotgans op zyde. En wilden wy van
anderen spreeken, die in Latynsche Poëzy hebben uitgemunt, de stof zou al te
overvloedig zyn. Laat 'er ons alleen byvoegen, dat het Friesland aan geene
onopgesmukte en mannelyke Historieschryvers ontbreekt; zullende Winsemius en
Schotanus onder de vroegere, en Foeke Sjoerds onder de laatere, in eeuwige
achting blyven. De edele Zang-en Speelkunst is, zo verre van daar verwaarloosd
te worden, dat men althans in verscheiden Steden goede Conserten heeft. De
liefheb-
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bers voor het Tooneel heeft de Academische jeugd opgewekt, om van tyd tot tyd
een Treur of Blyspel te vertoonen, en somtyds met grooten lof. Te Harlingen heeft
men etlyke liefhebbers gehad, die voor de Speelers van de beste Hollandsche
Schouwburgen niet behoeven onder te doen.
't Waar te wenschen, dat de Friesen, gelyk ze zich thans meer dan ooit op de
zuiverheid der Nederduitsche taal toeleggen, ook aldus de Nederduitsche Dichtkunde
met hun aangebooren vuur behartigden. Indien men 't zeggen mag, hoe lieflyk ons
de Nederlandsche Lier in de ooren klinke, haar ontbreeken, sedert Hooft en Vondel,
drie vermogens; een Lakonische nadruk; eene edele stoutmoedigheid, en eene
aldwingende toverkracht. Wy zeggen niet dat dit gebrek door de Friesen vergoed
zou worden; maar wel dat men 'er veel by winnen zou, indien hunne rustige en
ernsthaftige toonen eenmaal gepaard gingen met die zo zuivere Hollandsche
Zoetvloeijendheid.’
Na deeze Karakterschers der Hedendaagsche Friesen, waarvan wy de
voornaamste trekken hebben opgegeeven, geeft de Schryver ons eene beknopte
Historie van Frieslands oudste gebeurtenissen, in acht afdeelingen, beginnende
van de vroegste tyden, en eindigende met het jaar 1414, toen de Schieringers,
bewesten de Lauwers, de Hollandsche bezetting uit Stavoren verdreeven, waar
door geheel Friesland van de uitheemsche overheerschinge verlost wierd.
In een volgend deel zal de Schryver ons eene afzonderlyke beschryving van
Frieslands Dorpen, Vlekken en Steden mededeelen; doch met voorneemen, om
naderhand den afgebroken draad der geschiedenissen weder optevatten. ----- Maar
voldoet het Werk dan wel aan den tytel van Hedendaagsche Historie?

Briefwisseling tusschen de Familie en Bekenden van den Vriend
der Kinderen. Uit het Hoogduitsch vertaald. Eerste Deel. Te
Haarlem, by C.H. Bohn en Zoon, 1785. Behalven de Voorreden,
209 bladz. in octavo.
Een soortgelyk onderwys als de Vriend der Kinderen voorheen gegeeven heeft,
door het mededeelen van den weg, welken hy hield in het opvoeden zyner Kinderen,
verleent hy ook in dit Geschrift; met dit onderscheid, dat zyne Kinderen, nu tot
meerder jaaren gekomen zynde, de bekwaamheid ver-
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kreegen hebben, om met elkanderen briefwisseling te houden. Tot een geschikten
overgang van het eene Werkje tot het ander, laat hy vooraf gaan een berigt van het
character en de omstandigheden zyner Kinderen, met nevensgaande aanmerkingen
over de opvoeding, by 't toeneemen der jaaren. Zyne twee Zoonen buiten 's huis
verzonden hebbende, Karel op eene Academie, onder 't opzigt van een Hoogleeraar,
en Fredrik op een Comptoir, onder 't bestier van een Koopman, zo ontstaat hieruit
eene briefwisseling tusschen hen, en de t'huis gebleeven Zusters; waarby ook nu
en dan Brieven zo van den Vader zelven, als van de voorheen bekende Vrienden,
komen. De verschillende characters der Persoonen met welken Karel en Fredrik
inzonderheid verkeeren, de verscheidenheid der omstandigheden in welken zy zig
nu en dan bevinden, midsgaders voorkomende gelegenheden, geeven hier eene
ruime stof van veelerhande onderwerpen, om over dezelve leerzaam te schryven.
Nu en dan worden 'er ook vertellingen, dichtstukjes, raadzelagtige voorstellen en
dergelyken ingevlogten, die de briefwisseling nog meer verlevendigen. De Opsteller
van dit Geschrift houdt dus hier, even als in 't voorige Werkje, het aangenaame en
nuttige bestendig in 't oog, en deeze Briefwisseling is derhalve recht geschikt, om
der Jeugd een leerzaam onderwys in handen te geeven, waarvan ze met vermaak
een weezenlyk nut kunnen erlangen. Tot een voorbeeld verstrekke de volgende
Brief van Karel aan Lysje.
‘Ik ben nog, zo ik hoope, uw liefste en beste Broertje, gelyk gy my altoos gewoon
waart te noemen, als gy in een goeden luim waart; zo als gy, myn zoete Lysje! altoos
myn liefste, myn beste Zusje waart, en nog zyt Het doet my nog goed, als ik herdenk,
en dit zal u ook nog wel heugen, dat, toen de beminnenswaardige Gravin van H...aan
u vraagde, wien gy van uwe broeders en zusters het meest beminde, gy aanstonds
met een vriendelyken lach op my keekt. Hierom hangt uw Silhouëtje, agter een glas
in een zwart verguld Lystje gezet, onder myn spiegel, ook het bovenste, en nooit
zie ik het aan, of ik geef het een zoenhandje. Maar ik ben gansch niet in myn schik,
dat de tekenaar u zulk een vies opgeschort bovenlipje, - kortom zulk een ongunstige
houding, gegeeven heeft. Hy heeft het zekerlyk getroffen dat gy in geen goed humeur
waart. Begryp eens, Meisje lief! welke slegte gevolgen een ongunstig gelaat hebben
kan. Elk, die hier uw afbeeldzel ziet, zegt; dit kan onmogelyk het Silhouët van dat
vriendlyke, vrolyke, geestige en schertszende Lysje wezen, welk wy in den Vriend
der Kinderen zo lief gekregen hebben. Dan sta ik als een arm zondaar te kyke, en
moet, daar ik u niet benadeelen of geene onwaarheid spreeken wil, my redden zo
goed als ik kan met een “mogelyk, waarschynlyk of enz.” “Mogelyk heeft zy zich
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met eene naalde geprikt, dat zy daardoor haren mond wat vertrok:” “waarschynlyk
heeft het Meisje, dat toch een recht gierzwaluwtje is, niet stil genoeg gezeten:”
“Of...'er moet iets anders aan gehaperd hebben” Verbeeld u hier uit nu eens, myn
lieve Kind! welk eenen slegten indruk een donker gezigt maaken moet by de geenen
die het Origineel zelve voor oogen krygen, daar men uit den blooten omtrek op zwart
papier zo ongunstig over U oordeelt, en daar de fouten nu nog op den tekenaar
kunnen geschoven worden. Waarlyk, het is onder de menschen eene meestal
doorgaande gewoonte, dat zy uit de gunstige of ongunstige wezenstrekken de goede
of kwaade gesteltenisse onzer ziele afmeten: en ingevalle ik niet zo veel goeds en
schoons van U wiste, ik zou uit deze afbeelding ook geen zeer gunstig oordeel over
u vellen. ----- By deze gelegenheid valt my eene historie in, die ik ergens, waar weet
ik niet meer, gelezen hebbe.
'Er was eens een zeker Prins, die een huwelyk wilde aangaan. Nu moet gy weten,
dat zulke aanzienlyke persoonen juist terstond niet op reis gaan, om eens te zien,
welke Prinsesse hun meest gevalt; want dit vereischt te veel omslags en kosten:
neen; zy laten doorgaans zich het Portrait bezorgen van die Dame, op welke zy het
gemunt hebben. Deze jonge Prins dan had van zekere Dame hooren getuigen, dat
zy zeer vermaard was, niet alleen om hare schoonheid, maar ook inzonderheid om
haar verstand, geest en smaak. Hy zond derhalven eenen Schilder derwaards, en
liet, onder zeker voorwendzel, om haar Portrait verzoeken. De Schilder kwam by
haar, en zy ging zitten. Niettegenstaande hy hare schoonheid bewonderde, vond
hy haar echter op dien dag zo donker van gezigt, dat het hem speet, haar op die
wyze te moeten schilderen. Dan, hy hoorde dat zy op eene harer Kameniers zeer
t'onvrede was, om dat die, volgens hare gedagten, een hairlok niet goed vastgemaakt
had: des verzogt hy zeer beleefdelyk, onder een gemaakt excuus, uitstel tot den
volgenden dag. ----- Des anderen daags was het al weder dezelfde vertooning. Hy
begon haar evenwel met kryt of houtskool te schetzen, in hope het den derden dag
beter gelukken mogt. Toen zeide men hem in vertrouwen, dat zy hare Chocolade
te schielyk gedronken, en daar door haren mond gebrand had. Op den derden dag
ging het niet beter. Toen was zy door het blaffen van een hond, die op het voorplein
van 't Slot aan eene ketting lag, wakker gemaakt. ----- Hy bleef dus met zyn stuk op
zyne plaats zitten, waarover de Vorstelyke Ouders hem hun ongenoegen betoonden:
doch hy, die, gelyk meest alle Schilders, niet zeer onnozel was om te durven zeggen
daar het op staat, verklaarde hun de gansche zaak ronduit. De Ouders spraken
haar, op nope van verbetering, hier over eens ernstig aan. Zy beloofde alles, (want
zy had te veel verstands om de billykheid
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dezer vermaaning niet te bezeffen,) en zettede zich op nieuws weêr ter neder.
Intusschen ergerde zy zich hierover derwyze, dat zy nog wel tienmaal knorriger
gedaante toonde dan te vooren, te meer, daar zy niet gewoon was veel
tegengesproken te worden, maar meestal haren zin te volgen: en de Schilder, die
hier over ook verdrietig wierd, dagt, mogelyk doet zy het 'er om, en wil het niet anders
hebben; des hy zich getroostte haar uit te schilderen, zo als zy was, hoe zeer ook
elk het hoofd hier over schuddede: en met dit afbeeldzel vertrok hy. Op weg zynde,
treft hy, in zekere Herberg, daar hy ververschte, een aartig boerinnetje aan, die wel
niet zo mooi was, maar in welker gelaat de vrolykheid, vergenoeging, gelatenheid
en zagtmoedigheid, die haar bezielden, zigtbaar doorstraalden; des zy hem zo
bevallig voorkwam, dat hy haar op een dekzel van een doos uitschilderde. Aan 't
Hof weder te rug gekomen zynde liet hy den Prins zyn eerste stuk zien. Hoe! zeide
die, is dat die Prinses, van welker verstand men zo veel ophefs maakt? - 't is waar,
zy is mooi. Maar, - die rimpel tusschen hare oogen. ----- Die wegtrekkende hoeken
aan haren mond, die opgeschorte bovenlip! ----- Alles duidt aan dat zy een hoofd
vol eigenzinnigheid en grillige luimen heeft. Neen, deze smaakt my niet; 'er moeten
trekken van helderheid, bevalligheid en vrolykheid in het gelaat te zien zyn van haar,
welke ik tot myne Echtgenote verkiezen wil; want zy dient my niet alleen in myn
zwaaren post van Regeering te verligten, niet slegts my, maar ook alles, wat rondsom
haar zweeft, gelukkig te maaken; zy moet myne onderdaanen verheugen, en in aller
harten, even gelyk de koesterende stralen der lieflyke Lentezon, een nieuw leven
en verkwikking uitstorten. De Vorst lag het Portrait weg, en vraagde by toeval, of
hy op zyne reize ook iets anders, zyner opmerking waardig, getekend had. Hierop
liet hy hem de doos zien, op welke het Boerinnetje afgebeeld was. Doch toen riep
de Vorst in verrukking uit: ô! Gy Spotvogel! Gy hebt my eens willen verrasschen!
Neen, neen! het eerste is zekerlyk het afbeeldzel van een Boeren-meisje, en het
laatste van de Prinses. Na veele sterke betuigingen des Schilders, dat het zo niet
ware, riep de Prins andermaal uit, jammer is het zeker! dat de Natuur zich hier zo
vergist heeft, deze verdiende veeleer die Prinses, en de andere het Boeren-meisje
te wezen! ----- Het gevolg hiervan was, dat zy, alleen door hare grillige luimen,
zichzelve het geluk benomen had van eene Koningin te worden: want kort daarna
wierd de Prins tot Koning gekroond in zyns Vaders plaats, en verzogt toen eene
Prinsesse ten huwelyk, die, schoon met minder schoonheid en bekwaamheden
pronkende, meer bevalligheid en liefdryker harte in haar gelaat en gedrag blyken
liet, en dus in allen opzigte aan zyne verwagting beantwoordde. - Over uw Silhouët
denk ik zekerlyk niet gelyk die Prins,
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want ik ken U te edel en goed van harte, en verbeeld my my telkens alle die kleene
levendige en geestige wezenstrekken; uwe vriendelyke drift, met welke gy my zo
dikwyls uwe genegenheid te mywaards verklaarde; ja ik berinner my nog geduurig
die aangenaame ogenblikken, dat ge naast my zat, om my wat te vertellen, of eenige
vertellingen van my te hooren; terwyl Julia, aan myne andere zyde gezeten, ons
door haare geestige aanmerkingen en vragen dikwyls lachen deed; hoe ik by uwe
Schouwspelen zo veel als Toneelmeester was; of U eenige Fabeltjes opgaf, die gy
dan tot myn groot genoegen in nuttige gesprekken veranderde, en die U menigen
verstandigen inval deeden voortbrengen, daar ik zelfs nooit op gedagt had.
Als ik uw Silhouët aanschouw,
Dan denk ik menigmaal, ik wou,
Dat ik 't Origineel hier zag,
Al ware 't slegts een halven dag.

Ziet gy nu wel? zo lief heb ik u, dat ik al haast een poëet worden zou. Maar, in 't
voorbygaan, en te gelyk in vryheid, moet ik u eens wat zeggen! gewen u toch van
niet zo schielyk boos te worden om een party beuzelingen, en gy zult nog oneindig
liever zyn. 'Er ligt nu eene dubble verpligting daaromtrent op u: want hierdoor zult
gy aan het zagtaartig Juliaatje een goed voorbeeld geven. Gy weet, dat zy u in alles
naäapt. Doet zy dit in uwe vlytigheid, in uwe bezigheden en goede eigenschappen,
zy zou het ook in uwe gebreken doen. Als gy haar geduurig tegenspreekt, altoos
anders wilt dan zy wil, dan zoudt gy haar zagt, haar aandoenlyk, harte bedroeven;
en ik weet dat het uwe niet gevoeliger wezen kan: of zy zoude u langs hoe meer
beginnen te wantrouwen, te vreezen, te ontvlugten, ja eindlyk te haaten; en gy zoudt
dus doende in een hart, dat nu alleen voor liefde en vriendschap als geschapen
schynt, de zaden van vreeze en agterdogt strooijen: denk eens wat gy, die zulk
eene aandoenlyke, zulk eene tedere, ziel bezit, u zelve naderhand te verwyten zoudt
hebben! - Gy zyt ook niet in staat om te geloven, dat men dit zo terstond weder goed
maken kan, als men maar wil; of dat die wonde zo schielyk weder geheeld zoude
zyn; 'er blyft altoos, ten minsten, een kleen lidteken van over.....Maar, wat schryve
en wryve ik niet al? - Ik schyne den Zedemeester wel by u te spelen, waartoe gy
my immers geene oorzaak gegeeven hebt? ----- Ik mogt den ganschen brief wel
aan stukken scheuren. Maar het is alleen de schuld van dien lompen Silhouërtrekker.
Ik meende u alleen te toonen, hoe dikwyls ik, als uw liefhebbende Broeder, aan U
denke, en ondertusschen kom ik daar met eene

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

403
geheele predikatie voor den dag! ----- Zo gaat het, als broeders of zusters zo veel
in jaaren van elkander verschillen: dan denkt men al heel ligt bevoegd te zyn, om
den jongeren te mogen berispen, of eenigzins de wet te stellen. Vergeef het my,
myn lieve Lysje! en denk, daar vermoedelyk myne aanmerkingen u niet zeer treffen
zullen, dat het u ook niet raakt. Laat ons veel liever van wat anders praaten.’
Hierop deelt Karel haar eene Fabel mede, die door een der Studenten was
opgesteld; welke den Hoogleeraar vry wel voldaan had; doch tevens verzogt hy,
dat de een of ander der Studenten beproeven wilde, of hy niet nog een anderen zin
aan deeze Fabel konde geeven; 't welk Karel noopte, om 'er eene proef van te
neemen, waarvan hy de uitvoering haar ook toezondt. - Deeze manier van de
bekwaamheid der Jeugd te toetsen, door haar het zelfde onderwerp uit verschillende
gezigtspunten te doen beschouwen en behandelen, kan zekerlyk haare nuttigheid
hebben.

De Vryheid in Nederland verdeedigd, in eene Dichtkundige
Redenvoering, gehouden voor de Burgerye der Stad Amersfoort,
op den 5den October, des Jaars 1784. Door * * * Te Amsterdam,
by J. Verlem. Behalven het Voorwerk, 50 bladz. in 8vo.
Het bovengemelde stuk bestaat in eene Dichtkundige Beschouwing van Neêrlands
Vryheid, byzonderlyk toegepast op de gesteltenis van de Amersfoorder Burgery.
Wat het Dichtkundige in deeze Redenvoering betreft, wy zouden dezelve onder de
middelmaatige tellen: dewyl nu en dan het dichterlyk vuur vry sterk brandt, dan
weder verflaauwt, en zomtyds geheel uitgedoofd schynt: ter staaving van dit gezegde
strekke het volgende, dat wy onder het middelmaatige tellen, waar hy van de
Engelschen op St. Eustatius spreekt.
Men zag de Wilden van Europa, woest en snood
Den teugel vieren aan den nimmerzatten dood,
Die maaijend weiden liep, op vlottende kasteelen,
Om onder zich den buit der Belgen uit te deelen.
Spreek, zuchtend eiland! Spreek verwoest Eustatius!
Hoe 't hart u klopte, toen gy met een valschen kus
Dier roovers wierd begroet, als waren ze uwe vrinden,
Alleen om uwen schat roofzuchtig te verslinden.
Gelooft ge, ô eiland! wel, dat om uw harten leed,
Uw traanen, uw geklag, uw' fellen jammerkreet,
Hier in uw vaderland gejuichd wierd door barbaaren,
Wier harten, om dat gy vernield waart, vrelyk waaren?

Dit evenwel overtreft nog deezen regel, welken, en soort-
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gelyke, wy onder de laage tellen, wanneer hy, van de dapperheid der
Amersfoordsche Heldinnen spreekende, zegt, dat het geweld van Bourgogne voor
eenen stroom van heeten kalk wyken moest:
Toen 't vrouwenheir hier meê den vyand kwam bestryken.

Iemand met een stroom heeten kalk komen bestryken, is eene manier van spreeken,
die den Dichter moeilyk vallen zal te verdeedigen, - vooral daar het blykt uit zeer
veele trekken van dit stukje, dat hy voor het kragtige en schoone wel vatbaar is. Dit
slot van het Werkje overtuige daarvan onze Landsgenooten:
ô Broeders! denkt aan my: myn hart zal aan u denken:
Jaa is het noodig, eer myn bloed aan de Eemstad schenken,
Eer 'k voor het outer van tirannen nederkniel.
DE VRYHEID IS ALLEEN DE VEÊRKRACHT ONZER ZIEL.

Proeve van Slaapdichten, door O.C.F. Hoffham. Te Amsterdam,
by P.J. Uylenbroek, 1784. Groot 61 bladz. in gr. octavo.
Den Dichter HOFFHAM, door verscheide, by uitstek geestige, Dichtstukjes, op den
Nederlandschen Parnas bekend, beving de zeldzaame lust, om tot lof van den Slaap
in zyne Dichtluimen te zingen. Twee- en dertig Dichtstukjes op één onderwerp met
vermaak niet alleen te leezen, maar na meerder te verlangen, dunkt ons een blyk
van de behaaglykheid van het onderwerp zelve, of van deszelfs keurige uitvoering.
En het laatste was in deezen vry zeker ons geval. De Praktikaale Philosophie zy
ons voorbeeld, en wettige onze lofspraak.
Parmenides ontkende de beweeging:
Diogenes, om hem te wederleggen,
Sprak niet een woord, maar rees van zynen zetel,
En wandelde slechts voor hem heen en weder;
Doch Philosooph Diogenes, op zyn beurt,
Verviel in dwaaling tot het ander uiterst;
En loogchende de rust: wat grooter dwaaling!
Zo hy nog leefde, my de rust ontkende,
Ook ik zou zwygend zyn systeem weêrleggen:
Ik zou alleenlyk voor zyne oogen slaapen.

Ook heeft de Heer Hoffham in dit stukje eenigzins een bewys gegeeven, hoe het
Rym in onze Nederduitsche taal ontbeerd zou kunnen worden, als 'er woordschikking
noch verstrant om leeden.
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Gezangen van J. Bellamy. Te Amsterdam, by A. Mens, Jansz. 1785.
Behalven het Voorwerk, 78 bladz. in gr. octavo.
De Heer BELLAMY, onzen landgenooten mogelyk ruim zowel bekend by den naam
van Zeelandus, geeft in deeze Gezangen een nieuwe blyk van zyn Dichtvermogen.
Deeze Stukjes zyn van een somberen en ernstigen trant, waartoe zyn Ed. meent
dat zyne aanleg wel byzonder zou strekken, blykens het fragment van een brief aan
zynen Vriend Kleyn, bladz. 15. Ons gevoelen is, dat de Genie van den Heer Bellamy
het kragtigst werkt in het groote en heldhaftige. By ver weg de meesten zullen zyne
Vaderlandsche Gezangen grooter goedkeuring wegdraagen, dan deeze Liederen,
zonder dat wy die goedkeuring van de byzondere omstandigheden van deezen tyd
willen laaten afhangen. 't Mangelt egter in dezelve niet aan schoonheden. Het stukje
Chloris strekke tot getuige.
Schoon, gelyk de lieve Lente,
Was de lieve jonge Cloris.
't Zuiver waas der edele onschuld
Lag nog op heur zagte wangen,
Toen de dartele verleiding,
Met heur losse blonde vlechten,
't Hoofd bekranst met frissche roozen,
Uit heur' volgeschonken beker,
Haar al lagchend dwong te drinken.
Chloris bloosde en stak haar handje,
Bevend, naar den gouden beker. ----Yllings daalde een Engel neder:
‘Chloris, vlied, in deezen beker,
Is het gif voor jeugdige onschuld!’
Chloris schrikte, gilde en vlugtte;
En de dartele Verleiding
Volgde, met een heete woede,
't Vlugtend meisje op alle wegen.
Eindlyk viel de lieve Chloris,
Afgemat, op de aarde neder:
‘God der onschuld! riep het meisje,
Geef my toch een kleene schuilplaats!
Ach! ik kan niet langer vlugten!’
Magtloos op den grond gezegen,
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Kon zy niets, dan droevig weenen. ----Toen verscheen de Dood by Chloris;
Doch hy was niet naar en vreeslyk;
Neen! zo vriendlyk als een Engel,
Nam hy Chloris in zyne armen.
Nu verspreidde zich een lagchtje
Van gerustheid op haar lippen.
Hoe vertrouwlyk sloeg zy de armen
Om den hals van heur' verlosser!
Eindlyk slooten zich heur oogen,
En zy sliep zoo zagt en lieflyk,
Als een zuigling, aan den boezem
Van een teedre moeder sluimert.

Voor het overige is het Pourtrait van den Dichter, waarvan wy gelooven, dat Lavater
zelf geen kwaad zou durven zeggen, eene bykomende schoonheid van deeze
Gezangen.

Proeve van Tooneeloefening. Te Amsterdam, by A. Fokke Simonsz
1785. Iste Deel, in 4to. Behalven het Voorbericht, 144 bladz.
Deeze Proeve, welke, naar het oogmerk van den Schryver, zeer wel tot eene
Handleiding kan verstrekken ter nuttige en leerzaame beoefening van het Tooneel,
vangt aan met eene beschouwing van het nuttig gebruik des Schouwburgs; hierop
volgen eenige aanmerkingen over het Treurspel in het algemeen, en daarnaa over
eenige byzondere, als de Herodes en Mariamne, Claudius Civilis, Robbert de Vries,
de Cid, don Louis de Vargas, Aleid van Poelgeest, Wolfaart van Borsselen, Elizabeth
Woodeville, Gaston en Baijard, en eindelyk wordt dit Eerste Deel beslooten met
eenige aanmerkingen over de Tooneelspelkunde in het algemeen, en over de Kunst
van Acteeren en Declameeren in een Treurspel in 't byzonder.
Deeze Proeve laat zich zeer wel leezen, en, schoon dezelve weinig nieuws
behelze, zal zy over het algemeen voor de zodanigen, die zich op deezen taak
toeleggen, niet geheel onnuttig zyn. Van elk byzonder Treurspel, dat de Schryver
behandelt, geeft hy, 1. de Geschiedenis op, indien hetzelve slechts eenigzins op
eene waare Geschiedenis gegrond zy. 2. De Fabel, zynde de Geschiedenis, zo als
dezelve door den Dichter in zyn Spel voorgedraagen wordt. 3. De Zeden der
Persoonen of hunne Characters. 4. De Meeningen en gevoelens of redenen welke
de Persoonen van hunne handelwyze geeven. 5. De
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Uitdrukking, betreffende den styl en woorden in het Treurspel gebruikt. 6. De
Cieraaden des Tooneels, en 7. De Zedeleer.
Men heeft nog twee Deelen van dit Werk te verwachten, zullende het Tweede de
Drama en het Blyspel, en de Derde de Opera en, het Naaspel, bevatten.

Fanny Belton, of de Geschiedenis eener ongelukkige jonge Juffer,
gevolgd naar het Engelsch. Eerste Deel. Te Amsterdam, by J.
Weppelman, 1785. In 8vo 221 bladz.
Fanny Belton, een meisje van goede beginzelen, een gezond verstand en
uitsteekende Geleerdheid, verliest haaren Vader, een ouden armen en braaven
Dorpprediker in Engeland, door eenen schrik, den goeden grysaard aangejaagd,
door dien zekere Branville, een valsche en wellustige Baron, zyne teder beminde
Fanny weggevoerd hadt. Fanny komt egter ongeschonden uit de klaauwen van dat
roofdier; en, naa den dood van haaren Vader, verleent haare trotsche en ryke Tante
haar inwooning. In dit verblyf verbitteren daaglyksche beschimpingen zo van haare
Tante, als haare twee Nichten, over haare Liefde tot de Letteren, haar leeven:
ondertusschen breekt zekere Baron Charles in de nabuurschap van Grimstonhouse,
het landgoed haarer Tante, zyn arm en been, en wordt op dat Landgoed zeer
vriendlyk ontvangen en bejegend, met oogmerk, gelyk het welras blykt, dat hy op
eene der Dogters zal verlieven: dit valt egter niet zo uit; maar de bevallige Fanny
heeft veel meer aantrekkelykheid in de oogen van Graaf Charles. Dit blyft niet lang
verborgen voor de Tante noch derzelver dochters, en heeft ten gevolge, dat zy zeer
onverwacht van het Landgoed na Londen gezonden wordt. Op deeze reis bejegent
haar eene ontmoeting van Struikroovers, die haar al haar geld, op een schelling na,
afneemen, en in het eerste Logement, waar zy haar intrek neemt, vindt zy zich
genoodzaakt reeds een haarer kleederen te verkoopen.
Dit stukje is zeer aangenaam en onderhoudend, en zo verre wy, uit dit deeltje,
kunnen oordeelen, is het Charactermaatige zeer wel bewaard. Alléén dunkt ons het
herhaald tellen van het gevonden geld in de Herberg eenigzins onnatuurlyk in een
meisje zo schrander als Fanny, vooral, daar 'er zeer gemaklyk een ander middel te
verzinnen waar' geweest, om het geld van deeze jonge Juffer voor den dag te doen
komen.
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Lotgevallen der Familie van Manstein. In twee Deelen. Te Leyden,
by L. Herdingh, 1785. Behalven de Voorreden 372 bladz. in octavo.
Iets toe te brengen, ‘tot het beveiligen van de onschuld voor de verleiding; - tot het
bedwingen van de kragt eener onbeteugelde begeerte; ----- tot het ontzenuwen der
drogredenen van valsche eerzucht; ----- tot het stillen van de woede der ongeregelde
driften, en zo wel de dwaasheid als rampzaligheid van een buitenspoorig gedrag
ten toone te stellen,’ is het hoofdbedoelde van den Schryver deezer lotgevallen. Ter
bereikinge van dat oogmerk is derzelver ontvouwing ook zeer wel geschikt; nadien
de Famille van Manstein eene reeks van verschillende omstandigheden aan de
hand geeft, waarin eene verscheidenheid van characters werkzaam is; en de
Opsteller van dit verhaal zig, op eene aangenaame en oordeelkundige wyze, daarvan
weet te bedienen, om alles in een treffend leerryk gezigtpunt te plaatzen. ----- Jonge
Lieden kunnen derhalven uit deezen Roman veel goeds leeren; vooral, wanneer
iemand van jaaren en ondervinding hen met een goed oordeel, ongedwongen, tot
eene byzondere opmerkzaamheid van de gewigtigste voorvallen weet op te leiden.

Henricus en Laura. Te Leyden by P. Pluyghers, 1784. Behalven
het Voorbericht 99 bladz. in gr. octavo.
Zo men op het Voorberigt staat mag maaken is dit Stukje opgesteld, door iemand,
die naauwlyks den ouderdom van veertien jaaren bereikt heeft; men wordt verzogt
die jonge jaaren met een bescheiden oordeel in agt te neemen. Wy hebben dit in
het doorbladeren gade geslaagen, en zien dus gereedlyk over het hoofd de
onvoorzigtigheid der twee Gelieven, die, zonder eenige kennis van elkanders
weezenlyken toestand, buiten een wederzydsch verhaal van hun treurig lot, eene
tedere Liefdeverbintenis aangaan. Voor 't overige is het Stukje aandoenlyk
uitgevoerd; zelfs zyn de tedere aandoeningen en hartlyke minneklagten, zo van
Henricus als van Laura, beter getroffen, dan we van iemand van die jaaren verwagt
zouden hebben. - Maar wy kunnen niet nalaaten ons te verwonderen, dat iemand
zo vroeg zig zulk eene gezette oefening van Romans eigen gemaakt heeft; de
vroege jeugd is waarlyk beter te besteeden. Heeft men hier, zo anders het
bovengemelde waarheid zy, voor geen jammerlyk gebrek in de Opvoeding te
vreezen!
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Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen.
J.G. Herder, Brieven over de beoefening der Godgeleerdheid.
Eerste en Tweede Deel. Uit het Hoogduitsch, door W. van
Hamelsveld, Predikant te Westbroek en Achttienhoven. Te
Amsterdam, by J. Weppelman, 1785. In groot octavo, 366 bladz.
In deze Brieven levert de Heer Herder aen een Jongeling, die zich op de
Godgeleerdheid toelegt, de noodige onderrichtingen ter beoefeninge van dezelve,
en bepaelt zich in 't eerste Deel tot het geen hem omtrent de Schriften des Ouden
Testaments in agt staet te nemen; waerop hy het tweede Deel schikt, ter overweginge
van 't geen omtrent de Schriften des Nieuwen Testaments in aenmerking komt.
Zyne eerste hoofdles is, dat men den Bybel menschlyk moet lezen, als een Boek
van menschlyk Schrift en Tael, dat is, met ter zyde stellinge van alle dweepachtige
denkbeelden, en een recht gebruik der Oordeelkunde; gedragende zich hierin, gelyk
men met andere Schriften handelt, welker inhoud men tracht na te gaen. En hieraen
hecht hy wyders ene oordeelkundige beschouwing van den inhoud en schryfwyze
der Boeken des Ouden Testamentes, met nevensgaende aenmerkingen zo over
het algemene dier Schriften, als over enige byzondere Stukken uit dezelven. Voorts
besluit hy dit eerste Deel, met ene over veging van de Godlykheid dezer Schriften,
benevens derzelver bewaring, mitsgaders van hunnen tegenwoordigen toestand;
en 't voordragen van zyne bedenkingen, zo over ene vereischte uitgave van dezelven,
als over den oorsprong van het Letterschrift, met betrekking tot deze Boeken. ----Het tweede Deel vangt aen met ene beschouwing van 't oogpunt, dat ons de Schriften
van het N.T. vergeleken met die van het O.T. geven, waer uit de Heer Herder voorts
aenleiding neemt, om de schryfwyze dier Schriften na te gaen, en de
geloofwaerdigheid van derzelver Schryveren te toonen; met aenwyzinge der ware
en valsche Steunzels van den Godsdienst van Jezus.
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Wyders handelt hy over de gelykenissen van Christus, de voorzeggingen,
voorbeelden en andere aenhalingen uit het O. in het N. T; als mede over de
verschillende wyzen van verklaringen dezer stukken. Ter dier gelegenheid neemt
hy ook in overweging, wat men te oordeelen hebbe, over het dichtmatige gebruik
dat men van de Euangelische Geschiedenissen maekt; en na deze soort van uitstap
keert hy weder tot de aenhalingen, en de te veelvuldige zogenaemde ophelderingen
der Uitleggeren; het welk hem vervolgens byzonder stil doet staen op den inhoud
der Openbaringe van Johannes. Hierby komen nog enige bedenkingen over het
lezen der Schriften des Nieuwen Testamentes; en eindelyk verledigt zich onze
Schryver tot een onderzoek na de redenen van beoefening der Godgeleerdheid,
waerin hy zynen Jongeling waerschouwt, tegen de verkeerde oogmerken, waerdoor
zommigen in dezen gedreven worden; nopende hem tevens om zyn eigen hart
deswegens te onderzoeken, en hem daeromtrent te onderrichten, wanneer hy belooft
zich hier over nader te zullen verklaren. ----- Aen 't slot van zommigen dezer laetste
Brieven heeft de Heer Herder, by manier van uitspanning, enige byvoegzels gehecht,
die meerendeels vernuftige bedenkingen behelzen. ----- Onze Autheur, die zich
geenzins aen de gewoone denkwyze verbind, en, gelyk men zegt, zyn eigen weg
bewandelt, verleent in deze Brieven ene reeks van overdenkingen, nopens de
overwoogen onderwerpen, die wel een gezet nadenken waerdig zyn. Opmerkzame
Lezers, die een onderscheidend oordeel bezitten, zullen 'er met vrucht gebruik van
kunnen maken. Men neme tot ene proeve 's Mans eersten Brief, die de groote
hoofdstelling behelst, op welke hy voorts bestendig blyft bouwen.
‘Dit blyft over, myn vriend! de beste beoefening der Godgeleerdheid is de
beoefening van den Bybel, en het beste lezen van dit Godlyke boek is als men het
menschlyk leest. Ik neem dit woord in den uitgestrektsten zin, en in de sterkste
betekenis.
Menschelyk moet men den Bybel lezen; want het is een boek door menschen
voor menschen geschreven, menschelyk is de taal, menschelyk de uiterlyke
hulpmiddelen, met welke het geschreven en bewaard is; menschelyk is ook de zin,
waarin het verstaan kan worden, de hulpmiddelen, die het verklaren, het geheele
oogmerk en het nut, waartoe het gebruikt moet worden. Gy moogt dus
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vast geloven, dat, hoe menschelyker (in den besten zin van het woord) gy het woord
van God leest, gy des te nader komt aan het oogmerk van deszelfs Auteur, die de
menschen naar zyn beeld schiep, en in alle werken en weldaden, waarin hy zich
als God aan ons vertoont, zeker menschelyk handelt.
Gelooft gy niet, dat ik u hier mede eenen niets beduidenden locus communis wil
zeggen? neen, myn vriend! de gevolgen van deze grondstelling, wel begrepen, en
in derzelver uitgestrektheid overwogen, zyn misschien van belang.
Voor eerst word volgens dezelve zo menig bygeloof uitgesloten, als ware de
Bybel, tot op iedere kleinigheid, van zyne schryfstof, pergament of papier, griffel of
pen, tot op dien, welke het een of ander gebruikt, tot op iedere streek of karakter
van schrift, en taal bovenmenschelyk, bovenaardsch; mits dien geheel ongemeen,
zonder vergelyking, aan geen bedrog noch dwaling onderworpen, aan te bidden,
en niet te onderzoeken, niet te bestudeeren noch te toetzen. Waarlyk eene kwaade
grondstelling, welke iemand, die dezelve, wegens haare geliefde Godlykheid
aanneemt, niet anders dan te menschelyk, dat is, lui en dom maakt, hem eenen
doek voor de oogen bind, en nu vraagt; of hy geen licht ziet? ----- Of iemand, die
den Bybel afschryft, thans op eenmaal een onfeilbaare God word, kunt gy terstond
gewaar worden, wanneer gy met zynen afschryver een proef wilt nemen. Hy zal
thans schryven, gelyk hy anders schreef, te weten: naar dat hy nauwkeurigheid,
vlyt, kunde in taal en zaken, tyd, geduld en eene leesbare hand heeft; de Godheid
zal hem, om dat hy juist den Bybel schryft, geen van alle deze dingen door een
wonder veranderen. Dit is niet misschien zedert de Boekdrukkunst zo geworden,
maar altyd en te vooren veel meer zo geweest. Geen pergament bekomt eene vaster
natuur, om dat het den Bybel vervat, en geen inkt word daarom onuitwisbaar.
Hebreeuwsche punkten en letters leggen hunne natuur niet af, om dat zy voor
tegenwoordig tot het boek der boeken behoren, en al het geen de tyd aan eene taal
doet en verandert, behoud ten vollen zynen gang. Dit zyn geene gissingen maar
Daadzaaken; van dien aart is ook al het geen hiervan afhangt. Verban gy ook den
laatsten zuurdeeg van die gedachte, als ware dit boek in zyne uiterlyke gedaante
en stoffen geen boek, gelyk andere boeken,
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b.v. dat in hetzelve geen verschillende leeswyzen kunnen zyn, om dat het een
Godlyk boek is; 'er zyn in hetzelve verschillende leeswyzen, (en ééne leeswyze kan
alleen de waare zyn,) dit is eene daadzaak, geen meening. Mitsdien moet men zich
daarmede inlaaten, tusschen dezelve onderscheid maken en verkiezen, en 'er is
eene wetenschap aangaande deze keus en onderscheiding, gelyk by elk ander
menschelyk boek. Hierin is de Bybel in een zeker opzicht het menschelykste van
alle Boeken, want hy is volgens zyn grootste deel en gronden bykans het oudste.
Hy ging door zo veele banden, volken en tyden, en hoewel de Voorzienigheid door
natuurlyke middelen heel byzonder voor het behoud en de bewaring van denzelven
zorgde, wy ook omtrent het geheel van zyn oogmerk en inhoud, zo ver het voor ons
dient, van zyne onvervalschtheid zeker kunnen zyn; zo moeten wy echter deze nooit
a priori bewyzen, als of dit boek als in den Hemel geschreven was en niet op Aarde;
door Engelen en niet door menschen. Door zulke vooronderstellingen doen wy den
Bybel geen eer aan, maar schande en nadeel: een groot deel der onbeschaamdste
tegenwerpingen tegen denzelven is, uit dit nietswaardige tuighuis, genomen, en
menige tegenstanders stryden nog doorgaans op het veld, als of zy voor Mahomeds
Koran en Gabriël, die hem van den Hemel bragt, streden. Ik wil niet van de party
zyn; niet om dat de vyand te geducht, maar om dat de geheele strydplaats veengrond
is. Ten minsten voor eenen jongen Godgeleerden is dergelyke onbewezene, deels
ook openlyk onwaare en fabelachtige, voorstelling gewis nadeelig. Zy bedekt en
verblind hem het gezicht en het verstand; zy slaat zynen vlyt om te onderzoeken,
te verzamelen, te beproeven, gezond te verklaren, in kluisters, en maakt, wanneer
hy ze heeft, de zeker goede gave van God, het natuurlyk verstand en oordeel,
onbekwaam. Veelen hebben het ronduit gezegd, ik kan geen boek lezen, dat geen
boek, gelyk andere boeken, zyn zal; en anderen zyn, na veel moeite en kwelling,
op het laatst tot even dezelve verdrietige gerustheid gekomen. LUTHER, die een
zuiver, voortreflyk vernuft was, heeft zich met moeilyke bottigheden van zodanigen
aart in het geheel niet opgehouden; en ik ben zeker dat het geen goed verstand
doen kan of zal. Ten minste ben ik 'er by meer dan één onderwerp getuige van, hoe
zwaar het is, om iemand tot den waaren zin en inzien in het gebruiken van
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den Bybel te brengen, als 'er eenmaal dergelyke vuile dampen van nonsense in
hem zyn. Hy gelooft altyd; wanneer hy den Bybel opneemt, dan neemt hy geen
boek op, en geeft zich dus geene vryheid om te zien het geen hy ziet, te hooren het
geen hy hoort. Hemelsche schimmen zweven hem voor de oogen, gedaanten uit
het ryk van Peris en Neris, dikwils ook in waarheid, voordeel en betrekking,
gedaantens uit dit gewest. Dat het ergste is, hy leert door deze schemering, in zyne
jonge jaaren, hulpmiddelen verachten of verwaarlozen, welker gebrek hem naderhand
altyd aankleeft, in een zeker opzicht onherstelbaar blyft, en hem misschien geheel,
dewyl geene naaktheid zich vertoonen wil, gelyk zy is, tegen het beter licht van
welgebruikte hulpmiddelen, ten laatste in het harnasch brengt. Den grond van het
laatste weet hy misschien zelf niet, en dan is het bygevolg te erger: nu stryd hy voor
de zaak van God en den Bybel, terwyl hy eigenlyk voor zyn gebrek aan waare
kundigheden en hulpmiddelen, dat is, voor het vlies van zyne oogen stryd.
Veracht derhalven niet, myn vriend! de kundigheden, die u tot zodanig gebruik
van den Bybel worden aangeboden; het blyft voor uwe rype jaaren toch naderhand
voorbehouden, welk gebruik gy daarvan maken wilt. Laat u het misbruik, de dikmaals
regt verkeerde toepassing der zogenaamde Bybelsche oordeelkunde, die u voor
oogen is, niet afschrikken; maar leer taalen, verwante taalen, maak u de grondregels
van deze schoone, geleerde en wysgerige wetenschap eigen, verzamel het geen
gy daar toe verzamelen kunt, al diende het 'er maar van verre toe. Heb vroeg een
exemplaar van den Bybel in zyne grondtaalen, waarin gy op doorschoten papier
varianten, tegenwerpingen, gissingen, aanmerkingen, regels voor een toekomend
gebruik, aantekent: Dan oordeel voor tegenwoordig nog niet. Gy zyt nog te jong;
misschien is ook nog deze geheele Studie, inzonderheid over het Oude Testament,
te jong, dan dat het een rype uitspraak toelaat. Tien of twintig jaaren verder zult gy,
en over 't algemeen wy, op eene andere plaats zyn, dan wy tegenwoordig zyn. Wy
zullen menige Kritische stellaadje verwerpen, vermits 'er de muur van het gebouw
is, die gebouwd moest worden: wy zullen menige zaak als zeker aannemen, die
ons thans nog zeldzaam schynt, en wy zullen 'er ons niet kwalyk by bevinden. Weest
tot zo lang aan eene By gelyk, die haren Honing uit alle en al-
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lerleie Bloemen verzamelt; alleen het zy honing het geen zy verzamelt, geen vergift
of ontuig. Behoud altyd uwe Kinderlyke eenvoudigheid en hoogachting voor den
Bybel, als gy hem zelfs in de handen van zyne Kritiken zomtyds zeer ontheiligd ziet;
de Kritik had daar aan alleen toevalligerwyze schuld. Een Taalkundige en een
Uitlegger zyn twee heel onderscheiden wezens, gelyk wy ook by zo veele beroemde
taalkundigen van nieuwe spraaken zien: Zy kunnen de taal verstaan en den Auteur
in het geheel niet; voor zynen eenvoudigsten zin, ik laat staan, voor de schoonheden
van denzelven, hangt hun een dekkleed. Dus kan en zal het waarschynlyk met de
taalmeesters van den Bybel ook zyn, even daarom dewyl hy het oudste,
eenvoudigste, zakelykste boek is; maar nogthans blyft een taalkundige op zichzelven
(zyne kortzigtigheid uitgezonderd) eene goede, nuttige, onontbeerlyke zaak, ja in
het spraakkundige en in kleinigheden van de Kritik doet dikwils zyne kortzigtigheid
dienst. Met één woord, myn vriend! verzuim niets van het geen 'er tot de
Godgeleerdheid en derzelver toestel behoort, maar vergeet niet, dat de toestel niet
de zaak zelve, noch de stellaadje het gebouw is: dit zal u zo wel voor de Kritische
stoutheid, dat waar vergift voor een gezond verstand, als voor de Onkritische lafheid
en dweepery bewaren.’

Voorbeeld der Godlyke Waarheden voor eenvoudigen, opgesteld
door A. Hellenbroek, in zyn Eerw Leven Bedienaar des H.
Euangeliums te Rotterdam, met vermeerdering en verbetering
uitgegeeven door M. Pannebakker. Te Delft, by J. de Groot Pz.
1785. Behalven het Voorwerk, 374 bladz. in gr. octavo.
Het veeljarig bestendig gebruik van Hellenbroeks Leergeschrift, in onze
Nederlandsche Kerk, maekt het onnoodig, om iets van deszelfs bekenden inhoud
en de wyze van uitvoering te zeggen; meerder opmerking vordert het geen de Heer
Pannebakker tot deze nieuwe uitgave toegebragt heeft. In de eerste plaetze heeft
hy hier en daer enige weinige veranderingen in Woorden, in Schikking van Zaken,
en in Orde van behandelen gemaekt; doch deze veranderingen zyn slegts spaerzaem
aengewend, en alleenlyk in zulke gevallen, daer ze wezenlyk enige meerdere
klaerheid aan 't onderwys konden byzetten. Van meer belang is 's Mans
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arbeid in dezen, door 't byvoegen van ene soort van onder-vragen, zonder
antwoorden, by de beantwoorde Vragen van dit Leergeschrift. De Heer Pannebakker
bezeft op goeden grond, dat het niet genoeg zy, dat de Leerling de voorgestelde
Vragen en Antwoorden van buiten leere, het dus op geheugen-werk late aenkomen
en daerby beruste; maer dat 'er, ter wezenlyke kennisse van het voorgestelde,
meerder oefening vereischt word. Ter bevorderinge hiervan doet hy het behandelde
in ondergeschikte Vragen telkens nader opmerken, en 't is de zaek van den Leerling
zich door oefening bekwaem te maken om deze Vragen te kunnen beantwoorden,
en zo te toonen, dat hy het behandelde onderwerp verstaet. Men heeft al voor jaren
de nuttigheid van zodanig een onderwys gadegeslagen, en daer uit zyn de bekende
onbeantwoorde Vragen van den Hoogleeraer Voetius over den Catechismus, al in
den jare 1640 en vervolgens meermaels door de drukpers gemeen gemaekt,
ontstaen; en de ondervinding heeft geleerd, dat hetzelve, wel aengewend zynde,
een zeer geschikt middel is, ter bevorderinge van ene geregelde kennis der
Godsdienstige Leerstelzels. De groote zaek is maer, dat de Vragen behoorlyk
ingericht worden, zo met betrekking tot het onderwerp, als tot de vatbaerheid der
Leerlingen: en dit heeft de Heer Pannebakker meerendeels zeer wel in agt genomen.
Zyne Vragen doorloopen het voornaemste dat tot het onderwerp betrekking heeft,
en zyn enigermate onderscheiden naer de verschillende vatbaerheid, waerom ook
die voor de meer gevorderden met een ( en de zwaerste Vragen met een [ getekend
zyn. Men zie, tot een voorbeeld hier van, het volgende, betreffende het vereischte
in een goed werk, dat het geschiede tot Gods Eer. Na ene voorafgaende vraeg over
dit vereischte, en den zin der spreekwyze van iets te doen tot Gods Eer, komt de
vraeg uit het Voorbeeld der Godlyke Waerheden
‘Vr. Is 'er bewys dat de goede werken moeten geschieden tot Gods Eere?
Antw. Ja: 1 Cor. 10:31. Het zy dan dat gylieden eet, 't zy dat gy drinkt, het zy dat
gy iet [anders] doed, doed het al ter eeren Gods.’
Hierby komen dan de volgende Vragen.
‘1. Hoe eet en drinkt men tot eere van God?
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2.
3.
4.
(5.
(6.
(7.
(8.
(9.
(10.
(11.
(12.
[13.
[14.

In welken geval eet en drinkt men niet tot Gods eere?
Waarom moet men altyd eeten en drinken tot Gods eere?
Iets anders, kan men dat ook doen tot Gods eere? Hoe?
Kan men alle dingen doen tot Gods eere? Welke niet?
Waarom moet men alles doen tot Gods eere?
Moet men by elke daad opzettelyk dit bedenken?
Mag men in 't doen van goede werken, behalven Gods eere, volstrekt niets
bedoelen? Zoo ja, wat is dat dan?
Kan dit beweezen worden uit Schrift-Texten?
Blykt dit ook uit de voorbeelden? (a) van Moses? (b) van Paulus? (c) en van
Christus?
Zyn hier voor ook nog deugdelyke reedenen?
Tegen welke hebben wy dit op te merken? welk is hunne stelling?
Tegenw. Door 't beoogen van andere dingen of eindens zyn wy snoode
zelfszoekers, ja roovers van Gods eere.
Tegenw. De eerste les in Jezus School is zelfsverloochening.’

Eindelyk heeft de Heer Pannebakker hier nog bygevoegd ene Ontledende Schets.
In dezelve word getoond, in welk verband ieder Vrage, het geheele Voorbeeld der
Goddelyke Waarheden van A. Hellenbroek door, kan begrepen worden te staen:
welke Schets tevens den Leerling van dienst kan zyn, om de voornaemste zaken
van ieder Hoofdstuk gereedlyk na te gaen. ----- Het gansche beloop dezer uitgave
is des indiervoege ingericht, dat en Onderwyzers en Leerlingen, die iets meer
beoogen dan geheugen-werk, (waermede maer al te velen zich, zo van de ene als
andere zyde, schynen te vergenoegen,) 'er een leerzaem gebruik van kunnen maken.
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De eigenschappen van eenen Volksbestierer, en de plichtmaatige
onderdaanigheid der Burgeren, afgeleid uit de Godlyke
verordening, omtrent de rangschikkinge in de Maatschappyen, in
eene Verhandelinge over Rom. XIII. 1. Voorgesteld op den Keurdag,
den 12 January 1785, door J.J. van Doorne, Euangeliedienaar in
Kampen. Te Campen, by de Erven A. Valkenier. Behalven het
Voorwerk, 96 bladz. in gr. octavo.
Een Patriotsch Regent geschetst in eene Landdags-Predikatie,
volgens Ps. CXXII. 6-9. Uitgesproken in het Provincie-Huis te
Groningen, den 23 Febr. 1785, door Th. Brunsveld de Blau, Oudsten
Predikant te Groningen. Te Groningen, by J. Bolt. Behalven het
Voorwerk, 76 bladz. in gr. octavo.
En Regenten en Burgers vinden in beide deze Leerredenen, in plechtige
omstandigheden uitgesproken, hunne plichten ten ernstigste voorgedragen; en wel
op ene wyze, die in den tegenwoordigen staet onzes Vaderlands bovenal opmerking
vordert: weshalve derzelver lezing met regt aen te pryzen zy. ----- In de ene en
andere Leerreden komen, met opzicht tot de tegenwoordige omstandigheden,
manlyke trekken voor, die met ene deftige bescheidenheid voorgedragen worden.
Wel byzonder trekt de manlyke Redenvoering van den Eerwaerden van Doorne te
meer veler aendacht, daer zommige Heeren van de Ridderschap waenden in dezelve
gelaedeerd te zyn, zonder echter bepaeldlyk te specificeeren, waer ter plaetse die
laesie te vinden zy. Dit doet zyn Eerwaerden in de Voorrede hiervan enig verslag
geven, en, terwyl hy zyne Leerreden aen 't openbaer onderzoek bloot stelt,
beantwoordt hy tevens enige gissingen, met aentooninge, dat in die plaetzen, zo
min als in enig ander gedeelte, iets voorkomt, 't welk laesief genaemd zou kunnen
worden: zynde alles in tegendeel, ‘veel eer, overeenkomstig met de billyk
vooronderstelde denkwyze der Heeren EDELEN, en tot eer der RIDDERSCHAP.’
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Leerreden over 2 Sam. XX. 19. op den 23sten January, 1785,
uitgesproken door P.A.C. Hugenholtz, Predikant te Ysselstein. Te
Utrecht, by de Wed. J.v. Schoonhoven, 1785. Behalven de
Voorreden, 36 bladz. in gr. octavo.
In deze Leerreden schetst ons de Eerwaerde Hugenholtz het echt character van
een waer Vaderlandlievend Mensch, dat is, van iemand, die de belangen van den
Staet, van zyn Vaderland, oprechtlyk, vooral in tyd van nood, zoekt voor te staen
en te bevorderen. Hier toe overweegt hy, eerst, welke de belangen van het Vaderland
zyn; en ontvouwt vervolgens hoe een weldenkend Vaderlander die behartigt en
bevordert; waerop hy dan eindelyk doet zien, de duure verplichting, die 'er op ons
ligt, om zodanige menschen te moeten zyn. Zyn Eerwaerde behandelt dit onderwerp
met ene beknoptheid en nadruk, die zyne Verhandeling zeer geschikt maekt, om
den vereischten invloed te hebben.

De wapening Gods aangepreezen, door J. Claessen, Kerkleeraer
te Leerdam. Te Amsteldam, by M. de Bruyn. In gr. octavo, 86 bladz.
De gevaarlyke uit- en inwendige gesteldheid van het Vaderland
met de middelen ter reddinge van het zelve, gelyk ook de
wezenlyke gronden van hoop en verwagtinge voor het bekommerd
Nederland, in twee Kerkelyke Redenvoeringen, door J. Claessen,
Kerkleeraar te Leerdam. Te Amsteldam, by M. de Bruyn. Behalven
de Voorreden, 102 bladz. in gr. octavo.
De zedelyke omstandigheden van Nederlands Inwoonderen
beschouwd, en de middelen eener heilzaame veranderinge in
dezelven voorgehouden, in eene Leerrede over Habakuk III. 2. Te
Amsteldam, by J. Roos en Zoon, 1785. Behalven de Voorreden,
75 bladz. in gr. octavo.
Een drietal van gemoedlyke Geschriften, strekkende, om Nederlands Ingezetenen
aen te spooren ter vereischte boetvaerdigheid, ene daeruit volgende verbetering
van gedrag, en een voortgaenden Godsdienstigen wandel, 't
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welk van onderscheiden zyden indiervoege aengedrongen word, dat men het
voorgestelde met ene opwekkende stichting kunne lezen, en 'er een nuttig gebruik
van maken.

De denkende Christen. Vierde Stukje. Te Amsteldam, by J. v.d.
Burg en Zoon, 1785. In gr. octavo, 102 bladz.
In dit Stukje heeft men drie Geschriften geplaetst, der opmerkzame lezing waerdig.
----- Het eerste behelst ophelderende aanmerkingen over het oudste gedenkschrift,
Gen. I. en II. 1-3, 't welk ons een verhael der waereldwording levert. De Opsteller
dezer aenmerkingen geeft daerin ene doorloopende verklaring van dit
geschiedverhael, en ontvouwt zyne denkbeelden deswegens met alle juistheid en
klaerheid; die hy, daer ze in 't een en 't ander opzicht wel eens van den gewoonen
weg afwyken, ter proeve voorstelt. Men zal dezelven, schoon ze in alle deelen niet
voldoende mogten bevonden worden, echter van dien aert vinden, dat ze overweging
verdienen, en op nieuw tot ene handleiding kunnen strekken, om de aendacht te
bepalen tot ene verstandlyke beschouwing van dit oudste gedenkschrift. ----- Het
laetste hier voorgedragen Geschrift levert ons bedenkingen over de opkomst en
den ondergang der Volken, die ons voor oogen stellen, langs welke wegen een
Volk, uit lage omstandigheden, tot een aenzienlyken luister opklimt, en hoe het, tot
ene zekere hoogte gekomen zynde, zynen glans begint te verliezen, ja eerlang met
een geheelen ondergang gedreigd word. Dit natuurlyk beloop van zaken word hier
beknoptlyk nagegaen, en de Schryver staeft zyne ontvouwing met de ondervinding
van vroegere en latere dagen. Alles loopt te samen, ter bevestiginge zyner Stellinge,
waermede hy aenvangt: ‘Armoede, Naarstigheid, Rijkdom, Bederf van Zeden,
Slaavernij, Ondergang; dit is de kring, waarin de volkeren zich beweegen, waarin
zij rijzen en daalen.’ Ook ons Vaderland ondervind zulks ten grooten deele; en 't is
te wenschen dat dit bezef nog by tyds der Landzaten oogen opene, om den
dreigenden ondergang voor te komen, door de Naarstigheid, den Moed, de Trouw
en de waare Vryheidsliefde onzer Vaderen te doen herleeven. ----- Tusschen beide
deze Geschriften levert men ons een Brief aen den Schry-
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ver der Brieven over den Bybel, (in den Volkstoon) en de uitvoering van het Plan
en Oogmerk van Jezus, uit het Hoogduitsch vertaeld. De Opsteller deezer Brieven
over den Bybel, enz. behoort onder die soort van lieden, welken beweren, dat men
by de omhelzing en beoefening der Euangelieleere, slechts agt hebbe te geven, op
de innerlyke kenmerken der Euangelieleere, als ene voortreflyke Zedekunde, en 'er
dan een goed zedekundig gebruik van te maken: latende voorts het geschiedkundige
en wonderdadige, mitsgaders de Joodsche manieren van voorstellingen, daerin
gebruikt, aen zyne plaetze; houdende alles van die natuur voor zaken, waervan
Jezus en zyne Apostelen zich bediend hebben, om, zich naer den Volkstoon
schikkende, den invloed der Zedenleere te bevorderen. ----- Den Schryver dezes
Briefs aen dien Opsteller komt het ten uiterste vreemd voor, dat iemand, die betuigt
de zaek der Waerheid en der Deugd ter harte te nemen, die inkomt als een belyder
van de Godlykheid der Euangelieleere, op zodanig ene wyze kan denken en
schryven. Hy toont hem ten duidelykste aen, dat hy langs dien weg de Godlykheid
der Euangelieleere geheel en al van hare steunzels berooft; en dat men, op die
wyze, Jezus voor geen Godlyken Leeraer, maer alleen voor den uitmuntendsten
Wysgeer kunne houden; wiens Leer in zo verre wel hoogagting vordert, maer geen
Godlyk gezag heeft, dat ons tot Geloof en Gehoorzaemheid verplicht. Zulks doet
hem vreezen, dat 'er, onder deze manier van voorstelling, enig verkeerd oogmerk
schuilt, om naemlyk de Euangelieleer van haar Godlyk Gezag te berooven: in welk
geval hy liever zag, dat men 'er openlyk vooruit kwame, dan dat men de Menschen
door omwegen trachte te misleiden. Dit doet hem aldus schryven.
‘Ik dage u, in den naam van alle mijne Broederen, van alle Kristenen uit, om u
over het oogmerk uwes schrijvens te verklaren. Dog opregt, niet met wijdlopige
redeneringen en spitsvondigheden van uwen trant, maar kort en duidelijk. Heeft
zulks geen plaats, schrijft men u, zonder grond enig kwaad inzigt toe, ---- des te
beter, des te aangenamer voor mij, zal het zijn. Maar dan behoord gij alles te
herroepen, 't geen gij in uwe Brieven over den Bijbel en de Uitvoering van het Plan
en Oogmerk van Jezus tegen het Geloof in de Openbaring en de Wonderwerken
geschreven hebt: zulks zijt gij der gehoonde Waarheid schuldig. Zo gij egter dit niet
kund of niet
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wild doen; verklaar u ook alsdan meer duidelijk, en doe ons den dienst, om
rondborstig voor de zaak uit te komen, den strijd openlijk te voeren, gelijk een Vijand
past, en niet bedekt, gelijk dezulken gewoon zijn te doen, die, onder schijn van
Vriendschap, een vijandig hart verbergen, om des te zekerder te kunnen strijden.
Gij moet, of het voornemen, om het Geloof aan de Wonderen en Openbaring te
bestrijden, opgeven, of den naam eens Kristens laten varen. Aangezien gij geen
Kristen kund zijn, zo gij niet, als andere Kristenen, Jezus voor eenen buitengewonen
Gezant, een Leeraar of Profeet van God erkend. Dit is het regtstreeksche
kenmerkende aan hem; en zulk soort van Lieden, die hem slegts voor een
verstandigen en voor enen Wijsgeer, dat is, voor een verkondiger van den
Natuurlijken Godsdienst houden, noemen zig geen Kristenen, maar Deïsten, of
welke andere namen zij zig believen te geven.’
Hy raedt hem echter dien laetsten stap niet aen, zo om dat hy 'er niet toe geschikt
schyne, als om dat de Christenen 'er reeds te wel tegen gewapend zyn: ook verwacht
hy 't niet van hem, en dit doet hem te meer verwonderd zijn, over zijne
onvoorzichtigheid in dezen.
‘Gij meend het, vervolgt hij daerom ten slot van zijnen Brief, gij meend het wel zo
kwaad niet, want gij neemd anders zulk een hartelijk deel in de zaak ----- niet slegts
der Waarheid, maar zelfs van 't Kristendom, zo als het door u begrepen word ----dat men uwe gezegden niet in den strengsten zin kan opvatten. En egter kan ik niet
begrijpen, wat u tot zulk ene gevaarlijke onderneming bewegen konde, daar gij, als
een vriend der Waarheid, geen belang hebt, om dezen grondslag onzes Geloofs in
verdenking te brengen. Immers, wanneer het u waarlijk ernst is, den Godsdienst
gewigt bij te zetten voor de menschen, Waarheid en Deugd onder hen te bevorderen;
zo slaat gij regelregt den verkeerden weg in, wanneer gij der Kristelijke Leere haar
Godlijk gezag, en langs dien weg der Waarheid haren sterksten steun beneemd.
En genomen, gij waard bij uzelven van de ongegrondheid der Goddelijkheid van de
Kristelijke Openbaringe overtuigd, zo deed gij egter veel wijzer, naar mijn inzien,
wanneer gij, uit hoogagting voor deze geheiligde Mening, uwe overtuiging voor
uzelven behield, en de goede Luiden in hun eenvoudig, ----- bij u wel dwaas, dog
voor ons zo heilzaam, ----- geloof liet berusten, vooral, wanneer gij niets beters in
de
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plaats daar van weet te geven. Daarenboven zijt gij immers een ijverig pleiter voor
het verdraagen van verjaarde en algemeen geëerbiedigde begrippen: ja veroorlofd
zo volmondig een soort van Bedrog, 't geen tot goede en voor de Waarheid heilzame
einden aangewend word. Waarom zou zulks niet, met betrekking tot het Geloof in
de Kristelijke Leer, als ene Goddelijke Openbaring, even zeer gelden? Draag zorg,
mijn Vriend! dat ik u niet bewijze, dat gij met 'er daad onbillijk handeld, doordien gij
deeze oogluiking intrekt! Hoe? ----- Ja gij meend, dat Jezus zelve zig van deeze
soort van misleiding bediend heeft, en het Nationaal Geloof in Wonderwerken, en
in zijne daarop gegronde Goddelijke zending ingevolgd: zelfs zou hij zijne Apostelen
bij deze mening gelaten hebben; en wij Kristenen, in 't algemeen, die sedert gevolgd
zijn, wij leven nog allen, tot op dezen huidigen dag, in dezen zelfden waan; om wat
reden dan wild gij evenwel van deze verdraagzaamheid een einde maaken? Hoe
kund gij weeten of het wel overeenkomt met het oogmerk onzes Heren, voor als
nog dit geheim bij de Waereld aan den dag te brengen? of hebt gij welligt enen
bijzonderen last daartoe ontvangen? zo ja; wees dan zo goed, om ons dien te tonen.
Zegd gij, men kan zulks uit de Leer of Gesprekken van Jezus, en mogelijk ook uit
de Brieven van den Apostel Paulus, opmaken: zelfs dit zal niet genoeg zijn: want,
zo maar onze Heer gewild hadde, dat het bedekt zou blijven, hoe dan? is het dan
gene grote vermetelheid - om niets ergers te zeggen ----- dat gij u onderwind, de
zaak aan den dag te brengen, uwes Heren geheim te verraden, en - 't geen het
kwaadste is - zijn belang en agting bij de Waereld, geen gering nadeel toe te brengen!
Maar - misschien zijt gij een der vertrouwde Vrienden van Jezus, waarvan gij ons
berigt geeft, en die wij niet weten, of gestorven zijn, dan wel, gedurende 1700 jaren
zig verborgen gehouden hebben, zonder iets kennelijks uit te voeren. ----- Naar
allen vermoeden zijt gij dus een der Broederen van de derde klasse: egter dan nog
blijve ik twijfelen aangaande de noodzakelijkheid dier ontdekkingen, aangezien ik
het nut daarvan geheel niet bespeure, althans niet begrijpen kan, dat het thans de
gepaste tijd daarvoor, of dat de Waereld reeds daarvoor vatbaar zij: ten minste in
zo verre gij niet hebt kunnen goedvinden, ons daarvan te onderrigten. ----- Mijne
verlegenheid groeid aan, gelijk gij
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ziet, van alle kanten, en ik weet mij zelven niet te redden. Ik bidde u derhalven ten
ernstigste, help mij spoedig uit deze angstvallige verwarring. Zeg ons ronduit, wat
wij van u denken moeten: en, bijaldien gij met 'er daad den gezegden last ontvangen
hebt, wees dan zo goed, om ons dien, nevens de daar bij behoorende bewijzen
mede te deelen, overmits de gantsche Kristen-waereld ongemeen veel daar aan
gelegen is.’

Briev aan den Hoog Eerw. Lord-Bisschop van Lichtfield en
Coventry, over de Antikristische Grondbeginselen in de meeste
Kerkelyke Genootschappen, door Edward Evanson, A.M. Uit het
Engelsch vertaald, en in 't licht gegeeven, door 't Genootschap,
Pro Ecclesia ejusque libertate. Gedrukt, 1785. Behalven de
Voorrede van het Genootschap, 126 bladz. in gr. octavo.
De Hiërachie, ene niet min laekbare overheersching in 't Geestlyke, als de Tyrannie
in 't lichaemlyke, tegen te gaen, is, met de uitgave van dit Geschrift, het oogmerk
van een Genootschap, het welk ter zinspreuke heeft, pro Ecclesia ejusque libertate,
als zig voorstellende te stryden voor de Vryheid der Kerke. Het Genootschap laet
zich hier over in de Voorreden breedvoerig uit; klagende over een vervolgzieken
Geest, dien het zelve zal trachten uit te rooien. Ten dezen einde maekt het een
aenvang met de uitgave ener Nederduitsche vertalinge van een Brief van den Heer
Evanson, in welken die Schryver 't 'er op toelegt, om te doen zien, dat 'er in de
meeste Kerklyke Genootschappen nog vele Antichristische Grondbeginselen zyn,
die hervormd moeten worden. De overweging der Godspraken of voorspellingen
van Daniel, Paulus en Joannes, nopens den Antichrist, en de beschouwing van den
staet der Kerklyke Genootschappen, leiden hem zo sterk hier toe op, dat zelfs de
Godlykheid der Openbaringe daarmede, by hem, stae of valle. Uit dien hoofde laet
hy zich, het voorgestelde deswegens in één oogpunt brengende, hierover
indezervoege uit.
‘In beide de Heilige Boeken, zo der Jooden als der Kristenen, beroept men zig
(*)
op de vervulling der te vooren bepaalde uitkomsten , als het eenig en onfeilbaar
ken-

(*)

Zie Deut. 18:21, 22. Jez. 41:22, 23. 42:8, 9. 44:7, 8.
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teeken tusschen eene waare en voorgewende openbaaring, op een treffende wyze
(†)
worden wy geleid tot den Geest der Prophetsie, als het getuigenis van Jesus ;
hieruit volgt noodzakelyk, dat of deze voorzeggingen van 't Evangelie, die voor de
tegenwoordige jaartelling van het kristelyk tydperk behoorden vervuld te zyn, vast
en zeeker moeten gebeurd zyn, of anders is dit Euangelie valsch. Het groot
onderwerp dezer voorzegging is een algemeene afval van den waaragtigen en
redelyken Godsdienst van Jezus Kristus, tot een geheimzinnig, lasterlyk en afgodisch
bygeloof, onder welkers bedriegelyken invloed, het volk hunne ooren zoude afwenden
van de waarheid, de gezonde leer verwerpen, verdigtzelen en valschheid in deszelfs
plaats aannemen: zoodanig een Godsdienst moet noodzakelyk in zyne
grondbeginzelen, en in zyn geheel, dwalende zyn. Hierom dan, nadien iedere
vastgestelde Kerk in het Kristendom, van de vierde Eeuw tot onzen tyd toe, gestigt
en vastgesteld is, op een en het zelve Orthodoxe fundament, en allen dezelve
voornaame grondarticulen van Godsdienst-Leer en Geloof hebben aangenomen,
zo moeten zy noodzakelyk, of allen zyn afgevallen van het waare-kristen-geloof,
volgens den inhoud dier voorzegging, of zoodanig een afval is niet geschied, en
heeft nooit plaats gehad ----- met anderen woorden, OF DE KRISTEN OPENBAARING IS
ONWAAR, OF DE GODSDIENST VAN IEDERE ORTHODOXE KERK IN EUROPA IS FABELAGTIG
EN VALSCH.’
Uit het doorbladeren zo der Voorreden, als des Briefs, maken wy op, dat en de
Heer Evanson en de Leden van het Genootschap vry sterk verhit zyn, en dat ze in
hunnen yver een verkeerden weg inslaen, zo ze, gelyk we vertrouwen, het welzyn
der Kerke waerlyk bedoelen. Geen recht welgeoefend Protestant, die de feilbaerheid
zelfs der beste Kerkvergaderingen erkent, zal beweren, dat 'er hier en daer gene
misvattingen in plaets hebben, of, zo hy ze zynes oordeels niet ziet, ten minste
plaets kunnen hebben. En ieder, die zo Protestantsch denkt, zal 'er voor zyn, dat
men door een ernstig onderzoek die misvattingen trachte te verbeteren, om der
Waerheid en der Deugd bevorderlyk te zyn. In gevolge hiervan zullen ze ook
gezamentlyk oordeelen, dat zy, die zulk een ernstig onderzoek wraken, en hunne
Leer, als eene onfeilbare Leer, die niet onderzogt behoeft te worden, aen an-

(†)

Openb. 19:10.
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deren opdringen, den Godsdienst, en vooral den Protestantschen Godsdienst, in
zynen aert niet recht kennen. - Maer zal men nu, gelyk in deze Papieren geschiedt,
om dit onderzoek te bevorderen, om zodanig ene verkeerdheid uit te rooien, den
weg van bitterheid inslaen? zal men iets nuts uitwerken, door geheele
Genootschappen, en byzondere Leden in dezelven op 't strengste ten toon te stellen?
door deze en gene Leerstellingen ten haet lykste als Antichristisch voor te dragen?
terwyl men zelve, gelyk Evanson in dezen zynen Brief, Leerstellingen beweert, die,
naer veler inzicht, met niet minder regt, Antichristisch genoemd mogen worden; des
men elkanderen die haetlyke benaming, over en weder, zal toekaetzen. ----- Wy
zien uit zodanig ene handelwyze meer verbittering dan verbetering te gemoet; en
hoopen dat het Genootschap, indien het nog verdere poogingen ter bevorderinge
van hun oogmerk aenwende, zich voorts bezadigder zal gedragen.

G. Hewsoni, Disquisitio Experimentalis de Sanguinis natura
variisque ejus per morbos mutationibus. Ex Anglico Latine vertit,
& Praefatione additisque nonnullis observationibus illustravit,
Jacobus Thiensius van de Wynpersse, M.D. Lugd. Batav. apud.
A. & J Honkoop, 1785. Absque Prefat. 158 pp. 8vo. m.f.
G. Hewsoni, Opus Posthumum sive Rubrarum Sanguinis
particularum & fabricae ususque Glandularum Lymphaticarum
Thymi & Lienis descriptio, iconibus illustrata. Anglice vertit &
notas addidit J.Th. van de Wynpersse, M.D. Lugd. Bat. apud
eosdem, 126 pp. 8vo. f.m. cum fig.
Wy hebben, by de uitgave van het Eerste Stuk deezer Vertaaling, onze gedachten
geuit, zo over de voortreflykheid van het Werk zelve, als over de meesterlyke
(*)
Vertaaling, welke de geleerde van de Wynpersse ons daarvan gegeeven heeft .
Zy, die de Schriften van Hewson ooit doorleezen, en doordacht hebben, zullen met
ons moeten bekennen, dat dezelve niet alleen eenen schat van kundigheden
bevatten; maar dat men 'er ook bovendien zeer veele nieuwe ontdekkingen in
ontmoet, die over verschei-

(*)

Zie Alg. Vad. Letteroef. Vde D. 1ste Stuk, bl. 200.
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den takken der Geneeskunde een nieuw licht verspreiden, en tot zeer veele
naaspeuringen het veld geopend hebben. En daar wy verzekerd zyn, dat het Eerste
Stuk deezer Vertaaling reeds lange de goedkeuring van des kundigen heeft
weggedraagen, zo zullen wy er niets meerder tot aanpryzing byvoegen, dan alleen
te zeggen, dat de Vertaaling van deeze twee Stukken, die wy thans voor ons hebben,
geene mindere blyken geeven van Taal- en Oordeelkunde dan het Eerste Stuk. ----Voor de zodanigen, die met den Inhoud van deeze twee Stukken niet bekend zyn,
zullen wy weder een korte schets der onderwerpen, daarin voorkomende,
mededeelen.
Het tweede Stuk, 't welk over de Natuur van het Bloed, en de veranderingen,
welke hetzelve in Ziekten ondergaat, handelt, is in vyf Hoofdstukken verdeeld. Het
eerste handelt over de afscheiding van het Serum, over de kleur van het
Crassamentum, en over de oorzaaken der Coagulatie. Het tweede over de Crusta
phlogistica. Het derde over de oorzaaken, waarom by Aderlaatinge deeze Crusta
phlogistica, op onderscheiden tyden, zig vertoont; over de oorzaaken der Stelpingen
in bloedstortingen, en over het vermogen van de Koude op het bloed. Het vierde
bevat Waarneemingen over de Lympha coagulabilis, en deszelfs schielyke
veranderingen; en eindelyk het vyfde eene algemeen Overzicht van het verhandelde.
Het derde Stuk heeft ten onderwerp eene Beschouwing en Onderzoek wegens
de roode Bloedbolletjes, en wegens het maakzel en het nut van de Glandula Thymus,
en de Lien. Dit Boekdeel, 't welk naa den dood des Schryvers door den beroemden
Falconar is uitgegeeven, en met eene geleerde Voorreden voorzien, is in vyf
byzondere Hoofdstukken gesplitst. Het eerste handelt over de gedaante en
zamenhang der Bloedbolletjes. Het tweede over het maakzel van de Glandulae
Lymphaticae. Het derde over de ligging en het maakzel van de Glandula Thymus.
Het vierde over de ligging en het maakzel van de Lien. En eindelyk het vyfde
Hoofdstuk behelst eene Beschryving, over de wyze, hoe zig de Bloedbolletjes
vormen, afgeleid uit de voorafgaande Proeven en Waarneemingen.
Wie tog zoude niet wenschen, zo veele intressante Onderwerpen behandeld te
zien, door een man als Hewson, die, met een taai geduld, en beproefd oordeel, de
natuur, en de natuur zelve, onderzogt en naagespeurd heeft?

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

427

Verhandelingen, uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye
der Weetenschappen te Haarlem, XXI Deel. Te Haarlem, by J.v.
Walré, 1784. Behalven het Voorwerk, 274 bladz. in gr. octavo.
Eene verscheidenheid van Verhandelingen stelt den Liefhebberen van verschillende
oefening, in dit Deel, weder een aantal van onderwerpen voor, die hunnen
onderzoeklust met vermaak kunnen bezig houden. ----- De eerste plaats bekleeden
hier de Aanmerkingen van Dr. A. Verryst, over het nuttig gebruik van den Cortex
Peruvianus, in de zedert eenige jaaren in Holland en andere Provincien epidemicé
geregeerd hebbende kwaadaartige Herfstkoortzen. Ze dienen grootlyks om het
gebruik van dit hulpmiddel aan te pryzen, en te toonen hoe men 'er zig met de
meeste vrugt van bedienen kan; naar uitwyzen der ondervindinge, en overeenkomstig
met den aart deezer ziekte, mitsgaders de natuur der werkinge van dit hulpmiddel.
De Heer Verryst, dit alles in 't breede ontvouwd hebbende, doet daar benevens
zien, hoe ongegrond de Heer Finke, Hoogleeraar te Linge, de Hollandsche
Geneesheeren, wegens hunne behandeling deezer ziekte, berispe. ----- Eene
volgende Verhandeling van Dr. M. du Pui gaat, over de ontbinding van de
verduisterde Lens Crystallina in het wateragtige vogt van ons oog, en de voordeelen,
welke daardoor verkreegen worden in de bewerkinge der herstellinge van het gezigt.
Het geen zyn Ed. deswegens bybrengt vordert de opmerkzaamheid van des
kundigen, om verder na te gaan, in hoe verre deeze manier van oogligten den
voorrang hebbe, boven het wegneemen der Cataracte, door middel van eene opening
in 't Hoornvlies te maaken. ----- Wyders verleent ons de Heelkundige E.P. Swagerman
een Vervolg zyner Verhandelinge van de Vaten der Planten. In 't voorige gedeelte
de Bolplanten nagegaan hebbende, breidt hy in dit zyne onderzoekingen verder uit
over de Kruiden; met oogmerk, om, by eene volgende gelegenheid, van de Heesters
en Boomen te spreeken, en als dan het een met het ander te vergelyken. By eene
naauwkeurige beschryving deezer Vaten, en ontvouwing van derzelver
standplaatzen, in onderscheiden soorten van Kruiden, voegt zyn Ed. eene nadere
opheldering omtrent de genomen proeven, betreklyk tot het algemeen aangenomen
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gevoelen, dat de beschreeven Vaten alleenlyk lugtvoerende zouden zyn; en tevens
hegt hy 'er aan, een berigt van zyne gedaane ontleedkundige bewerkingen, die den
beminnaaren van zodanige naspooringen te stade kunnen komen. Hierby is geplaatst
eene nadere beschryving en afbeelding eener wanstaltige roede en van den open
pisweg in een kind van drie jaaren waargenomen, door A. Bonn Hoogleeraar in de
Ontleed- en Heelkunde te Amsterdam; dienende ter ophelderinge van een vroeger
deswegens medegedeeld berigt. ----- Vervolgens ontmoeten we eenige
aantekeningen van den Heer A. Roskam Kool, behoorende tot de Kaart van het
Hondsbosch en Duinen te Petten, in het jaar 1730, uitgegeeven door Hendrik de
Leth te Amsterdam, en door den Heer Jan Lukas van den Tooren te Alkmaar in 't
jaar 1782 gedeeltelyk verkleind; voornaamlyk dienende, om de juiste afneeming
van hetzelve Hondsbosch in den tyd van 52 jaaren aan te duiden: met de
beschryving, door opgemelden Heer van den Tooren, van eene nieuwe uitvinding,
zo men vermeent, volgens welke men zeer naauwkeurig en gemaklyk Kaarten enz.
verkleinen kan. Het Kaartje met de nevensgaande aantekeningen verleent ons een
juist verslag van de aanmerkelyke afneeming van den Hondsbosch, en het berigt
nopens de verkleining van 't Kaartje, met eene naauwkeurige aftekening van het
daartoe gebruikte middel, geeft eene opheldering hiervan aan de hand, die in meer
gevallen haare nuttigheid kan hebben. ----- Voorts wordt ons hier medegedeeld
eene Verhandeling over den aart en behandeling der natuurlyke en ingeënte
Kinderpokjes, door den Heer P. Rose Roume de Saint Laurent; in welke die Heer,
na 't voordraagen eeniger aanmerkingen over dit onderwerp in 't algemeen, een
berigt geeft van zyne daarin zeer gunstig geslaagde verrigtingen op het Eiland
Granada, met aanwyzing van 't geen men daaromtrent, zyns agtens, bovenal in 't
oog moet houden. ----- By deeze Stukken is ook geplaatst het Antwoord van den
Franeker Hoogleeraar A. Ypey, betrekkelyk tot de Texelsche Zeegaten. Naar het
beloop der vraage is de Verhandeling drieledig: gaande eerst over den oorsprong
der Texelsche Zeegaten; vervolgens over de veranderingen, welken de Zeegaten
door den tyd ondergaan hebben; en eindelyk over den invloed, welken de
veranderingen der Zeegaten, op de Zuiderzee, het Ye en de nabuurige Kusten,
gehad hebben. De Hoogleeraar oor-
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deelt, dat hy uit het deswegens verhandelde het volgende met genoegzaame
zekerheid mag besluiten.
‘I. Dat, hoewel het tydstip der afscheuring van Texel, van den vasten Wal, niet
naauwkeurig kan bepaald worden, de hierdoor ontstaane Breuken eerst omtrent
het jaar 1396 eene genoegzaame wydte en diepte hebben gekreegen, om, ten
opzichte der Zuiderzee, den naam van Zeegaten te verdienen.
II. Dat deeze Zeegaten, wegens het afspoelen en aangroeijen der Duinen, of het
verloopen der Gronden, aan geduurige veranderingen onderhevig zyn, die geen
(*)
mensch, zonder eene opvolging van naauwkeurige Waarneemingen, kan bepaalen ;
doch dat zy, ten minsten in den jaare 1570, reeds in staat zyn geweest, om meer
(†)
water aan te voeren, dan men na dien tyd nog ooit in de Zuiderzee gehad heeft .
III. Dat het eindelyk niet de Texel-, maar de Vliestroom is, die in het Ye en voor
de nabuurige Kusten hoog water veroorzaakt, en dat daarom de Uitwerkzels, aldaar
door de Vloeden voortgebragt, uit den loop van dien Stroom moeten worden
verklaard.’

(*)

(†)

‘'Er is, zegt de Hoogleeraar, in 't tweede gedeelte zyner Verhandelinge, over het algemeen
te weinig staat op de diepte en den loop van een Zeegat te maaken, dat men 'er een vast
stelzel op kan bouwen, zonder dat men eerst een uitgewerkte Zeekaart heeft van de plaats,
op naauwkeurige meetingen gevestigd, en met laater naspeuringen vergeleeken. Zodanig
eene Kaart zou niet alleen voor onze Zeegaten, maar ook voor de Zuiderzee zeer nodig zyn,
dewyl alle Kaarten hieromtrent, in handen van het Publyk gekomen, ten uitersten gebrekkig
zyn, die van WITZEN zelfs niet uitgezonderd. ----- Het zou derhalven eene zeer prysselyke
zaak zyn voor Liefhebbers des Vaderlands, by voorbeeld voor den OEconomischen Tak van
de Maatschappy der Weetenschappen te Haarlem, om tot zulk een nuttig einde de noodige
kosten te besteeden, en eene nieuwe geheel naauwkeurige afmeeting te laaten doen; dewyl
men op deeze wyze eindelyk eens in staat zou geraaken, om over de wezentlyke
veranderingen deezer Zeegaten een naauwkeurig oordeel te vellen.’
Volgens 's Mans aanmerking, in 't derde Hoofdstuk, is het water in de laatste Stormen niet
hooger geweest, dan in 't jaar 1717; en in dat jaar is het ongetwyfeld nog wel anderhalf voet
laager geweest, dan in den geweldigsten Storm en Watervloed van het jaar 1570.
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Op deeze Verhandeling volgt een Vertoog van Dr. F.X. Burtin, over het versteende
Wormagtige Hout, dat tusschen Brugge en Gent, in Vlaanderen, gevonden wordt.
Men vindt naamlyk aldaar, naby het dorp Alteren, in 't eertyds moerassige gedeelte
eener nu drooggemaakte Vlakte, zeer veel versteend Hout, dat grootlyks van de
Zeewormen doorvreeten is, en welks Wormgaten meerendeels met Chalcedoon
gevuld zyn, doch waarin ook deelen voorkomen, die de hardheid van Jaspis hebben;
terwyl 'er anderen zyn, die niets vertoonen, dan eene zeer buigzaame en ligte
Asbest, en zelfs eene soort van Asbest-Meel, voortkomende van het Federweiss
der Duitschers. De Brusselsche Geneesheer leid uit de omstandigheden af, ‘dat de
Zee wel eer de nabuurschap van Alteren bespoeld hebbe;’ en verder, ‘dat de
bestaanlykheid der Zeewormen op onze Kusten van een zeer ouden datum zy.’
Vermids nu dit beweerde steunt op het denkbeeld, dat deeze Wormgaten daadlyk
aan Zeewormen toe te schryven zyn, zo bepaalt zyn Ed. zig, in de eerste plaats, tot
het aantoonen van de volmaakte overeenkomst tusschen de blyken der Zeewormen
in het zelve, en de eigenlyke Zeewormen. 's Mans opgegeeven berigten hiervan
loopen eenpaarig te samen, om ons deswegens te verzekeren, en dit zo zynde,
dan vervalt het zeer algemeen aangenomen denkbeeld, dat deeze Wormen niet op
onze Kusten geweest zyn voor de maand September des jaars 1732; het welk
aanleiding gegeeven heeft, om derzelver verschyning voor eene byzondere straffe
des Hemels te houden; waaromtrent hy niet ten onregte deeze aanmerking maakt.
‘Daar steekt geen kwaad in, het Volk in zynen pligt te houden, door heilzaame
vreeze, 't zy Menschelyke 't zy Goddelyke; maar het is niet pryswaardig, de
algemeene onkunde der Menschen voedzel te geeven, door het Goddelyk vermogen
in 't spel te brengen, ten opzigt van Gebeurtenissen, die afhangen van louter
Natuurlyke oirzaaken!’ ----- Na 't afhandelen hiervan gaat hy over tot het onderzoeken
van den Steen, waarin het Hout veranderd is, en van de Stoffe, die 'er de Wormgaten
van opvult. Onze oplettende Natuuronderzoeker slaat alles hier toe behoorende
naauwkeurig gade, en tragt zyne verdere ontvouwing van de daarin voorkomende
byzonderheden bovenal te doen dienen, tot verbetering van eenige misslagen,
welken in de Natuurlyke Historie van den Amianth, (by hem het zelfde als
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de Asbest,) en Chalcedoon zyn ingesloopen; 't zy om dat men zig de moeite niet
heeft gegeeven, van ze te onderzoeken, of om dat men algemeene gevolgen afgeleid
heeft van enkele waarneemingen; aan welk laatste de dwaalingen, die men in de
Natuurlyke Historie aangenomen heeft, zynes oordeels, meestal haaren oorsprong
verschuldigd zyn. ‘Ik ben verzekerd,’ zegt hy deswegens, ‘dat niets de oprigting van
gegronde Theoriën meer in den weg is, dan de vaardigheid, met welke men zig
bevlytigt, om zyne Ontdekkingen waereldkundig te maaken, en daaruit algemeene
gevolgen te trekken. Men zou deeze klip vermyden, wanneer men, 't geen men
waargenomen had bekend maakende, zig te vrede hield met het voorstellen van
zyn eigen denkbeelden over het Onderwerp, zonder, door kragt van Redeneeringen,
die te willen doen doorgaan voor Zekerheden. Dus zou men alle de Ontdekkingen,
door verscheidene over 't zelfde Onderwerp gemaakt, en hunne Denkbeelden
daaromtrent vergelykende, ten minsten somwylen daartoe komen, om verzekerde
Kundigheden, nopens verscheiden werkingen en voortbrengzels der Natuur te
verkrygen; in plaats dat, zo lang de lust tot het maaken van algemeene Besluiten
de overhand zal behouden, op die van waar te neemen, en zig te onderwyzen door
vergelyking der Gebeurtenissen, de twistingen en onzekerheden altoos zullen
duuren.’
Ten laatsten levert ons Dr. M. Houttuyn nog eene beschryving van den echten
Benzoin-Boom en Kamser-Boom van Sumatra. Deeze naauwkeurige beschryving,
welke van de vereischte Afbeeldingen vergezeld gaat, dient ter ophelderinge van
eenige duisterheden daaromtrent. Men heeft naamlyk meer dan eene Eeuw een
Virginischen Laurier voor den Benzoin-Boom gehouden; dan 't is ten volle blykbaar;
dat dezelve zeer veel verschilt van den echten Benzoin-Boom, welke inzonderheid
valt op het Eiland Sumatra, in deszelfs Noordelyke en middelste deelen, aan de
Westkust. ----- Raakende den Kamfer-Boom is 't opmerkelyk, dat, schoon men al
veel jaaren gesproken hadde van eene Kamfer, die in het Hout der Boomen gestold
gevonden werd, en niet vervloog, welke veel kostbaarder was dan de gewoone
Kamfer, sommigen zulks egter in twyffel trokken, of ten minste die stoffe voor geen
echte Kamfer hielden. Maar deeze twyfeling en verdenking neemt de Heer Houttuyn
hier geheel weg, met duidelyk
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te toonen, dat gedagte natuurlyke Kamfer weezenlyk bestaat, en van een byzonderen
Boom komt, dien men, met reden, den echten Kamfer-Boom, mag noemen. Dezelve
groeit op de Eilanden Borneo en Sumatra; en verschilt merkelyk van den Japanschen
Kamfer-Boom, uit welks Hout, of ook uit de Bladeren en Wortelen, de gewoone
Kamfer gedestilleerd wordt.
Voorts heeft men by dit Deel nog gevoegd de Meteorologische Waarneemingen
op Zwanenburg, geduurende het jaar 1781.

Tafereel der Algemeene Geschiedenissen van de Vereenigde
Nederlanden, gevolgd naar het Fransche van den Heere A.M.
Cerisier, VIIIste Deel, 1ste Stuk. Te Utrecht, by B. Wild. In gr.
octavo, 274 bladz.
Het Negen- en twintigste Boek deezes Werks, waar mede het VIIIste Deels 1ste
Stuk een aanvang neemt, vervat de poogingen van LODEWYK DEN XIV, om de
Vereenigde Nederlanden op zyne zyde te trekken. ----- De tegenkanting tegen
WILLEM DEN III. ----- De vermeerdering van het gezag deezes Stadhouders in de
Steden. ----- De Herroeping van het Edict van Nantes. ----- Het Dertigste Boek, waar
mede dit stuk sluit, beschryft de bevordering van WILLEM DEN III, tot Koning van
Engeland. Op deeze verheffing staat de Geschiedboeker breeder stil; dewyl zy ons
dien Stadhouder, in een der gewigtigste bedryven zyns Leevens, van naby leert
kennen: dewyl dit Gemeenebest zo veel deels hadt in deeze Ryksomwenteling, als
mede om de gevolgen, welke zy te wege bragt op de zaaken van Europa in 't
algemeen, en die der Vereenigde Gewesten in 't byzonder. Gevolgen, wel van eenen
zeer verschillenden aart; doch van het uiterste aanbelang, en die in een volgend
Deel zullen beschreeven worden.
't Lust ons tegenwoordig, uit dit reeds zo bekende Werk, geene byzondere
Gebeurtenis, geen bepaald Character, gelyk wy meermaalen gedaan hebben, over
te neemen; maar uit het Eerste Boek eenige algemeene aanmerkingen te ontleenen,
die, als 't ware, de scheering maaken tot den inslag van dit geheele Stuk.
‘LODEWYK DEN XIV merkte de Vereenigde Gewesten aan als gemaklyker te
vermeesteren dan te behouden. Het
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kon hem niet vergeeten zyn, hoe dit Gemeenebest, weinig jaaren geleeden, op een
tydstip, dat het uit de lyst der Mogendheden scheen geschrapt te zullen worden,
Europa tegen hem in 't harnas hadt kunnen jaagen, en paalen zetten aan zyne
wydstrekkende ontwerpen. Alle hoope, derhalven, ter zyde stellende, om de
Inwoonders der Vereenigde Gewesten tot Onderdaanen te krygen, zogt hy ze tot
zyne Vrienden te maaken, en streelde zich met die gedagten, dat hy, dit ontwerp
uitvoerende, niets zou aantreffen, 't geen zyne Staatkundige inzigten dwarsboomde.
Een geruimen tyd was dit de grondslag zyner Staatkunde. Maar hy ontmoette
alzins tegenstand in één dier Mannen, gebooren om groote omwentelingen te wege
te brengen. De Prins van Oranje, door persoonlyken haat gedreeven, door de
omstandigheden begunstigd, en zyne Staatzugt listig bedekkende met den
schoonschynenden dekmantel van het bewaaren der Vryheid van Europa, die
gedreigd werd, durfde, als een Mededinger van LODEWYK DEN XIV, ten voorschyn,
en tegen hem in 't strydperk der Staatkunde van Europa, treeden. ----- Gelukkig
stemde zyn belang allerwegen overéén met het algemeen belang, en streed met
dat van den gevreesden Verdrukker der Volken. De Staatkundige streeken van die
toen doorlugtige Persoonadiën, om elkander te dwarsboomen, en de een den ander
te bedriegen, zyn, als 't ware, de bronnen, waar uit alle de groote Gebeurtenissen
voortvloeiden, tot het gewigtig Tydperk, wanneer eene gisting uitberstte, en Europa
weder in alle de verschriklykheden des Oorlogs dompelde. Wy zullen zien hoe
WILLEM DE III, door zyne Staatkunde, de Volken opzette, als ook de verbaazende
magt der Franschen en hun overwigt in den Oorlog opwoog.
Het is eenigermaate de Geschiedenis der herstellinge van het Evenwigt van
Europa, welke wy zullen beschryven. Dit Evenwigt is geen ydele klank, geene enkele
benoeming. De Natuur boezemt het in, zo in de Oude als in de Nieuwe Wereld, en
overal, waar Menschen in Maatschappyen leeven. Overal gevoelt men een
diepgaanden yver tegen alle drukkende overmagt. Deeze neiging, om een balans
van vermogen te houden, is zelfs het roerzel en de regel der werkzaamheden onder
de Wilde Stammen in America. Dit denkbeeld is de oorzaak geweest van de Oorlogen
en Omwentelingen in Griekenland. Het zette, in de Zestiende Eeuwe, Europa op
tegen de Spaansche Over-
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heersching, en bragt niet weinig toe aan de vaststelling van het Gemeenebest der
Vereenigde Nederlanden. ----- De overwigt van magt, en de Staatzugt van Frankryk,
bragten dezelfde Gebeurtenissen onder LODEWYK DEN XIV voort. Wanneer de
Vereenigde Gewesten geen Stadhouder gehad hadden, zouden andere Staaten,
buiten twyfel, eene anderen WILLEM DEN III voortgebragt hebben. 't Is een
bezienswaard vertoon, te zien, hoe, op een tyd van zo veel beweegenissen buiten
het Gemeenebest, de heimlyke raderen binnen 't zelve werkten. 't Is niet min waardig
op te merken, hoe deeze Gemeenebestgezinden, arbeidende om de algemeene
Vryheid van Europa staande te houden, te stryden hadden voor de verdeediging
hunner byzondere Vryheid. Wy zullen zien, door welke middelen WILLEM DE II in zyn
Vaderland volstrekt meester wist te worden, met buiten 's Lands eene blykbaare
meerderheid te verkrygen op de grootste Vorsten. ----- Wy zullen zien hoe veel
moeite het hem kostte, om, volgens een bekend zeggen, Koning van Holland te
worden, eer hy Stadhouder van Engeland werd. ----- Wy zullen zien, de altoos
omzigtige afgemeetene en langzaame Staatkunde van het Gemeenebest, eer het
tot daadlyke bedryven kwam; als mede de kragtdaadige, verstandige, en
onbezweekene maatregels, wanneer het in den Oorlog was ingewikkeld.’
Nauwlyks was de Nieuwmeegsche Vrede tusschen LODEWYK DEN XIV en de
Staaten getekend, of die Vorst liet in het ontvangen des eersten Gezantschaps zyn
oogmerk doorstraalen, om de Vriendschap van het Gemeenebest te winnen, en 't
zelve in zyne belangen te trekken. ----- Het Fransche Hof nam alle gelegenheden
waar om den ouden invloed in de Vereenigde Gewesten te herkrygen, en zogt zyn
voordeel te doen met de Verdeeldheden, bykans onafscheidelyk van eene
Bondgenootschaplyke Gemeenebestregeering. Het eerste zaad des onmins hadt
zich vertoond by het eindigen van den Oorlog, over het afdanken des Krygsvolks,
't geen ten allen tyde heevige onlusten baarde. De twist was aangewakkerd door
het bekend geschil tusschen Amsterdam en den Stadhouder, wegens de versterking
van Naarden.
‘De Koning van Frankryk wist zich van deeze binnelandsche en huislyke
oneenigheden [in dit Tafereel zeer eigenaartig geschetst] te bedienen. De Graaf
D'AVAUX, één zyner geweezene Gevolmagtigden op de Vredehandeling te
Nieuwmegen, bekleedde toen de waardigheid van
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Afgezant in den Haage. Zyn gedrag, en de Gedenkschriften door hem naagelaaten,
toonen dat hy een der bekwaamste Onderhandelaaren en schranderste
Staatkundigen van zynen tyd was. Het Tafereel, 't welk hy van 't Gemeenebest, in
dat Tydperk, maalt, verdient des te meer onze opmerking, daar hy een ooggetuigen
was, bekwaam, om, door zyne schranderheid en door den post dien hy bekleedde,
veele dingen van naby te zien. ----- Naar zyn oordeel waren 'er drie Partyen in deeze
Gewesten. De eene bestondt uit volslaagen blindeling gehoorzaamende
Afhangelingen van den Prins; door hem uit het stof der vernederinge opgebeurd,
hadden zy alles aan hem te danken. ----- De andere noemt D'AVAUX
Gemeenebestgezinden by uitneemenheid; Overblyfzels der Partyen van DE WITT;
of die, by de Staatsomwenteling van den Jaare MDCLXXII, hunne Ampten verlooren
hadden. Hun getal was klein; doch onder 't zelve vondt men aanzienlyke Familiën;
zy waren heimlyk, op 't naauwst, sterkst, en zekerst aaneen verbonden. ----- De
derde maakte eene andere soort van Gemeenebestgezinden uit, die zich
achterhoudender aanstelden, en min toonden wat zy eigenlyk in den schild voerden:
zy durfden zich niet aankanten tegen den Prins van Oranje, dewyl hunne bedieningen
van zyne gunst afhingen; doch zy koesterden de beste oogmerken voor den Staat,
dewyl zy het Vaderland beminden. Onderling elkander niet vertrouwende, stelden
zy meer vertrouwen op de Gemeenebestgezinden van den straksgemelden stempel.
----- Wat het gros des Volks betreft, de luister der Grootheid, waar door het altoos
zich laat begogelen, en de welspreekenheid der Predikanten, bragt het geheel op
de Zyde des Stadhouders: het oordeelde eene verheffing te moeten staande houden,
welke het voor 't maakzel zyner eigene handen aanzag. ----- De Kooplieden namen
niets ernstiger ter harte dan het ondersteunen van de Gemeenebestregeering, ziel
des Koophandels, en LODEWYK de XIV zou op hunne genegenheid hebben kunnen
vertrouwen, als hy het stuk, hun 't meest raakende, het belang des Handels, hadt
weeten te bevorderen. ----- De laatste Oorlog hadt de harten der Landzaaten volstrekt
van Frankryk vervreemd; bezwaarlyk zou het gevallen hebben, die door
gemaatigdheid en edelmoedigheid weder te winnen. Dus kon men de halstarrigheid
van dien Vorst in het voortzetten zyner ontwerpen van Staatzugt en Grootheid,
alleen dienen om den
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argwaan, het wantrouwen, en den haat te doen aangroeijen.
In deeze omstandigheden kwam de Graaf D'AVAUX in de Vereenigde Gewesten
om dezelve aan de belangen van Frankryk te verbinden. Het gedrag diens
Staatsdienaars, in dit netelig tydsgewrigt, [waarvan de voornaamste trekken in dit
Tafereel worden opgegeeven] kan leerryke lessen opleveren, en voor
Onderhandelaars in het toekomende, en voor allen, die aan 't roer van Staat des
Gemeenebests gezeten zyn. ----- De Prins van Oranje koesterde reeds in het hart
twee Ontwerpen, zynen grooten geest waardig; het eerste om paal en perk te zetten
aan de Staatzugt des Konings van Frankryk; het tweede, om, ten eenigen tyde, den
Throon van Engeland te beklimmen. Het Huwelyk met de Dogter des Hertogs van
YORK, den naasten Erfgenaam der Engelsche Kroone, die geene manlyke Kinderen
hadt, en Roomsch Catholyk was, gaf hem daartoe hoope: en men wil dat deeze
hoop zich niet tot een verafgelegen tydperk uitstrekte. Te midden van de onlusten,
die Engeland beroerden, vleidde hy zich, zegt men, dat CAREL DE II verpligt zou
worden de Kroon neder te leggen, dat men den Hertog van YORK van de opvolging
zou uitsluiten, om zyne Godsdienstbelydenisse; en dat het Parlement van Engeland
hem tot Opvolger zou kunnen roepen. ----- De Hertog van MONMOUTH was, ten
deezen dage, in Holland gekomen, en door zyne Hoogheid gewonnen tot het
voorstaan van zyne belangen. De Prins meende deezen 'er voor op te zetten, om
den Hertog van YORK van den Throon te verwyderen, zonder zichzelven bloot te
geeven, en, vervolgens, de voordeeligste party te kiezen. Wy zullen zien hoe
MONMOUTH, door eigen staatzugt vervoerd, zyne verbintenissen zo verre vergat, dat
hy zelve na de Koninglyke Waardigheid dong. WILLEM DE III, niet kiesch in de keuze
der middelen, om zyne oogmerken te bereiken, schroomde zich in te laaten tot eene
verstandhouding met Snoodaarts, die zamenzweeringen verdichten van welke veele
Catholyken tot slachtoffers strekten. ----- Zyn groot oogmerk, in den beginne, was
den Koning van Frankryk te ontzien, uit vreeze van hem tot Vyand te zullen krygen;
doch zich nooit nauw met hem te verbinden, om den Engelschen geen aanstoot te
geeven. Zo ras de Vrede bekend gemaakt was, deedt hy LODEWYK DEN XIV betuigen,
dat hy na zyne Vriendschap haakte;
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doch die heerschzugtige Vorst liet hem aanzeggen, dat hy deeze
Vriendschapsgevoelens met daaden moest betoonen. Een stootlyk antwoord,
strookende met het gedrag van het Hof ten opzigte van denzelfden Prins, welken
men verbitterde zonder hem te onder te brengen, en dien men niet ten halve moest
aangetast hebben, overeenkomstig met de staatkunde des Konings, ten aanzien
van de Party der yverige Gemeenebestgezinden, welke hy tegen den Stadhouder
opzette, zonder dezelve te ondersteunen, derwyze dat ze zich ten doele gesteld
vondt aan de pylen van 's Prinsen geraaktheid, en de Prins de verklaarde Vyand
van Frankryk bleef.
WILLEM DE III was 'er onvermoeid over uit, om het Gemeenebest met Engeland
te veréénigen, en Europa tegen LODEWYK DEN XIV in 't harnas te jaagen. De
Gemeenebestgezinden, integendeel, wenschten om de Vriendschap met Frankryk,
en de behoudenis des Vredes; de yverigsten helden sterk tot de zyde van Frankryk,
dan, uitgenomen acht of tien, hadden 'er geen moeds genoeg, om openlyk tegen
den Prins van Oranje aan te werken. Hy liet, om zyne bekomene meerderheid in
het verwerpen van Frankryks aanbieding eener Verbintenis met de Staaten in
tegenkanting van die met Engeland, te wisser te maaken, door het Volk in zyn
gevoelen te brengen, de Predikanten op den Predikstoel, de Verbintenis met Frankryk
als strydig met de belangen van den Protestantschen Godsdienst voordraagen.
LODEWYK DE XIV scheenvermaak te scheppen in zyne Vyanden dit slag van wapenen
in handen te geeven: hy verboodt, dat 'er in de Landen zyner Heerschappye
Protestantsche Vroedvrouwen zouden zyn. Het Herroepen van het Edict van Nantes,
('t geen in dit Deel des Tafereels een treffende schildery oplevert,) een der grootste
Gebeurtenissen deezer Eeuwe, bragt het meest toe om de Gemeenebestgezinden
den Prins van Oranje te doen toevallen. Alle de Veréénigde Gewesten en Holland
inzonderheid weergalmden van de Onverdraagzaamheid van LODEWYK DEN XIV.
De Leeraars, onder de hand, hier toe aangezet, door den Prins van Oranje en den
Raadpensionaris FAGEL, voeren uit tegen de Franschen en hunnen Koning. 't Was
niet mogelyk de Staatzugt van LODEWYK DEN XIV te vergoelyken in het oog der
Protestanten, tegen zyne onverdraagzaamheid sterk ingenomen. De zodanigen
zelfs die begreepen, dat men Onverdraagzaam kon weezen zonder Staatzugtig te
zyn,
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en dat de zugt om vermeesteringen te maaken met geestdryvery niet strookte,
durfden voor hun gevoelen, uit vreeze voor het Volk, niet uitkomen. LODEWYK DE
XIV verloor, door zyne Onverdraagzaamheid, niet alleen Amsterdam, waar men
langs de straaten klaagliederen zong, die het medelyden met de verdrukte
Hervormden in Frankryk sterk opwekten, en de andere Steden van Holland op
welken hy zich hadt kunnen verlaaten; maar zich beroovende van eene menigte
ryke, werkzaame en nutte Ingezetenen verzwakte hy zyne Staaten, en versterkte
die zyner Vyanden, nayverig over zyne Grootheid; ja, deeze Vlugtelingen werden
zyne geslaagenste Vyanden. Die Vervolgingen bezoedelden niet alleen den luister
zyner Regeeringe, maar stuitte den voortgang zyner wapenen, en deeden aan de
Godsdienstbelydenisse, welke hy zogt te verdeedigen, eene onboetbaare schade.
De Omwenteling, in Engeland voorgevallen, waar in het Gemeenebest der
Vereonigde Nederlanden en de Prins van Oranje de hoofdrollen speelden, zal dit
ten overvloede toonen.’
Van dit alles zal de Leezer deezes Werks, in dit Stuk, een voldoenend berigt
vinden; hy vergenoege zich, wat onze Letteroefeningen aanbelangt, met deeze
Schets.

Naauwkeurige beschryving der Overstroomingen, benevens
derzelver treurige gevolgen, zo buiten als binnen deze Republiek,
in den jaare 1784 voorgevallen. Met Kunstplaaten. Te Leyden en
te Amsterdam, by F. de Does en I. de Jongh, 1785. In gr. octavo,
235 bladz.
Voor deeze beschryving is geplaatst eene Kaart van de Rivier den Rhyn, vertoonende
haaren loop van den oorsprong af in Zwitserland by den St. Gotthards Berg, tot aan
het einde toe by Katwyk aan den Rhyn in de Duinen; benevens dien der meeste
Rivieren, welken in den Rhyn instorten of uitloopen: en hier aan is gehegt eene
beknopte beschryving van dien loop des Rhyns. Dit voorwerk dient eenigzins tot
een leiddraad deezer beschryvinge der Overstroomingen, waarin de Autheur by
een verzameld heeft, de naauwkeurigste verhaalen, die hem ter hand gekomen
zyn, wegens de voornaamste overstroomingen, in den jaare 1784, voorgevallen
aan deeze en geene plaatzen langs de oevers van den Rhyn, en daarmede
gemeenschap hebbende Rivieren. Hy vangt des aan mêt

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

439

Heidelberg, en den loop van den Rhyn volgende, zo als dezelve zig, onder
verschillende benaamingen, verdeelt, of met andere Rivieren vereenigt, besluit hy
zyne beschryving met het voorgevallene aan de Lek, inzonderheid te Kuilenburg.
De berigten hieromtrent zyn getrouwlyk en op eene regelmaatige wyze
voorgedraagen; tusschen beiden vlegt de Schryver 'er eenige stichtelyke
bedenkingen in; en daarbenevens geeft hy van de merkwaardigste plaatzen, welker
rampen hy vermeldt, een kort verslag, ten aanzien van derzelver ligging, toestand
enz.; 't welk in zommige gevallen aan 't verhaal der overgekomen rampen licht byzet,
en te gelyk den Leezer eene soort van uitspanning, by 't nagaan veeler jammeren,
verleent. Ook geeft men ons hier een drietal van wel uitgevoerde Kunstplaaten,
verbeeldende Mulheim aan den Rhyn, naa deszelfs verwoesting door een zwaaren
ysgang; het instorten van den Lappen-Toren te Nymegen, en de Dykbreuk by het
Hoendernest, even buiten Zutphen. Wyders heeft de Autheur aan 't einde van dit
zyn Geschrift nog gevoegd eene Lyst van de Liefdegaaven, door de respective
Ingezetenen in verscheiden Steden en Dorpen van Holland, en elders, vrywillig
saamgebragt, ter ondersteuninge van de Ingezetenen, en herstellinge der schaden
door die overstroomingen veroorzaakt, beloopende met elkanderen de somme van
ƒ 211975:5: -. En laatstlyk besluit hy dit zyn Werk, met eenige opwekkelyke
overdenkingen over de wegen der Godlyke Voorzienigheid, en onze verpligting, om
dezelven ook in deeze gevallen te erkennen; als mede over het loflyke gedrag van
veelen in deezen, door de ongelukkigen milddaadig by te staan, of hun, zelfs met
gevaar des leevens, de behulpzaame hand te bieden, hoedanig een gedrag in
soortgelyke gevallen hier ten ernstigste aangepreezen wordt. ----- De Schryver heeft
zyn onderwerp over 't geheel zeer wel uitgevoerd, doch hy zou, by 't overneemen
van deeze of geene stukken, zyne gebruikte Autheurs wel hebben mogen noemen.
De nalaatigheid hier van is ons in 't oog geloopen, by het doorbladeren van zyn
verslag nopens den akeligen toestand te Nymegen, die grootlyks, en bykans
woordlyk, overgenomen is, uit de Bespiegeling over den Watervloed van 1 Maart
1784. opgesteld door den Heer L. Stoppendaal, en die wy in ons Mengelwerk
(*)
geplaatst hebben . By eene overnee-

(*)

Zie Alg. Vaderl. Letteroef. VIde D. Meng. bl. 140-144.
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ming van die natuur is 't welvoegelyk den eersten Opsteller te noemen; anders
brengt men zig in verdenking van meer gepleegde Letterdieveryen. Wy hoopen, dat
dit in verdere gevallen ter waarschouwinge zal strekken. ----- Intusschen diene tot
een proef van de berigtende schryfwyze in dit Werk gehouden, het volgende verslag
van het voorgevallene te Zutphen en daaromstreeks.
‘De Stad Zutphen is de Hoofdstad van 't derde Kwartier van Gelderland, het
Graafschap Zutphen geheeten, naar 't welke ook deeze Stad genaamd wordt. Zy
ligt aan den rechteroever van den Yssel, welke voor de Stad met een Schipbrug
bevloert is. Het Riviertje Borkel, dat uit Munsterland stroomd, valt by deeze Stad in
den Yssel, en verdeelt dezelve in tweeën, waar van het eene ten Zuiden de oude,
en het andere deel ten Noorden de nieuwe Stad genaamd wordt. Behalven deeze
twee had Zutphen, aan de Oostkant, nog eene groote Voorstad, die naderhand
mede binnen een ringmuur beslooten is.
De muur binnen welken, weleer, de oude en nieuwe Stad ingeslooten waren, is
nog, zo als hy na de oude vestingbouw aangelegt was, in zyn geheel gebleeven;
doch daarna met een aarde wal, na de hedendaagsche wyze, omgeeven, en deeze
wierd door verscheide buitenwerken, die zig ver buiten de Stad uitstrekken, gedekt,
waarom Zutphen onder de best versterkte Steeden, van deeze Republiek, mag
gesteld worden.
Den 28 Febr. raakte de Rivier de Yssel voor deeze Stad los, maakende het ys,
onder 't wegdryven, een allerverschrikkelykst geweld. ----- De drie daaraan volgende
dagen wiesch de Rivier van langzaamerhand, terwyl 'er een ontelbaare menigte
groote ysschotzen van boven af kwamen. Het water tekende den 2den Maart veertien
en een halve voet aan de peil; maar de volgende nacht kreeg men een aanwas van
vyf voeten, zo dat men des morgens, met de uiterste ontroering, het water de
Marschpoort zag invloeijen. ----- De dyk by het Hoendernest leed zulk eene geweldige
doorbraak, dat het water, met een toomeloos geweld, door de gemaakte bres
heenbruischte. De lieden, in de zogenaamde Hoven buiten de Stad woonende,
gaven allerlei seinen van dringenden nood. ----- 's Namiddags seinden de lieden,
die in de Herberg, het kanon genaamd, woonden, en anderen, welke derwaard de
wyk genomen hadden; zy schreeuwden om hulpe, die men hun bezwaarlyk geeven
konde. De
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meer zwaare ysschotzen, welke van boven kwaamen, konden, by deeze algemeene
overstrooming, de koers der Rivier niet meer volgen, vielen op de genoemde Herberg
aan, en deeden dezelve waggelen. Een paard, op een steiger geholpen, viel 'er af,
en verdronk. Het seinen en om hulp schreeuwen werd door honderden van
menschen, die op de Stads wallen stonden, gezien en gehoord. ----- Akelige
omstandigheid; zyn medemensch in doodsgevaar te zien, en van de gelegenheid
verstooken te zyn, om hem te helpen, te redden.
Eindlyk bedaarde de woedende aandrang van het water een weinig; en toen zond
men vaardig zo veele schuiten naar de in nood zynde menschen, als 'er toen by de
hand waren; zy wierden allen gered. ----- Verbeeld u de blydschap, zo wel van die
welke geholpen waren, als van hun die ze geholpen hadden! Men sloeg oogen en
handen Hemelwaards en dankte den Almogenden. Tot 's nachts was men met dit
werk van liefdadigheid bezig, wanneer nog eene weduwe met zes kinderen van de
zolder van haar huisje afgehaald wierd.
De plaatsen naby de Stad gelegen, als Warnsveld, Vierakker en Gorsel, wierden
mede op de voorschreeve wyze geholpen; men haalde 'er de menschen en het vee
af, welke anderzints waarschynlyk zouden zyn omgekomen. Niettegenstaande men
eenige poorten te Zutphen toegedamt had, stonden de Bolhese, de straat by de
Roomsche Kerk, een gedeelte van de Nieuwstad, de nieuwstads Kerk, de Halte en
Dieserstraaten, en gedeelte der Laarepoort, de Polsbroek en Vispoort onder water,
't welk aan de peil tweeëntwintig voet was gereezen. ----- Donderdags den 4den
Maart vernam men eene zinking in de kapitale wal, tusschen de Hospitaals en Laare
poorten, die den ondergang aan de Polsbroek dreigde, en, by doorbraak, de Stad
in tweeën zou gescheurd hebben; maar onder het opzicht van den kundigen Heer,
Ingenieur Hoofd, heeft men, meer als dertig uuren lang, met zo yvers daaraan
gearheid, dat men eindlyk dit vreeslyk gevaar, onder de begunstiging der
Voorzienigheid, te boven kwam.
De overstrooming, van de Stads Toorens te beschouwen, leverde een gezicht
uit, 't welk het stoutste hart deed beeven. Het water stond in de agterstraaten zo
hoog, dat men de menschen het nodige voedzel met Aaken moest aanbrengen.
Des Saturdags zond men vierhonderd zwaare brooden naar buiten, aan de
Landlieden der omliggende Dorpen: deeze noodlydenden staken de
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handen door de daken hunner bouwvallige wooningen, en greepen na het brood,
met een drift, die onbeschryvelyk is.
Te Voorst, niet ver van den Yssel, benoorden Zutphen, had de braave Leeraar
Mol, die zyne menschlievenheid, in 't voorlede jaar, by gelegenheid van den rooden
loop, zo overeenkomstig het character van een Evangeliedienaar betoonde, door
de zieken dagelyks te bezoeken en geneesmiddelen aan te brengen, thans nieuwe
blyken daarvan gegeeven; door menschen en beesten in zyn huis te brengen, zo
dat op zyn studeerkamer zelfs vee geplaatst was. Hy voer zelf alle dagen rond, om
de geenen die in nood waren by te staan. ----- De God des aanziens zy hem, in den
dag der benaauwdheid, genadig, en vergelde hem na zyne werken!’
Soortgelyke voorbeelden van weldaadige menschlievendheid, zelfs met het gevaar
des leevens, komen ons in dit verhaal veelvuldig voor. Tot een byzonder staal hier
van strekke nog het loflyke berigt van 't gedrag veeler Keulenaars, in de
deerniswaardige omstandigheden, aan welken veelen hunner Stads-en
Landsgenooten bloot gesteld waren.
‘In die treurige gesteldheid van zaaken, berigt men, in welke de Overigheid haare
loffelyke oogmerken niet alleen kon bereiken, hebben onderscheide persoonen van
rang en stand voortreflyk uitgemunt. Zy, naamlyk, rustten verscheide schuiten toe,
en moedigden, door aanzienlyke geschenken, kundige en bekwaame luiden aan,
om den in nood zynde medemensch in zekerheid te brengen. ----- Het gebrek aan
vaartuig vergoedde men, door kleine houtvlotten, deeze deeden goede diensten,
want één éénig vaartuig van die natuur, het welk de geheimraad Sandte en du Mont,
met behulp hunner buuren, ter hulpe voor de Geestelyken van St. Severius en de
daarby liggende ellendigen, in haast hadden laaten timmeren, vermits men aldaar
wegens de ysbergen geen andere vaartuigen kon brengen, heeft veelen het leeven
gered: - ook verdient de tegenwoordige Brugmeester op den lyst der
menschenvrienden niet vergeeten te worden. Hy redde, in eene geschikte order,
die geenen het eerst, die aan het gevaar het meest bloot gesteld waren: veele
menschen zyn aan hem, benevens God, hun leeven verschuldigd. In de rondsom
liggende plaatsen by den Frankenpoort, waar de snel aandringende watergolven
de muuren omver wierpen, en de Tooren oogenbliklyk dreigde omver te bonzen,
heeft zig de tegenwoordige Domheer en Aartsbisschoppelyke Fiscus op de
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roemwaardigste wyze gedraagen. Hy had een schuit gekogt, hield denzelven
geduurig in beweeging, en had het vergenoegen, om zyne menschlievende
poogingen, door de redding veeler menschen, ryklyk beloond te zien. In de Pastory
van Joannes den Dooper zag men een schipper, wiens naam het ons leed doet niet
te kunnen melden, de doodsgevaaren tarten, om zyne Mede-Christenen van den
dood te verlossen: ----- zyn naam blyve eeuwig in het boek van Gods Alweetenheid,
ter zyner eeuwige gelukzaligheid, aangetekend! - Van den bovenlandschen Schipper
Remp moet ik tot zynen bestendigen lof melden, dat hy met levensgevaar rondsom
de ingestorte huizen heenvoer, de hulpelooze in zyn vaartuig nam, en als hy die
uitgezet had, moedig tot zynen arbeid wederkeerde, zonder de minste hem
opgedronge belooning te hebben willen aanneemen. ----- Neen: zeide hy - Ik vaar
nu niet om geld. - Persoonen van geringe opvoeding gevoelden in die nood de
banden der menschelykheid klemmen, en wierden door liefde aangedreeven, om
hunnen plicht te vervullen. - Abel, de knegt des brugmeesters, die, zonder
vermoeijing, met ongemeene voorzichtigheid de bevelen van zynen Meester
uitvoerde, eilde eenige menschen, die aan het oogenschynlykste gevaar bloot
stonden, te hulpe: zyne vrouw, die mede van het water ingeslooten was, schreeuwde
hem toe haar en zyne kinderen te redden; maar hy riep dat zy geduld zouden hebben,
aangezien zy niet in levensgevaar waren, en hy eerst deezen, die in doodsangst
waren, moest helpen, gelyk hy deedt. ----- Niemand is bekwaam het verhevene in
deeze handelwyze te gevoelen, of hy moet ooggetuige der gemelde ellende geweest
zyn.’

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden voor de
Vaderlandsche Jeugd. Vierde Deel. Met plaaten en peurtraiten. Te
Amsterdam, by Johannes Allart, 1784. In 12mo. 253 Bladz.
Onder die geenen, welke zich thans toeleggen om door hunne Geschriften het
verstand en het hart der jonge Lieden te vormen, en ze tot nuttige Burgers der
Maatschappye aan te kweeken, verdienen ook dezulken in 't byzonder onze
aanpryzing, die, door eene beknopte en bevallige voorstelling der lotgevallen van
ons Vaderland, en de loffelyke daaden onzer Voorouderen, welke de Vryheid
gegrondvest hebben, onze Vaderlandsche Jeugd eene blaakende liefde voor de
Burgerlyke
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en Godsdienstige Vryheid trachten inteboezemen, en door den prikkel van roem,
die van zo veel invloed is op edelaartige Zielen, aan te spooren, om het loffelyk
Voetspoor onzer braave voorouderen in te slaan, en zich daar door by hunne
tydgenooten en nakomelingen verdiend te maaken.
Van dien aart is het werkje, waarvan wy thans het vierde Deeltje aankondigen, 't
welk in denzelfden smaak ingericht, en met evengelyke sieraaden der Graveerkunst
opgetooid is, als de drie voorige Deeltjes,- waarvan wy voorheen bericht gaven. De
Schryver hervat in dit Deeltje den draad der Geschiedenissen, welke in 't
voorafgaande was afgebroken by de heerschzuchtige bedryven van Keizer Karel
den Vyfden; schetst ons verder, by wyze van leerryke gesprekken, een tafereel van
de rampen, die onze Voorouderen, onder de regeering van Filips, hebben moeten
doorworstelen, om ons de Vryheid te verschaffen; en besluit eindelyk dit Stukje met
het Verhaal van de Mannelyke Verdeediging en het gelukkig Ontzet der Stad Leiden,
met oogmerk om de geschiedenis verder te achtervolgen; zo dat men dit Werkje
der Vaderlandsche Jeugd als een beknopt handboekje, om hen vervolgens tot een
volleediger kennis der Vaderlandsche Geschiedenissen op te leiden, kan aanpryzen.

De Geschiedenis der tederheid van het menschlyk hart,
opgehelderd in Brieven van twee Gelieven. Uit het Hoogduitsch
van J.M. Miller. Tweede Deel. Te Amsterdam, by M. Schalekamp,
1785. Behalven het Voorberigt, 240 bladz. in octavo.
Het tweede Deel van dit Geschrift behelst etlyke Brieven van Sophia, na den dood
(*)
van haaren beminden Willem , aan haare Vriendin Julia Meijer; welke hier voorkomt
als de mededeelster der voorige Brieven aan den Uitgeever, waardoor dan ook
eene Briefwisseling met den Uitgeever ontstaat, en hem voorts deeze laatere Brieven
insgelyks ter hand komen. Sophia herstelt wel eenigzins van haare krankheid, doch
haar aandoenlyk hart blyft steeds gevoelig over haar verlies; het welk haar in eene
soort van kwyning doet leeven; egter zo niet, of zy is vatbaar voor opbeurende
omstandigheden, en onderwerpt zig, zelfs in meer gevoelige oogenblikken, gelaaten
aan de wyze schikkingen der Godlyke Voorzienigheid, in 't vertroostende vooruitzigt
van eerlang haaren Willem ten grave te volgen, om eeuwig volmaakt gelukkig met
hem vereenigd te zyn; in welke verwagting zy ook na verloop van weinig jaaren den
geest geeft. Naar 't beloop deezer Brieven komt Sophia in verschillende
omstandigheden, en gedraagt zig

(*)

Zie Alg. Vad. Letteroef. IIIde D, bl. 563.
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altoos op eene wyze die haar eer aandoet; ook is het gedrag haarer Vriendinne van
alle zyden lofwaardig; en de voorkomende gebeurtenissen leveren eene
verscheidenheid van characters, die alleszins natuurlyk gemaald zyn; terwyl ze
tevens uitneemend wel geschikt zyn, om de gevoelige goedhartigheid van Sophia
en haare Vriendin, in haare werkzaamheid, met een aanmoedigenden nadruk voor
te draagen. ----- Met de voortreffelyke uitvoering van dit tweede Deel, wordt onze
vroegere aanpryzing van deezen leerzaamen Roman bekragtigt; daar de Heer Miller
bestendig de Natuur en den Godsdienst vereenigt.
In 't plan van den Heer Miller lag ook eenigermaate hier nog by te voegen,
Alleenspraaken van Sophia met haaren Willem, die zy, na zyn afscheiden, als ware
hy nog tegenwoordig, met hem gehouden, en ook wel eens op het papier gebragt
had: dan het misbruik, 't welk men van die soort van Schriften maakt, houdt hem
met reden te rugge. Zyne bedenkingen deswegens verdienen wel eene algemeener
opmerking, waarom wy beslooten hebben, dezelven hier nog te plaatzen.
‘'Er heerschen, zegt hij, zo ik mij niet bedriege, bij de zogenaamde fraaije Letteren,
tegenwoordig voornaamlijk twee Modes, welke vlak tegen elkander strijden; naamlijk
aan de eene zijde te ver gedrevene gevoeligheid, en aan den anderen kant spotternij
en drift tegen alles wat gevoeligheid of gevoel genoemd wordt. Onder het vaandel
der eerstgenoemde Mode dienen, voornaamlijk, jonge luiden, vrouwen, en vooral
de verliefden. Ieder schrift, hoe klein ook, dat in het kleed van gevoel ten voorschijn
komt, verheffen zij tot den Hemel; zij verlaaten de gewoone menschelijke
uitdrukkingen, spreeken en schrijven niet dan de spraak der Natuur en des Gevoels,
en kopieeren den Held of de Heldin van het een of ander boek doorgaans zo ellendig
en wanvoeglijk, dat men eer zou denken, dat zij hun Origineel in het Dolhuis hadden
uitgezocht: ja zij schrijven eindelijk alle zotheden, welke hen invallen, op rekening
van dien schrijver, wiens helden, die dikwils geheel niet ter navolging zijn ten toon
gesteld, zij zo ongeschikt kopieeren.
Dit gedrag wordt opgemerkt door de leeden van de tegenpartij, welke meest
bestaan uit oude, misnoegde Ouders, Voogden, oude Vrijsters en oude Vrijers, of
ook uit zogenaamde Kunstrichters, luiden van vernuft en diergelijken. Deeze
geraaken, en zulks te recht, in ijver tegen het ongelukkige navolgershoopje; maar,
in plaats van deezen slechts te tuchtigen, of met liefde wederom te recht te brengen,
laaten zij zich door hunnen ijver zo ver vervoeren, dat zij zelfs de misbruikte boeken,
de zo onvoeglijk en valsch gekopieerde Helden of Heldinnen, en eindelijk zelfs de
schrijvers, die zo dikwijls aan zodanig misbruik geheel onschuldig zijn, aanvallen,
en hun
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welhaàst met verdraaijingen, met dwaaze gevolgtrekkingen, met zoutelooze
spotternijen, met scherp en kwaadaartig vernuft, en eindelijk met lompheden of
andere niet zeer roemwaardige wapenen beoorlogen, en - mishandelen.
De overweeging hiervan deed mij besluiten, Sophia's Alleenspraaken te rug te
houden. Het zijn kinderen van 't gevoel; en het zou beide mij even zeer smerten,
dat het gevoelig volkje daar mede als met poppen speelde, of dat de andere hoop
dezelve met spotternijen, valsch vernuft of lompheden, mishandelde, en al dat geene
dat uit een vol hart voortgevloeid is, verdraaide en ontheiligde.’

Iets Dichtmaatigs van Abraham Blussé. Te Dordrecht, by Pieter
Blussé, 1784. In gr. 8vo. Buiten de Voorrede, 172 bladz. met
Plaaten.
De Heer Abraham Blussé, zins lange reeds door zyne Dichtkundige voortbrengsels
bekend, heeft goedgevonden een bundel Gedichten, onder den tytel van Iets
Dichtmaatigs, der Waereld mede te deelen. De Winden, de Wolken, het Graf en de
Eeuwigheid zyn uitgebreide Dichtstukken door eenige kleinere afgewisseld. - Verders
komt in dit Werk een Stuk voor in drie Zangen, ten opschrift voerende: De Drie
Dagen, behelzende eene Dichtmaatige Beschouwing van den stervenden, gestorven
en opgewekten Heilland, welke stof zich zeer geregeld onder deeze verdeeling laat
behandelen; eindelyk wordt dit Werk beslooten met een Vers, draagende den naam
van myne liefde aan myne tegenwoordige Echtgenoote en Kinderen. Hieruit
ontleenen wy deeze Proeve, die onzes achtens den Dichter geen oneer aandoet.
Van myn liefde zal ik zingen
Door de Kunst der Poëzy,
ô Gewenschte Lievelingen!
Aan wie ik die zangen wy.
Gy, ô Blydschap van myn leeven!
Tweede lot en Bedvriendin,
Die uw liefde my woudt geeven
Door opregte Huwlyksmin;
Huwlyksmin, niet af te beelden
Door het fynste Konstpenceel,
Nog hoe schoon ook Dichters speelden
Van de liefde, zacht en eêl,
Nooit getroffen zoo aanminnig,
Zoo bekoorlyk, malsch en zoet,
Zoo goedaartig en zachtzinnig,
Als zy immer weezen moet.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

447
Geen Anakreonsche zangen,
Hoe betovrend van geluid,
Boeten immer aan 't verlangen
Van de Liefde, aan Deugd vertuit;
Want, daar zy, door 't dartel speelen
Van de min en boog en schicht,
Christlyke ooren dra verveelen,
Wordt de kuissche ziel ontsticht.
Maar ik zing voor u myn waarde!
Van de liefde, op Deugd gegrond,
Die Gods goedheid ons op aarde
Schenkt in 't heilig Trouwverbond,
Daar ge, in dat gezellig leeven,
Godvrucht en bevalligheid,
U ten ciersel mild gegeeven,
Voor myn manlyk oog verspreidt,
In uw Kinderlievend harte,
Aan myn kroost uit de eerste trouw,
Steeds betoont, in vreugd en smarte,
Dat gy Moeder zyt en Vrouw.
Uwe heuschheid, wekt myn zinnen,
Daar ik u, zoo lief van aart,
Kinders Kindren zie beminnen,
En ge uw zorg aan liefde paart.
'k Zie u met die kleinen speelen
Aan uw schoot, waar gy met lust
Hun de handjes weet te streelen,
En de zachte koontjes kuscht;
'k Hoor uw malsche reden vloeijen,
Op hun kinderlyk verstand,
Dat gy aan de Deugd wil boeijen
Die Gods vrees in 't harte plant.

Geschenk voor de Jeugd. Derde Deels, tweede Stukje. Te
Amsterdam, by J. Allart, 1785. In octavo, 128 bladz.
Naar de gemaakte verdeeling is dit Stukje geschikt tot het Mengelwerk, en behelst
dienvolgens eene verscheidenheid van onderwerpen, die de Eerwaarde Schryvers
beknopt en leerzaam ontvouwen; by manier van zamenspraaken, vertellingen, fabels
en wat van dien aart meer zy, zo in 't dichtmaatige als in een ongebonden styl, op
eene voor de Kinderen vatbaare wyze uitgevoerd, en zo ingerigt, dat het hun,
meermaals, niet alleen nu, maar ook vervolgens, bestendig nuttig zy. Dit ontdekt
men vooral in eene daarin gevoegde verklaaring van eenige Vaderlandsche
spreekwoorden, waarvan de twee volgende ten voorbeelde kunnen strekken.
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HY WAAIT MET ALLE WINDEN.

‘Mogelyk is geen Land in de Waereld, waar men meer veranderlyke winden heeft,
dan in het onze. Gy moet dat nooit eene verkeerde schikking van GOD noemen. Ik
zou zulke taal in u niet kunnen verdraagen, en, zo ik ze hoorde, u streng berispen.
GOD is good en wys, oneindig meer dan wy denken. Houdt dien stelregel vast; laat
hem, wat anderen mogen tegen praaten, nooit vaaren. ----- Hoe veele honderde
Schepen zyn 'er niet in ons Land, alle dagen, op het water; het een heeft deezen,
het ander geenen wind noodig. Door de geduurige veranderlykheid der winden krygt
dan dit, dan dat, Schip eenen goeden wind; en wie zal dat wraaken? - Maar 'er valt
meer op zulke Lieden te zeggen, die zo veranderlyk als de wind zyn, en nog erger,
zo zy met alle winden waaien, dat is, zo zy het houden nu met deezen dan met
geenen: zo zy deezen grooten naar den mond praaten, en dan met anderen heulen,
die van een ander gevoelen zyn. Dit is niet anders, dan 't geen men ook door eene
andere zegswyze uitdrukt: Hy huilt met de Wolven, waarmede hy in 't bosch is, op
dat, naamelyk, de Wolven mogen denken, dat hy ook een Wolf is: doch bevindt hy
zich daar buiten by de Schaapen, dan blaet hy ook gelyk de Schaapen. Foel zulk
een doen! ----- Vertrouw zodanige Lieden niet, die dat bedryven, alleen uit eigen
belang, of om Menschen te behaagen. Waai nooit met alle Winden. Zyt een
standvastig Kind, en houdt den regten weg, al moge dit veelen mishaagen. In het
einde zult gy daar van de vrugten plukken.’
ALS 'ER EEN SCHAAPJE OVER DEN DAM IS, DAN VOLGEN DE ANDEREN.

‘Onder de menschen heb ik nooit iemand aangetroffen, die een vyand van Schaapen
was. En wie zou dat kunnen zyn? Indier 'er niemand is, of hy draagt dagelyks
kleederen, geheel of ten deele, van derzelver wol gemaakt; indien hun vleesch eene
gezonde spys is; indien hun huid pergament tot boeken, hun ongel kaarssen en
zalven voor wonden; indien hunne beenderen muziek-instrumenten leveren, is dan
een Schaap geen overnuttig Dier? Zy zyn zagtzinnig, en hoe zouden we dan hen
kunnen haaten? Niet gemaklyk zullen zy over eene brug of dam in eene nieuwe
weide, of hun onbekend oord, gaan: maar zo dra 'er één dat durft onderneemen,
en de anderen zien dat, dan volgen zy gereedelyk. Hiervan heeft de bovengemelde
spreuk haaren oorsprong. Men betekent daardoor, dat, als Menschen besluiten
kunnen tot één zonde over te gaan, zy dan daarna gemaklyk tot veele anderen
vervallen. Hoe droevig is het, dat men dit zo veel door de ondervinding bevestigd
ziet worden! Hoedt u dan voor de eerste grove misdaad, en gy zult vry veilig tegen
veele volgenden weezen.’
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Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen.
J.D. Michaëlis, Nieuwe Overzetting des Ouden Testaments, met
aanmerkingen voor Ongeleerden, in het Nederduitsch overgebragt,
door den Heer W.E. de Perponcher. VIde Deel. Te Utrecht, by de
Wed. J. van Schoonhoven, 1785. In gr. octavo, 280 bladz.
Het vyfde boek van Mozes, Deuteronomium of Wetsherhaling geheten, (om dat
Mozes een groot gedeelte zyner wetten, alvoorens gegeven, in 't zelve herhaelt
verklaert, uitbreidt, en ten sterkste aendringt,) word in dit Deel, op ene soortgelyke
wyze, als de voorige boeken, by ene nieuwe overzetting, met leerzame aenmerkingen
opgehelderd. De Hoogleeraer Michaëlis, en de Heer de Perponcher zyn voetspoor
volgende, verlenen hier ene reeks van opmerkingen, die aen verscheiden
byzonderheden, in dit boek voorkomende, een duidelyk licht byzetten; en velen van
dezelven zyn van dien aert, dat ze niet alleen in de hier beoogde stukken hare
nuttigheid hebben, maer tevens van een uitgebreider dienst zyn, daer ze ons
kundigheden aen de hand geven, die meermaels in 't lezen der Bybelbladen, ten
rechten verstande zommiger spreekwyzen, te stade kunnen komen. ----- Een
voorbeeld van dat slag levert ons, uit vele anderen, de volgende aentekening op,
Deut. IV. 19; daer Mozes, den Israëlieten verbiedende het heir des hemels te
aenbidden, betuigd, dat God hetzelve aen de overige volken, onder den ganschen
hemel, heeft uitgedeeld.
‘Dat het eene volk, zegt de Heer Michaëlis, aan de zon, het andere aan de maan,
het derde aan eene planeet, gelyk de Kanaänieten aan Saturnus, het vierde aan
eenige vaste ster, Godlyke eer beweezen, wordt hier voorgesteld, als of God, uit
minagting voor deeze volken hun deeze schepselen en hemelsche lichaamen, ter
vereering, had uitgedeeld; terwyl hy de Israëlieten alleen, tot zyne eige aanbidders,
had verkooren. De Oostersche taalen, in 't gemeen, en dus niet alleen de
Hebreeuwsche, maar ook de Arabische en anderen, hebben dit eigen dat de werken
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der Voorzienigheid 'er met sterke, byna heftige woorden, in worden uitgedrukt, om
alle onze handelingen, in derzelver volle afhanglykheid van God, voor te stellen:
van waar zy alles, wat de Voorzienigheid toelaat, onmiddelyk aan God toeschryven.
Zelfs ook in 't gemeene gesprek, wordt, iets te kunnen doen, uitgedrukt, door last,
of bevel van God bekomen te hebben, om iets te doen. Ja de zedelyke handelingen
der menschen pleegen, door deeze volken, in dezelfde betrekking te worden
beschouwd, en onmiddelyk toegeschreeven aan den geenen, van wien al ons doen
en laaten afhangt. Zyn wy deugdzaam, (en dit is in de daad een groot geschenk
van God, zodanig afhanglyk, van zyne, door 't gebed af te smeeken, medewerking
en bestier, dat menig een dikwils, onder een vast besluit en boetvaardige
traanenvloeden, voorneemt, deugdzaam te worden, en evenwel zig wederom, tot
overtreedingen, ja tot groote en zelfs in 't burgerlyk leeven strafbaare misdryven,
vervoeren laat;) zyn wy deugdzaam, zeg ik, dan geleid God ons, naar de spreekwys
dier volken, op den weg der deugd. Begaan wy daarentegen de onverstandigste
zonden, zodanigen zelfs, die, voor den waereldlyken regter, strafbaar zyn, dan heeft
God ons Zon, Maan en Sterren, ter aanbidding, uitgedeeld; (verg. Cap. 18. vs. 14.
en 29. vs. 4.) of zelfs ons, naar eene nog sterker uitdrukking, strafbaare beveelen
gegeeven, om afgodery te bedryven; hoe gestrenglyk hy dezelve indedaad verboden
hebbe. Zie Ezech. 20. vs. 25-29. Geeft een volk, teegen alle waarschouwingen van
God aan, geloof aan valsche Propheeten; God heeft het bedroogen. Jer. 4. vs. 10.
Ezech. 14. vs. 9. Wordt Simei een Majesteit lasteraar, wyl hy meent, dat David nooit
weer, in zyn ryk, hersteld zal worden; God heeft aan Simei bevoolen, vloek David.
2 Sam. 16. vs. 10. - Wanneer men eens gewend is aan deeze, ook in onze
(*)
moedertaal, niet t'eenemaal ongewoone spreekwyzen , dan zal men ze nooit,

(*)

De Hoogleeraer beroept zig hier verder op het door hem aengetekende, ter verklaringe van
Exod. 4:21; waer tegen de Heer de Perponcher ook zyne bedenkingen deswegens aldaer
heeft bygebragt, doch het een en 't ander is te breedvoerig om hier geplaetst te worden. Het
schynt dat men in Duitschland sterker uitdrukkingen van dien aert gebruikt, dan men wel
onder ons gewoon is. Zo zegt men, volgens des Hoogleeraers aentekening op Deut. 29:4. in
Duitschland, waarom heeft God u tog in 't geheel geen menschen-verstand gegeeven? of
nog erger, waarom heeft God u tot een beest geschaapen. ‘Daar meede, vervolgt hy, nu
willen wy geene schuld, op God, brengen; maar alleen den menschen hunne groote domheid
voorhouden, hun eene, van natuure onoverwinlyke, domheid toeschryvende.’
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van eene bovennatuurlyke en onmiddelyke werking van God verstaan, door welke
God iemand daadlyk, tot het booze, dwingen zou, (eene waarlyk afgryzelyke en
Godslasterlyke gedagte;) zelfs niet van de onttrekking eener bovennatuurlyke
genade, zonder wier tusschenkomst, het, in den eigentlyken zin, voor den mensch,
onmooglyk zou zyn, het booze te vermyden; maar alleen van 't gewoone bestier
der Voorzienigheid, het welk de werking der menschen onderstelt, toelaat en tot
wyze einden bestiert. Een ieder tog zal zigzelven wel bewust zyn, dat hy, al doet
God geen wonderen aan zyne Ziel, al komt God hem, door geene buitengewoone
genade, te hulp, egter ook door 't enkel licht der reede, zo ver zal kunnen worden
gebragt, in 't Godsdienstig onderwys, dat hy de Zon, Maan en Sterren, niet voor
wezenlyke goden houde.’
Om hierby nog ene andere aentekening te voegen, die meer bepaeld ter
ophelderinge ener byzondere duistere plaetze strekt, zullen wy 't oog vestigen, op
het bygebragte, wegens de melding eniger legerplaetzen, Deut. X. vs. 6 en 7.
‘Het geen, zegt de Heer Michaëlis, in 't 6de en 7de vers, raakende de togten der
Israëlieten, vermeld staat, kan wel verkeerdlyk afgeschreeven, tot ons, zyn
overgekomen, wyl het met Num. 33 niet overeenstemt; want aldaar trekken de
Israëlieten, vs. 30 en 31, van Mozeroth, naar den stam Jaakan, hier integendeel
van de stam Jaakan, naar Mosera; in dit Cap. sterft Aaron, te Mosera, schoon hy
naar Num. 33 vs. 38, zes togten laater, op den berg Hor, gestorven zy; en eindelyk
staan de togten, die hier vs. 7, na Aarons dood, verhaald worden, in Numeri, voor
zynen dood. Dat 'er nu in een boek, over de 3000 jaaren oud, schryffouten kunnen
zyn ingesloopen, vooral, op eene plaats, waar zoo veele naamen, by elkander,
staan, zal niemand bevreemden; veel meer moet men zig verwonderen, dat 'er zoo
weinigen
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in te vinden zyn. De Joodsche afschryvers tog werkten even weinig, by inblaazing
van Gods Geest, als onze zetters, in de drukkeryen; en dus kan 't niet wel anders
zyn, of zy moesten somtyds fouten begaan, even zoo als ook, by ons, drukfouten,
in de Bybels, insluipen. De Hebreeuwsche text, met Samaritaansche letters
geschreeven, komt, te deezer plaats, volkomen overeen met Num. 33; en heeft de
twee bewuste vaarzen aldus. De Israëlieten togen hier op van Mozeroth, en legerden
zig by den stam Jaakan; van daar braken zy op, en legerden zig te Haggidgad; van
daar braken zy op en legerden zig te Jothata, een land dat beeken heeft; van daar
braken zy op, en legerden zig te Abrona; van daar braken zy op, en legerden zig te
Ezjongeber; van daar braken zy op, en legerden zig in de woestyne Sin, of Kadesch;
van daar braken zy op, en legerden zig aan den berg Hor; aldaar sterft Aaron en
werdt begraaven, en zyn Zoon Eleazar volgde hem op in 't Priesterschap. Toen
zonderde Jehova den stam, enz. ----- Ik laat het aan myne leezers over, of zy dit,
voor den egten text van Mozes, willen houden; wat my aangaat, ik heb 'er eenige
twyffeling teegen. Het komt my niet waarschynlyk voor, dat Mozes, in eene
redenvoering, die eigenlyk, over geheel andere zaaken, ging, deeze laatste togten
der Israëlieten zoo omstandiglyk zou verhaalen, en egter de veertien eerste togten,
van Sinaï naar Mozeroth, zie Num. 33. vs. 16-30, geheel overslaan. ----- Ook komen
de Chaldeeuwsche uitbreider, de seventig overzetters, en anderen, niet met den
Samaritaanschen, maar met onzen text, overeen.
Ondertusschen schynt het niet volstrekt ondoenlyk, de beide plaatsen, ook naar
onze leezing, overeen te brengen. De beroemde Lilienthal, by Hezel aangehaald,
zegt 'er 't volgende van. Bnejaëkon lag, zonder twyffel, aan de Edomitische grenzen,
want onder de Seirieten, wier land de Edomieten innamen, komt eene Jaëkan voor,
1 Chron. 1 vs. 42. Mozeroth, van waar de Israëlieten, volgens Num. 33, naar
Bnejaëkon togen, moet dus ook naby 't land der Edomieten gelegen hebben. En
dat de berg Hor aan de grenzen van Edom, en zelfs niet verre van de Canaänieten
lag, wordt aldaar vs. 37, 40, uitdruklyk gezegd. Deeze berg Hor nu was niet een
kleine heuvel, maar een uitgestrekt gebergte, en dus kunnen wy zeer gevoeglyk
stellen, dat de legerplaats Mozeroth aan deezen berg grensde. Van daar togen de
Israëlieten
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af, naar de roode zee, door de plaatzen Num. 33. vermeld, tew. Bnejaëkon,
Horgidgad, Jathbatha, Abrona en Ezjongaben, welke laatste aan de roode zee ligt.
Dan hier gekomen, wendden zy zig weder, en de volgende legerplaats was, naar
vs. 36, de woestyne Sin, doch by 't vermelden derwelke gevoegd wordt, dat is Kades,
om te kennen te geeven, dat deeze plaats dien naam eerst laater kreeg, om dat de
Israëlieten aldaar, wegens gebrek aan water, met den Heere twisteden, en hy aan
hun geheiligd werdt. Num. 20. vs. 13. En eindelyk werdt, van deeze plaats, zynde
eene stad aan de Edomietische grenzen vs. 16, het gezantschap aan den Koning
van Edom afgevaardigd, om den doortogt te verzoeken, dien hy egter weigerde.
Kan men nu niet, uit dit alles, besluiten, dat Kades en Bnejaëkon byna in dezelfde
landstreek geleegen waren? ja dat deeze laatste plaats de zoo evengenoemde stad
aan de Edomietische grenzen zelf was. Byzonder wanneer men 'er byvoegt, dat de
Israëlieten niet, door Edom, mogende trekken, zig nu eenigzins wenden moesten,
en hun leger nederslaan, aan 't gebergte Hor, vs. 21, 22; daar Aaron sterf, vs. 23;
en zy, door de Kanaänieten, werden aangetast, Num. 21. vs. 1. Want waren zy, op
hunnen togt, naar de roode zee, van Mozeroth, naar Bnejaëkon, gereisd, dan
moesten zy, nu ook, genoodzaakt, eenigzins te rug te keeren, wederom, van
Bnejaëkon, naar Mozeroth, trekken. Deeze legerplaats wordt wel Num. 33 niet weer
genoemd, wyl de Israëlieten niet zo juist aan dezelfde plaats, maar slegts in dat
gewest, te rug kwamen, 't welk Mozer, d.i. een band, eene reeks verbonden bergen,
hiet. Maar zy lag aan den berg Hor, aan de grenzen der Edomieten, waar vs. 37,
de legerplaats, op Kades volgende, gesteld wordt, en waar Aaron sterf; te weeten
op den berg Hor, dien hy beklimmen moest; doch teevens in de nabuurschap van
deezen bergketen Mozeroth, aan dewelke de Israëlieten nu wederom gelegerd
waren. En met dit verslag stemt het narigt van ons zesde vers, de kinderen Israëls
togen uit, van Beroth Bnejaëkon, volkomen overeen, want dat Bnejaëkon en Kades,
in een gewest, lagen, hebben wy reeds waarschynlyk gemaakt; en hier komt wel
een eenigzins veranderde naam Beroth Bnejaëkon voor; dan dit is vermoedelyk
Kades zelf, waar Mozes de rots tweemaal sloeg, en 'er veel water uit deedt vloeien.
Num. 20. vs. 11. Terwyl de twee aldaar nieuw ontstaane bronnen on-
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getwyffeld, naar de naast bygeleege plaats, Beroth Bnejaëkon genoemd zyn. Van
daar waren de Israëlieten voords, op hunne reize, naar de roode zee, naar den kant
van Mozer, getoogen. Wel is waar, deeze plaats komt, in het register van de
legerplaatsen der Israëlieten Num. 33, niet voor, wyl zy 'er waarschynlyk hun leger
toen niet nedersloegen; en ook hier wil Mozes niet de legerplaatsen der Israëlieten
optellen, maar alleen zulke plaatsen, alwaar, in den loop der reize, 't zy voor of na,
iets merkwaardigs voorgevallen was. Daarom maakt hy nu ook, by deeze
gelegenheid, gewag van de tusschen de legerplaatsen Horgidgad en Bnejaëkon,
liggende streek, of bergkeeten Moser, waar Aaron eenigen tyd laater zyn leeven
eindigde; daarby voegende, aldaar sterf Aaron &c. 't welk egter niet op deeze reize,
maar na dat de Israelieten, op den te rugtogt van de roode zee, weer in die zelfde
landstreek gekomen waren, geschied is. Ditmaal togen zy, zonder zig op te houden,
van daar naar Gude Goda, 't welk het Horgidgad van Num. 33. is; en van daar naar
Jarbath, het welk als een land, daar beeken zyn, beschreeven wordt, om den
Israelieten te herinneren, dat God ze niet, door enkel dorre plaatsen, voerde, en zy
dus zoo veel minder grond hadden, om kort daar na, wegens gebrek aan water, te
murmereeren. vs. 2-5. ----- Hadden wy meer kennis van de oude Geographie deezer
gewesten, wy zouden beeter, in staat, zyn, om deeze en diergelyke zwaarigheden
op te lossen. Ondertusschen stelt die zelfde onkunde ons ook buiten staat, om te
oordeelen, of 'er werklyk eene gegronde teegenwerping uit te haalen zy.’

Tweetal Verhandelingen over Gods Verbonden, samengesteld
door wylen den Wel Eerw. zeer Gel. en nu zaligen Heer R. Schutte,
in leven Bedienaar des Godlyken Woords, in de Gemeente van
J.Ch. binnen Amsterdam, uitgegeeven door L. Hamerster, Bed.
des Godl. Woords in dezelfde Gemeente. Te Amsterdam, by M. de
Bruyn en A. v. Toll, 1785. Behalven de Voorr., 180 bladz. in gr.
octavo.
't Is bekend, dat de Leer der Verbonden al voor lang, gelyk nog heden, zeer
verschillend begrepen en verklaerd zy, en dat men daerover zeer verschillend kan
denken, zonder de Regtzinnigheid te kwetzen; 't welk
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veelligt te meer aenleiding gegeven heeft, om dit Stuk veelszins voor te dragen.
Wat hier van zy, de Eerwaerde Schutte heeft ook dit onderwerp opzetlyk behandeld;
men heeft onder 's Mans Papieren, die ter drukperse geschikt waren, ene
Verhandeling gevonden, voor meer dan 12 jaren door hem opgesteld, behelzende
ene verklaring van Gods Testament en Verbond, onder de nieuwe Huishouding en
derzelver Zegelen; en daernevens een kort voor zyn overlyden vervaerdigd
onderzoek nopens den aert van 't Verlossings en 't Genadeverbond; welke twee
Stukken men nu by een gevoegd het licht doet zien. Naer de verscheidenheid der
denkwyze ever dit onderwerp zal men zeker zeer onderscheiden over de leiding
van 's Mans gedachten in dezen oordeelen; doch, indien men het gegeheele Stuk
niet enkel als zinnebeeldig beschouwe, dat men nog nader tracht te doorgronden,
dan zal men, hoe men 'er anders over moge denken, 's Mans redeneeringen
deswegens der verdere naspooringe niet onwaerdig achten.
Na ene voorafgaende ontvouwing van de verschillende betekenis der woorden
Testament en Verbond, in dezen gebruikt, verklaert hy eerst wat Gods Testament
en vervolgens wat Gods Verbond, zy; met aenwyzinge hoe dit Testament in een
Verbond veranderd worde. ‘Gemerkt, naamlijk, zegt hij, het Godlijk Testament, dat
is de verklaring van Gods wil, nopens de goederen die door 's Heilands dood
nagelaaten worden, en de wijze om die te beërven, voorwaardelijk is; zoo volgt van
zelve, dat zoo dra de voorwaarden van dit Testament toegestemd worden, 'er een
soort van Verbond plaats grijpt, en veel meer dan, wanneer men bij de toestemming
van die Voorwaarden dezelven daadlijk volbrengt.’ Het eerste heeft, volgens zyn
Eerwaerde, zyn eigenlyk opzicht tot de uitvoerders van Gods Testament, of uitdeelers
van Gods verborgenheden; en het laetste is ene onderhandeling, en overeenkomst
tusschen God en de Ziel zelve: het eerste noemt hy het Intree- of Belijdenisverbond
over het Testament; en 't tweede het Geloofs of Genadeverbond. Dit nader verklaerd
hebbende, toont hy verder aen, het onderscheid dat 'er tusschen die beide Verbonden
plaets heeft, en legt het 'er voorts op toe, om dit zyn gevoelen met bewyzen te
staven. ----- Hier by komt vervolgens nog in aenmerking, hoe men dan de Zegelen
van dit Testament en Verbond te verstaen hebbe: en hier-
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omtrent drukt zyn Eerwaerde zich indezervoege uit. ‘Het Zegel des Doops hoort tot
de Roeping ter beërvinge van de Testamentgoederen, in een bepaalden zin dus
genoemd, namelijk de inwerkinge van geloof en bekeering door den Geest der
wedergeboorte, waarover het Belijdenis-of Inlijvingsverbond geslooten wordt. En
het Zegel des Avondmaals heeft tot de verkrijginge van de eigenlijk gezegde
Verbondsgoederen, Regtvaardiging uit den gelove, Heiliging en Verheerlijking eene
nadere betrekking.’ Dus behoort dan, gelyk hy wat lager zegt, ‘de Doop tot het
Testament en de onderwerpen aan welke het Testament zal voorgeleezen worden;
het Avondmaal tot het Verbond der Genade; en zulke onderwerpen, die het
voorgestelde in het Testament door een levendig geloof omhelzen.’ Gevolglyk komt
‘de Doop,’ volgens zyne nadere verklaring, in ‘als een Testamenten 't Avondmaal
als een Verbondzegel. 't Eerste behoort tot het Belijdenis- 't laatste tot het
Genadeverbond. Dus spreekt het van zelve, dat niet alleen Kinderen, maar ook
Volwassenen kunnen en mogen gedoopt, worden, al hebben ze tot nog toe het
hartreinigend geloof en de Bekeering niet; en dat het Avondmaal alleen voor waare
geloovigen en bekeerde menschen is ingesteld.’
By deze Verhandeling over Gods Testament en Verbond is nog ene tweede
gevoegd, gaende over 't Verlossing- en 't Genadeverbond. In dit Geschrift verklaert
zich de Eerwaerde Schutte, met betrekking tot de verschillende leiding der gedachten,
nopens dit onderwerp, voor 't gevoelen van hun, die beweren, dat men den Raed
des Vredes, of het Verlossingverbond tusschen God en den Middelaer, wel degelyk
moet onderscheiden van 't Genadeverbond tusschen God en de uitverkooren
Zondaren. Zyn Eerwaerde verledigt zich, na ene beknopte bepaling van 't een en 't
ander Verbond, om dit gevoelen van alle zyden te bevestigen; en maekt 'er voorts
zyn werk van, om de redenen, die de Heer Jan Jacob Brahe, bewerende, dat 'er
geen Genadeverbond onderscheiden van 't Verlossingverbond zy, aengevoerd
heeft, te wederleggen; en poogt wel inzonderheid te doen zien, dat 's Mans bewyzen
niet voor, maer tegen zyn gevoelen pleiten. ----- De Eerwaerde Schutte verleent
ons hier, by gelegenheid van een bewys, ontleend uit de leer der Godlyke
Testamenten en Verbonden, een kort verslag van derzelver orde en
aeneenschakeling,
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welke wy niet ondienstig agten den Lezer nog onder 't oog te brengen.
‘Het Testament van God, zegt hy, is de verklaaring van den wil des Drieëenen
Gods, nopens de erfgoederen uit Christus dood voortvloeiende, benevens de
erfgenaamen en wijs van beërvinge. Deze wijs van beërvinge, anders zijnde onder
de oude Huishoudinge, wanneer de goederen, schoon nog niet verworven, uitgedeeld
wierden voor den dood van den Testamentmaaker, en anders onder de nieuwe
Huishoudinge, na dat de Testamentmaaker nu door zijnen dood het Testament
bekrachtigd, en 't recht tot die goederen verworven hadde; zoo moest de verklaaring
van de wijze der beërvinge, ook anders weezen onder de onde; anders onder de
nieuwe Huishoudinge. Te vooren stond de schuld van 't Werkverbond nog open,
daarom geschiedde de verklaaring van de wijze der beërvinge, toen onder een
handschrift, en dus in een meer wettischen smaak, zijnde die zelfde offeranden, die
de zielen op Christus weezen, tevens eene erinnering van de nog openstaande
schuld. Deze verklaaring geschiedde in die schriften, welke even daarom het oude
Testament heeten 2 Kor. III. 14. Maar nu geschiedt de verklaaring van de wijze der
beërvinge, in die schriften, welke daarom het Nieuwe Testament genoemd worden.
2 Kor. III. 6 - Heb. IX. 15, zonder eenig handschrift, zonder erinnering van de nog
openstaande schuld, en dus niet in zulk een wettischen smaak, wijl Christus als de
Erfmaaker het Testament bekragtigd, en even als de Testamentmiddelaar of
Boedelkooper, gelijk er bij de Romeinen plaats had, voor al de schuld voldaan, en
de erfgoederen uit de hand van Gods gerechtigheid gekocht heeft. ----- Daartoe
heeft hij zich verbonden in den Raad des vredes, of het verdrag des vredes, over
deze koopinge en uitdeelinge van 't Erfgoed geslooten. Hierop rust het gantsche
Testament, en dit wordt gerekend in orde der natuure voor te gaan, gelijk het
onmiddelijk met het Testament verknocht is. Men kan het daarom een
Testamentverdrag noemen, of een verdrag tusschen den Vader en den Zoon, over
't verwerven en uitdeelen der erfgoederen aan de bepaalde Erfgenaamen. De
uitvoering nu van dit Testament geschiedt verbondswijze. Want de verklaaring van
Gods wil wordt voorwaardelijk gedaan; welk voorwaardelijk voorstel, door een
levendig geloof wordt omhelsd; en zoo wordt het Testament in een verbond der
genade veranderd. De ver-
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klaaring der genade geschiedde in 't O.T., toen de schuld van 't Werkverbond nog
niet voldaan was, meer op eene wettische wijze, gelijk we gezegd hebben; en dit
voorstel, door 't geloof omhelsd, wordt het Oude Verbond genoemd; maar in 't N.T.
geschiedt die verklaaring, nu de schuld volkomen is afgedaan, meer op eene
Euangelische wijze, zonder eenige erinnering van de onvoldaane schuld; en dit
voorstel, door het waar geloof omhelsd zijnde, is het Nieuw Verbond. Dit is de
duidelijke leer, nopens de orde der Testamenten en Verbonden in 't Godlijk woord,
Heb. VII. 22. VIII. 6, 7, 8-13. IX. 1 -.’

Eerste antwoord van C. Bonnet aan den Weledelen zeer Geleerden
Heer P. van Hemert, op zyn Wel Eds Brief over de Rede en haar
Gezag in den Godsdienst. Te Utrecht, by A. v. Paddenburg, 1785.
In groot octavo, 234 bladz.
In dit antwoord toont de Hoogleeraer geene mindere bescheidenheid, dan wy in
(*)
den Brief van den Heer van Hemert voorheen opgemerkt hebben , des de
onderzoekers van dit verschil t'over rede zullen vinden, om deswegens van
wederzyde voldaen te zyn. Wanneer de behandeling van dit onderwerp verder op
zodanig ene wyze voortgezet word, zal het mogelyk kunnen dienen om het zelve
in een helderer licht te plaetzen. Ter betere bevorderinge hiervan heeft zyn
Hoogeerwaerde zich bevlytigd, om zich, zo veel mogelyk, te wagten voor
uitweidingen, en het stuk in verschil bepaeldlyk in 't oog te houden. Zulks doet hem,
na ene voorafgaende inleiding, inzonderheid over den aert en het gewigt hunner
verscheidene denkwyze, naeuwkeurig bepalen, wat hier eigenlyk al, en niet, te
behandelen staet; waeromtrent hy dan verder enige nadere ophelderende
aenmerkingen bybrengt. ----- De voornaeme vraeg is deze: ‘of het menschelyk
verstand, behalven dat het eindig is, thans ook zedelyk bedorven zy? En derhalven,
of het, door de zonde, eene merkelyke verandering ondergaan hebbe, zoo dat het,
niet slegts min volmaakt, min vatbaar is, dan het was in den eersten mensch
onmiddelyk na zyne schepping, maar ook thans onbekwaam uit zichzelven, het
waare goed, en de middelen om dat te verkrygen, zoo te kennen, als

(*)

Zie boven bladz. 8.
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genoegzaam is, om den mensch, overeenkomstig zyne ingeschapene begeerte
naar geluk, regt te doen werkzaam zyn?’ Op de beschouwing van dit vraegstuk, 't
welk de Hoogleeraer stellig aenneemt, verledigt hy zich eerst tot het nagaen der
bezwaren, die de Heer van Hemert, tegen de leer der verdorvenheid des
menschlyken verstands, opgegeven heeft; vervolgens tot het overwegen van het
door dien Heer bygebragte, ter ontzenuwinge van de bewyzen, die voor deeze leer
aengevoerd worden, zo uit de ondervindinge, als uit de dwalingen van het
menschdom, en uit den invloed, die de zonde heeft, om het verstand te bederven,
mitsgaders uit de Heilige Schrift. In dit alles gaet de Hoogleeraer de bedenkingen,
door dien Heer bygebragt, van stap tot stap na, en zegt dan eindelyk: ‘Volgens myne
gemaakte aanmerkingen, moet ik tot dit besluit komen, dat UWEd. deeze stelling,
(†)
de onderwerpelyke rede (het menschelyk verstand) is niet bedorven, met geen
een deugdelyk bewys, 't zy uit de ondervinding, 't zy uit de H. Schrift, gestaafd heeft:
- dat de bezwaaren, van UWEd. tegen de leer der Kerke, aangaande het zedelyk
bederf des menschlyken verstands, ingebragt, van geen gewigt zyn: - dat de
(§)
bewyzen, uit de ondervinding, uit de dwaalingen van het Menschdom , en uit de
Godlyke Openbaaring ontleend, doch van U afgekeurd, derzelver kragt behouden:
- derhalven dat UWEd., ten aanzien van dit stuk, het leerstelzel der hervormde Kerk,
zonder genoegzaame reden, verlaaten hebt.’ ----- Dus ver gaet

(†)

(§)

Tot deze naemlyk is dit verschil alleen betreklyk, na dien 'er over de voorwerpelyke rede, die
eeuwige waerheden behelst, geen geschil is: en deze onderscheiding moet hier steeds wel
in 't oog gehouden worden; ‘nadien de voorwerpelyke rede op haar zelve altoos onfeilbaar
is, daar de onderwerpelyke rede, of het menschelyk verstand, in de toepassing van
allerzekerste waarheden, feilen kan.’
In deze optelling maekt de Hoogleeraer geen gewag van het opgemelde bewys, ontleend uit
den invloed, die de zonde heeft, om het verstand te bederven, om dat hy, in de melding van
het zelve, geoordeeld had, dat hy zich hier mede niet behoefde op te houden, ‘als niet
stellende, dat de onderwerpelyke rede daardoor bedorven is, dat de menschen zondigen;
maar, dat de menschen zondigen om dat ze dwaalen, en dat ze dwaalen, om dat hun rede
bedorven is.’
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dit antwoord alleen over het bederf der Rede; nu stond ook nog het gezag der Rede
in overweging te komen; dan de Hoogleeraer, die zig voorgesteld had dit stuk tevens
te behandelen, ziet 'er voor tegenwoordig van af; zo om dat dit antwoord reeds veel
te groot geworden is, als om dat hy oordeelt, ‘dat het thans overwogen verschilstuk
van dien aart is, dat het wel eerst behoort afgedaan, en tusschen hen beiden beslist
te zyn, eer ze, met een goed gevolg, tot andere verschillen kunnen overgaan.’
Men zal, al is het zelfs dat men den Hoogleeraer niet toevalle in zyne denkwyze,
op het doorbladeren van dit zyn antwoord, zo men niet ten uiterste partydig oordeele,
moete erkennen, dat hy het stuk met oordeel behandeld, en schrander uitgevoerd
heeft, des het de oplettendheid van hun, die aen de ene of andere zyde staen, met
regt vordere. ----- Wel byzonder kan dit Geschrift dienen, om ons de Leer der
Hervormde Kerke, nopens dit stuk, wat bepaelder te doen beschouwen, dan 't van
velen, zo in 't voorstaen als in 't bestryden, naer 't ons voorkomt, dikwils geschied.
----- Men beweert naemlyk aen de ene, en betwist aen de andere zyde, niet zelden
een lydelyk Christendom; volgens het welke men den mensch, in het begin zyner
zedelyke veranderinge, gelyk stelt aen een steen of blok, en hem beschouwt, als
ware hy niet meer een redelyk en vrywerkend schepzel, als ware hy geheel
onbekwaem om over de Godlyke waerheden te oordeelen, ja als iemand, die zyn
verstand door de zonde verlooren heeft. Dan dit is, gelyk zyn Hoogeerwaerde te
kennen geeft, de leer der Kerke niet.
Volgens deze blyft de mensch, schoon zedelyk bedorven, door de zonde, een
redelyk en vrywerkend schepzel, en een onherbooren mensch kan, schoon zyn
verstand zedelyk bedorven zy, zich echter, gelyk in andere dingen, zo ook in godlyke
zaken, volgens het onderwys der natuur en der openbaringe, eene uitgebreide,
nauwkeurige en welgegronde kennis verkrygen. Maer hy kan, met dat alles, uit
hoofde van het zedelyke gebrek, dat in zyn verstand plaets heeft, uit zichzelven,
door onderzoek en onderwys, niet komen tot de regte kennis van het schoone, het
voortreflyke en voor hem belangryke der zaligheden in het Euangelie voorgesteld;
tot die kennis, op welker verkryging een mensch onmogelyk kan nalaten zulk een
oordeel daerover te vellen, 't welk invloed heeft op zynen wil, en hem bepaelt in
zyne keuze, om in den algenoegzamen God, in hem alleen, het
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hoogste heil te zoeken, langs dien weg, welken de aanbiddelyke goedheid, door
het Euangelie, aan stervelingen heeft bekend gemaakt. ----- De Hoogleeraer, dit
breeder ontvouwd hebbende, vervolgt daerop aldus.
‘Uit het dus ver beredeneerde blykt genoegzaam, dat wy aan het menschelyk
verstand zedelyk bederf toekennen in opzicht, niet tot het waare, dat te kennen,
maar, tot het goede, dat boven al te kiezen is. ----- Zie daar dan, myn Heer, de
bepaaling van het zedelyk bederf des menschelyken verstands, die, overeenkomstig
de leer van onze Kerk, in dit geschil behoort onder het oog gehouden te worden.
Ter wegneeming nu van dat bederf erkennen wy de noodzaak der werkinge van
den H. Geest: doch, niet om den mensch zekere waarheden van den godsdienst
te openbaaren; (daartoe dient het Euangelie, en blyft altyd noodig,) maar, om hem
in staat te stellen tot de regte kennis van die geopenbaarde waarheden, welke
betrekking hebben op zyne eeuwige belangen, met dat gevolg, dat hy, als een
redelyk schepzel, niet kan nalaaten, overeenkomstig dezelve, werkzaam te zyn.’
Dit zo zynde, dan vervallen, gelyk zyn Hoogeerwaerde verder opmerkt, van zelve
eenige zwarigheden of gevolgen, die de Heer van Hemert aenvoert, en uit welken
hy redeneert. ----- ‘Dan deeze redeneering, zegt hy, is grootendeels ingerigt tegen
een gevoelen, dat wy, als hoogst nadeelig voor de menschelyke maatschappy,
verwerpen en verfoeijen. Op wie UWEd. het oog heeft, weet ik niet: maar uit
verscheidene trekken, in uwe wederlegging voorkomende, zou ik besluiten, dat het
luiden moeten zyn, die, de bedorvenheid der onderwerpelyke rede beweerende, tot
uitersten overslaan, en staande durven houden, dat de mensch, door de zonde,
zyn verstand, verloren heeft.’
‘Wy, die ook stellen, dat het menschelyk verstand bedorven is, leeren nogthans:
dat de mensch een redelyk schepzel blyft; dat hy waarheden en pligten kennen, dat hy waarheden als zeker, pligten, als betaamlyk, op goede gronden kan
beoordeelen, dat hy veel kwaad kan laaten, veel goed kan betragten, tot nut van
de maatschappy en zyn eigen tydelyk voordeel; dat, het geen hy in het zedelyke
met bewustheid nalaat of bedryft, van hem vrywillig nagelaten en bedreven wordt,
en derhalven, dat hy verantwoordelyk blyft voor zyne daaden, naar de mate der
kennis, die hy van zynen pligt zich verkregen had,
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of, had kunnen verkrygen. 't Is alleen ten aanzien van der menschen waar geluk,
dat wy blindheid en dwaasheid aan hun toekennen, in zoo ver ze, hoe kundig ook
in de leer der Zaligheid, echter, door de bedorvenheid van het verstand, verhinderd
worden, dezelve op zulk eene wyze te kennen, als noodig is, zal men stryden om
in te gaan door de enge poorte; zal men eerst en vooral Gods Koningryk, en zyne
geregtigheid, zoeken; zal men, als het 'er op aan komt, veel liever alles verlaaten,
dan den Heiland verlochenen.’

Jani Bleuland, M.D. Observationes Anatomico-Medicae de sana
& morbosa Oesophagi Structura, cum Figuris. Lugd. Bat. apud A.
& J. Honcoop, 1785. 119 pp. in 4to m.f.
Het oogmerk van den Schryver, by de Uitgave deezer Waarneemingen, is
allernuttigst. ----- De belette doorzwelging (dysphagia), welker waare oorzaaken en
natuur hy, door Ontleedkundige Beschouwingen, zoekt naa te speuren, verdient zo
veel te meer de aandacht der Geneesheeren; daar het zeker is, dat, omtrent deeze
Ziekte, nog veele duisterheden heerschen, en de ondervinding leert, (gelyk de
Schryver te regt aanmerkt) dat dezelve thans meer dan ooit waargenoomen word.
----- De weg, dien de Schryver hierby heeft ingeslaagen, is, onzes bedunkens, de
zekerste en beste. ----- Hy geeft ons in het eerste Hoofdstuk eene ontleedkundige
Beschryving van den Oesophagus, en deszelfs inwendige bekleedselen, zo als zig
dezelve, in den gezonden en natuurlyken staat, aan het gewapend oog vertoonen.
In het tweede Hoofdstuk, geeft de Heer Bleuland eene algemeene Beschryving
van den loop, en de natuur, der belette Doorzwelging.
In het derde Hoofdstuk, worden de oorzaaken deezer Ziekte opgegeeven, en
door Waarneemingen uit de beroemdste Schryvers bevestigd. ----- De naaste oorzaak
is, eene gedeeltelyke of geheele vernauwing van den Oesophagus. ----- De afgelegen
oorzaaken worden in praedisponentes, en occasionales verdeeld; deeze zyn zeer
menigvuldig en onderscheiden. De Autheur heeft hieromtrent de beste Schryvers
geraadpleegd.
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In het vierde Hoofdstuk, worden de Toevallen in de diagnosis der Ziekte beschreeven.
In het vyfde Hoofdstuk, word, naa den verschillenden aart der Ziekte, de Prognosis
opgemaakt.
In het zesde Hoofdstuk, handelt de Schryver over de Geneeswyze, die hy op de
verschillende voorafgaande oorzaaken toepast.
Eindelyk deelt ons de Heer Bleuland, in het zevende Hoofdstuk, vier eigen
Waarneemingen mede, die, door de bygevoegde Ontleedkundige Beschryving van
den ontaarden Oesophagus, zeer veel tot opheldering der beschreeven Ziekte
kunnen dienen.
Wy hebben deeze Verhandeling met genoegen doorgeleezen. ----- De ruimte
verbied ons, op het een en ander te blyven stille staan, en vergenoegen ons, door
deeze korte schets, de nieuwsgierigheid onzer Konstgenooten opgewekt te hebben.

Chemische Oefeningen, voor de Beminnaars der Scheikunde in
't algemeen, en de Apothekers in 't byzonder, door P.J. Kasteleyn,
Apotheker en Chimist te Amsterdam, enz. enz. 2 en 3de Stukje. Te
Amsterdam, by A.J. van Toll, 1785. In gr. 8vo.
De Inhoud deezer twee Stukjes van dit nuttig Tydschrift is van geen minder
(*)
aanbelang voor de Beoefenaaren der Scheikunde, dan het eerste Stukje , ook is
de rangschikking der onderwerpen dezelfde, namentlyk in vier byzondere
Afdeelingen. ----- De Heer Kasteleyn begint in de eerste Afdeeling van het tweede
Stukje, met een beredeneerd Voorschrift te geeven, ter bereiding van het sal
Sedativum Hombergii. De wyze, om dit byzonder Zout uit den Borax af te scheiden,
geschied door den weg der Sublimeering, of Kristalschieting. Onze Schryver heeft
by deeze Konstbewerkinge onderzogt, en door proefneemingen overtuigend
aangetoond, dat de weg van Kristalschieting verre de beste, de gemakkelykste en
voordeeligste is; dat men door Sublimeering, uit zes oncen Borax, niet meer dan
een once Sal Sedativum verkrygt, terwyl eene gelyke hoeveelheid Borax door de
Kristalschieting meer dan twee oncen van dit Zout levert, 't welk in al-

(*)

Zie boven, bl. 155.
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le opzichten aan het gesublimeerde gelyk is. ----- Eene tweede Verhandeling is van
den Heer SCHONCK, Apotheker te Amsterdam, betreffende eene verbeterde bereiding
der Flores Benzoin. De wyze, welke de Heer Schonk opgeeft, doet zyne inzichten
en ervaarenheid in de Scheikunde eere aan, en daar wy volkomen overtuigd zyn,
gelyk ook de Heer Kasteleyn zelfs toestemt, dat deeze bereiding verre weg de
voorkeur boven de gewoone manier verdient, zo twyfelen wy ook niet, of zyne
Kunstgenooten zullen hem met ons voor deeze ontdekking verpligt zyn. ----- Eene
verbeterde bereiding der Oleum Ovorum sluit deeze Afdeeling.
In de tweede Afdeeling ontmoeten wy wederom verscheiden middelen, om de
echtheid van een aantal natuurlyke Lichaamen en Scheikundige Praeparatien te
beproeven, als die van Oculi Cancri; de Cera flava; het Antimonium Diophoreticum;
van de gedestilleerde Olien; van den Spiritus Nitri acidus, Spiritus Salis acidus,
Spiritus Nitri dulcis, van het Sal Acetosellae, den Balsamus Peruvianus, den Spiritus
Sal. Ammon. c. sale Tartari parat.
In de derde Afdeeling komen verscheiden Chemische Bewerkingen voor, die
betrekking hebben op de Oeconomie, enz. en die van geen gering aanbelang voor
het algemeen zyn; onder deeze verdient byzonder genoemd te worden eene
Natuurkundige Verhandeling, welke de Algemeene Grondregelen voor den LandAkker, en Tuinbouw, vervat. ----- De vierde en laatste Afdeeling behelst eenige der
nieuwste Ontdekkingen en Verbeteringen in de Chemie, die, van minbedreevenen
in de buitenlandsche Schriften, met vrucht zullen geleezen worden.
De onderwerpen, in het derde Stukje voorkomende, zyn insgelyks in vier byzondere
Afdeelingen gerangschikt.
De uitvoerige Verhandeling, in de eerste Afdeeling voorkomende, is eene nadere
Beschouwing over het Liquor Anodynus mineralis Hoffmanni, en de Oleum Vini;
hoofdzaakelyk ingericht ter beantwoording eener Bedenking, die wy by gelegenheid
der Recensie van het eerste Stukje gemaakt hebben. Men zoude oneindig grootere
vorderingen in de Weetenschappen gemaakt hebben, indien de Schryvers genegen
waren, de, uit een billyken grond gemaakte, Aanmerkingen in dien zin op te vatten,
als de Heer Kasteleyn de onze opgevat heeft. ----- Wy verblyden ons, dat wy, door
dezelve, gelegenheid gegeeven hebben, tot het opstellen eener Verhandeling, die
voorze-
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ker de goedkeuring en erkentenis der Kenners zal wegdraagen, daar zy een nieuw
licht, over de Kunstige Napthae, verspreidt, en tevens tot een gegrond onderzoek
omtrent de waare natuur van dezelve, en den Liquor Anodynus, zulk eene ryke
stoffe aanbiedt.
Wat de oplossing onzer gemaakte Bedenking betreft, zo zyn wy het thans met
den Schryver eens, dat het Acidum Vitrioli (en dit Acidum alleen) in staat is eene
zuivere Oleum Vini uit den Alcohol af te scheiden. ----- De door onzen Schryver
bygebragte Redenen, Bewysgronden, en Proeven hebben ons daarvan volkomen
overtuigd. ----- Wat nu ondertusschen de Geneeskundige Krachten aangaat, zo
moeten wy blyven vraagen of dezelve in een zo volkomen zuiver Liquor Anodynus
in alles zouden gelyk zyn, aan een Liquor, waarin men een gedeelte Acidum Vitrioli
vindt, hoedanige Liquores Anodyni men gewoonlyk aantreft? Zoo ja, langs welken
weg, een Geneesheer zig van het ontvangen van zulk een zuiver Liquor zal kunnen
verzekerd achten? Wat het laatste betreft, hierop zal de Heer Kasteleyn met recht
antwoorden, dat dit alleen van de Kunst der Bewerking, en van de Bekwaamheid
der Scheikundigen afhangt: ----- in dit geval ware het te wenschen, dat men
daaromtrent vaste voorschriften had, naar welke men dan ook allerwegen een zelfde
Liquor Anodynus, ten opzicht van zuiverheid en sterkte, kon bereiken. Dit strookt
ook volkomen met het Oogmerk, dat onze Schryver tot dit onderwerp eigentlyk
bepaalde. Om nu zodanig voorschrift aan de hand te geeven, zoude onzes oordeels
de Heer Kasteleyn het best in staat zyn.
Het eerste zoude eigentlyk de zaak der Geneesheeren zyn, om namentlyk door
naauwkeurige Waarneemingen te besluiten, welke Liquor het best aan het oogmerk
voldeed, welke het geschiktste was om de ongeregelde aandoeningen van het
Principium Vitale te regelen. ----- Die namentlyk, welke, volgens de denkbeelden
van onzen Schryver, volkomen zuiver is, of die, welke eene geringe hoeveelheid
Acidum Vitrioli in zig bevat.
Een middel, dat zo algemeen in gebruik is; een middel, dat, onder de vereischte
omstandigheden, zulke voortreflyke uitwerkingen heeft, ----- verdient tog, met recht,
de aandacht der Genees- en Scheikundigen, en tot zulk een nader onderzoek heeft
onze Schryver den weg gebaand.
De onderwerpen in de tweede, derde en vierde Afdeeling zyn van geen minder
aanbelang, dan die der voorgaande
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Stukjes; echter verbiedt ons de ruimte eener Recensie daarvan afzonderlyk gewag
te maaken. ----- Wie wenscht niet, dat de Heer Kasteleyn naar verdiensten moge
aangemoedigd worden, met de voortzetting van deezen zynen arbeid?

Natuurlyke Historie of uitvoerige Beschryving der Dieren, Planten
en Mineraalen, volgens het Samenstel van den Heer Linnaeus. Met
naauwkeurige afbeeldingen. Vervolg van het derde Deels vyfde
Stuk. Te Amsterdam, by J. van der Burg en Zoon, 1785.
Dit Stukje dient tot een slot van deezen leerryken arbeid van den Heer Houttuyn, in
't ontvouwen der Natuurlyke Historie; met welks mededeeling hy den Leezer de
behulpzaame hand biedt, om het gebruik van dit uitvoerige Werk, in zeker opzigt,
gemaklyker te maaken. Het behelst, in de eerste plaatse, een uitheemsch Register
van de naamen der Mineraalen, ter voltooijinge der noodige Registers voor het
derde Deel. Op dit Register volgt een Systematische Bladwyzer der Planten, volgens
het Samenstel der Natuur van den beroemden Linnaeus, door den Heer Murray,
en wel, uit de nieuwe veertiende uitgave van het Ryk der Planten, ingevuld met de
laater opgegeevene Geslagten, door den Heer Thunberg, en anderen, ook zomtyds
veranderd en verbeterd. In deezen Bladwyzer vindt men telkens aangeweezen, op
welke bladzyden der veertien Stukken des tweeden Deels, de hier opgenoemde
Planten breeder beschreeven worden; waarmede ook de Registers van het tweede
Deel voltrokken zyn. Hier mede heeft dit Werk, zynde het eerste Deel van de
vereischte Registers voorzien, zyn vol beslag. Veelligt zouden zommigen nog denken
op een Algemeen Register over 't geheele Werk; maar de Heer Houttuyn heeft dit
met regt onnoodig geoordeeld, dewyl zulk een Register weinig of geen byzonderen
dienst zou kunnen doen; en hy heeft 'er te eerder van afgezien, zo om dat het te
uitgebreid zou worden, het welk het opzoeken lastiger zou maaken, dan het
gebruiken der byzondere Registers; als om dat het hem, na zo veel arbeids in
deezen, ondoenlyk voorkomt zulks uit te voeren. Om egter den Leezer ook hierin
nog te gemoete te komen, en hem een weezenlyker dienst te doen, dan 't
vervaardigen van een algemeen Register te wege
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kon brengen, zo heeft hy zig verledigd, tot het zamenstellen van een korten inhoud
des geheelen Werks, waarin men met een opslag kan zien, wat in ieder der zevenen
dertig Stukken verhandeld wordt, weshalve men, met een weinig oplettendheids,
gereedlyk kunne nagaan, in welk Stuk men het beoogde hebbe te zoeken, wanneer
de daarbygevoegde byzondere Registers den Leezer, de plaats waar, nader zullen
aanwyzen. ----- De Liefhebbers der Natuurlyke Historie zien hiermede des een Werk
voltrokken, waarin de Heer Houttuyn, met een noesten arbeid en onderscheidend
oordeel, een schat van kundigheden byeengebragt heeft, die de regte kenners niet
te hoog kunnen waardeeren, en uit welken hoofde de beoefenaars van deezen
vrugtbaaren tak van Weetenschap ten sterkste aan hem verpligt zyn.

Beschouwing der Wonderen Gods in de mintsgeachtste
Schepzelen. Of Nederlandsche Insecten, naar hunne aanmerkelyke
huishouding, verwonderlyke gedaante-wisseling en andere
wetenswaardige byzonderheden, volgens eigen ondervinding
beschreeven, naar 't leven nauwkeurig getekent, in 't koper
gebracht en gekleurd. Door J.Ch. Sepp. Eerste Deel. Te Amsterdam,
by J.Ch. Sepp.
In de drie laatste Verhandelingen, tot dit Deel behoorende, en eerstdaags
uitgegeeven, vindt men de beschryving en afbeelding van drie Nachtvlinders, by
Linnaeus geheeten, Sphinx Filipendula, Leporina en Triplacia, en alhier genoemd
de St. Jans Vlinder, het Schaapje en het Brandnetel-Kapje; welken, in hunne
herkomst, voedzel en gedaante verwisseling, naar gewoonte, naauwkeurig
beschreeven, en zeer juist met de natuurlyke koleuren afgebeeld zyn. ----- Onder
dezen is het zeldzaamste het zogenaamde Schaapje, dat in zynen Rupsenstand
eene vreemd schynende gedaante heeft. De Rups naamlyk is zo ongemeen ruig,
en buitengewoon langhairig, dat men, wanneer zy stille zit, niet in staat zy, om te
zeggen welk de Kop of de Staart is; waarom men haar ook in Duitschland Pudel
Raupe noemt, in navolging van de zeer ruige langhairige Honden, die men aldaar
gewoonlyk Pudel Hunden heet. Deeze hairen loopen, al 't ware van het Staarteinde
na den Kop, en van daar na den Staart toe, en wel in zulk eene menigte, dat men
het eigenlyke lichaam der Rupse
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niet zien kan, doch kort voor de verandering in eene Pop verliest de Rups bykans
alle die hairen, en 't lichaam, dan kennelyk, wordt teffens zeer onzienlyk. Wyders
is, ten aanzien deezer Rupsen, ook nog zonderling, dat zy, wanneer zy zig, met het
afloopen van de maand September, ter veranderinge zullen begeeven, daartoe het
eene of andere stuk houts uitkiezen, in het zelve, eerst ter zyde een byna waterpas
loopend gat, en dan voorts rechthoekig na beneden eene holligheid maaken, in
welke zy in eene Pop veranderen, na dat zy den ingang van die laatste holligheid
geslooten hebben met een spinzel, vermengd met afgeknaagde brokjes hout, zo
dat het niet te zien zy, dat 'er, ten einde van het eerste gat, nog eene tweede ruimte
overig is; welk alles de Heer Sepp ten duidelykste afgemaald heeft. Volgens zyne
opmerking blyft de Pop, den Winter over, in haar verblyf liggen; en de Vlinder, die
'er in de maanden Juny en July uit voortkomt, legt de Eitjes afzonderlyk, en niet by
schoolen, op Elzenbladen, waar uit de jonge Rupsjes, tegen het afloopen van de
maand Augustus, ruighairig voor den dag komen, geneerende zig met Elzen- en
ook met Willigen-bladen.
Met de afgifte deezer drie Verhandelingen is dit keurlyk uitgevoerde Werk gebragt
tot een aantal van vyftig Verhandelingen, die gevoegelyk tot een Boekdeel ingenaaid
of gebonden kunnen worden, wanneer ze beter, dan in losse bladen, ten gebruike
geschikt zyn. Ten dien einde heeft de Heer Sepp ook, om aan 't verlangen veeler
Liefhebbers in deezen te voldoen, een algemeenen Tytel voor dit eerste Deel
vervaardigd en afgegeeven, met eene nevensgaande kunstig uitgevoerde en tot dit
Werk betrekkelyke Tytelplaat; waarby ook gevoegd is eene Lyst deezer vyftig
Verhandelingen, behelzende de Nederduitsche naamen volgens dit Werk, en de
Latynsche naamen volgens Linnaeus, met welken de hier beschreeven Vlinders
van elkanderen onderscheiden worden. Onze opmerkzaame Schryver en juiste
Tekenaar verpligt hier door op nieuw de Voorstanders deezer oefeninge; die, terwyl
ze zynen verderen voortgang in deezen arbeid met verlangen te gemoet zien, zig
verstandig verlustigen in 't beschouwen van Gods Wonderen in de minstgeachtste
Schepzelen; welke wonderen in dezelven ten duidelykste doorstraalen, gelyk de
Heer Rensselaar, in een gepast Dichtstuk, aan 't hoofd van dit Werk geplaatst,
nadruklyk voorstelt, en met wiens
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betuiging daaromtrent zich zeker alle Liefhebbers vereenigen, terwyl ze ook hun
zegel hangen, aan 't loflyke getuigenis, dat hy van zynen Vriend en deszelfs Werk
geeft, zeggende:
Het maalt naauwkeuriger al de onderscheiden vormen
Die 't kunstglas openbaart, in ei, in pluim, in snuit,
In spriet en voelders; het vertoont ons Tor en Wormen,
En 't schetst by tak en loof 't Insecten voedend kruid.
Hy, die 't verbaazend heir van andre waerelddeelen
Vergaderd wenscht te zien in één beknopt bestek,
Treede om op nieuw den geest, op nieuw het oog te streelen,
Met een aandachtig hart in 't stille kunstvertrek.
Daar zal 's Mans minzaamheid op 't duidelykst vertoonen,
Hoe in het woeste Land, waar Leeuw en Tyger leeft,
Ook honderdduizenden van schoone Vlinders woonen,
Wier schittering en pracht den schoonsten luister geeft.
Zyn heusheid zal niet slechts die hem bezoekt verpligten,
Maar ook ons Vaderland, daar 't zyne vlyt beschouwt,
Nu hy ons waerelddeel vermaaken wil en stichten,
Nu zyn uitmuntend Werk der Drukpers is betrouwd.
Een Werk, daar ieder mensch met achting van zal spreeken,
Waar in de Teekenkunst haar groot vermogen toont;
Een Werk, dat nieuwen lust tot onderzoek zal kweeken,
Wanneer 't alom met lof naar waarde word bekroond.

Bedenkingen over de Vryheid der Schelde, door den Keizer
gevorderd; over de oorzaaken en waarschynlyke gevolgen van
deeze vordering, door den Graave de mirabeau, met een
naauwkeurige Kaart van den loop der Schelde, van Antwerpen tot
aan haare uitwatering in Zee. Uit het Fransch vertaald. Te Leyden,
by Frans de Does, 1785. Groot, behalven de Voorrede, 214 bladz.
In gr. octavo.
De kundige Heer de Mirabeau geeft ons in dit Werkje dat in de omstandigheden,
waarin wy ons bevinden, onze aandacht dubbel waardig is, zyne bedenkingen over
wegens de Vryheid der Schelde door den Keizer gevorderd. ----- Is het billyk, is het
noodzaakelyk, en is het overeenkomstig met het gewicht der zaake, dat Frankryk
zich in de bresse stelle, om eene Natie te behouden, die in allerleie soort van eere
en luister, van Wysbegeerte, Wetenschappen en Letterkunde heeft uitgemunt, en
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die, in dit opzicht, even als in alle andere, oneindig verheven is boven de
halfbarbaarsche overwinnaars, die haar willen verslinden? ----- Zie daar het geen
de Heer de Mirabeau met het onzydig oog van een Wysgeer in deeze Brieven had
voorgenomen te onderzoeken; in welk onderzoek hy niet ongelukkig geslaagd is.
Na de tegenwoordige gesteldheid en belangens der Europeesche moogendheden
onderzocht en op eene geestige wyze geschetst te hebben, gaat hy over, om de
gronden der voorgewende blykbaare natuurlyke billykheid van de Vryheid der
Schelde, te wederleggen. ‘Indien, zegt hy, men zich hedendaags van het natuurlyk
recht wil bedienen, om vastgestelde tractaaten te vernietigen, waarom zouden dan
al de mogendheden van Europa elkander de Provinciën niet weer afneemen, het
zy dezelve door de Wapenen verkregen, afgestaan, of geërfd zyn? De gemeene
orde, zegt Rousseau, is een geheiligd recht, het welk tot eenen grondslag van alle
de anderen strekt. Ondertusschen is dit recht niet natuurlyk, het is derhalven op
verdragen gegrond. De verdragen zyn dan de grondslag van alle rechten. Moet men
dezelve dan voortaan allen schenden, alle staatkundige instellingen vernietigen,
alle magt en gezag ondermynen, en in elken Staat beroerten verwekken, onder
voorgeeven, van het natuurlyk recht te herstellen, waarvan men afgeweken is, of,
liever, het welk men alom geschonden en verkracht heeft? Daar de rust der Volken
ook een wezenlyk voorwerp is; het algemeen geluk minder afhangt van eenige
verbetering, dan van het vreedsaam genot, van het geen men bezit; de republiek
van Hendrik den IV, of de Europésche ryksdag van den Abt van St. Pierre nog niet
ingesteld zyn, zal ik gerustelyk staande houden tegen een gewaand natuurlyk recht,
dat de vordering van den Keizer onrechtvaardig is, en dat de andere mogendheden
hem moeten beletten, zyne onderneemingen verder voort te zetten. En indien de
mogendheden 'er zich niet van ontslaan kunnen, zonder Holland te vernietigen, of,
het geen hetzelfde is, zonder hetzelve aan de genade of ongenade van een
heerschzugtig Vorst over te geeven, die aan Europa de talrykste en ontzaglykste
legerbenden vertoont, waarmede deszelfs Staatkundige Vryheid ooit is gedreigd;
ik vraag het aan de verblindste aanhangers van den Keizer, welke barbaar zal den
voorslag doen van een geheele Natie aan den voorspoed van Antwerpsche
Kooplieden op te offeren? En
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dit is juist het verschilstuk, wanneer men vraagt, of de Keizer zich aan het Tractaat
van Munster moet houden, dan of hy zich van de vaart op de Schelde moet meester
maaken.’
Het is geen nayver over Koophandel, gelyk men zo dikwils geroepen heeft, geen
mededinging van Kooplieden, daar het tusschen den Keizer en de Hollanders op
aankomt. Het raakt hier de wezenlyke welvaart, de natuurlyke bestaanlykheid zo
wel als de Vryheid en onafhanglykheid der vereenigde Gewesten.
‘De Schelde moet niet beschouwd worden, gelyk de overige vloeden van Europa,
welke tusschen twee besloten oevers stroomen, of die niet dan Zandbanken of
kleine woeste Eilanden by derzelver uitwateringen hebben. De Schelde wordt,
beneden Antwerpen, in twee groote armen verdeeld; de voornaamste, en die de
Keizer schynt te eischen, wordt de Hond of de Westerschelde genaamd, welke by
Vlissingen in Zee loopt en voor Oorlogschepen vaarbaar is; de andere, de
Oosterschelde genaamd, kan door groote Schepen bevaaren worden, en stort zich
ten noorden van het Eiland Walcheren, in Zee. Uit deeze twee armen verspreiden
zich andere vaarbaare takken, waarvan eenigen vry aanmerkelyk zyn, en langs
welken men in al de Volkryke en bloeijende Eilanden van Zeeland, in de Maas, en
van daar in al de binnendeelen der Vereenigde Gewesten komt. Dus zou een
heerschzuchtig Vorst, meester van de Schelde zynde, in een ogenblik, Vlissingen,
Middelburg en zelfs Rotterdam, een groot gedeelte mindere Zeehavens, en den
mond van al de Vaarten, die de Vereenigde Provinciën doorsnyden, niet alleen
kunnen vermeesteren of verwoesten; maar zelfs eene vervoering van gramschap
van eenen driftigen willekeurigen heerscher zou het gantsche Land, en voornamelyk
Zeeland en Hollandsch Vlaanderen, door het Water kunnen doen overstroomen.
Zie daar, ongetwyfeld, de redenen, waarom de Hollanders, die niet verplicht zyn de
raadgeevende Advocaaten van het onbepaald gezag te antwoorden, door de
gevaaren van hunnen toestand te ontdekken, met schrik bevangen zyn; maar met
zulk een' manmoedigen schrik, dat dezelve achting voor hen inboezemt en belang
in hunne zaak doet stellen. Hierom Wapenen zy de Inwoners van het platte Land,
die eerder hunnen laatsten droppel bloeds op de Oevers der Schelde en op hunne
Dyken zullen laaten plengen, dan dat zy den Keizer toegang in hun Land zullen
geeven - ten minsten de beminnaars der Vryheid,
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die het lot van Geneve betreuren, vleien zich daar mede: De Hollanders begrypen,
dat het hier de zaak is vry te blyven, of niet meer te bestaan dan met goedkeuring
van den Keizer. En men zegge niet dat de barbaarsche gedachte om de Hollandsche
Dyken door te steeken, alleen by een Caligula kan opkomen; toen de laatste Oorlog
tusschen Grootbrittannie en Holland verklaard wierd, weergalmden de Engelsche
nieuwspapieren, geduurende geheele maanden, van dit schriklyk ontwerp.
Ik kan niet zien wat de gewaande uitleggers van het natuurlyk recht op deeze
aanmerkingen zullen kunnen antwoorden; want daar zyn maar twee rechten op
deezen Aardbodem: dat van geweld, en dat van verdrag; het recht van geweld, het
welk alleen den lafhartigen verrast, en waaruit wel nooddwang, maar nooit
gehoorzaamheid, geboren kan worden; het recht van verdrag, het welk alle menschen
moeten doen eerbiedigen, dewyl geen Maatschappy bestaat dan door middel van
verdragen. Zonder twyfel, het geen men door het natuurlyk recht verstaat, zelfs in
deszelfs meest afgetrokkene betrekkingen beschouwd, gebied ons voor ons behoud
te waaken: het staat dan de Heerschappy van 't geweld toe. ----- Wel aan! laat het
geweld wederom het tooneel openen voor de bloedige speelen, die het menschdom
verwoesten; (gelukkiglyk het is de eerste maal niet, dat een hand vol vrye menschen
de stroomen van gewapende slaaven, die de onbepaalde macht op den Aardbodem
stort, te rug gedreven zal hebben;) maar dat het geweld de billykheid niet hoone
door zich te onrecht van haare taal te bedienen!’
In den tweeden brief geeft de Schryver eenige byzondere aanmerkingen op, om
te doen zien dat de eisch van de Vryheid der Schelde een overlegd plan aankondigt,
het welk reeds voorlang gesmeed is, en de Vryheid van Europa dreigt. ----- Waarop
hy vervolgens overgaat om de tegenwerpingen te onderzoeken, die met zo veel
drift tegen de Hollanders, voornaamlyk door den Schryver der Annales Politiques
Civiles, &c. den Heer Linguet, worden ingebragt, waarin hy de winderige wartaal
van deezen berugten Schryver op eene geestige, doch tevens bondige, wyze
ontzenuwt; waarna hy eindelyk, ten besluite, aan de beminnaars der Vryheid een
middel in overweeging geeft, om, zonder nadeel en zonder eenig gevaar, de
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Vaart op de Schelde te openen, en de welvaart en voorspoed der Oostenryksche
Nederlanden tot den hoogsten top te doen klimmen, welk middel ons echter zeer
harssenschimmig, en niet wel uitvoerlyk, voorkomt. ‘Laaten, zegt hy, deeze tien
Provincië zich in verbondene Staaten vormen! Laaten zy zich vrymaaken van het
juk der Koningen en van de beklaagenswaardige noodzakelykheid om in hunne
bloedige twisten te deelen, en door hunne razerny beroerd te worden! en laaten de
Rivieren en Zeeën tot dien prys voor haar geopend worden. Indien de zeventien
Nederlandsche Gewesten zich te gelyk vry gemaakt hadden, zouden zy een
Gemeenebest uitgemaakt hebben, het welk in staat zou geweest zyn om het overige
van Europa het hoofd te bieden, en de handel van de gantsche waereld zou in
hunne macht geweest zyn.’
‘Laaten de Oostenryksche Nederlanden onafhangklyk worden! ----- en daar deeze
gelukkige lieden, welken het geluk tot een last is geworden, handel willen dryven,
zullen zy eenen grooten en misschien den grootsten handel dryven die in de Waereld
is. Zy zullen met hunne nabuuren ongehinderd verdragen van vreede van
vereeniging, van veiligheid, van zeevaart, van handel, enz. maaken; zy zullen niet
meer onderworpen zyn aan de gedeeltelyke oogmerken van het Kabinet van
Duitschland; zy zullen een diepe rust genieten, die de Staatkunde van den Koning
van Hongarye niet zal kunnen stooren: zy zullen den oorlog niet meer kennen: zy
zullen het gantsche aan hen grenzend gedeelte van Europa daar voor bevryden.’
De Oostenryksche Nederlanden bevinden zich, volgens het oordeel van den Heer
Mirabeau, in eene gunstiger gelegenheid, om eene republiek te vormen, dan de
Nederlanders zelve. Om dat zy, boven hen het voordeel van een onderricht en
ondervinding sedert drie eeuwen hebbende, de regten en pligten, de orde en vryheid,
de wetten en de magt veel beter vereenigen zouden, dan ooit eenige republiek heeft
kunnen doen; met meer voorzigtigheid en gelykheid de wetgevende magt inrichten,
en de uitvoerende zorgvuldiger daar van afscheiden zouden. ----- Ook zou deeze
nieuwe republiek geen Stadhouder nodig hebben, noch aan deeze noodlottige
inrichting onderhevig zyn, om dat de inwooners van Braband en Vlaanderen, onder
het groot getal edelen, die zich onder hen bevinden, echter geene familie tellen, die
zo veele betrekkingen
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en invloed op hen heeft, als het huis van Oranje op de vereenigde gewesten.
Daarenboven is de burgerlyke Regeering by hen meer gegrond op zeden en
gewoontens dan op drukkende wetten; het volk en de edelen, onder gelykvormige
wetten vereenigd, kunnen by de Vryheid schier gelykelyk winnen: De drift der
Godsdiensttwisten is voor hen voor by: De vooroordeelen der Roomschgezinden
zelven, door de algemeene verdraagzaamheid gedrongen, zyn verzwakt, en de lust
om zich in Kloosters op te sluiten zal ras overgaan; wanneer de menschen geen
slaverny, geen ellende, geen armoede, geen Militaire Conscriptiën, geen overlading
van schattingen meer zullen kennen. In de Provinciën van Braband en Vlaanderen
eindelyk zyn voorrechten, vryheden, moed, grondbeginzels van vryheid; met een
woord, weinige landen zyn beter geschikt om volkomene vrye Burgers
voorttebrengen. ----- Ook deukt de Heer Mirabeau dat alle hunne nabuuren belang
by hunne onafhanglykheid of ten minsten geen daar mede strydig belang, hebben,
en dat het vooral de zaak van Frankryk, van Engeland, van Holland, van Pruissen
zou zyn, om deeze groote omwenteling te bevorderen.
‘Het huis van Brandenburg (zegt hy) zou 'er niet alleen een nuttigen handel by
winnen, maar ook eenen duurzaamen Vrede voor de Pruisische staaten die aan de
Oostenryksche Nederlanden grensen. Deeze omwenteling zou aan zyne magt een
altyd duurende vastheid geeven, en die van zynen ontzaggelyken Vyand, die sedert
veele jaaren in zyn hart niet dan wraak geroerd heeft, voor altyd verminderen.
Engeland zou zich zeer wachten en zich van de voordeelige en uitgestrekre
Tractaaten van handel verzekeren. Het zou zich ruimer Bronnen aanschaffen, ten
einde den onverdragelyken last van schulden, waar onder het bezwykt, te kunnen
draagen en verlichten. Het zou de Oorlogen van het vaste land, die het bedorven
hebben, en vroeg of laat zyne Burgerlyke Vryheid zullen vernietigen, gelyk zy zyne
Staatkundige Vryheid reeds hebben doen instorten, voortaan als onnut, onmogelyk
zelfs, voor altyd van zich verwyderen. Engeland, met een woord, zou, zo veel in
hem is, door zulk een grooten weldaad jegens het menschdom, zo veele
Staatkundige misdaaden boeten, waarmede het zich bezoedeld heeft, en die den
afgrond delven en moeten delven, waarin zyn voorspoed,
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zyne glorie, zyn aanweezen misschien, vroeg of laat, zullen nedergestort worden.
De vereenigde Provinciën zouden niets meer te vreezen hebben wegens het
openen der Schelde. Het zou als dan een voorwerp zyn van onderhandeling, en
geen wet door den Magtigsten opgelegd. De vereenigde Provinciën, deeze Vaart
aan de Staaten van Vlaanderen en Braband toestaande, zouden ten minsten geen
invallen, geen overheering, geen invoering van Schepen eener vreemde Mogendheid
te vreezen hebben De Nederlanden zouden daarentegen in den Koophandel van
hunne Provinciën een soort van vergoeding geeven, welke de Stad Amsterdam
voor eene kleine opoffering schadeloos zou stellen. De Republiek der zeven
vereenigde gewesten zou haare Vryheid behouden, zy zou haare magt honderdvoud
vermeerderen.
Frankryk, het welk zich den lof en de dankbaarheid van het Menschdom waardig
heeft gemaakt door den grond voor de vereenigde staaten van America te leggen,
zou het zegel aan zyne glorie hechten, door de oprichting van deeze nieuwe
Nederlandsche verbintenis te begunstigen, welke het zelve voor altoos gerust zou
stellen ten aanzien van deszelfs grenszen, die zo dikwils verwoest zyn, en thans
voor allen aanval bevryd, geen drievoudigen Schutsmuur van vestingen zou nodig
hebben, waarvan het onderhoud en de bezettingen onnoemlyke sommen kosten,
terwyl zy steeds een voorwerp van geduurige ongerustheid blyven: Frankryk zou
zich dus bondgenooten maaken, wier Zeemacht en Handel in zeker opzicht de
zynen zouden worden, aangezien de zekerheid, de voorspoed en het geluk der
twee mogendheden de onontknoopelyke band van derzelver vereeniging zouden
zyn.’
Zie daar een denkbeeldig, schoon Menschlievend plan, het vernuft en den
Republikeinschen Vryheidademenden geest van een Mirabeau waardig!
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Verhandeling over het openen en sluiten der Schelde, nevens de
geschiedenis der Oostendesche Maatschappye van Koophandel,
sedert haar begin in 1722, tot aan haare vernietiging in 1731. Eene
Vertaaling uit de Allenieueste Staatskunde von Holland, &c. van
G.R. Hansen, openbaar gewoon Leeraar der Geschiedkunde aan
de Universiteit te Frankfort aan den Oder, Boekbewaarder, en Lid
van verscheiden Academiën. Te Utrecht, by A. van Paddenburg,
1785 groot, 64 bladz.
Dit Werkje, dat by het voorige verdient geplaatst te worden, is tweeleedig ingericht:
voor eerst, om ons de waare omstandigheden omtrent het openen en sluiten der
Schelde op te geeven, en te doen zien, dat niet alleen de Munstersche Vreede van
1648, het groote Haagsche verbond van 1701, het Vreedestractaat van Utrecht van
1713, en het Badensche van 1714, maar ook de overige verdragen en verbonden
van Vreede van de jaaren 1715, 1718, 1731, 1732 en 1748 het recht van den Staat
der vereenigde Nederlanden bepaalen en bekragtigen; waaruit tevens blykt, welken
invloed andere Mogendheden, als Frankryk, Groot-Brittanniën, enz. op deeze
Staatsgesteldheid gehad, en dus nog hebben. Het tweede gedeelte behelst eene
beknopte, schoon wel uitgewerkte, geschiedenis van de Oostendesche Maatschappy
van den Koophandel, van haar begin in 1722, tot haar geheele vernietiging in 1731,
waar de kundige Schryver ons de waare omstandigheden van deeze beruchte
Maatschappy, die de Hollanders zo veel werks verschaft heeft, zo wel met betrekking
tot haaren oorsprong, als haare slooping, eenvoudig en onpartydig opgegeven, en
in een helder daglicht gesteld heeft; zodat men dit Werkje deswegens veilig kan
raadpleegen.

Taal Dicht- en Letterkundig Magazijn. Door G. Brender a Brandis.
Eerste Deel. N. I en II. Te Amsterdam, by C. Groenewoud, 1785. In
gr. octavo 240 bladz.
Men heeft dit Magazyn genoegzaam op dezelfde wyze ingerigt als het voorige
Kabinet, en de twee afgegeeven Stukjes behelzen weder een ryken voorraad van
Taal- Dicht- en Letterkundige onderwerpen, welker voordragt en behandeling men
met genoegen zal nagaan. ----- Behalven een aantal van ernstige en boertige
Gedichten van verschillende soort, mits-
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gaders van etlyke leerzaame stukjes van vernuft, en stigtelyke overdenkingen,
ontmoeten hier de Liefhebbers der Nederduitsche Taalkunde eenige aanmerkingen
over het regelmaatige gebruik der woordjes, zelf, zelve, zelfs, dezelve, en dezelfde,
waaromtrend een oplettend Schryver zichzelven behoort gelyk te zyn. Het woord
verleeden, ook wel geschreeven voorleeden, komt hier in overweeging, en men
brengt reden te berde, die aan de spelling verleeden den voorrang geeven. Die
zelfde taalkundige onderzoeker wendt het zyne aan ter beslissinge der spellinge
Ampt of Ambt, en toont hoe veel gronds 'er zy, om te beweeren, dat het, door te
zamentrekking, zynen oorsprong ontleent van 't woord Ambacht, en 'er dus,
overeenkomstig met de afleiding, Ambt geschreeven moet worden. Hieraan hegt
hy de overweeging der woorden Ambassadeur en Ammiraal; het eerste is, volgens
hem, een oorspronglyk Nederduitsch woord, af te leiden uit het oude Am, (een
beschermer, een bestierder;) waaruit in de middeneeuw, met een basterd uitgang,
gesprooten is Ambasciare, Ambassiare, zo veel als zyns Vorsten bediening
waarneemen; van daar dan Ambasciater, Ambassiator, by ons in het Fransch
Ambassadeur. Maar de benaaming van Ammiraal laat zich zo wel niet tot ons
oorspronglyk Nederduitsch brengen; dezelve stamt ongetwyfeld af van den
Arabischen eertytel Emir, zo veel als Vorst of Bevelhebber: men zal die benaaming
in de kruistogten overgenomen hebben; eerst onder de Franschen, en deezen zullen
dezelve, gelyk meer andere Krygsbenoemingen, vervolgens aan ons medegedeeld
hebben. ----- Wyders verleent men ons hier een verslag, wegens het leven en de
schriften van den Ridderlyken Dichter en Nederlandschen Geschiedschryver Pieter
Cornelisz. Hooft; ----- eene Verhandeling over de Invoering der Letterkunde in
Engeland; ----- mitsgaders eene Verhandeling over het Recht der Zee, waarin de
Rechtsgeleerde Heer en Mr. Cornelis Willem Dekker, in de eerste plaatze, de Vrye
Zee beweert; en vervolgens de benaaming van Zeerechten verklaart, als bestaande,
‘in die regelen en gebruiken, volgens welken de daaden en verrigtingen, de Zeevaart
be treffende, moeten gerigt worden:’ ten laatsten hegt hy hier nog aan een berigt
van den oorsprong der Zeerechten; waaromtrent hy ons, met ter zyde stellinge van
het fabelagtige en onzekere der oude tyden, het volgende verslag geeft.
‘De Rhodiensers zijn het eerste Volk geweest, die de Eer van wetgeeving, in het
stuk van Zeevaart, toekomt; en hunne wetten zijn van alle Volken zo uitmuntend
geacht, dat zelfs de Roomsche Keizers, THEODOSIUS en JUSTINIANUS, onder anderen,
nuttig hebben geoordeelt, dezelve wetten, zo verre de Avarijen aangaat, geheel
over te neemen; waarom ook CONSTANTINUS HARMENOPULUS zeer is geroemd,
wegens zijne vlijt om de Rhodische Wetten, in de tweede Eeuw na Christus geboorte,
bijeen te vergaderen, zo dat wij ook nog
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dezelve wetten gebruiken. En wij willen 't aan 't humeur van een zeker Fransch
Schrijver wel toegeeven, dat hij heeft durven beweeren; dat die van Rhodus hunne
Zeerechten van Marscille zouden gehaalt hebben: hij had toch met even veel grond
'er mogen bijvoegen, dat CARES, de Leerling van de vermaarde LYSIPPUS, de
zogenaamde Colossus der Zonne, niet te Rhodus, maar te Marseille opgerecht had!
Alhoewel men nu voor de uitvinding van het Compas, en dus voor den jaare 1300,
altijd langs de kusten zal hebben moeten vaaren, zo blijkt echter alom, van den ijver
der volken, in 't stuk van Zeevaart; en ik kan den roem onzer Voorvaderen niet
verbergen, welken de stoutheid hadden om de Spaansche Kust over Zee te komen
bestooken. Daar dit nu van de Franken of Vriezen gemeld word, zo is het denkelijk,
dat zij van geene wetten of costumen in dit stuk zijn ontbloot geweest.
Maar, zal iemand mogen vragen, hoe zijn die Rhodische wetten onze voorzaten
bekend geworden?
Het is bekend, dat de Franken, (na dat de Batavieren uit deze landen verdreeven,
of liever onder de Roomsche Krijgsbenden versmolten waren,) in deze Landen
gewoond, ja gebloeijd hebben; waar van daan de nog bekende Salische en
Riparische wet, alzo genaamd, wijl de Franken, aan Zee woonende, genaamd
wierden Saliers, en die aan de Rivieren woonachtig waren Riparii of Rivier- Franken;
en die de Frankische Wetten doorleezen hebben, melden ons, dat daarin dikwils
gewag gemaakt word van de Lex Romana. Nu is wel niet zeker welke van de
Roomsche Rechten, door de Lex Romana, bedoelt zijn; maar 'er blijkt genoegzaam
uit, dat daarmede niet anders bedoelt is, dan het alom vermaarde wetboek van
Keizer THEODOSIUS, waarin de Zeerechten van dien tijd waren ingelijft. Men voege
hierbij, dat de Batavieren vrienden der Romeinen waren, en dat de Franken ook
met de Romeinen hebben geoorloogd, zo dat de Latijnsche taal hier zo vreemd niet
kan zijn geweest als thans. En die verheve verstanden, welken 't Romeinsche Recht
in deze landen achten te zijn ingevoerd door een inkruiping van laater tijden, hebben
zekerlijk gedwaald; want de Bisschoppen waren reeds in groote achting bij de
Frankische Koningen, en dezelven hadden zeer veel op met het wetboek van Keizer
THEODOSIUS, ja stelden hetzelve alomme ten rigtsnoer, wanneer de landwetten
zwegen.
Zedert de Frankische Koningen zijn de oude Graaven het zelve spoor gevolgd,
volgens hun Eed bij de inhuldiging gedaan; en alzo zijn die uitheemsche wetten hier
gebleeven en van kragt geworden.
(*)
Op de Rhodische wetten nu zijn gevolgd, eerst het Consulaat der Zee Ao. 1057 .

(*)

[Dit Geschrift, bevattende eene verzameling van oude Zee- en Scheepsvaardwetten,
oorspronglyk in 't Catalonisch geschreeven, heeft de Heer en Mr. Abraham Westerveen, met
den Italiaanschen text, in 't Nederduitsch vertaald, en te Leyden uitgegeeven in 't jaar 1704.]
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Vervolgens de Zeerechten van WISBUY, alzo genaamd, om de Nederlanders den
(†)
Eernaam van derzelver zamenstelling te beneemen ; maar ten gelukke is men
onkundig genoeg geweest, om 't opschrift van 't 2de Capittel te laaten, luidende:
die Vonnissen van dat Waterrecht ten Damme in Vlaanderen.
Waaruit mede blijkt, dat, behalven de Rhodische Wetten, de meeste aloude
Zeerechten bestonden uit costumen, die door vonnissen waren bekragtigd; - en
deze verstrekten voor een genoegzaamen band aan onze voorouders, die, wegens
hunne braafheid en goede trouw, alom beroemd zijn, en geene stellige wetten
behoefden om eerlijk te blijven. Ja, het heeft eeuwen geduurt, zelfs tot dat de
Graaffelijke Regeering, of liever bediening, vervallen was op de huizen van
Bourgondien en Oostenrijk, dat men zich hoofdzaakelijk met die enkelde Costumen
der Zee heeft kunnen behelpen. Dan, na dat het nuttige compas was uitgevonden,
wakkerde de Zeevaart hier te lande meer en meer aan: maar door de meer
uitgebreide handel zal ook de list en de weelde, en dus ook de twist den daauw der
eenvoudigheid zodanig hebben doen verdwijnen, dat onze toenmaalige Graaven
tot in standhouding van die bron van 's lands welvaaren hebben moeten bedacht
zijn, om die treffelijke Zeerechten te ontwerpen en af te kondigen, welke wij tot ons
nut nog in acht neemen, namelijk de bekende Placaaten van Keizer Karel den V,
en Koning Philips den II, van de jaaren 1549, 51 en 63. ----- Wenschelijk waare het
voor de laatstgemelde geweest, dat hij zijne Graaffelyke bediening in alle deelen
zo wel had waargenomen, als in 't beraamer der Zeerechten.
Waarbij vervolgens gevoegd zijn de bijzondere steedelijke of municipale Keuren
en Ordonnantien, zo dat wij thans een geheel Receuil hebben van Placaaten en
Ordonnantien den Zeevaart betreffende, waaromtrent echter valt aan te merken:
dat de stedelijke keuren alleen moeten verstaan worden van

(†)

[De Verzameling, bekend onder den naam van Wisbuysche Zeerechten, (dus genaamd naar
Wisbuy, eene Zweedsche Stad, oudtyds beroemd als eene voornaame Koopstad,) bestaat
grootlyks uit eene t'samenvoeging van twee oude Nederlandsche Opstellen van Zeerechten,
voor welken men, gansch onoordeelkundig, gevoegd heeft, twaalf Oostzeesche of Wisbuysche
Artykelen betreffende de Zeevaart: en dit schynt aanleiding gegeeven te hebben, om die
verzameling met den naam van Wisbuysche Zeerechten te benoemen. Zie de Voorreden van
A. Verwer voor zyne derde uitgave van Nederlants Seerechten, enz. ----- In eene Nareden
op deeze Verzameling is die Heer wyders van oordeel, da de waare Wisbuysche Zeerechten,
of ten minsten derzelver overblyfzelen, te vinden zyn in het bovengemelde Consulaat der
Zee.]
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die gevallen, welken zich tot de bijzondere steden bepaalen, en niet tot zodanige
voorvallen, welken de geheele Republieeq aangaan, of die buitenlandsch ontstaan;
wijl het eene dwaasheid zoude zijn te beweeren; dat de permanente wetten van
den Souverain, door de stedelijke, konden worden verandert: welk misverstand
echter, in de jongste rupture tusschen Groot Brittanje en deze Republieeq, in
zommige steden, wel eens heeft plaats gehad: doch bij den Rechter is hier altijd
begreepen, dat omtrent schepen, buitens Lands zijnde, de Placaaten boven de
stedelijke keuren moesten gelden.’

Brieven van C.G. van Windisch, over den Schaakspeeler of het
Konstbeeld des Heeren W. van Kempelen. Naar het Fransch van
C.H. van Mechel, Lid der Keizerlyk - Koninglyke Academie te
Weenen, en van verscheiden anderen. Te Amsterdam, by J.
Yntema, 1785 behalven de Voorreden, 47 bladz. in gr. octavo.
Zints de eerste aankondiging van dit Kunststuk, bestaande in een houten
Schaakspeeler, die party houdt tegen een kundigen Schaakspeeler, te Presburg
vertoond, is het zelve een voorwerp van de algemeene nieuwsgierigheid geweest;
het welk aanleiding gegeeven heeft, tot het vervaardigen van verscheiden berigten
deswegens; dog waarop men zig niet wel kan verlaaten. Eindelyk heeft de Heer
van Windisch, dien 't aan geene ondervinding, opmerkzaamheid en goede trouw
ontbrak, 'er een verslag van gemeen gemaakt, dat eene zeer naauwkeurige
beschryving van dit Kunstbeeld verleent, zo dat 'er niets aan ontbreeke, dan de
verklaaring van 't geheim des Uitvinders, 't welk deeze, terwyl hy voor het overige
ten aanzien van zyn Kunststuk openhartig handelt, en genoegzaame gelegenheid
geeft om alles te zien, voor zig zelven bewaart. Uit hoofde van het in zo verre
voldoende verslag, heeft men deeze beschryving, in 't Hoogduitsch opgesteld, in
de Fransche taal overgebragt, en nu ook in 't Nederduitsch het licht doen zien. ----De Heer van Windisch deelt, in een zevental van Brieven, zynen Vriend mede, 't
geen hy, by eene herhaalde ondervinding, deswegens opgemerkt heeft; en laat zig
tevens verder uit over eenige byzonderheden, die den kunstryken Uitvinder, den
Heer van Kempelen, en deszelfs kunstvermogen, betreffen. Hy geeft by den aanvang
eene beschryving van alle de stukken die tot dit Kunstbeeld behooren, en doet ons
opmerken, dat men zig volkomen verzekerd kan houden, dat deszelfs beweegingen
niet onmiddelyk door eenig menschelyk weezen, in 't Kunststuk of deszelfs deelen
verborgen, verwekt worden. Voorts ontvouwt hy ons het speelen zelve, vermeldende
het kunstryke in de verschillende soor-
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ten van beweegingen, welke de houten Schaakspeeler maakt, dat aller verwondering
tot zig trekt. Zie hier het geen hy ons daaromtrent, zonder het wonderbaare te
vergrooten, (dat in veele andere berigten plaats heeft,) mededeelt.
‘Om in alles, zegt hy, naauwkeurig te zyn, moet ik u vooraf zeggen, dat het
Kunststuk speelt met de linkerhand: ik vroeg hier van de reden, en kreeg ten
antwoord, dat de oorsprong hiervan was eene onoplettendheid in den Maaker, die
ze niet gewaar wierd, dan toen het werk reeds te verre gevorderd was om dit gebrek
te kunnen verhelpen, dat in zichzelven ook zeer gering is: want, waarlyk, wat belang
hebben wy 'er by of TITIAAN zyne tafereelen met de rechter of met de linkerhand
geschilderd hebbe?
Wanneer het Beeld een zet moet doen, heft het den arm langzaam op, en brengt
denzelven na den kant van het Schaakbord, daar het stuk geplaatst is, welk het in
beweeging wil brengen. Het brengt zyne hand aan dat stuk, opent de vingers om
het aan te grypen, neemt het op, brengt het over, en zet het neder op de plaats,
welke het 'er voor schikt, trekt den arm te rug, en legt denzelven op nieuw op zyn
kussen. Wanneer het een der stukken van zyne tegenparty moet wechneemen,
maakt het dezelfde beweegingen om dat te vatten, zet het buiten het bord, neemt
daarop zyn eigen stuk op, en stelt het op de plaats van het wechgenomene.
Op elken zet, dien het beeld doet, hoort men een dof geluid van raderwerk, omtrent
gelyk aan dat van een repetitie uurwerk. Dit geluid houdt op, zo ras de zet gedaan,
en de arm des Beelds weder op het kussen is; en de tegenparty kan als dan eerst
een nieuwen zet beginnen.
Het Beeld heeft altoos den eersten zet. Men kan deeze onbeleefdheid over het
hoofd zien, en dit kleine voordeel toestaan aan eenen houten Speeler.
By elken zet der tegenpartye beweegt het Beeld zyn hoofd, en doorloopt met zyne
oogen het geheele Schaakbord. Wanneer het de Koningin schaak zet, knikt het
tweemaal met het hoofd, en driemaal als het den Koning schaak zet. Het schudt
met het hoofd, wanneer men eenig stuk een valschen zet doet maaken, het geen
dikwyls gebeurt, dewyl de andere party, of de aanschouwers, nieuwsgierig zyn, om
te zien, hoe het zich in zulke gevallen gedraagt. Maar het Beeld laat het by deeze
schudding des hoofds niet blyven; en wanneer men, by voorbeeld, eenen Raadsheer
den sprong van een Paard laat doen, zet het Beeld dien Raadsheer weder op de
plaats, vanwaar hy gekomen was, en vaart voort met speelen, het geen zyne party
een zet doet verliezen, tot straf van haare onoplettendheid of moedwillige doolinge.
Dit is ook een klein voordeel, dat de Uitvinder zich heeft moeten voorbehouden, om
zich de middelen, om het spel te winnen, zo veel
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mogelyk, gemaklyk te maaken, daar zyne aandacht buiten dien zo veel afgeleid
wordt, dat hy ze slechts in eene geringe maat kan besteeden, om meer of min goed
te speelen: eene omstandigheid, die, in den grond der zaake, zeer onverschillig
moet voorkomen aan elken redelyken toeziener. Want, waarlyk, wat scheelt het, of
het Beeld de partyen winne of verlieze, indien slechts de zetten, die het doet, juist
en regelmaatig zyn?
De Uitvinder verzoekt de geenen, die onderneemen tegen het Beeld te speeelen,
dat zy de oplettendheid gelieven te gebruiken, van hunne stukken net in het midden
der ruiten te plaatzen. Deeze voorzorg is noodig, om te maaken, dat het Beeld,
wanneer het de hand opent om een van deeze stukken te vatten, niet mistaste, of
zelfs beschadigd worde, indien de eene of de andere vinger op het stuk mogt stooten,
in plaatze van het in de zyde aan te grypen. Wanneer de zet eenmaal gedaan is,
heeft men geene vryheid dien te veranderen; deeze regel wordt door het Beeld
naaukeuriglyk in acht genomen, en de andere party is 'er ook vast aan gebonden.
Het Konstwerktuig kan niet meer dan tien of twaalf zetten speelen, zonder
opgewonden te worden. Maar gy zult toestemmen, myn Vriend, dat de eenvoudige
werking van het opwinden der veeren van den arm des Beelds, geene andere
uitwerking kan doen dan het zyne beweegende kracht wedergeeven; zonder verder
iets gemeen te hebben met de bestuurende kracht, of, om my beter uit te drukken,
met het vermogen, om zich, naar vereisch der omstandigheden, nu herwaards dan
derwaards te beweegen; waarin, evenwel, de grootste waardy des werktuigs bestaat:
en gy zult, ongetwyffeld, zo wel als ik, van gedachten zyn, dat, van alle
byzonderheden, die tot dit Werktuig betrekking hebben, de alleronbegrypelyk ste
is, dat deeze zo onverschillige bewerking de eenige is, die men den Uitvinder ziet
doen, en dit het eenige oogenblik, waarin hy het Beeld aanraakt.
Wiskundigen, uit alle landen, hebben dit Werktuig met de allerzorgvuldigste
oplettendheid onderzocht, zonder het minste spoor te kunnen gewaar worden, dat
tot de ontdekking van deszelfs manier van werkinge konde leiden. Ik ben meermaalen
in het vertrek geweest, waarin het Beeld speelde, omringd door 20 of 30 menschen,
die de oogen niet van den Uitvinder afdraaiden. Wy hebben altoos opgemerkt, dat
hy zich zorgvuldiglyk op eenen afstand van drie of vier schreden van het Werktuig
verwyderd hield, en zich nimmer verried door eenige beweeginge, die ons in het
vermoeden had kunnen brengen, dat zy op eenigerleie wyze invloed had op het
Werktuig.
Zy, die gemeenzaam zyn geworden met de zonderlinge uitwerkselen der
zeilsteenkracht in de Wiskundige Verlustigingen,
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die te Parys zo veel gemaakt gemaakt hebben, gelooven, dat de Zeilsteen het middel
is, dat men gebruikt om de beweegingen van den arm des beelds te regelen. Maar,
zonder zich op te houden met alle tegenwerpingen, welke tegen deeze gissing
zouden kunnen gemaakt worden, laat de Maaker, om ze met één woord om verre
te stooten, aan ieder, die wil, de vryheid om den sterksten en best gewapenden
Zeilsteen op het Werktuig te leggen, zonder te schroomen, dat de werkingen des
Konstbeelds daardoor de geringste verandering zouden kunnen ondergaan.
De sprong van het Paard, het geen dit Werktuig het geheele Schaakbord doet
doorloopen, is al te aanmerkenswaardig om 'er geene melding van te maaken. Zie
hier waarin dezelve besta. Wanneer al de schaakstukken van het bord zyn genomen,
plaatst een der Aanschouweren een paard op eene ruit, welke hy kiest naar
welgevallen. Het Beeld grypt het aanstonds aan, en doet het, van die ruit beginnende,
en naauwkeuriglyk den sprong des paards in acht neemende, de 64 ruiten van het
Schaakbord doorloopen, zonder ééne over te slaan en zonder tweemaal op dezelfde
ruit te koomen. Men toont dit door penningen, welke een der Aanschouweren zelve
legt op elke ruit, welke het paard geraakt heeft, in acht neemende, dat hy eene
witten penning legge, op de ruit, van welke het begonnen is, en roode op alle, die
het vervolgens de eene na de andere doorloopt. Beproef gy eens dit zelve na te
doen op uw Schaakbord; misschien zult gy 'er beter in slaagen dan ik: alle myne
poogingen daartoe zyn zonder goeden uitslag gebleven.’
In een volgenden Brief wordt gemeld wat aanleiding gegeeven hebbe tot het
zamenstellen van dit Kunststuk, en ter welker gelegenheid de Heer van Kempelen
het zelve, na dat hy het al eenigen tyd genoegzaam verwaarloosd had, weder in
orde bragt, met oogmerk, om het op zodanig eene wyze in te rigten, dat het na
elders vervoerd, en dus ook in andere Landen ten toon gesteld kan worden. De
zesde Brief maakt gewag van een nieuw kunststuk, dat die Heer onder handen
heeft, bestaande uit een spreekend Kunstbeeld, waarmede hy reeds zo verre
gevorderd is, dat 'er hoop zy om 'er in te zullen slaagen. Eindelyk schetst ons de
laatste Brief 's Mans character, en geeft een berigt van zyne uitmuntende
bekwaamheden; verleenende ons tevens een goeden grond van hoop, dat men ook
in andere Landen ooggetuigen zal kunnen zyn van de verwonderlyke uitwerkingen
van zynen kunstryken geest.
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Waaragtig Verhaal van de Muitery binnen de Stad Rotterdam, die
tegens de Regeering ontstaan is; mitsgaders van het geen omtrent
de persoonen van eenige voornaame Regenten aldaar voorgevallen
is, zedert de maand Juny 1672, tot de publicatie van het Placaat
van Amnestie van dato den 27 September daaraan volgende; ter
goeder trouwe beschreeven door iemand, die van gemelde Muitery
kennis gehad heeft. Gedrukt 1785. Behalven de Voorreden, 246
bladz. in gr. octavo.
Dit verhaal komt voor als geschreeven in de dagen dier onlusten, door een Schryver,
‘die van den aanvang der Muiterij, binnen Rotterdam ontstaan, de curiositeit gehad
heeft, van zig op alles naauwkeurig te informeeren, en, dat omtrent de Regeering
dagelijks geschiedde, voornamentlijk aan te tekenen.’ ----- Men vindt in hetzelve
een regelmaatig verslag, dat alle kentekenen van naauwkeurigheid en echtheid
draagt, van 't voorgevallene in die dagen; 't welk de dryfveeren dier ongelukkige
omstandigheden en derzelver gevolgen ten duidelykste ontvouwt.

Verzameling van Stukken betrekkelyk tot het zenden eener
Commissie van H.E. Gt. Mog. de Heeren Staaten van Holland en
Westvriesland naar Rotterdam Tweede Deel Te Dordrecht, by A
Blussé en Zoon, en te Rotterdam, by J. Krap Az. 1785. In gr. octavo,
405 bladz.
Raakende het oogmerk en het nat deezer verzamelinge, wy hebben 't zelve met de
(*)
afgifte van 't eerste Deel reeds aangednid ; en daat de afgeevers van dit tweede
Deel, met dezelfde naauwkeurigheid als voorheen, alles byeen vergaderen, wat tot
dit Stuk betrekking heeft kan hun arbeid niet anders dan zeer aangenaam zyn voor
allen die het gewigt van dit onderwerp bezeffen. Dit tweede Deel behelst de
gewisselde Stukken van 10 Augustus 1784. tot 2 Maart 1785; 't welk verder staat
agtervolgd te worden.

(*)

Zie boven bladz. 33.
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Apologie tegen de lasterende Nieuwspapieren en andere Schriften
van dezen tyd; benevens een noodwendig berigt aangaande zekere
Correspondentie met wylen den Heer Barueth. Doormengd met
veelerleije aanmerkingen, hetreffende het eigentlyke en wezendlyke
van onze Burgerlyke en Godsdienstige Vryheid; de openbare en
heimelyke aanslagen tegen dezelve; den bekommerlyken toestand
van Land en Kerk, enz. enz. enz. Door P. Hofstede. S.S.Th. Dr. Prof.
Honor. in de Godgel. Kerkl. Gesch. Oudh. en Predikant te
Rotterdam; Curator der Erasmiaansche School; Lid van het
Zeeuwsch Genootschap te Vlissingen, enz. Te Rotterdam, by P.
van Dyk en J. Hofhout, 1785. Behalven de Voorreden, 348 bladz.
in gr. octavo.
Eene uitvoerige Apologie, die over een groot aantal van byzonderheden gaat; en
welke doorvlogten is met Politike en Kerkelyke bedenkingen, waaronder 'er veelen
gevonden worden, welken men daar onder niet zou verwagten. De Professor
Honorarius doet veel moeite om zyne baan klaar te maaken, en 'er wordt eene
goede maate gedulds vereischt, om het bygebragte na te gaan. Gelukkig hy, die
zyn gedrag zo inrigt, dat hy geene Apologie van dien aart behoeve!

Proeve van Poëtische Mengelstoffen, door het Dichtlievend
Kunstgenootschap, onder de Spreuk: Kunstliefde spaart geen
vlyt. Xde Deel, 2de Stuk. Te Leyden, by C. van Hoogeveen Junior
en P. van der Elk en D. Vygh, 1785. Buiten 't Voorwerk, 111 bladz.
in gr 8vo.
Met de afgift van dit Stuk wordt het Xde Deel van dit Werk compleet; dit Stuk behelst,
beantwoordende aan de voorige Deelen, die het licht zien, een aantal Mengeldichten,
en eenige Prysvaarzen op de Opwekking van Lazarus. Uit de Mengelstoffen
vertrouwen wy, dat het Stuk de Nacht geen onaangenaame Proeve voor onzen
Leezer zal uitmaaken, en dat wy geen der minste Stukken uit den bundel gekoozen
hebben.
't Is nacht! - mijn ziel, bevrijd van rusteloos gewemel
Der woelige aard, herleeft in dit gezegend oord,
't Is nacht! - de heldre maan drijft langs een zuivren hemel
In stillen luister voort. Het aardrijk schept weêr aâm; een zagte daauw zijgt neder:
Het labbrig koeltje speelt in 't bruine dennenwoud:
't Aamechtig Vischje vindt de stille schuilplaats weder
Daar 't zich des nachts onthoudt.
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Op gindschen koelen steen met donzig mos omgeeven,
Zet ik mij zorgloos aan dit eenzaam kerkhof neêr:
Natuur! hier vondt mijn hart den oorsprong van mijn leeven,
U en zichzelven weêr.
Hier kan in 't ruimst verschiet mijn zoekend oog zich laven,
Tot daar 't op gindschen berg van dorre beendren stuit:
Beschaduwd door het gras, het lange gras der graven,
Dat treurig om hen fluit.
Mijn God! wat is de mensch in deeze naauwe woning!
Is dit het eindperk dan van zo veel ramps en noods?
Zinkt, Trotschen, zinkt in 't slijk - herken den staaf en Koning
In 't eigen stof des doods.
Door 't akelig gevoel mijns eigen niets verwonnen,
Schouwt mijn' verbijsterd oog uw eeuwgen Hemel aan;
Waar duizend duizenden van waerelden en Zonnen
Uw wenken gadeslaan.
Daar ik hun talloos tal, verrukt, bedwelmd, betrachte,
Verzink ik in den glans van uwe Majesteit ô God! wat is dit heir! - een enkele gedachte
Van uw Almogendheid.
Wat staatelijk geluid treft ijlings daar mijne ooren?
De klok slaat middernacht, en roept: de tijd vergaat!
Och! mogt mijn ziel zo kalm haar jongsten roepstem hooren,
Als zij mijn sterfuur staat.
Gelukkig hij; die in dit kommervolle leven
De wellust van zijn hart in God alleen geniet,
Die boven al den glans der waereld is verheven,
Als hij Gods aanschijn ziet.
Die, in de zagte schaêuw der reine deugd gezeten,
Haar smaadheid boven de eer van 't vleiend misdrijf mint:
En, in het stil genot van een gerust geweten,
Zijn grootsten rijkdom vindt.
Wat storm zijn kiel bedreig' - zijn moed blijft onbezweeken,
Natuur deis' siddrend af, hij ziet zijn schoonsten dag,
De jongste orkaan steeke op, hij hoort een' vader spreeken
In ieder donderslag.
Komt de onvoorziene dood zijn aardschen kerker sloopen,
Zijn veege mond vertroost zijn schreijend huisgezin;
Hij ziet in 't open graf den schoot der Almagt open,
En kwijnt ten leven in.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

487
Zo moet mijn lot om laag, zo moog mijn einde wezen,
Zo vrolijk daag voor mij de zon der Eeuwigheid!
Dan zal mijn hart den nacht, den langen nacht, niet vreezen,
Die mij in 't graf verbeidt.

Willem Edelwald, Geschiedenis van eenen verlooren Zoon. Eerste
Deel. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Haarlem, by J. van Walré,
1784. Buiten de Voorrede 451 bladz. in gr. 8vo.
Het beloop van deezen Roman in dit Eerste Deel is kortelyk het volgende: Willem
Edelwald, naa eene goede opvoeding van zynen vader ontvangen te hebben, wordt
toevertrouwd aan eenen braaven Gouverneur, Werlof genaamd. Door den tyd wordt
Willem met zynen Gouverneur en een student Wilde, zynen byzonderen vriend, na
de Hoogeschool gezonden, en by het vertrek bleek zynen ouders de Liefde voor
zekere Juliane, een schoon en deugdzaam meisje. In het begin zet Willem zyne
studien naarstig voort, en krygt kennis aan den braaven student Frolich: doch, tot
zyn ongeluk, wordt hy door zynen vriend Wilde, die meer en meer de
Letteroefeningen met ongeoorloofde vermaaken verwisselde, by zekere Henriette
gebragt, die hem wel ras verleidt, en in eenen oneerlyken minnehandel inwikkeld;
dikwerf zoekt hy zich van haar af te maaken, doch vergeefsch ----- daarop dreigt zy
hem in Rechten te zullen betrekken, dat ten gevolge heeft, dat hy door schaamte
en vrees gedreeven de vlucht neemt. Naa eenige ontmoetingen op die vlucht komt
hy in zekere plaats, waar men bezig is met volk werven, en onze held wordt, door
verraadery van Wilde, die kortgeleeden soldaat geworden was, tot den krygsdienst
genoodzaakt. In deeze omstandigheid ontdekt hy, dat zyne zuster Carolina door
zekeren Luitenant geschaakt wordt; welke weetenschap veroorzaakt, dat hy naa
een ander Regiment verzonden word. De tyd van het leveren van den veldslag
nadert vast, maar Willem ontmoet den broeder van Juliane, die gevallig in de stad,
waar hy geinquartierd was, op eenen winkel als Comtoirbediende woonde; door de
hulp van deezen deserteert hy, en zoekt zynen ouden vriend Frolich, nu te Frankfurth
woonachtig, op, dien hy, naa verschillende ontmoetingen op zyne reis, en, naa het
bekomen van eene gevaarlyke wonde, door den schaaker van zyne zuster, die hy
weder zeer gevallig ontmoette, hem toegebragt, ontdekt.
Ongetwyfeld is 'er in deezen Roman veel leezenswaardigs; maar, zo verre wy
over dit deel kunnen oordeelen, vallen 'er verscheide aanmerkingen op. - De schryver
is gantsch niet vry te spreeken van langwyligheid. Er zyn zeer veele bypaden, die
ons geduurig van den rechten weg afleiden, jaa den zel-
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ven bykans doen vergeeten. De geduurige toevallige ontmoetingen en herkenningen,
in eene zo buitengewoone groote maate, hebben veel onnatuurlyks; en de
menigvuldige Geschiedenissen van Minnaarytjes, die somtyds natuurlyk genoeg
ontvouwd worden, maaken dit boek eenigzins gevaarlyk voor de jeugd. Voor het
overige moeten wy bekennen, dat de Characters zeer wel in het oog gehouden zyn,
en, indien de schikking hier aan beantwoordde, zoo hy zeker meer aanpryzing
verdienen. De verzamelde bouwstoffen kunnen zeer goed zyn, en 'er kan egter een
zeer wanstaltig gebouw van opgehaald worden. Het fraaiste en nuttigste gedeelte
van dit werk schynt ons het Hoofddeel, dat den tytel draagt van Zedelyke Erfgaaf
van Karel Edelwald voor zyn zoon Willem Edelwald: waarin een schat van
Zedelessen geopend word: alléén brengt de vader zynen zoon, door hem bemind
te willen maaken, zo niet over, ten minsten tot aan, de grensen van huichlaary immers zegt hy ‘Zo iemand u zyne verzameling van Natuur- of Konstzeldzaamheden
laat zien, zo houdt u als of gy ze nooit gezien hadt.’ Zou 'er niet een mengsel van
veinzery en te vergetrokke zucht om te behaagen in de opvolging van deeze les
liggen opgeslooten? Wat de Vertaaling betreft, dezelve is taamelyk; het Hoogduitsch
blinkt somtyds te sterk door het Nederduitsch heen: als b.v. zich zoentjes geeven,
voor elkander, bl. 55. hoog aangeschreeven staan by iemand, voor in een goed
blaadje staan, 't geen ons elders voorkomt, enz. daarenboven is de vertaaling van
genaturalizeerde woorden gedrongen. Om Candidaaten verwachtelingen, galant
Jufferachtig of Jufferlyk te noemen, is eene te naauwe gezetheid op onze moedertaal.
De woordschikking van eene andere taal in dezelve over te neemen dunkt ons nog
eene veel grovere fout.

Karel van Burgheim en Emilia van Rosenau, of de Edelmoedige
Minnaar, Tooneelspel. Uit het Hoogduitsch. Te Amsterdam, by
Willem van Vliet, 1785. In octavo, 72 bladz.
Een zeer ongeregeld Tooneelspel ontleend uit een Roman van dien naam,
bevattende de Edelmoedige daad van Karel van Burgheim, omtrent Emilia van
Rosenau en Eduard van Alten, by de ontdekking van hunne liefde. Het Stuk verandert
geduurig van plaats, zelfs in het midden van een Bedryf; een gebrek, dat zelfs de
werken der grootste vernuften misstaat; daarenboven zyn 'er Tooneelen, waarin de
Persoonaadjen bezig zyn met schryven; dit mag nooit, dan zeer kunstig, ingevoerd
worden, en moet dan vooral zeer kort duuren, of is, zo wel voor den Aanschouwer
als Speeler, ten uitersten lastig. De Vertaaler noemt zyn Werk slecht voltooid, in
den Opdragt, en heeft ook niet geheel mis, althans op zeer veele plaatzen is de
Vertaaling gebreklyk.
In een voorig Stukje onzer Letteroefeningen bl. 397, reg. 18 van onderen, staat
Eitsma, lees Eisinga.
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Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen.
Nagelaaten Leerredenen over Paulus Brief aan de Kolossensen
van Th.Ad. Clarisse, in leven Predikant te Amsterdam. Naar
deszelfs handschrift uitgegeeven, door P. Abresch, Hoogl. in de
Godgel. en Academie-Prediker aan de Universiteit van Stad en
Lande. Tweede Deel. Te Utrecht, Groningen en Amsterdam, by H.
van Otterloo, A. Groenewolt en J. Wessing Wz. 1785. In gr. octavo,
569 bladz.
(*)

By de melding van het eerste Deel dezer Leerredenen , bepaelden wy ons tot het
mededeelen van 't geen de Eerwaerde Clarisse ons, wegens het algemene beloop
van dezen Brief onder het oog bragt; thans zullen wy, volgens de toen gedane
belofte, uit dit tweede Deel, waerin het eerste Hoofdstuk van des Apostels Brief
afgehandeld word, een byzonder stael van uitvoering voordragen. Hiertoe hebben
wy het dienstig geagt, gebruik te maken van 's Mans oordeelkundige opheldering,
over het enigzins duistere in het voorstel van den Apostel, Col. 1. 24, daer hy zyne
verdrukkingen, het drukkend lyden, dat hem aengedaen werd, omschryft, als ene
vervulling van de overblyfselen der verdrukkingen van Christus.
Hoe kan, vraegt men, de Apostel dit zyn lyden de verdrukkingen van Christus
noemen, en in welken zin spreekt de Apostel van het overblyfsel dezer
verdrukkingen?
‘Roomschgezinden, gelijk elk ligtlijk bevroedt, zegt zijn Eerwaarde, denken hier
gereedelijk aan de verdrukkingen en het lijden, het welk den Heiland zelven is
overgekoomen, waar aan zij dan, naar hunne valsche grondbeginselen, overblyfselen
toekennen, in dien zin, dat Gods rechtvaardigheid ook nog ten deele door de
boetedoeningen en lijden van den mensch zoude moeten voldaan worden. Dan zij,
die eenigen eerbied hebben voor

(*)

Zie boven, bladz. 55.
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Jesus woord, dat Hij, aan het kruis den geest geevende, ontboezemde, toen Hij
zeide: het is volbragt; en die daarbij overweegen, dat Paulus zelf ons in den brief
aan de Hebreën menigmaal bevestigt, dat de Heiland daarom slechts éénmaal heeft
moeten sterven, om dat Hij door ééne offerande in eeuwigheid volmaakt heeft alle
die geheiligd worden, zullen deze uitlegging nimmer toelaaten.
Hierom is het, dat onze meeste Godgeleerden hier liever, door de verdrukkingen
van Christus, verstaan, al dat lijden, dat Gods volk zoude overkoomen, onder den
tijd van het Nieuwe Testament; het welk dan de verdrukkingen van Christus zoude
genoemd worden, om dat Christus, als het ware, zelf mede lijdt in die verdrukkingen,
die zijn volk treffen, gelijk Hij daarom zoo Saulus op den weg van Damascus toeriep:
Saul! Saul! wat vervolgt gij mij! Dan, het koomt ons met anderen niet gevoegelijk
voor, de spreekwijs hier zoo ruim te neemen, niet alleen om dat men dan bezwaarlijk
zoude kunnen vatten, hoe Paulus zijn lijden als het overblyfsel, of het laatste en
achterste gedeelte van die verdrukkingen, zoude kunnen noemen; ook niet alleen,
om dat het eenigzins wanvoegelijk schijnt, dat Paulus zich in het lijden, in dat licht
bezien, zoude verblijden; maar vooral, om dat de spreekwijs van het lijden en den
dood van Christus, naar eene den Apostel zeer gemeenzaame wijze van spreeken,
op zulk een lijden en verdrukking wijst, welke men om Christus wil, en tot bevordering
van zijne zaak en belangens, ondergaat. Zoo leezen wij Hobr. XI, van Moses, dat
hij de versmaadheid van Christus grooteren rykdom achtie, dan alle de schatten
van Egijpte. Zoo leezen wij, dat Epasroditus om het werk van Christus tot nabij den
dood gekoomen was, Phil. II. 30. Zoo verklaaren ook de meeste des Apostels
zeggen, Efez. III. 1, daar hij zich een gevangene van Christus noemt. Althands zoo
heeft men het te vatten, als de Apostel spreekt van de lidtekenen van Jesus Christus
te draagen in zijn lichaam, altijd de doodinge des Heeren Jesus Christus in zijn
sterfelijk lichaam om te draagen, en wat soortgelijke wijzen van spreeken meer zijn.
In dien zin de zaak vattende, kan men zeer ligt begrijpen, welk een nadruk 'er in
ligt, dat Paulus zijn eigen lijden de verdrukkingen van Christus noemt. Dus wees hij
toch aan (1.): hoe hij deze verdrukkingen onderging in de zaak van den Heere Jesus,
naar zijn bestel, en overeenkomstig met zijnen wil (2.).
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Hoe hij hier door eenigzins zijnen grooten Meester gelijkvormig ware (3.). Dat hij,
dit inziende, leed ter bevorderinge van de eer zijns Meesters, en ter voordzettinge
van zijne zaak in de weereld, gelijk hij zich uitdrukt 2 Tim. II. 8, 9. ----- Derhalven de
uitdrukking, verdrukkingen van Christus, zegt niets anders dan het gene elders heet,
vervolgd, gesmaad en verdrukt te worden om Jesus naam en getuigenis, gelijk
Matth. X. 24, en op andere plaatzen meer, gezegd wordt.
In dezen bepaalden zin kan men ook best begrijpen, hoe de Apostel spreeken
kan van de overblijfselen van dit zijn lijden om Christus wil. Het woordt υςεϱημα,
dat wij hier vinden, zegt, niet zo zeer, het overschot eener zaak, of het geen 'er
overblijft, na dat dezelve volmaakt is, om dan tot andere einden te dienen. Zoo willen
het de Roomsgezinden. Maar het woord zegt iets, dat nog overblijft, te doen, of dat
nog achterstallig is, dat nog ontbreekt, om de zaak haar volle beslag en
volkoomenheid te doen erlangen. Niet, dat men hier juist dit denkbeeld bepaaldelijk
behoeve te ontleenen uit het worstelperk; het gebrek en nog overblijvend mangel
van elke zaak wordt met dit woord gevoegzaam aangeduid, gelijk hier uit blijkt, om
dat dit woord dikwerf tegen het woord overvloed of volmaaktheid gesteld wordt, bij
voorbeeld, Luk. XXI. 4. Phil. IV. 12, en op veele andere plaatzen.
Die zin is ook hier zeer welvoegelijk. Paulus spreekt van het lijden en de
verdrukkingen die hij leed, om Christus wil; hieraan kent hij nog overblijfselen toe,
en zoo wil hij aanwijzen, dat de verdrukkingen, die hij in en om de zaak van Christus
ondergaan moest, eene bepaalde maate hadden; zij waren afgemeeten, en
afgewoogen in dat eeuwig bestek, waarin God de lotgevallen van dezen grooten
kruisgezant had vastgesteld, en waarschijnlijk had de Heere aan Paulus daarvan
zelf wel iets geöpenbaard, naar het geen men vindt, Hand. IX. 16. ----- Althands de
Apostel wist, dat zijn lijden en verdrukkingen voor Jesus zaak nog tot het eindperk
niet waren gebragt, 'er schooten nog overblijfsels over. Hij had wel, ja een groot
gedeelte daarvan reeds afgelegd, maar hij was nog aan het einde van zijnen strijd
niet gebragt. ----- Intusschen zijn lijden kortte vast op; het grootste gedeelte van
zijne verdrukkingen was reeds verbij, en dat 'er nog overschoot waren maar
overblijfsels. Het zouden wel, ja, nog zwaare en hooggaande verdrukkingen zijn,
welke nog
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stonden te volgen, maar evenwel had God den Apostel in en onder alles, wat hem
overgekoomen was, staande gehouden, en uit zoo menigen nood en dood gered,
hij kon en mogt dan ook wel vertrouwen, dat de Heere hem verder in alles 'er door
helpen en redden zoude. Het lijden, dat nog overbleef, was maar een gedeelte van
het geheel; het waren maar overblijfsels, het meeste was al geleden en verbij.
Dat het zoo met de zaak gelegen ware, zal ons nog klaarder blijken, als wij
aanmerken, wat de Apostel ten aanzien van deze overblijfselen der verdrukkingen
van Christus zegt, te weeten, dat hij die vervult.
De zin van het grondwoord, dat de onzen eenvoudig door vervullen overzetten,
wordt van allen niet eveneens begreepen. ----- De Apostel bezigt niet slechts het
Grieksche woord πληροῦν, dat op zichzelven reeds vervullen aanduidt, maar hij
heeft hier ἀνταναπληοῦν, een woord, dat, behalven het gemelde werkwoord nog
uit twee voorzetsels ἀντἱ en ἀνὰ is samengesteld. Het eerste voorzetsel brengt mede
eene verwisseling, en in de plaatsstelling van de eene zaak voor de andere; en het
andere beteekent zoo veel als wederom; zoo dat, als men den vollen zin van dit
werkwoord zoude willen uitdrukken, men het zou moeten vertaalen, ik vervulle
wederom, en bij verwisseling, de overblijfsels der verdrukkingen van Christus; eene
vervulling derhalven, die bij beurte en verwisseling geschied, dat is, zulk eene,
waarin eene geduurige herhaaling, en als vergoeding, of in de plaatsstelling, zoude
mogen erkend worden. ----- Men twist onder de uitleggers, of men hier dezen nadruk
aan het woord te geeven hebbe, naardien men meent voorbeelden aan te treffen,
waarin de Apostel dit samengestelde woord met het enkelvoudige verwisselt, als
van gelijkluidende beteekenis. En volgden wij deze gedachte, dan zou eenvoudig
Paulus willen zeggen, dat hij nu reeds werkelijk bezig was met de volmaaking en
voltoojing van zijn lijden, overmids zijne tegenwoordige banden den weg daartoe
scheenen te baanen; dezen uitleg zouden wij ten eersten volgen, ware het zeker
dat Paulus tegenwoordige banden zijne laatsten geweest waren. Dan, schoon het
zeker zij, dat Paulus leeftijd thands ver heen was, zoo is het niet min zeker, dat wij
moeten stellen, het geen wij bij de opening van den brief waarschijnelijk hebben
gemaakt, dat deze brief met die aan de Eseziers, Philippiers en Philemon
genoegzaam gelijktijdig ge-
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schreeven zij, en dus geenszins in Paulus laatste banden zij opgesteld. Behalven
dit, zoo wil ik wel gelooven, dat somtijds dit samengestelde woord met het enkele
verwisseld wordt, maar of dit geheel zonder te oogen op deszelfs samengestelden
zin geschiedt, is mij nog niet klaar; althands waarom men hier den nadruk van dit
samengestelde woord niet zoude doen gelden, is mij nog geheel duister.
Vraagt gij mij dan, wat de Apostel met dit woord, in zijne volle kracht opgevat,
heeft willen aanduiden? Ik antwoorde, dat hij, nu in banden zijnde, wederom, en als
bij herhaaling, een deel vervulde van dat geen, dat hem nog overig bleef te lijden.
Reeds meermaal had hij, om Christus wil, smaadheden, nooden en vervolgingen
uitgestaan.
Hij was toch, naar zijn eigen zeggen, in een geduurig lijden geweesd van den tijd
af, dat hij het Christendom had aanvaard, boven anderen in arbeid overvloediger;
in slagen uitneemender; in gevangenissen overvloediger; in doodsgevaar menigmaal;
vijfmaal was hij van de Jooden geslagen; driemaal met roeden gegeesseld; eens
gesteenigd; eens had hij eenen ganschen nacht in de diepte doorgebragt; in het
reizen was hij menigmaal in allerlei gevaaren geweesd; in arbeid, moeite en waaken
menigmaal gëoeffend; in honger, in dorst, in vasten, ja in koude en naaktheid
menigmaal gefolterd geweesd; om nu geene andere dingen op te haalen. Zoo was
dan zijn geheele leven, na zijne bekeering, eene achtereenvolgende en steeds bij
beurtverwisseling zich vervangende aaneenschakeling van moeite en verdrukkingen
geweesd. En nu was het op nieuws zoo: de Apostel vond zich wederom in den
smeltkroes, en vervulde ook nu werkelijk in zijne banden een gedeelte van dat lijden,
dat hem als zijn deel en lot toegemeeten was.
Dat niet alleen, maar in dit zijn lijden had ook eene zekere vervanging of
verwisseling plaats; hij verving in dezen niet alleen zijnen grooten Heer en Meester
zelfs, die het zwaarste en bitterste lijden eerst voor hem volbragt, en daardoor den
angel uit al het lijden en kruis van Paulus weggenomen had; zoo dat Paulus nu,
zonder den vloek te draagen, in het lijden eene plante met Christus konde zijn, maar
hij onderging, in dit zijn lijden, ook in eenen zekeren zin, eene in de plaatsstelling
en vergoeding voor alle die verdrukkingen, waarmede hij zelf eerstmaal het
Christendom had vervolgd. Had hij te vooren dreiging en moord tegen 's Heeren
discipelen geblaazen, nu deed
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hij, als het ware, vergoeding aan de geschondene eer van Jesus, wijl hij het zich
tot een voorrecht rekende, om dien zelfden naam banden en verdrukkingen te lijden,
waartegen hij in de dagen zyner onweetendheid zoo bitterlijk gewoed had.’

Leerredenen van P.H. van Lis, Predikant te Burgt. Te Utrecht, by
A. van Paddenburg, 1785. In gr. octavo 422 bladz.
Acht wel uitgevoerde Leerredenen, over opwekkende onderwerpen, zyn in dezen
bondel vervat. De eerste gaet over de liefde van Jesus tot ongelukkige en
verdwaesde menschen, naer aenleiding van het Euangelisch verhael, Luk. XIX. 41,
42. Ene volgende heeft ten onderwerp, het onvoldoende van alles, wat men in de
belydenis en 't voorstaen van den Christelyken Godsdienst hoog zou mogen agten,
buiten het doen van Gods wil, en de noodzaeklykheid hier van ter verkryginge der
zaligheid, volgens Mattheus VII. 21-23. In ene derde leid de Eerwaerde van Lis ons
op tot een onwankelbaer vertrouwen op de Godlyke beloften, en een heilzaem
gebruik maken van dezelven, in beantwoordinge aen 't voorstel Heb. VI. 19. Wyders
tracht hy, by de ontvouwing der lesse Prediker IX. 10, ons te leeren gadeslaen, hoe
wy, om een genoeglyk leven op aerde te geleiden, ons hebben te benaerstigen in
alles, dat ons hier op aerde te doen staet, onder die gedagten, wy gaan na het graf,
daer alle werk ophoud. 's Heilands bevel Joh. V. 39. geeft hem voorts gelegenheid,
tot het aendringen van den plicht van de Heilige Schriften te onderzoeken, met
aenwyzinge, hoe dezelve werkstellig gemaekt behoort te worden. Ene zesde
Leerreden wekt ons, met de Apostolische vermaninge Eph. V. 2, op tot het ernstig
behartigen der Christelyke Liefde. In ene daer aen volgende ontvouwt zyn Eerwaerde
ons de gelykenis van den verlooren Zoon Luk. XV. 11-24, toonende voorts hoedanig
een gebruik wy van de daerin voorgestelde kundigheden hebben te maken. En
eindelyk strekt de laetste Leerreden, gaende over Job IV. 12-21, om ons op te leiden
tot ene hartlyke beoefening der plichten van ootmoed en onderwerping aen den
hoogen God. ----- De Eerwaerde van Lis behandelt deze onderwerpen met ene
vereischte
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regelmatigheid, ontvouwt zyne denkbeelden ten klaerste, en dringt derzelver
betrachting met een manlyken ernst aen, zo dat ze, naer 's Mans bedoelde, wel
geschikt zyn, om stichting te geven, den genen die ze met de behoorlyke
opmerkzaemheid lezen. Zie hier wat hy ons in de lesse des wyzen Predikers, Pred.
IX. 10, doet gadeslaen. Ze behelst, zegt hy, vyf hoofdzaken.
‘I. Wy moeten ons hier op aarde bezig houden met een nuttigen arbeid.
II. Wy moeten ons voornaamlyk toeleggen, op dat geene, 't welk die byzondere
betrekking en gelegenheid medebrengt, waarin de voorzienigheid ons stelt.
III. Wy moeten alle onze vermogens tot ons werk besteden.
IV. Wy moeten onzen arbeid volvoeren, onder die gegedagten, “wy gaan heen
naar het graf, daar alle werk ophoud!”
V. Zulk een arbeid parende met een blyd en vergenoegd genot van 't geen ons
God toedeelt, kan men hier een gelukkig leven leiden, niettegenstaande al het
verkeerde dat 'er in de wereld is.’
Ieder dezer voorstellingen ontvouwt zyn Eerwaerde afzonderlyk, en richt daerop
zyne toepassing naer dat zelfde beloop van zaken. Ter proeve hier van diene de
uitwerking van het derde voorstel, waerover de Leeraer zich indezervoege uitlaet.
‘GOD heeft ons ieder bedeelt met zekere maat van vermogens, die wil Hy dat wy
niet nutteloos laaten rusten, maar dat ieder die van zyn kant te werkstelle, en wel
bestede ----- sommigen geeft Hy handen, rustige en sterke ledematen en kragten,
ten werke: anderen een vluggen geest tot verzinningen en uitvindingen: anderen
wederom een sterk geheugen en vatbaarheid tot allerlei wetenschap en geleerdheid:
anderen eindelyk een groot verstand en schrander oordeel, geschikt tot wysheid.
Van ieder derzulken eischt Hy, dat ze hunne talenten op woeker aanleggen, dat ze
de byzondere vermogens en bekwaamheden, hun geschonken, wel gebruiken, en
zig beneerstigen, om hunne roeping en bestemming behoorlyk en in allen deelen
te voldoen; op dat zo zyne gaven wel besteedt, en Hy in zyne bedeelingen verheerlykt
worde! ----- Et gy begrypt van zelve, myne H., dat deze eisch billyk is, daar immers
de gever het regt heeft om te vorderen, dat zyne geschenken wel worden aangelegt.
'T is nu tot dat
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einde, dat God van alle menschen, naar hun onderscheiden vermogens, naarstigheid
en yver in hun werk vordert. Hy verklaart, dat die deugden hem aangenaam zyn,
dat Hy ze beloonen wil met zyn gunst en goedkeuring: dat de arbeid den vlytigen
ryk zal maken, en hiernamaals zevenvoudig zal bekroont worden. Integendeel is
zyne bedreiging, dat Hy ten jongsten dage ieder zal rekenschap afeisschen van zyn
werk, en den luien dienstknegt ten verderve doemen.
Maar, behalven dit getuigenis van God, geschikt om ons tot vlyt in onze bezigheden
aan te zetten, en van de luiheid af te schrikken, leert ons de ondervinding zelve,
hoe schadelyk de trage vadzigheid voor een mensch zy, hoe nadelige gevolgen het
hebbe, als men zyn werk ten halven afdoet, en met eene bedriegelyke hand arbeid.
----- In de daad, geduurig zien wy, onder 't menschdom, Salomons getuigenis
bevestigt; “dat de weg des luiaards is als een doornhegge: dat die zig slap aanstelt
in zyn werk, een broeder is van een doorbrenger: dat de bedriegelyke ziele zal
hongeren;” wy zien den luiaard arm en veragt. ----- En welke ongelukkige gevolgen
bespeuren wy niet in den Staat, in de Kerk, in de huisgezinnen; als traagheid,
laauwheid en slapheid in het werk de overhand hebben! Immers als de Regeerder
des volks traag en agteloos is in zyne bediening, alles vervalt, de staat verzwakt,
duizend wanorders heerschen, de ingezetenen blyven onbeschermdt, armoede en
ellende zyn allerwege verspreidt, en de natie is een spot voor andere volken; of,
het Regt wykt uit den lande, geweld en verdrukking nemen 'er de plaats van in, de
booze zegenpraalt, de deugd is ongelukkig. ----- Als de Leeraar nalaatig is in zyne
verrigtingen, de gemeente vervalt, ongodsdienstige onverschilligheid verspreid zig,
de ondeugden heerschen, en zyne schapen gaan verloren, door onkunde en
wanbegrippen. ----- Als de Huisvader slordig is in de zorg over huis en kinderen,
alles verwildert en veragtert wel haast, zyn inkomen vermindert, zyne kinderen
worden onbandige en verwaarloosde schepzelen, en 't eind is dikwils de uiterste
armoede en de grootste ongelukken. Zoo is het ook met den Landman, den
Koopman, den Zeeman, den Handwerksman, en allerlei bedieningen en betrekkingen
in het menschlyk leven: de traagheid verderft alles. ----- En is dit waar in het tydlyke,
het is nog zekerder, ten opzigte van het wezenlykst belang aller men-
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schen. Hier veroorzaakt verzuim en agteloosheid omtrent de hoofdzaak, die ons
allen te doen staat, een gewissen ondergang en de uiterste rampzaligheid. Alle deze redenen overtuigen ons, myne H. van de billykheid en noodzaaklykheid
van Salomons vermaaning.
Wy moeten ons, naar het uitwendige, ieder in 't byzonder, bevlytigen op dat geene,
dat ons te doen staat. ----- Luiheid en agteloosheid moeten wy op 't zorgvuldigst
schuwen. - Heeft men verstand, men legge het yverig aan, om zigzelven en anderen
wel te bestieren, en wyzer en beter te maken. ----- Heeft men geheugen en
vatbaarheid, men doe 'er geduurig voordeel mede, om nuttige kundigheden te
verkrygen, en anderen mede te deelen. ----- Is men vernuftig en tot uitvindingen
geschikt, men legge zig toe op aangename en voordeelige kunsten. ----- Heeft men
gezondheid en kragten, en roept ons God tot werk, men arbeide met vlyt. ----- Zoo
moet yder yverig zyn in zyne bezigheden, en zyn werk altoos volkomen en naar
behoren verrigten. ----- En dat, in alle bedieningen en betrekkingen dezes levens.
----- Is men in den Staat over anderen gesteld, men ruste niet, voor de bloei en
zekerheid der maatschappy is vastgesteld: men spanne onvermoeid alle vermogens
in, om het volk by deszelfs geluk ongestoord te bewaren. - Is men der Kerke tot een
Leeraar en Opziener toegevoegt, men wake gedurig voor de zynen, men offere hart
en vermogens gestadig op aan het wezenlyk belang zyner gemeente: men vertrage
nimmer in zyne bediening, noch zoeke eenig voorwendzel om die meer of min van
zyn hals te schuiven. - Is men der menschlyke te samenleving toegewyd, men
benaarstige zig onophoudelyk tot welzyn en voordeel van onze natuur- en
huisgenooten. ----- Is men bestemd tot den Landbouw, den Koophandel, de
Handwerken, den Zeebouw, men besteede alle lighaams kragten en gelegenheden
getrouwelyk tot zyn pligt, men zoeke nimmer uitstel of afstel van die bezigheden,
die ons zyn opgelegt. ----- Zoo, myne vrienden! zal alles wel gaan, wy zullen den
weg ten tydelyken gelukstaat bewandelen, en goedgekeurt worden van God zelven.
Maar voornamelyk is het onze pligt, ons toe te leggen met alle onze kragten, op
ons eeuwig welzyn, en 't behoud onzer ziel. ----- O! myne Hoorders! niets is
gewigtiger! Hieraan is alles gelegen! - wat baat het een mensch, of hy de geheele
wereld won, en hy leed schade aan zyne ziele! ----- Het onderscheid is te groot,
eeuwig gelukkig, of
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eeuwig rampzalig te zyn! - Alles hangt hier intusschen, (wat onzen pligt betreft,) van
yver en naarstigheid af! - Verzuim en uitstel, en traagheid verwyzen ons onfeilbaar
ter verdoemenis. ----- Benaarstigen wy ons dan, T.! benaarstigen wy ons
onophoudelyk om dat ééne, dat nodig is! Besteden wy hiertoe al ons hart en verstand,
en alle vermogens! verzuimen wy toch het geloof en de bekeering niet! stellen wy
die nimmer éénen dag uit! rusten wy geen oogenblik, voor dat wy met God en
Christus verzoent zyn door het geloof, voor dat wy alle onze zonden hebben verlaten,
en in de vreze Gods den weg ten leven standvastig bewandelen!’
In de toepassing van dit voorstel leid zyn Eerwaerde ons eerst op tot een
zelfsonderzoek, en regtmatige klagte over de onagtzaemheid, waeraen wy veelal
schuldig zyn; en daerop grond hy dan de volgende hartlyke waerschouwing en
vermaning.
‘Ondertusschen, hoe veragtelyk is het gebrek der luie vadzigheid! ----- hoe zeer
vernedert het den mensch, dien God zoo veel kragten en vermogens tot den arbeid
schonk! hoe zeer is het eene versmading zyner gaven, en een verydeling zyner
oogmerken! ----- En hoe veel nadeel brengt de traagheid te wegel hoe veelen zyn
en blyven hier door arm en veragt! hoe zeer maakt men (wy hebben 't gezien) zyne
onderdaanen, zyne gemeente, zyn huis, en zigzelven daardoor ongelukkig! ----vooral hoe schadelyk is 't voor onze wezenlykste belangen! Ja, de traagheid sluit
ons de deur des hemels, gelyk die der dwaaze maagden, voor eeuwig toe! ----Is dit zoo, dat wy dan allen dat euvel schuwen! ----- zetten wy ons hart op onze
bezigheden, spannen wy alle onze kragten in, om, naar de onderscheiden
vermogens, die God ons geeft, en 't onderscheiden werk, dat Hy van ons vordert,
onze roeping in allen deelen te vervullen! Dat wy vuurig worden van geest! Dat ons
werk ons vermaak zy! Dat wy geen oogenblik laten verloren gaan, van den tyd, dat
kostelyk geschenk! - vooral, dat ernst en yver ons in het groote werk onzer zaligheid
bezielen; dat wy ons haasten, om den toekomenden toorn te ontvlieden; dat wy
vlugten, ylings vlugten, naar de geregtigheid van Christus, ter onzer behoudenis,
en tot den geest van God, ter onzer vernieuwing! ----- En dat zy, die der Godvrugt
trouwe hebben gezworen, zig voortaan door naarstigheid in hun tydelyk beroep
doen uitmunten; dat zy in een yveri-
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ge zorg voor 't gemeenebest, in vuurige begeerte tot den welstand van Zion, in
vlytige opkweeking van hun huisgezin, in getrouwe verrigting van hun dagwerk en
byzondere bezigheden de eersten zyn: - vooral, dat zy in het geestelyke dien roem
verdienen, ‘'t zyn menschen die hunne zielen hebben overgegeven voor den naam
van Jezus!’

Tractatus Philosophico - Theologicus, de Religionis, maxime
quantum ad doctrinam de mentis immortalitate, necessitate summa
in Societate Civili. Auctore Bernardo Martinio, Verbi Divini Ministro
in ecclesia reformata Batavorum Archangelopoli, in Ruthenia.
Harderovici Gelrorum excudit Everardus Tyhoff, 1785. In octavo
m.f. 160 pp.
Het hoognoodzaeklyke van den Godsdienst, inzonderheid met betrekking tot de
Leer van de onstervelykheid der Ziele, voor de Burgermaatschappy, word in dit
geschrift, op ene regelmatige wyze, ten bondigste betoogd. Na een beknopt voorstel,
by manier van inleiding, wegens den heilzamen invloed van een Godvruchtig Vorst
en het Godsdienstig onderwys, slaet de Eerwaerde Martinius, in de eerste plaets
het oog op de onweerbare stelling, daar is geen God, en toont aen, dat ene
Burger-Maetschappy met de loochening hier van moete vallen; terwyl de erkentenis
van Gods bestaen integendeel geschikt is om de Burgermaetschappy te vestigen;
zo dat de veiligheid, (al wierd dit Leerstuk eens als twyffelachtig beschouwd,) deszelfs
erkentenis vordere. En dit leid hem verder ten betooge van de noodzaeklykheid der
Leere der Onstervelykheid. Gods bestaen te loochenen, of zyne Voorzienigheid te
ontkennen komt in dezen op dezelfde gevolgen uit. Een Godloochenaer, en iemand
die belyd dat God bestaet, maer de Voorzienigheid ontkent, zyn beiden even
gevaerlyk voor de Maetschappy; en niet anders is 't gesteld met hem, die de
Voorzienigheid erkent, en desniettegenstaende de Leer der Onstervelykheid loochent.
De een en de ander zal even omzichtig zyn in 't bestieren van zyn openbaer en
uiterlyk gedrag, om de natuurlyke gevolgen ten kwade te ontwyken, 't zy hy die enkel
aen de Natuur of aen de Godlyke Voorzienigheid toeschryve. Ze zullen, hoe de
eerste en tweede soort ook mogen denken, gelyklyk met de derde soort, en dus
gezamentlyk niet be-
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vryd zyn van innerlyke verwytingen, over geheime misdryven; maer ze zullen ook
even gereed zyn, om die lastige denkbeelden door den wyn, vrolyk gezelschap en
andere zinlyke vermaken, te smooren; houdende zich allen, daar 'er tog nae dit
leven niets te hoopen of te vreezen is, aen hunnen algemeen erkenden stelregel:
Laet ons eten, laet ons drinken, want morgen sterven wy! Dus staen ze met
elkanderen gelyk, en zyn even nadeelig voor de Burgermaetschappy. ----- Maer
geheel anders is 't gesteld met hem, die Gods bestaen, de Voorzienigheid en de
Onstervelykheid, in gegronde overtuiging, erkent; deze word, in alle omstandigheden,
in 't openbaer en in 't verborgen, zo wel in tegen- als voorspoed, bestendig genoopt
tot het betrachten van zyne zedelyke verplichting, en is dus geschikt ter bevorderinge
van 't geluk der maetschappye; weshalve men de Leer der Onstervelykheid wel
moge aenmerken, als de sterkste band der menschlyke maetschappye, die haer
ten hoogste nuttig is.
Uit dien hoofde is 't, gelyk zyn Eerwaerde verder opmerkt, niet te verwonderen,
dat het denkbeeld der Onstervelykheid zo algemeen erkend zy, by alle Volkeren,
en door alle tyden; dat het Menschdom zo ligt vatbaer is voor deze Leer; en dat de
verstandigsten zo gereed daervan overtuigd zyn; te meer daer dit denkbeeld zo
duidelyk gegrond is op de Godlyke Volmaektheden, en de Leer der Voorzienigheid,
mitsgaders op de voortreffelykheid van 's Menschen Ziel. Na dit kortlyk aengedrongen
te hebben, beantwoord hy de tegenbedenkingen van hun, die de Onstervelykheid
loochenen, en beweren dat 'er nae den dood des lichaems niets te wachten zy; 't
welk indiervoege ingerigt word, dat het alleszins strekke, om de bovenaengeduide
bewyzen te bekrachtigen, en tevens ten klaerste te doen zien, hoe hoognoodzaeklyk
deze erkentenis voor de Burgerlyke Maetschappy te houden zy. ----- Deze redenering
brengt zyn Eerwaerden verder tot de uitdrukkelyke Leer der Openbaringe, byzonder
die des Nieuwen Testamentes deswegens, zo als dezelve verknocht is, met de
Leere der Verzoeninge door Jesus Christus; die het heilryk vooruitzicht van den
geloovigen versterkt; en welk alles volkomen strookt met de denkbeelden, welken
ons het Licht der Reden aen de hand geeft, en die door de Openbaring ten
duidelykste opgehelderd worden.
Zyn Eerwaerde leidt verder uit het gezegde af, dat de Wet, door Gods wil met
beloften en bedreigingen ge-
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staefd, de ziel tot dien stand brengt, in welken zy natuurlyk, uit hoofde dier stavinge,
in een zeker opzicht, naer Gods wil het hoogste goed begeert, of voor straffe vreest
na den dood. Dus verleent dit dan een bewys voor de onstervelykheid; maer het
bewys alleen ontleend uit de begeerte der ziele na 't hoogste goed, gaet, zegt hy,
niet door, om dat dan alle menschen eeuwig gelukkig moesten worden. Wyders leid
hy 'er uit af, dat het geweten ieder mensch natuurlyk eigen is, of dat 's menschen
natuur zo gesteld is, dat het verstand door het licht van 't geweten opgehelderd kan
worden. En dit brengt hem tot het volgende besluit. ‘'s Menschen natuur is zo gesteld,
de gesteldheid van dit heelal is dusdanig, en de orde in de menschlyke maetschappy,
en in de stad Gods is van zulk een aert, dat alles te samen loope, om, by de minste
onderrichting, in den mensch te wege te brengen, een natuurlyk gebruik van dat
geweten; dat is, dat 's menschen ziel, zo in 't betrachten der deugd als ondeugd,
hare aendacht vestige, op dien staet, welke haer nae den dood ten deele zal vallen,
en dus op de onstervelykheid zelve.’
Op de afhandeling hiervan laet hy nog volgen enige aenmerkingen over de
verkeerdheid der redeneer- en handelwyze onzer latere Wysgeren in dit stuk, die,
de stervelykheid der ziele bewerende, hunne leering niet bewyzen, maer zich met
uitvlugten behelpen, waerdoor ze niet verder dan tot twyfelen komen, terwyl ze ten
minste de waerschynlykheid tegen zich hebben; en waer door ze, zich van dien
troost beroovende, welke de Leer der Onstervelykheid mede brengt, den weg tot
wanhoop inslaen. Voorts beantwoord by de tegenbedenking, nopens den invloed
dezer Leere op de Maetschappy, ontleend uit het schadelooze en zelfs nuttige
gedrag van ene groote menigte der Leden der Maetschappye, die om dit Leerstuk
niet denken, en 'er niets van weten; even als of 'er geen onderscheid ware tusschen
onkundige menschen, en zulken, die de Onstervelykheid loochenen. In de verdere
ontvouwing hier van legt hy 't 'er op toe, om te toonen, welke denkbeelden en
begeerten 'er natuurlyk ook in zodanige menschen zyn, en hoe deze, verwaerloosd
zynde, uit eigen aert ten nadeele kunnen overslaen, terwyl ze in tegendeel, door
onderwys aengekweekt en opgehelderd, natuurlyk ten nutte der maetschappye
kunnen strekken. En dit doet hem ten sterkste aendringen op de noodzaeklykheid
ener goede opvoedinge, der openbare
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onderwyzinge, der handhavinge van den Godsdienst, byzonder der Christelyke
Openbaringe, door de Overheden der Volkeren, met aenwyzinge van de heilryke
gevolgen die daar uit voortvloeien. ----- Ten laatste komt hier nog, by manier van
Toegiste, eene Zamenspraek over de Onstervelykheid der Ziele, ontleend uit de
Schriften van den beroemden Hoogleeraer Werensels, te vinden Op. T. II. p.
179-182.; in welke die Hoogleeraer het bewys voor de Onstervelykheid der Ziele,
naer den Socratischen vragenden onderwystrant, voordraegt, en den Leerling, tegen
deszelfs verwachting, brengt tot het besluit dat 's Menschen Ziel onstervelyk moet
zyn.

Elementa Physiologiae Humani Corporis, in usum auditorum
aphoristice conscripta, ab Adolpho Ypey. Franequerae apud D.
Romar, 1785, in 8vo. f.m. 164 pp.
De geleerde Opsteller deezer Elementa heeft, zo als hy zelve, in de Opdracht, aan
zyne Toehoorderen zegt, by de uitgave daar van, geen ander oogmerk gehad, dan
alleen, om al het weetenswaardige, in deeze weetenschap, met de mogelykste
kortheid en duidelykheid voor te draagen; en om daar door tevens zyne Toehoorders
op te leiden, om de grootere Werken van een Haller, Marheer, en anderen, met
meerder nut te kunnen leezen.
Zy, die de Schriften van de zo even genoemde groote Physiologisten geleezen
hebben, zullen met ons moeten toestaan, dat de Heer Ypey hierin gelukkig geslaagd,
en dit Compendium tot Academische voorleezingen zeer geschikt is. ----- Alleen
komt het ons voor, dat de Schryver den Heer van Haller wat te veel gevolgd heeft,
en in zommige Stukken niet genoeg gebruik gemaakt heeft van de laatere
ontdekkingen. ----- Zo missen wy, b.v. by de Beschryving der Herssenen en Zenuwen,
en derzelver maakzel en werkzaamheid, de Waarneemingen van Fontana, Monro
en Michaëlis.
Dan, daar dit Compendium eigentlyk tot voorleezingen geschikt is, en wy verzekerd
zyn, dat de Heer Ypey met de nieuwere ontdekkingen in de Physiologie genoeg
bekend is; zo kan de mondelinge voordragt dit gemakkelyk byvoegen. ----- De stof
verbied ons een uittrekzel van dit Werkje te geeven; dewyl de Onderwerpen, daar
in voorkomende, te menigvuldig zyn.
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Fabius en Cato of de Republikeinsche Regeering, door den Baron
Albert van Haller. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Utrecht, by B.
Wild, 1785. Behalven de Voorr. 240 bladz. in 12mo.
Eene beredeneerde geschiedkunde ontvouwing der lotgevallen van den
Romeinschen Staat, zints den optogt van Hannibal na Rome, tot op de
overmeestering van 't Gebied door Julius Caesar, doorvlogten met de Staatkundige
bedenkingen en raadslagen van Fabius en Cato, in verscheiden redenwisselingen,
zo onder elkander, als met anderen, levert ons hier eene verscheidenheid van
tafereelen, die ons de nadeelige gevolgen zo der volstrekte Volksals der
Adelregeeringe voor oogen stellen. Het geheele beloop toont ons, dat ze beiden,
ieder op zigzelve beschouwd, onoverkomelyke zwaarigheden hebben, en dat het,
schoon 'er mogelyk geen regeeringsvorm te bedenken zy, die, ten allen tyde en
voor alle volken, goed is, egter, over 't algemeen, voor een maatig uitgebreiden
Staat, het veiligst is een gemengden regeeringsvorm te hebben. Zie hier eene schets
van zodanig een regeeringsvorm, door Cato voórgedraagen, welke voorts, naar de
onderscheiden toestanden eener Republiek, geschikt zou kunnen worden.
‘Ik onderstel, zegt hy, een matigen staat, van welken eene volkrijke stad het hoofd
is. Ik zou al de burgers dezer hoofdstad als de edelen aanmerken; hierdoor zou hun
getal vergroot, en het gevaar verhoed worden, dat de regering in al te weinige, al
te zeer met elkander verbonden, handen valle, zij, de talrijke burgers der hoofdstad,
kunnen niet allen dadelijk heerschen, want dan zou de staat tot de gesteldheid
overgaan, in welke het volk de opperste magt in handen heeft, welke regeeringsvorm
te verwerpen is. Maar zij moeten allen tot de regering kunnen geraken; dit regt moet
erflijk en onverwerkbaar zijn.
Uit de burgers dezer hoofdstad zou een Raad, ten minsten van drie honderd
mannen, en nog talrijker, moeten gekoozen worden, indien de stad zeer volkrijk
was. De verkiezing zou bij den Raad zelven moeten blijven; dewijl het volk kwaalijk
geschikt is tot het verkiezen. Egter zou 'er door de wetten in moeten voorzien worden,
dat in dezen Raad slegts een zeker getal uit één
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geslagt zitting kon hebben, dat het getal van verscheiden geslagten nooit
verminderde, en dat, bij het uitsterven van een geslagt, een ander uit de niet mede
heerschende edelen in deszelfs plaats moest treden. Hierdoor zou de gansche
burgerij met den regerenden Raad verbonden worden, aan welken elk geslagt kon
hopen aandeel te hebben.
Alle verkiezingen tot gewigtige ampten laat ik aan den geheelen vergaderden
Raad over; hoe meer verschillende eigenbelangen in eene verkiezing medewerken,
hoe minder het eigenbelang van éénen de overhand kan bekomen.
Indien het land, onder deeze hoofdstad staande, eenigzins uitgestrekt was, zou
ik aan de burgers der onderhorige steden, en aan den landadel, deel aan de regering,
en zitting in den Raad, geven; mids dan het regt van verkozen te worden, tot geen
geslagt bepaald, en geen erflijk voorregt was, en altijd zulke mannen vrij uitgekozen
wierden, die de regerende Raad voor de bekwaamsten hield.
Ik zou door de grondwetten alle verandering in de gesteldheid van den staat
moeilijk maken, en niet alleen nieuwe inrigtingen eerst na lange overwegingen, en
met twee derden der stemmen aannemen; maar ook inzonderheid zorg dragen, dat
geen veranderingen in de staatsgesteldheid stilzwijgende mogten insluipen, welken
door geene wet gebillijkt waren. Door zulke veranderingen zijn, weleer, de
staatsgesteldheden zo zeer van de eerste instelling afgeweken, dat zij zigzelven in
het geheel niet meer gelijk waren.
Den burgeren, die het regt van verkiezing, dog geen zitting in den Raad, hadden,
zou ik door de wetten een regt van voor te stellen verlenen, en tevens zorgen, dat
zulke voorstellingen noch te ligt verworpen, noch te dikwijls en zonder gewigtige
redenen ingeleverd konden worden.
Ik zou het in zekere gevallen als zeer nuttig beschouwen, dat de regerende Raad,
voor dat hij zig in eenen bedenklijken oorlog inliet, of eene nieuwe belasting oplei,
de gevoelens van zijne medeburgers, ja zelfs van zijne onderdanen, innam; niet,
dat zij hem tot een rigtsnoer moesten dienen, maar, om dat zulke verreuitziende
ondernemingen door het misnoegen der natie nog verzwaard kunnen worden. Want
de oorlog is altijd eene
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bron van oneindige rampen, zelfs voor den overwinnaar; en de menschen zijn in
eene maatschappy getreden met oogmerk om gelukkig te zijn.
Ik geef slechts eene bloote schets, doch ik ben overtuigd, dat eene nauwer
beperking van de magt der edelen onnodig wezen, en tot eene algemene
volksregering te rug keren zoude. Ik houde mij ook verzekerd, dat een staat, volgens
dit ontwerp ingerigt, zo lang zou duren, als menschlijke dingen duren kunnen, in zo
verre hij niet door de pragt besmet word, eene ziekte, welke een vrije staat niet kan
wêerstaan.
Dewijl onder de regering der edelen de ampten zeer ligt door gunst, zonder op
verdiensten te letten, begeven worden, zou ik, door bijzondere wetten, de onkundigen
en onbekwaamen tragten uit te sluiten. Ik zou eenen ouderdom bepaalen, waardoor
ten minsten de al te vroege eerzugt zou gestuit worden. Ik zou niemand tot de hooge
ampten toelaten, ten zij hij de minderen had waargenomen, en dus trapswijze
opgeklommen was. Bij het begeven der lage ampten moest een onderzoek vooraf
gaan; voor de krijgsbedieningen in het geen de krijgsoeffeningen betreft, en voor
de stadsampten in de regts- en staatkunde. Het lot bij de opgaven, en het openlijk
plegtig onderzoek, zouden de al te onschikten te rug houden.
Geen besluit moest zijne kragt verkrijgen, ten zij het zelve, volgens de
verscheidenheid van het voorwerp, door kundige mannen overwogen, en het
gevoelen van dezelven daarover aan den Raad medegedeeld ware.
Tot de dagelijks voorkomende zaken moest een klein getal van de oudste mannen
uit den Raad geschikt worden, en dezelven moesten nooit aan één eenig persoon
gelijk aan den burgermeester, overgelaten worden.
De klagte van den geringsten onderdaan moest nimmer afgewezen, en altijd
zonder zwarigheid voor den Raad gebragt kunnen worden. De onderdrukkingen
der magtigen zouden zeldzamer worden, indien op denzelven altijd eene
onvermijdelijke aanklagte volgde.
Ten einde geen magt te lang in dezelfde handen te laten, zou ik alle hooge ampten,
even als te Rome, wisselbaar maken. Onze voorvaders hebben het ook dus
begrepen; maar hieromtrent moesten de wetten volstrekt ontoegeeflijk zijn, doordien
de gelijkheid der edelen, en zelfs de zekerheid van den staat, daarop gegrond is,
dat nie-
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mand, door het langduurig bezit der magt, zig onontbeer lijk, of gevreesd kan maken.
Maar voor de wetten tegen de pragt zou ik het allerzorgvuldigst waken, wijl de
mogelijkheid, dat een volk deugdzaam kan zijn, op dezelven gegrond is. Nooit moest
eene gewaagde overtreding van dezelven verschoning vinden, en om de tien jaaren
zou ik deeze wetten door ervarene mannen, die met hun voorbeeld voorgingen,
doen overzien, vernieuwen, en wel sterker, maar nooit zwakker maken.
Eene zaak ontbreekt nog: de burgers, welken zullen regeren, moeten waardig
zijn te regeren: hiertoe dient de trapswijze verheffing tot de hooge waardigheden,
tot dewelke niemand behoord voorgesteld te worden, die de laageren niet bekleed
heeft. Een van de voornaamste gebreken der onbepaalde regering is de plotslijke
bevordering van eenen gunsteling tot de hoogste eerampten. De regering is eene
moeilijke kunst, de ondervinding moet dezelve leren. Het waarnemen van hooge
ampten zou voor den verstandigsten, die geen ondervinding van zaken had,
onmogelyk zijn; duizend kundigheden zijn onontbeerlijk, welken men eerst door de
behandeling der zaken kan leren.
Maar ik houde dit middel zelfs voor onvoldoende. Eene regering der edelen
vereischt meer, dan eenige andere, eene goede opvoeding der burgers, welken
aan het bestier geraken. Rome heeft voor deze opvoeding gezorgd, door den dienst
onder de vaandelen des vaderlands tot eene voorwaarde van alle bevorderingen
te stellen, door den toegang tot de vergaderingen van den Raad voor de edele jeugd
gemaklijk te maken, en door den jongen zoonen van groote mannen gelegenheid
te geven, om bij hunne vaderen, wanneer zij den Cliënten en raadvragers advijzen
gaven, de wetten te leren kennen. Maar ik ben bij mij zelven overtuigd, dat men
veel meer zou kunnen doen, om de harten van toekomende regenten te vormen.
Volgens mijn ontwerp moest de republiek haare schat ten besteden, om een zeker
getal bekwaame en deugdzaame menschen te bezoldigen; deze in verscheiden
niet al te talrijke kweekschoolen verdelen; de jonge burgers, die tot de regering
geschikt waren, in deze schoolen tot deugd, tot arbeidzaamheid, tot liefde voor het
vaderland, tot kennis der wetten, der geschiedenis, des krijgswezens, tot alle
wetenschappen, welker kundigheid voor een regent nuttig is, doen opleiden.
Openbaare beproevingen, prijs
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uitdelingen en voorregten zouden den ijver der jeugd ontvonken, en alle traagheid
verbannen. De eerste schreden tot de regering zouden gepaste bezigheden zyn
onder het opzigt van bejaarde mannen, welken, als zy door de jeugd, die in de
kweekschoolen onderwezen en geoefend was, gedurende eenige jaaren tot den
dienst van den staat verrigt wierden, hen in de dadelijke staatszaaken zouden
bekwaam maaken, waartoe algemeene onderrigtingen niet toereikende zyn. Door
verscheiden openbaare beproevingen zouden de nu meer gevorderde jongelingen
tot eene dadelijke, door hunzelven aanvaarde, bestiering der wetten, of van andere
takken der regeering geraken; en dezelven eerst, als zy uit deze tweede school
gaan, bekwaam worden, om in den grooten Raad des Vaderlands te verschijnen.
Ik vrees verder bij mijne staatsgesteldheid des te minder eene onderdrukking des
volks, wijl het zelve, in elken wijslijk ingerigten staat, gelijk te Rome, de wapenen
draagt, en zig in dezelven oeffent. Eene gewapende menigte zal zig hier ligt door
de weinigen tegen de wetten laten mishandelen; en de kennis van de onfeilbaare
gevolgen van het misbruik hunner magt zal bij de edelen de grondbeginzelen der
billijkheid en der geregtigheid onderschragen; dewijl dezelven voor hen niet alleen
loflijk, maar ook tot hunne instand houding noodzaaklijk worden.’

De Aristocraat en de Burger, door Gerrit Paape. Te Rotterdam, by
J. Krap, A.Z. 1785. In gr. octavo, 61 bladz.
Dit stukje, 't welk grootendeels in een bloemryken, doch hier en daar wat
opgezwollen, styl geschreven is, is in drie Brieven afgedeeld. In de twee eerste
brieven schildert ons de Heer PAAPE den Aristocraat, doch met zulke haatelyke en
afzichtige trekken, dat wy vertrouwen, gelyk hy zelve ook schynt te kennen geeven,
dat het ensemble of geheel van dit schildery slegts een ideaal is, waarvan de
byzondere details alleen hier en daar afzonderlyk verspreid zyn. In den derden of
laatsten brief, die meer beredeneerd geschreven is, handelt de Schryver over het
beleid en voorzichtigheid, die 'er vereischt wordt om de regenten hun plichtversuim
onder het oog te brengen en de ingeslopen gebreken te herstellen, en over de
bedaarde werksaamheid en gemoedsgestalte van den weldenkenden
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burger in dit geval, en de zwarigheden, die hy in zyne bedoelingen ontmoet. Schoon
wy gelooven, dat 'er in dit geestig geschreven stukje veel waarheid gevonden wordt,
en dat men nooit jaloers genoeg zyn kan op zyne vryheden en voorrechten, noch
te waakfaam tegen de inkruipingen der heerschzucht, onder welke benaamingen
zy zich ook voordoet; zo gelooven wy toch tevens dat men thans voorzichtiger deed,
wanneer men, in plaatze van door haatelyke tafereelen, de verwyderingen, die 'er
hier en daar tusschen burgers en regenten ontstaan zyn, te vergrooten, dezelve
integendeel trachtte te heelen, en de onderlinge eensgezindheid op goede gronden
te herstellen, op dat ons zo lang gefolterd gemeenebest, dat het slagtoffer is van
alle die verdeeldheden, en dieswegens buitenslands verguisd en veracht wordt,
eens weder het hooft mogt opbeuren, en zynen ouden roem doen herleeven by de
nabuurige volken.

Vyfde vervolg en slot op Jr. J.D. van der Capellen, Regent, door
F. Adr. van der Kemp. Te Leiden, by L. Herdingh, 1785. ln gr. 8vo.
Met dit vyfde Vervolg of slot des staatkundigen bedryfs van den onverzettelyken,
eerlyken en schranderen J.D. van der Capellen tot den Pol, hebben de vrienden
der vryheid het genoegen eene volledige versameling te ontfangen, niet alleen van
's mans welspreekende en vryheid-ademende vertoogen, maar ook van alle de
stukken, die eenige betrekking hebben tot de onaangenaame Procedures, die
deezen braaven man wegens zyne vrye taal en menschlievende oogmerken zyn
aangedaan, benevens de omstandigheden van zyne glorievolle herstelling en
Re-admissie in de staatsvergadering van Overyssel, met de daarmede gepaard
gaande afschaffing der haatelyke Drostendiensten; alle gedenkstukken, die voor
een waar Republicain van veel aanbelang zyn, en de gedachtenis van den edelen
Capellen zullen vereeuwigen.
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Het vermogen van den Souverein in de bepaaling van de vrye
Godsdienstoefening onderzocht, of wysgeerige aanmerkingen
over de kerkelyke hervorming van Z.R.K.M. Joseph de II. Te
Amsterdam, by D. Schuurman, 1785. in groot octavo, 182. bladz.
Dit Werkje is ingericht om de Staatkundige verrichtingen van het Weenerhof, met
betrekking tot den Godsdienst, te onderzoeken, en ten dien opzichte aan te toonen,
dat alle willekeurige bepaalingen omtrent de Godsdienstoefening, even
onbestaanbaar zyn met de onderlinge betrekkingen der Schepselen onder
elkanderen, als strydig met de Christelyke leere, en dat geen Vorst het recht heeft
om met den eigendom, het geweeten en de rechten zyns voks naar goeddunken
te handelen, en, onder voorwendsel van het algemeene welzyn te bevorderen, het
natuurlyke recht met voeten te treeden.
Alhoewel de Schryver wat al te hoog opgeeft van de nuttigheid van het
Monnikenweezen, en wat te veel recht aan Kerkvergaderingen, Bisschoppen, enz.
schynt toe te schryven, moet men echter zeggen dat hy zyn stuk wel bepleit heeft,
schoon sommige zaaken wel met wat minder omslag konden voorgesteld zyn. Aan het einde van dit Werkje heeft hy Extracten van eenige stukken betrekkelyk tot
de nieuwe hervorming van den Keizer geplaatst, om daaruit te doen zien, dat,
wanneer men eenmaal de verhevene grondbeginzels van 't natuurlyk recht verlaat,
'er dan niets bepaalds, niets standvastig, niets gelykvormig in de wetgeeving kan
gevonden worden. Alle wetten, zo men dien naam aan de ydele reglementen der
eigendunkelykheid geeven mag, zyn, gelyk by wel zegt, niet anders dan een
samenweefzel van tegenstrydigheden, die zich onderling bestryden, die
onbestaanbaar zyn met het gezellig geluk, en die noodwendig het gezag van den
Vorst, die ze voorstelt, moeten krenken, ontzenuwen, en eindelyk ten eenemaal tot
niet brengen. Doch het is, volgens de aanmerking van een vernuftig Schryver, een
der grootste ongelukken van deeze Meesters van het Menschdom, dat zy altyd
willen, dat het volk, welk hun onderworpen is, gelukkig zy (of gelukkiger zy, gelyk
zy zeggen) op hunne manier. Als men slegts behoeft te willen, om gehoorzaamd te
worden, verdwaalt men in eenen Doolhof van tegenstrydigheden.
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Tafereel der Algemeene Geschiedenissen van de Vereenigde
Nederlanden, gevolgd naar het Fransche van den Heer A.M.
Cerisier. VIIIste Deel, 2de Stuk. Te Utrecht, by B. Wild. In gr. octavo,
264 bladz.
Besloot de Vervaardiger van die Tafereel onzer Landsgeschiedenisse het Eerste
Stuk deezes Deels, met de bevordering van WILLLEM DEN III, tot Koning van Engeland,
- het Een- en dertigste Boek, waar mede het Tweede Deel, 't geen wy thans in
handen neemen, aanvangt, schetst ons den Invloed der Omwentelingen in
Groot-Brittanje op de Vereenigde Gewesten, en den Oorlog, wegens die
Omwentelingen, ontstaan. ----- Het Twee- en dertigste Boek geeft verslag, wegens
de Onderhandelingen en den Vrede van Ryswyk; als mede van 't geen 'er over de
Spaansche Opvolging gebeurde; het besluit, en ook dit Deel, met een voordragt
van den Staatkundigen toestand der Vereenigde Nederlanden, by het overlyden
van WILLEM DEN III. ----- Men hebbe die hoofdzaaken slegts een oogenblik te
bedenken, om zich voor den geest te brengen, hoe, in deeze twee Boeken, stukken
van het hoogste belang voorkomen, en Gebeurtenissen ontvouwd worden, die ons
het Vaderland, in een geslingerden en geschokten staat, vertegenwoordigen: en
onder deezen niet weinigen, die tot toonbeelden strekken van gewelddaadige
Overheersching, en in deeze dagen, met beeving, zullen herleezen worden. Als het
geschil van Koning WILLEM met Amsterdam, over het aanstellen van Schepenen, over het zitting neemen des Graaven van Portland, in de Staatsvergadering van
Holland, - over de belastingen in Overyssel, - de hoogloopende twist te Goes, door
eene gezondene Krygsmagt, en het in ballingschap zenden der Voorstanderen van
de Stads-Voorregten, geëindigd; die derwaards gaande, het afscheid der Burgeren,
hun tot de Poorten vergezellende, nauwlyks mogten erlangen. Zy, die riepen: Vaart
wel, myn lieve Heeren! werd den mond met stokslagen gestopt. Eén der Heeren,
nog onkundig wat lot hem wagtte, vroeg den Majoor, die hem uitleidde, waar men
met hem heen wilde; en kreeg van dien onbeschoften ten antwoord: Men wil u
ophangen, en alle de Hollandsche Duivels, die zich tegen den Koning durven stellen,
met u! ----- Vryheid scheen in de Raads-
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vergaderingen voor te zitten, doch volstrekte willekeur voerde 'er het hoogste woord.
Rotterdam, wy kunnen niet nalaaten, dit ergerlyk voorbeeld af te schryven, leverde
een blyk op van deezen snooden handel. ‘Zekere JACOB VAN NIEVELD, Raad en
Hoofd Officier dier Stad, en één der Burgemeesteren, waren de bewerkers van eene
(*)
hemeltergende Ongeregtigheid. By het plunderen van het Huis des eerstgemelden ,
werden, van onder de puinhoopen van zyn Huis, papieren aan den dag gebragt,
die hem als den snoodsten dienaar van geweld en heerschzugt hebben doen bekend
worden. Uit dezelve bleek, dat hy van eenige Vroedschappen, vóór hunne aanstelling,
eene schriftlyke Acte hadt gevorderd, waarby zy rechtstreeks tegen den Eed, dien
zy eerlang aan den Wereldregter zouden moeten zweeren, hadden beloofd en zich
verbonden, om zich nimmer naar hun eigen licht en geweeten, ‘maar volgens het
goedvinden van deeze Heeren, te zullen gedraagen; en voorts, geduurende hun
leeven lang, de Stadhouderlyke Regeering, en de Maximes daar uit profluëerende,
zo wel als de Voetiaansche Maximes in de Kerk, zo als die toen waren, te zullen
voorstaan en helpen verdeedigen, onder verbeurte van vierduizend Guldens voor
de eerste overtreeding, (verbindende hier voor eene Obligatie van gelyke somme,)
en van hunne Vroedschapsplaats voor de volgende; sterkende nog boven dit alles,
deeze Verbintenis, als eene geheel vrywillige en onafgeperste belofte, met het doen
van eenen heiligen Eed.’ En zulk een Acte werd den veertienden van Slachtmaand,
MDCLXXXV, en op den veertienden van Wynmaand, MDCLXXXIX, door twee
onderscheidene Persoonen getekend: en het waren diergelyke Lieden, die men,
blykens eenen Brief van den vyftienden der Slachtmaand MDCLXXXIX, ter Electie
voordroeg, ‘als vaste persoonen, en Lieden buiten allen nabedenken, die men
behoorde te prefereeren voor anderen, daar men in alle omstandigheden zo resolut
(†)
niet van konde spreeken .’

(*)
(†)

Zie, wegens deeze Plundering, WAGENAAR Vaderl. Hist. XVIde D. bl. 121.
Men zie het een en ander in den Crimineelen Eisch van den Procureur Generaal van Holland
en Westvriesland, tegen Jacob Zuilen van Nieveld, te Amst. by Willem de Koep uitgegeeven,
1691.
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Dan, wy kunnen op byzonderheden niet stil staan, die beter in derzelver verband
beschouwd, en in het Werk zelve naageleezen worden. Een en andere
Characterschets der Stadhouderen hebben wy reeds overgenomen, en zullen, uit
dit Stuk, die van WILLEM DEN III plaatzen. ----- ‘Men stemt overeen, dat de Natuur
hem met geene uitsteekende lichaamsvermogens of persoonsbevalligheden
beschonken hadt. Zyne vroegtydige komst ter wereld, (want zyne Moeder beviel
van hem in de achtste maand haarer Zwangerheid,) was ongetwyfeld oorzaak van
de zwakheid zyner gesteltenisse. Zyn gelaad had niets bevalligs, en was veeleer
deftig en ontzaglyk. De Engelsche maalen hem af als geheel onaandoenlyk voor
zagte en edelmoedige aandoeningen, en ontbloot van alle deugden, die iemand
beminnelyk maaken. Doorgaans was hy stil, ernstig, somber, zeer zelden en slegts
by weinigen vrolyk. Hy sprak weinig en langzaam, uitgenomen in Veldslagen,
wanneer hy zyn gewoon Character scheen af te leggen, en eene vuurigheid
betoonde, welke zyn Volk een groot vertrouwen inboezemde. Eene beuzeling kon
hem in grammen woede doen opstuiven, en wederspraak kon hy niet dulden. Eene
verregaande bedektheid, agterhoudenheid en veinzery kleefde hem, van zyne
vroege jeugd af, aan, en beroofde hem van die gemeenzaame gulheid, die de
Engelschen in hunne Koningen, en onze Landzaaten in hunne Stadhouders,
verlangen. Hy verstondt de meestbekende Taalen van Europa, en sprak ze allen,
schoon geene op eene aangenaame wyze.
Men heeft opgemerkt, dat hy meer uitstak in doordringenheid van oordeel, over
Persoonen en Zaaken, dan in schranderheid van verbeelding en uitvinding; dat zyne
Staatkundige begaafdheden hier ten Lande meer dan in Engeland schitterden, 't
welk een zyner Gunstelingen al vroeg hadt doen vraagen: Of het niet beter waare,
dat men Eer bewaard en Kosten gespaard hadt? Misschien ontstondt dit verschil
uit het onderscheid tusschen de twee Regeeringsvormen, en dat hy in Engeland
eenen voortvaarenden FAGEL miste. In Holland was hy alleen gewoon te zeggen,
hoe hy het verstondt, wanneer anderen het uitvoerden; doch in Engeland ging het
geheel anders toe. De Heer NICOLAAS WITZEN heeft aangetekend, “dat men zich in
Holland wel gewagt zou hebben van hem het geen voor te houden, dat men hem
in Engeland voorhieldt, en dat veele Leden van den Staat, zonder
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den adem des Konings, onzen Stadhouder, niets durfden aanvangen.” De
Engelschen, zelfs de zodanigen, die hem ten Throon geheeven hadden,
dwarsboomden hem by verscheide gelegenheden zo zeer, dat hy de Engelsche
Regeeringe bykans wars wierd. Veele schamperheden moest hy van anderen
verduuren, die wilden, dat hy zich met het Regentschap moest vergenoegd, en niet
na de Kroon gestaan hebben. Dit ging zo verre, dat men, een geruimen tyd, in de
Kerken over den Theems, in 't gezigt van Whitehall, niet wilde bidden dan voor
WILLEM en MARIA, onze Gouverneurs. Men schroomde op openbaare plaatzen niet
te zeggen: “dat men hier een Koning onthalsd hadt, een anderen verjaagd, en dat
men met den derden ook wel weg zou weeten. Zyne kennis van den wispeltuurigen
aart der Engelschen deedt hem by WITZEN uitroepen: Mogt de Raadpensionaris
[FAGEL] eens opzien! wat zou hy zeggen van de wispeltuurigheid der Engelschen?
Dikwyls heb ik het hem voorspeld; doch hy kon het niet gelooven.
Heerschzugt was de bovendryvende drift in deezen Vorst. Schoon hy, in
Veldslagen, eene vuurigheid van aart, eene tegenwoordigheid van geest, en eene
veragting der gevaaren betoonde, en daar in voor de treflykste Krygshelden niet
behoefde te wyken, was hy bykans altoos ongelukkig. Van de veelvuldige Veldslagen,
door hem geleverd, en de Belegeringen, door hem ondernomen, won hy alleen in
Ierland den slag van Boyne en Namen, en was de eenige Stad van betekenis, door
hem ingenomen.
De jaargelden aan een der Moorderen van DE WITTEN in Holland, en aan den
schandelyken O TES in Engeland geschonken, laaten onuitwischbaare vlekken na
in zyn character, en baaren verdenking, dat hy deel gehad hebbe in de schandelyke
Zamenzweeringen dier Snooden.
Yverig betoonde hy zich in het handhaaven van den openbaaren en huislyken
Godsdienst. De volstrektheid der Godlyke Besluiten hieldt hy zo zeer vast, dat hy,
behalven deezen, geen grond zag voor het Geloof in eene Godlyke Voorzienigheid.
In Engeland schikte hy zich naar de meeste gebruiken der Engelsche Kerke, schoon
hy hier andere Kerkzeden gevolgd hadt en bleef volgen. Hy was geen blinde
hoogagter der Kerklyken, en verklaarde zich rondborstig voor het verdraagen van
allerlei Gezindheden in den Burgerstaat, en een vyand der vervolgingen.
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Hoe vreemd is het in het Character van WILLEM DEN III, dat hy, uit den aart niet
vatbaar voor tedere aandoeningen en afkeerig van Vleyers, altoos Gunstelingen
hadt, die hy met gunsten, rykdommen en waardigheden opnoopte. Men heeft nooit
kunnen begrypen hoe BURNET, een mispryzer van alle Vorsten, om geene dan
loftuitingen aan zyn geliefden Vorst te geeven, uit de pen heeft laaten vallen: “dat
Koning WILLEM DE III vry was van alle Ondeugd, ééne soort alleenlyk uitgenomen,
welke hy egter zorgvuldig wist bedekt te houden.” Dit niet vermeldende, heeft
zommigen het ergst doen gissen. WILLIAM WHISTON heeft, in zyne Gedenkschriften,
aangetekend, dat, ten tyde van het overlyden der Koninginne MARIA, ten Hove zekere
Lady VILLERS verkeerde, welke de Koning ongewoone blyken zyner gunste betoonde,
en dat hy van ongeoorlofde gemeenschap met deeze Mevrouwe verdagt wierd
gehouden. Hy voegt 'er nevens, dat de Aartsbisschop van Kantelberg, naa het
overlyden der Koninginne, den Koning onderhieldt over het ongelyk, 't welk hy eene
uitmuntende Egtgenoote, door deeze Gemeenschap, hadt aangedaan. 't Is mogelyk
dat BURNET hier op doelde.
WILLEM DE III moet, niettegenstaande zyne gebreken, in den rang der grootste
Vorsten, die ooit den schepter zwaaiden, geplaatst worden. Het te boven komen
der hinderpaalen tegen zyne verheffing tot Stadhouder; het verkrygen van een
volstrekter gezag in de Vereenigde Gewesten, dan iemand zyner Voorzaaten gevoerd
hadt; de wyze, op welke hy in Groot Brittanje den Throon beklom, en zich daar op
wist te vestigen, ondanks den wederzin des wispeltuurigsten Volks, en het
tegenwryten des magtigsten Monarchs van Europa; de doorzigtige Staatkunde, met
welke hy de raadslagen van zo veele vreemde Hoven wist te bestuuren, en de maat
te slaan op welke geheel Europa zich bewoog; zyne bekwaamheid in den Oorlog;
zyne redmiddelen, om de tegenspoeden welke hem troffen, te herstellen; zyne
werkzaamheid in het Kabinet en in het Veld; en, eindelyk, de roem van paal en perk
gezet te hebben aan de anders onbegrensde Staatzugt van LODEWYK DEN XIV. ----Dit alles onderscheidt WILLEM DEN III onder de Vorsten, en doet zyn Naam leeven
by de laatere Naakomelingschap.
Het Gemeenebest is aan deezen Stadhouder geen gering gedeelte verschuldigd
van den roem, welken het ten dien
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tyde verkreeg, en mogelyk het geluk van het ontkomen des dwangjuks, 't geen
Frankryk en Engeland, zamenspannende tot deszelfs verderf, het meende om den
hals te knellen. ----- Engeland heeft aan deezen. Vorst dank te weeten het voordeel,
dat zyne tegenwoordige Staatsgesteltenis rust op den grondslag der Staatkundige
Vryheid, en het regt der Volken. ----- Men moet, egter, toestaan, dat hy het
verbaazend groot gezag, in de Vereenigde Gewesten verkreegen, zeer veel
verschuldigd was aan een zamenloop van omstandigheden. Volksopschuddingen
en oproeren bezorgden hem de Stadhouderlyke Waardigheid. De vrees voor
regeeringloosheid en verdeeldheden, toen heerschende, maakten, dat men hem
een buitengewoon gezag opdroeg. Hy werd gemagtigd om het grootste gedeelte
der Wethouderschappen en der Amptenaaren te veranderen. Hier door viel het hem
gemaklyk zyne Gunstelingen te bevorderen en te verheffen: ook hingen gevolglyk
alle raadslagen van hem af. 't Is waar, dat de begeevingen der Ampten in Gelderland,
Utrecht en Overyssel, naa dat de Franschen die Gewesten ontruimden, hem, voor
eene enkele reis, en zonder dat zulks in gevolg zou kunnen getrokken worden,
werden opgedragen; doch zich bedienende van de onrustigheden dier dagen, van
de overhand zyner Partye, en bovenal van het aantal zyner Afhangelingen in de
Regeeringe, verkreeg hy in de drie opgemelde Gewesten een gezag, weinig van
volstrekte Oppermogendheid verschillende. ----- Twee keeren mislukten hem zyn
doel, het wederstreeven van den Vrede te Nieuwmegen, in 't Jaar MDCLXXVIII, en
het aanwerven der zestien duizend Man, in den Jaare MDCLXXXIII. Doch deeze
twee tegenkantingen beletten hem niet, dat zyn gezag zich vergrootte en langs hoe
meer vestigde. ----- Zyne verheffing op den Engelschen Throon, wel verre van daar
aan een krak toe te brengen, stevigde het zelve; de hoogklinkende naam van Koning
lag, om zo te spreeken, den Gemeenebestgezinden het zwygen op; en, indien hy
de Waardigheden van Koning en Stadhouder op eenen Opvolger hadt kunnen doen
overgaan, zouden allengskens de Overwinnaars van PHILIPS dien tytel hebben
kunnen verdraagen, met welken het voor Gemeenebesten altoos gevaarlyk is zich
gemeen te maaken. De Stad Amsterdam worstelde het langst tegen de
overheersching van WILLEM DEN III. Eindelyk hadt het gezag, door hem in het
Gemeenebest verworven, zo diepe wortels geschooten, dat alle Regenten
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op 's Lands kosten zich, by zyn overlyden, in den rouw kleedden. ----- Dan, schoon
de tyding van 's Stadhouders afsterven groote ontsteltenis baarde, was, volgens
zommiger opmerking, de droefheid zo groot niet noch zo algemeen, als toen de
maare van den dood der Koninginne MARIA in deeze Gewesten kwam. De openbaare
rouwbetooningen, en het luiden der doodklokken, zes weeken lang, driemaal daags,
telkens anderhalf uur lang, verwekten eenigen tot onvoegelyk spotten met die
treurigheid. Hier over geraakten zommigen te Rotterdam in hegtenis, en het Gemeen
te Amsterdam nam het zo euvel, dat het den Spotters aanviel en van 't leeven
beroofde. Men kon het hoonen van de naagedagtenisse eens Vorsten, die
verondersteld werd, by de Landen zo veel verdiend te hebben, niet ongestraft
verdraagen.’

Gedenkschriften van den Marquis de Pombal, Staatssecretaris en
eerste Minister van den Koning van Portugal, Joseph I. Derde Deel.
Te Amsterdam, by D. Schuurman, 1785. Behalven den Inhoud der
Boeken, 318 bladz. in gr. octavo.
De berugte Marquis de Pombal wordt ons in dit derde Deel der Gedenkschriften,
(die, wegens de daarbygevoegde bewysstukken, ten minsten het uiterlyk voorkomen
van geloofwaardigheid hebben, en over het geheel wel geschreven zyn) afgeschilderd
als een man van veele bekwaamheden; doch die, door eene onverzadelyke zugt
naar rykdommen en eene onverzoenlyke wraakgierigheid, zelfs jegens dezulken,
die hy slegts waande zyne vyanden te zyn, zodanig bezield was, dat de vrees en
benaauwdheid de gemoederen der Inwooners van Lisbon geheel en al had
ingenoomen, zo dat zy, in geduurige argwaan leevende, onder elkanderen voor de
minste gemeenzaamheid bedugt waren, en de menschelykheid, de toegenegenheid
en alle gezellige aandoeningen, byna in alle harten waren uitgebluscht. Hebben wij,
(*)
in ons berigt van de twee eerste Deelen deezer Gedenkschriften , een doorslaand
bewys zyner wraakgierigheid bygebragt in een door hem verdichten toeleg op des
Konings leven, waarby hy, zich wreekende over zyne vyanden, het bloed van veele
aanzienlyke persoonen des ryks onschuldig heeft doen stroomen; thands zullen wy
zien, dat hy, schoon meer verlicht dan het gros zyner landgenooten, egter, de
raderen van bygeloof en dweepery zelfs in beweeging bragt, om zyn wraakzuchtig
hart te kunnen voldoen. Het Auto-da-fe van den 21sten September 1761, den
bepaalden dag voor de rechtspleeging en het beklaaglyk uit

(*)

Zie Alg. Vad. Letteroef. VIde D. bl. 474.
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einde van den vermaarden Pater Malagrida, strekt hier van ten voorbeeld, en is
tevens een van de berugtste, waarvan de geschiedenis ons eenige gedachtenis
heeft nagelaaten. De hoogachting, welke deeze ongelukkige grysaart genoot, en
zyn toestand inzonderheid, verwekten toen, uit hoofde van verscheidene
omstandigheden van zyn straf, de grootste nieuwsgierigheid, en zulks kan heden
nog niet nalaaten de aandacht van den Leezer op te wekken.
‘Men had byzondere logies rondom de plaats van Roccio gemaakt; verscheidene
detachementen van Cavalery en Infantery waren, benedenwaards, in orde van
betailje geschaard, en strekten zich uit tot aan de poort der Dominikanen. ----- Ieder
Soldaat had zes kogels om te schieten. ----- Het Schavot, op 't welk men voor de
misdadigen het vonnis van hunne veroordeeling uitsprak, was gemaakt by wyze
van een Amphitheater, en rykelyk vercierd. ----- De Adel, de leden van verscheidene
gerechtshoven, en die van het ministerie waren genodigd tot dit vreemd en akelig
schouwspel, en zy begaven zich derwaards in menigte. ----- Het was het oogmerk
van den Marquis om aan deeze nieuwe handeling van zyn wraak alle openbaarheid
en al het gerucht, welk immer mogelyk was, mede te deelen. ----- Malagrida, oud
73 Jaaren, met de doodverw op zyn aangezicht, en zich naauwelyks staande
kunnende houden, kwam te voorschyn met de handen geboeid, tusschen twee
Benedictyner Monniken en twee Heeren, volgens het gebruik geschikt, om hem als
gevaders in deeze treurige plegtigheid te dienen. ----- Deeze ongelukkige oude man
ging aan het hoofd van 52 veroordeelden, onder welke men twee andere geördende
broeders rekende, een Franciscaner en een Dominikaner Monnik; maar hy was de
eenigste die geboeid was, en de eenigste, die, op dien noodlottigen dag, eenen
schandelyken en wreeden dood moest ondergaan. ----- De plaats was van alle
kanten met eene ontelbare menigte volks vervuld; derwaards gelokt door hunne
greetige en onuitspreekelyke nieuwsgierigheid voor dit soort van schouwspel; eene
nieuwsgierigheid, welke den naam vergrootte van eenen man, sedert langen tyd in
Portugal vermaard door zyne voorbeeldige zeden, zyn onberispelyk leven, hoogen
ouderdom en de vruchten van zyne Apostolische Werken; van een man, die
inzonderheid geacht werd van 't volk, van de grooten en van de Koningen zelve;
van een man, die als een orakel geraadpleegd wierd door Mariana van Oostenryk,
die onsterflyke Koningin, wier gedachtenis eeuwig in het hart der Portugeezen zal
leeven; - van een man, inzonderheid vereerd met veel hoogachting, door Koning
Johannes V, die geestelyke oefeningen onder zyne bestiering wilde houden, en
wegens deeze daad van godsvruchtigheid, inzonderheid gepreezen werd door
Benedictus XIV, in eene redevoering, welke deeze Opperpries-
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ter in eene volle kerkvergadering uitsprak, na den dood van dien Vorst.
Zodanig werd die Geestelyke veroordeeld, in 't aanzien van de geheele waereld,
als een godlooze, als een afvallige, en als de schuldigste aan schynheiligheid. Na
het leezen van de sententie, welke geen bepaalde misdaad vaststelde, ging de
Aartsbisschop van Sparta, Vicarisgeneraal van den Kardinaal Patriarch, voort, tot
zyne onteering. ----- Vervolgens werd Malagrida gebragt voor het gerechtshof van
de Supplieken, welke hem veroordeelden om levendig verbrand te worden; maar
de Benedictyners, welke hem de behulpsaame hand booden, verkregen dat hy te
vooren zou gewurgd worden. ----- Dit vonnis werd ogenbliklyk ter uitvoer gebragt,
waarna de troepen op hunne plaats werden gesteld, om alle toegangen te sluiten;
en deeze maakten een kring uit van 160 man. ----- De eerste Inquisiteur, Nuno
Alvares Pereira de Mello gaf dien dag, in het convent der Dominicanen, tot blydschap
van de overwinning, door de Inquisitie op de vyanden van het geloof behaald, een
overheerlyk Festein, waarby de Adel en verscheide leden van het gerechtshof der
Inquisitie tegenwoordig waren. Dusdanig was het, dat Gabriël Malagrida, een
Italiaansche Jesuit, geboren 1689 te Minaio, eene kleine Stad van het bisdom Come
in het Hertogdom van Milane, zyn levensloop, op eene elendige wyze, eindigde.
Het vonnis van het gerechtshof L'Inconfidence, van den 12 January, 1759, had hem
schuldig aan gekwetste Majesteit verklaard, en als een van de voornaamste
Opperhoofden van den afgryslyken aanslag, op den 3den September 1758 begaan,
aangemerkt. ----- Ondertusschen wordt in het vonnis, welk voor zyne executie vooraf
ging, en welk aan het einde van het Proces komt, geen enkeld woord gesprooken
van deeze misdaad, die even zo groot en even zo strafbaar is als alle de geenen,
van welken men hem beschuldigt. ----- Dit stilzwygen was voor de schranderste
Staatkundigen, en voor de bedrevenste in de Wetenschap der gerechtshoven, en
de beslepenheden der kabinetten, een onoplosbaar raadsel. - Zy waren genoodzaakt
hunne onkunde te bekennen, en af te zien van een problema op te lossen, dat boven
hun verstand en vermogens ging. ----- Hoe kan men in de daad begrypen, dat een
monster, overtuigd van de ergerlykste misdaaden, de aanvoerder, de raadgeever,
de eerste beweegoorzaak van eene samenzweering tegen het leven van zyn
souverain, gestraft zy voor onderwerpen, oneigen aan deeze afgryzelyke
beschuldiging; dat het vonnis, welke hy by de straf voegt, niets tot een grondslag
en tot een beweegreden heeft dan eenige dwalingen zonder gevolg, eenige
voorstellingen belachlyker dan gevaarlyk, waarby een verstandig man veel minder
opzetlyke en bedagte godloosheden zal vinden, dan de mymeringen van een oud
man, die buiten zyne zin-
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nen is; dat dit vonnis, in een wysgeerige en verlichte eeuw, gegeeven zy door een
ongewoon en geweldadig gerechtshof, waarvan alle verlichte Gouvernementen
wyslyk de haatelyke gerechtspleegingen afgeschaft, of ten minsten binnen zulke
enge paalen beslooten hebben, dat men niet meer voor dergelyke buitensporigheden
te vreezen hebbe?’
Het vonnis of de sententie zelve van het gerechtshof der Inquisitie tegen Pater
Malagrida, dat wy hier in dit Deel onder de bewysstukken vinden aangevoerd, is
een gedenkstuk van zotheid en wreedheid, welk men in de eeuwen van onkunde
zelfs niet zou hebben kunnen leezen, zonder eene regtmatige verachting en eene
waare verontwaardiging. ----- Men zal daar zien dat geene, waarvan de Historiën
der onbeschaafdste en wreedste Natiën misschien geen voorbeeld opleveren; een
ongelukkig oud man, wiens harzengestel men in wanorde gebragt had door
geweldige gestrengheden en kwaade behandelingen, en wiens mymeringen men
vervolgens voor een misdaad uitkryt. ----- Hy tragt zyne dwalingen met de beginzelen
en grondregelen. van het geloof overeen te brengen, en men veroordeelt hem als
een volslagen Ketter; hy herroept ze, en men verklaart hem als een hardnekkig
Ketter. ----- Het was in eene naauwe gevangenis dat hy zyne zotte inbeeldingen
voortbragt en uitventte, en men behandelt hem als een verleider des volks, als een
oproerige, die zonder ophouden bezig was om nieuwe bekeerlingen te maaken.
----- Hy stemt eindelyk toe, dat zyne openbaringen, hoe zeker zy hem ook
toescheenen, niet meer dan ydele harssenschimmen konden zyn; maar om dat men
wil, dat hy ze kwaadaartig verzonnen heeft, niettegenstaande die toestemming,
niettegenstaande zyne betuigingen, zo veroordeelt men hem, zo straft men hem,
als een onboetvaardigen zondaar.
Zie daar, met twee woorden, het geen uit de bewyzen of veel eer uit de
tegenstrydigheden voortvloeit, in deeze berugte sententie byeengezameld;
tegenstrydigheden, welke aan de vyanden zelve van Malagrida niet ontsnapt zyn,
en hen bewogen hebben, om hunne vermogens by die van den Marquis de Pombal
te voegen, om alle uitgegeven Kopyen, welke zich daarvan verspreid hadden, te
rug te haalen; welke laatste ook het verkoopen van dezelve gestrengelyk aan alle
drukkers liet verbieden, en alles in 't werk stelde om dit gedrogtelyk voortbrengzel
in eene eeuwigduurende vergetelheid te begraven.
Dan, daar 'er niemand zo slegt is of hy heeft altyd nog eenige goede zyden, zo
was het ook met deezen Minister gelegen; want, behalven het herbouwen van het
verwoeste Lisbon tot een der schoonste Steden van Europa, waardoor hy het recht
tot de erkentelykheid zyner Natie verkregen heeft, en zichzelf een gedenkteeken
heeft opgerecht, dat zynen naam onsterfelyk maakte, heeft de Schryver deezer
Gedenkschriften
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ook nog eenige loflyke daaden van hem aangeteekend, die waarlyk nuttig zyn voor
het geluk van het menschdom, en de verontwaardiging, die wy voor deezen, mogelyk
wat al te hatelyk afgeschilderden, Minister, hadden opgevat, eenigermate verzacht.
‘De eerste gebeurtenis van dit soort, is de heerlyke oprichting van het Koninglyk
(*)
Collegie der Edelen; een ontwerp waarmede Carvallo niet nagelaaten hadde zich
bestendig bezig te houden zedert het verdryven der Jesuiten, om hetzelve voltallig
te maaken; ten minsten ten opzichte van den jongen adel, zynde dit de ledige plaats,
welke deeze werksaame Societeit had nagelaaten in de publieke opvoeding. Hy liet
de gebouwen op eene gevoegelyke wyze tot zyn oogmerk bereiden, en het nieuw
Collegie werd met veel pracht en plegtigheid geöpend op den 19 Maart, 1766. ----Deeze nuttige stichting wierd gesteld onder de onmiddelyke afhangkelykheid van
den Souverain, welke haar de uitmuntendste bescherming beloofde. ----- Het plan
van opvoeding, 't welk men zich voorgesteld had te volgen, wierd van alle kundige
lieden omhelst en goedgekeurd. ----- De edele kweekelingen oefenden zich, onder
uitgekoozen meesters, in de Taalen, in de Weetenschappen en in de fraaije Kunsten;
maar de keuze van deeze meesters werd voor de geleerden van Portugal eene
harde vernedering. Want van zo veele onderwyzers werd 'er slegts een uit den
schoot der Natie genomen; alle andere waren Italiaanen, uitgezonderd twee
Ierlanders, van welke de eerste belast wierd om de Engelsche en Fransche Taalen
te leeren.’
‘Ter zelver tyd hield hy zich bezig met eene andere zorg, niet minder nuttig voor
den Staat, en niet minder waardig voor alle onze lofredenen, namelyk: met die van
te voorzien in de opvoeding der burgerkinderen, van de laagste klasse van het volk.
Dit onderwerp, in 't algemeen al te zeer veronachtzaamd, verdiende des te meer
alle oplettendheid van een waakzaam Minister, nadien arme ouders, dikwils beroofd
van de middelen, om hunne kinderen het nodig brood tot hun bestaan te bezorgen,
des te minder hulpmiddelen hebben, om ze een goede opvoeding te geeven. ----In zulk een groote Stad als Lisbon, en na zo veele jaaren van onheil en ellende,
was het getal van deeze ongelukkige kinderen zodanig aangegroeid, dat dit deerlyk
schouwspel een algemeen medelyden verwekte. De Minister nam een besluit, om
zo veele in het Arsenaal te plaatzen, als dit gebouw konde bevatten, alwaar zy acht
jaaren lang, op kosten van den Staat, moesten onderhouden worden, en zodanige
handwerken leeren, waardoor zy in staat gesteld wierden, om zichzelven te kunnen
voeden.’

(*)

Dit was de geslachtnaam van deezen Minister, onder welken hy in deeze Gedenkschriften
gemeenlyk voorkomt.
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‘Maar van al het geene, welk Carvalho naderhand gedaan heeft, tot welzyn van de
Burgers en Inwooners, was 'er niets dat meerdere en grootere toejuiching verwekte,
en met meer vreugde en erkentelykheid ontvangen werd, als het Edict, welk aan
de Scheepvaart der Natie eene vryheid vergunde, van welke zy nooit had behooren
beroofd te worden. ----- Een ieder kreeg eindelyk de vryheid, om, ten allen tyde,
zyne Scheepen en zyne Koopmanschappen te zenden, het zy naar de Havens van
America, het zy naar die van de Portugeesche heerschappy in Europa, alwaar de
Koophandel niet verboden was door een uitsluitend privilegie. ----- Dank zy die wyze
toegeevendheid! De Kooplieden begonnen toen we der adem te scheppen; zy
hoopten den dag weder te beleeven, op welken zy geheel verlost zouden zyn van
de doodlyke ketenen, welke zo langen tyd den Koophandel en de industrie der Natie
gebonden gehouden hadden.’ - Deeze aangenaame hoop wierd ook niet bedrogen,
en men zag welhaast de uitwerkingen van deeze gelukkige omkeering.

Reize langs den Neder-Rhyn, over het Loo, Elten, Emmerik, Wezel,
Duisburg, Keizerswaart, Dusseldorp, Keulen tot Bon, en voorts
over Krevelt, Gelder, Kevelaar, Kleef, Nymegen, Arnhem,
Roosendaal en Dieren te rug. In Oogstmaand des jaars 1784, door
een gezelschap uit een der Nederlandsche Steden gedaan. In 24
Brieven aan eenen Vriend medegedeeld, en met Geschied- en
Oudheidkundige Aanmerkingen doorvlogten. Te Campen, by J.A.
de Chalmot, 1785. In gr. octavo, 218 bladz.
Een der Leden van het in den tytel gemelde gezelschap geeft in deeze Brieven,
aan zynen Vriend, een verhaal van hun Speelreisje, door de opgenoemde plaatzen,
met melding van het merkwaardigste door hen bezigtigd, dat hem ook nu en dan
op het geschied- en oudheidkundige van dezelven doet stilstaan. Het verhaal is in
zyne soort wel ingerigt, als een gemeenzaam verslag, dat men aan zyn Vriend geeft;
en de daarin medegedeelde byzonderheden van deeze en geene plaatzen zyn, zo
veel ons bekend is, naar waarheid; uit welken hoofde men hetzelve met genoegen
kan doorbladeren, en 'er een nuttig gebruik van maaken, wanneer men, gelyk nog
al veele Hollanders doen, een soortgelyk speelreisje aangaat. ----- Zy, die dit willen
doen, en ondertusschen de zuinigheid in agt neemen, ontvangen reeds in den
eersten Brief eene waarschouwing deswegens, om zig met geen by zig houdend
rydtuig te belasten, maar liever van de gewoone Postwagens of extra Post gebruik
te maaken. En deeze les is in dit opzigt niet af te keuren; maar hier komt egter tegen
op,
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dat men, in 't eerste geval, meer gemak en vermaak heeft. Die de zuinigheid altyd
wil behartigen moet zulke speelreisjes liever niet onderneemen; de oude Hollandsche
regel is, onzes oordeels, niet te wraaken: ‘Men moet t'huis zuinig zyn, maar als men,
buiten noodzaak, reist, moet men het gemak en vermaak zoeken, en 'er zyne beurs
voor dien tyd ordentlyk aan opofferen; dat men dan t'huis, zo 't noodig zy, verder
wel weder te gemoet kan komen.’ ----- Des Briefschryvers les by den aanvang
gegeeven leidde ons tot deeze opmerking; doch wy zullen dezelve niet verder
uitbreiden; en liever den Leezer terstond een staal van des Reizigers schryfwyze
mededeelen, en uit deeze Brieven overneemen, het geen hy ons, na de Stad Kleef
beschreeven te hebben, meldt, wegens de heerlyke gezigten, die daaromstreeks
het oog van alle Reizigers verrukken.
‘Een kwartier uurs buiten Kleef ligt, zegt hy, de beroemde Keurvorstlyke
Diergaarde, waarin men eene meenigte van aangenaame Wandelingen aantreft.
De omtrek van deeze Wildbaan bevat genoegzaam evenveel Weiland als
Boschaadje. Van rondsomme is dezelve met palissaaten zeer digt omheind, en aan
de Woudzyde nog daar en boven met eenen zwaaren Beuken Haage afgeslooten.
Vier Poorten verstrekken daar aan tot ingangen; en het staat aan niemand vry om
met losloopende Honden daar binnen te komen, men moet die met een touw, aan
de halsband vastgemaakt, leiden, ten welken einde tot waarschouwing, boven ieder
Poort in het Hoogduitsch staat geschreeven: de Honden hebben hier geen kwartier.
Wy zagen in deeze Diergaarde een groot aantal Harten en Rhéen, die 'er nog
veelvuldiger zyn geweest, dewyl, zo men ons berichtte, in het begin des jaars 1784,
door de zwaare overstrooming, meer dan honderd daar van in het water zyn
gesmoord. Deeze Dieren graazen des zomers in de Weiden en Bosschen, en
wanneer het Aardryk met sneeuw bedekt, geen voedzel meer voor hun oplevert,
worden zy met hooy gevoed, ten welken einde in 't Bosch verscheidene Stallingen
met Kribben zyn vervaardigd.
Het Amphitheater tegens een Berg aan liggende, voldeed my niet, schoon men
het my als een voortreffelyk stuk der Bouwkunde had aangepreezen. Niets van dat
grootsche wordt 'er na myne gedachten in gevonden, het welk op het eerste gezicht
treft, of van dat schoone, 't welk een ieder, die maar eenige smaak heeft, aandoet:
verre zelvs hier van, vertoont het zich op zekeren afstand popachtig, en wordt daar
by sober onderhouden, zo wel als de Fonteinen en de Naald of Zuil, waar op een
groot yzeren Beeld is geplaatst, het welk men my verzekerde het afbeeldzel van
(*)
den zo ongelukkig verdronkenen Veldheer MARTEN SCHENK te zyn . Het Bronhuisje
ik ook

(*)

Dit ongeluk trof hem in Oogstmaand des jaars 1589, ter gelegenheid van eenen mislukten
aanslag op Nymegen, welke, door den vyand ontdekt zynde, dien Overste met de zynen
vlugtende, de rampspoed bejegende, dat het Vaartuig, waar op hy stapte om aan de andere
zyde van de Waal over te steeken, al te zeer met Volk overlaaden zynde, om sloeg, waar
door hy, die zwaar gewapend was, in 't water gevallen zynde, terstond naar den grond zonk.
Die van Nymegen vonden naderhand zyn Lyk, waar van zy 't hoofd en de vier deelen op en
omtrent de St. Anthonis Poort ten toon stelden. De Spaansche Gouverneur VARRABON deed
egter de stukken kort hier na in eene Kist bewaaren; die Prins MAURITS, twee jaaren laater,
na 't overgaan der Stad, eerlyk begraaven liet. MARTEN SCHENK, die van de Spaansche zyde
tot de Staatsche was overgegaan, is van de laagste Krygsdiensten, tot de waardigheid van
Veldoverste opgeklommen; en men getuigt van hem, dat het hem nimmer aan moed, somtyds
aan beleid en voorzigtigheid, mangelde. WAGEN. Vad. Hist. VIII. Deel, bl. 308.
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niet veel, en de Brongasten zeide men ons doorgaans in een gering getal te zyn,
niet tegenstaande de bekende kundigheid van den Bron-Medicus Professor SCHUTTE,
en de goede werkingen die veelen aan deeze mineraale Wateren toeschryven,
byzonder in ziektens die uit schorbuit, jigt, gal, verstopping der ingewanden, en
verzwakking der zenuwen, voortvloeijen. Met dat al, is hier eene gestadige
afwisseling van Vreemdelingen, door de aangenaamheid der plaatze uitgelokt. Geen
wonder dan ook, dat de peinzende Staatsman, diepdenkende Geleerde, en nyvere
Koopman, hier geduurende eenige dagen hun verblyf komen houden, ten einde
eene frissche lucht ademende, hunne vermoeide herssenen rust te verschaffen,
door zich met niets anders te bemoejen, dan met het beschouwen van verrukkende
Gezichten, het wandelen en ryden in aangenaame Oorden, waar de Natuur als 't
ware op elk oogenblik iets nieuws aan het bespiegelend oog aanbied, als mede
door het genot van andere onzondige uitspanningen, die men hier in meenigte
aantreft, om zo te spreeken, eenen nieuwen voorraad van lust op te doen, om
vervolgens, met eenen verdubbelden iever, ieder zyne taak weder op te vatten.
De Berg, tegens wiens voetstuk het Amphitheater staat, en doorgaans den naam
(1)
van Sterrenberg draagt, doch door BROUER. VAN NIDEK de Springberg wordt
genoemd, en die de hoogste van het gantsche Gewest is, heeft op deszelfs kruin
eenen fraaijen Lindeboom, die rondsomme van Zitbanken is voorzien. Van deezen
Berg heeft men de uitmuntendste Gezichten die men zich kan verbeelden. De Stad
Kleef, schoon op drie Bergen gelegen, duikt als 't ware in de laagte weg; meer dan
twaalf bemuurde Steden worden 'er in 't verschiet, de eene nader by, de andere
verder af, gelegen, gezien, terwyl het oog zich ten zelfden tyde verlustigt met de
Schepen te beschouwen, die langs den kronkelenden Rhyn en Waal heen en weer

(1)

Kab. van Oudh. VI. Deel, bl. 272.
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vaaren; en verders de heerlykste Landsdouwen, die met Dorpen, Gehuchten,
Beekjes, Boschjes, Koornlanden, Bergen en Valeyen bezaaid zynde, ééne natuurlyke
Landkaart aan het gezicht aanbieden. Naby deezen Berg liggen nog twee anderen,
van waar men insgelyks fraaije uitzichten heeft, en die de naamen van Botterberg
en Koperenknop droegen.
De Nassauwsche Poort uitgaande, ontmoet men aan de linkerhand het schoone
en vermaaklyke Bellevue, welk Lusthuis tot een buitenverblyf aan den Heer Baron
VAN SPAAN verstrekt; hier zyn veele vermaakelyke wandelwegen, benevens een
Belvidere, dat verrukkelyke gezichten aanbied. ----- Een weinig voorwaarts is de
Nassauwsche Altée, zynde eene schoone wandeldreef met Lindeboomen beplant;
deeze Laan ten einde zynde, ziet men aan de regterhand eenen yzeren Pylaar, van
onderen met vier dergelyke zittingen voorzien: men berichtte ons, dat, op het
bovenste gedeelte van dien Pylaar, een fraay gewerkt Cupido-beeld had gestaan,
door de Franschen moetwillig daar afgeschooten en vernield. ----- Niet verre hier
van daan, en na by den weg, staat eene halfmaanswyze gemetzelde muur, met
een hek gesloten, het welk, voor deezen, met allerhande oude Romeinsche steenen
Beelden, Inscriptien, Urnas, Graflampen enz. is versierd; welke oude gedenkstukken
met eene onbegrypelyke zorgvuldigheid door Graaf MAURITZ VAN NASSAUW in eene
lange reeks van jaaren zyn verzameld. Veelen daar van had hy van Xanten bekomen,
en ook eenigen in eenen zekeren kelder op het Slot te Kleef gevonden; dan
tegenswoordig zyn die geheel en al verwaarloosd, en daar wordt genoegzaam de
(*)
hand niet meer aan gehouden . In 't midden van dit Halfrond, is eene verheve
Graftombe opgericht, ten eenemaalen uit aan malkanderen geschroefde yzeren
plaaten bestaande, met de Stamwapenen van het Nassauwsch Geslacht daar in
gegooten. Hier heeft het Rif van Graaf MAURITS geduurende zes maanden in gerust,
doch is vervolgens naar Siegen gevoerd, en aldaar by zyne Voorouders in den
Vorstelyken Grafkelder geplaatst. - Ter zyde van dit Halfrond, klimt men zagtjes
langs eene Dennen Laan tot op de kruin van den Spitsberg, welke ook van alle
kanten verukkende gezichten oplevert.
Niet verre van hier, vertoont zich eene soort van Amphitheater, of, om my beter
uit te drukken, een door de wyze hand des Scheppers gewrocht Schouwtoneel, het
welke zich voorby den zogenaamden Vreugdenberg, achter Berg en Dal, zynde de
naam van het beschreevene Halfronde Metzelwerk, en dus meer dan een half uur
ver uitstrekt. Dit is met trotsche Eiken, Beuken en Elsen beplant; ook worden hier
veeler-

(*)

BROUER. VAN NIDEK, Kab. van Oudh. VI. Deel. bl. 272

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

525
leye soorten van Heesters, en ontelbaare verscheidenheden van Kruidgewassen
gevonden. Van dit groene Schouwtoneel heeft men een onbepaald gezicht, en ziet
uuren ver eene verrukkend schoone mengeling, van Steden, Dorpen, Koornryke
Velden, snel voortrollende Waterstroomen; en, in 't verschiat, Bergen die zo verre
zyn afgelegen, dat zy zich slegts als blaauwe dikke wolken vertoonen. Geen wonder
dus, dat de dichtlievende LANGENDYK, dit pronkjuweel der Natuur voor oogen
hebbende, 'er aldus van heeft gezongen.
Zie gints (een wonder der Natuur,
Voor vreemdeling en Nagebuur)
Die halven Schouwburg voor uw oogen.
De Stad, het blinkende Kasteel,
Versiert met menig Lustprieel,
Houd alle zinnen opgetogen.
De zand, konyn en vreugden Berg,
Voorzien van wild, dat vlug en erg,
In 't groen den Jager zoekt te ontduiken,
En voor den snellen Haazewind,
Geen schuilplaats in de vlakte vind,
Vlugt onder kreupelbosch en struiken.
De Tuinen langs den waterkant,
Met Boomen ryk van vrugt beplant,
En aangenaame Waterbeeken;
Dit alles trekt den Geest om hoog,
Op 't zien van deezen wonderboog,
Om God te looven en te smeeken.

Wy hadden onzen intrek genoomen in de Diergaarde by den Kastelein MAYWALD,
op wiens eerste ontmoeting, wy ons den wandelaar op de belle Promenade in het
(*)
Baggeren Klooster te Nuys vertegenswoordigden , dewyl dit paar Menschen wonder

(*)

Dit slaat op een klugtig voorval, in een voorigen brief aldus verhaald. ----- ‘Te Nuys komende,
was ons eerste werk na het Baggeren Klooster te vraagen, dewyl ons dat als eene
merkwaardige byzonderheid was opgegeeven, 't welk wy niet moesten verzuimen te gaan
zien. Van buiten had dit Gebouw weinig aanzien, dan men ontmoet meer dat de Gevel juist
niet met de pragt en netheid van het inwendige zamenstemt. Aangeklopt, opengedaan en
binnengetreden zynde, kwamen wy op een soort van Bassecour, die vry natuurlyk na een
verblyf van Verkens geleek, en egter tot eene wandelplaats verstrekte, voor een persoon van
eene ryzende gestalte, die eenen bemorsten gestreepten Japon om zyne lendenen had
geslagen, en alle de uiterlykheden vertoonde van ruim half gek te zyn; deeze betuigde ons
tot verscheidene maalen toe, dat het une belle Promenade was, daar hy zich verlustigde, en
dit was al wat wy 'er uit konden krygen. Na hier tot verveelens toe gewagt te hebben, verscheen
'er ten laatste een crasseuse Monnik, in Minoriten gewaad; aan wien wy verzogten, om ons
het merkwaardige van 't Klooster te doen zien. Deeze snaak bekeek ons een voor een, waar
na hy hartig begon te lagchen, zo dat wy nu omtrent begreepen, met Gekken opgescheept
te zyn, en dit was ook wezentlyk zo: want, zonder ons een enkeld woord toe te spreeken, liep
de bruin getabberde Vent in een vertrek, waar wy hem volgden, en eenige snaaken vonden,
die even wys genoeg waren, om hunne Pintjes en Vlessen te ledigen; in dit gezelschap bevond
zig mede eene Nimf, die fris mede poculeerde, en al het uiterlyke had, van een Dame uit de
Jonkerstraat te zyn. Dit Gesticht ons als zeer merkwaardig zynde opgegeeven, klampten wy
op nieuw den Monnik aan, en verzogten hem op eene ernstige wyze ons toch het Klooster
te laaten zien; dan wy kregen geen ander antwoord, dan dat wy alles gezien hadden, en hier
op begon de Vent weder luidkeels te lagchen, 't welk door een Chorus van het drinkende
gezelschap gevolgd wierd. Ziende dat 'er niets aan te doen viel, gingen wy heen, ontmoetten
op nieuw den Wandelaar, die nog zeer lustig op zyne belle Promenade. spanceerde. Op
straat gekomen zynde, lachten wy eens hartelyk van zo gefopt te zyn, dan waren teffens
knorrig van zo slegt onderrigt te hebben bekomen.’
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veel van wezen en houding na malkanderen gelykt. Wy waren zeer te vreden in dit
verblyf, en men weet hier zo wel als in het andere Logement by ROBBERTS, tot een
duit toe, wat men verteert; tot dien einde, hangt 'er bezyden de kamerdeur van
binnen, eene gedrukte Koninglyke Ordonnantie, waar op de prys van alles, tot de
minste beuzeling toe, aangetekend staat, en de Kasteleins mogen niets boven die
bepaaling vraagen.
's Middags, zo wel als 's avonds, was 'er een talryk gezelschap aan tafel, en in
eene kamer, naast het eetvertrek, plaatsten zich, toen het nagerecht opgezet was,
eenige Muzikanten, die de aanzittende Gasten door het geluid hunner Speeltuigen
trachtten te vervrolyken, en tot eene milde gifte aan te spooren. Deeze knaapen,
hun concert geëindigd hebbende, en na dat alvorens, door eene uit het midden van
hun afgezonden, de giften in eene hoed waren ingezameld, trad 'er op den eersten
middag dat wy aan die tafel spysden, eene magere Vent binnen die zeer sober in
het habyt was, en zich als gek hield. Hy was van eene Harp voorzien, die hy
ongemeen schraal behandelde, en welk disharmonieerend geluid gepaard ging met
slordige Straatdeuntjes, die door eene roestige keel wierden gezongen. De Kerel,
bemerkende dat ons dit muzyk verveelde, maakte een einde van speelen en zingen;
en haalde eene bemorste portefeuille uit zyn zak, voorzien met slegt gekladde
figuurtjes, die op eene zeer indecente wyze waren uitgedoscht. Een Heer van het
gezelschap, die zekerlyk dagt zich wonder wel uit te slooven, bemerkende dat eene
aan ons onbekende doch zeer welleevende Dame, die naast hem aan tafel zat, en
die wy vernamen in 's Hertogenbosch te
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woonen, eenige begeerte liet blyken, om die todden, waar van zy voor zeker den
inhoud niet wist, te zien, maakte 'er zich spoedig, met eenen ongemeenen yver,
meester van, en bood haar die op eene bevallige wyze aan; dan de Dame had 'er
naauwelyks de oogen op geslagen, of zy gaf die zonder een woord te spreeken aan
het Galante Heertje te rug, en beantwoordde dus, op eene verstandige wyze, deeze
ongemeene gedienstigheid. ----- 's Avonds wierd 'er in ons Logement een Bal
gegeeven, waar op tout le beau monde van Kleef verscheen; hier bevonden zich
verscheidene levendige Dames en Juffers onder, die 'er wel uitzagen en zeer vlug
op eene bevallige wyze dansten.’

Gedichten van het Genootschap, ten spreuke voerende, Hier na
Volmaakter. Te Amsterdam, by J. Wessing en D. en J. Tol, 1785.
Buiten het Voorbericht, 311 bladz. in gr. octavo.
Een Tiental vrienden en minnaars der schoone Dichtkunst, onder welke zommigen
reeds ryken roem in het vak dier eedle kunst behaald hebben, biedt hier de vrugten
zyner uitspanning der Nederlandsche waereld aan. Niemand kan deeze Verzameling
den naam van eene kiesche weigeren. Het eene Dichtstuk overtreft wel het andere,
doch allen hebben zy haare byzondere waardy. De Godsdienst, wel byzonder op
de leest der Gereformeerden geschoeid, en het Vaderland, leveren de voornaamste
onderwerpen voor deezen bundel. Wy kiezen, uit dezelve, een gedeelte van een
Dichtstuk, van den Heer J.C. Mohr, getyteld: Een waar Christen de beste
Vaderlander, om onze Landgenooten een proef te geeven van den Dichttrant van
dit nieuw Genootschap, en vertrouwen, dat herzelve, om zyne belangrykheid in
deeze dagen de aandagt onzer Leezeren verdient. Naa dat de Dichter dan iets over
de Geestelyke Vryheid gezegd heeft, gaat hy dus voort.
Myn waare Christen, in wiens oogen
Het edelst kleinnood van den Staat,
De Godsdienst is, zal nooit gedoogen,
Dat Vryheidsmin haar zy verlaat.
Hy gunt de vryheid van geweten,
De regten van elk ingezeten,
Aan elk die in de heilleer dwaalt;
Maar kan noch zal 't als dwangzugt wraaken,
Voor God en zynen Zoon te waaken,
Te zorgen voor de leer in 't heilig boek bepaald.
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Is Deugd, in aller braaven achting,
De sterkste zuil der Maatschappy,
En zet dan 's Christens deugdbetragting
Zyn Vaderland geen sterkte by?....
Ja hy die al zyn welbehaagen
Vind in zyns meesters beeld te dragen,
Al treurt hy daaglyks om gebrek,
Poogt JESUS blinkend spoor te drukken;
En, mag 't hem eenigzins gelukken,
Hy toont, door zyn gedrag, dat beeld in elken trek.
Moet zulk een deugdzaam Volk niet bloeijen
Waar elk de nedrigheid vertoont;
Waar spaarzaamheid elks winst doet groeijen,
Waar eerlykheid elks handel kroont;
Waar jongelingen 't spoor betreden
Der ouderlyke burgerzeden,
En naarstig zyn in ambt en werk.
Waar elk gedienstig is voor andren,
De waarheid spreekt en met elkandren
In vree verkeert, in huis, in burgerstaat en kerk?
Uit 's Lands Kronyken weet myn Christen
Hoe God zyn Vaderland van 't juk
Bevrydde, en, ondanks woede en listen
De Vryheid hoedde in allen druk.
Zyn dankbaarheid wil eedle Helden,
Die goed en bloed voor Vryheid stelden,
Versieren met een burgerkroon;
Hun huis, hun naakroost niet vergeeten,
Maar nooit hun feilen deugden heeten:
(*)
Nooit Zoon van Gideon doen stygen op een' Troon.
Myn Godsvriend, in zyn' vryheidsyver,
Houdt best het veilig middenspoor:
Hy leent, noch wreevlen oproerstyver,
Noch slaafschen vleijer, ooit gehoor.
Kan hy der Vryheid dienstbaar wezen;
Hy, zonder liegen, plooijen, vreezen

(*)

Richt. 8. vs. 22, 23.
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Voor Heerschzugt, durft met moed en klem,
't Verzoek van Medeburgren schraagen,
En voor zyn Burgervadren dragen;
Maar onbescheiden drift en dwang is ver van hem.
Hy, die 't gezag der Overheden,
Ook in een vry Gemeenebest,
Eerbiedigt als om wyze reden
Door God, zyn' Vader, zelf gevest;
Zal de eedle Vryheid nooit verbastren,
In spoorloos en losbandig lastren;
Laakt de onderschikking nooit als dwang,
Gehoorzaamt zyne Medeborgers,
Door Raad en Volk gesteld tot zorgers
Voor 't algemeene nut in Staats-en Stadsbelang.
Hy, die beseft dat aardsche dingen,
Staag onvolmaakt vol leemten zyn,
Dat tyd en lotverwisselingen
In elk ontwerp, hoe goed het schyn,
Onfeilbaar nieuw gebrek doen komen;
Zal stil zyn, voor verandring schroomen,
Zolang 't gebrek nog draaglyk is:
Maar, als 't gevaar der duurste panden,
Die hy op 't schendigste aan ziet randen,
Hem dringt, dan waagt hy 't al voor hun behoudenis.
Heeft hy in de algemeene zaaken
Bewind of invloed; de Eigenbaat
Poogt hem vergeessch haar' slaaf te maaken,
Door haar' vernisten helschen raad.
Hy, wiens verheven ziel deeze aarde
Beschouwt als hem te klein van waarde,
Wiens hart in hoogren kring verkeert,
Zal nimmer om wat lekker eeten,
Of goud, of eer, of ambt, vergeeten,
Wat wet en Burgerregt, wat eed en pligt hem leert.
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Of kan hy zo het volk niet dienen,
Geplaatst in mindren burgerstand,
Zyn toegang tot den ONGEZIENEN
In Christus is voor 't Vaderland.
Dan draagt hy by den Troon der Troonen
't Belang der egte Vryheidzoonen,
Den God der Vryheid nedrig voor;
Dien God, die op de stem der biddren,
Den Vyand menigmaal deed ziddren:
En God, 's Lands trouwste vriend, geeft zynen vriend gehoor.
Maar ‘bid en werk: God roept ten stryde’
Myn Christen, die dit regt beseft,
Gordt met die handen 't staal op zyde,
Die hy in 't bidden troonwaard heft.
En wie zal dan zyn goed en leeven
Gereeder 't land ten beste geven;
Wie minder schrikken voor den dood
Dan hy die weet ‘'k heb niet te zorgen,
Voor eeuwig is myn ziel geborgen;
'k Beveel aan Vaders zorg myn Kroost, myne Echtgenoot?’
Zoo zegt myn Vroome, die beneden
Als reizend vreemdling slegts verkeert,
Wien, daar onzigtbre Zaligheden
Hem trekken, 't zigtbre lokt noch deert:
‘Ja 'k heb een Vaderland hier boven;
Ik wandel daar reeds door gelooven;
Daar is myn edelst Burgerregt,
Daar heb ik 't hart voor uit gezonden:
Nogthans op de allersterkste gronden
Ben ik, als Burger, hier aan 't Vaderland gehegt.’
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Feestzang op de Vierde Verjaaring van den Doggerbankschen
Zeestag, plegtig gevierd in Amsterdam, by gelegenheid van eene
Vaderlandsche Maaltyd op den 5den van Oogstmaand 1785, onder
de Zinspreuk Pro Patria & Libertate. Te Amsterdam, by Jan Willem
Smit, 1785. Groot, buiten het Voorwerk, 23 bladz. in gr. octavo.
Een redelyk vers, dat, op een maaltyd voorgeleezen, wel kan behaagd hebben,
doch, om de onbeschaafdheid op veele plaatzen, zonder verlies voor de Dichtkunst,
kon agterwege zyn gebleeven, of merkelyke veranderingen moest ondergaan
hebben. Men kan aan een groot Vernuft zomtyds eenige onnaauwkeurigheden, en
aan een uitgebreid Dichtstuk zwakke plaatzen vergeeven, maar een middelmaatig
Dichter mag in een klein Stukje niet tegen den gewoonlyken Dichttrant zondigen:
hoope op loopen te laaten rymen is eene onverschoonlyke ruwheid, en meer
diergelyke feilen komen, buiten mindere onnaauwkeurigheden en prosaïke gedeelten,
in hetzelve voor. Met dat alles bevat het Stukje hier en daar tekens van een Vernuft,
dat aanmoediging verdient, en, onder behoorlyke tucht beschaafd zynde, een Cieraad
van den Nederlandschen Parnas zou kunnen worden.

Ferdinand en Constantia, door Mr. Rhynvis Feith, II Deelen. Te
Amsterdam, by J. Allart, in gr. 8vo. Buiten het Voorbericht, 287
bladz. met Plaaten.
Een Roman in den zelfden smaak en even kragtig geschreeven, als de Julia door
(*)
dezelfde bekwaame hand, waarvan wy met lof gewaagden . De Heer FEITH bezit
eene wyze van schryven, die den leezer geheel medesleept. Zyn Ed. vergunne ons
deeze aanmerking; het jammert ons eenigermaate, dat hy in zyne geschriften de
waereld van eenen zo donkeren kant beschouwt; stak dit door in zyne Julia, niet
minder kentekens draagt de Ferdinand en Constantia. Het hart der jeugd wil over
't algemeen den weg van het Sentimenteele gaarne op, en de Heer FEITH is in het
zelve haar een zo geschikten en betoverenden Leidsman, dat zy maar weinige
stappen alleen te doen hebben, of zy vervallen in eene wezenlyke, schadelyke
zwaarmoedigheid. Vooral maaken wy deeze aanmerking, dewyl het ons voorkomt,
dat zyn fiksche hand even bekwaam is tot het schilderen van een helderen hemel,
als van een pikdonkeren nacht: het geen wy door eene kleine schildery van zyne
meesterlyke hand, naa het aanstippen van den voornaamen inhoud van den
gemelden Roman, zullen trachten te bewyzen.

(*)

Zie Algem. Vad. Lett. VIde D. bl. 128.
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Ferdinand, een jongman van het sterkst gevoel en de blaakendste driften, doch
tevens een vriend der deugd, stelt, door eenen wonderen zamenloop van
omstandigheden, die zeer kunstig door den schryver geschikt zyn de ontrouw van
Constantia vast, verlaat de plaats zyner inwooning, om van het onaangenaam gevoel
der nabyheid aan zo ontrouw een schepsel, als hy Constantia aanmerkt, ontslaagen
te zyn; hy zet zich neder in een Dorp, waar hy kennis maakt met den Predikant,
wiens dochter, Cecilia, een allerliefst en tedergevoelig meisje, verliefd raakt op
Ferdinand. Dit veroorzaakt in een ziel, als die van Ferdinand geschetst is, de hevigste
schokken en dubbingen; eindelyk besluit hy, daar Constantia hem toch ongetrouw
is, zyne hand aan Cecilia te schenken, doch deeze wil zyne hand niet zonder zyn
geheel hart. Deeze Cecilia wordt dus het slachtoffer haarer ongelukkige liefde en
sterft, het natuurlyk gevolg van haar gestel en de richting haarer hartstochten.
Ondertusschen ontdekt Ferdinand, dat hy zich nopens de ontrouw van Constantia
bedroogen heeft, deeze ontdekking doet zeer veel nieuwe beweegingen by hem
gebooren worden, en eindelyk tot een zelfsmoord besluiten, tot welks uitvoer hy
gereed staat; doch tegengehouden wordt door Constantia, die hem zins lang door
een onbekenden jongeling hadt laaten gade slaan, en hem nu ontmoet; hierop volgt
de volkomenste herstelling hunner afgebroken liefde door een gelukkig huwelyk.
Zie hier eene kleine beschryving, in het vrolyke, van den gevoeligen Ferdinand,
naa de ontmoeting van Constantia, daar hy zich weder op Roozenburg, de plaats
zyner beminde, bevindt; hy schryft dan het volgende aan zynen vriend, Willem, en
wy twyfelen niet of wy staaven onze bovenstaande aanmerking genoegzaam met
deeze aanhaaling.
‘Komt, dartelende Westewindjes, die de van genoegen trillende bladeren deezer
zilveren beuken kuscht, voert de onuitspreekelyke zaligheid, die myne ziel in dit
Eeden smaakt, op uwe bolle wiekjes naar ***, ademt ze daar in het Hart van mynen
vriend over, dat hy gevoele alles gevoele, wat ik geniete! - Ja, Willem! ik ben weer
op Roozenburg - waar ieder voetstap de beeldtenis van voorig genoegen vertoont,
elke Boom het gevoel van eertyds gesmaakten wellust verlevendigt, en ieder Beekje
eeuwige tederheid met te rug herinnerende en nimmer eindigende welluidendheid
in myn hart murmelt’.
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Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen.
J.G. Herder, Brieven over de beoefening der Godgeleerdheid.
Derde en Vierde Deel. Uit het Hoogduitsch, door W. van
Hamelsveld, Predikant te Westbroek en Achttienhoven. Te
Amsterdam, by J. Weppelman, 1785. In gr. octavo, 344 bladz.
Op de onderrigtingen aen den jongen beoefenaer der Godgeleerdheid, in de twee
voorige Stukken medegedeeld, met betrekking tot het geen hem omtrent de Schriften
des Ouden en des Nieuwen Testaments in agt staet te nemen, laet de Heer Herder,
in dit derde en vierde Stuk volgen zyne nadere onderrichtingen, rakende het verdere
beloop der Godgeleerde oefeninge. Het derde is voornaemlyk geschikt om ene
handleiding te geven ter beoefeninge van 't leerstellige, en 't vierde om den Jongeling
onder 't oog te brengen, wat hy behoore aen te wenden, ten einde zich bekwaem
te maken, om zyne verkregen kundigheden aen andere leerzaem en nuttig voor te
dragen, als mede met hoedanig een bedoelde hy zyn Ampt als Leeraer hebbe te
aenvaerden. En hier by staet, gelyk de laetste Brief van 't vierde Deel te kennen
geeft, vervolgens nog te komen ene overweging van 't geen het amptsbestier en
de amptsplichten zelven betreft. ----- Onze Autheur behandelt deze onderwerpen
op dezelfde wyze als de voorgaenden; en zyne Brieven, schoon inzonderheid
geschikt voor een Jongeling, die zich op de beoefening der Godgeleerdheid toelegt,
(*)
behelzen, gelyk men uit ons voorige bericht reeds heeft kunnen afnemen, een
overvloed van bedenkingen, die tevens van een uitgebreider dienst zyn. ----- Tot
ene proeve hiervan verstrekke een gedeelte zyner aenmerkingen, over het
denkbeeld, dat 'er een stryd zou zyn tusschen Natuur en Schrift, Reden en
Openbaring, waerover hy zich aenvanglyk indezervoege uitdrukt.
‘Gy zyt dan ook in dien ongelukkigen twist tusschen

(*)

Zie boven bl. 409.
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Natuur en Schrift, Natuur en Genade, Reden en Openbaring geraakt! Zoo diep 'er
in geraakt, dat gy geenen uitweg weet, en gelooft, dat gy het één van beiden moet
opgeven, ten einde het andere te behouden. Om 's Hemels wil! zie voor u. Het is
geen twist, maar alleen eene verschillende baan, op éénen en denzelfden weg,
meer of min tot één doelwit. Luister.
Het is niet goed, dat men tegenstellingen maakt, daar 'er geene zyn; nog minder,
dat men tusschen vreedzaame partyen oneenigheden zaait, en de eene, om dat zy
niet de andere is, ten kosten van de andere pryst. My dunkt, de retorsie zal het
minste zyn, dat daarop volgt. Zoo ging het misschien tusschen de Godgeleerden
en de zogenaamde Naturalisten. Wat betoogden geenen niet! Wat vonden zy niet
goed om te betoogen! De volslagene blindheid van onze reden; en dan moest toch
deeze stokblinde reden weder de noodzakelykheid, wezenlykheid, vereischtens en
nuttigheid der Openbaring uit zichzelve tot op een hair toe betogen! Zy bewezen
eene overal sprakeloze natuur, en prezen toch, by alle veroordeelingen, de
opgeklaarde, welsprekende Heidenen, die immers alleen deeze sprakeloze natuur
gehoord hadden. Wanneer het eindelyk geheel op Natuur en Genade aankwam;
Hemel! welke zonderlinge twistingen ontstonden 'er tusschen deeze beide matronen,
Natuur en Genade. De eene wilde doorgaands niet aannemen, het geen haar de
andere bereid had, al was het ook Ambrozyn en Nektar. Zy moest het eerst anders
kooken en distilleren. Geene van beiden bleef, daar de andere was, en zy twistten
zoo lang, dat de sterkere de overhand kreeg, haare vyandin zoo vastzette, dat zy
zich niet meer roeren noch bewegen mogt, en zy nu over haar, als overwinneres,
juichte. Eene schoone wyze van voorstellen van het ééne edele werk van God, van
het Menschdom en zyne vorming, wanneer men het dus verdeelt en tegen zichzelve
opruit. Het zou eene schoone Genade zyn, die de Natuur, gelyk Saturnus zyne
Kinderen opeet, vernietigt.
ô Dat droevige misverstand van de Bybelsche woorden! Wee de ongelukkige
overbrenging uit de ééne taal in de andere, daar 'er op het laatst van het begin en
eerste begrip geen spoor overblyft. Reden en Schrift, Natuur en genade, Natuur en
Openbaring ----- zyn zy niet alle geschenken van éénen God (waarlyk maar één
geschenk!) en kan die ééne Gever wel in zyne beste ge-
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schenken tegen zichzelven stryden? En zyn twee geschenken daarom tegenstrydig,
om dat zy meer dan één zyn? My dunkt, de beste vrede, zoo als het oogmerk van
den Autheur is, wanneer men beide goed gebruikt. [Laet ons dit nagaen ten opzichte
(*)
van Reden en Schrift, of liever Reden en Openbaring .]
Wat is Reden? Wat is Schrift? De Schrift was niet terstond daar, als 'er de
Openbaring was; God zorgde wel voor het menschelyk Geslacht reeds van het
begin zyner vorming af, maar niet het eerste, waartoe hy hem kon bekwaam maken,
was schryven en lezen, zo als hy het hem als in de Pen zeide. De mensch moest
vooraf veel kennen, eer hy dit kon, vooral veel verstaan, eer hy Schrift verstond en
behoefde: dit zegt de natuur der zaak. Het is meer dan Rabbynsch, de Leere van
God, zoo ver zy op menschen werkt, in Pergament en Griffel op te sluiten, het is
tegenstrydig en bespottelyk. Hoe jong zyn de oudste Boeken der Schrift, gerekend
tegen het begin van het menschelyk geslagt! Hoe veel meer word door het geheele
O. en N.T. heen gesproken, dan geschreven, gehoord dan gelezen. Schrift is immers
alleen een afdrukzel van de Spraak; de geschiktste opvoeding en onderwyzing
geschied immers in elk dagelyks leven door geheel iets anders, dan door bloote
schryf- en leeslessen. En die nu in de oudste tyden, ja van het begin der wereld
aan, den Geest van God zoo kluistert en bepaalt; waarlyk, die heeft eenen armen
en dooden Geest van God.
In plaats van Reden en Schrift, by gevolg, Reden en Openbaaring: maar ook nog
valt my de stryd tusschen beiden niet in 't oog. Wanneer de Openbaring de opvoeding
van het menschelyk Geslacht is, gelyk zy het waarlyk was en zyn moest, dan heeft
zy de Reden gevormd en opgevoed: de Moeder kan dus niet tegen de Dochter zyn,
en de Dochter, wanneer zv recht geäart is, zou niet tegen de Moeder willen zyn.
Reden (hoewel de naam zeer onbe-

(*)

De Heer Herder benandelt hier in twee Brieven, afzonderlyk, den voorgewenden stryd,
tusschen Reden en Schrift of Openbaring, en dien tusschen Natuur en Schrift; dan die beide
overwegingen te plaetzen zou te breed uitloopen, waerom wy ons slechts tot het eerste Stuk
bepalen; te meer daer het ene, gelyk hy aenmerkt, ook het andere genoegzaem afdoet, of
althans dien gewaenden stryd vernietigt.
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paald en veelzins gebruikt word) is het natnurlyk, levend gebruik van onze
Zielsvermogens; wie leerde ons deeze gebruiken, dan de Schepper, die ons
opvoedde? Van het eerste oogenblik van ons levend bestaan waakte hy over zynen
lieveling, gaf hem overal gelegenheid om de krachten van zynen Geest te
ontwikkelen, de neigingen van zyn hart te oefenen, te beproeven, te regelen en te
bepalen. Hy ging met hem om, en ging met hem, door Leeringen, Geboden, Straffen,
Ondervindingen, Godsdienst, Inrigting, de eerste schreden van zynen bezwaarlyken
levensloop door. Onder alle Volken hebben zich deeze voetstappen van den met
ons wandelenden Vaderlyken God verder uitgebreid. Overal zyn zy, zelf na duizenden
van jaren, nog zigtbaar. De oudste overleveringen van alle Volken, hunne
eenvondigste gebruiken en inrigtingen, waarvan toch alle hunne beschaving, (zy
mogen van dezelve veel of weinig hebben,) afhangt, zyn elkander zoo gelyk, zo na
in verwandschap, zy lopen tot zulke eenvoudige einden te zamen, dat men, door
welke kromtens en ondoorzoekelyke bywegen het ook gegaan is, de eerste beginzels
der Goddelyke vorming bezwaarlyk ontkennen of loochenen kan. Om die wegen
der mededeling klaar te doorzien, is ons zoo nodig niet, de Bybel zelf zegt ons daar
weinig van. Hy bevat de berigten van de eerste Goddelyke opvoeding, die God aan
het menschelyk Geslacht heeft gegeven, meer in regels dan in Hoofddeelen en
Boeken, en laat ons voor het overige van het gewrocht tot de oorzaak een besluit
maken. Overal dan, waar ik geene zie, maak ik zeker een besluit op deeze; en hoe
verre de menige concordia rationis et fidei, menig osculum ethnicae et Christianae
religionis &c. gaan mogen, vooral daar men latere Geschiedkundige dingen algemeen
zou willen maaken; zoo dunkt my, is toch de eerste overeenkomst, de grond van
alles, onlochenbaar. Schrikt gy dus niet voor deeze heilige bosschen van oude
overleveringen en Godsdienstgebruiken, waarin de menschelyke Reden het eerst
is opgevoed en gevormd. Haare schemering is zeer aangenaam voor ons, die wy
tegenwoordig een meerder licht hebben. Het is zoo schoon en leerryk de voetstappen
van den met zynen Kinderen wandelenden Vader overal waar te nemen, zich te
verheugen, hoe hy zich ook aan die in de schemering niet onbetuigd liet, zich aan
hun te zoeken gaf, of zy hem ook tasten en vinden mogten, dat ik aan deeze
afzonderlyke donkere spooren van heilige gebruiken, leen-
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spreuken en overleveringen, boven veel nieuw gezwets van scherts en vernuft, in
bekoorlykheid en onderwys den voorrang geef. Hoe veel hadden en wisten deeze
Volken, van welke wy geloven, dat zy het niet hadden en wisten, om dat zy het niet
op onze wyze zeiden. En van waar hadpen zy het? Dan van waar wy het hebben;
van God en zyne oorspronklyke voortleidende Kinderopenbaaring? Die in plaats
van deeze zoo gaarn doorgaans de Reden stellen, en van haar als een eigen
werktuig spreeken, vermengen opentlyk het geen gevormd moet worden, met dien
die vormt. De gevormde Reden valt niet van den Hemel, gelyk wy het tegenwoordig
nog aan zoo veele Natien, die onderwys van noode hebben, niet domme menschen,
maar die onderwys behoeven, en eindelyk zelfs in de opvoeding van ieder Kind
zien. Alles is eerst stellig, eer het afgetrokken word, Wet, Leere, Waarheid, Oefening.
Zoo worden Kinderen opgevoed, zoo is de wereld opgevoed geworden. 'Er is geen
andere loop van onze Zielsvermogens mogelyk. Nog tegenwoordig kroop de mensch,
gelyk die Ontlediger bewyzen wilde, op handen en voeten, indien hem geene
Vaderlyke opvoeding opgericht, stellige Leerstukken en Godsdienst gevormd had.
Breekt dien keten, neemt hem weg uit de hem ontsluitende wereld van Spraak,
Leere, Gebruiken, Onderwys, Oefening; hy is geen mensch meer, zyne reden
ontwikkelt zich niet, hy is een Burger van het Ryk der Dieren, waarin gy hem verplant.
Honderde en duizende van jaren blyven bescheidene, redelyke Volken in eenen
engen kring der beoefening staan, wanneer zy, door geene uiterlyke, als 't ware,
aandryvende hulpmiddelen, meer en meer gevormd en opgevoed worden. Met één
woord, de reden en deeze oudste, deeze met ons Geslacht voortgaande, Openbaring
staan met elkanderen in betrekking als een Kind en een Moeder. Wanneer geene
deeze in het aanzicht tegenspreekt, dat, dewyl het thans gaan kan, het nooit van
haar het gaan geleerd heeft, zo handelt het noch redelyk noch kinderlyk.
Gy zult zeggen: “Het kan zyn, dat de Dochter van de Moeder geleerd heeft, te
gaan; maar thans kan zy alleen gaan, zy heeft haare leiband niet meer van node;
zy wil dien niet altyd achter zich hebben.”
De Moeder kan niet anders, dan antwoorden: “Ga alleen! Ik zal het u niet beletten,
ik dring my aan niemand op. Heb ik het wel naauwlyks laten merken, dat ik u leerde
gaan.” Maar, myn Vriend! alle vergelykin-
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gen gaan mank, en de Moeder kan meer leeren dan gaan. Zy wil haar ook meer
leeren dan gaan. In een zeker opzicht heeft zich de Openbaring van God met de
Geschiedenis van één enkel Volk vereenigd, en met dezelve uitgebreid. Deeze
heeft openlyk nu eenen grooteren omtrek van verwachtingen en Leerstukken, dan
de beschaafdste reden der Grieken en Romeinen gewaagd heeft, zich ooit te
verbeelden. Zy maakt het oneindige eindig, den Schepper tot Mensch, die zelf in
eene menschelyke natuur zyn Geslacht leert, verlost, en in de eeuwigheid tot zich
neemt. Aan hem, aan zyne ontmoetingen en daden, zyn de grootste waarheden en
uitzichten vast gemaakt, waarop zedert het Christendom roemt. Hier scheiden zich
nu alzins Reden en Openbaring, doch niet als vyandige Wezens, maar als eene
Afgetrokkenheid en Geschiedenis onderscheiden is. Heeft geene gronden, om
deeze niet voor echt te erkennen: nu! dan erkenne zy haar daar niet voor, na dat,
te weten, hare gronden zelve echt zyn. Maar zy veroorlove aan anderen, dat zy ze
daarvoor aannemen: want de afgetrokkenheid heeft eigenlyk over de Geschiedenis
geen wetten, geene Geschiedenis in de wereld rust op gronden van afgetrokkenheid.
Spreekt geene: “ik scheide van u: Want ik kan myne leerstukken, myne uitzichten,
myne plichten op geen zoo bouwvallig gebouw eener Geschiedenis vestigen, ook
niet eenmaal ze daar aan hangen, in het kort u tot geen nabuur hebben.” Dan kan
deeze antwoorden: Scheid! Myne daadzaken kan ik niet op uwe wyze betogen, wilt
gy ze niet op myne wyze erkennen, gelyk daadzaken erkend moeten worden, zoo
benyde ik u uw Wysgeerig weefzel, dat gy uit uzelven wilt gesponnen hebben, hoe
veel gy my daarvan ook schuldig zyt, niet. Hangt het van uzelve af, in de lucht, of
maak, dat het door zichzelven bestaat. Die daarmede wil en kan te vrede zyn, zy
het; alleen vergun, dat ik het myne op eene andere wyze, op eenen anderen grond
bouwe. Ik zie dat in de geheele wereld Reden en Geschiedenis zamenhangen, en
geene alleen in enkele ontdekkingen uit deeze voortkomt. Gy trekt van deeze
ontdekkingen af, en schikt de waarheden derzelve onder elkanderen, om haare
schoonheid en harmonie te voelen; ik gun u uw gevoel, en deel het met u. Alleen
verlooche ik myne menschheid en de enkele bronnen niet, waaruit die groote
waarheden oorspronkelyk zyn. Laat my deeze menschlykheid en zwakheid, aan
welke ik geloof meer te
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hebben, dan gy aan uwe afgetrokkenheid hebt: want dit heb ik immers toch met u.
Waarom wilt gy onverdraagzaam zyn, daar ik verdraagzaam ben? Waarom moet
ik een zuivere Redengeest worden, daar ik een Mensch ben, en als een golf in de
Zee der Geschiedenis dryf? De omtrek der eeuwige waarheden is toch altyd oneindig,
dat geeft gy toe. Gy geeft by gevolg toe, dat gy, eindige reden, ze niet kunt overzien
en in eeuwigheid leeren moet, leeren zult. Vergun my, dat ik geloof, dat als beeld
te hebben, het geen ik als zaak nog niet kan overzien, als geschiedenis te hebben,
het geen, geduurende de eeuwigheid myne Geschiedenis zyn, of die bepalen zal.
Myn eenwige Vader heeft my deeze Kinderlyke opening, dit onderwys δι εσοπτρ♉
εν αινιγματι, [niet ongelyk aan een raadzelagtig zien door een donker glas,] gegeven,
waaraan ik my door Geloof, Liefde en Hoop vasthoude; en uwe harmonie van
eeuwige waarheden alleen in een hooger licht, met een Godlyk gezag gesterkt,
volgends myne bevatting, in den menschelyken gedaantekring zichtbaar gemaakt,
gevoel. Scheid u van my af! ten regten tyd, wanneer uw gebouw eenmaal aan eenen
stroohalm stooten en wankelen zal, komt gy toch weder.’

Londens tweemaalige Nederduitsche Psalmverwisseling
beschouwd en beredeneerd, in eene Leerreden over Col. III. 16.
Door H. Putman, Lid van de Koninglyke Societeit, te Londen, en
Predikant in de Nederduitsche Gereformeerde Gemeente aldaar.
Te Leyden, by S. en J. Lucht mans, en te Amsterdam, by J.
Wessing, 1784. Behalven het Voorwerk 174 bladz. in gr. octavo.
Aengezien deze Leerreden, behalven dat zy, met betrekking tot het bepaelde
oogmerk zeer wel uitgevoerd is, vergezeld gaet van eenige bykomende stukken,
die inzonderheid strekken ter ophelderinge van het vroegere voorgevallen in de
Psalmverwisseling, zo verdient dezelve wel eene plaets by de andere schriften,
welken, ter gelegenheid van het invoeren der nieuwe Psalmberyminge, nopens dit
stuk het licht gezien hebben.
Na eene voorafgaende oordeelkundige ontvouwing der Apostolische vermaninge,
Col. III. 16, gegeven te hebben, laet de Eerwaerde Putman zich kortlyk uit over het
Kerkgezang der eerste Christenen, het invoeren van Davids
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Psalmen in de vierde eeuw, en het later voorgevallen; dat, ten tyde der Hervorminge,
in de Nederlanden, (gelyk ook elders) aenleiding gaf, om Davids Psalmen in onze
Moederspraek te berymen. Hieraen hecht de Leeraer een beknopt verslag van de
bekende Souterliedekens, die echter meer van een byzonder dan wel van een
Kerklyk gebruik geweest zyn; van de beryming van Uitenhove, zo als dezelve
trapwyze is voortgegaen; welke beryming de Nederduitsche Gereformeerde
Gemeente te Londen, zints hare oprigting 1550, of althans zedert de eerste gedrukte
afgifte dier beryminge 1551, tot haer Kerkgezang geschikt en behouden heeft, tot
het jaer 1571; en eindelyk van de beryming van Dathenus, welke die Gemeente in
dat jaer, in de plaets van die van Uitenhove, ten Kerkgebruike genomen heeft. Na
dit berigt vermeldt hy in 't korte de beslootene, voltrokkene en ingevoerde nieuwe
beryming, met welker aenneeming de Londensche Gemeente, in 't jaer 1777, haer
Psalmboek ten tweedenmaele verwisseld heeft; en hier op besluit zyn Eerwaerde
zyne Leerreden, met eene ernstige aenpryzing dezer beryminge tot onderlinge
stigting en oefening der Godzaligheid.
By deze Leerreden komen voorts etlyke stukken, dienende grootlyks ter
ophelderinge en bevestiginge van verscheiden byzonderheden, in de Leerreden
zelve, met weinig woorden, vermeld. - Het eerste betreft het gebruik der beryminge
van Uitenhove, en dient ter wederlegginge van de gissing van den Eerwaerden van
Iperen deswegens, als ware die beryming slegts van weinig gebruik geweest. Hier
tegen toont de Eerwaerde Putman, dat deze Psalmen in de Londensche Gemeente
al in den jaare 1551 gezongen zyn; dat ze, met de verstrooijing dier Gemeente, in
Oostfriesland en elders ook in gebruik geraekt zyn; als mede, dat ze, na de herstelling
der Gemeente te Londen, aldaer, en zo ook te Sandwich, tot in het jaer 1571 het
gewoone Kerklyke Gezangboek geweest zyn, met aenwyzing van 't geen aenleiding
gegeven heeft, om deze beryming met die van Datheen te verwisselen. ----- De
ontvouwing hier van doet onzen Schryver verder naspooren, den tyd van Uitenhoves
overlyden; en zyn onderzoek, hoewel het hem tot gene volkomen zekerheid brenge,
heeft hem echter zeer waerschynlyke gronden verleent, om den tyd van 's Mans
overlyden te bepalen, op den 5 January 1566. En dit zo zynde, is het waerschynlyk,
dat Uitenhove zyne geheele beryming van de 150 Psalmen, vóór Dathenus,
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voltooid zal hebben, schoon Dathenus hem, met het uitgeven zyner beryminge,
voorgekomen zy. Uitenhove naemlyk heeft den Londenschen Predikant Wingius
en deszelfs Medebroeders, vindende zich vermoedelyk in doodsgevaer, en dus
buiten staet om zyne volledige beryming uit te geeven, verzogt die uitgave te
vervorderen; 't welk ook geschied is, met eene Voorreden van den Eerwaerden
Wingius, gedagtekend, Londen 12 Septembris 1566: en de Voorreden van Dathenus,
voor de eerste uitgave zyner beryminge, is gedagtekend Frankenthal 25 Maart 1566.
- Een volgend stuk behelst een verslag van de Letteroefeningen van Dathenus te
Londen, waer door hy zig tot den Predikdienst bekwaem gemaekt heeft, met dat
gevolg, dat hy, hoewel niet als een gevestigd Leeraer, maer als een Student en
Proponent in Engeland gepredikt hebbe. By die gelegenheid deelt ons de Eerwaerde
Putman mede een berigt van eene soort van Godgeleerde oefening, diestyds te
Londen gehouden, welke tevens een Kweekschool van Leeraren was. ----- Verder
worden ons hier medegedeeld eenige aenmerkingen over de vroegere en latere
poogingen ter verbeteringe der Rympsalmen van Dathenus in Engeland; als mede
over het invoeren van Euangelische gezangen; welk laetste de Eerwaerde Putman
ten sterkste aenpryst. ----- Hieraen is nog gehegt een stuk, waerin getoond wordt,
hoe 't gansch onwaerschynlyk zy, dat de Souterliedekens ooit te Londen in de
Nederduitsche Kerk openlyk gebruikt zyn; en men veeleer te denken hebbe, dat
enige geschreeven en van buiten geleerde Psalmen van Uitenhove, (voor dat de
eerste vyf en twintig in 't jaer 1551 gedrukt waren,) ten Kerkgebruike geschikt geweest
zullen zyn. ----- By deze stukken, die nog al etlyke byzonderheden behelzen nopens
de Kerklyke Geschiedenissen van dien tyd, welken wy niet allen kunnen aenhalen,
komt voorts 's Mans aenmerking over het schryven van Plinius, wegens de
Godsdienst-byeenkomsten der Christenen, waar in hy onder anderen gewag maekt
van een carmen dicere secum in vicem, het welk zyn Eerwaerde vertolkt, een gedigt
onder elkander voortbrengen. Tertullianus noemt dit canere dat is zingen: en men
heeft het zeggen van Plinius, in navolging hiervan, ook veelal in dien zin opgenomen.
Dan dit schynt niet wel overeen te brengen te zyn, met hunne stille, heimelyke
nagtvergaderingen; waerom zyn Eerwaerde hier eerder denkt, op het opzeggen
van een Gedigt, 't welk de Christenen beurtlings onder elkander
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met de stem voortbragten; 't welk dan zagtlyk gedaen zal zyn, dat mogelyk in 't het
woord secum (by zich zelven) opgeslooten ligt. ----- Ten laetste komen hier nog
enige aenmerkingen voor, over de vereischte oplettendheid in het Tydrekenkundige,
en andere omstandigheden, met aenwyzing van enige misslagen, uit onagtzaemheid
hier omtrent ontstaen.
'Er is een brief, door Saravia aen Uitenbogaerd geschreven, getekend 13 April
1612, en 's Mans Grafschrift te Cantelberg stelt zynen sterfdag op den 15 Jan. 1612.
Dit heeft de Hoogleeraer Ens, in zyn berigt van de publieke Schriften, bl. 91. niet
overeen kunnen brengen; maar die schynstrydigheid zou terstond vervallen geweest
zyn, als hy zich maer herrinnerd had, dat men diestyds in Engeland het jaer nog
begon met den 25 Maert.
In het Register van Le Long, op zyne Boekzael der Nederduitsche Bybels, leest
men Delenus (Petrus en Gualterus) twee geleerde Gebroeders. Maar Gualtherus
is de Vader van Petrus Deloënus; en deze Gualtherus is waerschynlyk dezelfde,
die voorkomt onder den naem van Walterus Deleen, des men met anderen om geen
drie Deloënussen hebbe te denken.
De Hoogleeraer Gerdes gewaegt, in Scrinio Antiq. T. IV. p. 664, van Londensche
Predikatien binnens huis, reeds in 't jaer 1548; doch de brief van Petrus Martyr,
waer op hy zich grond, slaet vermoedelyk eer op Predikatien binnens huis te
Kantelburg, met verlof van den Aartsbisschop gedaen.
De Eerwaerde Haemstede zegt, in zyne Jubelpreek, op het tweede Eeuwgetyde
der Nederduitsche Kerke, bl. 23. dat a Lasco in de Lentetyd van 1550 met Joannes
Uitenhove herwaarts quam. Dan dit is eene misvatting, a Lasco overkomende zal
ongetwyfeld Uitenhove in Engeland gevonden hebben.
Hier agter zyn nog geplaatst twee Bylagen, behelzende de eerste twee Lysten,
wegens de overeenkomst der zangwyzen van zommige Psalmen, in de Psalmen
van Uitenhove en Dathenus. En de laetste bylage levert ons de Voorrede van
Godfridus Wingius voor het Psalmboek van Uitenhove gesteld, by zyne uitgaef van
het zelve, in 't jaer 1566. welke Voorrede de Eerwaerde Putman hier bygevoegd
heeft, om dat ze zyns weetens nergens op zichzelve voorkomt, en dat Psalmboek
ook reeds schaers word.
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Lykreden, ter gedagtenisse van wylen den Weleerw. en
Godvrugtigen, Marcus Arisz. In leven getrouw Bedienaar des
Euangeliums, in de Mennoniten Gemeente, te Norden, door Reinard
Rahusen, Leeraer des Zielzaligenden Euangeliums, in de
Mennoniten Gemeente, te Leer in Oostfriesland. Aurik, by J.H.L.
Borgeest 1785. In octavo 64 bladz.
Redenvoering, ter gelegenheid van het zalig overlyden, van wylen
den Eerwaarden Jan Ris, in zyn leeven Leeraar der Doopsgezinden,
te Hamburg en te Allona, door Jan de Jager, Leeraar in dezelve
Gemeente. Hierby is gevoegd, eene Leerreden van den opgemelden
Eerwaarden Jan Ris, by de bediening van den Heiligen Doop. Te
Hamburg, by G.F. Schniebes. In gr. octavo 95 en 55 bladz.
Beide deze Lykredenen zyn stichtende en gemoedlyk uitgevoerd. De Eerwaerde
Rahusen ontvouwt den geloofs vollen en blyden roem eenes in den Heere stervenden
Leeraers, naer aenleiding van Ps. CXVIII. 17. en de Eerwaerde de Jager brengt
ons onder het oog de zalige hope en verwachting eener Godvruchtige Ziele, in
leeven en in sterven, naer luid van Ps. XXXIX. 8. Zonder vleiende lofspraek worden
deze behandelde onderwerpen overgebragt, op de gestorvene Leeraers, waer van
de eerste ruim 68, en de laetste omtrent 29 jaren geleefd had; en gepaste ernstige
vermaningen aen de Leden der Gemeente besluiten de Leerredenen.
Wat wyders aengaet de Leerreden van den Eerwaerden Ris, by de Lykpredicatie
van den Eerwaerden de Jager gevoegd, dezelve heeft, naer aenleiding van Marcus
XVL. 16, ten onderwerp, den invloed welken de Christelyke Waterdoop op onze
Zaligheid heeft; en ter behandelinge van het zelve stelt zyn Eerwaerde zich voor,
te toonen, ‘(1.) Dat Christus, wanneer hy op den Doop de Zaligheid toezegt, het
Geloof met denzelven onafscheidelyk verbind; en (2.) van wat belang de Doop, op
dit Geloof ontvangen, voor onze Zaligheid moet geacht worden.’ Ieder stuk word
met een wel onderscheidend oordeel ontvouwd, en de ernstige nabetrachting hier
van in eene wel ingerichte toepassing aengedrongen: waer by dan voorts deftige
aenspraken, naer den aert van 't behandelde onderwerp, aen de Doopelingen, by
de bediening des Doops, gevoegd zyn.
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Welmeenende Raad aan de Belyders der Gereformeerde Kerk,
door C. van. Cruiskerken, Lidmaat der Hervormde Kerk te
Gorinchem. Te Utrecht, by A. van Paddenburg en H.v. Otterloo,
1785. In groot octavo, 40 bladz.
Voor enigen tyd hebben wy gewag gemaekt van samenspraken van dezen Schryver,
welker hoofdbedoelde was, het overschadelyke misbruik, dat men van de Kerkleer,
(*)
nopens 's Menschen onmagt, door dezelve sterk te dryven, maekt, tegen te gaen.
Even dit heeft hy ook in dezen welmenenden raed bovenal op 't oog; als strekkende
dezelve, om de Belyders der Gereformeerde Kerke, inzonderheid, te waerschuwen
tegen de denkbeelden van een lydelyk Christendom, en hen te noopen, tot een
ernstig en volstandig gebruik der middelen, die geschikt zyn, om ons tot het geloof
en ene geloovige gehoorzaemheid te leiden. De Heer Cruyskerken behandelt dit
Stuk op de eigenste gronden, die hy in de Samenspraken gelegd heeft, en dit zyn
Geschrift is een gepast aenhangzel van dezelven; 't welk van dienst kan zyn, om
vele verkeerde denkbeelden, bestieringen en daer uit volgende werkzaemheden
des aengaende, die daeromtrent maer al te dikwils plaets hebben, zo niet geheel
uit te rooien, ten minste enigermate te doen afnemen en verminderen. ----- De groote
zaek is hier de bekende les van Apostel Paulus, niet éénzydig, maer van de ééne
en andere zyde bestendig in 't oog te houden, om zyn denken en doen, naer dezelve,
in te richten: Werkt, zegt hy, uwes selfs Zaligheid met vreese ende beven. Want het
is Godt die in u werckt, beyde het willen ende het wercken na [sijn] welbehagen.

(*)

Zie boven bl. 195.
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Verhandeling over de Legerziekten, enz. door J. Pringle, M.D. Uit
het Engelsch vertaald, en vermeerderd met eene Geneeskundige
Beschryving der Hospitaalen, door D. Monro, M.D. Mede uit het
Engelsch vertaald, door L. Bikker, M.D. enz. enz. Iste Deel. Te
Amsterdam, by P. Conradi, 1785. Behalven het Voorwerk, 298. bl.
in gr. 8vo.
De Waarneemingen over de Legerziekten van den beroemden Pringle zyn zo
algemeen bekend, en hebben zo zeer de welverdiende goedkeuring der beroemdste
Geneesheeren verworven, dat wy het ten eenenmaal ongepast oordeelen, over de
uitsteekende waarde van derzelver inhoud, en de verdiensten van den doorluchtigen
Schryver, in het breede uit te weiden. ----- Men vind weinig Schriften, welke in een
klein bestek eenen zo grooten schat van kundigheden bevatten: maar men vind ook
zeer weinige Schryvers, welke zo veel aan hun onderwerp besteeden, en welke, in
de kunst van wel waar te neemen, met eenen Pringle kunnen gelyk gesteld worden.
----- De Vertaaling van den geleerden Bikker, welke wy thans voor ons hebben, is
volgens den zevende en laatsten oorspronglyken Druk, die door den Heer Pringle
zelven nog verbeterd en vermeerderd is. ----- Hierdoor verdient deeze Vertaaling
reeds de voorkeur boven de voorgaande; maar nog meer uit hoofde van de geleerde
Aanmerkingen, waardoor de Heer Bikker dit Eerste Deel verrykt heeft.
Het bekende geschil tusschen de Heeren A. Ypey en J.P. Michel, over de
schadelykheid of onschadelykheid der dampen van stilstaand water, met betrekking
tot de Herfstziekten, beslist de Heer Bikker ten voordeele van de Heer Ypey. ----In hoe verre de Bewyzen hier voor voldoende zyn, en of de Heer Bikker ten
eenenmaal onzydig hier omtrent gehandeld heelt, laaten wy aan de beoordeeling
van den Leezer over. - Wy hoopen, dat ook het Tweede Deel eerlang het licht zal
zien; doch verblyden ons, dat de byzondere redenen, waarom de oordeelkundige
Vertaaler met de Uitgave van dit Werk zo veel spoed gemaakt heeft, geen plaats
gehad hebben. Wy bedoelen hier den Oorlog met den Keizer.
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Verzameling van Verhandelingen over verschillende Natuurkundige
Onderwerpen, door Johan Ingenhousz. M.D. Hofraad, enz. vertaald
door J. van Breda. M D. Raad in de Vroedschap en Regeerend
Schepen te Delft, enz. Eerste Deel. In 's Gravenhage, by J. van
Cleef, 1785. Behalven het Voorbericht, 353 bladz. in gr. octavo.
Het by een vergaderen der Verhandelingen van den beroemden Ingenhousz, welken
hier en daar in de Schriften van etlyke geleerde Genootschappen verspreid en
nogmaals door hem overgezien en verbeterd zyn, te zamen met eenige anderen
nieuwlings door hem vervaardigd, en die in onze taale over te brengen, is een arbeid,
waarmede de Heer Breda de Liefhebbers van Natuurkundige Onderzoekingen
grootlyks aan zig verpligt; daar ze hier door een leerzaamen bondel in handen
krygen, welke eene groote verscheidenheid van onderwerpen behelst, die hunnen
navorschenden geest een aan enaam en nuttig voedzel verleent.
By den aanvang van het Eerste Deel, dat wy thans onder handen hebben, komt
ons voor 's Mans onderrigting nopens eene zekere manier, om, door middel van
gedephlogisteerde Lugt, een allerschitterendst Licht voort te brengen; waartoe hy
zig inzonderheid van Campher en den Phosphorus van Kunkel bedient. ----- Hier
aan volgt eene nieuwe verklaaring van de werking des Buskruids, met eene
nevensgaande opheldering der werkinge van het donderende Poeder. ----- Verder
komen ons hier voor overweegingen betreffende het geschil, of scherpgepunte
afleiders te verkiezen zyn boven zulken die in een bol eindigen: waaromtrent de
Heer Ingenhousz zig voor de scherpgepunte afleiders verklaart; een denkbeeld, dat
thans genoegzaam als onbetwistbaar algemeen aangenomen is. ----- Wyders
ontmoeten we eene Verhandeling over de brandbaarheid der Metaalen, met daartoe
behoorende overweegingen, betreffende de manier om de hoeveelheid van het
Phlogiston der Metaalen en van andere Lichaamen te bepaalen, mitsgaders over
de verschillende snelheid, met welke de Hitte door onderscheiden Metaalen heen
gaat. ----- By deeze Stukken komen etlyke byzondere berigten van nieuwe of
grootlyks verbeterde werktuigen, met nevensgaande onderrigtingen, waarvan men
zig,
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in het doen van Electrische en Lugtkundige proeven, met vrugt bedienen kan. ----Ook verleent men ons hier zyne overweeging raakende de Magneetkragt in 't
algemeen, en die van de Platina in 't byzonder. De laatste Verhandeling eindelyk
gaat over den invloed van het Plantenryk op de Dierlyke Schepping; waarin de Heer
(*)
Ingenhousz. zyn bekende gevoelen deswegens nader staaft en bevestigt, terwyl
hy tevens zyn wettige regt op de ontdekking hiervan handhaaft; waaromtrent de
Heer Breda, in zyne Voorreden, ook nog verscheiden aanmerkingen bybrengt, die
dit in 't heldere daglicht stellen. ----- Voorts zyn hier aan nog gehegt eenige
Byvoegzels, welken, ter hunner plaatze in deeze Stukken, ter ophelderinge of
bevestiginge van 't aldaar voorgestelde kunnen dienen. Daartoe behoort ook, als
eene soort van byvoegzel, op de Verhandeling van den Heer Ingenhousz, over de
Afleiders, eene beschryving van een Blixemafleider voor Moolens door den Heer
Breda opgesteld, welke boven de tot nog opgeeven afleiders deeze voordeelen
heeft. ‘Dat hy den Moolen ten allen tyde beveiligt, en den dienst doet, waartoe hy
geschikt is, 't zy de Moolen, zo ten aanzien van de Roeden als van den Kap, in
beweeging of in rust is; dat men de zorg nopens de onafgebrokenheid des Afleiders,
welke ééne der allergewigtigste vereischtens van dit hulpmiddel is, niet aanleiden,
die van deszelfs werking geheel onkundig zyn, behoeft over te laaten; en eindelyk,
dat by deeze inrichting het leeven van een mensch nimmer gevaar kan loopen, het
welk by zuike Afleiders, die telkens op de eene of andere plaats geöpend, en
wederom vereenigd moeten worden, niet onmooglyk is.’ ----- Om uit alle deezen
een byzonder Stukje over te neemen, dat wy gevoeglyk plaatzen kunnen, zullen wy
den Leezer nog mededeelen, het geen ons de Heer Ingenhousz. berigt, wegens de
verschillende snelheid, met welke de Hitte door onderscheidene Metaalen heen
gaat.
‘Het is, zegt hy, by de Natunrkundigen in algemeen gebruik, Geleiders te noemen;
zulke lighaamen, welke het Electriek Vuur door haare zelfstandigheid doorlaaten;
zoodanige namelyk, welke dat vuur, aan één eind aangebragt zynde, door haare
geheele uitgebreidheid tot aan het ander einde, hoe lang zy ook zyn mogen, en wel
in een ondeelbaar oogenblik, voortleiden; het zyn dan alle die

(*)

Zie Alg. Vad. Letteroef. IIIde D. bl. 102.
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lighaamen, welke den loop der Electrieke vloeistoffe, door haare zelfstandigheid,
in het geheel niet stuiten. Men noemt niet Geleiders zulke lighaamen, door welken
het Electriek vuur geheel niet doorgaat, of welke deszelfs doorgang geheel en al
stuiten. ----- 'Er zyn lighaamen van eene middelslagtige natuur, dat is, door welke
dat vuur wel indedaad doorgaat, maar langzaam; men noemt ze onvolmaakte
Geleiders.
Het zelfde onderscheid, ten minsten in eenen zekeren trap, heeft plaats in
verschillende zelfstandigheden, met betrekking tot de hitte; dus laaten sommige
lighaamen de hitte veel gemaklyker door dan anderen, en kunnen meer of min
volmaakte Geleiders der hitte genoemd worden; men moet echter aanmerken, dat
'er geene volmaakte Geleiders met betrekking tot de hitte zyn, noch ook geene
eigenlyke gezegde niet Geleiders, dat is te zeggen, dat 'er in de Natuur geen lighaam
is, door het welk de hitte in één oogenblik van het ééne tot het andere einde doorgaat;
noch ook eenig lighaam, het welk voor hitte onvatbaar zoude zyn, of dezelve niet
door zyne zelfstandigheid zoude doorlaaten.
De voortgang der hitte is door alle bekende lighaamen langzaam; echter schynt
'er ook, in zeker opzicht, eenige overeenkomst tusschen de snelheid van den
voortgang van het Electriek vuur, en van het gewoone vuur of de hitte, in een groot
aantal lighaamen plaats te hebben; by voorbeeld: de Metaalen, in 't algemeen, de
beste Geleiders van het Electriek Vuur zynde, zyn ook onder alle lighaamen die,
welke de hitte met de meeste snelheid doorlaaten. ----- De Metaalen zyn onder alle
lighaamen die geene, welke de Electrieke vloeistof gemaklykst ontfangen, en ook
ligtst loslaaten, dezelve door haare zelfstandigheid laatende overgaan in alle andere
lighaamen, die hen naderen of aanraaken, zo slechts deeze uit haaren aart geschikt
zyn, om die vloeistof over te neemen; even zo zyn ook de Metaalen die lighaamen,
welke de hitte gemaklykst ontfangen en loslaaten, 't zy door dezelve aan de
omringende lucht mede te deelen, 't zy door die aan andere lighaamen, met welke
zy in aanraaking komen, over te geeven; by voorbeeld: een massive Metaale Bal
zal, heet gemaakt zynde, in weinige oogenblikken zyne gansche hitte verliezen,
wanneer men denzelven in water dompelt; maar een heet gemaakte houte Bal zal
in het water alle zyne hitte zo schielyk niet verliezen: men zoude het middenpunt
van den
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Metaalen bal reeds geheel en al koud bevinden te zyn, wanneer het middelpunt van
den houten bal nog eene aanmerkelyke hitte zoude hebben. ----- De Steenagtige
lighaamen behouden de hitte ook veel langer dan de Metaalen.
De meeste lighaamen, welke de hitte met eene zekere moeilykheid aanneemen,
behouden ook dezelve met den meesten weerstand, of verliezen die minst gemaklyk;
zodaanige zyn in 't algemeen de Steenen, het Glas, het Porcelein, de gebakkene
Aardens, als Aarde Potten, enz. Even zo ontdoen zich die lighaamen min gemaklyk
van het Electriek vuur, welke hetzelve met een soort van moeilykheid aanneemen,
(*)
of houden het vast, als met een soort van weerzin om het los te laaten ; zoodaanige
zyn het Glas, de Harstagtige lighaamen, de Zyde, zeer droog Hout, enz.
Eene naauwkeurige kennis van de zelfstandigheeden, welke de hitte gemaklykst
doorlaaten, gelyk ook van dezulke, welke den meesten tegenstand aan de hitte
bieden, is geen voorwerp der bespiegelende Natuurkunde alléén, of van eene
nieuwsgierigheid zonder nut; maar zy kan ook van zeer veel dienst zyn, zo in het
Huishoudelyke als inzonderheid in sommige Fabryken, in welke veel brandstoffen
gebruikt worden, van welke een goed deel uitgewonnen kan worden, wanneer men
verhindert, dat de hitte niet verspreid worde, of zich verlieze door naby geleegene
lighaamen, welke uit haaren aart de hitte eenen al te gemaklyken doorgang
verschaffen: ik herinner my, dat een Manufacturier van den eersten rang in Engeland
my zeide, dat hy, na met den beroemden Franklin een onderhoud over dit onderwerp
gehad te hebben, eene aanmerkelyke verbetering in den toestel zyner Fabryk
hebbende gemaakt, zeer veel brandstoffe uitspaarde.
Het schynt wel genoegzaam beslist te zyn, dat in 't algemeen de Metaalen van
alle lighaamen die geene zyn, welke de hitte met de meeste snelheid door haare
zelfstandigheid doorlaaten; maar het is niet beslist, welke Metaa-

(*)

‘Ik heb uit deeze hoedaanigheid van sommige lighaamen gevolgen van belang voor de
Natuurkunde afgeleid, in eene Verhandeling de verklaaring van de Electrophore behelzende,
geplaatst in het 68 Deel der Philos. Transact. en welke vertaald en vermeerderd een gedeelte
deezer Verzameling, [te weeten in het tweede Deel,] uitmaakt.’
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len de eigenschap van de hitte voort te leiden meer dan anderen bezitten. ----- Indien
die eigenschap van de digtheid of de soortlyke zwaarte der Metaalen afhing, zoude
het Goud de beste Geleider zyn, en de andere Metaalen zouden het zelve in deeze
orde volgen, Lood, Zilver, Koper, Yzer, Tin. ----- Indien het vermogen om de hitte
min of meer veerdig door de laaten van haare smeltbaarheid afhing, zoude de
volgende orde plaats hebben. Tin, Lood, Zilver, Goud, Koper, Yzer, en het is, volgens
deeze orde, dat de beroemde Graaf de Busson de Metaalen rangschikt, met
betrekking tot den voortgang en de duuring der hitte. ----- Die geleerde heeft eene
zonderlinge wyze uitgedagt, om de wet, welke de Natuur in dit opzicht volgt, te
ontdekken: hy liet uit elk Metaal ballen van één duim in middellyn maaken, en maakte
ze alle te saamen heet, ten einde aan allen even grooten graad van hitte te geeven;
vervolgens nam hy waar, in hoe veele minuuten elk der Ballen zo veel verkoelde,
dat hy ze geduurende eene halve seconde in de hand konde houden, en in hoe
veele minuuten zy tot den graad der warmte, welke de lucht had, verkoeld waren.
----- Men kan een groot aantal proeven, op deeze wyze genoomen, vinden in het
eerste Deel van het Byvoegzel op zyn onvergelyklyk Werk over de Natuurlyke
Historie. ----- De nauwkeurigheid echter, welke tot de oplossing van dit moeilyk
Vraagstuk vereischt wordt, heeft andere Natuurkundigen toegescheenen by deeze
proeven niet groot genoeg te zyn, dewyl zy afhingen van een der zintuigen, het welk
ligtelyk bedriegt. ----- Wat my aangaat, ik ken geene der tot hier toe uitgedagte
manieren, welke zo veel zekerheid zouden geeven, dat men hier omtrent niets meer
zoude verlangen.
Toen ik in het begin des Jaars 1780 in Vrankryk was, vertoonde my de Heer
Franklin de toebereidzelen, welke hy had uitgedagt tot proeven, geschikt om het
Vraagstuk op te lossen; ik bewonderde derzelver eenvoudigheid, en bevond ze
beter tot het oogmerk geschikt, dan alle de andere middelen, die men tot hier toe
gebruikt had. ----- De Heer Franklin stelde my voor, de proeven met hem te neemen,
het welk ik met erkentenis aannam; dan de menigvuldige bezigheden lieten hem
nimmer toe dit voorneemen ter uitvoer te brengen. ----- Vervolgens, in de maand
July van hetzelve jaar, van Parys naar Weenen vertrekkende, gaf my de Heer
Franklin het geen hy tot de proeven,
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in gereedheid had gebragt, ten einde de voorgenoomene proeven, wanneer ik t'huis
zoude gekomen zyn, op myn gemak te neemen; en te Weenen zynde te rug
gekoomen, liet ik niet na dit werkstellig te maaken, deelende den uitslag der proeven,
welke ik hier opgeeve, den Heer Franklin meede: dus, indien deeze uitkomst eenig
licht ter beslissing van de vraage verspreidt, is de Natuurkunde dat aan dien grooten
Man geheel, en niet aan my, die slechts nauwkeurig het plan van den Heer Franklin
volgde, verschuldigd.
De toestel bestaat uit zeeven draaden, elk van verschillend Metaal, en alle door
dezelve gaaten getrokken, zo dat zy alle naauwkeurig dezelfde dikte hebben, welke
omtrent 1/22 van een Parvsche duim is. ----- Ik klemde alle deeze zeeven draaden,
tusschen twee stukken hout vast, alle even ver (te weeten één duim) van elkander,
op zodaanige wyze, dat de lengte der draaden, van het hout af tot aan de einden,
naauwkeurig dezelfde was; voorts smolt ik in een aarde pot, wiens rand overal vlak
gemaakt was, witte wasch, en dompelde den geheelen ry draaden in dezelve,
laatende het hout, waarin de draaden bekneld waren, op den rand van den pot
rusten: 'er bleef, by het uitneemen der draaden uit den pot, op elk een laag wasch,
welke, koud geworden zynde, zeer wel konde gezien worden. ----- In eenen anderen
pot, daartoe opzettelyk vervaardigd, oly zeer heet hebbende doen worden, zo dat
zy byna kookte, dompelde ik de einden van alle de draaden te gelyk 'er in; de laag
wasch smolt op elke Metaaldraad; maar de snelheid van den voortgang der smelting
was, in regtstreeksche reden, met de snelheid, waarmeede de hitte door de
verschillende Metaalen doorging. ----- Ik kon zeer duidelyk het verschil der snelheid
van den voortgang der smeltinge op elk Metaal zien.’ ----- Op eene der Plaaten, tot
deeze Verzameling behoorende, is eene afbeelding van den onderscheiden uitslag
van twaalf proefneemingen, buiten veele anderen, door zyn Ed. op deeze wyze
genomen. Wy kunnen de figuur zelve niet wel plaatzen; maar zyne volgende
aanmerking, over die proefneemingen, is duidelyk genoeg om den Leezer een
denkbeeld van derzelver uitslag te verleenen.
‘Door deeze, gelyk ook door een goed aantal andere proeven, heeft het my, zegt
hy, toegescheenen, dat van alle de Metaalen het Zilver de beste Geleider der hitte
is, en dat de natuurlyke orde deeze is, Zilver, Koper, Goud,
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Tin, Yzer, Staal, Lood. Het is echter waar, dat 'er verschillen in de uitkomsten waren,
uitgezonderd met opzicht tot het Zilver en Lood; waarvan het eerste nimmer miste
de hitte met de meeste vaardigheid voort te leiden, terwyl het laatstgenoemde zulks
altyd langzaamst deedt. En ik zoude de orde, welke ten deezen opzichte plaats
heeft, met meer gelykvormigheid hebben kunnen bevestigen, indien ik had willen
te werk gaan, gelyk dikwyls Geneeskundigen doen, die op hunne Geneesmiddelen
zwetzen; vertellende slechts de gevallen, by welke de geneezing is uitgewerkt,
terwyl zy die, waarin het middel van geen vrugt was, verzwygen. Ik had eveneens
de proeven, by welke zich de verschillen opdeeden, kunnen weglaaten, en alleen
die vertoonen in welke de natuurlyke orde zonder verschillen plaats hadt; dan, zeer
afkeerig van zulk eene list zynde, heb ik de twaalf proeven, welke ik agter elkander
genoomen heb, gelaaten zo als zy uitvielen, zonder andere, by welke geen
verschillen plaats hadden, 'er tusschen te mengen, welke echter veel meer in getal
waren, en ik heb geen besluit opgemaakt, dan na een groot aantal proeven
genoomen, en eene meerderheid van gelykvormige uitkomsten verkreegen te
hebben.
Eene voldoende reden der verschillen in die onderscheidene proeven kan ik niet
geeven: ligtelyk zal men begrypen, dat het groot onderscheid in de hoogte, tot welke
(*)
de smelting in de twaalf proeven kwam , daaraan moet worden toegekend, dat ik
de einden der Metaale draaden niet by ieder proef even langen tyd in de heete oly
hield, of dat de oly niet altyd denzelven graad van hitte had.
Men zal uit het gezegde verder begrypen, waarom Zilvere Vaten, in dewelke men
heete vogten doet, gelyk Koffy-Kannen, Theeketels, enz. moeilyk te behandelen
zyn, wanneer hunne handvatzels niet uit Hout zyn gemaakt, of niet met eenige stoffe
omwonden zyn, welke de hitte niet gemaklyk doorlaat.’

(*)

By deeze onderscheide hoogte der smeltinge, die uit de gegeeven rede natuurlyk moest
ontstaan, had dan egter ook min of meer eene gelykvormige verscheidenheid in alle de
draaden plaats, (waarop het in deeze proefneemingen vooral aankomt,) gelyk de
bovengemelde figuur uitwyst.
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Bedenkingen over het oorsponklyk berusten der Oppermacht by
het Volk; - over de onvervreemdbaarheid der natuurlyke rechten
des Volks; over deszelfs recht om voorstellingen en vertoogen te
doen aan hun, welke hetzelve bestuuren, en hen, des noods,
voortelichten en te onderrichten; - en om zyne wettige rechten te
handhaaven, zo menigmaal men inbreuk op dezelve maakte.
Wordende deeze bedenkingen voorgegaan door een herdruk van
een klein, zeer zeldzaam en zeer zonderling Boekje, eertyds
uitgegeeven door een Rotterdammer, en tegenwoordig
gedeponeerd in den Boekwinkel van L. Herdingh, te Leyden. ----Te Leyden, by L. Herdingh, den 31 Augustus, 1785. Behalven het
Voorbericht, 82 bladz. in gr. 8vo.
Onder het geleide van de hier aangekondigde bedenkingen deelt derzelver Uitgeever
ons den herdruk mede van een zeldzaam en zonderling Boekje, het welk hy, om
het gewicht der onderwerpen, welken hetzelve behelst, beslooten heeft in zyn geheel
te doen herdrukken, zonder iets aan deszelfs verouderden styl, noch aan de
onregelmatige en gebrekkige spelling, welke men in hetzelve bespeurt, te
veranderen. Het is oorsprongkelyk in 120, waarschynlyk te Rotterdam, onder den
verdichten naam van Nymwegen, verscheiden jaaren vóór de herstelling van het
Stadhouderschap in den Persoon van Willem den IVden, uitgegeeven, en behelst
slegts weinige bladzyden. Het heeft geen anderen Titel dan de volgende Latynsche
Zinspreuk; Libertatem nemo bonus nisi cum anima amisit, dat is: De Vryheid heeft
geen eerlyk man als met zyn leven verloren. Op de linkerzyde van deezen Titel vindt
men den lof van de Vryheid, getrokken uit de Batavische Arcadia van Heemskerk.
Hierop volgt een antwoord van een Vriend te Rotterdam, op een Missive van zyn
Vriend te Amsterdam, waarin deeze zich beklaagd had over den bekommerlyken
staat, waarin het Land en de Steden gedompeld waren door het onrechtvaardig en
despotiek bestier van verscheide Regeeringen. In dit antwoord heeft de Schryver
een raisonnement gevoegd, dat men hem uit den Haag had toegezonden, en door
't welk men trachtte te betoogen, dat de herstelling van het Stadhouderschap, in
plaatse van hulpmiddelen toe te brengen aan de rampen, die het Land drukten,
dezelve tot een verbazenden trap konden verzwaaren. Op dit raisonnement, 't welk
de te-
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genwoordige Uitgeever van dit Boekje aanmerkt, in zeer veele opzichten de
allerklaarste, en allerwaarachtigste prophetie te zyn, die 'er ooit geschied is, laat de
Schryver een Ontwerp volgen, volgens welk het Volk in alle Steden van Holland,
van 't Land van Utrecht en elders, uit deszelfs midden zoude kunnen kiezen,
Gemeensluiden der Wyken, die zo haast mogelyk aan het Volk weder zouden doen
bekomen dat hetzelve ontnomen was, en de orde en goede trouw in 't rechtsbestier
en de financiën herstellen. En tot een voorbeeld van zodanig een ontwerp geeft hy
een Plan op, dat hy voor de Stad Rotterdam had opgesteld. Dit Plan bestaat uit
XXVIII Artikelen. De eerste XIV bepaalen, welke de vereischte hoedanigheden zyn
om tot Gemeensman en Burgemeester van de Wyk te kunnen worden verkozen;
de wyze van verkiezing en de duuring van 't Gemeensmanschap van ieder van hun.
De Artikelen XV. tot XVIII. bevatten het Reglement van het bestier der Inkomsten
en financiën der Stad, en den aart van 't opzicht, dat de gemelde Gemeenslieden
over dat bestier zouden behoren te hebben. Het XIX. Artikel behelst dat de Burgers
of Ingezetenen, die zich in hun eigendom rechten of vryheden zouden verkort vinden,
hunne toevlucht zouden neemen tot de gemelde Gemeenslieden, als tot hunne
voorstanders, en dat deezen verplicht zouden zyn om hun best te doen om by de
Regenten de betering der bezwaren van de klagers te bekomen. ----- De Artikelen
XX. tot XXIV. gaan over eenige byzondere punten van het bestier der financiën ----over 't recht der Gemeenslieden, om de posten van verkeerd gedaane uitgaven
door te haalen, en, in geval van tegenkanting ten deezen opzichte van de zyde der
Regenten, zodanige maatregelen te neemen, als zy zouden goedvinden; eindelyk,
over het recht dat zy hebben zouden, om, zo dikwils zy nodig zouden oordeelen,
op het Raadhuis of elders te vergaderen. Het XXV Artikel behelst eenige maatregelen
ten einde 'er niets onuitvoerlyk wierde geoordeeld voor dat 'er behoorlyk onderzoek
over geschied ware. Het XXVI. Artikel zegt, dat een der wezenlyke plichten van de
gemelde Gemeenslieden zoude zyn zorgvuldiglyk natespooren en te onderzoeken,
of en welke rechten en privilegiën verduisterd of weggeraakt waren; dezelven weder
te herstellen, en te laaten drukken om ze des noods te kunnen raadpleegen. Het
XXVII. Art. bepaalt, dat in alle gevallen, wanneer 'er eenige onderneeming, die voor
de Stad, voor haare domainen of ook voor de rechten en privilegiën der Burgery
na-
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deelig is, tot hunne kennis zal komen, zy gehouden zullen zyn zich te vervoegen
aan de Vroedschap, ten einde van dezelve betering dier bezwaaren te bekomen;
en dat, indien men hun recht mogt weigeren, zy in dat geval terstond daarvan
kennisse moeten geeven aan de gemelde Burgery, om door dezelve in dit opzicht
te worden ondersteund. Eindelyk zegt het XXVIII. Art. dat de Burgery ten allen tyde
dit reglement, wanneer het geval zulks vordert, naar welgevallen zal kunnen
vermeerderen, verminderen of matigen. Na dit Reglement vindt men het formulier
van den Eed der Gemeensluiden, waarop het slot van den brief van den
Rotterdammer volgt, waarin hy aandringt op de nuttigheid van dusdanig een plan,
volgens het welk, naar zyne gedachten, de aloude Vryheid der vereenigde
Nederlanden volkomen zoude kunnen hersteld worden zonder eenige krenking van
de form van regeering; terwyl hy tevens op nieuws beweert, dat de herstelling van
het Stadhouderschap niets anders zoude te weeg brengen dan het verderf der Natie
en het verlies van haare Vryheid. Voorts wordt dit Boekje besloten met de Latynsche
Zinspreuk: Nullum imperium tutum, nist benevolentia civium sit munitum. Dat is:
Geen form van regeering is veilig en bestaanbaar, ten zy die worde bevestigd en
verzekerd door de wille en genegenheid van het Volk. By dit Werkje heeft de
tegenwoordige Uitgeever eenige Bedenkingen gevoegd over de Natuurlyke,
Burgerlyke en Politieke Rechten der menschen in eene Maatschappy vereenigd.
Deeze bedenkingen, die zeer veel goeds behelzen, schynen eigenaartig geschikt
om het voorgemelde plan verder uit te werken en te beschaaven.

Deductie van het recht van de Stad Amersfoort, als een Medelid
der Souveraine Regeering van de Provincie Utrecht
competeerende, door de Ed. Achtb. Heeren Regeerders derzelver
Stad ingebragt, ter Vergadering van de Ed. Mog. Heeren Staaten
's Lands van Utrecht. Te Amsterdam, by D.M. Langeveld, op den
Vygendam, 1785. groot 59 bladz. in Folio.
Deeze Deductie, die overal de blyken draagt van door eene kundige hand gesteld
te zyn, is ingerigt, om te doen zien, dat de Stad Amersfoort, even als de Stad Utrecht,
haar recht tot het deelgenootschap aan de opper-
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macht ten gelyken tyde, en op dezelfde wyze, uit dezelfde bronnen ontleent, en alzo
de eene niets meerder of minder dan de andere daartoe en tot derzelver gevolgen
gerechtigd is.
Om dit buiten bedenking te stellen, treedt de Schryver in een onderzoek van de
navolgende stukken.
Voor eerst, of de Stad Utrecht voor den vermaarden Landbrief van Bisschop
Aarnout van Hoorn, en dus in den Jaare 1375. eenig deel gehad heeft in de
oppermacht over dit Gewest buiten haare Banne; en byzonder, of zy daarin meerder
zeggen, dan de Stad Amersfoort, gehad heeft.
Ten tweede, welke rechten aan de thans erkende Staaten, en onder deezen mede
aan de Steden Utrecht, Amersfoort en Rheenen, by dien Landbrief afgestaan zyn;
en of de Stad Utrecht daarby eenig ander of meerder recht dan die beide overige
Steden des Gestichts zoude hebben verkregen, waardoor zy gewettigd zoude zyn,
omtrent het een of ander gedeelte van de oppermacht, dezelve te vervangen of uit
te sluiten.
Ten derde, of de Stad Utrecht alleen, of de Stad Amersfoort op een gelyken voet
met haar, geduurende het Bisschoplyk bestier, is geweest in het bezit van zodanige
oppermachtige rechten over haare Burgers en Ingezetenen en binnen haare Banne,
als sedert de oprichting van dit Gemeenebest, gedeeltelyk door de Vergadering der
Heeren Staaten, het zy dan uit noodzaake, of by afstand en toelatinge van die
Steden, uitgeoefend worden, en een voornaam gedeelte van der Staaten oppergezag
helpen uitmaaken. En of de beide genoemde Steden, zonder dat de laatste het
allerminste hierin van de eerste afhankelyk ware, niet steeds als Pares hebben
gehandeld.
Ten vierde, of de Stad Amersfoort deeze rechten alleen op een gelyken voet met
de Stad Utrecht verkregen en bezeten hebbende, daarvan ooit ten behoeve van de
laatstgenoemde afstand gedaan, of haar die opgedragen heeft; of dat deeze daartoe
op eene andere wyze heeft kunnen gerechtigd worden.
Deeze Stukken door den Schryver ten voordeele der Stad Amersfoort beslist, en
dus het besluit, dat Amersfoort, zo wel als de Stad Utrecht, tot de oppermacht, met
alle de gevolgen daarvan, is gerechtigd, opgemaakt zynde, besluiten de Regeerders
deezer Stad deeze Deductie, ‘in dit billyk vertrouwen, dat het herstel hunner
oppermachtige rechten, waarop zy ter deezer gelegenheid ook
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nog by herhaalinge aangedrongen hebben, eens eindelyk met ernst ter hand zal
genomen worden; daar zy zich niet ongenegen verklaaren, om zich intelaaten in
zulke schikkingen, als waarby dit, naar de tegenwoordige gesteldheid van zaaken,
geoordeeld worden mogt, tot het minste bezwaar te strekken van zulke Leeden, als
welke door eene wettelooze occupatie, sit venia verbis, bevonden mogten worden,
zich in het bezit der wettige rechten deezer Stad gesteld te hebben; dan, welke
occupatie de Regeerders der Stad Amersfoort vermeenen niet anders dan door
overmacht gedwongen, langer te kunnen of te mogen aanzien; verzoekende
derhalven, dat, bevorens een veranderd Reglement van Regeeringe voor deeze
Provincie werde vastgesteld, of by de bepaalinge van hetzelve, deeze Stad
uitdrukkelyk in haare rechten hersteld en gehandhaafd werde.’

Staatkundige Geschriften, opgesteld en nagelaaten door Mr. Simon
van Slingelandt, gebooren den 14 January 1664, aangesteld tot
Secretaris van den Raad van Staaten, den 4 Augustus 1690, Raad
en Thesaurier Generaal der Vereenigde Nederlanden, den 27
October 1725, Raadpensionaris van Holland, den 17 July 1727,
overleden den 1 December 1736. II, III. en IVde Deel. Te Amsterdam,
by P. Schouten, 1784. In groot 8vo.
Men ziet gemeenlyk, en het is ook zeer natuurlyk, dat zy, die in verwarde en beroerde
tyden hun Vaderland ten dienste stonden, en niet zelden tot een slachtöffer der
goede zaake verstrekken moesten, in de Geschiedenissen grooter naam verworven,
dan zy, die, in vreedsamer dagen, in de stilte van het Kabinet, zodanige tyden
hebben zoeken voor te komen en te verhoeden. Van hier dat de naamen van een
Barneveld en de Witt, in de Jaarboeken van ons Gemeenebest, en zelfs in die van
Europa, een zeer luisterryke vertooning maaken, terwyl de naam van een Slingelandt
slegts bekend is in den kleinen kring van eenige kundige en aanzienlyke Mannen,
die deeze thands gemeen gemaakte Schriften reeds in Manuscript gebruikt hebben,
en met de nog niet volledig genoeg geboekstaafde verrichtingen van deeze eeuw
gemeenzaam bekend zyn; daar, ondertusschen, niemand ooit de gewigtige post
van Raadpensionaris met meer bekwaamheden, grooter
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waardigheid van gedrag en karakter, of met meer grondige kennis van de
Staatsgesteldheid en belangens van dit Land vercierde, dan Simon van Slingelandt,
een Man, wiens naam met eerbied genoemd wierdt in de Kabinetten van Versailles,
Weenen en Londen, wiens tegenwoordigheid de Vergadering van Holland luister
byzettede, en die een nieuwen trap van waardigheid en invloed gaf aan het Ambt
dat hy bekleedde, schoon hetzelve reeds van veel gewicht en aanbelang voor de
Vereenigde Gewesten geworden was, door de verdiensten en bekwaamheden van
zyne Voorgangers.
Deeze zyne Staatkundige Geschriften, de vruchten van eene langduurige en
scherpzinnige waarneeming en ondervinding, vertoonen ons overal de meesterlyke
hand van een schrander en oordeelkundig Man, die, met eene grondige kennis van
de Staatsgesteldheid van zyn Vaderland, door geen drift noch vooroordeelen bezield,
de zaaken op haare rechte waarde wist te schatten, en zyne uitmuntende vermogens
ten dienste van het algemeene welzyn te besteeden. Was het eerste Deel, van dit
(*)
Werk, waarvan wy den inhoud reeds kortelyk hebben opgegeeven geschikt niet
alleen om de aloude Regeering deezer Landen, en de daarin voorgevallene
veranderingen te doen kennen, maar ook om de defecten in de toenmaalige
Constitutie der Regeeringe van den Staat der Vereenigde Nederlanden, benevens
de middelen van derzelver redres, op te geeven; ----- het tweede Deel is in 't byzonder
dienende, om de waare oorzaaken van 't groot verval in de generaale Regeering
van den Staat der Vereenigde Nederlanden en van de nodige middelen van redres
aan te wyzen, met een Byvoegzel, raakende de Provincie van Holland en
Westfriesland in het byzonder. Voorts bevat hetzelve daarenboven, nog eene
aanwyzing van een korten en gereeden weg, om te komen tot herstel der vervallen
zaaken van de Republiek, en eindelyk een Discours over de Constitutie der
Vergadering van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde
Nederlanden, en over de materie en forme van hunne Deliberatien.
De Heer Slingelandt was van gedagten, dat, zo de Bondgenooten het bestek der
Regeering niet volgens de oorsprongkelyke Constitutie verbeterden, het
Stadhouderschap behoorde hersteld te worden, als het eenigste ge-

(*)

Zie de Algem. Vaderl. Letteroeff. VI. Deel, bl. 546.
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schikte hulpmiddel om de byzondere belangen te vereenigen, en tot het algemeene
welzyn te doen medewerken; doch, schoon een welingericht en gematigd
Stadhouderschap, in veele opzichten, van veel nut kan zyn, heeft echter de
ondervinding getoond, dat dit hulpmiddel de verwachte uitwerking niet gehad heeft,
en verërgering, in plaatse van verbetering, heeft aangebragt; en het is uit dien
(*)
hoofde, dat men onlangs in zeker Werkje , (waarvan wy in ons volgend Stukje een
verslag zullen geeven) beweerd heeft, dat de Heer Slingelandt, welk een ervaaren
Staatsman hy ook moge geweest zyn, echter de waare bronnen niet gekend heeft,
waardoor de geregelde loop van het werktuig van Staat in de Vereenigde
Nederlanden gestremd wierd. Schoon men hier by zou kunnen aanmerken, dat men
den Stadhouder veel onbepaalder magt gegeeven heeft, dan in het plan van
Slingelandt begrepen was.
De twee laatste Deelen deezer Staatkundige Geschriften, welke onlangs zyn
uitgekomen, zyn niet minder dan de twee voorige onze aandacht waardig, wegens
het gewicht en aanbelang van de daarin voorgestelde stoffen.
Het derde Deel, namelyk, bevat voor eerst een uitvoerige en oordeelkundige
uitgewerkte Verhandeling van de Instelling, Instructien en het Ambt van den Raad
van Staaten der Vereenigde Nederlanden, waarin 1) gehandeld wordt van de
Instelling en van de Successive Instructiën van den Raad van Staaten; 2.) van
verscheide Pointen, van ouds behoord hebbende tot het Ambt van den Raad van
Staaten, maar meerendeels door den tyd geraakt in ongebruik; 3.) van het Ambt
van den Raad van Staaten omtrent Militaire Zaaken; 4.) van dit Ambt omtrent de
Consenten van de Provinciën; 5.) van dit Ambt, omtrent de middelen van het District
van de Generaliteit; 6) van de middelen van de Stad en het Eiland van Willemstad,
en van die van het zogenaamde Committimus; 7) van de Contributiën, geännoteerde
Goederen en andere casneele Inkomsten van de Generaliteit en van het Ambt van
den Raad van Staaten daaromtrent; 8) van het Ambt van den Raad van Staaten
omtrent het employ der Con-

(*)

Ontwerp om de Republiek door eene heilzaame vereeniging der belangen van Regent en
Burger van binnen gelukkig, en van buiten geducht, te maaken. Te Leyden, by L. Herdingh.
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senten en verdere middelen van de Generaliteit; 9) van dit Ambt, omtrent de middelen
van de Collegiën ter Admiraliteit; 10.) van de Jurisdictie van den Raad van Staaten;
11.) of, en in hoe verre de Raad van Staaten, in het stuk van haar Ambt,
gesubordineerd is aan de Vergadering van de ordinaris Gecommitteerden, ter
Generaliteit gemeenlyk genaamd de Vergadering van Haar Hoog Mog. en 12.) van
de Persoonen waaruit de Raad van Staaten bestaat: ----- wordende dit Deel voorts
besloten met een Concept van Instructie, dienende tot het Ambt van Stadhouder of
van Gouverneur, Capitein-Generaal en Admiraal over Holland en Westfriesland.
Het vierde Deel vervat voor eerst een Historische Verhandeling, van het gezag
over de Militie van den Staat der Vereenigde Nederlanden, getrokken uit de Registers
en andere publieke Acten; waarin 1.) gehandeld wordt van de verscheide soorten
van Militie, en van de relatie, welke de Militie heeft tot de Generaliteit, en by die
gelegenheid van den Eed, van de oude wyze van Betaaling en van de aanstelling
der Officieren; 2.) van de relatie, welke de Militie heeft tot de Betaalsheeren, en tot
de hooge en laage Overheden van het Territoir, waarop de Militie zich bevindt; 3.)
van het gezag van de Staaten Generaal en van den Raad van Staaten, over de
Militie; 4.) van de Gedeputeerden te Velde; 5.) van de Stadhouders, in qualiteit van
Provinciaale Capiteins-Generaal; 6.) van den Capitein-Generaal over de Militie van
den Staat; 7.) van de Veldmaarschalken; 8.) van het aanneemen en afdanken van
de Militie, en by die gelegenheid van de jaarlyksche vryheid der Consenten; 9.) van
de aanstelling der hooge Militaire Officiers of Generaalspersoonen; 10.) van de
Patenten, en of, en hoe ver de Provinciën die mogen ophouden; 11.) van de Militaire
Verlooven; 12.) van de Monstering; 13.) van de Militaire Justitie en van den Hoogen
Krygsraad; 14.) van het verleenen van Pardon en Gratie; ----- wordende dit Deel
laatstelyk beslooten met eene Memorie over het redres der zaaken van de
Admiraliteit, opgesteld in October 1719.
Alle deeze Stukken verspreiden een ongemeen licht over de Staats-Constitutie
van dit ons Gemeenebest; doch zyn tevens van dien aart, dat wy dezelven te kort
zouden doen, met eenig afgebroken Uittreksel uit dezelve op te geeven, zo dat wy
veel liever dezulken onzer Leezers, die meer dan een oppervlakkige kennis van de
Constitutie en Geschiedenissen van ons Vaderland trachten te verkrygen,
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aanbeveelen, dezelven, in hun geheel, met aandacht te doorleezen, terwyl wy ons
verzekerd houden, dat zy hun tyd hier aan niet zonder veel vrucht besteeden zullen.

Aanmerkingen over de gewigtigheid der Staatsomwenteling, in
Noord-America, en over de middelen om die voor de geheele
waereld nuttig te maaken, door Richard Price, Lid der Koninglyke
Societeit te Londen, en de Academie der Wetenschappen en
Kunsten, in nieuw Engeland. Met de bedenkingen van den Graaf
de Mirabeau, op dezelven. Nevens een Brief van den Heer Turgot,
Staatsdienaar in Frankryk, aan Dr. R. Price, over de gemelde
Staatsomwenteling; uit het Fransch vertaald. Te Amsterdam, by
J. Weppelman, 1785. In gr. octavo, 149 bl.
De beroemde Dr. Price, die, wegens zyne blaakende zucht voor de zaak der
Americaanen, ook in ons Vaderland by de voorstanders der Republikeinsche Vryheid
reeds lange bekend was, geeft in dit Stukje met denzelfden vuurigen en hartelyken
yver, die in zyne voorige Werkjes doorstraalt, de Vereenigde Staaten van
Noord-America de middelen aan de hand, door welke hun Land de zetel der Vryheid
en Deugd, des Vreedes, en der Weetenschappen; het verblyf van het waar geluk
voor hen zelven, en de schuilplaats der onderdrukten van de geheele waereld
worden kan; zo dat deeze aanmerkingen, die over het geheel zeer duidelyk,
oordeelkundig en bevallig geschreven zyn, niet alleen voor de Americaanen, maar
voor alle liefhebbers van de Rechten en Vryheden van het menschdom, van zeer
veel aanbelang zyn, hoewel men niet gemaklyk beslissen kan, hoe verre zyne
raadgeevingen in de verschillende Staaten der Maatschappy met voordeel kunnen
aangenomen worden: ook heeft hy in zyne Staatkundige bespiegelingen niet altyd
het buitenspoorige vermyd, en schynt van zyn Gemeenebest somtyds meer te
verwachten, dan met de natuurlyke bedorvenheid van het menschdom bestaanbaar
is.
Onder de middelen, om den toestand der Vereenigde Staaten te verbeteren, en
hunne vorderingen te verhaasten, dringt hy voornamelyk aan op het gewicht van
de macht der gemeenschappelyke Unie te regelen en te bevestigen, en eene
volkomene Vryheid in alle beschouwlyke onderwerpen,
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zo wel als in die van de Burgerlyke Regeering, Opvoeding, en Godsdienst in te
stellen en te handhaaven; waarop hy vervolgens overgaat, om de voornaamste
gevaaren, waarvoor de Vereenigde Staaten van Noord-America zich te wachten
hebben, kortelyk voor oogen te stellen, als daar zyn het onbepaald toeneemen der
publieke fondsen, de binnenlandsche oorlogen, en de ongelyke verdeeling der
Eigendommen: Ten opzichte van het laatste, of de gemeenschaplyke gelykheid,
welke, volgens Dr. Price, als een volstrekt vereischte van de Vryheid beschouwd
moet worden, en welke ieder Staat, die eenigen prys stelt op deugd en geluk, met
alle haare macht moet handhaaven en bevorderen, merkt hy aan, dat 'er drie vyanden
zyn van deeze gelykheid, tegen welken de Staaten van Noord-America op hunne
hoede moeten zyn; te weeten,) het vergunnen van erfelyke Ambten en Titels van
Adeldom, 2.) het recht der eerstgeboorte, en 3.) de buitenlandsche Koophandel.
----- Eindelyk besluit hy deeze zyne gedachten met eenige aanmerkingen over den
Eed, en over den Slaavenhandel en de Slaaverny. ----- Wat den Eed betreft, kan
hy geenzins de zelfsverwensching, welke altoos een gedeelte van denzelven
uitmaakt, goedkeuren, en zou dus den Eed, die met eene zelfsverwensching gepaard
gaat, gaarne by de Staaten van Noord-America afgeschaft zien, en dat men in dit
opzicht dezelfde Vryheid, welke men thans aan de Doopsgezinden en Kwaakers
vergunt, aan alle menschen toestond. Dan daar men het mogelyk gevaarlyk
oordeelen zou, de proef hiervan te neemen, raadt hy intusschen de volgende zaaken
vooral te vermyden. Vooreerst; eene al te groote vermeenigvuldiging van het
Eed-asvorderen, op dat het daardoor niet te gemeenzaam worde; en ten tweeden;
eene al te ligtzinnige wyze van het Eed-afleggen. Beide deeze gevallen hebben niet
alleen in Engeland, maar zelfs in ons Vaderland, maar al te veel plaats, waar de
Eed in zo veele gevallen afgevorderd, en met zó weinig nadenken afgelegd wordt,
dat dezelve genoegzaam alle kracht verliest. Wat den Slavenhandel aangaat, deezen
noemt hy, met recht, beleedigend voor de menschlykheid, wreed, godloos en
duivelsch; en ieder waar menschenvriend moet met hem het grootste genoegen
gevoelen, dat de Vereenigde Staaten middelen beraamd hebben om dien te beletten,
en om de haatelyke slaverny, welke dezelve veroorzaakt heeft, te vernietigen. Men
begrypt echter ligtelyk dat deeze groote verandering niet eensklaps kan geschieden,
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en dat de vrylaating der Negers, gedeeltelyk aan den tyd en gedeeltelyk aan de
zeden, moet overgelaaten worden; maar de Vereenigde Staaten zouden, gelyk hy
wel zegt, niets tot hunne verschoning kunnen inbrengen, wanneer zy deeze daad
van rechtvaardigheld niet zo spoedig en zo krachtdadig werkstellig maaken, als de
byzondere omstandigheden van hunnen toestand dat zullen toelaaten.
Ten besluite zyn hier bygevoegd de bedenkingen, die de Graaf de Mirabeau op
dit Werkje gemaakt heeft, benevens den Brief van den oordeelkundigen en
deugdzaamen Staatsdienaar Turgot, welke twee Fransche Schryvers, die met den
Heer Price, omtrent dezelfde grondbeginzelen, eens zyn, recht geschikt zyn, gelyk
men in de Voorrede wel heeft aangemerkt, om dezulken te doen bloozen, die in
eene Republikeinsche Regeering, als de onze is, grondbeginzelen voor heilig durven
uitventen, welke door Schryvers, aan eene eenhoofdige Regeering onderworpen,
worden afgekeurd.

Wysgeerige, Oordeel- en Zedekundige Verhandelingen, door James
Beattie, L.L.D. Hoogleeraar in de Zedelyke Wysbegeerte en
Redeneerkunde te Aberdeen, en Lid van de Zeeuwsche
Maatschappy der Weetenschappen. Uit het Eugelsch vertaald,
door Petrus Loosjes Adriaansz. Leeraar der Doopsgezinden te
Haarlem. Iste Deel. Te Haarlem, by A. Loosjes Pz. 328 bladz. in
groot octavo.
Met verlangen zagen wy, zints de aankondiging, de Vertaaling deezer
Verhandelingen, ons in 't oorspronglyke bekend, te gemoete; met vermaak kwyten
wy ons van onzen pligt, om ze onzen Vaderlanderen te doen kennen, en den
welverdienden lof te geeven. De naam van den Hoogleeraar BEATTIE, in zyn
Vaderland by alle weldenkenden zo geroemd, is reeds in ons Land ook een
aanpryzing geworden. Zyn meesterstuk ter bestrydinge der Twyfelaarye - zyne
Verhandeling over de Natuur en Onveranderlykheid der Waarheid - zyne keurige
en bondige Aanmerkingen over de Dichtkunde, voor zo verre zy de ziel roert, in
(*)
verscheiden Stukjes van ons Mengelwerk geplaatst ; - en eindelyk zyne
oordeelkundige en geestige Proeve over het Laehen en Gelachverwekkende, zyn
zeer geschikt om een gunstig denkbeeld in te boezemen van de Verhandelingen,
in dit Boekdeel vervat.

(*)

Zie Algem. Vaderl. Letteroef. IIde D. IIde St. bl. 473. IIIde D. IIde St. 397. 568. 608. IVde D.
IIde St. 21. 66. 195. 242. 362.
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‘De Hoogleeraar BEATTIE heeft reeds een agtenswaardigen rang verworven onder
de Oordeelkundige Schryvers deezer Eeuwe, en het Werk, 't geen thans voor ons
ligt, (te weeten zyne Wysgeerige, Oordeel- en Zedekundige Verhandelingen) zal
die verworven agting in geenen deele verkorten. Het is het voortbrengzel van een
allerbest gevormd Hart, en klaar verlicht Verstand; van een Man, die, met Vernuft
en Smaak, Braafheid en Goedwilligheid veréénigt, die de gelukkige gaave bezit om
Zedelyk met Wysgeerig onderwys te paaren, en, terwyl hy alleen ten oogmerke
schynt te hebben om het Verstand op te klaaren, alle gelegenheden waarneemt om
tot het Hart te spreeken. De Regels ter betragting, om het Leevensgedrag te
bestuuren, welke hy onder zyne bespiegelingen mengt, mogen zommige Leezers
verdrietig en van weinig aangelegenheid toeschynen, wy zien ze aan als een dierbaar
gedeelte van het Werk, en wenschen, uit grond onzes harten, dat de Onderwyzers
der Jeugd, in plaats van zich te vrede te houden met enkele Schoolgeleerden en
Wysgeeren te vormen, den Hoogleeraar BEATTIE naavolgden; met hun zo wel doen
als bespiegelen te leeren, en zich met Eere, Braafheid en volstandigheid te
gedraagen in de onderscheide Leevensstanden’. Dit aangestipte is het oordeel der
(*)
strengste Boekbeoordeelaaren deezer Eeuwe , schaars in 't pryzen, en hier zo
overvloeiende: wy mogen, wy durven, wy moeten het onderschryven, of zouden
onregt doen aan de verdiensten deezes Werks.
Wegens den Aanleg en Aart der Verhandelingen geeft de Hooggeleerde schryver
zelve ons dit licht. ‘Dat hy, eenige jaaren geleden, door omstandigheden van eenen
byzonderen aart, zynen Vrienden bekend; doch van geen aangelegenheid voor het
algemeen, verhinderd zynde, in het volvoeren dier wyduitgestrekte Plans van
Zedelyke Beschouwing, ten eenigen tyde door hem ontworpen, tot geene ledigheid
geneigd, noch daar aan gewoon, oordeelde op eene aangenaame wyze voor zich
zelven, en niet geheel nutloos voor anderen, onledig te kunnen zyn, in het
overschryven en beschaaven van eenige Stukken, een geruimen tyd geleden
opgesteld, en die de goedkeuring hadden mogen wegdraagen van eenigen, die, op
derzelver leezing, hem de uitgaave aanraadden. ----- Zy waren eerst vervaardigd
in eene andere gedaante, en maakten een gedeelte uit der Lessen, voorgehouden
aan Jonge Heeren, die hy, als Hoogleeraar in de Zedekunde, moest onderwyzen.
Dit hoopt hy zal genoeg zyn om te verantwoorden voor de eenvoudigheid van den
styl; voor de veelvuldige invoegingen van ernstige en ter deugdbetragting opleidende
aanmerkingen; als mede voor eene grootere ver-

(*)

Monthly Riview, July, 1783.
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scheidenheid van ophelderende voorbeelden, dan noodig zou geweest hebben,
indien zyne Toehoorders van ryper jaaren, of aan afgetrokkene beschouwingen
gewoon geweest waren. ----- De Leezer zal zich te leur gesteld vinden, wanneer
hy, in dit Boek, eenige diepuitgehaalde Bovennatuurkundige Bespiegelingen, of
andere Stoffen, vol twyfelagtige zintwisting verwagt te zullen ontmoeten. De Schryver
is des niet onkundig; doch zy strooken niet met zyne begrippen van Zedelyk
Onderwys, en hy heeft ze, zints lang, ter zyde gesteld. Hy bedoelt jeugdige
Gemoederen te gewennen aan aandagtige Opmerking; dezelve te hoeden tegen
den invloed van kwaade beginzelen; en bezig te houden met zulke afbeeldingen
der Natuure, en zodanige eenvoudige en ter betragting strekkende Waarheden, als
teffens kunnen dienen om het Verstand en het Hart te verbeteren, de Verbeelding
te streelen en te verheffen.’
Hoe zeer hy aan dit zyn oogmerk beantwoordt, en dit waarlyk verheeven wit
getroffen hebbe, kan deels blyken uit het boven aangehaalde getuigenis der
Engelsche Review-Schryveren, en zal, door elk Leezer des Werks, zelve erkend
worden; die 'er met den Eerw. Vertaaler, meer dan Wyegeerige Stigting, (schoon
deeze op zich zelve geheel niet verwerpelyk is,) - Godsdienstige Stigting uit zullen
haalen. BEATTIE, die de Twyfelaary zo manmoedig en overwinnend bestreed, is
verre vervreemd van alles wat na Sophistery, en losmaaking van Verstand en
Deugd-beginzels, zweemt. ----- BEATTIE is een Christen. ----- Het Boek ligt juist
gevallig open, op eene plaats, die, onder veele anderen, hier van ten blyke kan
strekken. Onderrigtingen tot het regelen der Verbeeldingskragt geevende, luidt zyne
laatste. ‘Eindelyk, laaten zy, die hunne Verbeeldingskragt in een bedaarden en
gezonden staat wenschen te houden, Godsvrugt kweeken, en op hunne hoede
weezen tegen Bygeloof, door zich rechtmaatige denkbeelden te vormen van het
hoogst aanbiddelyk OPPERWEEZEN en de VOORZIENIGHEID, door het koesteren van
de daar mede gepaard gaande gevoelens van Liefde, Eerbied en Dankbaarheid.
Bygeloof is driest en naargeestig; doch het zuivere CHRISTENDOM strekt tot eer der
Godlyke Natuure en tot troost der Menschlyke. Het leert ons, dat 'er niets gebeure,
zonder de toelaatinge van HEM, die de grootste, de wyste en de beste is; dat de
tegenheden, welke ons treffen, alle in zegeningen kunnen veranderd worden; dat
de Mensch, indedaad wel een zondig Schepzel is; doch dat GOD genaderyk de
middelen van Vergiffenis en tot Gelukzaligheid beschikt heeft; dat, indien wy het
Euangelie gehoorzaamen, een Leerstelzel, in zich zelven zo uitmuntend, en door
de sterkste baarblyklykheid onderschraagd, onze ligte verdrukkingen, die zeer haast
voorby gaan, voor ons een eeu-
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wig gewigt van heerlykheid werken: want dat, wanneer het vlugtig Tooneel deezes
Leevens zal ophouden, een altoosduurende Staat zal aanvangen; een Staat, in
welken de Deugd zal zegepraalen, en alle haare traanen, voor eeuwig zullen
afgewischt worden, waar in zo veel Geluks zal plaats vinden, als de hoogste
Goedheid kan wenschen te verleenen, en geen meer Straffe, dan de volmaaktste
Regtvaardigheid kan billyken. Wie alle deeze dingen gelooft, en overeenkomstig
met dat Geloove handelt, moet de rampen deezes Tyds als van weinig aanbelangs
beschouwen, en terwyl hy heerschappye voert over zyne vermogens, kan hy steeds
voor zyne Verbeelding vertegenwoordigen, de verheevenste en verrukkendste
uitzigten, welke een Mensch kan begeeren of bevatten.’
Dan, het wordt tyd, de Verhandelingen, in dit Eerste Deel begreepen, nader te
doen kennen. Zy zyn slegts drie in getal. De eerste over 't GEHEUGEN, - de tweede
over de VERBEELDINGSKRAGT, - de derde over het DROOMEN.
Alles vermydende wat enkel dient om ydele nieuwsgierigheid te voldoen, of 't
geen enkel in bloote bovennatuurkundige bespiegelingen bestaat, en zich bepaalende
tot het geen geschikt is om Vermaak en leerzaame Onderrigting op te leveren, loopt
de eerste Verhandeling in deeze vyf Hoofdonderscheidingen af. I. Wyst hy het
verschil aan tusschen Geheugen en Verbeeldingskragt. ----- II. Neemt hy eenige
der meest in 't oog loopende Verschynzels en Wetten van het Geheugen in
overweeging. ----- III. Geeft hy zommige Regels, tot verbetering en versterking van
't zelve, op. ----- IV. Deelt hy eenige Waarneemingen over het geheugen der Dieren
mede. ----- V. Besluit hy met eenige gevolgen, daar uit afgeleid.
In de Verhandeling over de Verbeeldingskragt, komt ----- I. voor, een Algemeen
Verslag van dat vermogen, - II. handelt hy over de Zamenvoeging der Denkbeelden,
in eenige Afdeelingen, ----- III. vinden wy Aanmerkingen over het Vernuft, ----- IV.
loopt over den Smaak en de verbeelding van denzelven, ----- V. geeft Onderrigtingen,
tot het Regelen der Verbeeldingskragt, aan de hand.
De derde, en veel korter Verhandeling, over het DROOMEN, is, eenigermaate, als
een gevolg van de laatstvoorgaande aan te merken. Hy behandelt dit duister
Onderwerp, met die behoedzaamheid, welke eenen Wysgeer voegt, die gist, wanneer
hem gronden van zekerheid ontbreeken; doch zyne gissingen bouwt op daadelyke
verschynzels: wanneer hy, onder veelvuldige aanmerkingen over het Droomen
zelve, Natuurlyke en Zedelyke Nuttigheden daar in ontdekt, en de ongerymde
begrippen der Voorbeduidinge van de Droomen, in 't algemeen, te
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keer gaat, gelyk hy de Verbeeldingen des Bygeloofs, in kwaad spellende tekens te
vinden, voorheen hadt bestreeden.
Allen, die eene meer dan oppervlakkige kennis wenschen te bezitten van de
Vermogens hunner Zielen, in deeze Verhandelingen beschouwd, zullen ze, met
vrugt, en, daar ze met ophelderende Geschiedenissen en verleevendige
Voorbeelden, doormengd zyn, met vermaak, leezen. Lieden, van een Geleerd
Beroep en Letteroefening zullen 'er de nutste Lessen in aantreffen. Den Leeraaren,
by voorbeeld, geeft hy de eenvoudigste, maar, na 't ons toeschynt, beste
onderrigtingen, in den lastigen arbeid, om hunne Leerredenen van buiten te leeren.
Dit brengt hem tot het bybrengen van eenige aanmerkingen over het van buiten
opzeggen der Leerredenen: welke hy te liever maakt, dewyl, het geen hy ten deezen
aanziene te zeggen heeft, troostryk en bemoedigend kan weezen, voor Jongelingen,
wier Geheugen, gelyk het zyne, eer aan den zwakken dan aan den sterken kant is.
Het lust ons dit gedeelte af te schryven: dewyl over dit Onderwerp, zo veel, zo
verschillend en dikwyls zo verkeerd, gesprooken wordt. 't Is waar, wy hebben, in
ons Mengelwerk, meermaalen van die zaak gehandeld, en ze uit verschillende
gezigtpunten beschouwd; doch, het zal der moeite waardig zyn, BEATTIE hier op te
hooren.
‘Voor eerst, gaat het onloochenbaar vast, dat elk Spreeker in het openbaar in
staat moet weezen, om uit het Geheugen, of zelfs, zonder zich voorbereid te hebben,
te spreeken, als de omstandigheden zulks vorderen; zy moeten, derhalven, nu en
dan zich oefenen in voor de vuist iets op te zeggen, en hun best doen, om eene
gereedheid van voorstellen, en vaardigheid van uitdrukken, te verkrygen, en alles
aanwenden om de herinnering te verbeteren.
Ten tweeden. Zy, wier Geheugen zeer ontvanglyk is, die eene Leerreden van
buiten kennen, naa dezelve één of tweemaal aandagtig overgeleezen te hebben,
of die, in twee of drie uuren, eene Redenvoering leeren, kunnen altoos, of zo dikwyls
zy zulks verkiezen, zonder het behulp van eenig Geschrift voor zich, prediken;
inzonderheid, wanneer zy vertrouwen hebben op hunne Herrinnering, en zich van
angstvalligheid ontdoen kunnen. Maar, veele bekwaame Lieden worden 'er gevonden,
die, door natuurlyke beschroomdheid of zwakheid van lichaamsgesteltenisse, of
door in gevaar geweest te zyn van te missen, niet durven vertrouwen op hunne
tegenwoordigheid van Geest, of vaardigheid van Herdenking, als zy in 't openbaar
moeten spreeken; schoon zy, in den gewoonen trein des leevens, geene reden van
klaagen hebben over hun Geheugen. De zodanigen moeten niet prediken, zonder
het geschreven voor zich te hebben. Doen zy het, het zal nadeelig weezen voor
hun zelven en hunne Toehoorders. ----- Voor hun zelven;
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naardemaal zy zich plaagen met bekommerdheid, tot groot nadeel hunner
gezondheid. ----- Voor hunne Toehoorders: dewyl de vrees voor iets over te slaan,
des Spreekers aandagt aftrekt van het regelen zyner uitspraake; 't natuurlyk gevolg
hier van is, dat zy spreeken zonder dien klem, welke de meening de gemoederen
indrukt; veelen, daarenboven, krygen de kwaade gewoonte van teemen, zingen,
haperen, of raffelen, al het welk onaangenaam is voor verstandige Toehoorders,
elk Toehoorder onaandagtig, en de best opgestelde Redenvoering laf en smaakloos,
maakt.
Ten derden. Leeraars, die, naa lang aan den dienst geweest te zyn, en eene
Leerreden, in niet minder dan twee dagen, kunnen van buiten leeren, (en dit geloof
ik is veeler geval,) behooren het, myns oordeels, niet te doen, uitgenomen by
buitengewoone gelegenheden, wanneer zy verpligt zyn, vloeijend en welspreekend
iets voor te draagen, en geene gelegenheid tot leezen hebben. Twee dagen, in
ieder week, zyn bykans een derde gedeelte van iemands leeven. Wanneer men
dan bedenkt, dat Leerredenen, met zo veel moeite en tydspillens, het Geheugen
aanbevolen, zo schielyk vergeeten als voorgedraagen worden, 't geen dikwyls het
geval is, wie zou zich dan dat tydsverzuim niet beklaagen? Volgens deeze
berekening, worden van dertig jaaren, in den Predikdienst besteed, bykans tien
doorgebragt, - waar in? in een sloovenden arbeid, lastiger en min voordeelig, dan
die van eenen Schooljongen, in het belasten van het Geheugen, met woorden, die
men geen drie dagen agter een, onthoudt. Zou deeze Leeraar, die jaaren niet nutter
hebben kunnen besteeden, door meerder netheid te geeven aan zyne openbaare
Redenvoeringen, of door zyne Letteroefeningen rustiger voort te zetten, door het
bezoeken en onderwyzen zyner Gemeente, door zich op den Landbouw of andere
schuldlooze Uitspanningen toe te leggen? Daarenboven, kan een Leeraar, in dit
geval, nooit prediken zonder eene lange voorbereiding, en, inden hy ongesteld
worde, zonder angstvalligheid; hoogst nadeelig voor ziel en lichaam beide.
Indedaad, hadden de Leerredenen, uit het Geheugen opgezegd, een kragtdaadiger
uitwerking op de Toehoorders, dan de voorgeleezene, zou ik dien tyd niet geheel
verlooren rekenen. Maar, indien de Leeraar geleerd heeft goed te leezen, ('t geen
hy kan en behoort gedaan te hebben,) en hy zyn Opstel, met de voorheen
aangepreezene duidelykheid geschreeven, en, door verscheide herleezingen, t'huis,
zich in staat gesteld heeft, om, in 't openbaar, 't zelve voor te draagen, denk ik, dat
hy zyne Leerreden, met meer bedaardheid en zelfbestuur, als mede met een
ernstiger nadruk, den Predikstoel voegende, zal voorstellen, dan byaldien hy ze by
Herinnering opzeide. Want, in 't eene geval, is de geest ge-
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rust, en heeft op niets dan het uitspreeken te denken; in het andere, spreekt de
Leeraar, en herinnert zich het aangeleerde ten zelfden tyde: hy staat, daarenboven,
bloot voor misvattingen in 't ontstaan van 't Geheugen; en, indien hy niet meer dan
gemeen sterk van Zenuwgestel is, aan vlaagen van verlegenheid. Waarom verkiest
een Muzikant het Boek voor zich te hebben, zelfs wanneer hy uit het hoofd speelt?
't Is, om, door het inkyken, met een opslag van het oog, een aantal te zien van
nooten, die by elkander behooren; dit maakt hem vry, en te beter in staat, om de
nadruklykste plaatzen recht te treffen, en de noodige bevalligheden 'er by te voegen.
Op dezelfde wyze zal een goed Leezer, indien ik het niet geheel mis heb, nadruklyker
en cierlyker leezen, 't geen hy voor zich heeft, en hem eigen is, dan hy het door
geduurige Herinnering kan uitspreeken; inzonderheid, wanneer de Redenvoering
eenige aanmerkelyke uitgebreidheid hebbe.
Wat de Uitwerking op de Toehoorders aanbelangt. ----- Indien ik hier over moet
oordeelen, volgens myne eigene aandoeningen, en vertrouwen op de verklaaring
van verscheide opregte en verstandige Mannen, dan moet ik bekennen, dat
Leerredenen, uit den mond van eenen Leeraar, die goed leest, by my meer klems
hebben, dan die uit het Geheugen worden voortgebragt. Het hartroerende moge
minder geweldig weezen; doch het zal staatlyker zyn, en dus beter aan de plaats
en 't onderwerp beantwoorden. ----- Men vindt, 't is waar, Leeraars, die voorwenden
buitengemeene gaven te bezitten, en door bovennatuurlyke aandrift te spreeken;
'er zyn Toehoorders, die hun deswegen hoogagten, en denken, dat het geen
geschreeven is, en hun voorgeleezen wordt, te veel van louter menschlyke Leering
heeft. Doch zulke begrippen verdienen, in een redelyk Vertoog, geene wederlegging.
Zy strekken alleen ten bewyze, dat zulke Leeraars verwaand zyn, en van de onkunde
des Volks, dat zo dwaas oordeelt.
Maar, de Redenaars van Griekenland en Rome spraken uit het Geheugen;
Tooneelspeelers doen zulks, Raadsheeren in den Raad, Regtsgeleerden in de
Pleitzaal, zouden eene jammerlyke vertooning maaken, indien zy voorlazen 't geen
zy hadden in te brengen. Dit is eene tegenwerping, door Lieden van verstand
aangevoerd, en dezelve verdient onze overweeging.
De Grieksche 'en Romeinsche Redenaars spraken op den Markt, in den Raad
en voor de Regters, met oogmerk om hunne Toehoorders over te haalen tot eenig
onmiddelyk besluit: en, indien zy dit einde bereikten, bekreunden zy zich niet, of
zulks geschiedde door welgegronde redenen of door drogredehen, door het
overhaalen van het oordeel of het ontsteeken der hartstochten; door het geeven
van nuttige ophelderingen, die met duurzaam voordeel kunnen gevolgd worden, of
dat geen
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uit te boezemen, 't geen alleen waarschynlykheids genoeg heeft, om oogenbliklyke
gevolgen te wege te brengen. 't Was, derhalven, noodig, dat zy, door de vaardigheid
hunner welspreekenheid, hunne Toehoorders een hoog gevoelen van hunne wysheid
inboezemden; hunne Redenvoeringen voorstelden, met die driftvervoering, en
verscheidenheid van gebaaren, welke de aandagt trekken en de toejuiching te wege
brengen; zy moesten steeds het oog op den kring der Toehoorders geslaagen
houden, om waar te neemen, welke uitwerking het gezegde veroorzaakte, en, naar
eisch der omstandigheden, hunne bewyzen en den trant van voordraagen,
veranderen.
Hoe wyd verschillend hier van zyn de oogmerken van de Christen Godgeleerde!
en hoe zeer behoort zyne Welspreekenheid van die deezer Redenaaren
onderscheiden te zyn! Hy spreekt de waarheid, en die alleen om zyne Gemeente
te onderwyzen in stukken, die zy en hy weeten, dat van een eeuwigduurend
aanbelang zyn, om hun geene oogenbliklyke, maar duurzaame beginzels van
Godsvrugt en Liefde in te boezemen. Zyne Leeringen worden verondersteld, alle
uit het onfaalbaar Woord van GOD, met overleg, ontleend te zyn. Men vordert niet
alleen, dat hy zedig en gemaatigd spreeke; maar, dat hy zedig en gemaatigd is, met
geen geweld overrompele, veel min door drogredenen verbystere; maar overreede
met bewyzen, in zagtmoedigheid aangedrongen, en beweege door drangmiddelen,
die het gezonde Verstand oplevert. Zyn oogmerk is, der Tochoorderen aandagt te
vestigen; niet op zyn Persoon, maar op GOD en hunnen Pligt; niet om hunne
toejuiching, als een welspreekend Redenaar, weg te draagen; maar om goed te
doen aan de Zielen der Menschen, en hun een voorbeeld te geeven, van die
nederigheid, verootmoediging en blyde hoope, welke den Mensch, den Zondaar,
den Christen, voegen. Met één woord, indien hy een recht begrip hebbe van het
aanbelang zyner Bedieninge, en van 't geen hem te zeggen en te doen staat, zal
een byzondere ernst, eenvoudigheid en deftigheid, zynen styl zuiveren, zyne stem
regelen, en zyn geheele voorkomen kenmerken. Zyne Leerreden te leezen. zal hem
dus wel voegen, schoon het voor een Grieksch en Romeinsch Redenaar, ongerymd,
en zelfs onmogelyk zou geweest hebben, zyne Redenvoeringen den Volke leezende
voor te houden.’
Wy kunnen, zonder de gewoone perken te overtreeden, niet alles bybrengen, wat
de Hoogleeraar BEATTIE zegt, over de ongepastheid van het voorbeeld der
Tooneelspeelderen: alleen tekenen wy deeze aanmerking op. ‘Geen twee Beroepen
loopen wyder van elkander af, dan dat van een Christen Leeraar en eenen
Tooneelspeelder. Zo min de bedaardheid en zedigheid des Predikstoels op
Schouwburg voege, zo onverdraaglyk is de spreektrant en gebaarmaaking eens
Toneelspeel-
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ders op den Predikstoel. In geenerlei opzigt, kan 'er iets ongerymder uitgedagt
worden, van den een den ander ten voorbeelde te stellen.’ ----- Hy toont met even
onwederleglyke redenen, dat het geval der Raadsheeren in den Raad, en der
Regtsgeleerden in de Pleitzaal, hier even min te passe komt, als het voorbeeld der
Tooneelspeelderen.
Ten slot, moeten wy onzen Leezeren berigten, dat het Tweede Deel deezer
Verhandelingen, waar mede het geheele Werk afloopt, Verhandelingen zal bevatten
over de Fabelkunde en de Romans; over het Verhevene; over de Nutheid eener
Taalgeleerde Opvoedinge, en de Bloedverwantschaplyke Genegenheid. ----- Wat
de Vertaaling aanbelangt, de Eerw. P. LOOSJES ADRIAANSZ., die MOSHEIM'S Kerklyke
Geschiedenis, en de Naavolging van MILLOT'S Wereldlyke Geschiedenis, zynen
Landgenooten mededeelde, en door andere Werken verpligtte, heeft, met dit Werk
in 't Nederduitsch te kleeden, hun, op nieuw, een blyk gegeeven, van zynen iever,
om onzen Letterschat te vermeerderen, met een Boek, 't geen zo veele Proeven
op den Mensch bevat, zo leerzaam voor allen is; en waar op hy, in 't slot des
Voorberigts, met weinig woord-verandering, het zeggen toepast van den Heer
TREMBLY. ‘Ongetwyfeld zullen veele byzonderheden, in 't zelve voorkomende, laf
en beuzelagtig schynen, aan Lieden, die aan zekere Leerstelzels verkleefd zyn. Het
verheven gezigtpunt, waar uit zy de zaaken beschouwen, boezemt hun de diepste
verwyting in, voor de eenvoudige aaneenschakeling van Waarneemingen en
Waarheden, die ter betragting opleiden. Nauwlyks verwaardigen zy zich, dezelve,
in 't voorby gaan, te beschouwen, en wel ras, het voor zich te laag agtende, zich
met dusdanige kleinigheden bezig te houden, stygen zy weder na de allerhoogste
Gewesten der Bovennatuurkunde, in welke zy, naar hun goedvinden, omzwerven.
Wy gunnen hun 't vermaak, om, na hun genoegen om te zwerven, en zich zelven
toe te juichen, over de verheevenheid van hunne begaafdheden en verrigtingen.
Een welziend oog ontdekt, hoe min bondigheids 'er in alle die hoogvliegende
naspeuringen steeke, en, indien derzelver grondslag louter denkbeeldig is, zal
derzelver nutheid het niet minder weezen.’
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Vaderlandsche Catechismus, of Kort Onderwys in de
Vaderlandsche Historie, van den tyd der Batavieren, tot het Jaar
1785; in Vraagen en Antwoorden, ten dienste der Nederlandsche
Jeugd, gesteld door Adriaan Mandt. Predikant te Zutphen. Te
Zutphen, by A.J. van Hóorn; en te Amsterdam, by J. Wessing,
1785. Behalven het Voorbericht, 192 bladz. in octavo.
De menigvuldige Catechismussen, zedert eenigen tyd in ons Vaderland uitgekomen,
heeft denkelyk den Heer Mandt bewogen, om ook eens een Catechismus der
Vaderlandsche Historie te schryven, welke zich echter boven het Kort Begrip van
Wagenaar, en anderen, nergens in onderscheidt, dan in eene ongemeene kortheid
der Antwoorden, (indien dezelve anders, om deeze kortheid, die dikwils meer bloote
naamen, dan wezenlyke zaaken, in het geheugen prent, den voorrang verdient,
waaraan wy zeer twyfelen,) en in het vervolg der Geschiedenis tot op onze dagen;
zo dat dit Werkje met recht een zeer Korte Kronyk der Vaderlandsche Historie, in
vraagen en antwoorden, zou kunnen genaamd worden. - Het geen ons het beste
in deezen Catechismus bevalt, is het Besluit van denzelven, dat wy hier onzen
Leezeren zullen mededeelen.
Vraag. Wat hebt ge uit het kortelyk aan u gegeeven onderwys, in de
Vaderlandsche Historie, geleerd?
Antw. Mynen pligt om my, zo veel doenlyk, verder in dezelve te oefenen.
V. Tot welk een einde?
A. Om op eene verstandige wyze bedaard oordeel te kunnen vellen, over de
waare belangen van ons Gemeenebest.
V. Wat is dan eenen braaven Vaderlander nodig?
A. Dat hy eenen toeleg hebbe om uit eigene oogen te zien.
V. Is dit noodzaakelyk voor elk lid der Vaderlandsche Maatschappy?
A. Ja; opdat elk in zynen stand aan zyne duure verbintenis getrouw zy.
V. Waartegen wordt hy daardoor meest beveiligd?
A. Tegen alle vervoering tot kwaade aanslagen.
V. Waartoe wordt gy, by dit onderricht, byzonder opgeleid?
A. Tot de beschouwing der Godlyke goedertierenheden.
V. Waarin gebleeken?
A. In 't grootmaaken en bewaaren van deeze Republiek, onder zo geduchte
stormen van allerleie gevaaren en aanvallen.
V. Hebt gy de waardy der dierbaare Vryheid ook nader leeren kennen?
A. Ja; eener Vryheid in 't Godsdienstige en Burgerlyke, voor zo veel bloeds
gekocht.
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V. Hebt ge ook niet uitmuntende deugden en haatelyke gebreken ontdekt,
onder menschen van allerleien rang?
A. Gewisselyk; en dat om my ter navolginge der eersten, en ten afschrik der
laatsten, te dienen.
V. Waarvan hebt ge de noodzaakelykheld telkens gezien?
A. Van eene veel vermogende Eendracht, op den Godsdienst en rechtgeaarte
Vaderlandsliefde gegrond.
V. Waarom geeft gy zulk een omschryving van de Eendracht?
A. Om dezelve van alle verkeerde eensgezindheid te onderscheiden.
V. Welke is de reden, dat gy, in deeze omschryving, den Godsdienst met de
Vaderlandsliefde verbindt?
A. Om dat de Godsdienst ons uit zuivere beginzels leert handelen.
V. Waarvoor doet de Godsdienst den waaren Vaderlander zich wachten?
A. Voor de vervoering van hollende hartstochten en gevaarlyke
onbedachtzaamheid.
V. Wat keurt ge met deeze Eendracht dan volstrekt strydig?
A. Alle eigenbelang, 't welk aan zyne laage inzichten de openbaare belangen
zou willen opofferen.
V. Wat meer?
A. Een kwalykbestierde drift, zo nadeelig voor de gewenschte vruchten van
eenen bezadigden en werkzaamen yver.
V. Waartoe rekent gy u inzonderheid verbonden?
A. Dat ik God vuuriglyk om 't heil myns lieven Vaderlands bidde, en daartoe,
op eene betaamelyke wyze, in mynen kring en betrekking, trachte mee te
werken.

Vaerzen van Ultrajectinus, Pro Patria & Libertate. Te Utrecht, by
S. de Waal, 1784. Buiten 't Voorwerk, 82 bladz. in groot octavo.
(*)

In het voorleeden Jaar, gewaagden wy met goedkeuring , van eenige Nommers,
onder deezen Tytel uitgekomen, en nu de Verzameling voltooid en tot eenen Bundel,
vercierd met een Tytelvignet, aangegroeid is, hebben wy geen reden om onze
lofspraak te rug te trekken, schoon men in denzelven nog al eenige meerdere
keurigheid zou kunnen begeeren.

(*)

Zie Alg. Vad. Letteroef. VIde D. 1 St. bl. 171.
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Karel van Karelsberg, of Tafereel van de Menschelyke Ellende,
door C.G. Saltzman, uit het Hoogduitsch vertaald. Twee Deelen.
Te Amsterdam, by de Wed. Jan Dóll, 1785. In octavo, 812 bladz.
Elk gevoelig hart ondergaat de geweldigste huiveringen en schokken, by de leezing
van deezen byzonderen Roman, dien wy met genoegen egter doorgeleezen hebben,
zo om deszelfs wezenlyke fraaiheid, als het goed oogmerk, waarmede de Schryver
dezelve heeft te Boek gesteld. De Tytel van Tafereel van Menschlyke Ellende, is
zeker niet uitlokkend voor dat soort van Leezers, die alleen een Boek in de hand
neemen om zich te vermaaken of den tyd te dooden, maar zal ten uitersten bekoorlyk
zyn, in de oogen van hun, die, door eene zekere dweepzucht, ons uit Duitschland
overgewaaid, aangedaan, niets dan somberheid en akeligheid begeeren. Het eerste
slag van Leezers, kan veilig den Roman inzien; indien zy niet geheel verbasterd
zyn, zullen zy, door den troost, die den Ellendigen zo vaak wordt toegebragt, zich
niet min vermaaken, dan door de wezenlyk schoone en natuurlyke schilderingen.
Het ander soort, zy ook deeze Roman aanbevolen, als niets, of ten minsten zeer
weinig, van die onmanlyke en laffe verliefdheden behelzende, thans de geliefkoosde
voorwerpen van het Duitsch Vernuft. Deeze Roman is vol van de nuttigste Lessen,
zo voor den Vorst en Burger, als voor den Bedelaar, en schildert niet alleen, zo
verre wy denzelven uit deeze twee Deelen kennen, de Ellende, om alléén de wonden
der menschlyke tederhartigheid open te krabben, maar biedt met één den
geneezenden balzem aan. 't Is waar, men kan deezen Roman, eene verzameling
van de jammeren des menschelyken geslachts heeten, maar met dat alles zyn die
ellenden wezenlyk op aarde en menigvuldig. Sommige zaaken betreffen Duitschland
alléén, maar de meesten zyn van dien aart, dat zy zeer gemaklyk op onzen Landaart
kunnen overgebragt worden.
Om dan iets van de Geschiedenis te reppen. Karel van Karelsberg is van Adel,
en studeert te Grunau; hy laat het oog vallen op Henriette Helwing, die verloofd is
aan Grimlin, een oud Kaerel, doen die zeer in de gunst van Henriette's Vader staat,
aangezien hy den ouden Heer een Bailjuw-Ampt beloofd heeft. Karel, van Adel, en
Henriette, een Burgermeisje zynde, vindt hy by zynen Moeder geweldigen
tegenstand. Daarenboven is het Character van Karel zodanig aangelegd, dat hy,
door zyne waarheid on menschliefde, als mede door zyne hevig werkende driften,
zich zelven geduurig hinderpaalen in den weg zet. Het tweede Deel loopt af, in de
volkomenste onzekerheid, omtrent het lot van Karel en Henriette.
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Uit deeze schets zal de Leezer zich niet veel belooven, maar de telkens
tusschenkomende gevallen, die zo natuurlyk inkomen, de kunstige manier, waarop
elke zaak behandeld wordt, doen, in deezen Roman, alles. Om door een voorbeeld
de Leezers te overtuigen, zullen wy het geval neemen, 't geen Karelsberg ontmoet
met zekeren Predikant, waar in wy een gebruik, in ons Vaderland ook, helaas! te
veel in zwang gaande, op het kragtigst zien afgeschilderd.
Karelsberg kwam dan in het volkomen vertrouwen van in het Dorp Fredriksleven,
een Predikant met een gezond en vrolyk Huisgezin aan te treffen. ‘Ik,’ dus schryft
de Held der Geschiedenis, ‘Ik was nu aan het huis van dien gelukkigen genaderd,
ik klom af, bond het Paard vast en trad het huis in. De gelukkige Man kwam juist de
trap af. Zyn hoofd was bedekt met een groote dikke muts, en, gelyk ik uit de
evenredigheid van zyn dikken buik met zyn mager aangezigt kon opmaaken, had
hy onder zyn borstrok een kussen. In de handen hadt hy eenige flessen met
geneesdranken. ----- Naa dat wy elkander hadden gegroet, verzocht hy om vergiffenis
dat hy my niet langer kon onderhouden, om dat zyne Kinderen heden hunnen
purgeerdag hadden, en thans noodzaaklyk moesten inneemen. Evenwel liet hy my
mede in zyn Kamer gaan.
Wy waren 'er zo dra niet ingetreden, of 'er ontstond een jammerlyk geschreeuw
van drie Kinderen, die in het bloote hemd rondliepen. Ach! Hemel! daar komt Vader!
en alle die geneesdranken! ô! ô! zo schreeuwden zy allen, en hielden de oogen toe.
Gy kleine zotskappen, zeide hy, wat zult gy dan doen? het smaakt immers goed,
ik zoude wel alles terstond willen uitdrinken, nam eenen lepel, en goot in denzelven
den geneesdrank uit het ééne glas. Kom, lieve Henriette! zeide hy, neem dit drankje
----- het smaakt niet lelyk.
Maar Henriette wierdt zo bleek als een witte muts, zy beefde, als of zy de koorts
op het lyf had, en zy bad met de grootste aandoening; ach myn allerliefste Vader!
laat my gaan, laat my gaan, ik kan het niet door de keel krygen.
Gy moet, antwoordde hy, anders moet gy sterven. Weet gy niet, dat Saartje in de
voorige week is begraaven, hoe zy zo geel was, toen zv in de kist lag, en nu wordt
zy van de wormen gegeeten. Wilt gy nu ook sterven? zullen de wormen u ook eeten?
Ach neen! Vaderlief! zeide Henriette, naderde al beevende den lepel, grilde 'er
een paar maalen voor, verzamelde egter alle haare kragten byéén, en wilde den
geneesdrank doorslikken; ----- maar, zo als zy denzelven in de keel had, welgerde
de Natuur, alle spieren stelden 'er zich tegen, en de Va-
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der kreeg het geheele purgeerdrankje over de Japon. Henriette schreeuwde, ach!
ach! daar is de dood in.
In plaats van het antwoord, ontving zy een' slag aan het hoofd. De Vader nam
een tweede flesje, 't welk, in dit geval, reeds in gereedheid was, goot het haar in de
keel, en toen de Natuur het wederom wilde overgeeven, hield hy haar den mond
toe, en bragt het eindelyk zo verre, dat het binnen bleef.
Nu kwam de beurt aan Frans. Die, zeide hy, zal wel wyzer zyn. Maar Frans trok
het hoofd weg, en maakte met zyne hand eene beweeging, welke den uitersten
afkeer van het aangebooden drankje te kennen gaf. Eindelyk vatte hy moed, nam
het drankje in den mond, liep verder in de kamer, en ik zag wel duidelyk, dat hy het
zelve in eenen hoek weder uitspoog.
Waar is Christiaan? vroeg de Dominé. Die was 'er niet. Men riep, maar daar kwam
geen antwoord. Eindelyk zag de Moeder zynen voet onder het Ledikant uitsteeken,
waar onder hy zich verschoolen had, en trok hem daar uit. Hy brulde: ik kan het niet
inneemen, neen! ik doe het niet; ----- maar de Vader wist hem wel te dwingen. Na
dat hy hem eenige goede slagen met de roede had gegeeven, wierp hy hem tusschen
de kniën van zyne Moeder, die zyne handen vast hieldt, en belastte de Dienstmeid,
om hem den mond open te breeken. Op deeze wyze bragt hy hem het geneesmiddel
in.’
Hierop volgt een Gesprek tusschen Karelsberg en dien Predikant, het geen, hoe
nuttig, te lang is om af te schryven, waarin de laatstgemelde te kennen geeft, dat
hy zyne Kinderen van alle vaste spyzen, van alle lichaams-vermoeijenissen, van
alle de uitwerksels der buitenlucht, onthoudt, 't welk alles, Karel van Karelsberg,
met deeze nadruklyke taal besluit. ‘Nu, myn lieve Dominé! ik geloof het wel dat de
Ellende in uw huis woont. Menschen, die, uit de groote zee der geneugten, welke
God schiep, niets durven nuttigen; die den opgang der Zonne en de balsemryke
uitwaassemingen van de Lente, schuwen; die den overvloed van den Herfst, als
vergif, beschouwen; die alleenlyk schynen te leeven om te lyden, te zweeten en te
purgeeren, ----- moeten gewisselyk wel ellendig genoemd worden.’

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

577

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen.
Leerredenen van G.J. Zollikofer, Predikant der Evangelisch
Hervormde Gemeente te Leipzig. In het Nederduitsch overgezet.
Zevende Stuk. Te Amsterdam, by de Erven P. Meijer en G. Warnars,
1784. In gr. octavo 288 bladz.
Het in 't voorige Stuk aengevangen onderzoek, wegens de waerdy der voornaemste
dingen, die tot 's menschen gelukzaligheid behooren, word in dit tegenwoordige,
op de eigenste leerzame en aenmoedigende wyze, achtervolgd. De Eerwaerde
Zollikofer vestigt hier onze opmerkzaemheid, op de waerdy der Godsdienstige
aendacht, der gevoeligheid, der deugd, der Christelyke deugd, van den Godsdienst
in 't algemeen, van den Christelyken Godsdienst in 't byzonder, ter aentooninge,
hoe Jezus alle onze geestlyke behoeften vervult, van het Christendom, met opzigt
tot de algemeene voordeelen, welken het zelve aan het Menschdom in 't gemeen
bezorgd heeft en nog bezorgt, van de leer onzer onstervelykheid, en de waerdy der
onderlinge en openbare Godsdienstoefeningen. ----- Gemeenlyk overweegt de
Leeraer eerst het onderwerp, en daerop ontvouwt hy deszelfs waerdy: zo beschryft
hy ons, by voorbeeld, eerst de Deugd, en dan toont hy derzelver waerdy.
‘De deugd is, zegt hy, die hoedanigheid van onzen geest, die richting en
verordening zyner vermogens, welke ons steeds zodanig denken, zodanig gezind
zyn, zodanig handelen doet, als met de waarheid, de orde, den wil van God
overeenkomstig is. Zy bestaat in eene algemeene, heerschende, werkzaame neiging
tot alles, wat waar, recht en goed, wat met onze natuur en onze verbindtenissen,
en de natuur en de verbindtenissen der overige dingen overeenkomt; in eene
bestendige bereidwilligheid, om dat geene te doen, of niet te doen, te lyden of te
dulden, te zyn en te hebben, of niet te zyn en te hebben, wat Gode behaagt, dat wy
doen of niet doen, lyden of dulden, zyn en hebben, of niet zyn en hebben
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zullen. Zy bestaat in de waarheid onzer gedachten, aandoeningen, neigingen,
woorden en werken, in de overeenstemming van alle de deelen onzes inwendigen
en uiterlyken gedrags onder elkanderen en met de goddelyke wet. Zy is derhalven
even het zelfde, wat wy anders liefde tot en oeffening van het goede, gewillige en
onbepaalde gehoorzaamheid jegens God en zyne geboden, wat wy braafheid
gewoon zyn te noemen. Zy is de gezondheid en het waare leven onzer ziele, die
toestand in welken onze geest dat geene is en werkt, wat hy naar zyne verordening
zyn en werken moet; die kracht, welke ons steeds tot alles, wat schoon en goed en
nuttig en edel is, wat Gode behaagt, en de menschelyke volmaaktheid en
gelukzaligheid bevordert, aanspoort, ----- ons met goedwilligheid jegens alle
menschen vervult, ons gebiedt, om meer voor anderen, dan voor onszelven, te
leeven en te werken, en allen, wat wy zyn en bezitten, op de beste wyze aan te
wenden.’
Na deze beschryving van de deugd gegeven te hebben, gaet de Leeraer over,
om te toonen, dat zy grooter waerde bezit dan alle andere goederen dezer waereld,
dan rykdom, eer, zinnelyk vermaek, en alle voorrechten en geneugten des geestes,
in zo verre zy met de deugd stryden, of als van haer onafhangelyk beschouwd
worden. ----- Ter stavinge hiervan brengt zyn Eerwaerde de volgende aenmerkingen
te berde, die hy, in tegenoverstelling met de opgenoemde goederen, ten nadruklykste
uitbreid. ‘1. De deugd is in het algemeen en zonder eenige bepaalinge goed. 2. De
waardy der deugd is veel onveranderlyker dan de waardy van alle andere goederen
en voorrechten. 3. Zy is veel algemeener en onafhangklyker van rang en betrekking.
4. De deugd heeft eene uitsteekende waarde wegens de uitneemende goede
uitwerkselen, welke zy in ons voortbrengt, wegens haaren uitneemend grooten
invloed op onze volmaaktheid en gelukzaligheid: zy maakt ons veel beter, veel
nuttiger, veel gelukkiger, veel geschikter voor een verheevener, beter leven, en
Gode gelyker; ook geldt zy, deeze Dogter des hemels, by God, haaren Vader, meer
dan al het andere.’ ----- Op de voorstelling hiervan besluit zyn Eerwaerde deze
Leerreden, met de volgende ernstige aenspraek.
‘Zoudt gy, na dit alles, der Deugd uwe hoogachting, uwen eerbied kunnen
onthouden, ô mensch, ô
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Christen, die nog eenig gevoel bezit van het geene voortreslyk en eerbiedenswaardig
is? Neen, wacht u dit gevoel der waarheid in u te verdrukken! Acht en eerbiedig de
deugd meer dan al het andere, wat buiten haar aanspraak maakt op uwe achting
en eerbied. Terwyl gy de deugd eerbiedigt, eerbiedigt gy God. Acht en eerbiedig
haar dan overal, waar gy ze ook ontmoet, in welk eene gedaante, onder welk een
kleed zy u verschynt, in welk eene taal zy u aanspreekt, door welk eene daad zy
zich openbaart. Doe haar recht niet alleen in het algemeen, maar ook in ieder
byzonder mensch, welken zy bezielt en bestuurt. De deugd in het algemeen is niets
dan een denkbeeld, een voorstel in ons verstand: zy zelve bestaat in byzondere
wezens. In deezen moeten wy haar derhalven achten en eerbiedigen. Wie ooit
eenen armen, behoeftigen, deugdzaamen veracht, die veracht de deugd zelve; en
wanneer gy de deugd veracht, ô mensch, dan veracht gy alles, wat schoon, wat
groot, wat eerbiedenswaardig is, dan veracht gy God, de bronwel van alle
volmaaktheid.
Acht gy haar echter zodanig, als zy verdient, ô bedenk u dan toch nimmer, wat u
te doen, wat te verkiezen staat, wanneer gy tusschen haar en den rykdom, tusschen
haar en de eer by menschen, tusschen haar en de zinnelyke of geestelyke
geneugten, eene keus moet doen. Laat veel liever alles vaaren, dan dat gy haar
verliezen of kwetsen zoudt. Weigert gy nog, om alles, wat met haaren wil en aart
strydt, aan haar op te offeren; bekommert gy u nog angstvallig, om op geenerhande
wyze iets te verliezen; smart u nog elk gering verlies, 't welk gy om haaren wil
ondergaat, ô zeg dan niet, dat gy deugdzaam zyt! ----- Neen, wenscht gy dat te
weezen, wees het dan geheel en al. Scheur niet van een, wat God, wat de natuur
der dingen op het naauwste en onscheidbaar samengevoegd heeft. Hier heet het:
gantsch of geheel niet. Hier kan men geen vergelyk aangaan. Zo lang gy de deugd
en de zonde, - de tegenstrydigste, onverzoenbaarste dingen, met elkanderen zoekt
te bevredigen en te verbinden, zo lang zyt gy dubbeld ongelukkig. Gy smaakt de
zaligheid der deugd niet, en het voorbysnellende, vlugtige vermaak der zonde,
smaakt gy ook slechts ten halve, niet met een gerust gemoed, niet zonder heimelyken
angst en verwyt. Wilt gy gelukkig zyn, gelukkig blyven, en telkens gelukkiger worden,
ô, zonder u dan, geheelenal, bepaald en onherroepelyk voor de deugd af! Laat zy
u gantschlyk doordringen
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en bezielen, u schier in een nieuw mensch herscheppen, u ten allen tyde en aan
alle plaatzen leiden en bestuuren; laat haar de ziel van uwen geheelen wandel
weezen. Dan zult gy ontdekken en bevroeden, hoe groot, hoe onuitspreeklyk groot
haare waarde is, welk eene waardigheid en sterkte zy den mensch verleent, welk
eene rust en zaligheid zy hem verschaft; en dan zult gy in haare bezitting u altoos
en eeuwig verheugen.’

Bundel van heilige Keurstoffen, benevens eene Lykpredicatie,
uitgegeeven door Bartholomaeus Gabry, Predikant ter Steede
Heenvliet. Te Gouda, by W. Verblaauw, en te Amsterdam, by D.
Schuurman, 1785. Behalven de Voorrede 320 bladz. in gr. octavo.
In dezen Bundel is een vyftal van Leerredenen, die door ene nauwkeurige
oordeelkundige verklaring der verkoozene textwoorden, en een ernstigen aendrang
ter betrachtinge, hare leerzame en opwekkende nuttigheid hebben. De Eerwaerde
Gabry, die den inhoud zyner tekstwoorden telkens tot een algemeen Voorstel brengt,
het welk hy, met derzelver verklaring, in deszelfs byzondere deelen ontvouwt, draegt
ze ons indezervoege voor, waer uit men de hierin behandelde onderwerpen kan
nagaen.
Hebreën III. 1. bevat in zich ‘eene vol vriendelyke vermaaning van den Apostel
aan de geloovige Hebreën, die door de Prediking van het Euangelie het geloove,
en der heemelsche roepinge deelachtig zyn geworden, om, met afzien van het
schaduwagtige van Moses wet en het Aäronische Priesterschap, alleen agt te
neemen op den Apostel en Hoogenpriester hunner belydenisse Christus Jezus.’
Jacobus V. 11. levert ons ‘eene zeer sterke aanmaaning van den Apostel aan
den geloovigen der verstrooijinge, om zig geduldig en lydzaam te gedraagen onder
de roede van Godts vaderlyke kastydingen, en dus zig geheel en al over te geeven
aan zyn oneindige en onbeperkte Voorzienigheid.’
Handelingen III. 12-16. behelst, ‘een gedeelte van die overdeftige redenvoering
van den Apostel Petrus, gedaan by gelegenheid van het verrigten van een
wonderwerk aan een zeker kreupel gebooren mensch.’ By derzelver ontvouwing
gaet de Eerwaerde Gabry eerst na,
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de ongeveinsde betuiging van den Apostel, omtrent het verrigten van het
wonderwerk, vs. 12; en dan de reden, die tot staving van zyne betuiging zeer dienstig
waren, vs. 13-16. En in 't laetste komt byzonderlyk in overweging, (1.) de
hoofdoorzaek van dit wonder, God zelve; (2.) de verdienende of eindoorzaek, Jezus;
en eindelyk (3.) het middel, waerdoor deze kreupel gebooren is gaende geworden,
zyn geloof in den naem van Jezus.
1 Corinthen IX. 24. heeft ten inhoud ‘eene zeer sterke aanmaaning des Apostels,
dat een ieder op het yverigste zal tragten te loopen in de christelyke loopbaane, die
ons alle is voorgesteld, om te verkrygen den prys van eene onverwelkelyke kroon,
die van God zelve, aan den geenen, die den loopbaan ten einde geloopen heeft,
geschonken wordt.’
Ten laetste komt hierby nog ene Lykpredicatie, ter nagedachtenisse van Vrouwe
Louisa Carolina, des Heiligen Roomschen Ryks Baronesse, van Alderwereld, in
haer Hoog Ed. Welgeb. leeven Vryvrouwe van Heenvliet en Coolwykspolder, enz.
Uitgesproken den 28 September 1783. Des Dichters woorden Ps. CXVI. 15. geven
den Leeraer aenleiding tot het voorstellen der kostelykheid van den dood der
geloovigen in Gods oogen.
In de Voorreden voor deezen Bundel verleent ons de Eerwaerde Gabry, by
gelegenheid dat hy gewag maekt van het voorbeeldige Prophetische, en de daerop
steunende vergelykingen, welken hier en daer in deze zyne Leerredenen voorkomen,
ene voorstelling van den Profeetischen inhoud van het allervolmaektst Gebed, Onze
Vader enz., als zynde betreklyk tot de zeven Tydperken der Huishoudinge des
Nieuwen Verbonds. Zyn Eerwaerde stelt dit niet voor als ene betoogde waerheid,
maer als iets dat hem aennemelyk voorkomt, en 't geen een ander, gelyk hy zegt,
die in dat gevoelen geen genoegzaam doorzigt nog zeekerheid aantreft, kan laaten
vaaren, en aan deszelfs plaatze laaten. Wy houden ons aen deze party, dewyl wy
'er geheel niet doorzien; en geven aen den Lezer ter beproevinge, het geen zyn
Eerwaerde wegens de vyfde Bede zegt, om na te gaen, of hy enigen wezenlyken
grond kan vinden, om te denken dat onze Hemelsche Leermeester zulks niet die
Bede zou bedoeld hebben.
‘De vyfde Bede, zegt de Eerwaerde Gabry, behoort tot den vyfden tyd van het
Nieuwe Testament, wanneer de Kerk uit Babel was uitgegaan, verzaadigt met
Lighaa-
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melyk en Geestelyk Manna, geregent rondom onze tenten, waarvoor wy geene
dankbaarheid beweezen hebben, in zeeden zeer verbastert, en verergert, in alle
ongebondenheid en godtloosheid toegenomen. Jez. I. LIX, in yver der waarheid
zeer verflaauwt, zynde de Gemeente van Laödicea gelyk geworden, nog heet nog
koudt, maar laauw, zo dat de Heere reden had, om ons uit zynen mond uit te
spouwen, daarom onze smeekbede tot onzen Hemelschen Vader is, vergeeft ons
onze schulden.
Het Propheetische van den aandrang deezer Beede, gelyk ook wy vergeeven
onzen schuldenaaren, moeten wy in het oog houden, en toepasselyk maaken, niet
op de Jooden, maar inzonderheid op de Lutheraanen, wyl wy te gelyk met hun uit
het Pausdom waren uitgegaan, geschaard als een leger van twee heiren, dog zy
zyn met ons niet getrouw gebleeven, maar zy hebben ons veel smaad en bitterheid
aangedaan, zoekende ons uit te sluiten uit de Passauwsche vrede, tot dien einde
aanspannende met Paapsche Vorsten, daar nogtans onze begeerte zig anders
nergens na uitstrekte dan na vereeniging, dog die is altyd door de hoofdigheid van
onze Broederen de Lutheraanen afgebrooken, met groot gejuich der Papisten. Egter
oeffenen wy geen wraake, maar wy betuigen en zeggen, gelyk ook wy vergeeven
onzen schuldenaaren.’

Dagboek mijner goede werken, in rekening gebragt bij God, tegen
den dag der algemeene vergelding. Te Amsterdam, bij J. Allart,
1785. Behalven het Voorbericht, 246 bl. in gr. octavo.
De Opsteller van dit Dagboek komt in den aenvang voor als een zeer zonderling
mensch, waerover men zich grootlyks verwonderen moet. Hy is overtuigd, dat, als
hy een Dagboek wil maken van zyne overtredingen, dat hem dan elke dag een
foliant zou opleveren; en hy besluit evenwel een Dagboek van zyne goede werken
te maken, ‘om zyn rykdom,’ zo als hy zegt, ‘by een te trekken, of hy ook meer mogte
bezitten, dan hy schuldig was.’ Welk ene onbezonnenheid! ----- Hy vleit zich een
deugdzaem mensch te weezen, om dat hy 's morgens, met een medelydend hart,
een arm mensch een gulden heeft gegeeven, terwyl hy van zodanig ene
geestgesteldheid is, dat hy zich des avonds laet verleiden, om buitenspoorige verma-
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ken by te woonen, en daeraen drie gulden te verkwisten. Welk ene losheid! ----- Dit
is het begin van zyn Dagboek, en in den verderen voortgang slaegt hy niet beter.
----- 'Er komt vervolgens een Leeraer by hem, die hem overtuigt, dat hy niet anders
dan een kwaden uitslag hiervan verwachten kan, om dat de mensch zo geheel
ondeugend van aert is, dat hy niets Godsdienstig-goeds kunne verrichten, dat al
het goede door God in hem gewrogt, maer eigenlyk niet door hem gedaen word.
----- Zulks geeft voorts aenleiding tot een gesprek over de al of niet algemene
welmenende aenbieding van Jezus, met de gevolgen daervan, inzonderheid ook
met betrekking tot de leer der verkiezinge en der verwerpinge. In dit gesprek bewyst
hem de Leeraer de gegrondheid van 't gevoelen der algemene welmenende
aenbiedinge: midlerwylen toont hy hem, hoe haetlyk het byvoegelyke woord
welmenend in dit geval zy, eveneens als of God iets niet welmenend kon doen; als
mede hoe verkeerd het zy, aen Gode ene willekeurige vrymagt toe te schryven; en
geeft hem voorts ene oplossing der zwarigheden uit de leer der verkiezinge en
verwerpinge ontleend. ----- Dit alles is hem zo overtuigend, dat hy afzie van zyne
voorige denkbeelden, en dus ook van 't schryven van zyn Dagboek, terwyl hy uitroept:
‘Spinrach mijner goede werken! u werp ik van mij ----- aan de voeten van het kruis
drijft gij op den wind weg. - ----- Rechter der Waereld! met het gehoor der oore had
ik u gehoord; maar hier, op Golgotha! zien U mijne oogen ----- daarom verfoei ik
mij, en ik hebbe berouw in stof en assche!’
Onder een gesprek over dit Geschrift, herinnerde zich één onzer het gebed van
een Leeraer, waerin die onder anderen bad; ‘verydel gy, o God, de goede
voornemens uwer kinderen, doe ze als kaf voor den wind verdwynen!’ om dat het
vormen van goede voornemens werkheiligheid was. Men slaet dikwerf, vooral in 't
Godgeleerde, te sterk tot uitersten over, om een gevoelen, dat wy verwerpen, te
kragtiger tegen te gaen; 't welk ook, naer ons inzien, in 't behandelen van dit verschil,
over de verdienstlykheid der goede werken ter zaligheid, plaets heeft. ----- De leer
van de verdienstlykheid der goede werken ter zaligheid, het uiterste aen de ene
zyde, is, onzes oordeels, volstrekt te wraken; doch men behoeft, om dezelve tegen
te gaen, niet tot een uiterste aen de andere zyde over te slaen, met den
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mensch, onder de bediening der Euangelieleere, onder Gods genadige inwerking,
levende, alle eigenlyk genoemde werkzaemheid tot Godsdienstig goed te ontzeggen;
daer toch zyne werkzaemheid, door de kracht die God hem verleent, zelfs by den
meest gevorderden, hier in den tyd altoos zeer gebrekkig bevonden zal worden.
----- Wy zyn zeer bevreesd voor uitersten in Godgeleerde stellingen, om dat we 'er
al voorlang het gevaer van geleerd hebben; en denken, wel byzonder in soortgelyke
verschillen over den mensch, meermaels aen de woorden van Pascal; schryvende:
‘Het is gevaerlyk, den Mensch te sterk te toonen, hoe na hy by de Beesten komt,
zonder hem met een zyne grootheid te doen zien. Het is ook gevaerlyk hem zyne
grootheid te veel te vertoonen, zonder hem zyne geringheid te doen blyken. Het is
nog gevaerlyker hem de kennis van 't ene en 't andere te onthouden. Maer 't is zeer
voordeelig, hem het ene en het andere onder 't oog te brengen.’

Zestal van zeer stichtelijke Leerredenen, nagelaaten door den
Eerwaardigen Heer Nicolaus Schmidt, voorheen Leeraar en
Hoogleeraar bij de Roomsch Katholijken, laatstlijk Proponent onder
de Klassis van Schieland, uitgegeeven door H.G. van Breugel,
Oudsten Predikant der Hervormde Gemeente, Curator der
Latijnsche en andere Schoolen, te Dordrecht. Te Dordrecht, bij
P.v. Braam, 1784. Behalven het Voorbericht, 115 bladz. in gr.
octavo.
Wanneer men de omstandigheden van den Eerwaerden Schmidt gadeslaet, en
tevens in opmerking neemt, dat deze Leerredenen, na 's Mans dood uitgegeeven,
door zyn Eerwaerden, niet ter drukperse, maer alleen tot zyn byzonder mondlyk
voorstel in de Gemeente geschikt waren, zal men dezelven, van wegens de ernst
in den voordragt, nog al met een gunstig oog aenzien. Ze kunnen tot ene
nagedachtenis van hem, en zyn kortstondigen Proponentalen dienst, strekken, en
met schik gevoegd worden, by zyne Veranderingsgronden, onlangs door hem
uitgegeven.
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De oorzaaken en gevolgen van het verval in de Godvrucht,
nagespoort in eene Leerrede over Openb. II. 4. Uitgesproken op
den plegtigen Dank- Vast- en Bededag, den 27sten April 1785. te
Dordrecht, door Harmanus Wachter, Predikant. Te Dordrecht, bij
A. Blussé en Zoon, en te Amsterdam, bij H. Keyzer en A. Mens,
1785. In gr. octavo, 62 bladz.
Na een beknopt voorslag van den inhoud en 't oogmerk van 's Heillands vermaning,
aen de Gemeente van Ephese, Openb. II. 4. stelt de Eerwaerde Wachter zich voor
(1.) na te spooren de oorzaken van het verval in de Godvrucht by een Volk; (2.) na
te gaen, of die oorzaken, of enigen 'er van ook onder ons het zo zichtbaer verval in
de Godvrucht bewerkt hebben; (3.) te doen kennen de vreeselyke gevolgen, die het
verval in de Godvrucht heeft: (4.) en eindelyk ons op te wekken, om, van nu af, den
Heer te dienen met een rein hart. Zyn Eerwaerde ontvouwt ieder dezer Stukken met
een welwikkend oordeel, draegt zyne opmerkingen met bescheidenheid voor, en
tracht door hartlyke waerschouwingen, vriendlyke vermaningen, en welingerichte
raedgevingen, zyne Toehoorders op te wekken, om, terwyl het nog tyd is, op te
richten de trage handen en de slappe knien, en rechte paden te maken voor hunne
voeten, op dat het gene kreupel is, niet verdraeid, maer veel meer genezen worde.
----- De hoofdoorzaken, waeruit het verval in de Godvrucht doorgaens gebooren
word, zyn, gelyk onze Leeraer kortlyk toont, ‘(1.) de zorgeloosheid en godloosheid
der Overheden van onderscheiden naam en rang; (2.) het onvoorzigtig gedrag der
Leeraaren; (3.) het verwaarloozen van de zedelijke opvoeding der kinderen; (4.) de
onverschilligheid omtrent, en de verwaarlozing van, den openbaren Godsdienst;
(5.) en laatstlijk, de bloei en de welvaart van een Volk, te weeten, door derzelver
misbruik.’ Zyn Eerwaerde, het zwygen nopens de twee eersten raedzaem
oordeelende, Overheden en Leeraers aen hun eigen onderzoek overlatende, poogt
zyne Toehoorders te doen opmerken, dat de laetste oorzaek onder hen niet weinig
tot hun verval medegewerkt heeft, maer bovenal vind hy de voorname bron, in het
verwaerloozen der Opvoedinge en van den openbaren Godsdienst. Hy toont hun
verder de gevolgen, welken, by voortgang hier
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van, te duchten zyn, die uitloopen op een lichaemlyken en geestlyken ondergang
van zulk een Volk; zodanig een Gemeenebest vervalt, terwyl de zedeloosheid hand
over hand toeneemt, en de Godlyke strafoordeelen zyn steeds meerder te voorzien
en te vreezen. Dit Tafereel, het welk zich reeds, in verscheiden omstandigheden
van ons Vaderland, maer al te duidelyk opdoet, stelt zyn Eerwaerde hier voor oogen,
om zyne Toehoorders tot oplettendheid te bewegen, en vermaent daer op een ieder,
om, in zynen byzonderen rang, staet en omstandigheden, het zyne toe te brengen,
tot het tegengaen der opgenoemde oorzaken, en het afwenden der aengewezen
gevolgen, door de vervallen Godsvrugt, middelende Gods genade, weder te
herstellen.

Verhandelingen van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van
Kunsten en Weetenschappen. Derde Deels, Tweede Stuk. Te
Utrecht, by S. de Waal, 1785, in gr. 8vo. 398 bl.
Dit stuk bevat een Verhandeling van den Heer BICKER; zynde het antwoord op de
Vraag, door het Genootschap voorgesteld: ----- Welke zyn de natuurlyke uit de
levenswyze ontstaane oorzaaken van de zo aanmerkelyke vermeerdering der
Zenuwziektens in ons Land? Welke zyn derzelver kenmerken? Welke is de beste
wyze om dezelven voor te koomen en te geneezen?
De geleerde Opsteller handelt, in de eerste Afdeeling, over de Kenmerken der
Zenuwziekten; deeze worden afgeleid, (1) uit de onderscheiden aart en toevallen.
(2) Uit de verscheiden oorzaaken deezer ziekten. 'Er zyn een groote menigte
toevallen in ziekten der Zenuwen, die men te onrecht den naam van Zenuwziekten
gegeeven, en waardoor men het getal deezer ziekten aanmerkelyk heeft vergroot.
----- TISSOT heeft derhalven, te recht, de Zenuwziekten onderscheiden, in eerste,
of oorsprongelyke, en, in tweede, of toevallige. In de eerste zyn de Zenuwen in
eenen tegennatuurlyken staat, zo dat zy door haare natuurlyke prikkels aangedaan
worden; in de tweede zyn de Zenuwen en Vezels gezond; dog worden door
tegennatuurlyke oorzaaken in beweeging gebragt.
Door waare Zenuwziekten moet men verstaan, zodanige ongeregelde werkingen,
of onnatuurlyke beweegingen en ge-
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waarwordinge der Zenuwen, die uit eenen onnatuurlyken staat of prikkeling der
Zenuwen en Vezelen onmiddelyk ontstaen en dikwils in afgeleege deelen, door
sympathie, verwekt worden. - De kennis der voorbeschikkende en aanleidende
oorzaaken geeft zeer veel licht aan de onderscheiden Kenmerken deezer ziekten.
Deeze oorzaaken worden vervolgens opgeteld. ----- Het valt niet zeer moeielyk waar
te neemen, dat de Zenuwen aangedaan zyn en lyden, en dat 'er uit dien hoofde
onnatuurlyke beweegingen, enz. plaats hebben.
Dan het heeft meer in, om te bepaalen, of deeze aandoeningen oorspronglyk dan
toevallig zyn, of het eigentlyke Zenuwziekten zyn, dan slegts toevallen eener andere
ziekte. ----- Dit heldert de Schryver door Waarneemingen op.
De waare Kenmerken, waaraan men de Zenuwziekten van andere onderscheiden
kan, zyn, (1) de gesteldheid des Lyders, (2) de af- of aanweezigheid van andere
ziekten, (3) de omstandigheden waarin de Lyder verkeert, (4) eene of meerder
aanleidende oorzaaken, kort of onmiddelyk voorafgegaan, (5) de eigenaartige
kenmerken der Zenuwziekten, (6) de vrugteloosheid der verschillende aangewende
middelen, (7) de kennis van eenige wetten, welke men bestendig in deeze ziekte
waarneemt, (8) eene ondervindelyke kennis van allerlei ziekten, (het eigentlyke
practisch gevoel.)
In de Tweede Afdeeling worden de natuurlyke, of uit de levenswyze ontstaane,
oorzaaken, van de zo aanmerkelyke vermeerdering der Zenuwziekten in ons land
afgehandeld. Deeze zyn, (1) eene werkelooze, weekelyke, wellustige levenswyze,
(2) de vermeerderde smaak en overdaad in aangezette, verhittende en verslappende
spyzen en drank, (3) de vermeerdering van hartstogten, of gemoedsdriften, met alle
de gevolgen derzelven, (4) het misbruik van Thee, Koffy en andere wateragtige
dranken, (5) een algemeen en verkeerd gebruik van Geneesmiddelen, (6) de
vermeerderde leeslust en beoefening der Weetenschappen, (7) eene verbasterde
Voortteeling, (8) eene weekelyke Opvoeding.
De derde Afdeeling handelt over de Behoed- en Geneesmiddelen der, in ons
Land, zo aanmerkelyk vermeerderde Zenuwziekten. De behoedende geneeswyze
is byzonder gebouwd op die oorzaaken, welke hiervooren zyn opgegeeven. De
Geneesmiddelen, om Zenuwziekten te her-
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stellen, verdeelt men te regt in twee Klassen, in Zenuwversterkende, en in
Zenuwbedaarende, of wel Krampstillende middelen. By het onderscheiden gebruik
deezer middelen geeft de Schryver eenige algemeene regelen op, die in der daad
zeer gewigtig zyn, en de beöeffenende kennis des Schryvers genoegzaam
kentekenen. ----- Dit is de hoofdzaaklyke inhoud deezer Verhandeling, die met zeer
veel oordeel en geleerdheid geschreeven is. Trouwens; dit moest men ook natuurlyk
verwachten van een Man die reeds zo veele blyken van zyne kundigheid gegeeven,
en die, om zo te spreeken, in deeze Taak der Geneeskunde te huis is. ----- Vreemd
is het ons dierhalven voorgekoomen, dat de Heer BICKER, by het slot zyner
Verhandeling, zegt, dat deeze Vraag van het Genootschap, eerst voor drie maanden,
zyne aandacht tot zig getrokken heeft: daar wy toch reeds lang eene zo voortreslyke
Verhandeling, over het zelfde onderwerp, door zyn Wel Ed. geschreeven, bezitten,
en waarvan zyn Wel Ed. zelf getuigt, dat men daarin alles vind. wat tot dit onderwerp
betrekkelyk is, op dien voet behandeld, dat het in der daad moeielyk schynt 'er veel
meer van te zeggen.
Achter deeze Verhandeling vind men nog een Waarneeming van eene byzonder
zoort van een zo genaamde geslooten aars, door den Hoogleeraar P. LUCHTMANS:
als mede eene Afbeelding en Bericht van twee aaneengegroeide Kinderen, aan het
Genootschap medegedeeld, door den Wel Edelen Gestrengen Heer Mr. IMAN WILLEM
FALCK, Ordinaris Raad van Neêrlands Indien, enz.

Verhandelingen, uitgegeeven door Teyler's tweede Genootschap,
Derde Stuk. Te Haarlem, by J. Enschedé en Zoonen, en J. van
Walré, 1785. In 't Fransch en Nederduitsch, behalven de Voorreden
205 bladz. in gr. 4to.
In dit stuk levert men ons de beschryving eener ongemeen groote
Electriceer-Machine, geplaatst in Teyler's Museum te Haarlem, en van de
Proefneemingen van dezelve in 't Werk gesteld. De Heer van Marum, naamlyk, door
de Heeren Directeuren van Teyler's nalaatenschap, verzogt zynde, om het aanleggen
en bestieren der Physische en Naturalien-Kabinetten, en de Bibliotheek, van 't
bovengenoemde bekende Museum op zig te neemen, heeft dien post gewillig
aanvaard. Op het aanvaarden van denzelven, de hand terstond aan 't werk

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

589
slaande, heeft hy reeds een aanvang gemaakt van eene verzameling van deeze
en geene stukken daar toe behoorende, die tot luister van het Museum kunnen
strekken. Onder anderen heeft hy aan de Heeren Directeuren voorgeslaagen, het
laaten vervaardigen van eene ongemeen groote Electriceer-Machine; en, by de
gunstige toestemming van zynen voorslag, is dezelve door den Heer Cuthbertson
gemaakt, voltooid, en in het Museum geplaatst; waarop de Heer van Marum al
herhaalde proefneemingen 'er mede in 't werk gesteld heeft; van welk een en ander
hy in deezen een naauwkeurig verslag mededeelt.
Zyn Ed. vangt dit geschrift aan, met eene beschryving van de Machine zelve,
waarin de geheele toestel in 't algemeen, en de byzondere deelen daar toe
behoorende, onderscheidenlyk ontvouwd, en, door behulp van eene nevensgaande
Plaat, duidelyk verklaard worden Men kan uit deeze beschryving afneemen, dat
men, in 't vervaardigen dier Machine, welke alle andere tot nog bekenden in grootte
overtreft, (hebbende de glasschyven, eene middellyn van 65 Engelsche duimen,)
alle mogelyke naauwkeurigheid en omzigtigheid aangewend heeft, ten einde dezelve,
zo veel doenlyk ware, in staat te stellen, om haare uiterste kragt te oefenen, en dus
te beantwoorden aan het hoofdbedoelde. Dit toch was, gelyk de Heer van Marum
in de Voorreden meldt, niet alleen om daardoor eene sterkere kragt te bekomen,
dan andere Electrizeer-Machines bezaten, ‘maar ook om teffens te zien, of men
daar mede kon vinden den uitersten graad van electrische kracht, welke 'er, door
werktuigen van glas gemaakt, te verkrygen zy.’ Ter bereikinge van dit oogmerk heeft
men onderzogt, tot welke eene grootte men de Electriceer-Machine konde brengen;
het berigt was, dat de grootste glasschyven, welken 'er gemaakt konden worden,
van 65 Engelsche duimen middellyns waren: en hier op is de toestel in alle deszelfs
deelen, naar evenredigheid, tot de uiterste grootte vervaardigheid. Men hoopt nu,
daar de ondervinding geleerd heeft, dat men 't in de electriciteit verder gebragt
hebbe, naar maate dat men de electrische werktuigen grooter maakte, en een
hooger trap van electrische kragt verkreeg, door deeze ongemeen groote
Electrizeer-Machine aanleiding te zullen verkrygen tot het doen van nieuwe
ontdekkingen; waarom de Heer van Marum reeds eenige proefneemingen werkstellig
gemaakt heeft, die geschikt zyn, om hem daar toe den weg te baanen.
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Een berigt van deeze proefneemingen maakt het overige gedeelte van dit geschrift
uit. Ze zyn onder drie afdeelingen gebragt. De eerste behelst een aantal van
proefneemingen van verschillende soort, die de groote kragt van dit werktuig, op
welker toetze de Heer van Marum het in de eerste plaatze toegeleid heeft, uitwyzen.
Vervolgens komen etlyke proefneemingen met de Conducters deezer Machine in
het werk gesteld; en de laatste afdeeling verleent ons eenige proefneemingen met
eene groote Battery, bestaande uit 135 Vlessen, door deeze Machine gelaaden;
welke Battery, zo in haaren toestel, als laading en ontlaading, met aanwyzing van
derzelver groot vermoogen, hier vooraf beschreeven wordt. ----- Men oordeele over
de grootheid van dit vermogen, uit de volgende verschynzelen, die ons de Heer van
Marum deswegens vermeldt; welk gedeelte van dit geschrift wy te eerder, tot een
staal uit het zeive, overneemen, om dat de Leezer, zonder behulp van Plaaten,
daaruit zig te gereeder eenig denkbeeld van het electrische vermogen deezer
Machine kan vormen.
‘1. Wanneer de Battery, zegt hy, zich ontlaadt over den rand van één der sleszen,
zo smelt zy de oppervlakte van het glas, waarover zy loopt; waardoor het glas ruwe
streeken verkrygt, die meer dan ¼ duim, en zomtyds ½ duim breed zyn.
2. Wy hebben de ontlaading laaten gaan, tusschen twee vlakke oppervlakten van
twee stukken yvoor. In het bovenstuk waren twee koperdraaden, in een schuinschen
stand wederzydsch staande, welker ondereinden, aan de onderleggende oppervlakte
van dit stuk, één duim afstand van elkander hadden; door deeze koperdraaden
lieten wy de ontlaading gaan. Dezelve moest dan tusschen de yvooren vlakken zich
eenen wech baanen. Wy hadden op het bovenste stuk yvoor een houten cylinder
gesteld, welke 4 duimen lang was, en deezen bezwaard met twee gewichten, elk
van één pond. By de ontlaading wierden deeze beide gewichten ter hoogte van
omtrent vier of vyf duimen, zo na wy dit zien konden, opgelicht, en de beide stukken
yvoor wierden hier by in veele brokken geslaagen, die zich wyd en zyd verspreidden.
3. Wy hebben de ontlaading deezer Battery laaten gaan door vier boeken gewoon
schryfpapier, het geen op verre na niet van het dunste zoort was. Elk boek 24 vel
en dus 48 bladen hebbende, zo waren 'er in deeze vier boeken te zamen 192 bladen.
Door deezen sloeg de Battery
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(*)

by haare ontlaading een gat, het geen ruim 1/10 duim dik was.
4. Wy beproefden vervolgens het vermogen der ontlaading deezer battery, door
dezelve te laaten gaan door den as van een palmhouten cylinder, die drie duimen
middellyn had, en drie duimen hoog was. Deeze cylinder was zodanig gemaakt, dat
de draad van het hout in de langte van den cylinder lag. Aan zyne beide grondvlakten
was hy geboord, ter diepte van één duim, in welke gaten wy twee koperen pennen
staken, door welken de electrische stof, by de ontlaading der battery, door den as
van den cylinder geleid wierd, dewelke dus, van het eene koperdraad tot het andere,
het palmhout ter langte van één duim moest doorbooren. Dit deed zy met zulk een
vermogen, dat de gemelde cylinder hierdoor in twee gelyke stukken wierd geslaagen:
dus waren de van elkander gescheurde vlakken negen vierkante duimen.
Verlangende te weeten, hoe veel kracht de ontlaading ten naastenby had
aangewend, om dit stuk palmhout dus van elkander te slaan, zo hebben wy door
gewichten beproefd, hoe veel 'er vereischt wierd om een stuk palmhout van een
vierkanten duim, in de langte van de draad, van elkander te scheuren. Wy bevonden,
dat hier toe noodig waren 615 ponden. Daar nu de vlakte van het van een geslagen
palmhout, ter plaatze daar het van een gescheurd is, negen vierkante duimen is,
zo blykt het derhalven, dat de electrische stof, by de ontlaading der battery, door
deezen palmhouten cylinder geleid, tot het van een slaan van denzelven een kracht
heeft moeten besteeden, die gelyk staat aan de zwaartekracht van 5535 ponden.
5. Wy hebben vervolgens beproefd de ontlaading te laaten gaan, midden door
een drie duims teerling (cubus) van blauwe Namursche steen, in welken wy ten
dien einde gaten hadden laaten booren van dezelfde diepte als in het palmhout;
dan de ontlaading ging 'er niet door, voor dat men deeze gaten zo veel dieper
gemaakt had, dat 'er tusschen de einden van de draaden slegts een halve duim
steen was overgebleven. Door deeze dikte van steen maakte de ontlaading een
gat, het geen omtrent een lyn wyd was. De steen bleef echter hierby in zyn geheel.

(*)

Dik is hier vermoedelyk eene schryffell, in stede van wyd, overeenkomstig waar mede wy in
't Fransche geschrift leezen, qui avoit bien 1/10 pouce de largeur.
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6. Eindelyk hebben wy beproefd, welke eene langte yzerdraad door dit werktuig
gesmolten kan worden. Hiertoe hebben wy in de eerste plaats genomen yzerdraad,
het geen juist dezelfde dikte heeft, als de draad, welke Mr. Nairne, door de ontlaading
van 50 vierkante voeten bekleed glas, ter langte van 3 voeten 9 duimen, gesmolten
(a)
heeft ; zynde deeze de langste draad, welke men, zo ver ik weet, immer heeft
gesmolten. Van dit zoort van yzerdraad, het geen onder No. 11. verkocht wordt, en
1/151 duim dik is, hebben wy gesmolten de langte van 15 voeten, en van het
yzerdraad No. 16, het geen 1/240 duim middellyn heeft, de langte van 25 voeten.’
In de opgave der proefneemingen van ieder soort, onder elk der drie
bovengenoemde afdeelingen, geeft de Heer van Marum telkens een naauwkeurig
verslag van dezelven, met melding, daar 't eenigzins vereischt wordt, van de wyze,
op welke hy dezelve werkstellig gemaakt heeft; 't welk tevens vergezeld gaat, van
daar toe behoorende Plaaten. ----- Eenige bepaalende omstandigheden, hebben
zyn Ed. verhinderd deezen zynen arbeid verder voort te zetten; dan hy geeft in zyne
Voorreden te kennen, dat hy ten oogmerk hebbe, om zyne proefneemingen, in den
aanstaanden winter, te hervatten en wyder uit te breiden; met voorneemen, om, in
een volgend Stuk, zo 't geene nu nog agtergebleeven is, als het geene hy dan
ontdekt mogte hebben, insgelyks door de drukpers gemeen te maaken. Ter meerdere
beproevinge deezer Electrizeer machine, en ter naspooringe van nieuwe
ontdekkingen door derzelver ongemeene kragt, doet hy ten laatsten nog aan alle
kundige Liefhebbers den volgenden voorslag.
‘Intusschen, zegt hy, noodig ik elken Natuurkundigen, dat hy my gelieve meê te
deelen zyne denkbeelden of uitzichten tot nieuwe proefneemingen, welke hem
mogen voorkoomen by eene zo sterke kracht, als die van dit werktuig, met eenige
hoop van eene nieuwe ontdekking, in het werk gesteld te zullen worden; terwyl ik
gaarne zal op my neemen zodanige proefneemingen met dit werktuig, indien zy
met verkrygbaaren toestel te neemen zyn, in het werk te stellen, en den uitslag
hiervan in het eerste vervolg van dit stuk, met uitdruklyke melding van den naam
des geenen, die my zyne denkbeelden tot zodanige proefnee-

(a)

Philosoph. Transact. for 1774. Vol. LXIV. Part. I. pag. 80.
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mingen heeft meêgedeeld, te berichten. ----- Men kan zich verzekerd houden, dat
ik elke beproeving by dit werktuig, door wien dezelve ook uitgedacht zy, indien zy
my slegts van eenig belang voorkomen, met denzelfden yver zal in het werk stellen,
als of zy door my zelven uitgedacht ware, en dat ik, myne denkwyze my niet
toelaatende my eens anders denkbeeld toe te eigenen, getrouwlyk zal opgeeven,
het geen my ter aanleiding tot eenige ontdekking door dit werktuig zal meêgedeeld
hebben.’

Verhandeling over de Molenwieken in het algemeen, en over die,
welke eene schroevswijze gedaante hebben, volgens de uitvinding
van Jan van Deyl en Zoon te Amsterdam in het byzonder, door H.
Aeneae, A.L.M. Phil. Dr. Lid van verscheiden Maatschappijen en
geadmitteerd Leeraar in de Wiskunde en Wijsbegeerte te
Amsterdam. Met Plaaten. Te Amsterdam, bij W. Holtrop, 1785. In
gr. octavo, 116 bladz.
Aan den tegenstand, welke de bovenaangeduide uitvinding ondervonden heeft, is
men dit Geschrift van den Heer AEneae verschuldigd; die, door natuurkundige
gronden en ondervinding, zynes oordeels, zamenloopen, om de schroevswyze
gedaante der Molenwieken, boven de thans algemeen aangenomen, den voorrang
te geeven, het wel der moeite waardig geoordeeld heeft, dit stuk, zo veel mogelyk,
in een helder daglicht te zetten.
Ten dien einde ontvouwt hy eerst den aart van de werking des winds op de
Molenwieken. Voorts tragt hy daar uit af te leiden, welke gedaante de Molenwieken,
ingevolge van die werking, behooren te hebben. Ter ontvouwinge hiervan stelt hy
zig drie vraagen ter beantwoordinge voor. (1.) Hoe groot is de hoek, dien de hekken
met het vlak van beweeging of met den molenas moeten maaken? of anders, hoe
schuins moeten de hekken in de roede steeken? (2.) Moet deeze hoek, of schuinte,
dezelfde zyn van boven van de roede tot beneden, of moet die veranderen? dat is,
moeten de hekken digt aan den as en ver van den as even schuins staan? en
eindelyk (3.) zo deeze schuinte veranderlyk zy, volgens welk een regel moet zy dan
veranderen? De voortgaande beantwoording deezer vraagen leidt hem, om te
beweeren, ‘dat 'er
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geene twee hekken in de geheele lengte der wiek in dezelve richting mogen staan;
en dat de achteruitstand der hekken moet verminderen naarmaate de snelheid,
waarmede zij onder het maalen omgevoerd worden; dat is, gelijk de Wiskonstenaaren
spreeken, de achteruitstand der hekken moet in eene omgekeerde reden hunner
snelheden, of afstanden uit den as, zijn.’
Aan deeze, op natuurkundige gronden gevestigde overweeging, hegt de Heer
AEneae verder eene beschouwing der Molenwieken, volgens de uitvinding van de
Heeren van Deyl. Hy meldt ons aanvanglyk het beginzel waaruit dit zamenstel
gesprooten is, mitsgaders de overweegingen, welken den Uitvinderen de gedagten
op dit beginzel gegeeven hebben; en, hunne naspooring volgende, poogt hy wyders
te toonen, dat eene Molenwiek, naar die uitvinding vervaardigd, de gedaante heeft,
welke zy, volgens de voorgaande overweeging, behoort te hebben; waarnevens hy
zyne aanmerkingen voegt, over 't geen men, in 't vervaardigen van zodanig eene
Molenwiek, in agt hebbe te neemen.
By deeze voorstelling voegt de Heer AEneae nog het volgende. Eerstlyk maakt
hy eene korte aanmerking over een gebrek, dat, zynes oordeels, plaats heeft, en
noodzaaklyk plaats moet hebben in de gewoone zamenstelling onzer Molenwieken,
en dat door deeze uitvinding verbeterd wordt. In de tweede plaatze geeft hy, ten
dienste der Molenmaakers, een volledig berigt van de handelwyze, om eene
Molenwiek, volgens die uitvinding, af te schryven, ten einde hun de noodige
onderrigting des aangaande te verleenen. Dit geschiedt in deezen te meer, om dat
de Heeren van Deyl, volgens eene voorige bekendmaaking, geen het minste oogmerk
hebben om in deeze hunne uitvinding hunnen eigen Molenmaaker by voorkeur te
gebruiken, maar aan ieder eigenaar van een Molen volkomen de vryheid laaten,
om zig van zodanig een Molenmaaker te bedienen, als hy zal goedvinden, mids
hun hier maar alleenlyk de behoorelyke voorkennis, overeenkomstig met het octroy,
van gegeeven worde. En ten laatste geeft hy een gunstig verslag van de genomen
proeven in 't klein, mitsgaders van de daadlyke te werkstelling deezer uitvindinge
in groote molens, waarop hy ten slot betuigt. ‘Wij eindigen met deezen wensch, voor
't algemeen welzijn, dat, zo al de waarheid voor als nog, niettegenstaande onze
beste poogingen, voor haa-
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re bestrijderen moet zwigten, dat echter dit ons Werkje ten eenigen tijde aan een
toekomend geslacht zal aanleiding geeven, en de behoorlijke wapenen verschaffen,
om Haar te wreeken, en over haare vijanden te doen zegevieren.’ ----- Herhaalde
proefneemingen, in verschillende omstandigheden, zullen dit moeten beslissen.

Geschiedenis van Karel den Grooten, voorafgegaan door eenige
aanmerkingen over den eersten Stam der Fransche Koningen, en
gevolgd door eenige aanmerkingen over den tweeden Stam, door
den Heer Gaillard, Lid van de Fransche Academie en van de
Academie der Opschriften en Fraaije Letteren. Uit het Fransch
vertaald. II. Deelen. In 's Gravenhage, by I. van Cleef, 1785. In gr.
8vo. te zamen 564 bladz.
Karel de Groote, het onderwerp deezer Geschiedenis, was een Vorst, die gebooren
was om eene gantsche omwenteling in de denkwyze der Volken te weeg te brengen,
en den geheelen Aardbodem aan het gezag der wetten en ze en te onderwerpen,
zo niet de Oorlog tot eene hinderpaaldzyner weldaadige oogmerken verstrekt had,
en voor hem in 't algemeen dat geene geweest was, 't geen naderhand de
Kruistochten onder de Regeering van Lodewyk den Heiligen geweest zyn, namelyk
eene Schatting, die hy aan de dwaalende begrippen van zynen leeftyd betaalde.
Deeze was het, die, gelyk de Schryver deezer Geschiedenis wel aanmerkt, het ryk
der barbaarsheid deed voortduuren, onder eenen Vorst, die de Fraaije Letteren en
Wetenschappen begunstigde en beschermde; deeze was het, die wreedheid
inboezemde aan het hart van eenen Koning, welke de eerste van allen door de
sterkere denkingskragt van zynen geest en de teêrgevoeligheid zyner ziele, de
rechten der menschelykheid ontwaard wierd; het was deeze, die hem dan eens de
middelen, dan eens de wil benam, om al dat goede te doen, waartoe hy in staat
was, en hem noodzaakte om het geluk van het Menschdom, waarvan hy de
werkmeester had kunnen zyn, onvoltooid te laaten. En echter was 'er niemand,
onder de Fransche Koningen, die den Oorlog met meer roem en voorspoed gevoerd
heeft dan Karel den Grooten. Zyne Regeering was voor de Fransche Natie een
heerlyk tydperk van roem en vermogen, van wys-
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heid en geluk. Het was toen, dat zy, bestierd door eenen Vorst, boven alle
Stervelingen verheeven, ook zelve verheeven was boven alle Volken, en over Europa
die overmacht scheen te bezitten, welke Rome in haare schoonste dagen eens over
't Heelal geoefend heeft.
De Geschiedenis van deezen Vorst te boek te stellen, en tevens alle die nuttige
waarheden, alle die gewichtige zedelyke bedenkingen, welke dezelve kan opleveren,
uit dezelve te trekken, was het groot oogmerk van den kundigen Schryver van dit
Werk. Hy doet ons zien, in welk eenen staat deeze Vorst Frankryk ontfing, en in
welk eenen staat hy haar liet; wat hy werkelyk voor het menschdom gedaan hebbe,
en wat hy verzuimde te doen. Hy doet ons zien, hoe de menschen barbaaren
geworden zyn, hoe die barbaaren somtyds menschen kunnen worden, en hoe
gemakkelyk de menschen wederom tot barbaaren kunnen verbasteren. Om de
verwarring der voorwerpen in dit tafereel, dat hy in alle zyne afwisselingen heeft
willen vertoonen, en waarvan hy de oorzaaken en uitwerkselen in een helder daglicht
heeft willen stellen, te vermyden, heeft hy, even gelyk in zyne Geschiedenis van
Francois den Isten, het Staat en Krygskundig gedeelte afgescheiden van het
Kerkelyke, en van al wat de Wetgeeving, de Letterkunde, de Inrichtingen, Zeden
en Gebruiken betreft; en hy heeft Karel den Grooten beurtelings en altoos afzonderlyk
beschouwd in de inwendige en uitwendige Staatkunde; hy heeft in hem den
Veroveraar en den Wetgeever, ja zelfs den Koning en den Keizer onderscheiden,
en in 't byzonder ook zyne echte Geschiedenis en zyne verdichte Geschiedenis
zorgvuldig van elkander ouderscheiden, en van de laatste een afzonderlyk gedeelte
van zyn Werk gemaakt, en de overeenstemmingen en betrekkingen aangetoond,
welke zy met zyne echte Geschiedenis gehad heeft, of heeft kunnen hebben.
Het eerste Deel van dit Werk, dat ons thands, in het Hollandsch vertaald, wordt
aangeboden, dient tot eene Inleiding voor de Geschiedenis van Karel den Grooten,
en geeft ons, na eenige aanmerkingen over den waaren aart des Oorlogs, en eene
vergelyking tusschen de Oorlogen der Barbaarsche en die der beschaafde Volkeren,
eene beknopte Geschiedenis van den eersten Stam der Fransche Koningen; voorts
van de Koningen, bygenaamd Lediggangers en van de Hofmeesters, en eindelyk
van de Stamvaders van den tweeden of Carlovingischen Stam: terwyl
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het tweede Deel, 't welk benevens het eerste wordt afgeleverd, het eerste Boek
behelst van de Geschiedenis zelve van Karel den Grooten, en, na een verhaal van
de gebeurtenissen, voorgevallen zedert den dood van Pepyn den Korten tot aan
dien van Carloman, en de vereeniging van Frankryk onder het gezag van Karel den
Grooten, ons een denkbeeld geeft van den staat van een groot gedeelte van Europa,
en in 't byzonder van Frankryk, ten tyde van deszelfs vereeniging onder deezen
Vorst; voorts de Oorlogen en Zaaken van Italiën, Spanje en Duitschland oplevert,
en eindelyk den staat der zaaken van Frankryk en van het vermogen van Karel den
Grooten, voor de herstelling van het Westersche Keizerryk, opgeeft.
Daar deeze twee eerste Deelen van dit Werk niet wel geschikt zyn, om 'er
Uittreksels van te geeven, zullen wy evenwel onzen Leezeren eene proeve van des
Schryvers styl en denkwyze mededeelen, uit deszelfs oordeelkundige aanmerkingen
over den Oorlog, en daartoe uitkiezen het geen hy, wegens de allerwezenlykste
verschillen tusschen beschaafde en barbaarsche Volken, met betrekking tot den
Oorlog, opgeeft.
‘1.) De barbaarsche Volken, (zegt hy) zyn, uit hoofde van hunne barbaarschheid
zelve, veel geschikter tot den Oorlog; niet om dat zy dien beter weeten te voeren,
want zy zyn onbedreven in de kunsten, en dus zo wel in de kunst des Oorlogs, als
in alle anderen, maar zy maaken meer werks van den Oorlog, en weeten niets
anders te doen.
2.) De barbaarsche Volken kunnen by den Oorlog niets verliezen, ten opzichte
van den Koophandel en de Kunsten, die hen onbekend zyn.
3.) De uiterlyke Staatkunde, ten opzichte der barbaarsche Volken geen plaats
hebbende, of ten minsten op hen slegts van een flaauwen invloed zynde, strekt niet
tot eene hinderpaal aan hunne veroveringen, gelyk aan die der beschaafde Volken.
4.) 'Er zyn nog andere verschillen, die de barbaarsche Volken geschikter tot den
Oorlog maaken dan de beschaafde. Het is eene bekende aanmerking, dat ieder
mensch op zich zelve een gevoel van zyne zwakheid heeft, 't welk hem waarschouwt,
dat hy den bystand van anderen noodig heeft, en hem natuurlyk noopt tot
vreedelievendheid en goedwilligheid: dat, daarentegen, een Volk,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

598
een saamverbonden lichaam, alles wat gezamenlyk en met vereende krachten
werkt, een vergroot denkbeeld van zyne krachten heeft, waardoor het bedrogen en
ligtelyk overreed wordt om oorlogszuchtige en geweldaadige gevoelens aan te
neemen. Nu is dit overmaatig begrip zyner krachten, veel sterker by een barbaarsch
dan by een beschaafd Volk. Een barbaarsch Volk, steeds de wapenen in de vuist
voerende, verbeeldt zich dat het de gantsche Aarde aan zich kan onderwerpen, en
ziet geen einde noch hinderpaal aan zyne veroveringen. ----- Dit begrip vloeit by
barbaarsche Volken voort uit hunne onkunde van de maate der wederkeerige
krachten, en van de evenredigheid tusschen de vermogens en de onderneemingen.
By beschaafde Volken is die maate der wederkeerige krachten bekend: alles is daar
vergeleeken, alles bereekend: men weet ten naastenby, wat men zelf en wat anderen
doen kunnen; of, indien 'er, in de vergelyking der wederkeerige krachten, eenige
omstandigheden zyn, die zich niet gemakkelyk laaten berekenen, zo geldt hier het
algemeen gevoelen in de plaats van zekerheid, en men weet ten minsten, dat, by
de eindelyke uitkomst van zaaken, die Mogendheid, die, door eene merkbaare
toeneeming van vermogen den tegenwoordigen staat der bekende krachten
veranderen, en het evenwicht verbreeken mogte, welhaast, door de geduurige en
altoos naar de omstandigheden veranderende werking der Staatkunde, nieuwe
samenspanningen van krachten tegen haar zoude zien ontstaan, waarvoor zy
verplicht zoude zyn te wyken.
5.) Eindelyk hebben de veranderingen door de toeneemingen onzer kundigheden
zelve in de Krygskunst ontstaan, alomme het werkdaadige der Kunsten ingevoerd,
in plaatze van bloote menschelyke bedryven en persoonlyke hoedanigheden. Onder
ons is thans de braafste Soldaat niets meer dan een gehoorzaam werktuig, verpligt
om de beweegingen te volgen, die aan het gantsche lichaam worden ingedrukt, en
niets kunnende uitvoeren door zich zelven. De hedendaagsche dapperheid is niets
meer dan een vast, koel en onwrikbaar besluit, om, zonder verdeediging, en zonder
wraakoefening, op onzen post te sterven, byaldien de dood ons daar komt opzoeken.
By de Barbaaren, integendeel, by de Krygshelden, die hen onmiddelyk opvolgden,
en by de Ridders, die naderhand de plaats der oude Krygshelden vervulden, bestond
de dapperheid in 't vertrouwen, 't welk iemand stelde in zyne eigene
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krachten en behendigheden, hoedanigheden, die toen zeer aangekweekt en
beoefend wierden. Met één woord, voorheen had men menschen te vreezen, thans
kogels en bomben, en wel te meer, om dat men die niet kan ontwyken noch
voorkomen, om dat men, nog eens, die moet afwachten. De Herculessen en
Achillessen zouden heden ten dage geen het minste voordeel hebben boven den
geringsten Legerknegt; thans heeft een Krygsheld niets anders te doen dan zich
den dood te getroosten, op een Slagveld, gelyk Socrates zich dien getroostte in de
Gevangenis, daar hy niet wilde uitgaan: voorheen streed men voor het leven en
den roem; thans sneuvelt men voor de eer: voorheen was men werksaam, en
vertrouwde men op eigene daaden, thans is men bedryveloos en enkel lydelyk:
voorheen was men een Held, thans een Slagtoffer: men had toen meer dapperheid;
nu meer onverschrokkenheid. ----- Voeg hier by, dat de uitkomsten van den Oorlog
thans veel gemakkelyker te berekenen, ja byna noodwendig aan eene vooraf
bepaalende berekening onderworpen zyn. ----- Wanneer twee Volken samen in
Oorlog raaken, en wanneer men onderstelt dat zy op zich zelven staan, zo dat de
uitwendige Staatkunde zich met hun geschil in 't geheel niet bemoeit, dan is de
uitkomst terstond berekend; beiden zullen zy bedorven en de zwakste van beiden
verpletterd worden. ----- Maar, wyl de uitwendige Staatkunde altoos de zwakste
party te hulp komt, en haar voorziet van geld en andere krygsbehoeften, (altoos in
geldwaarde te begrooten) welken haar mogten ontbreeken, zo wordt het evenwicht
hersteld en de Oorlog slegts uitgerekt, de beide vyandelyke Volken worden gelykelyk
bedorven, zo wel als de anderen die zich met hun geschil bemoeid hebben. ----- Uit
dit alles volgt, dat de Volken heden ten dage minder voordeel, en de Krygshelden
minder genoegen in den Oorlog moeten vinden, en dat deeze laatsten derhalven
door een minder sterke zucht daartoe moeten gedreeven worden, dan die van
voorige tyden.
Daarenboven heeft de Oorlog voor barbaarsche Volken eene gemakkelykheid,
welke hen, als 't ware, daartoe uitlokt. Niets stuit hen in hunnen voortgang: alomme
eene opene Landstreek, geene versterkte Plaatsen, geen bemuurde Steden: een
Beleg is niet meer dan een enkel Stormloopen, de Oorlog zelve een enkele inval:
een eenige Veldslag beslist de overwinning, en wanneer de Aanvaller de neêrlaag
krygt, staakt hy de onderneeming, keert te rug, en
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behoeft geen wederwraak te vreezen. ----- Maar, by beschaafde Volken is de Oorlog
eene daadelyke Kunst, of liever het vereenigd voortbrengzel van een menigte
Kunsten. Overal ontmoet men bolwerken en hinderpaalen: alles vereischt tyd,
inspanning, onkosten, overleg en beleid: een Veldslag beslist niets; het kost thans
den kundigsten Veldheer meer moeite om een klein plekje gronds te winnen, dan
voorheen eenen Barbaar, om een geheel Ryk te veroveren.’
‘De Oorlogen der barbaarsche Volken hebben nog een ander aanmerkelyk
voordeel boven die der beschaafde Volken, met betrekking tot den Persoon hunner
Koningen. By de Barbaaren is de Koning slegts een Opperhoofd, en het gantsche
Volk een Heirleger: de Koning voert den Oorlog in eigene Persoon; zo hy sneuvelt
of gevangen wordt, is 'er terstond een ander die hem opvolgt, en het Volk blyft niet
zonder Opperhoofd. By de beschaafde Volken, daarentegen, is de Koning een
geheiligd Personagie, voor wien men het leven moet opofferen, en wien het belang
van Staat niet gedoogt aan den weiffelenden Oorlogskans bloot te stellen. In een
barbaarsch Koning is stryden, gebieden. De Vorst van een beschaafd Volk heeft
andere pligten die hem het stryden ontzeggen: zo hy, in weêrwil van die pligten, in
weêrwil van de stemme van het algemeen, in Persoon ten stryde wil trekken, zo is
het, om dat de Oorlogsroem hem zo sterk in de oogen schittert, dat hy 'er alles aan
waagt. Het geen hy waagt is de dood en de gevangenis. Indien de Koning in den
Oorlog sneuvelt, kan de gantsche Staat verlooren zyn: indien hy gevangen genomen
wordt, geraakt de Staat in eene vreesselyke opschudding; en, na eene lange
regeeringloosheid, is het randsoen des Konings, de opoffering van zo veele
Provinciën, als het den Overwinnaar slegts behaagt te eischen. Het is dus eene
dwaasheid, in de Vorsten van deezen tyd, in eigen Persoon den Oorlog te willen
voeren. Maar, zonder die dwaasheid te verrichten, zouden barbaarsche Volken
meenen met geene welvoegelykheid anderen te kunnen gelasten, om voor hun den
Oorlog te voeren. Zy zouden meenen voor hunne persoonlyke verschillen of
ingebeelde belangen van Staat, hunne Onderdaanen niet ter slagtbank te mogen
zenden, zonder hen in Persoon aan te voeren. Zy hadden smaak in den Oorlog; zy
voerden dien zelven; zy voerden dien weezenlyk als daadelyke Soldaaten, met
gevaar van leven
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en vryheid. Zodanigen waren niet alleen een gantsche zwerm van woeste en
krygshaftige Vorsten, maar ook een Clovis, een Karel den Grooten; zodanige waren,
zelfs in latere tyden, een Jan, een Francois I, een Hendrik IV, een Gustavus, een
Karel de XII. De goede Koningen zyn die, welken geen behaagen scheppen in
zelven Oorlog te voeren, of in anderen daartoe aan te hitzen, en die nooit gelooven
dat hunne Onderdaanen te talryk zyn.’

Ontwerp, om de Republiek door eene heilzaame vereeniging van
de belangen van Regent en Burger, van binnen gelukkig en van
buiten geducht te maaken. Volgens besluit der Provinciaale
Vergadering van de Gewapende Corpsen in Holland, den 4 October
1785, binnen Leyden geöpend, ter kennisse der gezamenlyke
Leden en verdere Ingezetenen der Provincie gebragt. Te Leyden,
by L. Herdingh, behalven het Voorbericht, 68 bladz. in gr. octavo.
Van al het geen sedert een geruimen tyd over de verbetering, of, zo als men het
heeft gelieven te noemen, Grondwettige Herstelling van Neêrlands Staatswezen,
is in het licht gekomen, hebben wy niets gevonden, dat zo wel geschreven is, als
het hier boven aangekondigde Werkje. De Schryver, die een Man van veel oordeel
en bedaardheid schynt te zyn, is zyn onderwerp volkoomen meester, en, daar hy
aan den eenen kant vry is van die woeste en buitenspoorige denkbeelden, waarmede
veele heethoofdige voorstanders eener al te ver gedreeven Democratie bezield zyn,
en alle haatelykheden, die, zonder eenig nut te doen, de verwydering slegts grooter
maaken, zorgvuldig vermydt, verzet hy zich aan den anderen kant, zo wel tegen de
al te onbepaalde macht van den Stadhouder als tegen de onafhangkelykheid der
Aristocraaten, en betoont zich een yverig voorstander te zyn van de Rechten des
Volks, en van deszelfs behoorlyken invloed op de Regeering: hy doet zien, dat men
geenszins in de waare Constitutie van onze Republiek zelve, die even
bewonderenswaardig als heilzaam is, de bronnen te zoeken hebbe van die
rampspoeden en verdeeldheden, welke thans werkelyk haar bestaan dreigen, maar
dat dezelve veroorzaakt zyn, niet alleen door de al te groote onafhangkelykheid der
Uitvoerende Macht, maar ook door de ingesloopen misslagen in het Wetgeevend
Lichaam;
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dat deeze misbruiken voortspruiten uit gebrek aan eenstemmigheid, nadruk en
werksaamheid, zo onontbeerlyk voor den loop en goeden uitslag der
Staatsverrichtingen, en dat deeze eenstemmigheid, die nadruk en werksaamheid,
niet in haare volle kracht kunnen hersteld worden, dan door aan het Volk zynen
gerechtelyken invloed weder te bezorgen, waar door de behartiging van het algemeen
belang de overhand krygt op de bevordering van uitsluitende zelf bedoelingen en
byzondere inzichten. Hy toont het haatelyke en onbehoorlyke aan van de
onafhangkelykheid der Regenten van het Volk; - wat, in laatere tyden, veel toegebragt
heeft om de nadeelige uitwerksels deezer onafhangkelykheid te vergrooten, en dat
het, in 't byzonder, het belang der Regenten zy, om tot het ontwerp eener hervorming
toe te treeden, eer de geestdrift des Volks, alle paalen overschrydende, eene
jammerlyke Regeeringloosheid in het hart van den Staat indringe, als wanneer zy
zelfs, die als Aristocraaten gebrandmerkt of slegts verdagt waren, de eerste
slagtoffers zouden worden van eene langgetergde en tomelooze woede; ----- dat
de Regeering, door de hoognodige verbeteringen in het Stadhouderschap te maaken,
zich geenszins sterk genoeg moet achten om geene verdere schokken te vreezen.
‘Hebben, (zegt hy,) de Princen uit het Huis van Oranje, meer dan eens in de
veranderlyke gesteldheid des Volks, in weêrwil der beste voorzorgen, de gunstigste
gelegenheden weeten te vinden, om hun gezag, onmaatig, uit te breiden; is het dan
wel te denken, dat binnen tien of twintig Jaaren, wanneer hun aanzien en invloed
in alle de Provinciën derwyze mogt zyn toegenomen, dat het zo moeijelyk als
onvoorzichtig zou weezen het te willen om ver werpen, dat zich niet eens een enkel
gunstig oogenblik zal aanbieden, om gemakkelyk te rug te krygen, al wat zy bevorens
mogten verloren hebben? De Lauren, die het gekroonde Hoofd van den Held van
Pruissen versieren, kunnen hem niet beveiligen tegen het gemeene lot der
Stervelingen. Zyn lichaam is niet zo ongevoelig aan de vernielingen des ouderdoms
als de geest die hem bezielt. Het Huis van Oranje en Nassau zou in zyne Opvolgers
eenen yver kunnen vinden, die minder gehoor gaf aan de voorschriften van
voorzichtigheid en goede staatkunde. Het voorledene, den spiegel van het
toekomstige, raadpleegende, zien wy, hoe gemaklyk het valt, de ligtgeloovigheid
van Neêrlands Volk te bedriegen, en wat het niet al zoude durven bestaan, aan het
hoofd hebbende eenen Prince van Oranje,
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van eenen stouten en onderneemenden geest, en juist daarom altyd des te
geduchter, om dat het een lichaam, uit verscheiden Leden samengesteld, ten uiterste
moeilyk valt, de Volksvryheid te verdeedigen, tegen de looze en weloverlegde
aanslagen, door een éénig brein beraamd, en in de uitvoering door den blinden yver
eener woeste menigte ondersteund.’ ----- De Schryver is uit dien hoofde van
gedachten, dat het veiliger ware, om met het Volk (om zo te spreeken) een accoord
te treffen, en, ten einde dus eenmaal het Gemeenebest op hegte, constitutioneele
en onwrikbaare gronden te zetten, zo dra mogelyk, de punten te beraamen, welke
wederkeeriglyk moeten toegestemd worden, op dat het Volk nimmer eenigen inbreuk
maake op het gezag der Regenten, en de Regenten nimmer iets anders bedoelen
en uitwerken, dan het algemeen belang.
Na vervolgens de gevaaren, waaraan de onafhangkelykheid der Regenten de
vryheid van den Burger blootstelt, met eenige voorbeelden te hebben aangetoond,
gaat hy over om de voordeelen van deeze hervorming voor de Regenten zelven te
doen zien.
‘Het is 'er verre van af, zegt hy, dat men de Vroedschappen of Raaden, die in
Holland de eerste Uitoefenaars der Republikeinsche Souverainiteit zyn, van hunne
luistervolle en dierbaare Voorrechten zoude willen berooven. Het Volk doet geen
anderen eisch, dan de benoeming der openvallende plaatsen in het Collegie deezer
Raaden, en die der Burgemeesteren, uit een zeker getal van Regeerders verkieslyk.
Deeze Volksinvloed is des te wettiger, om dat zy zich alleen bepaalt tot de
onmiddelyke Vertegenwoordigers der Burgery, tot dezulken, welke die Burgery in
vroegere tyden daadelyk aanstelde, en gelastigde ter handhaaving van de belangen
van het gemeene Maatschappelyk Lichaam. ----- De Regenten kunnen zich over
deeze schikking niet beklaagen, als baarblykelyk ingericht zynde, om hen in de
uitoefening van hunne rechten te bevestigen, op eene meer daadelyke, meer
vruchtdoende en vryer wyze, dan hen, zo als de zaaken thans geschapen staan,
gebeuren mag. In stede dat nu de Raaden gebonden zyn aan zekere vaste, schoon
onwettige Conventiën, of wel aan de meesteragtige voorstellingen van een of twee
hunner Medeleden, zal immers zulk eene Volksbenoeming van een aantal
Candidaaten, waaruit de geheele Raad kiezen kan, hen in de aangenaa-
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me gelegenheid stellen van eene waarlyk vrye keuze te doen; en hen, die te vooren
slechts blinde werktuigen waren, het aanzien, vermogen en waardigheid byzetten,
aan de onmiddelyke Waarneemers der Majesteit van het Volk toekomende.’ Ook
hebben zy geene redenen om beducht te zyn, dat deeze nieuwe schikking nadeelig
zyn zoude voor hunne Familiën, daar toch altyd, gelyk de Schryver wel aanmerkt,
in alle Staaten, waar het Volk de benoeming zyner Vertegenwoordigers had het
zelve altyd de voorkeur heeft gegeeven aan die Familiën, welke, de nodige
vereischten daar zynde, deezen Eereposten den meesten luister konden byzetten,
en in allen gevalle blyft 'er altyd een middel over, om aan de Regeerings-Familiën
eenige onderscheidende voorrechten toe te wyzen, gelyk in dit Werkje breeder is
aangeweezen.
Het middel ter hervorming, door den Schryver voorgesteld, bestaat dus hier in,
dat het Volk zyne Regenten aanstelle, of ten minsten de eerste benoeming doe; dat
het voorts, het zy onmiddelyk door zich zelven, of door daar toe gemachtigde
Lasthebbers, een waakend oog houde op het Finantie weezen en de handhaaving
zyner rechten; maar dat voor het overige, wat het Regeeringsweezen betreft, de
handen der Regenten niet gebonden zyn! Aan de daadelyke oefening van het hun
opgedragen gezag paalen te willen stellen, is hen te berooven van die vryheid,
welke de ziel is van grootsche en vaderlandsche denkbeelden; hen andere belangen
te geeven dan die des Volks; en die eenstemmigheid en geregeldheid te verbreeken,
welke de staat van gezondheid is voor een Staatkundig Lichaam. Zie hier, volgens
onzen Schryver, de zuivere grondbeginzelen eener heilzaame hervorming, en tevens
de grenspaalen, die men aan de eene zo min als aan de andere zyde overschryden
kan, zonder zich even zeer aan regeeringloosheid van den kant des Volks, als aan
Aristocratische dwingelandy, van den kant der Regenten, te zien blootgesteld.
Vervolgens spreekt hy over het recht, om de Volksstem door middel van Requesten
te doen hooren, als het eenigst evenwicht dat thans het Volk aan de Aristocratie
der Regenten kan tegenoverstellen, en hy toont aan, dat op deeze wyze het Volk
van Neêrland altoos den eersten schok gegeeven heeft aan de groote beweegingen,
die in de Republiek hebben plaats gehad, en dat, ten einde dit recht, dat dus dikwils
gevaarlyk worden kan, binnen behoorlyke paalen en regelen te kunnen
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beperken, het volstrekt nodig is, eene welingerichte, dat is, eene waare
repraesentative Democratie, vast te stellen, om dat deeze als dan de enkele
Inwooners, de daadelyke Stemgerechtigden, de Verkiezers en de Verkiesbaaren,
onderscheidenlyk aanwyzende, daar door niet alleen duidelyk toont, wie de bevoegde
Persoonen zyn om te requestreeren; maar om dat de Regenten dan ook de zekere
tolken, de getrouwe monden van de Volksstem zynde, het veel minder noodzaakelyk
wordt, dat die Stem zich door middel van Requesten laat hooren; en dus ziet men
dat in deeze Grondwettige Herstelling, hoe Democratisch het ontwerp daarvan ook
moge schynen, indedaad strekke, om de Democratische wanordes, die onze
Constitutie van de oudste tyden maar al te veel geschokt hebben, geheel uit den
weg te ruimen, en in ons Regeeringstelzel alleen zó veel van het Democratische in
te voeren, als daar in wezenlyk goed, regelmaatig en heilzaam is.
Voorts spreekt de Schryver ook van de noodzaakelykheid der Grondwettige
Herstelling, met betrekking tot de nationaale verdeediging, waaromtrent hy eenige
grond beginzelen aan de hand geeft, waar in men gezamenlyk zoude moeten
overeenkomen, om een algemeen en eenstemmig plan van wapening te beraamen,
en tevens aantoont, dat 'er geen geschikter middel zou zyn, ter aanmoediging van
eene inrichting, zo overeenkomstig met de grondbeginzels van de Unie van Utrecht,
en zo eigenaartig geschikt om den Staat de natuurlyke en minstkostbaare wyze van
verdeediging te verschaffen, dan zodanig eene hervorming, waardoor allen die
geenen, welke eenigen invloed op den Staat verlangen te hebben, van zelven
verpligt zouden zyn, om zich in een der gewa ende Burger-Corpsen te moeten
begeeven. Te meer, zo men de benoemingen, aan het Volk behoorende, aan de
gewapende Schutteryen opdroeg, en deeze wederom niemand tot Regent mogten
voorstellen, dan die een zekeren bepaalden tyd aan de plichten der Burgerlyke
Wapenoefening voldaan had. Ook beantwoordt hy dezulken op eene bondige wyze,
die beweeren, dat de Ingezetenen van een Land, waar in het gantsche Volk dus als
het ware Soldaat is, onrustig, woelziek en gevaarlyk zyn zoude; want, wanneer men
al eens wilde stellen, dat de enkele grilligheid des Volks beroertens zoude kunnen
verwekken, zoude men echter moeten erkennen, dat dit kwaad minst van allen te
vreezen is, in eenen Staat, alwaar de Regeering en het Volk byna
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een en het zelfde Lichaam uitmaakt. Welke reden, zegt hy, zou het Volk toch ooit
kunnen hebben, om zich gewelddaadig te verzetten tegen Bestuurders, die het werk
zyner handen zyn? Eene zodanige onderstelling is even ongerymd als tegenstrydig.
Laatstelyk beschouwt hy ook de noodzaakelykheid eener Grondwettige Herstelling,
ter verbetering der zeden en ter opwakkering der oude nyverheid. Het is buiten
tegenspraak, dat de verdiensten het best aangemoedigd worden, wanneer, zo veel
de menschelyke zwakheden gedoogen, de bedieningen, de eerambten, de
waardigheden, alleen opgedraagen worden aan dezulken, die waardig gekeurd
worden dezelve te bezitten; de deugd alleen, den weg ter eere zynde, zal de
naaryver, om insgelyks geëerd te worden, de sterkste spoorslag weezen om in
deugdzaamheid toe te neemen. De aanzienlyksten in den Lande, wanneer het hen
gebeurt, dat zy alleen om hunne verdiensten verkooren worden, zullen in luister
toeneemen, daar die verkiezing dan een zeker kenteeken is, dat zy in alles, zo
persoonlyke als toevallige voorrechten, boven hunne Medeburgeren uitmunten; en
dus zullen de deugden naar evenredigheid der eerzucht vermeerderen. ----- Maar
vraagt men, hoe zal de nationaale welvaart hier door bevorderd worden? - Het
gevoelig en verschriklyk verval van eenige voornaame Steden onzer Republiek, die
weleer zo Volkryk, en, wegens haare Manufactuuren, Koophandel, Zeevaart, enz.
zo vermaard waren, toonen genoeg aan, dat het van het uiterste belang is, een
hulpmiddel tegen dit kwaad op te spooren. De ontwerpen, aan verscheidene
Letterkundige en Vaderlandsche Genootschappen op de uitgeloofde Prysvraagen
toegezonden, hebben de gewenschte uirwerkingen niet gehad, en de reden hier
van, volgens onzen Schryver, is, dat men de herstelling der Manufactuuren, de
herleeving der Nyverheid, niet gezogt heeft in eene Grondwettige Herstelling onzer
Republiek. ‘Men moet de Nyverheid, gelyk hy wel zegt, niet slegts aanmoedigen
door Eerepryzen, die alleenlyk een ras voorbygaand hulpmiddel opleveren, en niet
meer dan eene kortstondige pooging opwekken; maar door zodanig eene inrichting
van zaaken vast te stellen, volgens welke die geene, welke by uitsteekendheid in
hun beroep uitmunten, verzekerd zyn van eene geëvenredigde belooning, en allen
die geenen, welke gewichtige diensten aan den Staat beweezen hebben, op de
bevorde-
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ring tot Eerambten kunnen staat maaken. De Nyverheid wordt inzonderheid versterkt
door het drukkend gewigt der belastingen, die den Handwerksman verpletteren. En
welk ander hulpmiddel blyft 'er overig om een betere Oeconomie, eene mindere
geldverspilling en uitgaaven, en hier door, als een heuchelyk en natuurlyk gevolg
van dien, van zelve eene verligting van belastingen te weeg te brengen, dan zulk
eene hervorming, welke braave en bekwaame Mannen het roer van staat in handen
stelt, Mannen, die genoeg beleid, kloekmoedigheid en eerlykheid bezitten, om de
Natie te houden buiten die verderffelyke Oorlogen, die een schuld op haar gehoopt
hebben, waaronder zy gekromd gaat? Als dan wordt de Regeering door eene
onwederstandelyke aandryving gedrongen, om alle krachten in te spannen, ter
bescherming en aanmoediging der onderscheidene bronnen van den algemeenen
welvaart. Als dan neemt de hooge Regeering het welzyn des gantschen Volks
ernstig ter harte. De Uitrustingen, de Convoijen worden dan niet opgehouden; de
Land en Zeemagt niet werkeloos gelaaten; de bezittingen van den Burger niet aan
roof- en plondering blootgesteld. Alles wat kan medewerken, ter invoering of
instandhouding van eenig nuttig ontwerp voor de nationaale Nyverheidwordt dan
begunstigd. Verzuimen, misslagen, verraderyen, kunnen dan niet onopgemerkt,
ongestraft blyven. De Steden, die thans het beklagelyk schouwspel van ontvolking
en verval vertoonen, zullen dan welhaast de henchelyke uitwerkselen van deeze
gesteltenis van zaaken ondervinden; en zo 'er al takken van buitenlandschen
Koophandel zyn, welken wy by geene mogelykheid kunnen herwinnen, om dat wy
ten deezen opzichte geduchte mededingers in andere Volkeren gekregen hebben,
is het ten minsten eene beweezene zaak, dat Leyden, Haarlem en veele andere
Plaatsen, niet meer behoeven dan het enkel vertier hunner Producten binnen 's
Lands en in de Coloniën, om zich uit haaren vervallenen staat weder op te heffen.
----- Zo dra eene aanzienlyke geboorte niet genoegzaam was om op het kussen te
geraaken, maar dat een door verdiensten verkregen Academische graad, de jonge
Lieden gerechtigde, om naar Eerambten te dingen, hoe zeer zouden als dan onze
Hooge Schoolen niet bloeijen, die thans dagelyks meer en meer vervallen.’
Uit deeze en meer andere redenen, trekt de Schryver dit gevolg, dat 'er. ter
voorkoming zo wel van zedelyke als staatkundige gebreken, die den Staat den
ondergang
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bedreigen, geen eenvoudiger en teffens krachtdaadiger middel uit te denken is, dan
de wederinvoering van den wettigen Volksinvloed op de aanstelling van zyne
Regenten. ‘Daar 'er nu, zegt hy, aan de eene zyde geen verschil is over de uiterste
noodzaaklykheid der wederinvoering van zulk eenen invloed, is het aan den anderen
kant ook ten hoogsten noodzaakelyk, omtrent de daadelyke oefening van dien,
voorzichtige en goede beschikkingen te maaken; - deels, op dat de boven
aangeweezen voordeelen, uit dien invloed te verwachten, waarlyk verkregen, ----en anderdeels, alle nadeelige kuiperyen en verdere misbruiken, tot welke die invloed,
kwalyk ingericht zynde, aanleiding zoude kunnen geeven, vermyd mogen worden.’
Uit dien hoofde worden, ten besluite van dit Werkje, twintig Artikelen opgegeeven,
die als gevolgtrekkingen uit de aangevoerde redenen, en tevens als grondslagen
der hervorming, punten van vereeniging, en eene juiste bepaaling van elks rechten
kunnen worden aangemerkt, en als zodanige aan de Provinciaale Vergadering der
Gewapende Corpsen in Holland, binnen Leyden geöpend, voorgesteld en in
deliberatie gegeeven zyn, om, ware het mogelyk, ter naastvolgende Vergadering,
daaromtrent finaal te resolveeren.

Vervolg op M. Noel Chomel, Algemeen, Huishoudelyk, NatuurZedekundig- en Konst-Woordenboek. Door J.A. de Chalmot. Eerste
Deel, Eerste Stuk; maakende het Agtste Deel van het Woordenboek.
Verrykt met Kunstplaaten. Te Campen, ter Drukkerye van J.A. de
Chalmot, 1785. In groot quarto, 318 bladz.
Het overbekende Woordenboek van den Heer Chomel, dat wy, voorlang, als ten
(*)
uiterste nuttig aangepreezen hebben , ontvangt door dit Vervolg eene merkelyke
vermeerdering, waarvan men, in veelerlei opzigten met vrugt gebruik kan maaken.
De arbeidzaame Chalmot heeft zig bevlytigd, om eene menigte van Artikels, in dat
Werk niet voorkomende, in dit Vervolg opzetlyk te verhandelen, en veele andere
Artikels, die door laatere overdenkingen en waarneemingen, na het overlyden van
den Heer Chomel, in een nieuw licht geplaatst zyn, nader op te helderen. Alle de in
dit Werk beschouwde Weetenschappen worden in dit Vervolg in 't oog

(*)

Zie Hedend. Vad. Lett. VIIde D. bl. 128.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

609
gehouden; en het zelve toont, dat onze Schryver zig geen moeite ontzien heeft, om
de beste Schriften over die onderwerpen te raadpleegen, en 'er zig met oordeel van
te bedienen. Men ontdekt dit, by voorbeeld, (om niet te breed uit te weiden over een
aantal van Artykels,) in 't geen hy op het woord Aardbeeving by een verzameld
heeft.
Men vindt hier eene verklaaring zo van de vroegere als laatere gevoelens over
den oorsprong deezer ontzachelyke gebeurtenissen, en de medewerkende
oorzaaken, die dezelven voortbrengen; met een berigt van de voornaamste
uitwerkzelen, daar door te wege gebragt, en de verschynzelen die haar gewoonlyk
vergezellen; waarvan tevens de verklaaringen der Natuurkundigen aan de hand
gegeeven worden. Hier by komt een beknopt verslag van eenige, inzonderheid der
in onze dagen voorgevallen, aardbeevingen; met nevensgaande aanmerkingen
over de gevolgen, die zodanige schikkingen, al van overlange, op de gesteltenis
van onzen Aard en Waterbol gehad hebben, waar uit, van tyd tot tyd, zeer groote
veranderingen op denzelven ontstaan zyn. Ten laatste wordt dit Artykel beslooten,
met het volgende berigt van Aardbeevingen hier te Lande, zedert het jaar 1580.
‘Op den 6 April van het jaar 1580, (dus luidt het berigt,) gevoelde men door gantsch
Nederland, tot twee reizen toe, schokkingen, door een Aardbeeving veroorzaakt,
waar door uit eenige schuddende Kerken, Torens en andere Gebouwen,
verscheidene steenen wierden losgerukt, ja geheele brokken uitgeworpen. ----Eene andere Aardbeeving gevoelde men op den 2 January van het jaar 1600, door
geheel Holland en eenige nabuurige Provinciën, doch die veroorzaakte geene
schaade: nadeeliger was die, welke op den 4 April des jaars 1640, des morgens
tusschen drie en vier uuren voorviel; want die verwekte vry wat schaade in
Gelderland, en wel inzonderheid te Nymegen, als ook in sommige Streeken van
Utrecht. ----- In 1693, op den 18 September, wierdt 'er door geheel Nederland eene
vrye sterke schudding gevoeld, die egter weinig of geene schaade veroorzaakte.
Van dit tydstip af tot op den 1 November 1755, vindt men by geene Schryvers
aangetekend, dat 'er eenige Aardbeeving, van het minste belang, in de omtrek van
ons Gemeenebest gevoeld zy; dan, op deezen dag, op welk het bloeijende Lissabon,
voor een groot gedeelte wierdt vernield en tot een puinhoop gebragt, gevoelde men
op de meeste Plaatzen in de Vereenigde Nederlanden vry sterke schokkingen,
alomme verzeld gaande met Waterberoeringen, doch die, behalven de schrik daar
door veroorzaakt, geene, of ten minsten geringe, nadeelige gevolgen naar zich
sleepte. In het jaar 1756, op den 18 February, de dag waar op de jaarlyksche plegtige
Dank- Vast- en Bededag dit jaar in ons Gemeenebest wierdt gevierd, gevoelde men,
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geduurende den Morgen-Godsdienst, verscheidene schuddingen, die op de eene
plaats sterker dan op de andere vermerkt wierden: in de groote Kerk, te Leeuwarden,
bewoogen zich de Kaarskroonen oogenzienlyk heen en weer; dan, nergens verwekte
zulks meer onsteltenis, dan in de Oude Luthersche Kerk te Amsteldam, alwaar de
zamengevloeide meenigte van Kerkgangers, reeds door 't slingeren der Kroonen
verschrikt, verder dermaate door een valsch verspreid gerucht dat 'er brand in de
Kerk ontstaan was, ontstelde, dat een ieder om een goed heenkomen zogt, en
sommigen zelvs zich boven van de Galderyen langs de Pylaaren, niet zonder
leevensgevaar lieten afzakken, om in de opene lucht te geraaken. ----- De laatste
Schudding, waarschynelyk door eene Aardbeeving veroorzaakt, welke men in deeze
Gewesten heeft waargenomen, viel voor op den 28 January van het jaar 1760, als
wanneer men, 's avonds om de streek van tien uuren, in de meeste Oorden van
ons Gemeenebest, eene zigtbaare beweeging van het Aardryk ontwaar wierdt,
welke op de eene plaats in een, en op anderen in twee of drie, Schuddingen bestaan
heeft.’
Om hier by nog een byzonder voorbeeld uit het Dierenryk te voegen, zullen wy
het merkwaardigste nopens de Aaksters, in dit Vervolg gemeld, nog mededeelen.
‘De Aakster, zegt de Autheur, is van natuure zeer wel geschikt tot het leeren
snappen. De jonge Aaksters, die, om ze te leeren klappen, uit de nesten worden
genomen, brengt men op met roggebrood en melk. Men vindt 'er, die, in duidelykheid
van uitdrukking, voor eene welgeleerden Pappegaay niet behoeven onder te doen.
Ons spreekwoord, hy klapt als een Aakster, heeft daar van zynen oorsprong.
By den winter, zo wel als des zomers, ziet men den Man en het Wyf der Aaksteren
elkanderen op kleine afstanden vergezellen, uitgenomen in den broeityd. Zy
verhuizen niet naar elders; en zy kunnen te gemakkelyker by ons verblyven, om dat
het hun in de tuinen en velden doorgaans niet aan veelerleije dingen ontbreekt, van
welken zy leeven. Alles is byna van hunne gading. Zy aazen op allerleije vrugten
en zaaden niet alleen, maar ook op krengen, daar zy die, vooral in den winter,
ontmoeten. Kunnen zy het kleine Gevogelte, daar het te broeden zit, of deszelvs
jongen of eijeren, uit de nesten ligten, zy spaaren ze niet: ook loeren zy op de
Veldmuizen, en dezelve vangende, verslinden ze die zeer greetelyk: ja, ingevolge
het getuigenis van den Heer CORN. NOZEMAN, heeft hy 'er gezien, die het draf der
Zwynen uit den trog aten, daar die te veld stond. Omtrent de boerenhuizen, stallen
en schuuren, inzonderheid als 'er eenig geboomte naby staat, verneemt men in alle
jaargetyden Aaksters; en daar uit de wegwerpzelen en onreinigheden, op de
mestvaalten en vuilnishoopen, nog iet of wat voor hun te haalen is, zal het zo weinig,
in
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den winter, aan deeze Vogelen, als aan Kaauwen en Kraaijen ontbreeken. Zy
beminnen echter by uitsteekendheid de boonen en erwten, en bezoeken ook vlytig
de aardappelen-akkers; ja, ter naauwernood zyn eenige aldaar aan staaken of lynen
hangende Aaksters voldoende, om de anderen af te schrikken van het pleegen van
roveryen en van het aanrechten van verwoestingen.’ ----- Voorts geeft onze Schryver
een berigt van de huishouding deezer Vogelen, en hunne voorzorg, zo ten op zigt
van hunne jongen, als ten aanzien van hunnen voorraad. ----- ‘Men weet, vervolgt
hy daarop, dat de Aaksters zeer leerzaam, oplettende en listig zyn. De Eerw.
MARTINET brengt hier een voorval van te berde, aan een zyner vrienden buiten
Zutphen wedervaaren, het welk, om derzelver zonderlinge merkwaardigheid, verdient
geplaatst te worden. Zie hier de eige woorden van dien Heer, Catech. der Natuur,
II. 298. “Van twee gepaarde in zynen tuin woonende Aaksters, schoot hy, op eenen
morgen, het Mannetje, in afwezigheid van het Wyfje, dood. Het Wyfje t'huis komende,
en het Mannetje niet vindende, riep, schreeuwde en maakte dien avond en den
volgende morgen, een geweldig misbaar. De klaagstem der treurende weduwe werd
eindelyk gehoord in de naby gelegen velden, deedt daar op drie andere Aaksters
tot haar overkomen, en, na een gemeen onderling geschreeuw, behelzende
ongetwyffeld een rouwbeklag met eenen raadslag over het ongeval, trouwden de
twee vreemde Aaksters hunnen derden medgezel aan de weduwe uit, die daar op
by haar bleef, toen de twee andere vertrokken.”
Men kan deeze Vogelen op 't vlakke veld vangen, in plat nederliggende en niet
ver van elkanderen verspreidde Strikken van gedraaid paardenhair aan stevige
pennen, die diep in de grond geslagen zyn, op een perk, het welk tot dat einde
bestrooid wordt met geweekte erwten en boonen. Die 'er veel overlast van hebben,
en niet kunnen of durven schieten, vergeeven de Aaksters, gelyk ook de Kraaijen,
met Kraansoogen in een weinig smeer gekneed.’
Ten laatste tekent de Autheur hier nog aan, hoe de Aaksters, uit hoofde van hunne
roofzugt, by uitstek schadelyk Gevogelte genoemd worden; en hoe 'er, ter dier
oorzaake, zelfs 's Lands Plakaaten zyn, die het uitrooien der Nesten aanbeveelen,
en het ombrengen van dat Gevogelte, door toegezegde belooningen, aanmoedigen
en tragten te bevorderen.
Hiermede dagten wy te besluiten, maar een, onder ons schryven, invallende
Sneeuwjagt, doet ons op de Arresleden denken, en noopt ons dat Artykel op te
slaan. Zie hier, wat 'er onze Schryver van zegt.
‘ARRESLEDEN, of Narresleden, eigentlyk Yssleden, is een Rytuig te wel en
algemeen bekend, om 'er een meschanische beschryving van te geeven. Met den
Heer BERKHEY gissen wy, dat
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de benaaming van Arre of Narreslede van de Bellen afkomstig is, die de Paarden,
deeze Sleden trekkende, gewoon zyn op hunne Tuigen te draagen; dewyl de
Rederrykers-Narren, of andere Polichinellen Zotten, aan hunne Zotskappen en
Klederen, altoos Bellen droegen, en dus gebeid op Wagens en Tooneelen op de
Kermissen speelden. In vroegere dagen, althands was de benaaming van Arre- of
Narresleden onbekend; men heette dit slag van Rytuigen toen slegts Yssleden.
Het gebruik deezer Sleden is mogelyk zo oud, als de bewooning van ons
Vaderland; 't is ten minsten zeer waarschynlyk, dat het al vroeg heeft stand
gegreepen. Op dezelvde wyze als de menigvuldigheid van wateren, onzen
Ingezetenen van den beginne aanleiding gaf, om zich toe te leggen op het Vaaren
en Zeilen met Schuiten, even zo zyn ze door ons koud Luchtgewest, en het sterk
bevroozen Ys, gebragt, niet alleen tot het ryden op Schaatzen, maar ook tot het
gebruiken van sleepende Rytuigen over 't Ys. In vroegere tyden was men voldaan
met eene eenvoudige vierkante Slede, gemaakt als een grooten Bak, waar in
doorgaans vier of zes Menschen konden zitten. Naderhand wierden deeze Sleden,
zo door vergulden als schilderwerk, allengskens pragtiger. Ook verzon men wel dra
een bankje agter op de schenkels der Sleden, waarop de Voerman staan kon.
Wyders hadt men oudtyds slegts een schelletje op het Tuig, als zulks nog heden
gebruikelyk is, in sommige Plaatzen op de Paardentuigen der Molenaars karren.
Men weet dat de Molenaars verpligt zyn, deeze schellen op die Tuigen te voeren,
om dat het hun vry staat te ryden met houten Wielen, welker geluid men niet
gemaklyk hooren kan. Het dient dus den Voetganger ter waarschouwinge; om welke
reden ook veelen onzer Boeren- en Bolderwagens, als nog, schoon het sterk
afneeme, onder, tusschen de Assen, twee koperen Bekkens hebben, die, onder 't
ryden, op elkander rinkelen. Overeenkomstig hier mede, heeft men het nodig
geoordeeld, zich op de Sleedetuigen over Sneeuw en Ys, van zulke Schelletjes te
bedienen; vermits men anders de aankomst eener Slede volstrekt niet hooren zoude.
Hier uit nu zyn, in laater tyden, de Bellentuigen ontstaan, die men al vroeg zeer
zwaar, met eene groote menigte van Bellen gemaakt. en welke van tyd tot tyd
cierlyker geworden zyn.
Voor twee Eeuwen reeds, hadt men Sleden, by wyze van laage Chaizen, op
omgekromde Schenkelen geplaatst. Dit fatsoen was van de Poolen en Moskoviten
overgenomen; van welker herkomst dit slag van Sleden ook nu nog Poolsche Sleden
genaamd worden. Ten huidigen dage zyn zy nog in gebruik, doch op veelerlei wyzen,
door de hand des Kunstenaars, verfraaid. Dus heeft men 'er, wiens Voorstellen,
Leeuwen, Herten, wilde Swynen, Tritons, Zwaanen en Stroomgoden of Godinnen,
verbeelden, die de eene uitsteekender
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geschilderd verguld zyn dan de andere. De Friesen, welke de eerste Leermeesters
in 't stak van Harddraaverye zyn, hebben ook ten dien einde eene soort van ligte
Sleden uitgevonden; welke men mede in Holland, by het toeneemen der liefhebberye
voor 't Harddraaven, in gebruik gebragt heeft. Van hier hebben ze den naam van
Friesche Sleden ontleend, ook noemt men ze Priksleden, om dat 'er agter op de
Schenkelen zwaare yzeren Prikken zyn, die in 't Ys snyden; waar van men zich
vervolgens insgelyks by andere Sleden heeft bediend. Het zyn kleine Sleden, slegts
geschikt om 'er één Mensch in te plaatzen, en altoos een agter op. Het is voor
zodaanige Friesche Sleden dat de Harddraavers worden gespannen. en door de
Liefhebbers tegen malkanderen gereeden, om te beproeven wiens Paard 't snelst
op 't Ys kan loopen. Dit draaven gaat onbegrypelyk gezwind, en is dikwils zelvs niet
zonder gevaar verzeld: daar by is het doorgaans een kostbaare liefhebbery, die
veel gelegenheid verschaft om geld te verteeren, en waar van KLAAS BRUIN, ten
aanzien van het Slederyden op den Amstel, niet onaartig zegt:
Het moedig Paard gescherpt en voor de Sleê gebragt,
Vliegt over 't Ys, en word genoopt, met zulk een kragt,
Dat het in eenen dag genoeg heeft voor zyn leeven;
Doch winst genoeg; wanneer men meester is gebleeven.
Gints word een Wedloop van veel Narren aangesteld;
Elk bind uit al zyn magt; 't onbreekt hier aan geen geld,
Daar Janoom wel van vaart, voor pand van goude ringen,
En menig Uurwerk, 't geen men vlugger weg ziet springen,
Dan 't ros op zynen draf door bellen opgewekt.
't Geen zwygend het versland van zynen Heer ontdekt.

NB. Dit Werk wordt by Intekening gedrukt, volgens een Berigt, 't welk, alomme,
gratis, te bekomen is.

Nederlandsche Reizen, tot bevordering van den Koophandel, na
de meest afgelegen Gewesten des Aardkloots. Met Plaaten. Zesde
deel. Te Amsterdam, by P. Conradi, enz. 1785. In gr. 8vo. 250 bl.
In agtervolging van 't voorheen gestelde Plan deezer verzamelinge, wordt ons in dit
Deel voorgedraagen eene beschryving van den togt van Pieter Willemsz. Verhoeven,
na de Oostindiën, in den jaare 1607 en vervolgens, welke ons buiten etlyke
byzonderheden, de lotgevallen en ontmoetingen der Scheepsgezellen betreffende,
verscheiden merkwaardigheden raakende den staat der Vereenigde Oostindische
Maatschappye in dien tyd levert. Ter meerdere ophelderinge hiervan heeft men 'er
ook eenige Stukken ingevlogten, die ons den toestand der Maatschappye in die
dagen nog nader ontvouwen, en too-
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nen hoedanige maatregels men toen reeds in 't werk gesteld heeft, om dezelve te
vestigen. ----- By deeze beschryving heeft men gevoegd een verhaal der togten van
Pieter van den Broeck, op de Afrikaansche Kust, te weeten, êén na Kaap Verde,
en drie herhaalde togten na Angola en Congo; van welk laatste Ryk hier eene
breedere beschryving voorkomt, waaruit wy eenige merkwaardigheden zullen
overneemen.
Het Koningryk Congo strekt van Kaap St. Catharina, liggende op 2. gr. 30 m.
Zuider Breedte, tot aan Kaap Ledo. Ten Oosten grenst het aan de Ethiopische Zee;
ten Zuiden aan het Maangebergte en aan de Kafferkust; ten Westen aan de bergen,
uit welke de Nyl ontspringt, en Noorden aan het Koningryk Benin. Over zyne geheele
uitgestrektheid beslaat het 660 mylen, strekkende van 2. gr. 30. min. tot 13. gr.
Zuider breedte. ----- Hst is verdeeld in zes groote Provincien of Gouvernementen;
Bemba, Songo, Sunda, Pango, Batta en Dunda; daarenboven behooren tot dit
Koningryk eenige Eilandjes, in de rivier de Zaïre gelegen. Ieder Provincie staat onder
een Gouverneur, die in de hoofdstad van 't Gewest zyn verblyf houdt.
De Stad Congo ligt in de Provincie Bemba, op eenen berg, omtrent 150 mylen
van zee. In dezelfde Provincie ligt nog een andere zeer hooge berg, omtrent zes
Fransche mylen in de lengte beslaande. Het gewest is tamelyk volkryk; in het zelve
zyn veele vlekken en dorpen, in welke men boven de honderdduizend zielen telt.
Hoe wel de Ouden de verzengde Luchtstreek voor onbewoonbaar hielden, uit
hoofde van de brandende hitte der Zonne, is, egter, zedert het tegendeel gebleeken.
EDUARD LUPO, een Portugees, die lang te Congo gewoond heeft, verhaalt, onder
anderen, dat de lugt 'er zo gemaatigd is, dat de Winters weinig kouder zyn dan de
Herfsten te Rome; en dat de landzaaten, met de verandering der Jaargetyden, niet
van kleeding veranderen. Op de toppen der bergen is 't 'er zelf niet koud. ----- In
den Winter regent het 'er, dagelyks, 2 uuren voor- en 2 uuren na den middag; zulk
eene drukkende hitte volgt deezen regen, dat zy voor de Europeaanen ondraaglyk
is. Het gantsche jaar door, zyn de dagen en nachten 'er even lang. 't Is hier Winter,
wanneer het in Holland Voorjaar is; dezelve begint op den vyftienden van
Lentemaand. De Zomer begint in 't midden van onze Herfstmaand. De regen duurt
vyf maanden, van 't begin van Grasmaand tot aan het einde van Oogstmaand.
Geduurende dien tyd heeft men er weinige heldere en drooge dagen. Gestadig valt
'er een zwaare regen, welken het aardryk terstond inzuigt. Maar de Zomer is 'er
zeer droog, en, zo lang dezelve duurt, regent het 'er zeer zelden. ----- Bykans altoos
waait 'er één wind, welke de Portugeezen Mestro noemen; dikmaals brengt hy regen
aan.
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De voornaamste rivier is de Zaïre voortkomende uit het tweede Meir van den Nyl.
Zy is de grootste rivier van Afrika. Aan haaren mond is zy acht en twintig mylen wyd;
zy bevat eene menigte kleine eilanden, en ontvangt de Vambo en la Barbella. Op
haar volgt in rang de Coanze, welke de Koningryken Congo en Angola besproeit:
ook heeft men 'er de Lelonda. ----- De Zaïre is zo snelvlietende, dat het water in
volle zee, tot op den afstand van 14 of 15 mylen van het strand, zynen zoeten smaak
behoudt. Voor de Zeelieden, die met hun bestek eenigzins in de war zyn, is dit een
zeker kenmerk. Vyf mylen ver kan men dezelve bevaaren; doch hooger op ontmoet
men watervallen, even als op den Nyl en den Donau.
Naar luid deezer beschryvinge is dit Gewest ryklyk voorzien van Land- en
Zeedieren, Vogelen en Visschen: ook is de grond 'er zeer vrugtbaar, in 't voorbrengen
van kruiden, fruiten en koorn; en deeze vrugtbaarheid zou nog grooter zyn, indien
de ingezetenen zig meer toeleiden op het bewerken van den grond. Onder anderen
valt 'er in de Provincie Bemba zeer veel koorn Leuco genaamd, eenigzins gelykende
naar mostaardzaad, doch een weinig grooter van korrel. Het wordt met handmoolens
gemaalen, en geeft zeer goed brood, het tarwenbrood bykans evenaarende.
Behalven millet en garst, groeit 'er ook Turksche tarw en ryst; doch beiden zyn 'er
niet zeer geagt. Behalven de citroen- en limoenboomen, de banaanen of Indische
vygeboomen, die zeer smaaklyk en voedzaam zyn, vertoonen de velden eene groote
menigte van Palmboomen, aan zommigen van welken dadels, aan andere Indische
nooten, groeien. Eene derde soort verschaft wyn, olie, azyn, vrugten en eene soort
van brood. ----- De olie wordt geperst binnen uit de vrugt, en heeft eenige
overeenkomst met onzen boter, uitgezonderd dat de kleur een weing na het groene
helt. Zy bekleedt hier de plaats van boter. Uit de toppen der boomen wordt een vogt
gedrukt, van een zoeten smaak; eenigen tyd bewaard zynde wordt het zuur, en
verstrekt tot azyn. Versch gebruikt is dit vogt zeer afdryvende; van waar 'er hier te
lande weinig menschen gevonden worden, die met den steen of het graveel gekweld
zyn. Te veel gedronken zynde, bezit het eene dronkenmaakende kragt. Men maakt
Amandelbrood van de vrugt deezes booms, die vry veel naar onze Amandelen
gelykt, doch een weinig harder is. Zo wel van binnen als van buiten, is de vrugt
groen van kleur; raauw is zy niet zeer smaaklyk; doch gekookt niet onaangenaam.
----- Aan de oevers van het eiland Loanda groeit een zeer verwonderlyke boom,
genaamd Ensanda. Hy is altyd groen; zyne takken groeien eerst recht op; vervolgens
daalen zy na beneden, tot in de aarde, schieten aldaar wortels, 't geen hen zeer
sterk doet vermenigvuldigen. Eén boom wordt de moeder van een klein bosch. Aan
den buitensten
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schors groeit eene soort van vlasch, waar van de gemeene lieden kleederen
bereiden.
Raakende het gebergte, berigt men ons hier, dat 'er in dit gewest geheele bergen
zyn, welken, in schoonheid voor marmer niet behoeven te wyken. Anderen bestaan
geheel en al uit Jaspis of Porphier. Het marmer, welk dit gewest oplevert, en wit of
anders gekleurd is, draagt te Rome den naam van Numidisch of Afrikaansch marmer.
Men heeft 'er Rotzen, in welken geheele beddingen van Hiacint liggen. Met geringe
moeite zou het daaruit gedolven, en tot kolommen en obelisken kunnen gebruikt
worden. Het rood en geel koper is 'er mede niet ongemeen; ook levert het land eene
menigte kristal, en onder de metaalen wordt het yzer voor het beste in zyne soort
gehouden; daarbenevens bevat een der bergen van Bemba Zilver- en andere Mynen.
Uit de menigte goud- zilver- koper- kristal- yzer- en andere Mynen, welken dit
Land bevat, is gereedlyk af te leiden, dat het zeer ryk zyn moet. By de voordeelen,
welke de landzaaten hiervan trekken, moeten wy nog voegen de winsten, welken
hun aanbrengen de Elefantstanden, de Civetkatten, die zy tam maaken om 'er
voordeel mede te doen, en andere dieren, welken zy aan uitlanders verkoopen. ----Op het eiland Loando is een Gouverneur, die het opzigt heeft over de visschery der
(*)
schelpen , welken hier de plaats van geld bekleeden, en waarvan de Koning groote
inkomsten trekt. Wyders wordt hier een sterke handel gedreeven in slaaven, welken
de Portugeezen koopen, om ze na andere gewesten over te brengen, als mede in
de Linnens, die gemaakt worden van boomschorzen, en in de nabuurige Landen
zeer sterk getrokken zyn.
Wat de landzaaten betreft, ze zyn, volgens deeze beschryving, doorgaans zwart,
hoewel men onder de vrouwen eenigen vindt, geelagtig van verf. Zy hebben zwart
of rood hair. De oogappelen zyn zwart of zeegroen. Middelbaar zyn ze van gestalte;
hunne lippen zeer dik, hoewel minder dan die van andere Mooren. Van gelaat zyn
ze niet zo leelyk als de andere Negers. ----- Alle de inwooners deezer landen zyn
zeer diefagtig ten aanzien van de vreemdelingen, doch onderling zeer getrouw. Nog
sterker is de trek der vrouwen tot vleeschlyke gemeenschap met de vreemdelingen,
dan om hen te besteelen. Eer en goede naam zyn zaaken, van welken zy geen

(*)

Deeze visschery geschiedt voornaamlyk door de vrouwen van 't eiland Loando, die mosselen
visschen, alleen om der schelpen wille. Zy begeeven zig op zee, en laaten kleine mandjes
tot op den grond zinken. Wederom boven getrokken zynde, zyn ze vol Zand, en in het zelve
zeer veele mosselen; alle deezen zyn niet gelyk aan elkander; de wyfjes zyn de fraaiste. De
waarde der schelpen is evenredig aan haare schoonheid.
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denkbeeld hebben. De blanken loopen zy nog sterker na, dan de zwarte uitlandsche
mannen. ----- Mannen en vrouwen loopen met ongedekten hoofde. Hun hair is zeer
aartig gekapt en gevlogten. Zommigen nogtans draagen eene soort van boeden,
gemaakt van gevlogten boombasten. Anderen draagen in hun hair zwaare
vederbossen, met een koperdraad daarin vast gemaakt. Mannen zo wel als vrouwen
draagen groote ringen in de ooren. Sieraadshalve draagen de vrouwen ook koperen
of tinnen ringen om haare beenen, dat insgelyks by veele mannen in gebruik is.
Hunne meeste kleederen worden gemaakt van schorsen van boomen, na dat zy
behoorlyk bereid zyn. ----- Overal zyn de huizen laag en klein, niet by gebrek aan
steen, hout of kalk, maar aan bekwaamheid der landzaaten; men vindt onder hen
Metzelaars noch Timmerlieden. Ieder inwooner is de Bouwmeester van zyn eigen
huis. Zy slaapen op den vlakken grond op matten. Hun gewoon voedzel bestaat uit
vrugten, vleesch en visch tot een deeg onder een gekneed. Meestal eeten de
aanzienlyksten op zigzelven, zittende op matten. Nooit voldoen zy aan den drang
der Natuur op den vlakken grond; zy graaven diepe gaten in de aarde, en bedienen
zig van een grooten stok om daarop te rusten. Hunne trommels zyn van boven
naauw en beneden wyd. Hunne sluiten zyn van ivoir gemaakt.
Zodanig zyn de algemeene gewoonten en gebruiken van dit gewest, voornaamlyk
ten platten lande en in de kleine steden. Doch in de groote steden heeft meer
regelmaatigheid plaats; ook wordt aldaar de weelde meer gevoed. In de beste steden
schikken zig de mannen en vrouwen, zo veel zy kunnen, naar de gewoonte der
Portugeezen; zy gaan in 't fluweel of zyden stoffen, en draagen gouden ketens.
Doch 't gemeene volk, dat zeer armoedig is, gaat altoos naakt, bedekkende alleenlyk
de schaamte.
Ten laatste staat ons hier nog te melden; dat ieder landzaat, van den geringsten
tot den aanzienlyksten, den Koning erkent voor volstrekten Heer en eigenaar van
al wat hy bezit: bezittende geen onderdaan in het Koningryk Congo iets in eigendom,
of waarover hy, ten voordeele van de zynen, naar welgevallen kan beschikken; alles
behoort aan den Koning, die geeft en neemt, naar dat het hem goed dunkt; zelfs
zyn des Vorsten kinderen aan deeze wet onderworpen.

Poëzy van Jacob Lutkeman. Te Amsterdam, by P.J. Uylenbroek,
1785. Behalven het Voorbericht en Inhoud, 351 bl. in 4to.
Reeds lange is de naam van Lutkeman op den Nederlandschen Zangberg bekend
geweest, zo door het deel, dat die Dich-
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ter aan de keurige overzetting der Fabelen en Vertelzels van Gellert gehad heeft,
als door een drietal Tooneelspelen, en eenige andere Dichtstukken by byzondere
gelegenheden medegedeeld. Deeze bundel, die door de bezorging van zynen
Kunstvriend, den Heer Roullaud, naa zynen dood het licht ziet, is een waardig
Gedenkstuk van dien netten en bekwaamen Dichter. De Codrus en Canut, twee
Treurspelen van beroemde Duitsche Dichters, zyn de voornaamste stukken die wy
in deeze Verzameling aantreffen. Cronegk en Schegel zyn door deeze vertolking
eer aangedaan; gelyk ook den eersten door de vrye en cierlyke overzetting van
twee Zededichten. Naa deeze volgen Bybeldichten en verscheiden Gedichten, en
eindelyk Lykzangen. Om een voorbeeld van de nette cierlykheid des Dichters te
geeven, diene het volgende; zynde een gedeelte van het Dichtstuk getyteld: de Eer;
gevolgd naar het Hoogduitsch, van den Heere Haller.
't Klinkt heerlyk in des stervlings ooren,
Tot de Oppermagt te zyn gebooren,
Of dat verdienste ons voert tot staat:
De glans nochtans van vyfpaar kroonen,
De majesteit van zoveel troonen
Strekt de onrust slechts ten feestgewaad.
Europaas strydende oorlogsbenden
Hier aan te voeren, daar te wenden;
Aan 't roer der aard te zyn gesteld;
Een heir beledigde onderdaanen
Een' weg tot vreede of wraak te baanen,
Maakt dat nooit rust den dag verzelt.
Zyn kroon met zekerheid te draagen,
Den handel, staat en kerk te schraagen,
Op nut en roem te zyn bedacht;
By vreê zyn wapenen te scherpen,
Den grond tot 's naneefs heil te ontwerpen,
Ontrust een vorst ook zelfs by nacht.
Dus zwoegt hy onder 't Staatsgevaarte,
Ons streelt zyn pracht, hem drukt zyn zwaarte,
Wy slaapen zeker daar hy waakt;
Gelukkig, zo eens 't lot zyn handen
Ontboeide van de gouden banden,
Waardoor 't hem heeft ten slaaf gemaakt.
Maar dàn, wanneer de tegenspoeden,
Ondanks zyn zorgen, op hem woeden,
Als hy, door 't lot bestreden, zwicht,
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Als magt, door boosheid aangedreven,
Den felgeschokten troon doet beeven,
Dan toont de Scepter zyn gewigt.
Wee hem, blind hoogmoed 's vorsten oogen!
De Leenheer van zyn aardsch vermogen
Toont hem zyne onmagt ligt te spaê:
De bliksem myd geen lauwerkranssen:
De donder treft de hoogste transsen:
Het onheil volgt tirannen na.

Fabelen en Mengelpoëzy, door E.J.B. Schonck. Derde Deel. Te
Nymeegen, by A. van Goor, 1786. Buiten het Voorwerk, 231 bl. in
gr. 8vo.
De Rector Schonck gaat in dit Derde Deel op denzelfden geestigen trant voort, als
(*)
waarmede zyn Ed. de Twee voorige Deelen behandelde. Buiten de Fabelen en
Mengelpoëzy, vindt men nog in dit Deel een Herdersspel, getyteld: De Toverkracht
der Liefde: vertaald uit le nouveau recueil des meilleures pieces du Theatre François
& Italien. Wy kiezen tot een proefje de volgende Fabel ten Opschrift voerende,

Eene zonderlinge vertooning.
Wat wordt 'er niet al uitgedacht,
Dat 's Vorsten zinnen moet vermaaken,
Wat klugten voor het oog gebragt,
Die recht naar ydle dwaasheid smaaken!.....
Doch als men zommigen van nader by bekykt,
Is 't juist niet alles dwaas, het geen naar dwaasheid lykt.
Toen Keizer Karel eens, in zekre groote Stad,
Met Broeder Ferdinand aan eenen Maaltyd zat;
Kwam, om een Kluchtspel voor deez' gasten te beginnen,
Een man ter ruime Feestzaal binnen.
Hy droeg een arm vol regt- en kromhout onder een,
Dien smeet hy op den grond, en ging stilzwygend heen.
Een tweede, uit wiens zeer diep in 't hoofd gezonken blikken,
De schranderheid een 's wyzen mans
Te leezen was, kwam om dit hout by een te schikken,
Maar, na lang passen, zag hy daartoe raad noch kans,
Hy schudt gantsch gemelyk het hoofd, en volgt de schreden
Des eersten; daarna komt een derde binnen treden,
Deez' hadt een waschkaars in de hand,
En steekt den gantschen hoop met Knuppels in den brand.
Dan, naauwlyksch was nog deze buiten,
Of straks verschynt een vierde om deezen brand te stuiten,
Gewapend met een zwaard, waarmeê hy helder slaat,
En omschermt in de ontstoken' takken;

(*)

Zie Alg. Vad. Letteroef. I D. bl. 334.
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Waardoor 't ontstoken hout nog meer aan 't branden gaat.
Het welk hem noodzaakt om vergramd zich weg te pakken.
Daarop verschynt met veel
Verbaasdheid eindelyk een vyfde op 't Schouwtooneel;
Hy ziet het heftig vuur, en overlegt in tusschen,
Door welke middlen hy dien fellen brand zal blussen.
Hy vindt twee kruiken, waarvan de eene doovend nat,
Maar de andere oly, die het vuur ontsteekt, bevat.
Verbaasdheid en ontsteltenissen
Doen ligt den allerwysten missen;
Hierdoor bevangen, nam
Hy juist de laatste kruik, en goot die op de vlam.
Waardoor het brandend vuur zo hevig raakte aan 't blaaken,
Dat hy naauw wist hoe zich op 't spoedigst weg te maaken.
Raad nu, ô Leezers! die deez' kykkast al verveelt,
Wat deez' vertooning aan den Keizer heeft verbeeld;
Of, zoo gy dit niet kunt, gaat ze in de wyze boeken
Der nutte kerkhervorming zoeken.

Evelina. Eene Engelsche Geschiedenis. IIIde Deel. Te Amsterdam,
by de Wed. J. Doll, 1785. in 8vo. 385 bl.
(†)

Eveline , te Bristol eenigen tyd vertoefd hebbende, komt weder tot haare oude
kragten: zy heeft eenige ontmoetingen van aanbelang, en geraakt ten huize van
Mevrouw Beaumont, waar zy Lord Orville ontmoet; de Verkeering met deezen
bescheiden en braaven Heer levert verscheide fraaye Tafereelen op, vooral daar
dezelve in contrast staat met die van eenige Engelsche Edellieden van een gemeener
slag. Orville belydt zyne liefde aan Evelina: middelerwyl doet 'er zich eene
gelegenheid op, waardoor Lord John Belmont, de waare Vader van Evelina, te
Bristol komt; de ontmoeting tusschen Evelina en haaren Vader, die reeds lang in 't
bezit zyner Dogter meende geweest te zyn, levert een aandoenlyk Tooneel op.
Eindelyk bekroont het huwelyk van Evelina en Lord Orville al de moeilykheden,
waarmede Evelina geworsteld hadt. ----- Eene reeks van schoone en uitgewerkte
Characters levert dit derde Deel ons weder op, en wy tellen deezen Roman, die nu
voltooid is, onder de Leerzaamste en Nuttigste, om aan de Jeugd in handen
gegeeven te worden. ----- Hy leert de Heeren bescheidenheid, en de Juffers eene
betaamelyke behoedzaamheid. Stelt valsch Vernuft, stekelige Spotzucht en
onbetamelyke Ruwheid van Zeden in het behoorlyk licht: en de Coquettery wordt
'er in haare volle kragt geschilderd.

(†)

Zie Alg. Vad. Letteroef. III Deel. bl. 38. en V. Doel. bl. 91.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Regels tot het opstellen van leerredenen in act te neemen. Door
Hugh Blair, D.D. Leeraar in de Hooge Kerk, en Hoogleeraar in de
Redenkunst en Fraaije Letteren op de Universiteit te Edenburg.
(Ontleend uit zyne Lectures on Rhetoric and the Belles Letters.)
‘Wie een Meester in de kunst is komt het toe - alleen toe, Lessen te geeven. Wie
de Leerredenen van den Hoogleeraar BLAIR, in 't oorspronglyke, of vertaald, geleezen
heeft, zal hem dat groot en noodig vereischte niet betwisten; maar, ten vollen,
toekennen. Wy oordeelden zekeren kring onzer Leezeren geenen onaangenaamen
dienst te doen met hun de Regelen tot het opstellen van Leerredenen, door deezen
Meester opgegeeven, mede te deelen. Zy hebben geene aanpryzing dan die van
zynen Naam noodig, en zyn van den volgenden gewigtigen inhoud.’
I. REGEL. ‘Let op de Eenheid in eene Leerreden.’ - Eenheid, in de daad, is van groot
aanbelang in elk Opstel; doch in alle andere, waar de keuze en inrichting des
Onderwerps niet geheel aan den Spreeker overgelaaten zyn, hangt het min van
hem af die te bewaaren. In eene Leerreden is het altoos des Leeraars eige schuld,
wanneer hy deezen Hoofdregel overtreedt. Door Eenheid verstaa ik, dat 'er één
punt in zy, waar op de geheele Leerreden uitloope. Dezelve moet niet bestaan uit
een zamenraaping van verschillende Onderwerpen: één Onderwerp moet het
heerschende zyn. - Deeze Regel rust op 't geen wy allen ondervinden, dat de Ziel
op één tyd zich enkel met één Hoofdvoorwerp kan bezig houden. Door verdeelen
verzwakt gy altoos den indruk. Deeze
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Eenheid, zonder welke geene Leerreden schoonheid of klem kan hebben, vordert
niet, dat 'er geene afdeelingen of onderscheide hoofden in de Leerreden zyn, of dat
ééne enkele gedagte, geduurig, den Hoorderen, nu in dit, dan in dat, licht voor oogen
gehouden worde. Men hebben dit, in geenen zo beperkten zin op te vatten: die
Eenheid laat eenige Verscheidenheid toe, vergunt onderverdeelingen en byvoegzels,
mits men altoos zorg draage, dat 'er zo veel Eenheids en Zamenhangs bewaard
blyve, als noodig is om te wege te brengen, dat het geheel zamenloope tot het
maaken van één indruk op 't gemoed der Toehoorderen. Het staat my, by voorbeeld,
vry, verscheide bewyzen aan te voeren om de Liefde tot GOD aan te dringen. Ik mag
ook, misschien, onderzoeken na de oorzaaken van 't verval deezer Deugd; als dan
heb ik steeds één en hetzelfde groot Voorwerp in 't oog myner beschouwinge; maar,
indien ik, om dat myn Text zegt: Hy, die God Lief heeft, moet ook zynen Broeder
liefhebben, in ééne en dezelfde Leerreden, bewyzen bybragt voor de Liefde tot God
en de Liefde tot den Naasten, zou ik, op eene onvergeeslyke wyze, tegen de Eenheid
zondigen, en op de harten der Toehoorderen een zeer oppervlakkigen en verwarden
indruk maaken.
II. REGEL. ‘Laat een Leerreden een bepaald en byzonder Onderwerp betreffen:
als dan zal dezelve altoos treffender en doorgaans nutter zyn.’ Deeze Regel volgt
grooten deels, uit den eersten zo even opgehelderden. Schoon het mogelyk zy in
een algemeen Onderwerp, eene vry groote maate van Eenheid te brengen, zal,
nogthans, die Eenheid zo volkomen niet weezen, als in een byzonder. De indruk,
daardoor verwekt, zal altoos onbepaalder, en de leering, daar in begreepen,
doorgaans ook min rechtstreeks en min overtuigend weezen. ----- Algemeene
Onderwerpen, in de daad, als de Voortreslykheid of het vermaak van een
Godsdienstig leeven, worden dikwyls gekoozen door jonge Leeraaren, als de meest
schitterende en 't gemaklykst te bewerken. Ongetwyfeld, hebbe men algemeene
bespiegelingen van den Godsdienst niet te verwaarloozen: dewyl ze, by verscheide
gelegenheden, van groot nut zyn: maar deeze zyn de geschiktste Onderwerpen
niet om de verhevene uitwerkzels der Prediking hervoort te brengen: men vervalt,
bykans onvermydelyk, in 't oude en platbetreeden pad van gemeene plaatzen. Men
vermeestert de Aandagt veel beter, door
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eenig groot Voorwerp uit een byzonder gewigtig gezigtpunt beschouwd, voor oogen
te stellen, en daar toe al de kragt van bewys en welspreekenheid aan te wenden.
Eene byzondere Deugd aan te pryzen, tegen eene byzondere Ondeugd uit te vaaren,
verschaft beide een onderwerp waar in het noch aan Eenheid, noch aan Bepaaldheid,
hapert; doch, indien wy onszelven zetten om die Deugd of Ondeugd, te overweegen
zo als dezelve zich opdoet in eenig byzonder geval, zo als zy zich vertoonen in
zekere Characters, en werken in zekere Leevensomstandigheden, wordt het
onderwerp van meerder aangelegenheid. De uitvoering, ik stem het toe, is
bezwaarlyker, doch de verdienste en de uitwerking zyn grooter.
III REGEL. ‘Legt u nimmer toe om alles te zeggen wat 'er van een Onderwerp te
zeggen valt.’ Geen dwaaling is grooter, dan deeze. Kiest de nuttigste, de treffendste,
en overtuigendste punten uit, welke de Text oplevert, en laat de Leerreden daar op
steunen. Indien de Leeringen, welke de Bedienaars van het Euangelie prediken,
geheel en al nieuw waren voor hunne Toehoorders, mogt het van hun gevorderd
worden, dat zy op iedere byzonderheid breedvoerig stil stonden, ten einde zy geen
gevaar liepen om eene onvolledige onderrigting mede te deelen. Doch het is veel
min om te onderwyzen dan om te overreeden, dat de Leerredenaar den Predikstoel
beklimt, en niets werkt sterker tegen overreeding aan, dan eene noodlooze en
verveelende volgestoptheid. 'Er zyn altoos eenige stukken, die een Leeraar als
bekend mag veronderstellen, eenige dingen, welke het genoeg is maar even met
den vinger aan te roeren. Indien hy niets zoekt over te slaan, van 't geen zyn
Onderwerp aan de hand geeft, zal hy zyne Leerreden ongetwyfeld overlaaden, en
de kragt van dezelve verzwakken.
IV REGEL. ‘Stelt u, eene Leerreden bearbeidende, in de plaats van een ernstig
Toehoorder. Verbeeldt u dat het Stuk aan u worde voorgedraagen. Overweegt, uit
welk een oogpunt het meest zou treffen, welke bewyzen hem sterkst zouden
overtuigen, welk deelen van 't zelve meest zouden treffen. Bedient u van deeze als
de voornaamste stoffe, en hier in zal uw verstand met de meeste kragt werken.’ De
uitpluizende en alles breed uithaalende wyze, welke niet ongewoon is by zommige
Leeraaren, verzwakt de verhevenste Waarheden. 't Zal misschien een gevolg weezen
van den Regel,
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dien ik thans opgeeve, dat men minder Leerredenen over één en denzelfden Text
doet, dan 'er zomtyds gedaan worden; doch dit zal, myns bedunkins, geen nadeel
toebrengen. Ik heb geene kennis aan de nuttigheid, ontstaande uit de gewoonte
om een geheel zamenstel van Godsdienstige Waarheden tot elken Text te brengen.
De eenvoudigste en natuurlykste wyze is verre weg een Onderwerp van dien kant
te beschouwen, waar toe de Text voornaamlyk aanleiding geeft, en niet langer op
den Text stil te staan, dan genoegzaam is om het Onderwerp uit dat gezigtpunt te
behandelen, 't welk doorgaans, met genoegzaame diepte en onderscheiding kan
geschieden in één, of eenige weinige, Leerredenen. 't Is een valsch begrip zich te
verbeelden, dat zy altoos het grondïgst prediken en diepst in 't Onderwerp indringen,
die 'er het langst op staan blyven. Integendeel, die verveelende omweg, welken
zommigen altoos inslaan, moet doorgaans toegeschreeven worden, of aan hun
gebrek aan oordeel, om te onderscheiden wat het gewigtigst is in een Onderwerp,
of aan mangel van bekwaamheid, om 't zelve in den eigenlyksten dag te zetten.
IV REGEL. ‘Bevlytigt u, bovenal, om uwe Onderwyzingen belangryk voor uwe
Toehoorders te maaken.’ Dit is een zwaare proeve; en een toets van de
regtgeschiktheid voor de Welspreekenheid van den Predikstoel; want niets benadeelt
weer de uitwerking van het prediken dan eene drooge en dorre wyze van
voordraagen. Eene drooge en dorre Leerreden kan nooit een goede Leerreden
weezen. Het treffende en inneemend prediken hangt veel af van de wyze waar op
men de Leerredenen uitspreekt: deeze is van het uiterst belang om de Toehoorders
aan te doen; maar het opstel der Leerreden zelve zal hier aan ook veel kunnen
toebrengen. Netheid van taal, fraayheid van gedagten, zyn slegts hulpmiddelen van
den tweeden rang, om op eene inneemende wyze te prediken. Het groot geheim
ligt hier in, dat men al het gesprookene op het hart der Toehoorderen t'huis brengt,
en elk een doet denken, dat de Leeraar tot hem in 't byzonder spreekt. Dat een
Christen Redenaar ten dien einde alle diep ingewikkelde redeneeringen vermyde,
en zich onthoude van algemeene bespiegelende voorstellen, en waarheden, die ter
betragting strekken, op eene afgetrokkene en bovennatuurkundige wyze voor te
draagen. Zo veel mogelyk is moet eene Leerre-
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den ingerigt weezen op den trant van eene regtstreeksche aanspraak aan de
Toehoorders, niet gegooten in den vorm van iemand die een Proeve schryft; maar
van eenen, die tot de menigte het woord voert, en zich benaarstigt, om, 't geen de
toepassing genaamd wordt, of een onmiddelyken invloed op de betragting heeft, in
het leerend en onderwyzend gedeelte der Leerreden te mengen. ----- Van veel
diensts zal het zyn, altoos de onderscheide leeftyden, characters en standen der
Menschen in 't oog te houden, de onderrigtingen en opwekkingen te schikken naar
deeze verschillende rangen van Toehoorderen. Wanneer gy iets voordraagt 't geen
iemand voelt dat zyn eigen character raakt, moogt gy u verzekerd houden, dat hy
'er deel in neemt. Geene Studie is, ten dien einde, noodiger dan die van 't menschlyk
leeven, en het menschlyk hart. In staat te zyn om het hartsgeheim te doorgronden,
en den Mensch aan zichzelven te ontdekken, in een licht, waarin hy nooit voorheen
zyn eigen character beschouwde, baart eene verbaazende uitwerking. Zo lang de
Leeraar in een wolk van algemeene aanmerkingen zweeft, en niet nederdaalt om
byzondere trekken van leeven en zeden aan te wyzen, oordeelt de kring der
Toehoorderen geen belang by de beschryving te hebben. 't Is de treffende
naauwkeurigheid van Zedelyke Characters, die aan de Redenvoeringen des Leeraars
de grootste kragt en de meeste uitwerking byzet. Van hier is het, dat voorbeelden,
gegrond op gebeurtenissen, en uit het daadlyk leeven ontleend, hoedanige de
Schriftuur in grooten overvloed oplevert, altoos, wen zy wel gekoozen zyn, de
aandagt trekken. Geene gunstige gelegenheid om 'er zich van te bedienen, moet
men laaten voorby glippen. Zy verhelpen eenigermaate dat gebrek, waar aan, gelyk
ik hier voor opmerkte, de Prediking onderworpen is, dat men zich bepaale om over
Zaaken op eene afgetrokke wyze, en niet van Persoonen, te spreeken; zy plaatzen
het gewigt en de weezenlykheid van Godsdienstige waarheden in het overreedenst
licht. Misschien zyn het de schoonste en teffens nuttigste Leerredenen, schoon met
de daad de moeilykste om op te stellen, die geheel Characterschetzend zyn, of
ingerigt tot opheldering van eenig byzonder Character, of aanmerklyk stuk uit de
Gewyde Geschiedenis; door dit na te gaan en uit te werken, vindt iemand
gelegenheid om eenige der heimlykste roerzelen en dryfveeren, van het menschlyk
hart, open te leggen. An-
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dere Onderwerpen voor den kanssel zyn, om zo te spreeken, uitgeput; doch dit is
een veld, ruim in zichzelven, tot nog weinig betreeden door de Opstellers van
Leerredenen, en belooft alle de voordeelen van nieuwheid en nutheid teffens.
Bisschop BUTLER's Leerreden, Over het Character van Balaam kan een denkbeeld
geeven van de soort van Leerredenen door my in deezen bedoeld.
V. REGEL. ‘Draagt zorge tegen het aanneemen van de Predikwyze, naar de
byzondere Modes, welke daar in stand grypen.’ Deeze zyn beeken, die heden tot
overloopens zwellen, en morgen uitgedroogd zyn. Nu eens is het de Mode, dichterlyk
en vol bloemen te preeken, dan weder wysgeerig en dor; op den eenen tyd moet
alles hartstogtlyk en aandoenlyk, op den anderen alles strikt beredeneerd, weezen;
men volgt hier in het voorbeeld eens Leeraars, die naam en opgang maakt. Elk
deezer Predikwyzen, tot uitersten voortgezet, is zeer gebreklyk; en hy, die 'er zich
naar schikt, zal zyn vernuft uitdooven en bederven. ----- De algemeene Smaak des
Menschdoms, niet onderworpen aan zulke veranderende Modes, heeft alleen regt
om hier eenig gezag te oefenen; en deeze zal nimmer eene Predikwyze wettigen,
dan die gegrond is op de menschlyke natuure, en met nuttigheid gepaard gaat,
geschikt naar het eigenaartig denkbeeld eener Leerreden, als eene deftige,
overtuigende, Redenvoering, der menigte voorgehouden om ze beter Menschen te
maaken. ----- Laat een Leeraar zichzelven naar deeze Regelmaat vormen, die altoos
in 't oog houden, en hy zal een veel zekerder weg ingeslaagen hebben tot agting,
althans om nuttig te weezen, dan door zich slaafsch te schikken naar eenigen
Volkssmaak, of de wisselzieke geaartheid zyner Toehoorderen. Waarheid en gezond
Verstand zyn bestendig, en zullen zichzelven handhaaven; de Mode en Grilligheid
zyn zwak en steeds veranderend. Dat een Leeraar nimmer, ingewikkeld, eenig
voorbeeld volge, of de slaafsche nabootzer worde van eenig Leeraar, hoe zeer ook
bewonderd. Uit verscheide voorbeelden kan hy veel te zyner leeringe ontleenen:
eenige mag hy boven de rest stellen; doch de slaafsche naavolging bluscht allen
Geest uit, of is veeleer een bewys van een volslaagen gebrek aan Geest.
VI. REGEL. ‘Geeft agt op uw' Styl.’ ----- Uw Styl moet duidelyk weezen, in denzelven
behooren alle ongewoone zwellende, en hoogklinkende, woorden, bovenal
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die enkel Dichterlyk of Wysgeerig zyn, vermyd te worden; niets laags, gemeens of
kruipends, moet 'er in komen; een leevendige en vuurige Styl komt doorgaans te
passe; de ernst, die den Leeraar moet vervallen, de grootheid en 't gewigt der
Onderwerpen, door hem behandeld, regtvaardigen en eischen dikwyls sterke
uitdrukkingen; zy geeven hem vryheid om zinnebeelden en gelykenissen te
gebruiken; by voeglyke gelegenheden spraakwendingen te maaken; onbezielde
Voorwerpen als Perfoonen in te voeren; Uitroepingen te doen, en alles aan te wenden
wat de waare Welspreekenheid toelaat om de harten 'te roeren. - Alle aartigheid en
geestigheid moet geschuwd, en geene gezogte tegenstellingen in eene Leerreden
geduld worden: zy zyn onvoeglyk voor de deftigheid van den Predikstoel, en zetten
den Leeraar het voorkomen van losheid en ligtvaardigheid by, 't geen hy zo zeer
als eenig ding te vermyden hebbe; hy legge zich eer op een kragtigen, dan
schitterenden, Styl toe: en wagte zich voor 't geen men geliefd uitdrukkingen heet;
deeze duiden gemaaktheid aan, en verwekken wansmaak. Geene uitdrukking, uit
hoofde van het schitterende of schoone, byzonder de aandagt trekkende, komen
tweemaalen voor in ééne Leerreden: de herhaaling toont een toeleg om te schitteren,
en geeft teffens eene schaarsheid van vinding te kenen.
By alle deeze Regelen wil ik nog deeze algemeene Aanmerking gevoegd hebben.
't Is den zodanigen, die zich op het Prediken toeleggen, hoogst nuttig, dat zy de
Schriften onzer Godgeleerden en hunne Leerredenen leezen, herleezen; doch ik
moet hun waarschuwen tegen het al te veel gebruik daar van te maaken, of geheele
brokken uit dezelve in hunne Leerredenen over te neemen. De zodanigen, die zich
hier in eenigzins toegeeven, zullen nooit uit eigen voorraad werken. Oneindig beter
is het te waagen in 't openbaar te verschynen, met eigene gedagten en uitdrukkingen,
hoewel minder schoon, dan hunne Opstellen te misvormen, door geleerde en kwaalyk
geplaatste cieraaden, die voor 't oordeelkundig oog de armoede des Redenaars
ontdekken. - Wanneer een gewyd Redenaar zich zet om over eenig Onderwerp te
schryven, dat hy nimmer beginne met allen, die denzelfden Text of hetzelfde
Onderwerp behandeld hebben, na te slaan en te raadpleegen. Zulks zal, indien hy
zich tot veelen vervoegt, duisterheid en verwarring in zyne denkbeelden baaren; en
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gaat hy slegts met één enkelen te raade, dan zal hy ongevoelig diens trant volgen,
't zy dezelve goed of verkeerd moge weezen. Doch laat hy eenen aanvang maaken
met het Onderwerp zelve te overweegen; laat hy tragten de stoffe van zichzelven
te ontleenen, zyne denkbeelden verzamelen, en in orde schikken; een plan, hem
geheel eigen, vormen, en 't zelve in geschrift stellen. Dan, en niet eerder, staat het
hem vry te onderzoeken, hoe anderen dit zelfde Onderwerp behandeld hebben.
Door dit middel zal de schikking, nevens de hoofdgedagten, eigen werk weezen.
Deeze gedagten mag hy verbeteren, door ze met die van anderen te vergelyken;
eenige hunner denkbeelden mag hy overneemen, ze met zyn eigen Woorden en
Styl omkleedende. Dit is gebruik van Boeken maaken, geen uitschryven. ----- Men
houde steeds in gedagten, met welk een oogmerk men den Kanssel beklimt. Men
bedoelt niets minder dan goede gevoelens in anderen te verwekken, hun tot den
Godsdienst over te haalen, en beter Menschen te doen worden. Dit denkbeeld zy
elk, onder het opstellen eener Leerreden, levendig voor den geest: en het zal in
zyne Redenvoeringen dien geest verspreiden, welke dezelve geagt en teffens nuttig
maakt. De nutte Leeraar is altoos de beste, en zal altoos als zodanig erkend worden.
Vercier de Waarheid alleen, met oogmerk om dezelve een gereeder en volkomener
ingang in het hart der Toehoorderen te doen erlangen: en uwe cieraaden zullen,
als dan, eenvoudig, manlyk, en natuurlyk weezen. ----- De beste toejuiching, welke
een Leeraar kan ontvangen, ontstaat uit de diepe indrukken, welke zyne
Redenvoering op de gemoederen naalaat. De grootste lof, immer eenen Leeraar
gegeeven, was misschien die LODEWYK DE XIV gaf aan den welspreekenden Bisschop
van Clermont, Vader MASSILLON. Deeze te Versailles gepredikt hebbende, zeide de
Koning: ‘Vader, ik heb in deeze Kapél veele groote Redenaars gehoord, en 'er het
hoogst genoegen in gevonden; doch wat u betreft, als ik u hoor, gaa ik altoos
onvoldaan over my zelven heen: want ik leer myn eigen Character meer en meer
kennen!’
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Brief van den heer Westrumb, in Hameln, aan den heer Bergrath
(*)
Crell, over eene byzondere eigenschap van het salpeter-zuur .
Het Phosphor- en Spath-zuur schynen niet de eenigste Zuuren te zyn, die eenig
bytend vermogen op het Glas hebben; misschien heeft het Salpeter-zuur, onder
zekere omstandigheden, dezelfde werking. ----- Ik had, ten einde de Aarde en het
Yzer van een Mineraal water van elkander te scheiden, dezelven in Salpeter-zuur
ontbonden, en tot droog worden uitgedampt, om daar door het Yzer, zo veel mogelyk,
te dephlogistiseeren, en in water onontbindbaar te maaken. ----- By eene nieuwe
ontbinding, viel eene aanmerkelyke hoeveelheid rooden Kalk neder: Bloedlooge
ondertusschen scheidde nog Yzer af. ----- Ik deed 'er derhalven versch Salpeter-zuur
by, en liet het vogt uitdampen; de kleur verdween; en naa dat alles droog was,
plaatste ik het wel verglaasde vat van Furstenberger Porcelein, onder eenen
omgekeerden kroes, in een Kachel-Fornuis, en liet het drie uuren lang gloeijen. Het
Zuur was volkomen uitgedreeven: de stoffe zelv' was, aan de wanden van het vat,
met een zwarte kleur opgeheven; op den bodem was het overblyfzel geel; en alles
liet zig bezwaarlyk in versch Salpeter-zuur, met agterlaating van een Cinnaber rood
Yzer-saffraan, ontbinden. ----- Het Vat zelve had, zo verre het met de stoffe was
aangevuld, allen glans verlooren, en de ontbinding van Yzer was in de ruw geworden
oppervlakte van het vat ingedrongen: immers een droppel bloedlooge verfde het
gansche (herhaalde reizen uitgewasschen,) vat blaauw. ----- Myn oogmerk had ik
ondertusschen niet bereikt, de nieuwe ontbinding der aarde behield nog Yzer. ----Een bewys, dat de afscheiding van het Yzer langs den vogtigen weg niet zo
gemakkelyk is; zelf de opgegeeven handgreep met Azyn heeft zyne zwaarigheden;
en daarenboven scheidt eene verzaadigde bloedlooge zelden al het yzer uit eene
verzaadigde ontbinding met Zuuren, behalven uit het Vitriool-zuur.

(*)

Zie Crell's, Chemische Annalen. Neuntes Stuck, 1784.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

10

Natuurlyke historie der reigeren.
(Volgens den Heer DE BUFFON.)
De Reiger heet in 't Hebreeuwsch, Schaleluna; in 't Arabisch, Babgach; in 't Persisch,
Aukoh; in 't Grieksch, Εϱωδιος; in 't Latyn, Ardea; in 't Italiaansch, Airone; in 't
Spaansch en Portugeesch, Garza; in 't Turksch, Balàkzel; in 't Zwitsersch, Reigel;
in 't Fransch en Engelsch, Heron; in 't Zweedsch, Haeger; in 't Deensch, Heyne; in
't Noorweegsch, Kegger.
Het Geluk is niet eenpaarig uitgedeeld aan alle gevoelige weezens: dat der
Menschen hangt af van de bedaarde gesteltenis zyner Ziele, en het goed gebruik
zyner Zedelyke Hoedanigheden; het Geluk der Dieren, in tegendeel, van de
Natuurlyke Vermogens, en het te werk stellen van hunne Lichaamskragten: doch,
daar de Natuur met verontwaardiging vervuld worde, wegens de onregtmaatige
verdeeling des Geluks, in de Zamenleeving onder de Menschen gemaakt, schynt
zy zekere Dieren verwaarloosd te hebben, die, door de onvolkomenheid hunner
Zintuigen, verweezen zyn tot lyden, en geschikt om behoefte te verduuren:
onbegunstigde Kinders, in armoede gebooren, om in gebrek te leeven: zy slyten
hunne lastige dagen in de ongerustheden van steeds wederkeerende behoeften;
lyden en verdraagen zyn dikwyls hunne eenige troostmiddelen; en deeze inwendige
smart drukt een teken van droefenisse op hunne gestalte, en laat hun geene dier
bevalligheden, met welke de Natuur alle gelukkige Weezens bezielt.
De Reiger strekt ten toonbeeld van dit leeddraagend, angstig en behoeftig leeven:
al zyn vlytbetoon, bestaande in heimlyke laagen te leggen, brengt hy uuren en
geheele dagen door op dezelfde plaats, zo onbeweeglyk, dat men welhaast zou
twyfelen of het een leevend Schepzel was: wanneer men deezen Vogel met een
verrekyker begluurt, (want zelden laat hy den Mensch tot zich naderen,) vertoont
hy zich als of hy slaapt, staande op één poot, met den hals langs de borst en buik
gekromd, met den kop en bek tusschen de schouderen, die hoog opsteeken: indien
hy van houding verandert, is het om een nog gedwongener aan te neemen, als hy
zich beweegt; tot aan
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de geleding der Pooten gaat hy te water, met den kop tusschen de beenen, om een
Kikvorsch of een Visch in 't voorbygaan te verspieden: dan genoodzaakt te wagten
tot dat de prooi zich aanbiedt, en maar een enkel oogenblik hebbende om dien te
vatten, moet hy dikwyls lang vasten, en zomtyds van honger sterven: want hy heeft
het Instinct niet, om, wanneer de wateren met ys bevloerd zyn, gemaatigder
lugtstreeken op te zoeken, en daar het leevensonderhoud te vinden. Zeer verkeerd
(*)
hebben eenige Natuurkundigen den Reiger onder de Trekvogelen geplaatst , die,
in den Voortyd, wederkomen op de plaatzen, 's Winters door hun verlaaten; dewyl
wy hier de Reigers zien in alle jaargetyden, ja zelfs geduurende de strengste en
langduurigste koude; als dan genoodzaakt de digtgevroozene moerassen en rivieren
te verlaaten, onthouden zy zich by de loopende beekjes en de bronnen van warm
water. Op dien tyd, zyn ze 't meest in beweeging, en doen de grootste tochten ter
plaatsverandering; doch blyven altoos in 't zelfde Land; zy schynen dus te
vermenigvuldigen naar maate de koude vermeerdert, en even zeer de koude als
den honger te kunnen verduuren; geduld en soberheid alleen stellen 'er hun toe in
staat; doch deeze koele Deugden gaan doorgaans van wederzin tegen het leeven
vergezeld. Wanneer men een Reiger vangt, kan men hem veertien dagen houden,
zonder dat hy eenig voedzel zoekt of neemt, zelfs 't geen men hem wil dwingen
door te slikken, verwerpende. Zyne natuurlyke zwaargeestigheid vermeerdert, buiten
twyfel, in den gevangen staat, en krygt de overhand op het Instinct der
Zelfbehoudenisse, dat gevoel, 't geen de Natuur als het allereerste in 't hart van alle
leevende Schepzelen gelegd heeft; de hartstogtlooze Reiger schynt, zonder kwynen,
(†)
te versterven; hy komt om, zonder klaagen en zonder vertoon van smerte .
De Ongevoeligheid, de Zelfverzaaking, en eenige andere hoedanigheden van
eenen ontkennenden aart, kenmerktekenen den Reiger beter dan zyne stellige
bekwaamheden; droefgeestig en eenzaam, buiten den Broedtyd, schynt hy geen
vermaak te kennen, noch zelfs de middelen om ver-

(*)
(†)

AGRICOLA, apud JONSTON. Avi, p. 151,
De Heer HEBERT heeft deeze Proeve genomen, en 't is aan dien Heer dat wy veele
waarneemingen over de Reigers verschuldigd zyn.
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driet te ontwyken. In het slegtste weer, houdt hy zich alleen; onbeschut, zittende op
een steen of hoogte, aan den kant eener riviere, of op een klomp in 't midden van
een ondergeloopen land; terwyl de andere Vogels het dekzel der digtbegroeide
takken zoeken, zich in de gewassen of het riet verschuilen, blyft onze elendige
Reiger aan al de ongenade der lugt blootgesteld, en verduurt de strengste koude.
De Heer HEBERT heeft ons berigt, dat hy 'er een gevangen hadt, half bevroozen en
geheel met yzel bedekt, en teffens verzekerd, dikwyls in de sneeuw, of in den
modder, de voetstappen deezer Vogelen gezien te hebben; doch nooit meer dan
twaalf of vyftien voetstappen agter elkander; een bewys hoe weinig zy het navolgen
van hun prooi doorzetten, en van hunne werkloosheid, zelf in tyden van de
dringendste behoeften: hunne lange Pooten zyn niet meer dan onnutte stelten om
op te loopen; verre het grootste gedeelte van den dag brengen zy staande en in
rust door, en die rust bekleedt by hun de plaats van slaap; want in den nagt vliegen
zy, men hoort ze dan te aller uuren, en in alle jaargetyden, schreeuwen; hun stem
is een eentoonig geluid, rauw en scherp, men zou dezelve by die der Ganzen kunnen
vergelyken, indien ze geen korter en klaagender geluid sloegen; dit geschreeuw
herhaalen zy alle oogenblikken; en wanneer zy smert gevoelen, wordt dit geluid
uitgerekter, schreeuwender en zeer onaangenaam.
By de rampen van dit jammervol leeven, voegt de Reiger het kwaad van vrees
en wantrouwen; hy schynt zich over alles te ontrusten en te kwellen; hy ontvlugt
den Mensch, als hy dien op een grooten afstand ontdekt; dikwyls besprongen door
den Arend en den Valk, ontwykt hy hun aanval niet, dan door zich hoog in de lugt
te begeeven en boven hun te verheffen; men ziet hem met deeze vyanden zich in
het wolkgewest verliezen. 't Was genoeg dat de Natuur deeze vyanden maar al te
gedugt voor den ongelukkigen Reiger gemaakt hebbe, zonder dat de Kunst de hand
leende om het verdriet deezes Vogels te vergrooten; maar de Reiger-jagt was
eertyds, onder ons in Frankryk, het hoofdvoorwerp van de jagt met Vogelen: deeze
leverde een vermaak voor Vorsten op, die de Reigerjagt voor zich behielden; het
slegte vleesch deezes Vogels kreeg den naam van Koninglyk Vleesch, en 't werd
(*)
als een der aanzienlykste Schotels, op groote maaltyden, opgedischt .

(*)

J. BRUYERNIUS, de re cibaria, Lib. XV. Cap. LXVI. ALDROVANDUS, Tom. III. p. 367. BELON, Nat.
des Oiseaux. p. 190.
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't Is, buiten twyfel, deeze onderscheiding, aan den Reiger verleend, welke aanleiding
gegeeven heeft, om deeze Vogels by een te verzamelen, en ze te lokken om het
verblyf te neemen in groote bosschen, digt by 't water of zelfs in toorens, hun
gevoeglyke plaatzen tot het maaken hunner nesten aanbiedende. Men haalde eenig
voordeel uit deeze Reigerhuisjes, (Heronnieres,) door het verkoopen der jonge
Reigeren, die men wist vet te mesten. BELON spreekt, met eenen grooten ophef,
van de Reigerhuisjes, die FRANçOIS DEN I, te Fontainebleau, deedt oprigten, en van
't vermogen der kunst, welke Vogels, van zo wilden aart, aan de heerschappy der
Menschen onderworpen hadt; doch deeze Kunst steunde op de natuurlyke geaartheid
dier Vogelen zelve. De Reigers nestelen gaarne digt by elkander, en onthouden
zich, te dier oorzaake, in grooten getale, in een zelfde gedeelte van een bosch, en
zomwylen op een en denzelfden boom. Men zou schier gelooven, dat de vrees hun
zamen dryft, en dat zy zich byeen voegen, om, gelykerhand, zich te verdeedigen:
of ten minsten, door hun aantal, de Roofvogels af te schrikken. ----- 't Is in den top
der hoogste boomen dat de Reigers hun nest vervaardigen, dikwyls digt by die der
Raavens; zulks heeft aanleiding kunnen geeven tot het denkbeeld der Ouden,
wegens de vriendschap tusschen deeze twee soorten van Vogelen, zo weinig voor
elkanders verkeering geschikt.
De Nesten der Reigeren zyn ruim zamengesteld van dikke takken, veele drooge
kruiden, biezen en veeren; de Eijeren zyn groenagtig, blauw, bleek, en gelyk van
gedaante, bykans van dezelfde grootte als die des Oijevaars, maar een weinig
langwerpiger, en bykans even spits aan beide de einden. Zy leggen, naar men ons
verzekert, vier of vyf Eijeren; zulks moest de Reigers veel talryker doen worden dan
zy overal schynen voor te komen: eene groote menigte deezer Vogelen komt om
in den Winter, en misschien verliezen zy, door den droefgeestigen aart, en het
schaars bekomen van voedzel, zeer vroeg, het vermogen der voortteelinge.
De Ouden, waarschynlyk getroffen door het denkbeeld van 't lydenvol leeven der
Reigeren, geloofden, dat zy zelfs smerte uitstonden in de paaring, dat het Mannetje,
te dier
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gelegenheid, het bloed ten ooge uitsprong, en 't zelve een geluid sloeg als of het in
doodsangst was. PLINIUS schynt uit ARISTOTELES dit valsche denkbeeld gehaald te
(*)
hebben, waar mede THEOPHRASTUS desgelyks was ingenomen ; doch men bestreedt
het reeds ten tyde van ALBERTUS, die verzekert het paaren der Reigeren meermaalen
(†)
waargenomen, en niets dan minnekoozingen en vermaak ontdekt, te hebben . Het
Mannetje zet eerst een poot op den rug van 't Wyfje, om 't zelve, als 't ware, zagtlyk
tot bukken te beweegen; verder, de beide pooten vooruitsteekende, hurkt hy op 't
Wyfje neder, en houdt zich, geduurende dat bedryf, in die houding op, door een
klein geklapper met de vleugelen. ----- Wanneer het Wyfje broedt, gaat het Mannetje
op de vangst uit, en deelt mede van den gevangen prooi; men ziet dikwyls Visschen
uit hunne nesten gevallen. Voor 't overige blykt het niet dat de Reigers zich met
Slangen of andere kruipende Dieren voeden, en men weet niet op welk een grond
(§)
het verbod, van Reigers te dooden, in Engeland, steunt .
Wy hebben gezien dat een oude Reiger weigert te eeten, en in den huislyken
staat van honger sterft; maar jong gevangen, laat hy zich temmen, neemt voedzel
en wordt vet. Wy hebben ze uit het nest in onze Menagerie laaten brengen, zy
leefden van 't ingewand der Visschen, van gekookt vleesch, en werden gewend aan
het Gevogelte; zy zyn vatbaar, niet voor opvoeding, maar voor het aanleeren van
eenige beweegingen: men heeft 'er gezien, die gewend waren den Hals in
verscheidenerlei bogten te zetten, en om den arm huns meesters te draaijen, doch
zo ras men aflaat ze aan te porren, vervallen zy tot hunne natuurlyke
droefgeestigheid, en blyven beweegloos zitten. Ik hield 'er een, schryft de Heer
HEBERT, op myn plein; hy zogt niet te ontkomen, hy vlugtte niet op het aannaderen,
hy hieldt zich zonder beweeging, waar men hem plaatste; in de eerste dagen dreigde
hy met zyn bek, en stak met de punt; maar zonder eenig kwaad te doen; ik heb
nooit een lydzaamer, beweegloozer en stiller Dier ge-

(*)
(†)
(§)

PLINIUS, Lib. X. Cap. 79. ARISTOTELES, Lib. IX. Cap. 2. THEOPHRAST. in Metaph.
ALBERTUS, Hist. Animal. Lib. XXXIII.
Ardeam in Anglia occidere capitale esse ferunt, Mus. Worm. p. 309. JONSTON zegt het zelfde,
Avi. p. 150.
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zien. ----- Voorts zyn de jonge Reigers, in hun eersten tyd, vry lang overdekt met
een digt vlaschagtig hair, bovenal aan den Kop en aan den Hals.
Zeer veel Kikvorschen worden door den Reiger gevangen: hy slokt ze geheel in:
men ziet dit aan de uitwerpzelen, waar in ze gevonden worden, zonder dat de
beenderen gebrooken zyn, alleen overtrokken met eene soort van groene slym,
waarschynlyk voortkomende van de huid der Kikvorschen, tot pap gemaakt; zyne
uitwerpzels hebben, gelyk die der Watervogelen in 't algemeen, eene verschroeiende
eigenschap voor de plantgewassen; in tyden van honger en gebrek, gebruikt de
Reiger ook eenige kleine Planten; doch zyn doorgaand voedzel bestaat uit Visch;
hy vangt zeer veel kleine, en men moet veronderstellen dat hy een wissen en
vaardigen slag met den bek heeft om ze te vatten, en een prooi, die als een pyl
voorby snelt, te betrappen: wat de eenigzins kloeke Visschen aanbelangt, is het
waarschynlyk, dat hy, gelyk WILLUGHBY te recht opmerkt, 'er veel meer pikt en
beschadigt, dan uit het water trekt. In den Wintertyd, wanneer alles bevroozen is,
en hy genoodzaakt om zich by warme waterbronnen te onthouden, gaat hy, voelende
met de pooten in den modder, en vat dus zyn prooy, 't zy Kikvorsch of Visch.
Door middel zyner lange Pooten, kan de Reiger meer dan een voet diep in 't water
gaan, zonder zich nat te maaken; zyne Vingers zyn zeer lang, en de Nagel van den
langsten of den middelsten, is van binnen getand, gelyk een zaag, en dient hem als
een steun of spoor, om zich vast te houden aan de kleine wortelen, die door de
moerassen loopen, en in welke hy, met behulp zyner lange uitgespreide Vingeren,
staande blyft. Zyn Bek is met agterwaardsstaande intandingen gewapend, door
welke hy den glibbergladden Visch beknelt. Dikmaals vouwt hy den langen Hals als
in tweeën op, en kàn dien vaardig uitsteeken, wanneer dezelve drie voeten in 't
ronde reikt; stilzittende bespeurt men niets van die verbaazende langte, de Hals
zinkt als tusschen de schouders weg, en de Kop schynt daar uit voort te komen. De
ingeslaage vleugels steeken buiten den Staart, die zeer kort is; of dekken denzelven.
Om te vliegen, steekt de Reiger de Pooten agteruit, ligt den Hals op den Rug, in
drie bogten geboogen, wanneer men den Kop en Bek mede rekent, zo dat men
deezen Vogel, van onderen ziende, geen Kop ontwaar
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wordt, doch alleen een Bek, die uit de Borst schynt voort te komen. Naar
evenredigheid heeft hy grooter Vlugt dan eenige Roofvogel; deeze Vleugels zyn
zeer hol en scheppende, en slaan de lugt gelyk en geregeld. Door deeze eenpaarige
vlugt klimt de Reiger zo hoog dat hy in de wolken verlooren wordt. Als 'er regen op
handen is, wil men dat hy het meeste vliegt, en de Ouden ontleenden, uit de
beweegingen en houdingen der Reigeren, veele gissingen over de lugtsgesteltenisse,
en de weersveranderingen; stil en onbeweegbaar op den grond, aan den kant der
rivieren zittende, duidde dit koude aan; meer beweegings en geschreeuws dan
gewoonlyk maakende, hadt men regen te wagten; den Kop in den krop verborgen
hebbende, wees hy den ophanden zynde wind aan, als men in opmerking nam aan
welken kant zyn Bek was. ARATUS en VIRGILIUS, THEOPHRASTUS en PLINIUS stellen
deeze Voortekenen vast, welke ons niet meer bekend zyn; dewyl de middelen der
Kunst, als veel vaster gaande, ons de waarneemingen der Natuure, ten deezen
opzigte, hebben doen verzuimen.
Wat hier van zyn moge, weinige Vogels verheffen zich tot zulk eene hoogte, en
weinige zyn 'er, die, in dezelfde lugtstreek, zulke groote tochten doen als de Reigers:
men vangt ze menigmaal, zegt de Heer LOTTINGER, die de duidelykste merktekens
draagen van de plaatzen, waar zy zich onthouden hebben. In de daad, 'er is niet
veel kragts noodig om een Lichaam, zo dun en zo mager, zeer hoog op te voeren.
Een Reiger, op eenige hoogte in de lugt gezien, vertoont zich als twee groote vleugels
zonder last, het Lyf is plat aan de zyden, en meer met veeren dan met vleesch
bezet. WILLUGHBY schryft de magerheid der Reigeren toe aan de vrees en den
geduurigen angst in welken zy leeven, zo wel als aan de schraale leevenswyze en
het weinig vlytsbetoon: in de daad, de meesten, die men gedood heeft, waren by
uitstek mager.
Het Oog des Reigers staat in een kaale groenagtige huid, welke zich tot de hoeken
van den Bek uitstrekt; de Tong is vry lang, zagt en loopt puntig uit den Bek tot aan
de Oogen gespleeten, vertoont een lange en breede opening; dezelve is sterk, dik
by den Kop, zes duimen lang, en eindigt in een scherpe punt; de Onderkaak is aan
de zyden snydend, en de Bovenkaak, na het einde toe, omtrent drie duimen in de
langte getand: eene dubbele groeve loopt 'er langs, waarin de Neusgaten geplaatst
zyn; de kleur is geelagtig, na het einde toe bruin; de Onderkaak is gee-
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ler dan de Bovenkaak; de twee stukken, waar uit de Onderkaak bestaat, vereenigen
zich eerst op twee duimen van het einde af: 't geen tusschen beiden komt is gevoerd
met een vlies, bedekt met witte veertjes; de Hals, voor aan, is desgelyks wit, en de
schoone zwarte plekjes bestaan uit lange veertjes, voor aan den Hals afhangende.
Het Bovenlyf is geheelenal schoon aschgraauw. Maar, in het Wyfje, veel kleinder
dan het Mannetje, zyn de kleuren veel bleeker, zwakker en doffer: het mist den
zwarten dwarsstreep op de Borst, en de Kuif op den Kop. By het Mannetje vindt
men, twee of drie boschjes dunne, zeer buigzaame, schoon zwarte, pluimen, deeze
worden in het Oosten tot zeer hoogen prys verkogt. De Staart des Reigers bestaat
uit twaalf pennen; de Pooten en Vingers van den gemeenen Reiger zyn groenagtig
geel; de Vleugels hebben zes voeten vlugts, loopende heeft hy de hoogte van drie
voeten, en is dus bykans zo groot als de Oijevaar; doch het Lyf is veel schraaler,
en men staat versteld, dat een Vogel, van die grootte, niet meer dan vier ponden
weegt.
ARISTOTELES en PLINIUS schynen slegts drie soorten van Reigers gekend te
(*)
hebben . OPPIANUS, ondertusschen, merkt op, dat de soorten der Reigeren veelvuldig
zyn en verscheiden. In de daad, elke Lugtstreek heeft zyne Reigers; doch de
Gemeene en Blaauwe Reiger heeft zich, als 't ware, overal gevestigd, en bewoont
alle Landen, nevens de daar in gebooren Reigers. Geene soort is
eenzaamheidminnender, en min talryk in bewoonde landen, en meer op zichzelven
staande in elk land; doch tevens is 'er geen meer verspreid, of heeft zich verder in
tegenover elkander staande lugtstreeken begeeven: een stugge natuur, eene
moeilyke leevenswyze, heeft waarschynlyk den Reiger verhard, en in staat gesteld
om alle de onevenmaatigheden der verschillende Lugtstreeken te verdraagen.
DUTERTRE verzekert ons, dat men, onder de menigte van Vogelen, natuurlyk eigen
(†)
aan de Antilles, dikwyls den Blaauwen Europischen Reiger aantreft ; men heeft
dien gevonden te Taiti, waar hy een eigen naam in de Landtaale draagt; OTOO, en
de Eilanders, hebben voor

(*)
(†)

Ardeolarum tria sunt genera, Pellus, Leucus, et qui Asterias dicitur. ARISTOT. Lib. IX. Cap. 2.
PLINIUS, Lib. X. Cap. 79
Histoire Naturelle des Antilles, Tom. II. 273.
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(*)

deezen Vogel, even als voor den Ysvogel, een bygeloovig ontzag . Op Japan
onderscheidt men, volgens KAEMPHER, onder verscheiden soorten van Saggis of
(†)
Reigers, den Goi-Saggi, of den Blaauwen Reiger . Hy wordt in Egypte, Persie, en
(§)
in Siberie gevonden by de Jakutes . Wy durven 't zelfde met zo veel zekerheids
niet zeggen van den Reiger, op 't Eiland St. Jago, op Kaap Verd, in de Baai van
Saldana; van den Reiger in Guiné, van BOSMAN; van de Grauwe Reigers op het
Eiland May, of de Rabékés; van den Reiziger ROBERTS, van den Reiger van Congo,
waargenomen door LOPPEZ; van dien van Guzaratte, door MANDESLO vermeld; van
dien van Malabar, van Tunquin, van Java, en van Timor, naardemaal de
onderscheide Reisbeschryvers, die des melding maaken, die Reigers enkel onder
den naam van de gemeene soort aanwyzen, en geen onderscheidend verslag
geeven.
De Reiger, op het Eiland Lucon, met den naam van Dangcanghac benoemd, en
aan welken de Spanjaarden van de Philippyne Eilanden, in hunne taal, den eigen
(*)
naam van den Europischen Reiger (Gazza) geeven, dunkt ons dezelfde te zyn .
DAMPIER schryft uitdruklyk, dat de Reiger, in de Baai van Campeche, in alles gelyk
is aan den Engelschen: dit gevoegd by 't getuigenis van DUTERTRE en van LE PAGE
DU FRATZ, die te Louisanne denzelfden Reiger als in Europa verklaart gezien te
(†)
hebben , laat ons niet toe te twyfelen, of deeze soort is gemeen aan de beide
Vastelanden; schoon CATESBY verzekert, dat men in de Nieuwe Wereld geene
andere dan geheel verschillende soorten aantreft.
Hoe wyd verstrooid en eenzaam de Reigers ook mogen weezen in bevolkte
Landen, men vindt ze verzameld en

(*)
(†)
(§)

(*)
(†)

Zie het Woordenboek van de Taal der Zuid-Eilanden van FORSTER, agter The Second Voyage
of Cook, en diens Observat. Tom. V. p. 188.
Hist. Nat. du Japon, Tom. I. p. 112.
Voyage de GRANGER, Paris, 1745. p. 237. Voyage du P. Vansleb, Paris, 1677. p. 103. ----Voyage de CHARDYN, Amst. 1711. Tom. II. p. 30. ----- GMELIN, Hist. Gen. des Voyages, Tom.
II. p. 376.
CAMEL, De Avib. Philippin. Transact. Philosoph No. 288.
Voyage de DAMPIER, Tom. III. p. 31. en Histoire de Louisiane, Tom. II. p. 116.
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in grooten getale by één op onbewoonde Eilanden, als op die van de Golf d' Arguim
by Kaap Blanc, door de Portugeezen bestempeld met den naam van Isola das
Garzas, of de Reiger-Eilanden, dewyl men daar zulk eene menigte Eijeren van die
(*)
Vogels vondt, dat men 'er twee Boots mede vulde . ALDROVANDUS gewaagt van
twee Eilanden, op de Kust van Africa, desgelyks, en, om dezelfde reden,
(†)
Reiger-Eilanden geheeten, door de Spanjaarden . Het Eiland aan den Niger, door
den Heer ADANSON aangedaan, zou even zeer dien Bynaam verdiend hebben, van
(§)
wegen de veelvuldigheid dier Vogelen, zich daar onthoudende .
In Europa breidt de Blaauwe Reiger zich uit tot in Zweeden, Deenemarken en
Noorwegen. Men zier denzelven in Poolen, in Engeland, en de meeste Landschappen
van Frankryk; bovenal onthoudt hy zich in landen met veele wateren doorsneeden,
en van poelen en vischryke meiren voorzien, als Zwitzerland en Holland.

Uittrekzel van eene reize, door de capiteins Cook, Clerke en Gore,
na den Stillen Oceaan, in de jaaren MDCCLXXVI, MDCCLXXVII,
MDCCLXXVIII, MDCCLXXIX en MDCCLXXX, met de schepen de
Resolution en Discovery, om ontdekkingen in het noorder halfrond
te doen.
(Vervolg van bladz. 651 des voorigen Deels van ons MENGELWERK.)
Korten tyd naa het bywoonen van het schriklyk Menschen-offer, hadden wy
gelegenheid om waar te neemen, hoe dit Volk zich vermaakt in hunne byzondere
Heevas. Omtrent honderd zaten 'er in één huis; in 't midden hunner waren twee
Vrouwen, hebbende ieder een oud man agter zich, zeer zagt op een trommel
slaande; de Vrouwen zongen, by tusschenpoozen, op een zagter toon, dan ik ooit
by hunne andere plaisierpartyen gehoord hadt. De vergadering luisterde met
ingespannen aandagt,

(*)
(†)
(§)

Relation de CADAMOSTO. Hist. Gen. des Voyages, Tom. II. p. 291.
ALDROVANDUS, Tom. III. p. 369.
ADANSON, Voyage au Senegal, p. 80.
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en was, oogschynlyk, opgetoogen door 't vermaak 't geen zy in de Muzyk schiepen:
want weinigen sloegen eenigzins agt op ons, en zy, die speelden en zongen, gingen
zonder ophouden voort. ----- Ten huize van OTOO werden zy onthaald op een hunner
openbaare Heevas, of Spelen, waar in zyne drie Zusters de voornaamste rollen
hadden. Dit noemden zy een Heeva Raa, en dezelve is van zulk een aart, dat
niemand, dan de verzogten, het huis durft intreeden, waar ze gehouden wordt, en
als des Konings Zusters speelen, is dit altoos het geval. Haare kleeding was in dit
bedryf waarlyk fraai en schilderagtig; en zy volvoerden haare taak op eene treffende
wyze; schoon eenige grappige tusschenspelen, volvoerd door vier Mannen, grooter
voldoening scheenen te geeven aan de talryke menigte.
Op den achtsten September hieldt een gedeelte van ons den maaltyd by onzen
voorigen Reisgenoot, OEDIDEE; die hun op visch en varkensvleesch onthaalde. Het
varken woog omtrent dertig ponden, en het verdient gemeld te worden, dat het
leefde, gereed gemaakt, en op tafel gebragt wierd in één uur. Wy hadden zo even
het middagmaal gehouden als OTOO tot my kwam, vraagende of ik myn buik vol
hadt? Hier op ja antwoordende, zeide hy: ‘Kom, gaa dan met my.’ Ik ging met hem
na zyns Vaders huis, waar ik eenigen bezig vondt, met twee jonge Dogters te
omhangen met eene verbaazende menigte stoffe, die zeer vreemd om 't lyf hing.
Het eene einde van een stuk stoffe, en 'er waren veele stukken, was over het hoofd
der jonge Dogteren geslaagen, terwyl het overige om het lyf gewonden werd onder
de armen. Daar op liet men de boveneinden vallen, en zy hingen in plooijen tot den
grond neder, de een over den ander, zodanig dat ze veel gelykheids hadden met
een ronden hoepelrok. Vervolgens werden buiten alles om verscheide stukken van
verschillend gekleurde stoffe geslaagen, die de dikte zeer veel deeden toeneemen:
in dier voege, dat het niet minder was dan een omtrek van vystien voeten, en het
gewigt van deezen zeldzaamen toestel konden de arme Meisjes nauwlyks draagen.
Aan ieder hingen twee Taames of Borstcieraaden, om alles op te sieren, en 'er een
tekenagtig voorkomen aan by te zetten. ----- Op die wyze toegerust, werden zy aan
boord gebragt, met verscheide varkens, veel vrugten, die, nevens de Stoffen, voor
my een geschenk waren van OTOO'S Vader. De Persoonen, van welk eene Sexe
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ook, op deeze wyze gekleed, worden Atee geheeten; doch ik geloof dat het nooit
gebruiklyk is, dan wanneer men groote geschenken van stoffen doet. Ten minsten
ik zag het niet by eenige andere gelegenheid, en ik had nooit voorheen zulk een
geschenk gekreegen; doch Capitein CLERKE en ik hebben naderhand meermaalen
stoffen ontvangen, in dier voege om het lyf gewonden.
Capitein COOK geeft ons de volgende beschryving van een gebalzemd Lichaam,
't welk hy te Oparre zag. By onderzoek bevond ik, dat het 't overschot was van TEE,
een Opperhoofd, my wel bekend, toen ik de laatste keer dit Eiland bezogt. Het lag
in een Toopapaoo, veel fraaijer gemaakt dan de gemeene, in een fraai huis, omringd
met eene laage omrastering. Het geleek zeer na een dier huisjes, welke zy op hunne
groote Canoes hebben. Toen wy daar ter plaatze kwamen, lag het lichaam bedekt,
en in een stoffe gewonden, binnen in de Toopapaoo; doch, op myn verzoek, bragt
de Man, die de wagt over 't zelve hadt, het uit, lag het op eene soort van baar, in
zulker voege, dat wy 'er een zo volkomen gezigt van hadden als wy konden
wenschen: doch wy kreegen geene vryheid om binnen de paalen te komen, die de
Toopapaoo omringden. Naa dat hy dus het Lichaam vertoond hadt, behing hy de
plaats met matten en kleeden, zo geschikt dat het een vry goed vertoon maakte.
Wy vonden het Lichaam niet alleen overal ongeschonden; maar, 't geen ons meer
verwonderde, was, dat de verrotting naauwlyks begonnen scheen, en geen de
minste onaangenaame reuk 'er van voortkwam; schoon de lugtstreek een der heetste
is, en TEE reeds voor vier maanden overleden was. De eenige merkwaardige
verandering bestondt in het opkrimpen der spieragtige deelen, en de oogen; doch
het hair en de nagels bevonden zich in derzelver oorspronglyken staat, en waren
zeer vast; de geledingen waren geheel buigzaam, of zodanig als die van eenen die
in zwym ligt. Dit was Mr. ANDERSON'S aanmerking by my, die, op zyn onderzoek, na
de wyze, waar op zy hunne dooden bewaarden, berigt kreeg, dat men, terstond naa
den dood, de ingewanden van agteren uithaalde, en de geheele holte stopte met
doeken, ter zelfde plaatze ingebragt; dat, wanneer 'er eenige vogtigheid op de huid
kwam, deeze zorgvuldig werd afgedroogd, en het lichaam voorts geheel en al
bestreeken met veel welriekende Olie van Cocusnooten; dit, verscheide maalen
herhaald zynde, bewaarde ze
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veele maanden, doch eindelyk vergingen zy langzaamerhand. Dit was het berigt, 't
geen Mr. ANDERSON ontving; wat my betreft, ik kon niets meer van hunne wyze van
bewerking leeren, dan 't geen OMAI my vertelde, die zeide, dat zy zich bedienden
van het sap eener plant, welke in het gebergte groeit, van Olie van Cocusnooten,
en dat zy het lichaam dikmaals met Zeewater waschten. Men verhaalde my tevens,
dat de Lichaamen van alle hunne Grooten, die een natuurlyken dood stierven, op
deeze wyze bewaard, en, voor een geruimen tyd, openbaar ten toon gesteld wierden.
In 't eerst doet men het alle dagen, als het niet regent, vervolgens worden de
tusschentyden allengskens grooter, en, op 't laatst, ziet men ze zeldzaam.
Op den veertienden, klom Capitein CLERKE, nevens my, te paard, en wy reeden
de vlakte van Matavai rond, tot groote verwondering van eene menigte Volks, te
dier gelegenheid vergaderd, en 't welk ons met zo veel verbaasdheids aanschouwde,
als of wy Centaurussen geweest waren. OMAI, 't is waar, hadt een of tweemaalen
gepoogd te paard te ryden; doch was 'er telkens afgevallen, zo dat wy de eerste
waren, die zy ooit te paard gezien hadden. 't Geen Capitein CLERKE, nevens my,
begon, werd naderhand dagelyks, nu door den een dan door den ander, van ons
Volk, herhaald. De nieuwsgierigheid des Volks bleef onverzaad. Zy waren wonder
in hun schik met deeze Dieren, naa dat zy gezien hadden welk een gebruik wy van
dezelve maakten; en, zo verre ik kon oordeelen, gaven zy hun een beter denkbeeld
van de grootheid der Europeaanen, dan alle de andere nieuwigheden
zamengenomen, welke hunne Europische bezoekers medegebragt hadden. En het
Paard en de Merrie hielden zich zeer wel.
Vóór den Krygstocht tegen Eimeo, woonde Capitein COOK den grooten
Wapenschouw der Vloote by. Zy hadden omtrent zestig Canoes met schanssen,
welke zy Oorlogs-Canoes heeten. Ik gaf myne begeerte te kennen, dat OTOO eenige
deezer bevel zou geeven om de noodige krygsverrigtingen te doen. Twee werden
'er daar op in de Baai gezonden: op de eene bevonden zich OTOO, Mr. KING en ik;
OMAI ging aan boord van de anderen. Toen wy op genoegzaam diep water gekomen
waren, roeiden wy, herhaalde keeren, zo ras de roeijers roeijen konden, na elkander
toe, en van elkander af. Ge duurende al dien tyd,
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praalden de Krygslieden in hunne wapenen op de schanssen, en speelden honderd
aartige parten, die, myns oordeels, tot geen ander einde konden strekken, dan om
hunne driften op te stooken, en tot vegten voor te bereiden. OTOO stondt in onze
Canoe by de schans, en gaf de noodige bevelen om aan te roeijen, of te wyken.
Tot dit alles scheen een goed gezigt en veel oordeels noodig, om elk voordeel, 't
geen zich aanboodt, waar te neemen, en te vermyden dat party geen voordeel
kreeg. Eindelyk, naa ten minsten twaalf keeren aan en afgevaaren te hebben,
kwamen de twee Canoes met de voorstevens tegen elkander aan; en, naa een kort
gevegt, werden de Krygslieden aan ons boord verondersteld allen gedood te weezen;
waar op OMAI met de zynen overkwam. Op dit oogenblik sprongen OTOO, en alle
onze roeijers, over boord, als of zy in de noodzaaklykheid gebragt waren om hun
leeven met zwemmen te redden.
Indien ik op OMAI'S berigt af mag gaan, worden hunne Scheepstryden niet altoos
op deeze wyze gehouden. Hy verhaalde my, dat zy zomtyds een aanvang maaken
met de twee Schepen steven tegen steven te brengen, en dan vegten tot dat alle
de Krygslieden, aan de eene of de andere zyde, gesneuveld zyn. Maar dit halstarrig
vegten heeft, zo men my verteld heeft, geen plaats, dan wanneer zy beslooten
hebben te winnen of te sterven. In de daad, het een of ander moet gebeuren: want,
volgens alle bescheiden, geeven zy nooit kwartier, of het moet zyn om hunne
gevangenen tot een geweldiger dood op den volgenden dag te spaaren.
De magt en sterkte deezer Eilanden is geheel in hunne Vlooten gelegen. Ik hoorde
nimmer van een algemeen gevegt te land, alle hunne beslissende slagen geschieden
ter zee. Wanneer de tyd en de plaats des gevegts door beide de partyen bepaald
is, wordt de voorgaande dag en nagt in feesthouding en vermaaken doorgebragt.
Met het aanbreeken van den dageraad brengen zy de Canoes in zee, en alles in
orde; met den dag begint de slag; die doorgaans het geschil beslist. De
overwonnenen redden zich door eene verhaaste vlugt; en de zodanigen die het
strand bereiken, vlieden met hunne vrienden na het gebergte: want de overwinnaars
spaaren, in hunne woede, grysaarts, vrouwen noch kinderen. Den volgenden dag,
vergaderen zy by de Morai, om den EATOOA dank te zeggen van wegen de
overwinning, en deezen de verslaagenen als offeranden toe
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te brengen; hebben zy eenige gevangenen bekomen, zy worden desgelyks
opgeofferd. ----- Voorts wordt het Verdrag geregeld, en de Overwinnaars schryven
het meest altoos voor; by 't zelve veranderen byzondere Landstreeken, zomtyds
geheele Eilanden, van Eigenaars. OMAI verhaalde ons, dat hy eens gevangen
genomen geweest was, door de Mannen van Bolabola, en na dat Eiland
heengevoerd; waar hy, nevens eenige anderen, den volgenden dag het lot der
opofferinge zou hebben moeten ondergaan, indien zy geen middel gevonden hadden
om het 's nagts te ontkomen.
Zo ras het Spiegelgevegt gedaan was, deedt OMAI zyne wapenrusting aan, klom
op een der schanssen in een Oorlogs Canoe, en werd langs het strand geroeid; zo
dat een ieder hem ten vollen kon zien. Zyn gemalieden kolder trok de aan lagt zyner
Landsgenooten zo sterk niet als wy verwagt hadden. Eenigen hadden voorheen
een gedeelte zyner wapenrusting gezien, en anderen zulk een afkeer van OMAI
opgevat, van wegen zyn onvoorzigtig gedrag te deezer plaatze, dat zy nauwlyks
eenige agt sloegen op 't geen hy verrigtte, hoe vreemd het ook ware.
By het sluiten van het Vredesverdrag met die van Eimeo, werd Capitein COOK
verzogt de plegtigheid van dankzegging aan de Goden by te woonen. Dan dit verzoek
niet op eene behoorelyke wyze gedaan zynde, moest ik het weigeren. Nogthans
begeerig om te weeten, welke plegtigheden men ouderhieldt by zulk eene
gedenkwaardige gelegenheid, zond ik Mr. KING en OMAI derwaards, en ging na
boord, vergezeld van Omai, OTOO'S Moeder, zyne drie Zusters, en nog acht Vrouwen.
In 't eerst dagt ik dat die groote sleep Vrouwen in myn boot kwam, met geen ander
oogmerk dan om na Matavai overgezet te worden. Doch, toen wy aan 't Schip
kwamen, verklaarden zy my haar voorneemen om den nagt aan boord door te
brengen, met oogmerk om my te geneezen van eene ongesteldheid, waar over ik
geklaagd had: het was eene rheumatike pyn van de heup tot den voet. Ik aanvaardde
de vriendlyke aanbieding, en liet een bed voor dit vrouwlyk gezelschap op den vloer
van de kajuit spreiden, en gaf my geheel aan haare bestunringe over Zy verzogten
my dat ik by haar zou gaan liggen. Hier op vervoegden zich, zo veelen als met
mogelykheid konden, rondsom my, en begonden met beide de handen my van 't
hoofd tot de voeten te drukken; doch inzonderheid ter plaatze, waar ik de pyn meest
gevoelde,
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tot dat zy myne beenderen deeden kraaken, en myn vleesch als een stokvisch
gebeukt was. Met één woord, naa omtrent een vierde van een uur deeze bewerking
ondergaan te hebben, was ik blyde van onder haar handen van daan te weezen.
Ik gevoelde nogthans eene aanmerkelyke verligting, 't geen my aanzette, om
nogmaals, eer ik te bedde ging, my op die gevoelige wyze te laaten stryken; dit
deedt zo veel uit dat ik den geheelen volgenden nagt my vry gemaklyk bevond.
Myne Geneessters herhaalden haar geneeswyze den volgenden morgen eer zy na
land gingen, en 's avonds aan boord komende nog eens; hier op vond ik de pyn
geheel geweeken, en de geneezing volkomen; zy gingen 's anderen daags 's
morgens van my af. Zy noemen deeze bewerking Romee, en dezelve overtreft,
myns bedunkens, alle wryvingen by ons uitwendig in gebruik. Deeze Eilanders
bedienen 'er zich veeltyds van; zomtyds wordt het door Mannen, maar meest door
Vrouwen verrigt. Indien 'er iemand kwynend en onlustig uitziet, slaan zy terstond
de Romee voor, en ik heb altoos bevonden, dat dezelve van een allerheilzaamst
gevolg is.
Ik moet eene byzonderheid vermelden, strekkende, om aan te toonen hoe veel
gesleepenheids dit volk bezit om hunne oogmerken te bereiken. Onder verscheide
andere dingen, op verschillende tyden, door my aan OTOO gegeeven, was een
Kykglas. Naa 't zelve twee of drie dagen bezeten te hebben, was 'er het nieuws af,
en waarschynlyk bemerkende dat het hem van geen dienst zou weezen, bragt hy
het by Capitein CLERKE, en vermeldde hem, dat hy voor hem zyn byzonder goeden
Vriend een geschenk hadt, 't geen hy wist dat hem zeer aangenaam zou weezen.
‘Maar’, voegde OTOO 'er nevens, ‘gy moet zorg draagen dat TOOTE het niet weet: hy
heeft het noodig en ik wilde het hem niet geeven.’ Hier op reikte hy Capitein CLERKE
het Glas over, hem teffens verzekerende, dat hy 'er eerlyk was aangekomen. Capitein
CLERKE weigerde in 't eerst het aan te neemen; doch OTOO drong 'er op aan, en liet
het, by hem. Eenige dagen naderhand herinnerde hy den Capitein dit Glas, die,
schoon hy 't niet noodig hadt, OTOO wilde verpligten; en, agtende dat eenige bylen
van meer dienst zouden zyn op dit Eiland, belastte dat 'er hem vier zouden gegeeven
worden. OTOO zag dit niet, of hy zeide, ‘TOOTE heeft 'er my vyf voor gebooden.’ ----‘Wel, sprak Cap. CLERKE, ‘indien dit het geval is, zult gy door uwe vriendschap, my
betoond, niet verliezen, gy zult
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zes bylen hebben.’ Deeze nam hy aan, nogmaals verzoekende dat het voor my
verborgen mogt blyven.
Onze Vriend OMAI kreeg op dit Eiland eene goede vereering voor de veelvuldige
geschenken door hem gedaan. Eene zeer schoone dubbele Zeil-Canoe, geheel
toegerust om op zee gebruikt te kunnen worden. Eenigen tyd geleden, had ik hem
een volkomen stel Engelsche vlaggen gegeeven; doch hy oordeelde deeze te
dierbaar, om ze, te deezer gelegenheid, te gebruiken: hy behing zyne Canoe met
tien of twaalf vlaggen; elk kwam uit om deeze zeldzaame vertooning te zien. Deeze
vlaggen waren een mengzel van Engelsche, Fransche, Spaansche en Hollandsche
vlaggen, die OMAI in Engeland gezien hadt. De laatste keer hier op dit Eiland zynde,
gaf ik aan OTOO een Engelsch Wimpeltje, en aan TOWHA een vlag, welke ik bevond,
dat zy met groote zorgvuldigheid bewaard hadden.
OMAI hadt voor zichzelven een goeden voorraad van stoffen en oly van
Cocus-nooten opgedaan, welke op Otaheite niet alleen veelvuldiger, maar ook veel
beter, zyn, dan op eenige der Societeit Eilanden; in zo verre zelfs dat zy voorwerpen
van Koophandel uitleveren. OMAI zou zo onbestaanbaar met en zo ongelyk aan
zichzelven niet gehandeld hebben, in veele gevallen; maar zyne Zuster en
Schoonbroeder, met eenige hunner kennissen, zogten hem geheel te plukken. Zy
zouden hier in geslaagd weezen, had ik 'er by tyds geen zorg voor gedraagen, door
de meeste stukken van waarde onder myne bewaaring te neemen. Doch dit zelfs
zou OMAI niet voor uitplundering behoed hebben, indien ik toegelaaten had, dat
deeze Bloedverwanten ons gevolgd waren na de bestemde plaats, waar hy zich
zou nederzetten, het Eiland Huaheine. Zy hadden dit ten oogmerke; doch ik stelde
hunne verdere plunderzucht te leur, met hun te verbieden zich op dat Eiland te
vertoonen, terwyl ik in die streeken was; en zy kenden my te wel om niet te
gehoorzaamen.
Op den achtëntwintigsten kwam OTOO aan boord, en berigtte my een Canoe in
gereedheid te hebben, welke hy verzogt dat ik mede wilde neemen en na myn Land
voeren, tot een geschenk aan den Eraee rahie no Pretane, zynde dit het eenige, 't
geen hy, waardig voor zyne Majesteit om te ontvangen, kon geeven. Ik was niet
weinig in myn schik over OTOO wegens dit teken zyner dankerkentenisse. De vinding
van 't geschenk was geheel zyn eigen, niemand onzer hadt 'er hem het minste van
gezegd, en het toonde
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dat hy ten vollen wist, aan wien hy de voornaamste geschenken hadt dank te weeten.
In 't eerst dagt ik, dat deeze Canoe een modél was van een hunner Oorlogs- canoes;
doch ik bevond wel haast, dat het een, kleine Ivahah was van omtrent zestien voeten
lang. Dezelve was dubbeld en scheen tot dit einde gebouwd, en vercierd met alle
de stukken van gesneeden werk, 't welke zy aan hunne Canoes hebben. Dewyl de
Canoe te lang was om door my aan boord genomen te worden, kon ik hem alleen
bedanken voor zyn goed oogmerk; doch het zou hem nog beter behaagd hebben,
indien dit geschenk hadt kunnen aanvaard worden.
De veelvuldige bezoeken, door ons op dit Eiland afgelegd, schynen eene
volkomene overtuiging te wege gebragt te hebben, dat de gemeenschap zal
aangehouden worden. OTOO verzogt my, op het sterkst, in zyn naam, den Eraee
rahie no Pretane te verzoeken, hem, met de naastvolgende schepen Roode Vederen
te zenden, als mede de Vogels, van welke zy kwamen; bylen; een half douzyn
Musketten, met kruid en lood, en voor al geen Paarden te vergeeten.
Ik heb reeds gemeld van het bezoek 't geen ik gehad heb van een der twee
Inboorelingen deezes Eilands, die met de Spanjaarden na Lima geweest waren. Ik
zag hem vervolgens niet weder, waar over ik my te meer verwonderde, dewyl ik
hem zeer beleefd ontvangen had. Ik geloof, egter, dat OMAI hem op een afstand van
my gehouden hadt door eenige ruwe behandeling; jalours zynde, dat 'er eenig ander
Reiziger op het Eiland mogt weezen, die hem ten mededinger zou strekken. Ons
aandoen van Tenerisse was eene gelukkige omstandigheid voor OMAI, daar hy zich
beroemde, zo wel als deeze Man, eene plaats den Spanjaarden toekomende bezogt
te hebben. De ander, die mede op Lima geweest was, zag ik niet; doch Capitein
CLERKE, die hem gezien hadt, sprak van hem als een gemeene knaap, die nauwlyks
voor iemand van gezond verstand zou gaan. Zyne eigene Landgenooten gaven van
hem soortgelyk getuigenis. In 't kort, deeze twee Reizigers scheenen in geene hooge
agting te staan. Zy waren, in de daad, zo gelukkig niet geweest, dat zy t'huis kwamen
met zulke dierbaare bezittingen als wy aan OMAI geschonken hadden; en met de
voordeelen, welke hy op zyne reize na Engeland opgedaan hadt, zal het zyne ei-
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gene schuld weezen, indien hy in denzelfden staat van nietsbeduidenheid nederzinkt.
Wy stellen het berigt, hoe OMAI had zich op Huaheine nederzette uit tot eene
volgende gelegenheid.

Vergelyking der ouden en hedendaagschen, met betrekking tot
de konsten en weetenschappen.
Dat wy aan de Grieken en Romeinen, gemeenlyk bekend onder den algemeenen
naam van de Ouden, veel te danken hebben, met betrekking tot de Konsten,
Weetenschappen, en Beschaaving onzer zeden, zal een iegelyk toestemmen, die
eenige kennis heeft van de geschiedenissen. Wanneer men CAESAR en TACITUS
leest, vindt men, dat onze aloude Stamvaderen halve Wilden waren, en dat de
beschaafdsten uit de Germanische Volken omtrent even hetzelfde waren met de
hedendaagsche Kalmukken en de alwoeststen der Tartaaren. Sommigen hebben
de Britten van CAESAR'S tyden gelyk gesteld met de Wilden van Kanada, schoon
mooglyk de eersten in dat geval een weinig te laag worden gesteld. De Romeinsche
heiren, hunne overwinnende adelaars op de boorden van den Rhyn plantende, en
daar Steden stigtende, lagen den grondslag van onze beschaaving. Allengskens
wierd Gallie, daarna Belgie, meer en meer beschaafd. Van daar breidde zig de
beschaafdheid langzaamerhand door Germanie uit, naar maate de Overrhynsche
Volken met hunne Gallische nabuuren gemeenschap hielden. De Romeinsche
legers, in Brittannie gevestigd, boezemden den Volken van dat Eiland zagtere zeden
in, en maakten van eenen hoop Wilden een beschaafd Volk. 't Is waar, naderhand
verviel alles wederom in eenen baijerd van woestheid. Ontelbaare drommen van
halve Wilden kwamen uit het Noorden en Oosten op, en overstroomden het Westen.
Alles te vuur en te zwaard verwoestende, verdreeven zy de pas ingevoerde
beschaafdheid, en niets ademende dan Wapenen, moord en roof, smoorden zy de
Konsten en Weetenschappen in het bloed der rampzalige landzaaten. Evenwel,
een klein zaadje bleef over. De Kloosters, anders uit hunnen aart geschikt ten
verderve van 't menschdom, verstrekten toen tot een toevlugt voor de
Weetenschappen, De Monniken, schoon hunne geleerdheid in dezen tyd
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een voorwerp van bespotting en erbarming is, en verdient te zyn, bleeven meer of
min de Weetenschappen beoeffenen. Ten minsten, men vond in de Kloosters eenige
groote Verstanden die konden leezen en schryven; een trap van geleerdheid, waar
toe in dien tyd weinige Koningen kwamen. Ook bleef, in veele plaatzen, buiten de
Kloosters, hier en daar nog het een en ander over van de voorige beschaafdheid,
het welk de overwinnaars zelven, na dat zy, zat geroofd en gemoord, zig een weinig
tot stilte en genieten hadden gezet, allengskens bekoorde. Italie, hoewel het deelde
in de algemeene verwoesting, behield nog het meeste van zyne oude beschaafdheid,
waarschynlyk daarom, omdat dat gewest door en door beschaafd was; hebbende
daar de Konsten en Weetenschappen zo veele eeuwen agtereen, zonder stoornis,
gebloeid. De Gothen en Lombarden, schoon oorspronglyk even zo woest als de
Sueven en Franken, beschaafden zig volkomenlyk in Italie, niettegenstaande dat
evenwel een zeker overblyfzel van hunne aloude ruuwheid zig in hunne zeden
mengde, den alouden goeden smaak bedorf, en een mengzel voortbragt, dat sedert
de Gothische smaak genoemd werd. In Griekenland, dat het langst onoverwonnen
bleef, hield de beschaafdheid het langst stand, en met dezelve de goede smaak.
In de vyftiende eeuw, toen Konstantinopole eerst bukte voor de overwinnende
Wapenen van Mahometh, verspreidde zig uit dat gewest eene menigte van
vlugtelingen over Italie, werwaards zy de Weetenschappen en Konsten van hun
Vaderland medevoerden, en niet weinig tot herstel van den reeds half vervallenen
smaak in Italie toebragten. Van daar hebben alle de overige Volken van Europa
hunne Konsten en Weetenschappen bekomen, ten tyde, dat derzelver licht zig op
nieuw over dat gedeelte des Aardbodems begon te verspreiden.
Maar, schoon niemant twyffelt, of wy hebben in dit opzigt de grootste verpligting
aan de Ouden, is het by veelen een verschilpunt, of men hun, in opzigte der Konsten
en Weetenschappen, boven de hedendaagschen, dan den hedendaagschen boven
hun, den rang toekennen moete, en het is bekend, hoe hoog de twist over dit
onderwerp geloopen hebbe, byzonderlyk in Frankryk, onder de regeering van
Lodewyk den Veertienden. De eeuw van Augustus en de eeuw van Lodewyk wierden
tegen elkanderen gesteld, en deze schreef voor de Ouden, geene voor de
Hedendaagschen. Nog vindt men menschen zo ingenomen
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met de Grieken en Romeinen, dat al wat van laateren tyd is by hun in geene
aanmerking komt, en het hedendaagsche by hun niet beter is dan kinderspel.
Anderen, integendeel, verheffen het Hedendaagsche verre boven het Oude. By de
eersten heeft onzes oordeels eene groote vooringenomenheid, by de laatsten eene
grove onkunde, plaats. Het lust ons eens kortlyk, in de voornaamste takken, de
Ouden en de Hedendaagschen in vergelyking te brengen; en, na eene naauwkeurige
tegenstelling van de eenen met de anderen zal het mooglyk niet zo moeilyk vallen,
een juist oordeel te vellen.
Om deze vergelyking met eenige naauwkeurigheid te maaken, zullen wy de
Weetenschappen en Konsten der Ouden, ten tyde dat zy den hoogsten top van
volkomenheid beklommen hadden, in eenigen van derzelver voornaamste takken,
tegen over de onzen stellen, en dan ons oordeel opmaaken.
Wy beginnen met die Weetenschap, welke, volgens het zeggen van eenen der
grootste hedendaagsche Dichteren, de waare Weetenschap van den mensch is, ik
meen die van den Mensch zelven. In dit opzigt is, naar ons inzien, het voordeel aan
onzen kant. De Ouden kenden, 't is waar, het menschlyke hart grondig. En geen
wonder, om het te kennen, behoeft men maar met een aandagtig oog zigzelven
gade te slaan, in zynen eigenen boezem in te treeden, en op de daaden van anderen,
met de beginselen waaruit die spruiten, te letten: men behoeft maar op te merken
en te oordeelen. En de Ouden konden, even zo wel als wy, opmerken en oordeelen.
CICERO, SENECA, ontleeden, om dus te spreeken, alle onze driften konstiglyk. De
Dichters schilderen onze aandoeningen zo voortreflyk, dat het niet mooglyk is, hen
te verbeteren; ja zelfs moeilyk, hen te evenaaren. De lessen hunner Zedenkundigen
zyn vol van kragt en waarheid. Doch zy misten dien leerstelligen trant van
onderwyzing, welken de Hedendaagschen bezitten, en die hunne redeneeringen
tot den trap van betoogingen opheffen. De Zedenkunde van WOLFF is een volkomen
betoog van alle onze pligten. Daarby, de Ouden misten dien grooten beweeggrond,
welken ons het Christendom heeft opgeleverd, de onsterflykheid der Ziele; een stuk,
dat door de Ouden onder de twyffelagtige vraagstukken gesteld wierd, en dat nu
ten vollen is aan den dag gebragt door dien grooten Leeraar, die meer wist dan
SOCRATES en alle de Wyzen t'zamen, en den mensch beter kende dan ooit eenig
Sterveling.
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Hoe fraai ook de Ouden over de pligten schreeven, waar vindt men eenen eenigen
uit hun, die in dit opzigt met onzen GELLERT konne vergeleken worden?
Wat was de Godgeleerdheid der Ouden in vergelyking met de Hedendaagschen?
Even dat, wat twyffeling is in vergelyking met zekerheid, een schemerlicht in
vergelyking met den vollen dag. Naauwlyks kenden zy het Opperwezen. Honderden
van harssenschimmige Goden vervulden het gemoed der bygeloovige menigte met
vrees en duizenderlei ydele bekommernissen, en strekten den verstandigen tot spot,
den Dichteren tot tydverdryf. Nu de Openbaaring de Godheid heeft doen kennen,
zyn alle die Goden verdweenen, en het eenige Opperwezen, hoe zeer omtogen
met eene heilige en nooit doordringbaare schaduwe, verschaft den Wysgeer de
verhevenste stof tot de leevendigste bewondering en aanbidding, wanneer hy Gods
Grootheid, Wysheid en Goedheid in de Schepselen ontdekt; en den eenvoudigen
Christen de streelendste hoop, den vleijendsten troost, wanneer hy, zo in de natuur,
als in de Heilige Bladeren, het Opperwezen ziet afgeschetst als de opperste
Goedheid, de oneindige Wysheid, en de aanbidlykste Grootheid.
Wat was de Geneeskunde der Ouden in vergelyking met de Hedendaagsche?
HIPPOCRATES en GALENUS waren groote mannen; en nog heden putten wy in hunne
werken, als voortreflyke bronnen. Maar hier zyn de leerlingen den leermeesteren
oneindig voorby. En geen wonder. De Geneeskonst is eene Weetenschap, die
grootlyks op ondervinding en waarneemingen steunt. Nu voegen de Hedendaagschen
de ondervindingen en waarneemingen der Ouden by de hunnen. Wat HIPPOCRATES,
GALENUS, CELSUS, hebben ondervonden en aangetekend, zyn zo veele stukken,
welken zig de Hedendaagschen hebben ten nutte gemaakt, en die zy voegen by
het geen zedert de tyden dier groote mannen is opgemerkt en aangetekend. Daar
by, eene veel uitgebreidere Zeevaart en een veel wyder uitgestrekte Koophandel
verschaffen eenen ryken voorraad van veelerlei voortbrengzelen uit zo veele Landen,
(*)
die den Ouden onbekend waren, en verryken de Geneeskunde .
In alle de takken der Wysgeerte zyn wy den Ouden on-

(*)

Over dit onderwerp verdient geleezen te worden G. VAN DOEVEREN, Sermo Academicus de
recentiorum inventis medicinam hodiernam veteri praestantiorum reddentibus. 1771.
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eindig verre voorby. De zogenaamde Wezenskunde , van dewelke zommigen zo
grooten ophef maaken, en tegen dewelke anderen den neus met de grootste
veragting optrekken, doch die, onzes ondeels, zo duidlyk leert onderscheiden en
bepaalen, en dus als de grondslag is van wel te denken en juist te redeneeren, was
(†)
by de Ouden eerst in de geboorte. De Bovennatuurkunde , welke haare Zuster, of,
zo men wil, haare Dogter is, wierd door veelen uit de Ouden vlytiglyk beoeffend.
PLATO, de onsterflyke PLATO, dagt veel over de Wezens der dingen, over de Ziel,
over de Godheid, over de Wereld. LEIBNITZ, de grootste man in dezen tak die immer
leefde, rekende het zig tot eenen roem, te erkennen, dat hy veel aan PLATO schuldig
was: maar met dat alles, wat was de Leermeester hier in vergelyking met den leerling.
Ook hier, het geen verwarring is in tegenstelling van de order, schaduwen in
tegenstelling van het helderste licht: men behoeft het schoone werk van den door
(§)
en door geleerden BRUCKER , maar raad te pleegen, om klaarlyk te bespeuren, hoe
duister de wysgeerte van PLATO was: en, het zy men dit toeschryve aan een
Staatkundig oogmerk in dezen grooten Wysgeer, die, naamlyk, uit vrees voor
vervolging in zyne bygeloovige tyden, zyne gevoelens niet regt uit dorst openbaaren,
maar ze omkleeden wilde met duisterheden, welken hem altyd eene uitvlugt open
lieten, het zy dit waarlyk uit de verwarring zyner denkbeelden zy voortgevloeid; dit
is ten minsten zeker, dat zyn stelzel allerduisterst was. En even dit zelfde zal men
bevinden, waar te zyn met betrekking tot alle de Grieksche Schoolen, wanneer men
het aangehaalde voortreslyke werk met aandagt leest. Wat twyffelagtigheden, wat
raadzelagtige voorstellen, wat gewaagde gissingen, omtrent de Natuur der Goden,
de voortbrenging der Wereld, en diergelyke stukken! En geen wonder, die groote
Leeraar, welke het leeven en de onsterflykheid heeft aan den dag gebragt, welke
de Godheid heeft doen kennen, was nog niet verscheenen. Zyne leerlingen moesten
eerst uit eenen kleinen hoek des Aardbodems uitgaan, en alle die Goden, alle die
uitvloeizelen, alle die harssenschimmen der naar waarheid en licht in de dwaaling
en duisternis heromtastende Wyzen, doen verdwynen. Door

(*)
(†)
(§)

Ontologia.
Metaphysica.
Hist. crit. Philosophiae.
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hun op een zeker besluit bepaald, stappen onze Wysgeeren met eenen gerusten
tred tot het zelfde einde voort. Zy behoeven niet te zoeken, het is voor hun gevonden;
zy hebben maar te betoogen, het geen de Ouden moesten uitvorschen. Eene
vermetele Wysgeerte mag uit de hoogte met veragting op de Openbaaring nederzien;
zonder die Openbaaring zoude zy niet zyn wat zy is. Wy mogen eenen DESCARTES,
eenen LEIBNITS, eenen WOLFF bewonderen, zy verdienen het: maar wat moeten wy
niet gevoelen voor die Visschers, die geringe Menschen, welken hunne Leermeesters
zyn geweest; en die, zonder eenig Wiskundig of Geleerd toestel, hunne denkbeelden
voorstelden, en nogthans terstond de goedkeuring wegdroegen? Het was, dat de
eeuwige Wysheid uit hunnen mond sprak, en het innig gevoel van 't algemeene
Menschen verstand, maar eens op den weg geleid, voor hun pleitte.
In de Wiskunde, die Weetenschap welke alleen in voorwerp van de Wezenskunde
verschilt, of liever dat gedeelte van de Wezenskunde is, het welk zig tot de
grootheden bepaalt, hadden de Ouden groote vorderingen gemaakt. EUCLIDES is
nog de eerste Leermeester der Jeugd, wiens geleide in de beoeffening der
Meetkunde algemeen gevolgd wordt: maar zyn werk is slegts eene inleiding tot die
Weetenschap; en wat is hy in vergelyking van NEWTON, DESCARTES, LEIBNITZ, de
BERNONILLIES, EULER! De Ouden wisten niets van de Stelkunde, die sleutel tot de
verborgenste Weetenschappen, en de verhevenste rekeningen. Dat deel, 't welk
men de verheve Wiskunde noemt, was hun geheel onbekend. ARCHIMEDES was
een groot Werktuigkundige, 't is waar; maar misschien minder dan men denkt, dewyl
men de inrigting zyner Werktuigen niet kent. Wy bekennen ook, dat het schynt, dat
de Ouden in die Weetenschap zeer verre moeten geweest zyn, als men in
aanmerking neemt, wat verschriklyke gevaarten hunne Bouwkonstenaars hebben
weeten in de hoogte te verheffen; en eene verre gevorderde Werktuigkunde schynt
eene zeer volmaakte Wiskunde te onderstellen. Doch dit besluit gaat niet ten vollen
door. De Werktuigkunde, schoon, zal zy volgens haare gronden geleerd worden,
op de Wiskunde gegrond, hangt evenwel zeer veel af van eenige bloote opmerkingen,
geholpen door eenen doordringenden geest; getuigen dien grooten Italiaanschen
Werktuigkundigen, die geene Wiskunde in 't geheel bezat, en zyne geheele
Weetenschap alleen aan zyne natuurlyke Op-
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merkzaamheid, en bloot Vernuft, schuldig was? Ik meen den beroemden ZABAGLIA .
Het is gantsch niet onmooglyk, dat de Ouden by een gelukkig toeval aan de
uitvinding gekomen zyn van Werktuigen, waarmede zy ontzaglyke gevaarten konden
opheffen, en die nu verlooren zyn, en misschien in hun zelven zeer eenvoudig
waren, zo dat, indien een dergelyk gelukkig toeval ons dezelven wederom deed
kennen, wy meer verwonderd zouden staan over onze domheid, van ze niet
uitgevonden te hebben, dan over de Werktuigen zelven. Het eenvoudigste wordt
dikwyls voorby gezien. Behalven dat, het geen de Werktuigkunde thans door weinige
handen verrigt, kunnen in de Oudheid duizenden hebben uitgevoerd, welken, of
door het algemeene bygeloof, of het volstrekte Oppergezag der Vorsten, in 't werk
gesteld wierden. En dit schynt wel het geval geweest te zyn in die Landen, waar
men nog, gelyk als op zekere plaatsen van Engeland, steenen van eene zwaarte,
welke byna niet te bewerken schynen, opeen gehoopt vindt; en, in een oudtyds zo
onbeschaafd gewest, geen gewrogt der konst schynen kunnen geweest te zyn. En
eindelyk hoe veele Werktuigen daar de Ouden niets van wisten? Al hadden wy niets
anders dan de Uurwerken boven hun, wat een voordeel zouden wy niet boven hun
hebben!
Na de Wiskunde, komt de Natuurkunde in aanmerking; en een ieder die eenige
beleezenheid in de schriften der Ouden heeft, weet, hoe weinig vorderingen zy in
die Weetenschap gemaakt hadden. Het schynt, dat zy weinig begrips hadden van
door middel van proefneemingen de natuur zelve raad te vraagen. Ook hadden zy
daartoe de noodige Werktuigen niet. Zy wisten noch van Vergrootglazen, noch van
Verrekykers, noch van Lugtpompen. Dus beschouwden zy de Natuur niet dan
oppervlakkig, en drongen nimmer door in haar binnenste. Zy wisten dan weinig van
de eigenschappen des Lichts, of der Lugt. Een NEWTON moest het Prisma in de
hand het eerste ontleeden, en een GUERICKE de Lugt verdikken, verdunnen,
wegneemen, wedergeeven. De Zeilsteen was hun, ten minsten in zyne nog
onverklaarbaare eigenschappen, onbekend. Van de Elektriciteit hadden zy geen
denkbeeld: en de eigenschappen der vaste Lugt, daar zelfs onze Vaderen niet

(*)

Zie VOLKMAN'S Reisb. IV. Deel, bl. 307.
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om dagten, en waaromtrent wy nog eerst Leerlingen zyn, waren hun geheel
verborgen.
In de Natuurlyke Historie, dat voortreflyke gedeelte der Natuurkunde, zyn wy ook
oneindig verder dan de Ouden. ARISTOTELES, 't is waar, en PLINIUS, hebben veel
fraais over de Dieren geschreven: maar hoe veele dwaalingen hebben de
Hedendaagschen niet in hunne Werken ontdekt. Daar by, hoe veele soorten van
Dieren kennen wy niet, getrokken uit aan de Ouden onbekende gewesten, die het
hun onmooglyk was te kennen. ARISTOTELES en PLINIUS zyn niets by LINNAEUS en
BUFFON.
Even zo als met de Natuurkunde, was het by hun met de Starrenkunde gesteld.
By gebrek aan Verrekykers en Uurwerken, was het hun onmooglyk de beweegingen
en gedaanten der Hemelbollen zo juist te kennen als wy doen, en, by gebrek van
onze verhevene Wiskunde, die de kromme Lynen zo stiptlyk weet te berekenen,
waren zy niet in staat, de afstanden en omloopsperken der Hemelsche Lichaamen
te ontdekken en te bepaalen.
Hunne Scheepvaart was niets in vergelyking der onze, by eene gebrekkige
Starrenkunde en het gemis van den Zeilsteen, was het hun onmooglyk onbekende
zeeën te bevaaren; en de kusten uit het oog te verliezen, was voor hun al te
gevaarlyk. Zonder den Zeilsteen had COLUMBUS nimmer de nieuwe Wereld durven
zoeken, en dat merkwaardige Werelddeel was ons eeuwig onbekend gebleven.
Het geen ik hier van de Zeevaart zegge, is genoeg om van de Aardrykskunde
der Ouden te oordeelen. Van Spanje tot de Ganges, van de Elbe tot den Atlas, zie
daar de paalen van de Aardrykskunde der Ouden. Meer Zuidwaards dan het even
genoemde gebergte, was in hun oordeel het aardryk door de hette verschroeid; en
de Rixeische bergen, die men in Rusland zoeken moet, waren Noordwaards de
paalen der bewoonbaare Wereld, verder dan de welken niets was dan eene niet
(*)
bewoonbaare koude .
Zie daar een tafereel, dat onze eigenliefde ten hoogsten vleijen moet. Gevoelig
voor het verhevene der Weetenschappen, moeten wy de Voorzienigheid vuuriglyk
danken, dat zy ons bestaan op deze Wereld tot deze verlichte tyden heeft
verschoven. Maar wy moeten daarom niet met veragting op de Ouden nederzien.
Zyn wy hun in sommige stukken voorby, daar zyn anderen, in de welken wy hen

(*)

Ulterius nihil est nisi non habitabile frigus.
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niet overtreffen, zo wy hen al evenaaren. Doch het beschouwen daarvan stellen wy
uit tot eene nadere gelegenheid. Alleen merken wy hier aan, dat wy onze
meerderheid niet aan ons grooter Vernuft, maar alleen aan voor ons gelukkige
omstandigheden te danken hebben. Dit meenen wy reeds by elken Tak te hebben
aangewezen. De Openbaaring, die zy misten, heeft onze Zedenkunde volmaakt,
onze Wezens- Ziel- en Bovennatuurkunde tot haar waare oogmerk geleid. Gelukkige
Uitvindingen, die men alleen aan de schikking der Voorzienigheid moet danken,
hebben onze Natuurkunde, Starrenkunde, Zeevaart, en Aardrykskunde volmaakt.
Daarby, wy hebben de uitvindingen der Ouden vooruit in ons voordeel; wy vinden
den Steen reeds ten halven boven op den berg opgerold; wy hebben het werk maar
op te vatten daar zy het gelaaten hebben. Daar wy op hunne schouderen klimmen,
is het ons ligt verder te zien dan zy zagen, schoon zy even zo goede oogen hadden
als wy.
Maar eer wy thans eindigen, nog eene vraag. Indien wy in zo veele stukken boven
de Ouden zyn, van waar dan dat algemeene vooroordeel voor de Ouden? 't Is tog
bekend, dat by veelen niets agting verdient, wat niet van de Ouden komt, of in
navolging der Ouden geschiedt. Het is niet mogelyk, deze vraag op te lossen. Daar
is een tyd geweest, en die tyd is nog geene drie Eeuwen van ons af, toen de Ouden
verre boven de toenmaaligen waren, ik meen den tyd van het herstel der Letteren.
Toen vond men naauwlyks iets dat waarlyk fraai was, dan by de Ouden. Wat waren
de Geschriften der Monniken, de eenigste Geleerden van dien tyd, in vergelyking
met die der Ouden. Wat hunne lamme Vaarzen by die van VIRGILIUS? Wat hunne
laffe Preeken by de redenvoeringen van CICERO? Wat hunne barbaarsche Kronyken,
vol van verdichtselen en ongerymdheden. by LIVIUS, TACITUS, TEUCYDIDES! Dit
boezemde den Geleerden van dien tyd, en dat met het hoogste regt, eene
onbepaalde agting voor de Ouden in. Van de Ouden moest men alles leeren. Zonder
hun was ERASMUS geen Erasmus, BACON geen Bacon, GROTIUS geen Grotius
geweest. Die agting ging van den eenen Geleerden op den anderen, van den
Leermeester op den Leerling, over, en bleef stand houden nog in eenen tyd, toen
de laateren zo groote vorderingen gemaakt hadden, dat zy den Ouden, hunnen
geweezenen Leermeesteren, in veele stukken op zyd, in anderen voor by, gekomen
waren: en deze agting houdt nog
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stand. Ook kan men nog veel, oneindig veel, van de Ouden leeren. In een volgend
Vertoog zullen wy aantoonen, in welke stukken de Ouden, zo niet boven de
Hedendaagschen, uitmunten, ten minsten niet onder hun zyn. Wy zullen zien, dat,
wat tot den goeden smaak behoort, voortreflyk by de Ouden is; en dat wie in de
Dichtkonst, en de Konst van wel te spreeken en te schryven, vorderen wil, vooral
wien een Geschiedschryver wenscht te worden, geene betere Leermeesters neemen
kan dan de Ouden.

Over het kwaad van de menigte der boeken, en der groote
boekverzamelingen.
(Uit het Engelsch van HORACE WALPOLE, Esq.)

Van veel Boeken maaken is geen einde, en veel leezens is vermoeijinge
des vleesches.
SALOMO.
De Liefhebbers der Letteren, wier drift althans zo groot als pryslyk is, beklaagen
zich over het verlies der Alexandrynsche Boekerye, welke gezegd wordt zeven
honderd duizend Boekdeelen bevat te hebben. Hoe onnadenkelyk groot deeze
schade, dit verlies, ook mogt weezen, hebben tyd en vlyt zulks ten overvloede
geboet; en, indien ik niet vreesde voor een Goth gehouden te zullen worden, zou
ik bykans als myn nederig gevoelen durven voorstellen, dat de vernieling van die
Boekery eer een zegen, dan een onheil, was voor het Gemeenebest der Letteren.
Wat mogen wy veronderstellen, dat deeze veele duizenden van Boekdeelen
behelsden? Waren die zeven honderd duizend alle leezenswaardig? Indien ja: wie
hadt tyd om ze te leezen; indien neen, dan hebben, ten minsten zo veelen als 'er
van dien stempel zich onder bevonden, gelukkig een welverdiend lot ondergaan.
----- Deeze Boeken, mogen wy veronderstellen, behelsden groote schatten van
Wysbegeerte, Starrekunde, Aardrykskunde, Geschiedkunde, Dichtkunde,
Redeneerkunde, Wiskunde, enz. een voorraad van vermaaklyk onderhoudende
Nieuwigheden; en een stapel kundigheden, strekkende tot het ophelderen, of liever
aartig verduisteren, van de Egyptische Godgeleerdheid en Beeldenspraak. Iemand
kan niet gelooven, dat, schoon dezelve een grooter menigte bevatten van oude
Weetenschap en Welspreekenheid, dan die onzen tyd bereikt heeft, deeze Boekery
opgevuld geweest hebbe met Schryvers van grooter kundigheid, of die grooter
ontdek-
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kingen gedaan hadden dan wy ontvingen van anderen onzer eerbiedenswaardige
Voorouderen. Wenschen wy om meer Fabel-Geschiedenissen, om meer
harssenschimmige Wysbegeerte, om meer geheel onvolkomene en gebrekkige
Starrekunde, om meer van misslagen krielende Aardrykskunde, dan wy reeds
bezitten onder oude Naamen? ----- Ik spreek niet tot nadeel der Ouden; ik zoek
hunner verdiensten niets het minste te onttrekken; doch, dewyl hunne ontdekkingen
vry onvolkomen, en hunne overleveringen zeer onnauwkeurig waren, kunnen wy
met geene voeglykheid altoos wenschen dezelve vermenigvuldigd te zien. ----Wanneer wy in aanmerking neemen, dat de helft onzer tegenwoordige kundigheden
ontstaan is uit de ontdekking der dwaalingen, die men, in vroegeren tyde,
kundigheden noemde, mogen wy onszelven geluk wenschen en troosten, dat de
naspeuring der Waarheid althans zo gemaklyk valt, zonder zo veele valsche lichten
om ons te misleiden, als of wy wisten hoe veel meer slegte en ongegronde gissingen
door onze Voorvaders gemaakt waren.
Om niet te melden, op welk eene verbaazende wyze, die Boekery andere
Boekeryen zou hebben voortgebragt, hoe veel Overzettingen, Verklaaringen,
Bylaagen, Verschillende Leezingen, Uitbreidingen; ja hoe veel Geschilschriften
zouden zyn voortgekomen, uit bykans elk Boek in deeze veelbevattende Boekery;
ARISTOTELES alleen, wiens Werken, of ten minsten, die voor de zynen gaan, nog
gelukkig in weezen zyn, stondt, twee eeuwen geleden, in zulk eene blaakende
hoogagting, dat niet minder dan twaalf duizend Schryvers gezegd worden tot
verklaaring zyner Schriften de pen gevoerd te hebben. En, schoon onder de
Schryvers der Alexanderynsche Boekery niemand zulk een talryken Aanhang
verworven mogt hebben, zal het, nogthans, wanneer wy in aanmerking neemen,
welk een diepen eerbied men betoont voor alles wat Oud is, of Geleerdheid genaamd
wordt, geen twyfel lyden, of het in weezen blyven van die verwoeste oude Boekery,
zou de Boeken vermenigvuldigd hebben in zulk eene maate, dat de grootste
Letterblokkers dezelve met leedweezen beschouwden: dewyl weinigen zulk eene
sterkte van gezigt, zulk eene vastheid van gesteltenisse, hebben, of zulk een lang
leeven ten deele valt, dat zy in staat zouden weezen om hunne nieuwsgierigheid
te verzadigen als zulk een Oceaan van Letterkunde zich voegde by de reeds groote
overstrooming van Schriften. Eenigen, 't is waar, zyn zulke Reuzen in de
Letteroefeningen, dat zy Griekenland, Rome, Arabie, Persie overweldigen, en zelfs
hunne overwinningen uitstrekken tot de verafgelegene Copthen. Zommigen staan
bekend, dat zy elken dag zestien of achttien uuren leezen; en een groot Held in de
geleerde Wereld roemde, dat hy zodanig alles, wat te leezen was, geleezen hadt,
dat hy zich genoodzaakt vondt thans
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de Leevensgeschiedenissen van de Hoogeweg-rooveren te leezen. Doch weinigen,
helaas! weinigen worden 'er tegenwoordig van die sterkte gevonden. Weinigen
gelyken naar den grooten ACCURSIUS, die stofte dat hy zeven honderd fouten in
CLAUDIANUS verbeterd hadt, als hy ter post door Duitschland reisde.
Om de waarheid te zeggen, wy hebben niet alleen genoeg Oude Boeken, maar
wy bevinden ons overlaaden met oude en nieuwe, als wy in aanmerking neemen
hoe weinig 'er geleezen wordt, en hoe onmogelyk het is alles te leezen wat reeds
geschreeven is. In het laatste opzigt, zyn de hedendaagsche Schryvers veel beter
te verontschuldigen dan de hedendaagsche Leezers. Deeze Schryvers schryven
voor het tegenwoordig uur: dewyl zy niet weeten of hun schryven morgen zal
geleezen worden. Doch, wat de Leezers betreft, die steeds na nieuwe Boeken
hongeren; ten hunnen opzigte zou ik, met alle nederigheid te verstaan geeven, dat
alle Boeken, hoe langen tyd geleeden ook geschreven, alleszins, en tot alle einden,
nieuwe Boeken zyn voor allen die ze nimmer geleezen hebben. De Menschen in 't
algemeen weeten niet welke verzamelplaatzen van Kennis en Vermaak 'er daadlyk
bestaan. 'Er is geen onderwerp over 't welke niet reeds Boeken genoeg in de Waereld
zyn, om alle de ledige uuren van niets doende lieden te vullen, die dagelyks iets
nieuws verlangen. Misschien is het niet zeer by vergrooting gesprooken, dat men
dag aan dag Oude Boeken uitgeeft. De Boeklyst der Bodlejaansche Boekery, alleen,
beslaat vier deelen in Folio; die van het Vaticaan is nog veel grooter. ----- De Papieren
over het Bangoriaansche Geschil, bestaande uit twee Schellings of Halfkroons
stukjes, kosten meer dan dertig Ponden Sterling: doch deeze Papieren zyn met
anderen van soortgelyken aart, zo ik geloof, reeds vergaderd tot hunne
Alexandrynsche Voorvaderen. ----- De Dagverhaalen van den Oorlog, tusschen de
hoogstdoorlugtige Prinses CANNING, en de Egyptische Sultane MARIA SQUIRES,
maaken geen onaanzienlyk vertoon in de hedendaagsche Boekeryen, en het gewigtig
stuk over de Herstelling van het Joodendom voegde veel toe in de kassen der
Geschiedkunde, en twistende Godgeleerdheid.
Zekere FERRI schreef elfhonderd Leerredenen over den Brief aan de Hebreen.
Andere werkzaame Schryvers hebben zich zo zeer vermoeid om nieuwe
Onderwerpen uit te vinden, of ten minsten zo vast beslooten nieuwe Boeken te
schryven, dat zy Catalogussen hebben opgesteld van de onderscheide Naamen
der Schryveren, of die in byzondere omstandigheden de pen voerden. BAILLET heeft
niet alleen een verslag uitgegeeven van de Anti's, dat is van zodanige Boeken als
tegen anderen geschreeven zyn; maar hy ondernam een Werk, waarin hy zich
voorstelde eene beschryving te geeven van zodanige Boe-
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ken als men voorgenomen hadt te schryven. ----- NAUDE stelde een lyst op van
Schryvers die hunne naamen vermomd hadden, en eene andere van groote Mannen,
die van Toovery beschuldigd geweest waren. ----- DECKER gaf ons een berigt van
Naamlooze Schryvers, en PIERIUS VALERIANUS een lyst van ongelukkige Geleerden;
en een ander van Geneesheeren, die Dichters waren; KORTHOLT van Bisschoppen,
die den zangberg opklommen, en MENAGE van Kerklyken, die wellustige verzen
gemaakt hadden. ANCILLON was nog keuriger; want hy vervaardigde een Catalogus
van Geleerden, die niets schreeven. HOTTINGER, een ander ernstig beuzelaar, heeft
twee geheele bladzyden gevuld met naamen der zodanigen, die Briefwisseling met
(*)
hem hielden: en eenige jaaren geleden was 'er een Fransch Abbé , die Schryver
werd op een geheel nieuw plan; een verhaal schenkende van zulke Schryvers, als
hem hunne Werken ten geschenke gezonden hadden. Alleenlyk is het te
verwonderen, dat geen deezer arbeidzaame Bydraageren het niet in 't hoofd kreeg
om een Verhaal te geeven van zodanige Boeken als zints lang verlooren zyn, schoon
hunne Schryvers, even als HORATIUS en OVIDIUS, de wereld en zichzelven verzekerd
hadden, dat hunne Werken onsterflyk zouden weezen.
Doch iemand behoeft geen honderd jaaren agteruit te treeden, om voorbeelden
te vinden van den verbaazenden aanwas der Schryveren; de Gazettes, de
Nieuwstydingen, de Magazyns, de Leevensbeschryvingen, de Woordenboeken,
van onzen eigen tyd, strekken tot beslissende bewyzen van myne stelling. ----- In
de daad, indien de woede van Boeken uit te geeven, in dezelfde evenredigheid
toeneemt, kan ik niet anders zien, of de geheele wereld zal opgevuld worden met
Boeken; en dat het zo noodig zal worden een veld met Boeken te verbranden, als
een veld met ruigte en onkruid. De middelen zelfs, uitgedagt, om het misbruik te
verminderen, doen het vermeerderen; te weeten: over alle Weetenschappen heeft
men zo veel geschreeven, dat de Verkorte Leerboeken een bykomend kwaad
uitmaaken.
Ik kan gemaklyk begrypen, dat een Chinees of Indiaan, in vervolg van tyd Europa
bezoekende, zynen Vriend, in den zwellenden Oosterschen styl zal schryven. ‘Dat
het bezwaarlyk valt in deeze Gewesten te reizen, ter oorzaake van de uitgestrekte
woestliggende landstreeken, welke men Boekeryen noemt, die, weinig bezogt en
ongehaavend liggende, eenen stilstand van rottende en ongezonde lugt maaken;
dat, desniettegenstaande, de Inwoonders, zo verre zyn van uit te rooijen en te
verdelgen, 't geen zy zo weinig agten en gebruiken, deeze woestenyen steeds
uitbreiden; dat zelfs

(*)

Abbé DE MAROLLES.
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zommigen der Inboorelingen, die zich verder dan gewoonlyk in deeze wouden
begeeven hebben, zich verstouten om ze aan den eenen en anderen kant uit te
leggen en te verplanten: en, schoon zy verzekerd zyn, dat hun eigen arbeid, den
volgenden dag, zal vernield worden door den een of ander hunner Buuren, gaan
zy voort in hun ydele bezigheid, en streelen zich met de hoope der Onsterflykheid:
dewyl zy iets toegebragt hebben aan het vergrooten van eene wildernis, welke
niemand verwaardigt in te treeden. ----- Daar zyn 'er, in de daad, eenigen, die, uit
vreeze van verdoold te zullen geraaken in het woeste woud der Geleerdheid, waar
men voorgeeft dat elke boom een Boom der Kennisse is, getragt hebben hunne
Landgenooten over te haalen om alles met tak en wortel uit te rooijen; behalven
één of twee geliefde stronken, van welken zy voorgeeven dat alle kennis kan
verzameld worden, en alle Kunsten en Weetenschappen behelzen. 't Is waar, zy
stemmen niet overeen, welke Schryvers men dien voorrang moet toekennen. De
eene Party beweert dat het hun Alcoran is, de ander, een oude Dichter, HOMERUS
geheeten; de eerstgemelden schynen hunnen Godsdienst met een dichterlyke
verbeeldingskragt te beoefenen, en de laatstgenoemden zyn gereed voor hun
gevoelen te stryden, als waren zy door een Godsdienstige geestdrift bezield.’
Maar, om niet te lang de rol te speelen van een ingebeeld toekomend
Hekelschryver, keer ik weder tot myn eerste Voorstel, dat 'er reeds Boeken genoeg
zyn, indien de Wereld waarlyk genegen is om te leezen: en dat beide de smert over
het verlies van oude vermiste Schryveren, welken wy niet weeten of ze goed dan
kwaad waren, en de begeerte tot nieuwe Boeken, over welker goed- of kwaadheid
wy ons niet bekreunen, even zeer ten blyke strekken van een valschen en bedorven
Smaak. De eerste klagte strookte met de Schoolvossery der jongst verloopen Eeuwe,
toen het niet verschilde welke een beuzelagtige en belachlyke Schrysstoffe men
uitkoos, als het slegts zuiver Latyn was, waarin men ze opdischte.
SCALIGER en CARDANUS, twee magtige Oppervorsten in het Ryk der Geleerdheid,
hebben lang en breed getwistredend of de Pappegaaijen leelyke Vogels waren dan
niet; beiden bedienden zy zich ruim en ryklyk van de Wapenen, toen by de Geleerden
in gebruik. Ik zal, mogelyk, vervolgens, gelegenheid hebben om een verslag te
geeven van den beuzelagtigen oorlog, eertyds gevoerd tusschen de destigste
Hoogleeraaren van de meeste Hoogeschoolen, van Sienna tot Leyden. ----- De
gesteldheid der hedendaagschen op Boeken, nieuwe Boeken, herinnert my, dat
eenige Heeren, in de nabuurschap van BALZAC woonende, hem een bezoek
geevende, onder anderen hem verzekerden, dat hy niet kon gelooven hoe groot
een eerbied zy hadden voor hem en Messieurs ses Livres.
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Tydlyk geluk hangt, voor een groot gedeelte, af van onze
zielsgesteltenisse.
Twee deeze stelling ophelderende Characters.
Tydlyk Geluk is, voor een groot gedeelte, toe te schryven aan kleine omstandigheden.
Wy moeten steeds tragten elk voorval deezes leevens van de gunstigste zyde te
bespiegelen, om dit tydlyk Genoegen te verwerven; en zulks is van meer aanbelangs
dan men in den eersten opslage denkt, of zich ligtlyk kan verbeelden. Door mangel
hier aan worden onderscheide Persoonen zeer verschillend aangedaan, door
dezelfde omstandigheden. Om dit op te helderen, zullen de twee volgende Characters
kunnen dienen.
Ik vervoegde my deezen morgen by Mevrouw B----- die alle zegeningen deezes
leevens bezit, welke hetzelve kunnen veraangenaamen, en aardsche gelukzaligheid
mogen heeten; doch, door haare eigene ongelukkige gesteltenis, verkeert zy ze
alle in zo veele plaagen en elenden. By myn inkomen werd ik begroet met deeze
taal. ----- ‘Zo komt gy dan eindelyk. ----- Ik kan u niet vraagen deezen middag by
my te blyven eeten. ----- Niemand op aarde lydt 't geen ik uit te staan heb! ----- Geen
Huis is in zulk eene verwildering en verwarring als het myne! Myn Kamenier en
Werkmeid zyn deezen morgen heen geloopen, myne Keukemeid ligt ziek - twee
myner Kinderen zyn deerlyk verkoud - met een woord ik ben de ongelukkigste Vrouw
op den aardbodem! ----- Om myne onrust te vermeerderen heeft myne Oudste
Dogter haar woord gegeeven om deezen avond op Assemble te gaan by W-----, zy
zal het niet naalaaten: en als iemand my eenigen dienst zou kunnen doen, zie ik
altoos dat men my alleen laat. ----- Waarlyk, ik geloof dat ik onder een kwaad
gestarnte gebooren ben!’ ----- Op deezen vloed van misnoegen, nam ik myn afscheid
van deeze klaagende Mevrouw: dewyl ik duidelyk bemerkte, dat ik, door langer te
blyven, alleen gelegenheid zou gegeeven hebben, om haar de lyst haarer jammeren
te doen verbreeden.
Naa huis gaande trad ik in by Mevrouw P-----, in 't best haars leevens, over welke
ik zints lang het grootste medelyden gevoelde: dewyl zy zich in zeer kommerlyke
omstandigheden bevindt; een talryk gezin van nog zeer jonge Kinderen, een
verwaande Zot tot Egtgenoot, heeft, die geheel en al aan verkwisting en losbandige
vermaaken is overgegeeven. ----- Ik vond, deeze beminnelyke Mevrouw zingende
voor een lief Kind, 't geen speelende op haar schoot zat. ----- Op een Le-
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dikant, by het vuur, lagen drie zieke Kinderen. ----- Op het oogenblik dat myne
Vriendin my zag, straalde de vreugd uit haare oogen, en een leevendige blos
verspreidde zich op haare bleeke en vermagerde kaaken. ----- Zy rees op, ----- zy
liep my te gemoet, met deeze heusche taal: ‘Hoe gelukkig dat ik u mag zien! Gy
verheugt my door uw onverwagt bezoek! Gy moet, egter, de wyze, waar op ik u
ontvang, ten goede houden; myn Meid is deezen morgen weg gegaan, en heeft niet
alleen al myn Linnentafelgoed, maar ook Lepels en Vorken, mede genomen. Kunnen
wy, (zeide zy lachende,) eeten zonder tafelkleed en verderen toestel? Gy ziet ik heb
niemand om my te helpen dan de kleine ALIDA, ----- maar, juist daarom, willen wy
te meer onszelven en gelukkig zyn ----- wy zullen lachen en de oude dingen
ophaalen. ----- De drie kleinen, die gy daar ziet liggen slaapen, zyn ziek geweest;
doen zy bevinden zich beter, en zullen, hoop ik, binnen weinig dagen hersteld zyn.
Kom, ALIDA, maak ons tegen den middag wat gereed, het zal schraal, maar, met
een goed hart genooten, lekker weezen.’ ----- Ik sleet den dag by deeze uitmuntende
Mevrouw, - my hoogst verwonderende over den moed, met welken zy zichzelve
opbeurde, onder de weezenlyke rampspoeden deezes leevens; terwyl de misnoegde
Mevrouw B-----, te midden van al haaren overvloed, alleen myne veragting gaande
maakte.

Zedelyke bedenkingen.
Een goed overleg is de helft van een werk. ----- Veele menschen doen dubbelen
arbeid, om dat ze in de bestiering hunner zaken een goed overleg verwaarloozen.
Zulke menschen zyn altoos beslommerd, en hebben nooit gedaan werk.
De aanwas, de vermeerdering van Kunsten en Wetenschappen is een zeer
overtuigend bewys, dat de Wereld niet van Euwigheid is. In de Kindsheid der Waereld
was alles ruw. Met den tyd kwam 'er beschaafdheid, en de in het ruw uitgevonden
Kunsten en Wetenschappen worden van dag tot dag volmaakter.
Al wie zich aangord, om alles te willen verdedigen, het zy 'er grond of geen grond
toe is, alleen uit eenen lust of gewoonte, om anders te willen denken, dan men over
het algemeen doet, en de aart der dingen ons leert, die verkrygt welhaast, en verdient
ook met regt, den naam van styfzinnig.
Ligtvaardig zyn oordeel te vellen over alle voorkomende gevallen, is doorgaans
het werk van een slegt hoofd, die niet gewoon is eenige zaak door te denken. Maar,
wanneer een
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man zyn oordeel, van anderen hem asgevorderd, geeft, naar het beloop, of de
uitkomst, die dusdanige zaken gewoon zyn te hebben, handelt hy voorzigtig en als
een verstandig man past.
Wat kan een bedaard mensch niet oneindig meer uitvoeren, dan een die driftig
van gestel is. ----- Menige goede zaak is door drift bedorven, en menige bedorven
zaak door een bedaard gedrag weer te regt gebragt. Men vindt, onder de driftige
Lieden, zelden zulke uitmuntende mannen, dan onder die, welken van een bedaarden
Geest zyn. ----- Hy, wiens bloed niet sterker door de aderen stroomt, wanneer hem
van alle kanten, de dreigenste gevaren aanvallen, dan wanneer hy gerust met zyne
Vrienden zit te kouten, is waarlyk voor groote dingen bekwaam. Maar hy, wiens
hand dubbel klopt by de geringste bejegening, is voor niets uitstekends geboren.

Anecdote van den koning van Zweeden.
Uit het Engelsch.
Terwyl de thans regeerende Koning van Zweeden in Frankryk was, werd hy dikwyls
verzogt om den beroemden Dr. FRANKLIN te gaan zien; hy weigerde het bestendig.
Een Fransch Edelman, die gewoon was met zyne Majesteit zeer rondborstig te
spreeken, vroeg hem, te mogen weeten, waarom hy zich eene eer onthield, die elk
Gekroond Hoofd in Europa, met greetigheid, zou aanvaarden? ‘Geen Mensch,’
antwoordde de Monarch, ‘heeft grooter agting dan ik voor des Doctors Kundigheden;
maar de Koning, die zich gelaat genoegen te te scheppen in het Euthusiast voor
de Vryheid, is een Veinsaart. Ik bemin den Doctor als een Wysgeer; doch, haat
hem, als een Staatkundigen; en niets zal my ooit, zo lang ik het kan voorkomen,
beweegen, om te verschynen in de tegenwoordigheid van een Man, dien ik, uit
hoofde van myn rang, moet veragten.’
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
De dwaasheid, schande en elende van zondig vermaak, voorgesteld
in eene leerreden over Salomons woorden.
Ik zag onder de Slegten, en ik merkte, onder de Jonge Gezellen, eenen
verstandloozen Jongeling.
SPREUKEN VII. vs. 7.
Door JAMES FORDYCE, D.D.

Den Heeren Schryveren der Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen.
‘Byzonderen Smaak en Bekwaamheid bezit de Eerw. FORDYCE, om het woord tot
de Jeugd te voeren; hy schynt zo zeer als iemand zyn werk gemaakt te hebben van
Leerredenen ten hunnen dienste op te stellen, en uit te voeren op eene wyze, die
het Verstand overreedt, en het Hart ter Deugd heiligt. Grooten roem heeft hy by
zyne Landgenooten ingelegd door twee Werkjes, het een de Vriend der Jonge
Jussrouwen, het ander de Vriend der Jonge Heeren, geheeten - Werkjes onzen
Landgenooten, in fraay Nederduisch gewaad gedoscht, ter hand gesteld, en, voor
eenigen tyd, by den Drukker deezes, J. YNTEMA, uitgegeeven. Van welker eerste
reeds een tweede Druk het licht ziet; en die der Vaderlandsche Jeugd van beide
de Sexen niet te zeer kunnen worden aangepreezen. Daar ons, ten deezen dage,
eene afzonderlyk uitgegeeven Leerreden, van dien voor de Jeugd en het opkomend
Geslacht dierbaaren Man, ter hand kwam, vonden wy ons opgewekt om dezelve
onzen Landgenooten niet te onthouden; maar vertaald mede te deelen; en neemen
de vryheid om ze aan UL. toe te schikken, als zeer gepast, om eene plaats in UL.
Mengelwerk te beslaan. Hy heeft dezelve, op eene Algemeene Vergadering der
Kerke van Schotland, uitgesprooken; te welker gelegen-
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heid, volgens het berigt in 't Leevensverslag van den beroemden ROBERTSON, de
Schotsche Geestlyken hun best doen om treffende Stukken van Welspreekenheid
(*)
mede te deelen . Wy zullen, in onze Vertaaling, agter wege laaten wat betrekking
tot die Staatlyke Byeenkomst heeft; alleen hier aanmerkende, dat deeze Redenaar,
in zyne Voorafspraak, betuigt de verhandelde Stoffe niet onvoegelyk te keuren in
eene Eeuwe als deeze, waarin de Wellust als op den Throon zit ----- eene Eeuw,
waarin, te midden van de heerlykste vorderingen in Kunsten en Weetenschappen,
en betooningen van Burger- en Krygsdeugd, maar al te veel bespeurd wordt van
die Weelde en Verwyfdheid, welke eenige deftige Schryvers, onder de
Character-trekken deezer Eeuwe, tellen. ----- Ik blyf enz.
SALOMO geeft ons, in den Text, eene zo treffende Schilderye op, als wy misschien
ergens kunnen aantreffen, van een Jongeling, verlokt door de liefkoozingen en
aanhaalingen eener slegte, en aan onkuisheid overgegeevene, Vrouwe, die hy in
haare schemeravond-wandelingen te gemoet ging, met het heilloos oogmerk, zo 't
schynt, om bot te vieren aan zyne ontstooke drift, begunstigd door de aankomende
duisternisse; de beste tyd tot het pleegen dier werken des nagts. ----- Het Character,
't geen onze Godlyke Spreukschryver geeft aan dien ongelukkigen Jongeling, is
sterk getekend, en verdient onze byzondere opmerking. Ik zag onder de Slegten,
ik merkte, onder de Jonge Gezellen, eene verstandloozen Jongeling - een Character,
't geen beschouwd in het verband, waarin het voorkomt, ons, op de minste
overweeging, ten hoogsten regtmaatig zal voorkomen. Zulks te bewyzen, door het
breedvoeriger te ontleeden, en het toe te passen, gelyk het, in de daad, maar al te
toepasselyk is, op de Jongelingen van deezen tyd, die zich laaten wegsleepen door
zondigen lust, en verlokken door de bekooringen eener snoode verkeeringe, zal,
onder 's Hemels bystand, de groote hoofdzaak myner volgende Redenvoering
weezen. ----- Hoe gelukkig zou ik my agten, indien iets van 't geen ik bedoel voor

(*)

Zie het Voorberigt des Vertaalers van ROBERTSON'S Geschiedenis van America. I Deel, bl.
VIII.
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te draagen, onder den Godlyken Zegen, mogt strekken, om slegts één Jongeling,
die zich heeft laaten inneemen door die omzwervende, verstrikkende slegte Vrouwe,
in den styl der Wereld, Vermaak geheeten, te rug te brengen, en het nog onschuldig
gedeelte myner Jeugdige Toehoorderen, die gevaar loopen, om in haare doodlyke
strikken te vallen, te hoeden!
Ik zal aantoonen, dat een Jongeling, die zich aan den Wellust overgeeft,
verstandloos is, voor zo verre hem Smaak ontbreekt in 't geen tot weezenlyk Vermaak
behoort ----- Gevoel omtrent 't geen waaren Roem betreft ----- en Voorzigtigheid in
het stuk waar 't zyn grootste Belangen geldt.
I. Voor eerst zal ik aantoonen, dat een Jongeling, die zich aan de Wellust overgeeft,
Smaak ontbreekt, in het eigenst stuk, 't welk hy waant best te verstaan, en op welks
kennis hy zich bovenal verheft. ----- Staa my toe, Toehoorder, wie gy ook moogt
weezen, voor welken deeze Redenvoering byzonder geschikt is, U te overtuigen,
hoe zeer gy mistast in uw geliefd Stelzel, door u aan te wyzen, dat onbedwonge
verzaadiging uwer Lusten u berooft van de voldoening, na welke gy haakt, u ontzet
van duizend Vermaaken van verhevener soort, en blootstelt aan ontelbaare
ongemakken, die de Vermaaken, door u zo geliefd, ruim en ryklyk opweegen.
1. In de eerste plaats, zeg ik, dat het ongebreideld opvolgen van Zinnelyken Lust
tegen haar eigen oogmerk aanwerkt. Zodanig is de wyze en rechtmaatige schikking
der Voorzienigheid, om de Menschen af te schrikken van hunnen Maaker, en
zichzelven te ontëeren, dat buitenspoorigheid, van welk eenen aart ook, en deeze
in 't byzonder, het bedoelde einde verwoest, het Lichaam zo wel als de Ziel
benadeelt, de goedgunstige einden der Natuure te leur stelt door dezelve te
overschreeden. ----- Ik beroep my, myn Vriend, op uwe eigene Ondervinding. Voelt
gy uw gestel niet verzwakt en verstompt door onmaatigheid? Vindt gy u niet
gedrongen, als gy den loop uwer bejaaginge wilt voortzetten, uwe verzaadde
verlangens op te scherpen door alle hulpmiddelen, die verbeelding, verscheidenheid
en verfynde Weelde u kunnen verschaffen? Deeze, in de daad, mogen dienen om
het vuur uwer Driften op te stooken; maar helaas! hoe meer het brandt, hoe verder
zy van de voldoening afzyn. Nieuwe voorwerpen mogen nieuwe genegenheden
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baaren; doch de verscheidenheid van deeze gaat niet op eenen tred voort met het
geweld van geene. De woede, staa my dit woord toe, het is niet te sterk, de woede
des Vermaaks neemt toe; doch 't gevoel daarvan vermindert, tot gy het, ten laatsten,
eigenlyk gesprooken, 't zelve niet zo zeer najaagt, als wel daar door wordt
voortgetrokken. De verknogtheid daar aan, de genegenheid daar toe, zyn, in eene
groote maate, ras over; gewoonte en hebbelykheid alleen sleepen u mede. 't Is
mogelyk, zeer mogelyk, dat gy een aanvang gemaakt hebt met een besluit om
uzelven te bepaalen binnen zekere ingebeelde perken van maatigheid en
voorzigtigheid, om eene soort van te raade houding en bedaardheid te bewaaren
in het opvolgen uwer Neigingen. ----- Hebt gy deeze besluiten aangekleefd? Hebt
gy voor eenigen tyd dit Zelfbedwang kunnen oefenen? Is uwe neiging tot zinnelyke
genoegdoeningen nu niet sterker dan in den aanvang? Kunt gy die bedwingen, dan,
en tot zo verre, als het u behaagt? Kunt gy tot een inbreekenden stroom van Lust
zeggen. Tot hier toe zult gy gaan, en niet verder? Ach! het is de trotsheid,
onafscheidelyk van de Zonde; 't is het Zelfbedrog, de dwaasheid der Zondaaren, te
denken, dat zy veilig de grenzen der Onschuld kunnen overschreeden; of zich
verbeelden, dat zy op de schuins afhellende steilte der ondeugd kunnen wandelen,
zonder allengskens schielyker van dezelve te zullen nederglyden, tot zy eindelyk
op 't onverwagtst nederstorten in den diepsten poel van onheil!
Niets is algemeener voor deeze Zoonen der Onmaatigheid dan hoog op te geeven
van hunne Rede, van hun' kieschen Smaak, van hun teder Gevoel, en wat dies
meer zy. Maar hebben zy hier grond toe? Uwe Broeders, op de stallen, of in de
bosschen, eeten, drinken, dartelen en voldoen de neigingen der Natuure, ten
behoorelyken tyde, in de juiste maate. Hierom zyn ze gelukkig in hunnen kring. Gy,
die den naam van Menschen draagt, kunt op zulk eene geregeldheid, op zulk een
geluk, niet roemen.
De Persoonen, wier Character ik schets, zyn grootsch op den tytel van Lieden
van Vermaak. De Wereld neemt deezen tytel aan, en geeft denzelven ruimschoots;
doch ik beweer dat zy dien niet verdienen. Gy zyt enkel Dierlyke Menschen,
Vreemdelingen van waar en weezenlyk Vermaak. 't Zelve bestaat in Geregeldheid,
en huisvest alleen by de Onschuld. ----- Verbeeldt u een Jon-
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geling, meester zyner Driften, yverig in zyn Beroep, of onvermoeid in
Letteroefeningen, getroffen door de bekoorelykheden van Waarheid, Vriendschap,
Deugd, en Godsvrugt; derzelver geleide volgende op de glibberige paden der Jeugd;
ten gepasten tyde, met welberaaden overleg en keuze, treeden in dien eerlyken
staat, door den Hemel verordend, ten stut en troost des Menschdoms. Zullen de
ondeugden, die de kuische en hartstreelende geneugten deezer aangenaame
verbintenisse versmaaden, voor de gekogte lachjes, en de betaalde liefkoozingen
eener Hoere, zonder liefde, zonder vreugde, zonder tederheid, beweeren, dat deeze
laatstgemelde de eerstgenoemde evenaaren ----- zullen zy hunne onwettige,
onrustige, zelfzoekende najaagingen vergelyken by de deugdzaame, geruste, en
edelmoedige genietingen, gesmaakt in eene vereeniging, die, wyslyk aangegaan,
gegrond is op agting, ondersteund wordt door trouwe, geheiligd door geloof, en
verzoet door onderlinge overeenstemming, en dienstvaardige goedwilligheid?
2. Ik zal my niet onderwinden eene optelling te doen van alle de verhevener
genietingen, welke verzaakt worden door een ongeregeld Leven; doch dit weinige
is zeker uwe aandagtige overweeging waardig. Eene welgeregelde Ziel en een
gezond Lichaam, gemaatigde Begeerten, bedaarde Driften, een opgeklaard Verstand,
niet verdonkerd door de dampen van onmaatigheid, en ongestoord door de stormen
van Zinnelyken Lust, vergenoegde en streelende herdenking van een eerlyk gedrag,
deftige, redelyke, en nuttige verkeering, de toejuiching, de bescherming der Besten,
de nederige, en nogthans zegepraalende, hoope op de Vriendschap van GOD, in
alle de tydperken uws volgenden bestaans, met alle de welgegronde en verhevene
vertroostinge der Godsvrugt ----- voorwaar deeze alle zyn dingen, die niet ligt
opgegeeven, of gering geagt, moeten worden. ----- Indien gy ongelukkig genoeg
zyt, om een vreemdeling ten opzigte van dit alles te weezen, zal daar uit volgen,
dat gy ze stoutlyk moogt versmaaden, of verwaarloozen? Zult gy, blind zynde, durven
zeggen, dat het licht niet aangenaam, of, dat het der oogen goed is de Zonne te
aanschouwen? Indien deeze opgetelde goederen geene Zegeningen zyn, en
zegeningen van eene onschatbaare waardye, waarom zyn ze dan zo hoog
gepreezen, zo vuurig gezogt, zo naarstig, zo yverig, en aanhoudend aangekweekt,
door de verstandigste en grootste Mannen, in
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alle eeuwen, die gereed waren om alles te onderneemen, alles te lyden, alles op te
offeren, liever dan dat zy deeze zoetste en edelste genietingen zouden derven?
----- Maar ik wil de beslissing aan u zelven overlaaten; dat uw eigen verstand
oordeele, of de genietingen der Ziele, en van het Hart, niet verre de zoetste zyn,
om dat zy de edelste moeten heeten. ----- Gy zyt een Mensch, en zult gy beweeren,
dat de kenmerktekenende en onderscheidene Vermaaken van den Mensch, ik meen
die van Rede, van Geweeten, van Zedelyke Aandoening, niet beter en hooger te
schatten zyn, dan de Vermaaken van een Dier, ik verstaa 'er door, die van Zinlykheid
en Lust? Hoe? Zult gy, in ééns, zelf in bespiegeling, alle de waardigheid en
uitmuntende voortreflykheid uwer Natuure opgeeven, om u zelven te regtvaardigen
in de jammerlyke verbastering van uwen Smaak? Doch gy wendt vergeefsch moeite
aan, om dit by u zelven te vergoelyken. Daar is, ik weet het, daar is iets, in uw
binnenste, dat de zyde houdt der onbedorve Natuure, en de eischen daar van tegen
de snoode schennis doen gelden. Daar is, ik weet het, iets in uw binnenste, 't geen
u, op dit eigen oogenblik, zegt, dat gy ongelukkig zyt, door de evengemelde
weezenlyke en geheiligde geneugten versmaad te hebben, om het genot van ik
weet niet welke ingebeelde en beuzelagtige genoegdoeningen. Ik laat de zaak aan
uwe inwendige aandoeningen over. Hebt gy niet menigmaal inwendig gezugt, op
het bedenken van 't geen gy verlooren hebt by het verliezen uwer onschuld? Als gy
het oog te rug wendt, op de vrolyke tooneelen uwer Kindsheid en vroege Jeugd,
eer uw gemoed bedorven en besmet was door schuldig misdryf, wenscht gy dan
niet, die gezegende dagen te herroepen, of ten minsten, dat gy die rust, die vrolykheid
van hart, weder mogt genieten? Of, wanneer gy andere Jongelingen ziet van een
voegelyk Character, en onbesprooken Zeden, vrolyk, leevendig, gezond, voldaan
over zichzelven, bemind van allen die rondsom hun zyn; benydt gy dan hun gelukkig
lot niet, voelt gy dan niet hoe elendige Schepzels gy, in vergelyking met de zodanige,
zyt? Kunt gy dit zien, zonder u zelven te haaten en te verfoeijen, wegens de
dwaasheid en zinneloosheid van uw gedrag?
Ik weet genoeg, dat gy, in de uuren van luidrugtig vermaak, in den kring uwer
verdwaasde Medemakkers, valsch genoeg omtrent u zelven zult handelen, om alle
zodanige aandoeningen te ontveinzen, dat gy stout genoeg
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zult zyn om de inwendigste overtuigingen van uw eigen hart te ontkennen, te pochen
op uwe aangenaame leevenswyze, en, uit de hoogte uwer verwaandheid, met
medelyden neder te zien op de Zoonen der Deugd als eene soort van armhartige
en droefgeestige Schepzels. ----- Ik bid u laat ons hooren, waarin gy zo zeer boven
hun uitsteekt? ----- Hoe, gy hebt het vermaak om dikwyls u dronken te drinken in
een Herberg, uw lust te boeten in een Bordeel, misschien om het Huwelyksbed te
schenden, of eene ligtgeloovige onschuldige Maagd te verleiden; om uw geld te
verspeelen; uw eigen rust en die van anderen, welken gy uwe Vrienden noemt, te
stooren; ongetwyfeld ook het vermaak om te lachen met de Wetten uwes Lands,
met den Godsdienst uwer Vaderen, met de Voorschriften van Geregeldheid en
Deugd, door beschaafde Heidenen zelve geëerbied; met alle deftige Lieden, ja met
een ieder die niet met u mede loopt in dezelfde uitgieting van alle boosheid; het
vermaak, om hem, die u geschapen heeft, te lasteren. ----- Groote GOD! welke
schennissen der Natuur, der Maatschappye van U, worden dagelyks gepleegd door
de zodanigen, die de paalen welke Gy zo wyslyk en gunstryk gesteld hebt,
overschreeden; het gebruik uwer Schepzelen verkeeren; de Orde uwer Wereld
stooren; en, alles gedaan hebbende wat zy kunnen, om de schoonheid uwer
Scheppinge te misvormen en te verwoesten ----- te misvormen en te verwoesten in
zichzelve en buiten hun, eindelyk hunne Godvergeeten woede tegen uwe ontzaglyke
Majesteit loslaaten! Deezen, deezen zyn de Lieden, die zo hoog spreeken van hun
Vermaak, 't welk zy alleen aan zichzelven toekennen, als of zy alleen verstonden
en genoten wat Vermaak was.
Doch, myne Heeren, hoe zeer gy ook in uwe vlaagen van bedwelming moogt
raaskallen; wy gelooven dat uwe harten eene andere taal spreeken in bedaarder
oogenblikken ----- en bedaarder oogenblikken zult en moet gy hebben. Een Man
kan niet altoos in de Herberg, in Schouwburg in Gezelschap weezen; en als hy tot
zichzelven komt, als hy alleen is, zal de Rede zich laaten hooren, het Geweeten
zich doen voelen. Wilde zodanig een Man slegts zyne aandoeningen melden, zyne
gedagten openbaaren, ach! welk eene taal van zotheid zoudt gy hooren! Hoe zou
hy zichzelven veragten, indien niet vervloeken, van wegen de onbeschryflyke
dwaasheid om aan de oogen-
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bliklyke, slordige, en grove genoegdoeningen des zinlyken leevens, welke
voornaamlyk bestaan in een geweldige aandoening van bloed en leevensgeesten,
die de verbeelding by herhaaling streelen, doch, van dag tot dag, voor de zinlyke
genieting minder en in 't kort uitgeput worden, daar de lustvoldoeningen, in stede
van vermaak te verschaffen, van geene beduidenis altoos zyn in dagen van zwakheid
en tegenspoed ----- dat hy aan deeze, zeg ik, de zuivere, de manlyke, de hemelsche,
en onsterflyke vermaaken opofferde van een verstandig en Godsdienstig leeven;
vermaaken, die nimmer verveelen, nimmer walgen, nimmer verflauwen; maar,
integendeel, nieuwen luister ontvangen, toeneemen door gemeenzaamheid, door
herdenking, ja zelfs door toevallen van ouderdom, van tegenspoed! Hebt gy, tot
wien ik in deeze myne Aanspraak byzonder inrigt, geene zulke onaangenaame
gedagten en gewaarwordingen? Indien ja, moet gy dan niet bekennen, dat de
moeilykheden, welke eene Leevenswyze als de uwe vergezellen, schoon zy geene
andere waren dan die der Ziele, de Vermaaken, op welke gy zo overmaatig
verslingerd zyt, ruim en ryklyk opweegen? Dit is de
3 Bedenking; en gy zult my wel willen vergunnen hier op breeder stil te staan als
een Stuk van het uiterste gewigt in myn tegenwoordig geval. Gy zult my wel willen
vergunnen, dat ik u, in alle bedaardheid, vraage, als een opregt welwenscher, die
u gaarne op het rechte spoor van uw hoogst belang wilde brengen, of gy, zelfs in
het driest naajaagen van uwe spoorlooze begeerten, die zelfvoldoening, dat
genoegen, vindt, waar van gy met zo veel ophefs spreekt, of gy, in zekere
oogenblikken, geen inwendigen Vermaander hoort, die u influistert: Doet dit groote
kwaad niet, zondigt niet tegen GOD! die by u aanhoudt om uwe eigene Ziel genadig
te zyn, u het gevaar, waar in gy verkeert, aanwyst, en, even als een Engel, met een
uitgetoogen zwaard, u in den weg staat, om u te stuiten in uwen verwilderden loop?
Strekken deeze aanmaaningen, schoon ongenoegzaam, zo 't schynt, om dat einde
te bereiken, egter niet om u zeer onaangenaame slaaen toe te brengen, die grootlyks
strekken tot vermindering van de verwagte voldoeningen? Verdwynen die
voldoeningen, ten tyde van 't genot, en als gy denkt dezelve wel vast te houden,
niet op 't oogenblik; slegts een nevel agter zich laatende? ----- Ik bedrieg my
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ten opzigte van de laatstgemelde byzonderheid: het was gelukkig indien zy niets
meer agter zich naalieten; indien zy, ten ergsten genomen, slegts als
lugtverschynzels, voor een kleinen tyd, zich vertoonden, verdweenen, en vergeeten
wierden. Bekent, bekent hier gy, die best weet welke onaangenaamheden te
leurstelling vergezellen, welk eene zotheid, welk eene bitterheid, welke kwellingen
volgen, welke knaagende kwellingen wegens het voorledene, welke schroomvolle
verwagtingen voor het toekomende, welke heimlyke verschrikkingen van
schuldbewustheid u plaagen, als zo veele vreeslyke spooken in uwe verbeelding
waaren, terwyl alles by uw duister is, en rondsom elendig! Wat zegt gy, myne
Vrienden? Ontkent gy het? Indien gy het ontkent, wat betekent dan die rustlooze
ongemaklykheid, welke gy zo dikmaals betoont naa het genot uwer
buitenspoorigheden? Waarom gaat gy niet bedaard te nederzitten, om de rol, door
u gespeeld, na te gaan, en de zelfvoldoening daar van te smaaken? Waarom schuwt
gy de afzondering, en zelfsonderzoek? Wat doet u uzelven en uwe eigene
overlegging ontvlieden, gezelschap, verwydering, woeling, en verwildering zoeken?
Wat is uwe behoefte; welke gy daar wenscht te vervullen? Legt uw hand op uwe
harten, en antwoordt in opregtheid van 't zelve. Is 't niet de bittere herdenking uwer
misdryven en ongeregeldheden, welke gy door die middelen wenscht te verzetten?
Gy weet het. En zal iemand, in goeden ernst, beweeren, dat deeze botvieringen
van zinnelyken Lust, den eerwaardigen naam van Vermaak verdienen, daar zy
geene bedaarde Naadenking kunnen verdraagen, daar de Rede ze niet wil
goedkeuren, daar het Geweeten weigert zyne toestemming aan dezelve te geeven.
Wat zal ik verder hier van zeggen, hoe die reeks van jammeren maalen, die als
gezellinnen de snoode Bekoordster volgen, welker schandelykheid en onwaardigheid
ik thans poog in klaaren dag te zetten? Wat zal ik zeggen van die kwaalen, die
ongemakken, die verminkingen, welke haare bedroogene Dienaars dikwyls in hun
lichaam moeten lyden; van die verlegenheden, dien kommer, dien nyd, dien
wraakzugt, welke hunne Zielen verscheuren; vergezeld van ontelbaare grilligheden,
verwyten, onbeschoftheden, vervloekingen, welke zy dikwyls moeten verkroppen
van de schandvolle Schepzels, hunne medegenooten in het misdryf, die met de
zoete onschuld en bekoorelyke zedigheid, haare Sexe voegende, alle kiesheid,
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zagtheid, en bevalligheid, hebben afgelegd? ----- Wat zal ik zeggen van de
Zelfbeschuldiging, welke ongebondenen noodwendig moeten voelen, uit hoofde
van de dwaaze en vrugtlooze onkosten, waar in zulk een leeven hun onvermydelyk
doet vervallen; van de ongelegenheden, waar in zy zichzelven brengen; van de
slegte stappen welke zy moeten doen om dit verkwistend gedrag goed te maaken,
of een geledigde beurs te vullen; van de veelvuldige jammeren, welke zy hunne
Ouderen, Bloedverwanten en Vrienden aandoen, die niet kunnen nalaaten, hun
gemoed te ontrusten, zo lang 'er eenig vonkje van edelmoedigheid in 't zelve brandt;
en eindelyk, van wegen de bestraffingen, de boeten, de schande welken zy
onvermydelyk in den mond loopen, door een gedrag zo bestraflyk, zo laag? ----Genoeg is het deeze byzonderheden met den vinger even aangeroerd te hebben,
en niet noodig in eene breedere beschryving te treeden; de eerbied, welke ik gevoel
voor het deugdzaam gedeelte deezer Vergaderinge, verbiedt my hunne aandagt
langer te pynigen door dezelve te doen staaroogen op tafereelen zo aanstootlyk.
('t Vervolg by de eerste gelegenheid.)

Waarneeming, wegens eene langduurige en aanhoudende
hoofdpyn, door Maaden (Ascarides) in de eerste wegen
veroorzaakt.
Door * * * M.D.
Dat de eerste wegen, veeltyds, de zitplaats zyn van langduurige ongemakken, vooral
van aanhoudende Hoofdpynen, is eene waarheid, die de ondervinding ten vollen
geleerd heeft, en waarvan zig een oplettend Geneesheer dagelyks overtuigen kan.
----- De volgende Waarneeming mag hiervan tot een nieuw bewys strekken. ----Eene jonge Dochter, van ruim twintig jaaren, klaagde my, dat zy reeds zedert eenige
jaaren aan een hardnekkige Hoofdpyn laboreerde, en waar voor zy reeds veelvuldige
Geneesmiddelen, vruchteloos, gebruikt hadt, en waar van men de waare oorzaaken
niet had kunnen ontdekken; ----- de pyn bepaalde zig in 't Voorhoofd; zy was, voor
't overige, volmaakt gezond; haare Menses waren zeer geregeld, en scheenen niet
den minsten invloed
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op de Hoofdpyn te hebben; ook was de eetlust natuurlyk; en men konde, by het
naauwkeurigst onderzoek, geene oorzaak ontdekken. Aderlaatingen, Braak- en
Laxeermiddelen, het Laudanum, en de Nervina, als mede Vesicatoria agter de
Ooren en in de Nek, waren reeds te vergeefs toegediend: ----- dus schoot 'er byna
niets overig, dan op een plaatslyk ongemak te denken, schoon 'er geene oorzaaken
tot zulk een plaatslyk ongemak aanaanwezig geweest waren. - Ik liet haar, ten dien
einde, boven ieder Ooghol, juist waar de Nervus Orbitalis Superior uitkomt, een
Vesicatorium leggen; doch deeze vermeerderde de pynen, in plaats van te
verminderen. ----- My kwam, eindelyk, in gedagten, of ook wel Wormen, in de eerste
wegen, de oorzaak van deeze hartnekkige Hoofdpyn mogten zyn, (gelyk ik daarvan
verscheiden voorbeelden by Schryvers ontmoet heb.) Ik liet, tot dat oogmerk, de
Lyderesse eenige pilletjes uit de Calomel, met de Gummigutte, gebruiken; naa dat
men eenige dagen met het gebruiken van deeze middelen had aangehouden, loosde
de Lyderesse eene menigte Ascarides. ----- Zy verzekerde my eenige verligting van
pynen te gevoelen, 't welk my deed besluiten het voortgebruiken der pillen aan te
raaden, die dan ook nog een menigte. Wormen uitdreeven, en waar door deeze
zoo hardnekkige Hoofdpyn geneezen wierd. ----- Men zal hier misschien aanmerken,
waarom men niet eerder op deeze middelen gevallen, en waarom men niet reeds
in den beginne deeze Wormen ontdekt heeft. ----- Dan ik moet hier tot waarschouwing
voor jonge Geneesheeren aanmerken, dat de gewoonlyk opgegeeven kentekenen
van Wormen niet altoos zeker zyn, en men zomwylen, vooral by de Ascarides, geene
blykbaare kentekenen ontdekken kan, schoon dezelve werkelyk aanweezig zyn,
gelyk hier het geval was.

Natuurlyke historie van den roerdomp, of butor.
(Volgens den Heer DE BUFFON.)
De Vogel, by ons onder den naam van Roerdomp, of Butor, bekend, heet, in 't
Grieksch, Α᾽ςενιας; in 't Latyn, Ardea Stellaris; in 't Italiaansch, Trombotto; in 't
Portugeesch, Gazela; in 't Fransch, Butor; in 't Hoog-
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duitsch, onder veele andere naamen, Ros-dumpf; in 't Zweedsch, Roerdrum; in 't
Engelsch, Bittern; in 't Poolsch, Bak; in 't Turksch, Gelve.
Welk eene gelykvormigheid 'er ook moge weezen, tusschen de Reigers en de
Roerdompen, zyn de verschillendheden deezer twee Vogelen derwyze uitgemerkt,
dat men zich daar in niet konne vergissen: zy maaken, met de daad, twee
onderscheidene, en genoeg van elkander verwyderde, Gezinnen uit, om niet met
elkander vereenigd te worden. De Roerdompen hebben veel korter Pooten dan de
Reigers, wat gevleeschter Lichaam, en den Hals zeer digt met vederen bezet, 't
welk denzelven veel dikker dan die der Reigeren doet schynen.
De Roerdomp is min dom dan de Reiger, dan nog wilder, hy wordt bykans nooit
gezien; hy bewoont moerassen van zekere uitgestrektheid waar veel riet groeit, en
onthoudt zich, by voorkeuze, by groote poelen, met houtgewas omzet; daar leidt hy
een vreedzaam leeven, door het riet beschermd, voor regen en wind beschut, even
zeer verborgen voor den Jaager dien hy vreest, als voor den prooi op welken hy
loert; hy blyft geheele dagen op dezelfde plaats, en schynt zyne geheele veiligheid
te stellen in de afzondering en bedrysloosheid; in stede dat de Reiger, veel onrustiger,
in beweeging is, en alle dagen tegen den avond zich bloot geeft aan de Jaagers,
die op de met riet begroeide wallen hem opwagten, gaat de Roerdomp, met het
vallen van den avond, vliegen, en verwydert zich van zyne belaagers; schoon deeze
twee Vogels Bewoonders zyn van dezelfde plaatzen, leeven zy op eene zeer
verschillende wyze, en hebben geene gemeenschap met elkander.
Volgens WILLUGHBY is het alleen in den Herfst, en by het ondergaan der Zonne,
dat de Roerdomp de vlugt neemt om te reizen, of ten minsten van woonplaats te
veranderen. In het vliegen zou men hem voor een Reiger houden, indien hy, van
oogenblik tot oogenblik, geen geheel ander geluid liet hooren, 't welk veel klinkender
en zwaarder is, cob, cöb; dit geluid, schoon onaangenaam, is zo hard en aanstootelyk
niet, als 't geen hem den naam van Butor doet verwerven: want hy wordt Botaurus
geheeten, zo veel als Boatus tauri, of die het Geloei van een Stier slaat; dit geloei,
hi-rhond, herhaalt hy vyf of zes keeren in den Voortyd, en men hoort het op een
halve myl afstands. Zou men zich kunnen verbeelden, dat deeze schriklyke toon,
de
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toon der Liefde is? In de daad, dezelve is niets anders dan het geschreeuw van
eene natuurlyke behoefte, die, in de uitdrukking van verlangen, woest en ruw is. De
Roerdomp eens dezelve voldaan hebbende, vliedt het Wyfje, of stoot het van zich
af, wanneer het hem nog sterk aanzoekt, en, zonder welks eerste aannoopingen,
een bykans oogenbliklyk paaren geen plaats zou gehad hebben. Het Mannetje en
Wyfje leeven vervolgens afzonderlyk. Ik heb dikmaals, zegt de Heer HEBERT, twee
deezer Vogelen doen opvliegen: en altoos opgemerkt, dat ze, tweehonderd schreden
van elkander af, opvloogen, en op een gelyken afstand weder nederstreeken. 't Is
ondertusschen zeer gelooflyk, dat deeze behoefte der natuur, en die oogenbliklyke
vereeniging, op groote tusschenstanden van tyd wederkeeren, indien anders de
Roerdomp dat geluid alleen slaat in den paartyd: want het begint in de maand
February, en men hoort het nog in de Oogstmaand. Het Landvolk zegt, dat de
Roerdomp, om dit loeijend geluid te maaken, den bek in 't water steekt: de eerste
toon van dit vervaarlyk geluid gelykt, in de daad, na eene sterke blaazing, en de
tweede na eene klank, uit eene holligheid voortkomende; doch deeze veronderstelde
handelwyze kan zeer bezwaarlyk met genoegzaame zekerheid bekragtigd worden:
want de Roerdomp houdt zich altoos zodanig verschoolen, dat het niet wel mogelyk
is hem van naby te zien: de Jaagers komen niet tot de plaatzen, in welken zy hem
opslooten dan met door het riet heen te dringen, en dikwyls tot de knieën in 't water
te gaan.
By alle deeze voorzorgen om zich onzigtbaar en ongenaakbaar te maaken, schynt
de Roerdomp een list te voegen, hem door wantrouwen ingeboezemd: hy houdt
den kop recht overeinde; en daar hy meer dan twee en een half voet hoog is, ziet
hy over het riet heen, zonder door de Jaagers ontdekt te worden: hy verandert niet
van plaats dan tegen den avond in den Herfst, en brengt het overige zyner dagen
door in eene bedrysloosheid, welke ARISTOTELES bewoog hem den bynaam van den
Luien te geeven; alle zyne beweeging bepaalt zich daar toe, dat hy op een Kikvorsch,
of een Klem Vischje, aanvalt, die zich van zelve opdoen aan deezen wagtenden
Visscher.
De naam Asterias of Ardea Stellaris, door de Ouden aan den Roerdomp gegeeven,
is, volgens SCALIGER, daar van ontleend, dat hy met den avond recht opwaards na
den Hemel vliegt, en schynt verlooren te geraaken in het starge-
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welf; anderen zoeken den oorsprong van deezen naam in de vlekken van de
Pluimadie deezes Vogels; welke, nogthans, veel eer als penseelen dan als starren
geschikt zyn: zy bedekken het geheele Lyf met zwartagtige streepen, die op den
rug dwars loopen op een rosagtigen grond; de over lang getrokkene zyn op een
witagtigen grond voor aan den Hals, de Borst en den Buik. De Bek van den
Roerdomp is van dezelfde gedaante als die der Reigers, even als de Pooten
groenagtig van kleur, breed in de opening, en zo digt tot aan de Oogen opgespleeten,
dat men zeggen zou dat dezelve in de Bovenkaak stonden; de opening van het Oor
is groot; de korte en scherpe Tong komt slegts ten halven van den Bek; dan het
Keelgat is zo ruim, dat men 'er, als 't ware, de vuist zou kunnen insteeken; zyne
lange Vingers vatten het riet, en dienen hem om zich op de losvlottende rietbrokken
staande te houden; hy vangt eene verbaazende menigte van Kikvorschen; en, in
den Herfst, gaat hy de Ratten in de bosschen opzoeken, die hy zeer behendig
verrast en geheel inslikt; in dat jaargetyde wordt hy zeer vet; gevangen wordende,
stelt hy zich te weer, en pikt inzonderheid na de oogen. Het vleesch deezes Vogels
is niet lekker, schoon men het, in vroeger dagen, toen het Reigervleesch een lekker
beetje, en een hoofdschotel, uitmaakte, at.
De Eijeren van den Roerdomp zyn witagtig, naar het aschgraauwe of het groene
trekkende: vyf of zes vindt men 'er in het Nest, gemaakt in 't midden van het Riet,
op een hoop biezen. BELON dwaalt zeker, en verwart den Roerdomp met den Reiger,
als hy schryft dat de eerstgemelden zyn nest in het hoogst der boomen maakt.
Men vindt den Roerdomp overal waar moerassen zyn, uitgestrekt genoeg om
hem ter schuilplaats te dienen; men kent hem in de meeste Landstreeken van
Frankryk; hy is niet zeldzaam in Engeland, en veelvuldig in Zwitzerland en Oostenryk;
hy wordt desgelyks in Silesie, in Denemarken, en in Zweeden, gevonden. De
Noordlyke Gewesten van America hebben zelfs hunne soort van Roerdompen, en
men vindt andere soorten in de Zuidelyker; doch het schynt, dat onze Roerdomp,
min hardvogtig dan de Reiger, onze Winters niet kan verdraagen, en onze streeken
verlaat wanneer de koude begint te knellen. Welafgerigte Jaagers verzekeren ons,
dat zy ze, ten tyde van zwaare koude, nooit gezien hebben aan de oevers der
beeken of bronnen; en hebben zy stilstaande waters en
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moerassen noodig, dan moeten onze lange Wintersaisoenen voor hun een tyd van
ballingschap weezen. WILLUGHBY schynt aan te duiden, dat de hooge vlugt, welke
zy in den Herfst, naa het ondergaan der Zonne, neemen, het vertrek is na warmer
Lugtstreeken.
Geen Waarneemer heeft ons beter verslag verleend, wegens de natuurlyke
eigenschappen deezes Vogels, dan de Heer BELON; van 't geen hy my daar over
geschreeven heeft zal ik een uittrekzel mededeelen.
De Roerdompen vindt men bykans door alle Jaarsaisoenen heen, te Montreuil
sur mer, en op de kusten van Picardye, schoon ze reizende Vogels zyn; in de maand
December treft men ze in grooten getale aan, en dikwyls twaalf op één rietveld.
Weinige Vogels worden 'er gevonden die zich met zo veel bedaardheids
verdeedigen; de Roerdomp valt nooit aan; doch aangevallen zynde, vegt hy moedig,
en slaat sterk, zonder veel beweegings te maaken. Wanneer een Roofvogel op hem
nederschiet, vliegt hy niet, hy wagt dien, overeinde staande, af, en ontvangt hem
op de punt zyns scherpen beks; de gewonde vyand vliegt schreeuwende heen. De
oude Buizerts tasten nooit een Roerdomp aan, en de gemeene Valken doen het
nooit dan van agteren, en in de vlugt; hy verdeedigt zich zelfs tegen den Jaager,
die hem geschooten heeft; in plaats van te vlugten wagt hy hem af, en pikt hem met
den bek zo geweldig, dat hy door de laarzen hem diep in 't vleesch steekt. Veele
Jaagers zyn 'er gevaarlyk door gewond; men dient deeze Vogels af te maaken,
want zy verdedigen zich tot den dood toe.
Zomtyds, doch zeldzaam, gaat de Roerdomp op den rug leggen, gelyk de
Roofvogels, en verdedigt zich zo wel met zyne Klaauwen, welke hy vry lang heeft,
als met den Bek: hy neemt deeze houding aan als een Hond hem overvalt.
Het geduld van deezen Vogel evenaart zyn moed; uuren lang slaat hy,
onbeweegelyk, met de pooten in 't water, en overdekt van 't riet; hy loert op Aaltjes
en Kikvorschen; hy is even bedryfloos en droefgeestig als de Oijevaar; buiten den
paartyd, wanneer hy beweeging maakt, en van plaats verandert, kan men hem niet
dan met Honden vinden. In de maanden February en Maart slaan de Mannetjes 's
morgens en 's avonds een geluid, 't geen men zou kunnen vergelyken by een zwaare
snap-
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haanschoot; de Wyfjes komen op dit geluid af: dikwyls omringt een twaalftal Wyfjes
één Mannetje: want in deeze Vogelsoort zyn, even als onder de Eendvogels, de
Wyfjes veel menigvuldiger dan de Mannetjes; hy treedt moedig onder dezelve heen,
en weert de andere Mannetjes, die aankomen, af. ----- De Wyfjes vervaardigen de
Nesten, te midden van het riet, in de maand April; de Broedtyd duurt vier- of vyf- en
twintig dagen; de Jongen komen bykans naakt ter wereld, en hebben eene afzigtige
gedaante; zy schynen alleen hals en pooten; zy komen niet uit het nest voor dat 'er
meer dan twintig dagen verstreeken zyn; de Vader en Moeder voeden dezelve in
de eerste dagen met Bloedzuigers, Haagedissen, en schot van Kikvorschen,
vervolgens met kleine Aaltjes; de eerste Vederen zyn ros, even als die der Ouden;
de Pooten en de Bek zyn eer wit dan groen. De Buizerts, die de nesten aller andere
Vogelen der Moerassen verwoesten, raaken zelden die der Roerdompen aan; de
Vader en Moeder bewaaken ze zonder ophouden, met een verdedigend toevoorzigt;
de Boerenjongens durven ze niet stooren, uit vreeze dat hunne oogen gevaar zouden
loopen.
De Mannetjes, onder de Roerdompen, zyn zeer gemaklyk van de Wyfjes te
onderscheiden, zo door de kleur als door de gestalte; zy zyn veel schooner, veel
rosser, en veel grooter dan de Wyfjes, daarenboven hebben zy veel langer Halsen Borstvederen.
Het Vleesch deezes Vogels, bovenal de Vleugelboutjes en de Borst, is redelyk
goed om te eeten, mits men de huid aftrekke, die vervuld is met een scherpe en
slegtsmaakende olie, welke zich onder het braaden in het vleesch mengt, en 'er
een sterken smaak aan byzet.

Proeve, om, in ons vaderland, opregte Carolina, of Westindische,
ryst, voort te kweeken, en tot haare volkomenheid te brengen.
Half Maert zaaide ik eenige korlen uitgezogte Ryst, met den bast, in heel natte
aarde, in een Broeibak, waar van primo April een plant te voorschyn kwam, zo fyn
en teder als eene dunne spelde, of allerfynst grasscheutje. Deeze plant, in eene
digte pot, in een Runbak, telkens met water tot eene drasnatte aarde onderhouden,
is sterk
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gegroeid. Ze schoot wel tien Halmen, ter hoogte van 5 a 6 voeten: de eerste air
begon zig te vertoonen den 5 Augustus; de eerste bloey den 21 dito, tot in
September. Ieder air is lang 8½ duim, Amsterdamsche Maat, en bestaat wel uit 100
korlen; dus geeft eene plant duizendvoudige vrugt. Eenige dier korlen zyn nu reeds
ryp. Ik hebbe dit den Liefhebberen van de Botanie willen mededeelen, of deeze
Proeve ook verder ware uit te breiden.

In Amsterdam,
28 September, 1784.
J.C.

Manier van aenkweeking van den Virginischen tulpenboom. Uit
Boutcher's Verhandeling over de Boomen des Wouds.
Deeze Boom is zeer gemeen in Virginie, en word in het meeste gedeelte van het
vaste land van America gevonden; van waar de Zaadbollen jaarlyks in menigte naar
Groot-Brittannien gebragt worden. Verscheide Schryvers geeven op, dat deeze
Zaadbollen in potten geplant, en onder glazen gezet, moeten worden, dat men de
planten, wanneer ze één jaar oud zyn, ieder op zig zelven, in kleine potten moet
verplanten, en dan weder op nieuw onder glazen brengen; waarna dezelve egter
nog in potten gehouden, en, geduurende de drie of vier volgende jaaren, des Winters,
in Orangehuizen gehouden moeten worden, tot dat zy sterkte genoeg bekoomen
hebben.
Deeze handelwyze volgde ik in myne vroege beoeffening, en ze zal, zonder
twyffel, dit gewas zoo wel opkweeken als in 't leeven houden; maar 'er is geene
noodzaakelykheid, om deezen boom, zelfs in zyne eerste jeugd, met zoo veel
teerheid te behandelen: - zie hier een gemakkelyker en onkostelyker weg, om
denzelven te teelen, gegrond op ondervinding; volgens welken men in een gewoonen
grond, en in eene wel bemantelde ligging, veel sterker en steviger planten verkrygen
zal; en waar door men dezelven schielyker in staat zal brengen om verzet te kunnen
worden, in die plaatzen, daar men voorneemens is ze te laaten blyven.
Maakt, in het begin van Maart, een bed van goede
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fyne ryke aarde gereed, wel gemengd met oude verrotte koemist, wel op de zon
leggende, en voor koude Winden beschut; plaats een oud raam over het bed, en
zaait de Zaadbollen; ziftende over dezelven, omtrent ter dikte van een halve duim,
een grond, ten minsten eenige Maanden te vooren gereed gemaakt, bestaande uit
eene karvragt oude weigrond, eene gelyke vragt wel verteerde koemist, en eene
halve karvragt zee-of fyn duinzand. Zommige van deeze Zaaijelingen zullen
waarschynlyk binnen de negen of tien weeken voor den dag koomen, maar verre
het grootste gedeelte derzelven zal in den grond blyven, tot het daaraan volgende
voorjaar. Ik raade daarom aan, om de bedden niet meerder te wateren, dan maar
even noodig is, om de planten, die voor den dag zyn gekoomen, te verkwikken;
welken, geduurende volgende vier of vyf weeken, op het heetste van den dag, voor
de Zonne-hitte moeten gedekt zyn; doch daarna moeten ze derzelver geheelen
invloed genieten.
Wanneer deeze omstandigheden in agt genoomen worden, is 'er geen verdere
zorg dit jaar noodig, dan den grond van allen onkruid zuiver te houden; en in den
Winter, wanneer het hard en lang stormt, dubbelde matten over de raamen te
brengen, welke zorgvuldelyk moeten weggenoomen worden, als het Weder zagter
word.
In Maart van het volgende jaar, neem zorgvuldiglyk met de vingers van het bed
alle mosagtige harde, aan een gebakke en korstagtige, klompjes aarde, maak
dezelve weder fyn en zagt, en zift 'er eene hoeveelheid, van die geëvenredigd is
aan die, welke weggenoomen is, van dezelfde zoort van mengzel als de voorige,
overheen. Als dan zullen, omtrent het einde van April, of het begin van Mey, indien
uwe Zaadbollen goed zyn geweest, de planten by menigte voor den dag koomen;
wanneer ze dikwils, doch spaarzaam, met Water moeten verkwikt worden. Van
deezen tyd, tot in het begin van Augusty, moeten ze voor de Middagzon gedekt
worden; maar dit wilde ik niet laaten geschieden, door de bedden met matten te
bedekken, zoo als gemeenlyk geschied, 't geen de planten te veel trekt, en te zwak
maakt; maar zulks liever doen, met een stuk oude rieten schutting, of, by gebrek
van dezelve, zoude ik eenige dunne planken of schaalen aan een spykeren, ter
lengte van den bak, en hoog genoeg om het bed voor de Middagzon te
beschaduwen. Met de planten dus voor de grootste hette te beveiligen,
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en haar egter de vrye open Lugt te laaten genieten, zullen ze, al schoon zy in lengte
zoo sterk niet toeneemen, egter zwaarder van steng worden, en veel sterker zyn.
Wanneer dit behoorlyk verrigt word is 'er in deeze gelegenheid niets meer in agt
te neemen, dan veelvuldige gemaatigde besproeijingen, tegen den Avond: en eene
mat over den bak te werpen geduurende een hevigen Winter-Storm.
Omtrent het begin van April, in het volgende Voorjaar, (want deeze Boom is
agterlyk in 't uitbotten zyner bladeren,) moet men een plek gronds op dezelfde wyze
en van denzelfden aard gereed maaken, als voor de Zaadbollen gezegt is, en dan
zorgvuldiglyk de planten met een fruweel opneemen, zonder hunne wortels te
beschadigen. Indien dezelve niet aanstonds in den grond kunnen gezet worden,
moet men een tobbe vol gezift mengzel (waarvan boven gesprooken is,) met Water
tot een behoorlyk dik beslag mengen, door het welke men de planten, één voor één,
moet heen trekken, tot dat 'er zoo veel aan blyft hangen als genoeg is, om hunne
Wortels en Veezels te bedekken. Dit zal haar beletten uit te droogen, en in deezen
toestand kunnen zy veilig tot een grooten afstand vervoerd, en verscheide dagen
buiten den grond gehouden worden. De Wortels van deezen Boom mogen niet veel
gedund worden; derhalven snyd ter deezer tyd maar een weinig van de Penwortel
glad af, maar laat alle de Veezels of Hairwortels 'er aan, en plant den Boom
vervolgens nog in eene wel bemantelde of gedekte ligging. Zet uwe planten, in
greppels met de spae uitgestooken, in regels van een voet afstands, en zes duimen
van plant tot plant; plant vyf van deeze regels, 't welk een bed van vier voeten breedte
zal maaken, en indien gy meer dan één bed kunt maaken, laat een gangpad van
drie voeten wyd tusschen dezelven. Laaten ze voorts dikwils (en overvloediger dan
te vooren) in den Avondstond begooten worden, geduurende de Zomermaanden;
waarna dezelve zuiver van Onkruid gehouden, en met een mat gedekt moeten
worden, wanneer het hard vriest geduurende den eersten Winter. Dan zullen deeze
planten, als men in het volgende Voorjaar de grond tusschen de regels wel los en
lugtig gemaakt heeft, geen verdere zorg vereischen; moetende alleen maar twee
jaaren in deeze kweekery verblyven.
De planten mogen van deeze bedden, naar eene andere kweekery, overgebragt
worden, waarvan de grond fyn en
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diep is. Men draage egter nog veel zorg voor de Wortelen, en plant dezelven in
ryën, op den afstand van drie en een half voet, en agttien duimen vaneen in de ry
staende; houd den grond zuiver en fyn met de schoffel, en watert de planten
overvloedig in droog weder, geduurende den eersten Zomer, en laat dezelve aldaar
drie jaaren verblyven. Deeze Boomen zullen nu sterk genoeg zyn, om de aanvallen
onzer strengste Winters te kunnen doorstaan, en daar zy nu omtrent zes of zeven
Voeten hoog zyn, zullen zy een bekwaame grootte hebben, om ter plaatse, al waar
men dezelve meent te doen blyven, te zetten. In een ryken diepen grond, met andere
Boomen omringd, maar niet te digt by hun geplaatst, zullen zy in weinig jaaren
verbaazend groot worden; maar, in dun mager land, maaken zy maar geringen
opgang, schoon zy vroeger zullen bloeijen. In America groeijen zy dikwils in vogtige
Moerassige gronden, en in zodanigen grond hebbe ik dezelve alhier geplant, dog
met geen goeden uitslag; het geen, zoo ik veronderstel, toe te schryven is aan onze
lange natte Winters, die hunne teere Wortels en Veezels doen rotten.
Men kan hun niet wel, als menige andere Woudboomen, met voordeel verplanten,
wanneer zy tot een groote hoogte gekoomen zyn; maar men kan hun nog eene
reize meerder, als reeds alhier gemeld is, verzetten, wanneer zy reeds de lengte
van tien of twaalf Voet bekoomen hebben, het geen ik met zeer goeden uitslag
gedaan hebbe. Ik ken geen Boom, op welken het assnoeijen van Takken of Wortels,
een slegter uitwerking heeft, dan op deezen, zoo als ik dikwils tot myn verdriet
ondervonden hebbe; derhalven moet men de planten in de kweekery tot de gedaante
brengen, die men aan dezelve verlangt, met alle de kwaalyk geplaatste uitbotten,
weg te vryven, of met den vinger en duim de kwalyk geschikte Takken, kort na dat
ze voor den dag gekoomen, en terwyl ze nog jong en teer zyn, af te kuypen;
meerdere snoeijing als deeze behooren zy nooit te ondergaan.
Deeze Boom is een plant van buitengewoone schoonheid en deftigheid, en
verdient, hooglyk, een plaats in alle edele en fraaij aangelegde plantagien. Er is een
Boom van dat soort in de tuinen van den Graaf van Peterborough te Parson's green
by London, welke ik verscheide jaaren aan een in vollen bloezem gezien hebbe;
dezelve is meer dan vyftig Voeten hoog, en heeft een Stam naar evenredigheid, en
zoude nog veel grooter geweest zyn, ware het niet,
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dat 'er, dezelve in een wilde verwaarloosde hoek van den tuin plant zynde, geen
agt op gegeeven was, als mede dat dezelve zeer was benadeeld geworden, door
de overhangende Takken en de voortloopende Wortels van andere Boomen, 't geen
hem belette behoorlyk voedzel te verkrygen. De Heer CATESBY maakt, in zyne
Natuurlyke Historie van Carolina, gewag van Tulpboomen, welker Stammen dertig
voeten in den omtrek hebben, en het hout van dezelve wordt door de Amerikaanen,
om deszelfs sterkte en duurzaamheid, hooglyk gewaardeerd.

Uittrekzel van eene reize, door de capiteins Cook, Clerke en Gore,
na den Stillen Oceaan, in de jaaren MDCCLXXVI, MDCCLXXVII,
MDCCLXXVIII, MDCCLXXIX en MDCCLXXX, met de schepen de
Resolution en Discovery, om ontdekkingen in het noorder halfrond
te doen.
(Vervolg van bladz. 28.)
Capitein COOK verliet, op den dertigsten September, 's morgens, Otaheite, en kwam,
op den avond van dien dag, te Eimeo. Het verlies van een Geit, daar gestoolen,
noodzaakte hem tot het pleegen van vyandlykheden op dit Eiland; en hy kreeg de
Geit, (ten dien tyde voor hem een dierbaar Beest,) niet weder, eer hy eenige Huizen
en Canoes in de assche gelegd hadt.
Op den elfden October, zette hy koers na Huaheine, waar hy ten oogmerk hadt
OMAI eindelyk neder te zetten; hy kwam 'er den volgenden morgen. By onze
aankomst, schryft Capitein COOK, vervoegden zich alle de voornaamsten van het
Eiland aan boord onzer Schepen; dit was juist het geen ik wenschte, dewyl het hoog
tyd werd om OMAI ergens eene vaste verblyfplaats te bezorgen: en ik verbeeldde
my, dat de tegenwoordigheid deezer Volkshoofden my zou in staat stellen, om het,
op de voldoenendste wyze, uit te voeren. OMAI scheen te neigen om zich op Ulietea
te vestigen; en wanneer wy hadden kunnen overeenkomen over de wyze om dit
plan te voltrekken, zou ik 'er niets tegen gehad hebben. Zyn Vader was door de
lieden van Bolabola, als zy Ulietea bemagtigden, van eenig land, op dat Eiland,
ontzet geworden,
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en ik twyfelde geenzins, of ik zou in staat weezen, om, op eene vriendlyke wyze,
dit den Zoon te doen wedergeeven; ten dien einde was het noodig dat hy zich wel
verstondt met die tegenwoordig Meesters op dit Eiland waren; doch hy was te zeer
de Patriöt om aan een voorslag van dien aart het oor te leenen, en trots genoeg om
zich te verbeelden, dat ik, door geweld, hem in de ontnomene Vaderlyke bezittingen
zou stellen. Zulks maakte het onmogelyk hem op Ulietea te doen woonen, en
Huaheine dagt my daar toe de voeglykste plaats. Ik besloot, derhalven, my van de
tegenwoordigheid der Voornaamsten deezes Eilands te bedienen, en hun des eenen
voorslag te doen.
Naa dat de drukte van dien morgen over was, maakten wy ons gereed om een
bezoek af te leggen by TAIREETAREEA, met oogmerk om by 't zelve deeze zaak aan
te vangen. OMAI kleedde zich, op eene zeer voeglyke wyze, naar de omstandigheden,
en vervaardigde een Geschenk voor den Oppersten des Eilands, als mede een voor
zyn EATOOA. Waarlyk, naa dat hy ontslaagen geraakt was van den slegten hoop,
die hem op Otaheite omringde, gedroeg hy zich met zo veel voorzigtigheids, dat hy
agting verdiende. ----- Ons aan land gaan lokte de meesten, die ons aan boord
bezogt hadden, derwaards, en zy, zo wel als die aan strand stonden, vergaderden
in een groot huis. De zamenvloeijing des Volks, te deezer gelegenheid, was zeer
groot, en onder 't zelve vertoonde zich een grooter aantal aanzienlyke Mannen en
Vrouwen, dan wy ooit gezien hadden in eene Vergadering op een deezer nieuwe
Eilanden. Niet alleen scheen het gros des Volks, over 't algemeen, veel moediger
en schooner dan op Otaheite, maar 'er was ook een veel grooter getal Mannen van
aanzien, naar evenredigheid van de uitgestrektheid deezes Eilands; de meesten
hadden het diklyvig voorkomen der Opperhoofden te Wateeo.
Wy wagtten eenigen tyd naa de komst van TAIREETAREEA: dewyl ik niets wilde
uitvoeren eer de Earee rahie tegenwoordig was; doch toen hy kwam, bevond ik dat
zyne tegenwoordigheid niet veel betekende; hy was niet meer dan acht of tien jaaren
oud. OMAI, die op een kleinen afstand stond van deezen kring aanzienlyke lieden,
begon met Roode Vederen en Stoffe, enz. aan de Goden te offeren. Hier op volgde
eene andere Offerande, welke de Volkshoofden aan de Goden toebragten; naa
dezelve
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werden verscheide andere stukken Stof, en Roode Vederen, ten geschenke
gegeeven. Elk deezer Artykelen werd nedergelegd voor één van het gezelschap;
die ik verstond dat een Priester was, en overgeleverd met een aanspraak of gebed,
uitgesprooken door een van OMAI'S Vrienden, die naast hem zat, doch meest naar
't geen hy hem voorzei. In deeze Gebeden vergat hy zyne Vrienden in Engeland
geenzins, noch ook die hem behouden herwaards hadden overgebragt. De Earee
(*)
rahie no Pretare, Lord SANDWICH, Toote, Tatee , werden in elk deezer vermeld.
Toen OMAI'S offeranden en gebeden geeindigd waren, nam de Priester elk artykel,
in dezelfde orde, als het voor hem was nedergelegd; en een gebed uitgestort
hebbende, zondt hy alles na de Morai: welke, zo als OMAI ons berigtte, verre van
deeze plaats aflag; anders zouden de Offeranden daar gedaan geweest zyn.
Naa het volbrengen der Godsdienstplegtigheden zat OMA naast my neder en wy
vingen onze voorgenoomene zaak aan. Ik gaf het jonge Opperhoofd myn geschenk,
en ontving het zyne; en alles wel in overweeging genomen zynde, waren ze van
wederzyden ryklyk. Wy maakten eenige schikkingen, op de wyze van onze verdere
onderhandeling; en ik wees aan, welke kwaade gevolgen zouden voortvloeien, uit
ons te besteelen, gelyk zy gedaan hadden by voorige bezoeken. OMAI'S ter
nederzetting aldaar werd voorgesteld aan de verzamelde Volkshoofden.
OMAI berigtte hun: ‘Dat wy hem mede genomen hadden na ons Land, waar hy
zeer vriendlyk ontvangen was door den grooten Koning en diens Earees, en
behandeld met alle blyken van agting en toegenegenheid, zo lang hy onder ons
verkeerde; dat wy hem te rug gebragt hadden, door onze milddaadigheid verrykt
met veele artykelen, die zynen Landgenooten van veel diensts zouden weezen; en
dat, behalven twee Paarden, die by hem zouden blyven, verscheide andere nieuwe
en zeer dienstige Dieren op Otaheite gelaaten waren, die schielyk zouden
vermenigvuldigen, en een genoegzaam aantal uitleveren voor de nabuurige Eilanden;
dat het myn ernstig verzoek was, dat zy, tot vergelding voor alle myne gedaane
diensten, hem een stuk Lands zouden aanwyzen om een Huis op te bouwen, en
den noodigen voorraad voor hem zelven, en den zynen, te teelen; en dat, in-

(*)

COOK en CLERKE.
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dien men dit op Huaheine niet, by koop of gifte, kon verwerven, ik beslooten had
hem na Ulietea te voeren, en daar te vestigen.’
Misschien heb ik hier myn Vriend een beter aanspraak in den mond gelegd, dan
hy met de daad deedt; doch ik had hem deeze hoofzaaken opgegeeven. Ik merkte
op, dat de verklaaring, met welke hy besloot, om hem na Ulietea over te voeren, de
goedkeuring van alle de Volkshoofden wegdroeg; en ontdekte terstond de rede.
OMAI hadt, gelyk ik reeds gemeld heb, zich trotslyk gevleid, dat ik geweld zou
gebruiken om hem te herstellen in 't bezit van de landen zyns Vaders, op Ulietea,
en over dit stuk, zonder daar toe eenigen last te hebben, gesprooken met eenige
Leden deezer tegenwoordige Vergadering, die zich alles voorstelden van een
vyandlyke landing op Ulietea, en dat ik hun zou bystaan om de Bolabolaers van
daar te verdryven. ----- Ik moest hun, ten deezen opzigte, uit den dat helpen; om dit
te doen gaf ik hun, op de volstrektste wyze, te verstaan, dat ik hun nooit in zulk eene
onderneeming bystand zou verleenen, noch dulden dat dezelve werd aangevangen,
terwyl ik my in hunne Zeeën onthield; als mede dat OMAI, indien hy zich op Ulietea
zou nederzetten, zulks zou moeten geschieden als een Vriend, en dat hy den
Bolabolaers niet moest opgedrongen worden als een Overweldiger.
Deeze myne verklaaring gaf eene nieuwe wending aan de gevoelens van den
Raad. Een der Volkshoofden drukte zich terstond in deezer voege uit: ‘Dat het
geheele Eiland Huaheine, en alles wat op hetzelve gevonden werd, het myne was;
en dat ik, over zulks, zulk een gedeelte, als my behaagde, aan myn Vriend OMAI
kon schenken.’ ----- OMAI, die, gelyk de rest zyner Landgenooten, zelden verder
zag dan het tegenwoordig oogenblik, hoorde deezen voorslag met verrukking; niet
twyfelende, of ik zou mild genoeg weezen, en hem een groot deel lands verleenen.
Doch hem iets aan te bieden, 't geen my zeer kwalyk gevoegd zou hebben te
ontvangen, merkte ik aan als geene aanbieding in 't geheel; ik begeerde daarom,
dat zy niet alleen den byzonderen plek gronds zouden aanwyzen; maar tevens
nauwkeurig bepaalen de uitgestrektheid lands, welke zy hem tot het gemelde einde
zouden vergunnen. ----- Hier op werd gezonden om eenige Volkshoofden, die reeds
uit de Vergadering gegaan waren; en, naa een korte on-
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derlinge raadpleeging, werd myn verzoek, met algemeene stemming, toegestaan;
en een stuk gronds naast het huis, waar in wy ons tegenwoordig bevonden,
aangeweezen. De uitgestrektheid, langs het strand, by de haven, was zeshonderd
voeten, de diepte, tot den voet eens bergs, was meer; en een gedeelte des bergs
werd 'er aan toegevoegd.
Wanneer wy dit werk, tot wederzydsch genoegen, verrigt hadden, liet ik een Tent
aan strand opslaan, zette een Wagt, en richtte de noodige werktuigen ter
waarneeminge op. De Timmerlieden, van beide de Schepen, gingen aan het bouwen
van een Huis voor OMAI, waar in hy de Europische waren, zyne eigendommen, kon
bergen. Ten zelfden tyde waren 'er eenigen bezig om een Tuin voor hem aan te
leggen, waar in zy boomen en wyngaarden plantten; meloenen, en verscheide
andere zaaden, 'er zaaiden: en ik had het genoegen, om, eer ik dit Eiland verliet,
de meesten te zien groeijen.
OMAI begon nu in ernst op zyne eigene zaaken en belangen te denken, en voelde
het hartgrondigst berouw over zyne kwalyk geplaatste ryklykheid op Otaheite. Hy
vondt, op Huaheine, een Broeder, een Zuster, en een Schoonbroeder, met zyne
Zuster getrouwd zynde. Doch deezen beroofden hem niet, gelyk onlangs zyne
andere Bloedverwanten gedaan hadden. Het moeide my, nogthans, te ontdekken,
dat zy, schoon te eerlyk, om hem ongelyk aan te doen, van te weinig betekenis op
het Eiland waren om hem daadlyk van dienst te zyn. Zy hadden noch gezag, noch
invloed, om zyn Persoon of Eigendom te beschermen; en, in dien hulploozen staat,
vreesde ik, dat hy groot gevaar liep, om beroofd te worden van alles, wat zy hem
gegeeven hadden; zo ras als hy zich ontzet vondt van onzen bystand, genoegzaam
om zyne Landgenooten in bedwang te houden.
Een Man, die ryker is dan zyne nabuuren, wordt zeker benyd door veelen, die
wenschen hem met hun gelyk gesteld te zien. Doch, in Landen, waar Beschaafdheid,
Wetten en Godsdienst, bedwangmiddelen uitleveren, vinden de Ryken een vry
vasten grond van gerustheid; en dewyl, daarenboven, in al zulke Maatschappyen,
eene verspreiding is van eigendommen, heeft geen enkel persoon te vreezen, dat
de pooging van alle de armere Leden tegen hem zal zamenspannen, boven anderen,
die even zeer de voorwerpen van nyd zyn. ----- OMAI bevondt
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zich in eenen geheel anderen toestand. Hy moest leeven onder de zodanigen, die,
voor een groot gedeelte, geen ander beginsel hunner daaden hebben dan
onmiddelyke aandrift hunner natuurlyke neigingen. Doch de hoofdzwaarigheid
bestondt hier in, dat hy geplaatst stondt te worden in eenen stand van alle anderen
onderscheiden; hy zou de éénige Ryke Man weezen in de Maatschappy tot welke
hy behoorde. Hy hadt, door zyne kennis met, en zyne verkeering onder, ons een
schat van dingen, die zyne Landgenooten zich door kunst noch vlyt konden eigen
maaken; terwyl zy allen loerden op een aandeel van zyn benydden Rykdom, was
het zeer natuurlyk te dugten, dat zy allen zich wel ras zouden vereenigen om dien
eenigen bezitter daar van te ontzetten.
Om zulks, indien het mogelyk ware, te voorkomen, raadde ik OMAI eenige zyner
goederen te verdeelen tusschen twee of drie der voornaamste Volkshoofden; die,
hier door voor zichzelven voldaan, gereed zouden zyn hem onder hunne bescherming
te neemen, en te beschutten voor de geweldige aanvallen van anderen. Hy beloofde
myn raad te zullen volgen; en ik vernam, met veel genoegen, dat hy, vóór myn
vertrek, deezen voorzigtigen stap gedaan hadt. ----- Nogthans, niet geheel
vertrouwende op de werking der dankerkentenisse, nam ik toevlugt tot dringen er
beweegreden van bevreesdmaaking. Met dit oogmerk verklaarde ik, by elke
voegzaame gelegenheid, den Inwoonderen, dat ik voorneemens was hun Eiland
weder te bezoeken, naa den gewoonen tyd myns afzyns: en dat, indien ik OMAI niet
vond in denzelfden staat van veiligh id als ik hem gelaaten had, allen, die ik ontdekte
dat zyne Vyanden geweest waren, de zwaarte myner wraake zouden gevoelen.
Deeze dreigende verklaaring zal, waarschynlyk, niet weinig afdoen; want onze
opeenvolgende bezoeken, in deeze laatste jaaren, doen dit Volk gelooven, dat onze
Schepen, op gestelde tyden, zullen wederkeeren; en zo lang zy in dien waan blyven,
welken ik oordeelde vryelyk te mogen styven, heeft OMAI reden om te verwagten,
dat ze hem ongemoeid zullen laaten in zyne nieuw aangelegde Plantagie.
OMAI'S Huis bykans volbouwd zynde, werden veele zyner goederen den zes- en
twintigsten aan land gebragt. Onder eene verscheidenheid van andere noodlooze
Artykelen, was een kist met kinderspeelgoed; deeze vertoond
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zynde, behaagde grootlyks aan de gaapende menigte. Doch zyne potten, ketels,
schotels, glazen, en al de toestel van huisraad, verwaardigde nauwlyks iemand met
een oogslag. ----- OMAI begon nu zelf te denken, dat ze hem van geen dienst zouden
weezen, dat een gebraaden Varken beter smaakte dan een gekookt, dat een
Platanus-blad even goed tot den maaltyd diende als een tinnen schotel, dat een
schel van een Cocusnoot de plaats van een Glas wel kon vervullen; hy besloot,
daarom, wyslyk, zich van deeze dingen, tot de keuken en tafel behoorende, af te
maaken, zo veel hy kon, onder het Scheepsvolk; krygende van hun, in ruiling, bylen
en andere yzeren werktuigen, welke meer weezenlyke waarde hadden in dit gedeelte
der wereld, en meer konden dienen om zyne meerderheid staande te houden by
de zodanigen, onder welken hy zyne volgende dagen zou slyten.
Zo ras OMAI zyne nieuwe wooning betrokken hadt, begon ik bedagt te worden op
het verlaaten van dit Eiland, en liet deezen avond alles van het strand haalen,
uitgenomen den Hengst en de Merrie, en een Geit, die jongen moest, laatende
deeze in 't bezit van onzen Vriend. Ik gaf hem ook een Engelschen Beer en twee
Zogen; en hy hadt nog twee van de laatstgemelden, die hem toebehoorden. De
Hengst dekte de Merrie terwyl wy op Otaheite waren: zo dat ik alle reden heb om
te veronderstellen, dat 'er op deeze Eilanden, door dit dierbaar geschenk, een ras
van Paarden zal verwekt worden.
De Geschiedenis van OMAI zal misschen zeer veelen Leezeren gevallen. Ik zal,
daarom, alle omstandigheden, behoorende om een voldoenend denkbeeld te geeven
van den stand, in welken wy hem lieten, hier melden. ----- Op Otaheite hadt hy vier
of vyf Toutous aangenomen; de twee jongelingen uit Nieuw-Zeeland bleeven by
hem, als ook zyn Broeder, en eenige anderen op Huaheine: zo dat zyn Gezin reeds
bestond uit acht of tien Persoonen, indien men het een Gezin mag heeten, waar in
tot nog geen Vrouw gevonden werd; en het zou nog wel wat lyden eer deeze 'er in
kwam, althans wat OMAI zelve betrof, die in 't geheel niet genegen scheen om eene
Vrouw te neemen.
Het Huis, 't geen wy voor hem lieten bouwen, was vieren twintig voeten lang, en
(*)
achttien breed, tien voeten hoog . Het bestondt uit planken, in den kryg op Ei-

(*)

Volgens berigt van H. ZIMMERMAN, een Duitscher, die de reis mede gedaan, en 'er een Verhaal
van in 't licht gegeeven heeft, in 't Nederduitsch vertaald, was OMAI met dit gebouwde Huis
niet te vrede; hy wilde een Huis met een bovenkamer hebben, zeggende: dat men in zulke
Huizen, als men 'er nu een voor hem gebouwd hadt, in Engeland de Varkens deedt, bl. 45.
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meo verkreegen; in het bouwen hadden wy zo weinig Spykers gebruikt als eenigzins
mogelyk was, op dat het yzer geen aanlokzel zou weezen om het neder te werpen.
Het was bepaald, dat OMAI, terstond naa ons vertrek, een groot Huis zou bouwen,
naar de gewoonte zyns Lands; het eene einde van 't zelve zou heen steeken over
't geen wy hadden opgerigt, en het tot grooter beveiliging insluiten. In dit werk
beloofden eenige Volkshoofden hem te zullen helpen, en, indien het bedoelde Huis
den grond beslaa, welken hy hadt afgeperkt, zal het zo groot weezen als eenig Huis
op 't gansche Eiland.
OMAI'S Europische Wapenen bestonden in een Snaphaan, een Bajonet, een
Patroontas, een Vogelroer, twee paar Pistoolen, en twee of drie Zwaarden. Het bezit
hier van maakte hem, zyns bedunkens, geheel gelukkig, en dit was myn eenig
oogmerk met hem die geschenken te geeven: want ik was altoos van gevoelen, dat
hy gelukkig zou geweest zyn, zonder Vuurwapens, of andere Europische Oorlogtuig,
dan met hetzelve; naardemaal zy in de handen van iemand, aan wiens voorzigtigheid
ik reden had te wantrouwen, eer zyn gevaar stonden te vergrooten, dan zyne
meerderheid te handhaaven. Toen OMAI alles, wat hem toebehoorde, aan land
gebragt, en zyne wooning betrokken hadt, nodigde hy de Scheepsofficieren van
beide de Schepen, twee of driemaalen, by zich ten eeten, en zyn tafel was altoos
ryklyk voorzien van het beste, 't geen het Eiland opleverde.
Eer ik weg zeilde had ik het volgende opschrift, op de buitenzyde van OMAI'S Huis,
gesneeden.
GEORGIUS TERTIUS REX,

2 NOVEMBRIS, MDCCLXXVII.

NAVES

{ RESOLUTION.

JAC. COOK, PR.

NAVES

{ DISCOVERY.

CAR. CLERKE, PR.

Op den tweeden November, 's naamiddags ten vier uuren, nam ik een koelte, uit
het Oosten opwaaijende, te
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baat, en zeilde de haven uit. De meesten onzer Huaheinsche Vrienden bleeven aan
boord tot dat de Schepen geheel onder zeil waren, wanneer ik, om hunne
nieuwsgierigheid te voldoen, vyf kanonschooten deedt. Toen namen zy allen
afscheid, behalven OMAI, die niet van ons ging voor wy geheel in zee waren. Wy
hadden, om onder zeil te geraaken, een touw aan land vastgemaakt; onder het
wenden van het Schip brak het aan stukken, door een scherpe rots afgesneeden
zynde; om het agter gebleeven end te haalen, moest een boot gezonden worden.
Met deezen ging OMAI aan land, een zeer aandoenlyk afscheid genomen hebbende
van alle de Officieren. Hy hieldt zich zeer standvastig, tot hy by my kwam; toen
vielen zyne poogingen, om zyne traanen te bedekken, te zwak, en Mr. KING, die in
den boot medeging, verhaalde my, dat hy den geheelen tyd, dat zy na strand roeiden,
weende.
Het gaf my geen gering genoegen te bedenken, dat wy hem behouden gebragt
hadden op de eigen plaats, van waar wy hem afvoerden. En, nogthans, dit is de
vreemde aart van 't beloop der menschlyke zaaken, was het waarschynlyk, dat wy
hem in een min wenschlyken stand agter lieten dan hy was eer hy kennis aan ons
kreeg. Ik verstaa hier door niet, dat hy, de aangenaamheden eens beschaafden
leevens gesmaakt hebbende, elendiger moet worden, door het denkbeeld van
dezelve voortaan altoos te zullen moeten derven. Ik bepaal my alleen tot de
overweeging van deeze enkele onaangenaame omstandigheid, dat de voordeelen,
welke hy van ons ontvangen heeft, hem in een veel zorglyker stand laaten, voor
zyne persoonlyke veiligheid.
OMAI, in Engeland zeer aangehaald zynde, verloor allen denkbeeld van zyn
oorspronglyken stand, en bedagt nimmer op welk eene wyze zyne verkryginge van
kundigheid of rykdom by zyne Landgenooten, by zyne wederkomst, zouden
gewaardeerd worden: welke de eenige dingen waren, die hem nu meer dan voorheen
konden aanpryzen, en waar op hy zyne toekomende Grootheid of Geluk kon
grondvesten. Hy scheen zelfs hunne Geaartheid, ten dien opzigte, niet begreepen,
en, eenigermaate, hunne Gewoonten vergeeten te hebben; anderzins hadt hy
behooren te weeten, hoe ten uitersten bezwaarlyk het is, als een Persoon van Rang
toegelaaten wordt in een Land, waar men mogelyk geen één voorbeeld heeft, dat
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iemand, door de grootste verdiensten, van een laagen Rang tot eenen aanzienlyken
opklom. Rang schynt hier de eenige weezenlyke grondslag van Onderscheiding,
en de Magt daar aan verknogt; aan deezen regel is men zo vast en blind gehegt,
dat een Persoon, geheel van Rang ontbloot, zeker veragt en gehaat zal worden,
indien hy zich eenig gezagbetoon aanmaatigt.
Dit was, met de daad, eenigermaate, het geval, met OMAI, schoon zyne
Landgenooten zeer omzigtig waren om deeze hunne gevoelens niet duidelyk aan
den dag te leggen, terwyl wy onder hun verkeerden. Hadt hy een behoorelyk gebruik
gemaakt van de Geschenken, welke hy uit Engeland medebragt, deeze met de
Kundigheden op zyne verre Reize opgedaan, zouden hem in staat gesteld hebben
tot het aangaan van de heilzaamste verbintenissen. Doch wy gaven in het beloop
van ons Reisverhaal reeds al te veel voorbeelden op van zyne kinderagtige
onoplettenheid, op deeze in 't oogloopende middelen tot bevordering van zyn belang.
Zyne ontwerpen scheenen van een hooger doch belachlyker aart, en ik moet zeggen
van een laager: want Wraakzugt hadt, van den beginne aan, by hem de overhand
boven de begeerte tot Grootheid. Dit verdient, egter, eenige verschooning, als wy
in aanmerking neemen dat deeze de heerschende drift is zyner Landgenooten. ----OMAI'S Vader was, ongetwyfeld, een Man, die op Ulietea uitgestrekte goederen
bezat, toen die van BOLABOLA dit Eiland vermeesterden; hy nam, met veele anderen,
de vlugt na Huaheine, waar hy stierf, en OMAI, nevens eenige Kinderen, agter liet,
die, door dit toeval, geheel afhanglyk en van allen aanzien beroofd wierden. In
deezen toestand bevondt zich OMAI toen Capitein FURNEAUX hem mede nam, en na
Engeland voerde. Of hy, met de daad, zich verbeeld hebbe, uit de bejegeningen
daar ten zynen opzigte, dat men hem eenigen bystand zou verleenen tegen de
Vyanden van zyn Vader en van zyn Land; dan of hy den waan koesterde, dat zyn
eigen moed en meerdere kundigheid genoegzaam zouden weezen, om de
Vermeesteraars van Ulietea te onder te brengen, is onzeker; doch, van het begin
der Reize af, was dit zyne bestendige bedoeling. Hy wilde niet luisteren na onze
verklaaringen tegen zulk een wild plan; hy stoof in drift op, als hem bedaarder
raadgeevingen ten zynen beste werden voorgehouden. Ja, zo zeer was hy, tot
dwaasheid toe, ingenomen met dit plan, dat hy zich diets
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maakte, dat de Bemagtigers Ulietea zouden verlaaten, zo ras zy hoorden, dat hy
op Otaheite was aangekomen.
Onder het vervorderen onzer Reize, kwam hy, egter, tot gemaatigder begrippen;
en toen wy de Friendly Eilanden bereikten, hadt hy zelfs zulke bevattingen hoe hy
t'huis zou ontvangen worden, dat hy gaarne te Tongataboo, onder FRENOU'S
bescherming, zou gebleeven hebben. Op deeze Eilanden verspilde hy, geheel
noodloos, veel zyner Europische schatten; en hy gedroeg zich even onvoorzigtig
te Tiaraboo, waar hy geen reden hadt om Vrienden te maaken: dewyl hy geheel
niet bedoelde daar te blyven. Te Matavai hieldt hy hetzelfde onberaaden gedrag,
tot ik hem volslaagen zyne verspilling belette; hy ging daar zulke onvoegelyke
verbintenissen aan, dat OTOO, die, in den beginne, zeer genegen scheen hem te
ondersteunen, vervolgens verklaarde geen zin in hem te hebben, uit hoofde van
zyn gedrag. 't Was, egter niet te laat om diens gunst te herwinnen; en hy zou zich,
met veel voordeels, op Otaheite hebben kunnen nederzetten: dewyl hy daar voorheen
verscheide jaaren gewoond, en nu kennis gemaakt, hadt met TOWHA, wiens kostbaar
geschenk van een dubbele Canoe wy hierboven verhaalden. De zwaarigheid, om
hem eenigen Rang te geeven zou ook veel minder geweest zyn, indien hy zyn
verblyf op Otaheite genomen hadt; vermids een Inbooreling het altoos veel moeilyker
zal vinden, zulk eene staatsverwisseling te doen standgrypen onder zyne
Landsgenooten, dan een Vreemdeling, die, in zekere omstandigheden, altoos agting
verwerft.
Maar OMAI bleef besluitloos tot het laatste toe, en zou, geloof ik, myn plan, om
zich op Huaheine neder te zetten, niet omhelsd hebben, indien ik niet voluit
geweigerd hadt eenig geweld te gebruiken, om hem in zyns Vaders goederen te
herstellen. Of de overblyfzels van zyn Europischen Rykdom, welke, ondanks zyne
verregaande verspilling, nog vry aanzienlyk zyn, door hem beter te raade zullen
gehouden, en of de maatregels, door my genomen om hem bescherming te Huaheine
te bezorgen, van eene gewenschte kragtdaadige uitwerking zullen weezen, moeten
wy overlaaten aan de beslissing der aanstaande Bevaarderen van deezen Oceaan:
welken het niet onverschillig kan zyn hoe het lot zy van onzen geweezen
Tochtgenoot. ----- Voor tegenwoordig kan ik alleen gissen, dat zyn grootste gevaar
gebooren zal worden uit zyne zeer onstaatkundige verklaaringen van haat en afkeer,
ten opzigte der Inwoon-
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deren van Bolabola. Want dit Volk zal, uit beginsel van jalouzy, ongetwyfeld hem
by die op Huaheine zwart zoeken te maaken: zy zyn tegenwoordig in vrede met dit
Eiland, en veelen hunner, zich daar onthoudende, kunnen het gereedlyk uitwerken.
Zulks is eene allernadeeligste omstandigheid, welke OMAI zo gemaklyk als iets hadt
kunnen ontwyken: want zy waren niet alleen vry van eenigen afkeer van hem; maar
iemand, dien wy op Tiaraboo aantroffen, in de hoedanigheid van Afgezant of Priester,
boodt hem de herstelling aan in de goederen, welke voorheen zynen Vader
toebehoorden. Maar OMAI sloeg het volstrekt af, en bleef, tot het laatste toe, by het
besluit om de eerste gelegenheid te omhelzen, welke zich aanboodt, om in een
gevegt wraak te neemen. Hier toe, gis ik, vindt hy zich niet weinig aangespoord door
den gemalieden kolder, welken hy uit Engeland mede bragt; hier mede bekleed, en
van vuurwapenen voorzien, waant hy onverwinnelyk te weezen.
Dan, welke gebreken 'er ook in het Character van OMAI mogen gevonden worden,
zy werden ryklyk opgewoogen door zyne goedhartigheid en gezeglyken aart.
Geduurende al den tyd dien hy by my was, vond ik zelden reden om in ernst
misnoegd te weezen over zyn gedrag in 't algemeen. Zyn dankbaar hart behieldt
altoos een diepgaand bezef van de gunsten, hem in Engeland beweezen, en hy zal
nooit de zodanigen vergeeten, die hem, staande zyn verblyf in dat Ryk, met hunne
bescherming en vriendschap vereerden. Hy bezat eene redelyke maate van verstand;
doch het ontbrak hem aan toepassing en volstandigheid om 't zelve aan te wenden;
weshalven zyne kennis van zaaken zeer algemeen, en, in veele opzigten, gebrekkig
bleef. Hy toonde de Waarneemer niet te zyn, die zich de dingen weet ten nutte te
maaken. Onder de Volken op de Friendly Eilanden waren veele nutte Kunsten zo
wel als fraaije Uitspanningen, welke hy na zyn eigen Eiland zou hebben kunnen
medeneemen, waar men ze gereedlyk zou aangenomen hebben; dewyl ze zo zeer
met den aart zyner Landgenooten strookten; maar ik ontdekte niet dat hy eenige
de minste pooging deedt om zich een derzelven eigen te maaken. Deeze soort van
onverschilligheid, in de daad, is het kenmerktekenend zwak zyner Natie. De
Europeaanen hebben hun, in het verloop der laatste tien jaaren, van tyd tot tyd,
bezogt; en nogthans konden wy de minste voetstappen niet ontdekken van eenige
pooging om voordeel te doen met deeze verkeering; tot heden toe hebben zy ons
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in geen één ding naagevolgd. Wy kunnen, derhalven, niet verwagten, dat OMAI in
staat zal weezen veele onzer Kunsten en Gewoonten onder hun in te voeren, of om
die, welke reeds by hun plaats vinden, te verbeteren. Ik vertrouw, nogthans, dat hy
zyn best zal doen, om de Boomen en Kruiden, daar door ons geplant, tot
volmaaktheid te brengen, 't welk geen gering voordeel zal geeven; doch het grootste
heil, 't geen deeze Eilanden waarschynlyk zullen ontvangen van OMAI'S Reizen, zal
ontstaan uit de Dieren daar gelaaten, welke zy, naar allen schyn, nooit zouden
verkreegen hebben, was OMAI niet in Engeland geweest. Wanneer deeze
vermenigvuldigen, waar aan ik in geenen deele twyfel, zullen Otaheite en de Societeit
Eilanden, zo zeer als eenige plaats in de bekende Wereld, leeftogt kunnen opleveren.
OMAI'S behoude wederkomst, en de daadlyke bewyzen, welke hy medegebragt
heeft van de milddaadigheid der Engelschen, zette veelen aan om zich als vrywilligers
aan te bieden, om my na Pretane te vergezellen; ik nam alle gelegenheden waar
om te verstaan te geeven, dat ik beslooten had alle zodanige aanzoeken af te slaan.
Doch, desniettegenstaande, herinnerde OMAI, zeer gesteld op de eer van den eenigen
grooten Reiziger te blyven, my meermaalen, hoe Lord SANDWICH hem beloofd hadt,
dat geen zyner Landgenooten in Engeland zou komen.
Indien 'er eenige de minste waarschynlykheid geweest was, dat men weder een
Schip na Nieuw-Zeeland zou zenden, zou ik de twee Jongelingen van dat Land, die
zeer gaarne by ons hadden willen blyven, mede genomen hebben. TIAROOA, de
oudste, was een wonder geschikt Jongman, met veel natuurlyk verstand begaafd,
en in staat om alles te leeren. Hy scheen ten vollen overtuigd van de minderheid
zyns Eilands by deeze vergeleeken, en schikte zich, schoon mogelyk met tegenzin,
om zyne dagen, op Huaheine, gemaklyk, en van alles vol op hebbende, door te
brengen. Doch de ander was zo zeer aan ons verknogt, dat men hem uit het Schip
moest neemen, en met geweld aan land voeren. Hy was een geestige en vuurige
knaap; en men maakte aan boord veel werks van hem.
('t Vervolg by de naaste gelegenheid.)
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Vergelyking der ouden en hedendaagschen, met betrekking tot
de konsten en weetenschappen.
(Vervolg van bladz. 37.)
In ons laatste Stukje schetsten wy een Tafereel, waar in wy de Ouden tegens de
Hedendaagschen stelden, en de Konsten en Weetenschappen der eersten, tegens
die der laatsten, in de weegschaal leidden. De evenaar sloeg toen merklyk, ten
onzen voordeele, over. Thans gaan wy deze taak wederom opneemen en vervolgen;
doch in deze verhandeling zal het evenwigt beter bewaard blyven, zo zelfs de
grootste zwaarte niet in veele opzigten aan den kant der Ouden zyn zal: want,
schoon wy in verre de meeste Weetenschappen zeer veel boven de Ouden
gevorderd zyn, kan men dit van zeer veele Konsten zo stellig niet zeggen, en zelfs
in die takken der Weetenschappen, waar niet zo zeer uitgebreide kundigheden, en
zulke denkbeelden, die niet dan door eene lange ondervinding kunnen verkregen
worden, maar waar veeleer een fyn en leevendig gevoel, gevoegd by een goed
oordeel, worden vereischt, wyken de Ouden in geenen deele voor de
Hedendaagschen, indien zelfs de laatsten daar in de eersten evenaaren.
In dit opzigt komt, in de eerste plaats, de Dichtkonst in aanmerking. Deze Konst,
welke byna zo oud is als het menschdom, en zo algemeen over den aardbodem
als de menschen zyn, was by de Ouden tot den hoogsten trap van volmaaktheid
gebragt. En geen wonder; zy moet tot eene groote volkomenheid stygen by volken,
die de grootste beschaafdheid van zeden, den leevendigsten yver voor de Konsten
en Weetenschappen, by het fynste gevoel en het beste oordeel voegen. De
Groenlander, schoon, in 't midden van eeuwige ysklompen, niets beschouwende
dan eene bevrozene en maar half leevende natuur, gevoelt nogthans de zoetigheden
van 't bestaan; hy verheft zyne voeten en stem op maatluidende klanken; hy danst,
hy zingt. Nu alle zang veronderstelt het dicht, dat eigenlyk eene spraak op de maat
is; en daar het hart, vol van aangenaame denkbeelden, by het dichten spreekt,
brengt het natuurlyk warme, verhevene, schilderagtige denkbeelden voort. Dus
heeft de Wilde zyn dicht. Wan-
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neer de Iroquois zynen oorlogszang zingt, wanneer hy zynen doodenzang opheft,
uit hy zig in dicht. Naar maate nu de menschen leevendiger gevoelen, is hun dicht
warmer, vol van sterke, verhevene, schilderagtige uitdrukkingen. Dit is het kenmerk
der Oostersche dichtkunde. Daar is alles verbloemd, vol leenspreuken, vergelykingen,
grootspraaken. Naar maate de menschen fyner gevoelen, is hun dicht juister, meer
overeenkomstig der waarheid. Zy schilderen meer met de eigenlyke kleuren;
klaarheid en bondigheid is het kenmerk hunner Dichtstukken. Dit is het byzondere
der Hedendaagsche Dichteren. Ons dicht verschilt oneindig van dat der Oosterlingen,
daar het veel koelder, doch tevens veel juister, is; onze goede Dichters schilderen
de Natuur zo als zy is, de Oosterlingen schilderen ze veeleer zo als zy ze zig
verbeelden. Zelfs onder de Hedendaagschen bespeurt men het onderscheid der
landaarten in dit opzigt. Zy, die het fynst gevoelen, dichten het kieschtst, het meest
naar waarheid; doch ook gemeenlyk het koelst, het zwakst. Van alle de
Hedendaagsche Dichters zyn misschien de Franschen de zwaksten, doch de
keurigsten in 't waarneemen der regels, en 't stiptst verbonden aan de waarheid.
De Engelschen gevoelen minder fyn; hunne Dichters verwyderen zich meer van de
waarheid, doch zyn oneindig stouter, sterker en verhevener. De Ouden nu, ik meen
de Grieken en Romeinen, deelden eenigzins in het leevendige der Oosterlingen,
en in het juiste der Hedendaagschen. HOMERUS, uit Asia of herkomstig, of ten minsten
op de grenzen van dat Werelddeel leevende, heeft veel van de Oosterlingen; en,
zyn leeftyd nog niet zo beschaafd zynde als die van VIRGILIUS, had hy nog zo veel
niet van dat fyne juiste gevoel als de Latynsche Dichter. Hy viel dus meer in het
reusagtige der Oosterlingen. Maar VIRGILIUS, OVIDIUS, HORATIUS, hadden alles in
hun voordeel, wat natuur, konst, omstandigheden, kunnen t'zamenbrengen. Zy
waren geboren in het schoonste Gewest van den aardbodem, waar lugtstreek,
landsdouw, vee en menschen in de grootste volmaaktheid waren. De Konsten en
Weetenschappen bloeiden. De Zeden waren zagt, zelfs tot den hoogsten top van
verfyning gebragt. Rondom zig zagen zy die gelukkige Landsdouwen, die VIRGILIUS
zo onverbeterlyk in zyne Herderzangen heeft geschilderd. In Italie en Griekenland
worden de de menschen, als met de Zangkunde, geboren, hunne oo-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

80
ren zyn voor de maat gemaakt. Onze Hedendaagsche Dichters, wy bekennen het,
verdienen de hoogste bewondering. Maar, waar zy schoonst zyn, zyn zy navolgers
der Ouden: en, hoe veel zy ook van de Ouden ontleenen, kan men niet zeggen, dat
zy hen overtreffen. Dan, zou het mooglyk zyn, de Ouden te overtreffen? zy hebben,
om dus te spreeken, alles afgedaan; zy hebben de Natuur uitgeput, en niets voor
hunne navolgers overgelaaten.
Evenwel, daar is een tak van Dichtkunde, waar in, ten minsten, naar myn oordeel,
de Hedendaagschen de Ouden schynen te overtreffen; en deze tak is het Toneel.
De Ouden hadden in het Treurspel dat aandoenlyke niet, dat de Hedendaagschen
hebben; en het stipte in agt neemen dier regels, welken HORATIUS reeds opgaf, en
die zo veel toebrengen om een Tooneelstuk te verfraaijen, door het natuurlyker en
met de waarheid bestaanbaarder te maaken, wanneer de Dichter zig aan de eenheid
van tyd en plaats bindt, aan welke regels zig de Hedendaagschen, zullen zy eenige
goedkeuring by den kenner vinden, zeer naauwkeurig verpligt zyn zig te houden,
verheft onze Toneeldichters tot den hoogsten top van volkomenheid. De Blyspelen
der Ouden hebben op verre na dat fyne, dat geestige, dat waare boertagtige zout
niet, 't welk men by onze Blyspeldichters vindt. Even zo verre als SENECA beneden
CORNEILLE, RACINE en VOLTAIRE is, moeten PLAUTUS en TERENTIUS wyken voor MOLIERE
en DESTOUCHES; schoon ik gaarne wille bekennen, dat mooglyk het verschil van
Zeden hier veel toe doet, en dat, waren wy zo gemeenzaam met de zeden,
gewoonten, en belachlykheden der Romeinen, als met onze eigene, wy misschien
meer fraais en geestigs by de oude Blyspeldichters ontdekken zouden.
Wat de Zangkunde aangaat, ik twyffel niet, of wy genoeg van die der Ouden
weeten, om eene vergelyking tusschen de zelve en de onze te maaken. Dan, indien
men aanmerkt, dat Italie en Griekenland als het Vaderland der Zangkunde zyn; dat
de grootste Meesters uit het eerstgenoemde dier gewesten zig door geheel Europa
verspreiden; dat de grootste vermaaklykheden der Grieken nog hedendaags in het
danssen en zingen bestaan; dat al wat eenen grooten Zangkundigen maaken kan,
in die landen te vinden was, fynheid van zintuigen, liefde tot de konsten, eene
volmaakte dichtkunde, schynt het dat men van hunne Zangkonst ook de grootste
verwagting hebben moet.
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Maar wat zeker is, de Ouden hebben in de welspreekendheid uitgemunt, en het
schynt onmooglyk te zyn, hen hier in ooit te overtreffen. Ook hadden zy alles wat
hen hier in het verst brengen kon. Een fyn gehoor, en een fyn gevoel van 't schoone,
gevoegd by eenen aandagtigen, leevendigen, en in allerlei kundigheden, ryken
geest, die peinst op het geen hem voorkomt, en doordringt tot de ontleening der
gedagten zelven, en gevolglyk tot de kragt der woorden: dit alles t'zamengevoegd,
maakt den voortreflyken Schryver; en komt daar dan noch by de gaaf van vlot ter
taale en aangenaam van uitspraak te zyn, ook den grooten Redenaar. Daarby, de
Ouden hadden de grootste dryfveeren, om zig op de Konst van wel te spreeken toe
te leggen. In alle Volksregeeringen is hy de eerste die het best weet te spreeken.
Gelyk de Monarch door het zwaard, zo regeert daar de Redenaar door zyne tong.
Gelukkig het volk, indien het de waarheid is welke het leidt! Maar helaas! hoe dikwyls
laat het zig niet door de bedrogredenen van eenen welspreekenden volksman
vervoeren, die konstiglyk zyne heerschzugtige inzigten, onder het voorwendzel van
liefde voor het Vaderland, en algemeen welzyn, weet te verbergen, en de
welmeenende, doch kortzigtige, menigte te verleiden. ô! Hoe berouwde het de goede
Atheniensers, van te veel gehoor gegeeven te hebben aan de redenvoeringen van
eenen listigen DEMOSTHENES! Een redenaar, die tot het volk spreekt, is nimmer te
betrouwen. Zyne Konst is bekwaam den leugen als waarheid te doen voorkomen;
en daar hy tot de driften spreekt, moet een ieder, die hem hoort, naar maate dat hy
zyn hart voelt gloeijen, zigzelven mistrouwen, en geen besluit neemen, dan na dat
de eerste vervoering bedaard, en het oordeel in zyne kalmte hersteld, is.
Op de Dichtkonst hadden wy mooglyk ten eersten de Schilderkonst moeten doen
volgen. Wat de Dichter met woorden doet, doet de Schilder met het penseel. In dit
opzigt komt het my voor, dat de voorrang zeer verre aan de Hedendaagschen
(*)
behoort gegeeven te worden; ten minsten een zeer bevoegd kenner geeft ons zulk
een denkbeeld van de Schilderkonst der Ouden, dat wy geen ander oordeel vellen
konnen. ‘In alle de Herculanische Schilderyen,’ zegt hy, ‘vertoont zig, over 't alge-

(*)

VOLKMAN in zyn Reisb. door Italien. V Deel, bl. 281.
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meen, een rigtige tekening en een goede uitdrukking; maar van de verkortingen
wisten de oude meesters niet veel, en hunne gewaaden hadden kleine plooijen, die
somtyds ongeregeld gelegd zyn. Zy zogten noch groote heldere partyen 'er in te
brengen, noch door de verscheidenheid hunner stukken een verwisseling te
verschaffen. Zy vergenoegden zig het naakte door hunne draperijen te doen
doorschynen. Van de lokaalkleuren hadden zy ook weinig kennis, en de werkingen
van het klaardonkere wisten zy niet te pas te brengen. Hun geringe kennis van de
lokaal en lugtperspectief toont zig in alle stukken; en men kan byna zeggen, dat
deze Konst by hun noch in 't geheel niet tot grondregelen gebragt was. Hunne
zamenstellingen waren goed voor enkelde beelden, stellende zy die in den smaak
van statuës of basreliefs; doch zy sloegen mis in het groepeeren der beelden, en
wisten geene verbindtenis en schikking onder verscheidenen te wege te brengen,
waar door alle hunne ordonnantien koel schynen, 't welk naar evenredigheid van
het getal der beelden toeneemt.’
‘Indien de stukken,’ dus gaat dezelfde Schryver voort, ‘der voornaamste meesters
van Griekenland, Apelles, Zeuxis en anderen, niet oneindiglyk boven die van
Herculanum geweest zyn, moeten zy ten aanzien onzer nieuwere groote Konstenaars
slegts als leerlingen worden aangezien. Waar vindt men de edele zamenstelling
van Raphaël en Julio Romano, de grootheid van Correggio, het Koloriet van Titiaan?
Het beste stuk uit de schatten van Herculanum kan op geene wys met de werken
van Guido, Dominichino, Albani, Paul Veronese, en zo veele andere beroemde
Meesters, vergeleken worden. Als men ze te gelyk beschouwt, blyft de grootste
waarde der eersten alleen de Oudheid. Indien zelfs dezen maar van middelmaatige
Meesters zyn, kan men 'er egter den smaak der tyden en de manier der schoolen
uit opmaaken. Veelligt is het voor de toekomende tyden bewaard, stukken te vinden,
die ons gunstiger van de Schilderkonst der Ouden doen denken. Misschien moet
men de werken van de meesters des eersten rangs ook niet in eene kleine Stad,
als Herculanum, zoeken Ook kan men uit de hier gevondene stukken geen algemeen
besluit trekken; want de meesten zyn van de muuren van openbaare plaatsen, het
Forum en het Theater, genomen, waar men zig vergenoegde, als men maar eenige
sieraaden had, zonder zorgvuldiglyk de meesters te kiezen. Anderen zyn uit gerin-
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ge burger huizen genomen, welker eigenaars geene groote kosten in Schilderyen
doen konden.’
Maar in de Beeldhouwkunde, eene Konst, welke veel eenvoudiger is dan de
Schilderkonst, daar zy met de doorzigtkunde en de verkorting niets te doen, en
alleen de verhevenheden der Natuur naauwkeurig te volgen, heeft, hebben de
Ouden den hoogsten top van volkomenheid bereikt. De Venus van Medicis, welke
op de Villa Hadriana gevonden is geworden; de Hermafrodiet, en zo veele andere
voortreflyke stukken in de Groot-Hertoglyke Gallery te Florenza te vinden; de
Laocoon, de romp van Hercules, gemeenlyk Il Torso genoemd, de Vatikaansche
Apollo, en zo veele andere Standbeelden uit 's Pauzen verzameling op 't Vatikaan,
en elders door geheel Italie, getuigen van de grootheid hunner meesters.
In de Bouwkunde zyn de Ouden zeer verre geweest. De tegenwoordige
Konstenaars volgen noch stiptlyk de regels der Ouden, en de naamen der
bouworders zelven bewyzen derzelver Oudheid. De fraaiste Kerken in Italie zyn
overblyfselen der Romeinen, en dienden voorheen tot Tempels voor hunne Goden.
Zo vindt men ook in Griekenland, in Egypte, om van de Pyramieden niet te spreeken,
en in Asia, noch treflyke, doch helaas! door de barbaarschheid verwoeste, gebouwen,
die, door hunne schoonheid en grootschheid, de hoogste verwondering en verbaazing
voortbrengen. De grootheid en kostbaarheid dier gestigten moet men grootendeels
zoeken in het volstrekte gezag der Vorsten, die, volkomen meesters van de goederen
en 't leeven hunner onderdaanen, in staat waren gevaarten te doen oprigten, die
de grootste verbaazing veroorzaaken moeten, zo dra of hunne dwaaze verwaandheid
of hun bygeloof zulks begeerden. Met dit alles evenwel, hoe grootsch ook de Tempels
der Goden en de Paleizen der Vorsten waren, is het zeer twyffelagtig, of de gemeene
burger wel zo goed gehuisvest was als tegenwoordig: ten minsten zo de huizen
over 't algemeen geleeken naar die, welken ons VOLKMAN beschryft. ‘Men kan zig,’
(*)
zegt hy , ‘nergens beter een rigtig begrip nopens de inrigting van de wooningen
der Ouden maaken, als door een paar geheel blootgegravene huizen te Pompeja.
Alle de huizen waren vierkant gebouwd, en hadden van binnen een plaats, om de
welke de kamers rond loopen.

(*)

V Deel, bl. 307.
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Onder het dak was een uitstek van planken, om, voor den regen beschut, daar
onder te kunnen gaan. De muuren der kamers zyn allen beschilderd. De deuren
zyn doorgaans hoog en breed, moetende, by gebrek van vensters, daar door al het
ligt in de kamers komen. Aan de tot noch toe ontdekte huizen te Pompeja treft men
geene spooren van vensters aan, maar wel op andere plaatsen, schoon het gebruik
van vensters gantsch niet algemeen was. Veele kamers zyn onregelmaatig, waar
van men de reden niet ziet; en dit valt des te meer in 't oog, om dat de vloer met
mozaïeken is ingelegd, waar van de invattingslinien met malkander regte hoeken
maaken.’
Van alle de Konsten, welken het menschdom oeffent, is geene nuttiger en ouder
dan de Landbouw, welke te gelyk de Veeteelt bevat. Deze was de bezigheid der
vroegste Stervelingen. De eerste mensch was reeds veroordeeld om zyn brood in
't zweet zyns aanschyns te eeten. De Aardsvaders hadden geen ander beroep. In
laatere tyden, toen reeds de Konsten en Weetenschappen tot eenen hoogen trap
geklommen waren, maakte de Landbouw den wellust uit der grootste mannen.
CICERO pryst denzelven zynen Zoon aan. ‘Van alle dingen,’ zegt hy, ‘uit de welken
eenig voordeel gezogt wordt, is niets beter dan de Landbouw, niets voordeeliger,
niets aangenaamer, niets eenen vryen mensche waardiger.’ De Egyptenaars gaven
de eer der uitvinding van deeze Konst aan OSIRIS, de Grieken aan CERES en haaren
zoon TRIPTOLEMUS, de Italiaanen aan SATURNUS of zynen zoon JANUS, dien zy daarom
onder de Goden plaatsten. De grootste mannen gaven zig geheel en al aan die
bezigheid over. SERRANUS was bezig met zaaijen, toen men hem kwam roepen om
't Romeinsche heir te gebieden. QUINTIUS CINCINNATUS was aan 't ploegen, toen hy
de tyding ontving van zyne aanstelling tot Dictator. Hy stelt zig aan 't hoofd der
Romeinen, slaat den vyand, zegenpraalt, en ten einde van zestien dagen is hy
wederom op zyn landgoed. Veele boeken waren over den Landbouw geschreven.
COLUMELLA en VARRO behelzen de schoonste en nuttigste lessen over deze Konst,
en VIRGILIUS bekleedt dezelven met alle de fraaiheden der treflykste Dichtkonst. Zo
veele eeuwen, sedert verlopen, hebben weinig tot verdere volmaaking van deze
nuttige Konst toegebragt, indien men uitzondert eenige nieuwe takken van Landbouw,
welken den Ouden onbekend waren; als daar is de bouwing van
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de Boekweit, de Aardappelen, de Zydeteelt, waarvan de Ouden niets wisten. 't Is
waar, men heeft veele nieuwe proeven in den Landbouw genomen. Het is bekend,
wat TULL, wat DUHAMEL, en veele anderen, ondernomen hebben: doch, of hunne
uitvindingen hebben eenen slegten uitslag gehad, of het voordeel derzelven is noch
twyffelagtig. En zeker, eene Konst, by welker volmaaking een ieder, die ze oeffent,
zo groot belang heeft, welke zo veele eeuwen, niet alleen door vlytige, maar ook
door in allerlei opzigten verlichte, mannen, is beoeffend, moet verondersteld worden,
niet verre af van den hoogsten trap van volkomenheid, waar voor zy vatbaar is,
gebragt te wezen, ten minsten in die takken, welken men als oude takken kan
beschouwen. Dit maakt, dat ik altyd geringe verwagting hebbe van die Uitvindingen,
waar van men veeltyds zo grooten ophef hoort maaken, schoon ik niet te min 'er
altyd voor ben, dat men Proeven neeme, dewyl, hoe onwaarschynlyk het ook is,
dat men wezenlyke en algemeene verbeteringen in den Landbouw uitvinde, (van
plaatslyke en voor zekere gronden en gewassen alleen geschikte uitvindingen,
spreek ik niet) is het evenwel niet onmooglyk, dat een gelukkig toeval iets ontdekke,
dat van groot nut zyn konne.
Waren de Ouden verre in de nuttigste aller Konsten, zy waren ook de volmaaktheid
zeer genaderd in de allerverderslykste; ik meen die van den Oorlog. De mensch,
geboren om maar weinige dagen op dezen aardbodem te bestaan, is welhaast
vindingryk genoeg geweest om zyn bestaan niet door de Konst te verkorten. Die
Wapenen, welken zyn vernuft hem in de van Natuur weerlooze hand gesteld had,
om zig tegens zyne natuurlyke vyanden, de verscheurende Dieren, te verweeren,
wierden door zyne kwaadaartige dwaasheid tegen hem zelven gekeerd. Een stok,
en steen, was het eerste geweer, dat hy ontmoette. Welhaast vond hy het te zwak.
De stok werd gescherpt; de steen, in den slinger gelegd, ontving van de by de
ondervinding ontdekte middelpunt schuwende kragt, een oneindiglyk verdubbeld
vermogen. Een gepunt been, een vischgraat, werd welhaast aan den stok gehegt,
en leverde eene lans. Een schrandere geest bedagt den boog; de pyl wierd met
eene verbaazende snelheid voortgeschoten. In 't eerst vogt een enkeld huisgezin,
een enkelde stam, tegens een nabuurig huisgezin of stam. Welhaast voegden zig
de stammen byeen. Gant-
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sche Volken toogen toen ten kryge tegens elkanderen. Men ondervond welhaast,
dat beleid niet min vermogt dan dom geweld; de Kryg wierd eene Konst, welke by
de beschaafdste Volken de grootste volmaaktheid bereikte. De Grieken en Romeinen
muntten hier in uit boven alle volken, gelyk zy in de Konsten en Weetenschappen
boven allen de kroon spanden. Op de Krygskunde der Grieken verstompten alle de
kragten van het Oosten. De velden van Sherathon zagen eene handvol zegepraalen
over tienmaal meer Persen. ALEXANDER verwon, met dertig duizend Mannen, het
gantsche ryk van DARIUS, en voerde zyne zegenpraalende vaanen tot op de boorden
van den Indus. De Romeinen, geboren tot den kryg, evenaarden de Grieken, hunne
meesters in deze en meest alle andere Konsten. Een zamengeraapte hoop van
bannelingen onderwierp zig allengskens geheel Italie. Karthago deed zig op, om
Rome 't gebied te betwisten. Die bloedige krygen wierden gevoerd. Eindelyk, Rome
zegenpraalde; en, Karthago verdelgd zynde, had de krygskunde van Rome byna
geene mededingster meer. Haare krygstugt verwon alles, waar heen haar haare
heerschzugt voerde. Van den Atlantischen Oceaan af, tot aan de Tigris toe; van de
Afrikaansche woestenyen af, tot die der Germanen en Sarmaten, boog alles voor
haare Adelaaren. Volken, die in dapperheid niet konden overtroffen worden, als den
dood onder de wapenen voor de wenschlykste zaak, en de grootste weldaad der
Goden, houdende, als niets vuuriger wenschende dan in den kryg te sneeven, en
die in talrykheid voor de Romeinsche heirlegers niet behoefden te wyken, moesten
voor hun bukken. Alleen de krygskunde, en niet de dapperheid of overmagt, van
Rome, zegenpraalde. En zeker, men behoeft van hunne krygskunde niet alleen
volgens den uitslag te oordeelen; zy is ons ten vollen bekend. De grootste veldheeren
hebben ze te boek geslagen. CAESAR en POLYBIUS bevatten de treflykste lessen van
krygskunde, by welken onze eerste meesters in de Konst de gronden hunner
Weetenschap gaan leeren. Om hier van overtuigd te zyn, behoeft men maar de
geleerde aantekeningen van den door en door ervarenen FOLARD, op het werk van
den laatstgenoemden Schryver, in te zien. 't Is waar, de oorlog schynt geheel en al
van gedaante veranderd te zyn, sedert de uitvinding van het buskruid. Doch deze
verandering is meer schynbaar dan waar. Het krygstuig is veranderd; doch de
gronden, welken het leeren gebruiken, zyn en
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blyven dezelfden. Evenwel zyn 'er takken, die tegenwoordig meer ingewikkeld zyn.
Hiertoe behoort, inzonderheid, de Vestingbouwkunde. Deze was oudtyds
eenvoudiger. Maar met dat al zyn de gronden grootendeels dezelfde. Ter Zee is
zekerlyk de kryg geheel en al veranderd; doch dit is ook eene verandering in de
Zeevaart, welke noodwendig eene verandering in den Zeekryg moest na zig sleepen.
Zie daar, wat wy te zeggen hadden, omtrent de tegenoverstelling der Ouden en
der Hedendaagschen, waar uit men zien zal, dat, hoe verre de eersten ook in veele
Weetenschappen en Konsten gekomen waren, de laatsten egter verre, en zeer
verre, boven hun zyn. Wy bekennen, daar kunnen zekere Konsten wezen, welken
de Ouden bezeten hebben, en die thans verloren zyn. Het zogenaamde Grieksche
vuur, dat evenwel eene uitvinding schynt geweest te zyn van laateren oorsprong,
is verloren. Zo kunnen nog veele andere dingen verloren zyn. Maar hoe veele nieuwe
Uitvindingen, hoe veele Konsten zelven, waarvan de Ouden zelfs geen denkbeeld
hadden, hebben wy daar tegen?
Wy willen evenwel uit deze onze meerderheid niet besloten hebben, dat de
menschen van deze eeuw in hun zelven volmaakter zyn dan die van over twintig
eeuwen. Dit zou even zo veel zyn, als of men beweeren wilde, dat de Natuur aan
't toeneemen is; en dan moesten de boomen van onzen tyd grooter zyn dan de
boomen voor twee duizend jaaren. De menschen zyn in hun zelven wat zy altyd
geweest zyn; een zamenstel van altyd dezelfde natuurlyke vermogens, en van naar
de omstandigheden toe of afneemende toevalligheden. Wat wy meerder zyn dan
de Ouden, zyn wy niet aan ons zelven, niet aan de Natuur, maar aan de beschikking
van die Voorzienigheid schuldig, welke ons voor dezen grooteren trap van
volkomenheid heeft willen schikken. Aan Haar zyn wy daar voor eene eeuwige
dankbaarheid schuldig; en het is onze pligt, willen wy ons deze grootere maat van
weldaadigheid waardig gedraagen, een regt gebruik daar van te maaken. Zou Sodom
en Gomorrha tegen Capernaum opstaan, Rome en Athene zullen tegens ons
opstaan, indien wy door onze deugden Rome en Athene niet verre overtreffen.
O.O.
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Gedagten over de geheimhouding.
Quid de quoque viro, et cui dicas, saepe videto.
HORATIUS.

Geheimhouding brengt in alle leevensstanden gerustheid en agting met zich mede.
Geheimhouding is even noodig in het Kabinet als in het Koopkantoor, in de regeering
van een Staat als in het bestuur van een Huisgezin. De voordeelen van deeze Deugd
vertoonen zich, even als die van veele andere zaaken, op het allerblykbaarst,
wanneer zy afweezig is. Gebrek aan Geheimhouding gaat altoos van gevaar en
wantrouwen vergezeld. Door de Geheimen van een ander te openbaaren, maakt
iemand zich de Wereld ten vyand, door zyne eigene te ontdekken, zich de Wereld
ten meester.
LYCURGUS hieldt deeze Deugd voor zo gewigtig in de Staatkunde, en zo zeer
strookende met zyne manlyke instellingen, dat dezelve een hoofdgedeelte was van
de strenge Spartaansche Opvoeding. Wanneer een Jongeling, schryft PLUTARCHUS,
ter plaatze, waar de openbaare maaltyden gehouden werden, intradt, zeide de
oudste, die 'er tegenwoordig was, op de deur wyzende: ‘Laat niets van 't geen hier
gesprooken is daar uit gaan.’ In dit opzigt kante LYCURGUS, even als in andere
gedeelten zyner Wetgeevinge, zich aan tegen de overhellende neigingen der
Menschlyke Natuur: want Jeugd, wier losheid nog niet beteugeld is door
ondervinding, wier openhartigheid door geen agterdenken bepaald wordt, is gereed
om alles aan een ieder mede te deelen. Zulke onvoegzaame ontdekkingen doenons, egter, wanneer wy verder in 't leeven vorderen, en deel krygen in handelingen
van aangelegenheid, beledigingen pleegen, en ongelegenheden daar uit herkomstig
leeren ons voorzigtigheid. Nogthans zyn 'er die dit zwak altoos byblyft, en die niet
geneezen worden, zelfs door 't geen hun Character of hun Belang lyden moet.
Zodanige Persoonen zullen, door eene hun eigenaartige bovenmaatige
goedaartigheid, door een onbeperkt verlangen om anderen te voldoen, door eene
zugt om spoedig iemands vriendschap te verwerven, al hunne kundigheid van de
wereld, met zo veel nadeels opgedaan, verzaaken, alle hunne verbintenissen
verbreeken, en, in 't einde, zich van allen verlaaten en met de nek aangezien vinden.
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Geheimhouding, omringd door tegenkanting en belaagd van alle zyden, moet steeds
op de wagt weezen. Eenigen bezitten zulk eenen uitvorschenden aart, dat zy, langs
alle wegen en door allerlei streeken, de geheimen tragten te ontdekken, en 'er
dikwyls, tot verwondering toe, in slaagen. Voor de onrust en moeite der naspeuringe
betaalen zy zichzelven, door het kwaadaartig vermaak van het ontwrongen Geheim
te ontdekken op zulk eene wyze, en in zodanige omstandigheden, dat het den
meesten hinder en nadeel baart. Anderen vermoeijen zich om ontwaar te worden,
't geen onze pligt of ons belang ons leeren te verbergen; ten einde zy, door bedreiging
van het te zullen ontdekken, ons onder bedwang houden; of hun onderrigt, voor
eene belooning, mededeelen aan anderen, die 'er voordeel van kunnen trekken.
Eene der gevaarlykste indringers tot uwe Geheimen is een Vrouw; met schoonheid
gewapend valt zy ons aan door haare bekoorelykheden. Niet bestand tegen de
betoverende verleidster, laaten wy toe dat haare brandende nieuwsgierigheid in
onze hartsgeheimen leest. Van hier worden Geheimen van het grootste aanbelang,
Geheimen aan welke het lot van Geslachten en Volken hangt, eener Vrouwe
toevertrouwd, en, naardemaal het een wonder zou weezen, indien eene Vrouw een
Geheim bewaarde, worden hier door de Huislyke en Volksrampen vermenigvuldigd.
Van alle vyanden der Geheimhoudinge is 'er geen onwederstaanbaarder dan de
Dronkenschap. Deeze, den Mensch van zyne bekwaamheden beroovende, beneemt
hem desgelyks zyn Character; het onderscheid tusschen den openhartigen en
agterhoudenden gaat verlooren; zy worden, onder dien heilloozen invloed, meest
allen Langtongen. In de daad, Geheimhouding vordert, even als elk bedryf, waar in
voorzigtigheid onze Leidsvrouw moet weezen, eene bedaardheid des gemoeds,
welke de Dronkenschap verdryft; deeze loopt desgelyks gevaar in uitbandige vreugd,
in de opwelling van woede, en de vervoering van toorn.
Deeze zyn alle tegenstanders, welke de Geheimhouding moet vlieden of
wederstaan; doch 'er zyn andere met welke zy een verdrag moet sluiten. Schoon
een Geheim een der heiligste panden is, welke ons kunnen worden toevertrouwd;
een pand, 't geen wy om voor- of nadeel niet mogen verraaden, moet het nogthans,
by eenige ge-
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legenheden, als de behoudenis onzes Lands, onzes Godsdiensts, of van onzen
Naasten, de ontdekking vordert, voor hooger pligt wyken. Doch, om hier door niet
in ongelegenheid gebragt te worden, zal ieder verstandig Man, nooit, het
onvoorwaardelyk geheimhouden aanneemen.
Tot dus verre hebben wy het gebrek aan Geheimhouding nagegaan; doch dit
kan, aan den anderen kant, te verre getrokken worden, en in eene noodlooze
Toegeslootenheid veraarten ----- eene Toegeslootenheid, die zommigen gestellen
aangebooren schynt, en in andere verwekt is door de vrees voor de gevaaren uit
te groote Openhartigheid herkomstig. TACITURNO is, op welk eene wyze ook, een
Man van ondoordringbaare Geheimhouding: hy maakt van alles een Geheim en
bewaart het heilig. In zyn geheele gedrag heerscht eene geheimzinnige
agterhoudenheid, welke ieder zegt, dat hy het geheele Menschdom voor Verraaders
houdt, met welken hy, kon hy 't ontgaan, geene gemeenschap altoos zou hebben.
Door deeze agterdogtwekkende naargeestigheid, wekt hy elks nieuwsgierigheid.
Men poogt op alle mogelyke wyzen te ontdekken, wat hy zo angstig verbergt, en
het ontdekt hebbende, verbreidt men 't. Dus stelt hy zyne Geheimen aan een
toeneemend gevaar bloot, en zyne behoedzaamheid neemt met het gevaar toe.
Lieden van TACITURNO'S Character verwekken dikwyls gelach, en altoos veragting.
Menschen, van eenen tegenovergestelden aart, mogen bemind, deezen alleen
kunnen vertrouwd worden; deezen, al te gezellig zynde, benaadeelen de
zaamenleeving, geenen haaten dezelve en laaten ze ongemoeid; indien de
eerstgemelden de Vriendschapsband ontsnoeren, de laatstgenoemden laaten 'er
zich nooit door binden. Het ongemak 't welk deezen lyden, onderrigt hun van hun
misslag. Zy kunnen dien verbeteren; de misslag van geenen wordt door hun
aangezien voor eene verdienste, en blyft halstarrig onverbeterlyk. ----- Menschlyke
voortreflykheid bestaat in 't middenspoor te houden. En dit schynt gelegen in
Geheimhouding met een openhartig voorkomen; deeze zal ons verzekeren van de
liefde der zodanigen, die de bedekking niet kunnen doorzien, en van de agting der
doorgronders van ons hart.
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Voorloopend bericht van den heer G.J. van Wy.
De Kanker is misschien nimmer uit zulk een goed oogpunt beschouwd, dan zedert
den tyd dat de Heeren CAMPER, RICHTER, SCHRAGEN, BALTHAZAAR, en MARTINET,
hunne gedachten en geneezingspooging medegedeeld, voorgesteld, en aangeboden
hebben.
Het een en ander heeft aanleiding gegeeven tot eene handelwyze en
geneezingsbeproeving, waar door men, zo niet de volkomene geneezinge bereikt,
ten minsten het ongemak niet alleen draaglyker maakt, dan men ooit te vooren heeft
kunnen doen; maar daarenboven de pynen en toevallen afkeert, en het leeven
onderschraagt. Wy zullen de Handelwyze, welke best tot dit oogmerk geschikt is,
niet achter houden, maar zo ras mededeelen, als een aanzienlyk getal
Waarneemingen, welke reeds voorhanden zyn, met nog meer anderen, even gunstig
achtervolgd worden, en ik misschien omtrent de Kankerbehandeling en
Geneezingswyze, (beneffens andere gevallen) verplicht zal zyn, myne gedachten,
in het toekomende, omstandiger mede te deelen, zo dra de tyd en omstandigheden
my dit vergunnen, en daar toe aanleiding geeven zullen.

Amsterdam,
8 February, 1785.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

92

Luchtsgesteldheid te Amsterdam, januari, 1785.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
De dwaasheid, schande en elende van zondig vermaak, voorgesteld
in eene leerreden over Salomon's woorden.
Ik zag onder de Slegten, en ik merkte, onder de Jonge Gezellen, eenen
verstandloozen Jongeling.
SPREUKEN VII. vs. 7.
Door JAMES FORDYCE, D.D.
(Vervolg van bladz. 54.)
II. In de tweede plaats moet ik nu aantoonen, dat een Jongeling, die zich aan de
Wellust overgeeft, verstandloos is, voor zo verre hy Gevoel derft van 't geen waare
Roem is. Ik zeg niet dat de zodanigen allen inwendig gevoel van Eer en Schande
missen. Ik hou my verzekerd, dat het getal der geenen, die zo geheel verhard en
boos zyn, in vergelyking gesprooken, maar klein is. 'tGeweeten kan schaamtloos
onderdrukt, en tot zwygen gedwongen, worden. Dit gebeurt dikwyls; maar ik hoop
zeldzaam, zeer zeldzaam, geheel te ondergebragt, of geheel verstomd. By zommige
Snoodaarts, die zigtbaar door den regtvaardigen Hemel overgegeeven zyn, in een
verkeerden zin, om alle onreinheid gieriglyk te bedryven, moge het geweeten als
met een brandyzer toegeschroeid, en geheel ongevoelig geworden, zyn. Maar, ik
herhaal het nog eens, zulk eene volslaagene ongevoeligheid en verharding van hart
is waarschynlyk zeer zeldzaam. Ten aanziene van het groote gros der Zinnelyk
leevende Stervelingen, mogen wy verzekeren, dat zy tot hier toe niet in staat geweest
zyn, om, wat zy ook voorgeeven, geheel te onder te brengen, dat inwendige bezef
van Lof en Schande, zo diep in 's Menschen gemoederen ingedrukt. Ik behoef u
niet te zeggen tot welke wyze en heerlyke einden. Zy loopen elk in 't oog. Nogthans
mogen wy, in maar al te veel gevallen, ten opzigte van
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deeze ongelukkigen, zeggen: Schaamden zy zich als zy versoeilykheden pleegden?
Zy waren niet beschaamd, noch schaamrood. Zy hebben hunne aangezigten verhard
als een Steenrots; zy roepen hunne Zonden uit als Sodom; zy stellen heerlykheid
in hunne schande. Ongetwyfeld hebben zy eenigen tyd noodig om in zo verre de
Zedigheid der natuure te overwinnen; doch die droeve overwinning kan behaald
worden.
Een Jongeling treedt de verboode paden, met beevende schreden, in. De
beginzels, hem ingeschaapen, doen hem schroomen voor de verschriklykheden
der Ondeugd. Hy ziddert, op de gedagten zyner eerste afwyking van de Deugd.
Nogthans keert hy zich af van die Hemelsche Schoonheid; en staaroogt op het
voorkomen van haare onwaardige Mededingster. Doch bekoord, door de vleijerye
haarer lippen, om met SALOMO te spreeken, aangeprikkeld door de begeerte tot het
verboodene, waarschynlyk genoopt door de snoode Medgezellen die hem
voorgegaan zyn, begogeld door de bedrieglykheid van zyn hart, zamenspannende
tegen de eenvoudigheid zyner Jeugd, gaat hy voort, stapt ongevoelig verder; zyne
lusten ontvlammen onder het naderen; zyn gevoel van Goed en Kwaad wordt min
leevend, min dringend; het Geweeten weinig gehoord, en nog minder geagt, te
midden van het geraas des gezelschaps, en het geschreeuw der Driften. Deszelfs
aanmaaningen en bestraffingen, lastig en moeilyk wordende, gelyk zy natuurlyk
zullen doen in deeze omstandigheid, ontmoeten, in 't einde, zulk een onminzaam
onthaal en geweldige tegenkanting, dat het, in veele gevallen, waar het gewoon
was de ontzettende stemme te verheffen, ophoudt een vermaander en bestraffer
te weezen. Na den Syreenezang van valsch Vermaak, dat lieflyker dingen belooft,
word met luistergraage aandagt gehoord. De bedorvenste en bedervenste
grondregelen worden van allerwegen opgezameld, met verwondering ontvangen,
met verrukking aangenomen. Iedere Sterke Geest, die een elendige spotterny kan
afgeeven tegen de Openbaaring en derzelver Voorstanderen, is zeker dat gehoor
zal krygen en toejuiching ontvangen De verfoeienswaardige Boeken, geschikt om
de Verbeelding te verhitten en te besmetten, die de schande en de pest zyn der
tegenwoordige Eeuwe, worden met de grootste greetigheid gezogt, en met vervoering
geleezen. Zodanige Schriften der Ongeloovigen als de stoutste aanslagen ople-
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veren, tegen alles wat ernstig is en Godsdienstig, en meest strekken om rechtstreeks
de grondslagen van allen Godsdienst en Zedelykheid om te keeren, worden
opgehemeld, als behelzende het pit en merg van Verstand en Vernuft, en alles wat
men in eenig opstel kan verlangen.
Is het eenigzins te verwonderen, indien de arme Jongeling, van wien ik zo even
sprak, bedwelmd wordt door het drinken uit deezen beker der dwaasheid, hem
voorgehouden door zo veele handen; indien hy stout wordt in kwaad te doen, indien
hy van het wandelen in den raad der zondaaren, en het staan op den weg der
godloozen, eindelyk kome tot het zitten in het gestoelte der Spotteren, om zich te
vertoonen in het Character van een Vrydenker, en onder zyne medegenooten te
lachen met allen Godsdienst, Wet, en Betaamelykheid, om de zodanigen, die eenigen
eerbied daar voor behouden hebben en betoonen, af te schilderen, als bekrompene
en laage Zielen, geboeid aan de ketenen van de vooroordeelen der Opvoeding,
bedwongen door de list der Staatkundigen, bedroogen door het guichelspel, en
vervaard gemaakt door de verschrikkingen der Priesteren; en, eindelyk, om
zichzelven en zyne Medegenooten toe te juichen als de eenige lieden van geest en
vernuft, die deeze het gemeen kluisterende boeijen verbrooken, en de oorspronglyke
voorregten der Natuure gehandhaafd, hebben? Bedrooge Stervelingen! hoe weinig
gronds hebt gy voor al dit pochen? Ik bid u, overweegt, en bekent in waarheid, of
zy zo veel lofs verdient, door een gedrag, dat uwe Natuur vernedert, uwe Nutheid
verwoest, uwen Naasten benadeelt, uwen Maaker onteert, het gedrag tegenspreekt
van alle Verstandigen en Braaven, en strydt met de overtuigingen van uw eigen
hart. Ik zeg,
Voor eerst, dat uw Gedrag uwe Natuur vernedert. Gy spreekt van het handhaaven
haarer oorspronglyke voorregten. Maar kunt gy, in goeden ernst, gelooven, dat de
eigenlyke regten van een redelyk weezen bestaan, in strydig te handelen met de
Rede, dat van den Hemel nedergedaalde beginzel 't geen den Mensch boven een
Beest verheft? Maakte uw Schepper u wyzer dan het gedierte des velds, en geleerder
dan het gevogelte des Hemels, enkel op dat gy het in uw vermogen zoudt hebben
om u met dezelven gelyk, of liever daar beneden, te stellen? Maakte hy u vatbaar
voor de vermaaken van Kennis, Deugd en Godsvrugt, ten einde gy gelegenheid
zondt
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hebben om de Vermaaken der Zinnen en Driften daar boven te stellen? Vormde hy
u voor eene andere wereld, op dat gy de vermetelheid zoud betoonen om die te
versmaaden, en de roekloosheid om onsterflyke volmaaktheid en gelukzaligheid
op te offeren aan eene geringe tegenwoordige en ras voorby zwindende voldoening?
Ik dagt altoos dat de stem der Eere de Menschen aanspoorde om hooger op te
klimmen, en inboezemde een naam te maaken, door iet groots en voortreflykst te
doen, iets, 't geen eer boven dan beneden hun rang was. Doch gy wilt, zo het schynt,
ons doen gelooven, dat het edeler is nederwaards te daalen, dat het beter is te
leeven en te sterven als een Beest, dan eene hoogte te bereiken van Verstand en
Deugd, die met den tyd den Mensch tot den rang van eenen Engel verheft. Wanneer
gy dus elke Godlyke bekwaamheid verlaagd en verbeest hebt, (vergun my dit woord,)
zult gy dan nog, te dier oorzaake, eisch maaken op Rede, Verfyndheid, en meerdere
kieschheid van Gevoel? Welk eene ondankbaarheid! welk eene buitenspoorigheid!
- Maar,
Ten tweeden, staa my toe u te herinneren, dat gy door overgeevenheid aan
zinnelyk genot, uwe Nutheid en Betekenis in dit leeven verliest. Uw Lichaamsgestel
wordt verzwakt, zo niet geheel bedorven; uw Geest vermindert in veerkragt, zo zy
die niet te eenemaal derft; de aangeboore sterkte en vuurigheid der Jeugd neemt
af, en wordt door overdaad verdoofd. De edelaartige Eerzugt, welke, meer dan iets
anders op aarde, tot verheevene daaden aanspoort, gaat verlooren door laage en
onedele botvieringen. Letteroefening smaakt niet; Bezigheid is een last; zich op
eenige zaak toe te leggen ondraagelyk; alles wordt verwildering, zwakheid, traagheid,
beuzelen; niets manlyks, kloeks of rustigs blyft 'er over. Is dit het spoor, langs 't welk
waare Eer kan gevonden worden? Doch verder.
3. Door in zulk een leevensloop te volharden, kan het niet missen, of gy zult zo
wel nadeelig voor den Naasten, als nietsbeduidend voor uzelven, worden. Door
nutloos te zyn, beledigt gy reeds de Maatschappy. De Maatschappy heeft aanspraak
op elk Mensch; zy is geregtigd op den arbeid zyns hoofds of zyner handen, of van
beiden: hy is verpligt anderen wel te doen door goede diensten, en te sterken door
zyn goed voorbeeld. Onregtvaardig zoudt gy, derhalven, ten opzigte van de wereld
weezen, als gy u van derzelver werkzaame tooneelen verwyderde, en de
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belangen van dezelve verwaarloosde. Maar, indien gy, daar op u vertoonende, leeft
op eene wyze, welke rechtstreeks deeze belangen benadeelt, en die gemeenschap,
welke gy met anderen hebt, tot bederf doet strekken der geenen, met welken gy
verkeert, maakt gy u dan niet schuldig aan een dubbel ongelyk? Niet alleen doet
gy geen goed; gy doet veel kwaads. Niet alleen berooft gy het Algemeen, en uwe
Vrienden, van dat betoon uwer vermogens, en het waarneemen der gelegenheden,
tot vol doening en voordeel van beiden, welke zy regt hebben van u te verwagten;
doch zy worden of geheel gedwarsboomd, of grootlyks verhinderd, door een
ongeregeld leeven: gy maakt u tot een volstrekten ballast der Maatschappye, tot
een dagelykschen aanstoot der Braaven, en een struikelblok voor den zwakken en
onbedagtzaamen; gy verspreidt besmetting onder uwe nabuuren en bekenden ----de snoodste en doodlykste soort van besmetting. Een Mensch, die de Pest onder
de leden heeft, is niet half zo gevaarlyk. De besmetting, welke gy verspreidt, doodt
de Zielen zo wel als de Lichaamen der geenen die 'er door worden aangetast.
Wie kan de elende afbeelden, welke gy veroorzaakt by die geenen, aan welken
gy op 't naauwst verbonden, en naast GOD het meest verpligt zyt? Ik veronderstel
gy zyt gebooren uit agtenswaardige en aanzienlyke Ouderen, de Erfgenaam van
een grooten schat en heerlyke goederen; toen gy ter wereld kwaamt is het
waarschynlyk dat uwe vreugdvolle en juichende Ouders de goede Voorzienigheid
dankten, die hun een Zoon schonk. ----- Zy zeiden tot elkander, deeze zal ons eene
Vertroostinge, deeze het cieraad, de roem, de steun van ons Huis, en de stut onzes
ouderdoms, zyn. Zy hadden, in uwe kindsche jaaren, de tederhartigste bezorging
over u, gemengd met kommer. Toen gy in grootte toenaamt, scheen ook uwe wysheid
aan te groeijen. Zy aanschouwden, met vreugde en verrukkend genoegen, het
ontluiken van de eerste botten van verstandige en zedelyke bekwaamheden. Zy
streelden zich met een veel beloovend vooruitzigt, en spraken 'er van tot hunne
bekenden, die hun geluk wenschten met dien zegen. Zy spaarden geene moeite,
zy ontzagen geene kosten, om u, wanneer gy in jaaren vorderde, alles te laaten
leeren, dat aan uwe geboorte voegde, uw leevensstand vercieren, uw geslacht tot
eere, uwe Vrienden tot vermaak kon strekken, en, onder den
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Godlyken zegen, uwe aanstaande nutheid, agting en geluk verzekeren. ----- Het
kan zyn, dat gy, voor eenigen tyd, die Ouderlyke zorge en arbeid beloonde, door
stipte pligtsbetragting, en de schoonste vorderingen, die hunne hoop deeden
aanwassen. Goede GOD! welke harten, zwellende en zwoegende van
dankerkentenisse, hieven zy ten hemel; welke traanen van zuivere vreugd
bedauwden hunne wangen, als zy dien Jongeling beschouwden in die gelukkige
dagen, het pad van waaren Roem betreedende, met een vuurigen ernst, die den
gelukkigsten voortgang beloofde! ----- Gaarne zou ik het vervolg zwygen: doch te
vergeefsch. Nogthans behoef ik het niet te zeggen. De wreede, de doodlyke te
leurstelling, welke ik bedoel, is reeds leevendig tegenwoordig voor elks verbeelding,
en wordt met dieptreffender weedom gevoeld door elk gevoelig hart in deeze
Vergadering. Gelukkige, onbeschryflyk gelukkige, Ouders, die door eene droeve
ondervinding niet weeten, wat zulk eene teleurstelling in hebbe! ----- Maar betekent
het niets by u, myne jonge Toehoorders, op welken deeze beschryving passe;
betekent het niets by u, een onheil te zyn voor uwen Vader, en een verdriet voor
uwe Moeder, ----- betekent het niets by u, dat gy de oorzaak van zo veel schande
en smerts, hunne gryze hairen met kommer zult doen ten grave daalen, indien gy
zulks niet reeds gedaan hebt? Is dit de weg tot Agting? Kunt gy het denkbeeld van
zo veel opeengestapeld misdryfs verdraagen?
Ten vierden Gy onteert uwen Vader, die in de Hemelen is, den grooten oorsprong
en het einde van uw Weezen, en van alle de bekwaamheden en gelegenheden, tot
uw Vordering of Vermaak strekkende. Kunt gy hem in vergetelnisse stellen? ----Wat zeg ik in vergetelnisse stellen! Kunt gy zyne Wetten ongehoorzaam weezen,
zyne Magt vers aaden, en die Majesteit hoonen, welke de Engelen des Hemels met
het diepste ontzag vereeren? Kunt gy, 't geen Hem betreft, of het zegel zyns gezags
draagt, met smaad en belaching behandelen? Kunt gy die aandoeningen en
bekwaamheden, welke hy u schonk tot Wysheid en Deugd, vervreemden ----hebbelyker wyze vervreemden van derzelver heerlyke bestemming, en verkeeren
in de dwaasste en jammerhartigste bejaagingen? ----- Nog eens, kunt gy dien straal
der Godheid binnen in u, welke van den Hemel nederdaalde, en strekte om u
derwaards op te voeren, uitdooven door zinnelyk genot, en de begeerte ter
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Onsterflykheid, welke uw Maaker in uwen boezem ontstak, uitblusschen, door
zodanige ongeregeldheden als het uw belang maaken te sterven gelyk de Beesten
die vergaan? Kunt gy deeze dingen doen, en door uwe gesprekken en voorbeeld
anderen overhaalen om even zo te handelen, zonder u schuldig te maaken aan de
schriklykste ondankbaarheid, verbastering en laagheid? En wilt gy dan nog met
ophef spreeken van uw Verstand, van uw Vernuft, dan nog uzelven een Man van
Eer noemen? Welk een misbruik der spraake!
5 Zal ik hier nog byvoegen, welk eene allen in 't oogloopende strydigheid 'er is
tusschen uw gedrag, en de gevoelens, de geneigdheden, en handelingen van alle
Verstandigen en Braaven, die ooit bestonden? Zal ik bewyzen, 't geen zo handtastlyk
aan allen voorkomt, of zult gy de schaam loosheid hebben om te beweeren, dat
deezen allen, van den beginne af aan tot den tegenwoordigen dag toe, blind en
bedroogen geweest zyn; dat al het Verstand, alle Zedelyke waarde, door de Wereld
aan hun toegekend, enkel inbeelding was; dat, hoe zeer deezen onder hun, die by
het Gemeen bekend geweest zyn, of nog zyn, voor de uitmuntendsten, dagten,
spraken, en schreeven ten voordeele van Deugd en Godsvrugt, nooit in staat geweest
zyn, om derzelver weezenlykheid en voortreflykheid te staaven, of te bewyzen, dat
'er een hooger goed is dan Vermaak, Vermaak der zinnen en der Verbeelding; met
één woord, dat zy, die de Lichten der Wereld waren, of nog zyn, en cieraaden des
Menschdoms, geen beter, geen hooger naam verdienen dan dien van een
jammerhartigen, bevooroordeelden, en misleiden hoop, Kinderen des Onverstands,
Speelballen des Bygeloofs? En zult gy durven staande houden, dat eene soort van
Menschen, door u Lieden van Vermaak genoemd, die wy Ongeloovigen, Vrygeesten,
Snoodaarts, Wanschepzels der Natuur, Geessels en Plaagen des Menschdoms,
verklaarde Vyanden van GOD en Deugd, heeten ----- dat deeze Slaaven van Vermaak,
met hunne elendige aanhangers, die hun op eenigen afstand volgen, hun zwadder
opslikken, en tragten in te haalen, ik meen veele ongelukkige Jongelingen, eerst
onlangs ingewyd in de verborgenheden der Ongeregtigheid, ----- dat deezen, zeg
ik, de eenige Persoonen zyn, die geleerd hebben, te spreeken en te handelen als
Mannen van Verstand, Vernuft, en mannelyke Wysheid? Och, myne Broeders! tot
welk eene hoogte van onzinnigheid kan de
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Mensch opklimmen, als hy dus kwaad goed, goed kwaad, duisternis licht en licht
duisternis, kan noemen, en de schandvolste gevoelens en daaden eenen loflyken
naam geeven!
Maar deeze soort van krankhoofdigheid heeft, gelyk de meeste andere, haar
heldere oogenblikken, en, zo als wy te vooren aanduidden, komen 'er nu en dan
bedaarde tydperken, wanneer de Rede dit bedwang en het geweld, 't welk haare
werking verhinderde, ontspringt, en, met dubbele kragt, de nog overgebleevene
veerkragt laat werken op den zondaar ----- werken te haarer wraake. ----- Hy moge
zyne poogingen aanwenden om het vuur des Geweetens te verdooven, onder de
assche der ongebondenheid; het zal, gelyk vuurspranken, ten eenigen tyde
uitbarsten, al het hooi, stroo en stoppelen van zyn valsch en ydel vertrouwen
aansteeken, verbranden; en hem by dat licht toonen, dat hy handelde tegen de
overtuiging van zyn eigen Geweeten, 't geen de
6. En laatste, byzonderheid is, welke ik hier nog moet aanvoeren. Den volgenden
morgen, by voorbeeld, wanneer gy den nagt in overdaad en wellust hebt doorgebragt,
als de dampen des wyns uitgewaassemd zyn, en gy u alleen bevindt, kunt gy dan
met eene bedaarde vrolykheid, met verheffende zelfbewustheid, te rugge zien op
dat tooneel? Agt gy u zelven beter, ter oorzaake van zulk zwelgen en zuipen, van
het verkeeren in slaapkameren en ontugtigheden, van het verkeeren met
Onverlaaten, Ligtmissen, Speelders, Hoeren, en dergelyke Schepzels, het uitvaagzel
der wereld? Oordeelt gy het lof- en agtenswaardig zulk gezelschap gehad te hebben.
Zou het u aangenaam geweest zyn als gy onder hun gevonden waart, door eenen
deugdzaamen Bloedverwant, of als een braaf Persoon van uwe kennis u gevonden
hadt, bezig met deel te neemen in hunne werken der duisternisse? Ik geloof het
niet. Waarom niet? Waarom het licht des daags, waarom het oog der Deugd,
ontdooken? Indien uwe werken lofwaardig zyn, waarom geschroomd dat ze openbaar
worden? Wat is de rede dat gy de duisternis liever hebt dan het Licht, wanneer gy
niet inwendig overtuigd zyt, dat uwe werken boos zyn, en den ontzettenden glans
der wysheid, of den heiligen oogslag der wetten niet kunnen verdraagen? Schaamt
u. ----- Is een Redelyk Weezen verpligt de duisternis te zoeken, even als een
Nagtvogel, het zonnelicht te schuwen; en als een Roover het
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schuldig aangezigt te dekken onder het masker van geheimhouding? Kunt gy deeze
gelykenissen verdraagen; verft geen blos uw gelaad op de enkele gedagten? Komt
gy, op dit oogenblik, niet eenigzins veragtlyk voor aan uzelven? Vindt gy u niet
verlegen in de tegenwoordigheid van elk braaf Man in deeze Vergadering
tegenwoordig? Gevoelt gy niet dat gy een Slaaf, ----- een veragtlyke slaaf zyt, en
zulk een zult gy blyven, zo lang gy uwe Lusten ten dienste staat, die zeggen: Gaat
en gy gaat; Komt en gy komt, Doe dit en gy doet het, die u geen rust laaten, geen
vryheid geeven, geen zelfbewind veroorloven; maar als een lastdier omdryven langs
de vermaaklooze en ongebaande wegen van Dwaasheid en Ondeugd.
Indien gy, door de wederspraak der Rede, niet geheel verstomd, of de kwellingen
der Ziekte, of het bedwang der Ongemakken, of de raadgeevingen van een Vriend,
of eenige andere gelukkige hindernis door de Voorzienigheid u in den weg gelegd,
een weinig stil staat in uwen verderflyken loop, tyd neemt om het oog te rug te
wenden, op uw gedrag te letten, op de gevolgen daar van agt te geeven, als gy
daar in voortgaat, hoe voelt gy u dan getroffen door dat schrikbaarend beeld? Welk
eene verontwaardiging tegen u zelven komt 'er by u op? Welk een afkeer van uwe
laage en veragtlyke Medegenooten? Welke besluiten om ze voor altoos te verlaaten,
en voortaan met Braaven te verkeeren? Dan, eindelyk, ziet gy, met een mengzel
van verlegenheid en schrik, al de wanstalligheid, al de schandelykheid van
ongebonden Vermaak, dan dringt gy met eene volle overtuiging in tot de kragt der
treffende woorden, Welk eene vrugt hadt gy van de dingen, waar over gy u nu
schaamt? ----- Ik wil eens veronderstellen, dat deeze heilzaame gevoelens eenigen
tyd aanhouden, en uwe oogmerken van leevensverbetering daar aan geëvenredigd
zyn: zegt my, of, in die ernstige oogenblikken, en zulke, ik twyfel des niet, hebt gy
ondervonden, (het geval is niet zeldzaam; ik heb ze gekend, die in deezen toestand
verkeerden; zy gaven der waarheid getuigenis) zegt my, bid ik u, of gy toen geene
zekere edelheid van denken, zekere inwendige verheffing boven uzelven, gevoelde,
die u verbaasde, en betuigde, dat Reinheid ----- Reinheid alleen, geschikt was voor
uw gestel, dat deeze alleen, onder GODS genadige medewerking, u kon
wederbrengen tot uwe oorspronglyke grootheid, en behoeden voor een volkomene
verzinking in uwe vernedering? ----- Indien gy naa
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alle deeze bedaarde raadgeevingen, en heimlyke streelingen van vreugde en vrede,
u zelven toestaat weder in den slyk der onreinheid te treeden, en dieper dan
voorheen daar in te wentelen, als of gy alleen een weinig te rug geweeken waart
om met vernieuwde kragt het snoode werk weder te beginnen, welke nieuwe
schande, hoe veel misdryfs en kommers, laadt gy u dan op den halze? Zult gy dan
nog roemen op uwen weg, en uw eigen hart doen liegen, door te pochen, dat gy,
en de zodanigen die u gelyk zyn, alleen regt hebben om kloekmoedig en vry
genaamd te mogen worden? Goede GOD! welk een verwilderd Schepzel is een
Jongeling aan Wellust overgegeeven en verslaafd! Wat hy ook moge voorwenden,
hy derft Gevoel in 't geen waaren Roem betreft; even zeer als Smaak in 't geen waar
Vermaak mag heeten. Dan hy is desgelyks beroofd van Voorzigtigheid, ten aanziene
van zyne grootste belangen. Dit maakt het
IIIde, en laatste, stuk uit, 't welk ik my had voorgesteld om te bewyzen dat zulk
een Jongeling verstandloos is Dit, in de daad, is, in den eersten opslage, een zo
klaar stuk, dat het weinig meer verdient dan enkel aangeroerd te worden. De
Persoonen, met welken wy thans te doen hebben, zullen niet betwisten, dat de
leevensweg, dien zy bewandelen, de weg tot Rykdom niet is. Zy zullen gereedlyk
toestemmen, dat de Dienaars van Vermaak, dikwyls, hunne middelen op het altaar
dier Godinne moeten offeren; en niet zelden draagen zy roem op eene edele en
grootmoedige versmaading, gelyk zy het noemen, van de laaghartige bedoelingen
der Win- en Hebzugt, wanneer deeze aanloopen tegen hunne meergeliefde
genoegdoeningen. Ik wil niet zeggen, dat de begeerte om Geld en Crediet te bezitten
een stuk is van zulk een belang, dat het alle andere verdient voorgetrokken of ons
hoofdvoorwerp te worden. Neen, veeleer zou ik u herinneren, dat gy tot veel grooter
dingen geroepen zyt, en dat de weezenlyke Voor poed en Rykdom eens Menschen
niet bestaat in de veelheid zyner goederen; maar in het bereiken der weezenlyke
einden, waar toe ze aanleiding geeven; einden niet minder dan het verheerlyken
van GOD, het weldoen aan het Menschdom, en het verbeteren van zyn eigen
onsterflyken Geest. Doch ik wil u teffens in bedenking geeven, dat, in
ondergeschiktheid aan de bewerking tot deeze, agting en voorspoed in zyn beroep,
of, indien het GOD behaage, een overvloedige staat naar deeze wereld, zeer dier-
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baare voorwerpen zyn, voorwerpen der aandagt eens verstandigen Mans waardig.
Ik zeg, ze zyn zodanig in een ondergeschikt opzigt beschouwd. Als dan is 'er, gelyk
de Vorstlyke Prediker van zynen Throon ons toeroept, voor den Mensch niets beter
dan te eeten en te drinken, en zyne ziele het goede te laaten genieten van al zynen
arbeid: want dit is eene gave GODS Die zelfde groote Man brengt het als eene
aanmoediging tot het najaagen van Wysheid, of het betragten van den Godsdienst,
by, dat zy in haare slinkerhand, Rykdom en Eere heeft. Een Apostel van JESUS
CHRISTUS verzekert ons, de Godzaligheid is tot alle dingen nut: zy heeft de beloften
zo wel van het tegenwoordige als van het toekomende Leeven In 't kort, wy hebben
allen grond om te verzekeren, dat Rykdom, eerlyk verkreegen, met dankbaarheid
en in maatigheid genooten, en besteed in werken van Godsvrugt, Vriendschap en
Weldaadigbeid, een groote zegen is, veel toebrengt aan 's Menschen genoegen en
agting hier, en hem hier naamaals ten schat in den Hemel wil strekken.
Mogen wy dan niet besluiten, dat de zodanigen, die zich Lieden van Vermaak
noemen, dwaazen zyn, als zy Menschen van bedryf uitlachen, of met versmaading
spreeken van den deugdzaamen Heer van aanzien, den eerlyken Burger, den
vlytigen Landman; hun afschilderen, als eene soort van laage, wurmende en
kruipende Characters, Menschen die geene kennis hebben van de waardye of het
genot des leevens. Wat zullen deeze Snorkers zeggen, wanneer de Armoede hun
overkomt als een gewapend man, met alle de rampen, welke zy in haaren trein
ommevoert, en dubbel nypen voor die ze nooit gevoelden? Hoe zult gy Kinders der
zagte weelde ze kunnen verdraagen, gy die in vermaak geleefd, en uwe harten, als
in een dag der slagtinge, gevoed hebt? Met welk een verdubbeld bezwaar zullen
zy u drukken, wier Lichaamen en Zielen verzwakt en kragtloos gemaakt zyn door
onmaatigheid en luiheid? Welk eene ontroering, verbystering en wanhoop zal u
bevangen? Hoe zult gy, die geheel vreemdelingen zyt omtrent alles wat
Voorzigtigheid en Bevlytiging heet, die mogelyk nimmer eenig nuttig bedryf ter hand
genomen of ten vollen geleerd hebt, waarschynlyk uwe beste Vrienden van u
verwyderde, onder het verlies van alle agting by de besten der Maatschappye; hoe
zult gy in staat zyn om tegen den stroom des wederspoeds op te roeijen, of u daaruit
te helpen? Indien ziekte, veroorzaakt door uwen ongeregelden wandel, hier
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by komt, wat wilt gy dan? Welk redmiddel vindt gy met een verzwakt lichaam, met
een ledige beurs, omringd door onheilen, alles, bedenkt dit wel, ondraagelyk
gemaakt, door een knaagend Geweeten, door de versch iklyke beeldtenissen van
geleden jammer, tegenwoordigen ramp, en toekomende elende, die als een heirleger
van woedende vyanden u bestormen? ----- Helaas! welk een verschriklyke toestand!
Ik vroeg, welk een redmiddel gy zoudt vinden in deeze zamenschakeling van
wee? ----- Ik bedenk 'er een ----- een schriklyk middel. ----- Gy kunt u verbeelden
welk ik meen. De Natuur ziddert op het afschuwelyk denkbeeld! ----- Gy hebt gehoord,
ik twyfel des niet, het eysselyk Stelzel voorgesteld en bepleit in uwe nagtronkeryen.
In deeze uuren van dwaasheid, hebt gy misschien het oor geleend aan deszelfs
voorstanders, hunne wanhoopige bewysredenen overwogen, en eindelyk een
denkbeeld omhelsd, 't geen, in een Christen land, Menschen, die by hun verstand
zyn, voor moet komen als beledigend voor de Menschlykheid, afzigtig als de hel en
stout als de ergste vyanden daar huisvestende. Dit redmiddel hebben deeze vyanden,
die met 's Menschen elende lachen, zekerlyk uitgevonden, om, in zulke gevallen,
hun prooy te schielyker en te gewisser te bekomen. Mogt de Vader der Genade u
bewaaren van immer tot dit noodlottig middel uw toevlugt te neemen! Welk een
toevlugt voor een onsterflyk Weezen, zich met eigen hand in het diepst der
verdoemenis te stooten, om eene tegenwoordige elende te ontgaan!
Doch laaten wy het oog afwenden van dit alleronbehaagelyks voorwerp, en eens
vooronderstellen, dat een Jongeling, aan Wellust overgegeeven, de rampen ontwykt,
welke zo veelen zyner Broederen in het booze treffen, ontstaande uit een verkwist
goed, eene verlooren Agting, verstoorde Bloedverwanten, en een bedorven
Lichaamsgestel, laat hy zyne dagen rekken in een staat van uitwendig gemak en
overvloed, omringd door Lieden uit verscheide oorzaaken aan hem verbonden,
misschien op hem en zyn gezelschap gesteld, van wegen zyne bekwaamheden,
beleefdheid, vernuft, goedaartigheid, en dat hy, zo veel mogelyk, de pynlyke
overtuigingen van een zelfveroordeelend hart onderdrukt, behoef ik hem te zeggen,
dat de Ouderdom eerlang zal aankomen met de onvermydelyke zwakheden en
gebreken, die te gewisser denzelven zullen vergezellen, ter oorzaake dat hy nu met
zyne gezond-
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heid speelt? Dit weet hy, hoe veele poogingen hy ook aanwende om zulks over 't
hoofd te zien. En wanneer deeze dagen van duisternis komen, die waarschynlyk
veele zullen weezen, indien geen ziekte of kwaal zyn verzwakte leevensdraad
schielyk afsnydt, wanneer hy, gelyk de Schrift spreekt, de Zonden zyner Jeugd
draagt, en door een dikken nevel, die hem omringt, te rug ziet op een leeven in
ongebondenheid gesleeten, en aan zinnelyken lust opgeofferd, zyne talenten, met
welke hy GOD geëerd en zyn Geslacht nuttig geweest kon hebben, deels
verwaarloosd, deels misbruikt beschouwd, en naagaat hoe hy de beginzels zyner
Opvoeding, den raad zyner Vrienden, de bestraffingen van zyn eigen Hart, de
roepingen van den Godsdienst, de waarschuwingen der Voorzienigheid, de inwendige
werkingen van GOD in zyn binnenste, alle geschikt om hem ter Deugd te rug te
roepen, versmaad of te keer gegaan heeft, hoe zal hy deeze of dergelyke
aanmerkingen kunnen verdraagen? ‘Thans loopt myn onroemryk en misdaadig
Leeven ten einde; wat heb ik 'er by gewonnen? Eenige weinige uuren of dagen van
losbandig vermaak, en zondig Genot, dikwyls verbitterd door inwendig ongenoegen
en bitterheid, altoos afgebrooken door lange en verveelende tusschenruimten van
onlust, kwyning, walging, ten besten genomen, door tooneelen van duurgekogte
vrolykheid en gedwongen lach, die myn hart bezwaard en mat lieten, gelyk het was.
----- Ik heb de luidrugtige toejuiching verworven van onwaardigen en verstandloozen,
door myn lot met hun te deelen, en met hun mede te loopen in de uitgieting van
overdaad en boosheid. Ik heb gewonnen ----- niet meer. ----- En, wat heb ik
verlooren? Wat heb ik niet verlooren? Myne onschuld, myne eer, myn Character,
myne rust des gemoeds, de gunst van mynen Maaker, de verstandlyke, de zedelyke,
de huislyke, de Godsdienstige geneugten, die ons bestaan op deeze wereld
veredelen, en ons lot verzagten. ----- Ik heb verlooren, waarom 't alleen waardig is
te leeven. ----- Ik heb verlooren ----- myne Ziel. ----- Het pad, van my betreeden, was
aan alle kanten afgebroken, door dwaasheid, ydelheid en kwelling. ----- Nog eenige
weinige stappen voorwaards, en het zal my brengen - waar? in de plaats der
droefenisse, uit welke de elendige Slaaf van den Wellust, te vergeefsch, de oogen
ten Hemel heft. ----- want, nu - nu, helaas! is het te laat om den
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Almagtigen het overschot van een ongebonden en bezoedeld leeven op te offeren,
of het te onderneemen om die diep ingewortelde hebbelykheden uit te roeijen, welke
myne Ziel verslaafd, en my myn Hart ontstoolen hebben!’ Wie denkt gy, myne
Broeders, dat, in dit beklaaglyk tydperk, aan den Man, dien ik afbeeldde, waarlyk
Voorzigtig, waarlyk Wys, zal voorkomen? de snoevende Opvolger van valsch
Vermaak, of de nederige Dienaar van GOD? Maar, ten besluite,
Laaten wy dien ongelukkigen. Man nog eenige schreden volgen, ons hem voor
oogen stellen, op het Doodbedde liggende, vaarwel zeggende aan zyne schreiende
Vrienden, indien hy eenige Vrienden heeft, de wanhoopige oogen allerwegen heen
wendende. Hy ziet te rugge: zyn kwalyk besteede Jeugd, en het geheele beloop
zyns voorigen Leevens, levert niets aan zyn oog op, dan een woest verschiet. Hy
ziet voorwaards, alles - alles is onuitspreeklyk wee. Hy hoort het vonnis des doods
in zyn binnenste. Niets blyft 'er nu over dan een schriklyk uitzigt van wraak, gereed
om hem te verteeren. ----- My dunkt, ik aanschouw het arm Schepzel gereed staande
om in de onuitkomelyken Dood te storten ----- den Dood van welken hy voorheen
gewoon was met zulk eene gemaakte onverschilligheid te spreeken. Ach! welke
verschrikkingen, welk een wederzin, welke deerlyke trekkingen, grypen hem aan
op deeze schroomlyke steilte! ----- Hy wenscht om vernietiging, waarin hy dikmaals
zogt te gelooven; doch hy kon zich des niet overtuigen. Het uiterste van te zyn, of
niet te zyn, spelt hem iets kwaads. Hy denkt om den verslindenden afgrond der
Eeuwigheid. Hy sluit 'er de oogen voor. ----- Helaas! Helaas! Hoe worstelt hy om in
't leeven te blyven! Alle nietsvermogende poogingen. Het onherroepelyk besluit is
daar. Hy zinkt neder in wanhoop. De zwarte nagt der duisternisse omgeeft hem!
----- Is deeze de Man, die de Kinderen der Wysheid belachte, en de Maatigen
versmaadde; die de Dwaazen en Zinlyken lust opvolgenden bewonderde en
naavolgde? Is hy, denkt gy, op dit jongste oogenblik, in 't zelfde gevoelen? Ach! hoe
zeer verschillen zyne denkbeelden, zyne woorden, toen hy in den schoot des
Vermaaks dartelde, en op het wroegingvol Doodbedde!
Bezogt gy immer eenen stervenden Aardsgezinden? Hebt gy hem gevraagd welke
toen zyne aandoeningen waren? ----- Hebt gy hem voorgesteld, ‘Hoe gevoelt gy u,
myn
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Heer, nu gy uw naderend uiteinde ziet? Keurt gy nog uw wellustig leeven goed?
Zoudt gy het nog aanpryzen by de zodanigen die rondsom u zyn? Zoudt gy dien
leefkoers weder aanvangen, indien gy uwe kragten en gezondheid op nieuw mogt
bekomen?’ ----- Hoe zeer zouden zodanige vraagen hem smerten, doorsteeken!
Wanneer hy zyne weezenlyke gevoelens uitte, met welk eene hartroerende, ernstige,
bedroevende, welspreekendheid zou hy zyne volkomene verfoeijing van de door
hem gekoozene party uitdrukken; zyn hartbreekend berouw deswegen te kennen
geeven, hoe die Jongelingen alleen Verstandig keuren, dies, in de dagen hunner
Jongelingschap, aan hunner Schepper dagten; hoe zyne Medgezellen en Vrienden
vermaanen, en, op de sterkst mogelyke wyze aanzetten tot de paden van Zondig
Vermaak te vlieden, en, zonder één oogenblik toevens, den voet te zetten op die
der Wysheid en Deugd!’
‘De Menschen mogen als Dwaazen leeven, als Dwaazen kunnen zy niet sterven!

Waarneeming, wegens eene buik-waterzugt, door Calomel, met
Tartarus Emeticus geneezen.
Door * * * M.D.
Een man, van ruim 30 Jaaren, kreeg, naa eene lang aanhoudende derdendaagsche
Koorts, verstoppingen in den Onderbuik, die eindelyk eene Ascitis ten gevolge
hadden. Toen ik den Lyder de eerste keer zag, vond ik niet alleen den Buik zeer
opgezet met water, maar ook de Beenen waren gezwollen, en zyn gantsche
voorkomen tekende eene kwaadzappigheid; daarby klaagde hy over grooten dorst.
----- Uit het geen ik uit de Historie der Ziekte konde opmaaken, bleek het, dat de
voornaamste oorzaaken zyner Ziekte in eene scherpte der vogten geleegen was.
----- Hy had, volgens zyn verhaal, een uitslag, voornaamlyk op beide zyne handen,
gehad, die hy, door het smeeren met Unguent. Nutritum, genas. ----- Kort daarnaa
hadt hy eenen aanval van eene Koorts gekreegen, die in den beginne zeer
onregelmaatig, eindelyk, in een derdendaagsche Koorts, was overgegaan. ----Veelvuldige purgeermiddelen, en ook de Koortsbast, hadden deeze Koorts niet
kunnen geneezen. ----- Daar by had zyne slegte diëet, en ongezonde leevenswyze,
de geneezing nog
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meer verhinderd. ----- Schoon de Lyder reeds aan een ligte Febris Hectica
laboreerde, zo stelde zig tog, om den derden dag, den aanval van het Febris
Intermittens geregeld in. ----- Naa dat ik eenigen tyd, te vergeefs, de dienstigste
middelen, zonder eenige goede uitwerking, den Lyder had toegediend, kwam my
het gebruik van den Mercurius in de gedagten, als een middel dat meermaalen in
de Waterzugt heilzaam bevonden, en dat my voork am, in dit geval, byzonder van
goeden dienst te kunnen zyn; en daar de Tart. Emetic. in kleine doses, als een sterk
Diureticum word aangepreezen, zo besloot ik deeze middelen te zamen in de
volgende proportie voor te schryven.
R. Tart. Emetic. gr. VI.
Calomel. gr. XIV.
Sach. Canaricus. ℥ II.
M. Fiant Pulveres. No. XVI.

Hier van liet ik hem drie poeijers daags neemen, die dan ook in den beginne ligte
braakingen verwekten: dog deeze ophoudende, liet ik alle drie uuren, en vervolgens
alle twee uuren, een poeijer gebruiken; de goede uitwerking van dit middel was
allerzigtbaarst. Het water, dat hy, zo door den stoelgang, als door de piswegen,
loosde, was aanmerkelyk; en wat my hoop tot herstel gaf, was, dat de Onderbuik
en de Beenen in evenredigheid dunner wierden, en ik duidelyk eene sterkere
uitwaasseming, vooral naa het eindigen van den aanval der derdendaagsche Koorts,
waarnam. Naa verloop van ruim 14 dagen bespeurde ik geene tekenen meer van
Waterzugt, echter liet ik hem het middel in kleiner hoeveelheid voort gebruiken, en
gaf hem daarby een decoct, uit de Sarsaparill. met de Cort. Peruv. waardoor ook
eindelyk de derdendaagsche Koorts geneezen wierd, en de Lyder vervolgens
volkomen herstelde.

Natuurlyke historie van den kwak.
(Volgens den Heer DE BUFFON.)
De Kwak heet in 't Latyn Nycticorax, in 't Hoogduitsch Nacht-rab, in 't Engelsch
Nigt-raven, in 't Fransch Bihoreau. De naam van Nagtraaf schynt deezen Vogel ge-
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geeven naar het vreemde gekras, of liever het schriklyk en droevig geluid, 't welk
hy nagts slaat: want dit is de eenige overeenkomst, welke de Kwak met een Raaf
heeft: in gedaante en houding gelykt hy na den Reiger; doch verschilt van denzelven
hierin, dat hy veel dikker en gevoeder Hals, veel grooter Kop, en een min scherpen
Bek hebbe, ook is hy veel kleinder, slechts omtrent twintig duimen in de langte
haalende.
De Pluimadie van den Kwak is zwart met een groenen weerschyn op den Kop
en Nek; donker groen op den Rug, graauwagtig op de Vederen en Staart, en voorts
het geheele Lyf wit. Het Mannetje heeft agter in den Nek doorgaans drie afhangende
sneeuwwitte Vederen, vyf duimen lang: zy maaken van alle Pluimen tot
Vederbosschen, ten hoofd-cieraad gezogt, de schoonste en kostbaarste uit; en
(*)
worden, volgens SCHWENCKFELD in Silesie tot een zeer hoogen prys verkogt ; zy
vallen in den Voortyd af, en vernieuwen zich slechts ééns in 't jaar; het Wyfje is van
dat cieraad verstooken, en verschilt zo veel van het Mannetje, dat sommige
Vogelbeschryvers haar niet gekend, maar voor eenen anderen Vogel aangezien
hebben.
Volgens BELON nestelt de Kwak in de rotzen, en heeft uit dien hoofde oudtyds in
(†)
Frankryk den naam van Roupeau gedraagen; doch volgens SCHWENCKFELD en
(§)
WILLUGHBY bouwt hy zyn nest op de Elzenboomen digt by moerassen . Dit kan niet
zamengaan, dan door te veronderstellen, dat deeze Vogels ten dien opzigte, naar
de omstandigheden, in gewoonte van doen veranderen; zo dat zy, in de vlakten van
Silesie en Holland, de Boomen aan den Waterkant, en op de Kusten van Bretagne,
waar BELON ze gezien heeft, de Rotzen ter nestelplaats verkiezen. Men verzekert
dat zy drie of vier witte Eijeren leggen.
De Kwak schynt onder de Trekvogelen te moeten geteld worden. BELON zag 'er
in de maand Maart een ter markt brengen; SCHWENCKFELD verzekert, dat hy met
den aanvang van den Herfst uit Silesie vertrekt, en met de Oijevaaren in het Voorjaar
wederkomt; hy onthoudt zich zo wel aan den Zeeoever als aan de kanten van binnen-

(*)
(†)
(§)

SCHWENCKFELD, Avi. Siles. p. 226.
BELON, Nat. des Oiseaux.
SCHWENCKFELD, als boven. WILLUGHBY, p. 204.
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landsche Rivieren en Moerassen: zy worden in Frankryk, in Sologne, in Toscaane
by de Meiren FUCECCHIO en BIENTINE gevonden; doch deeze Vogelsoort is overal
veel zeldzaamer dan de Reigers, ook minder uitgebreid; het stilzwygen van LINNEUS
geeft grond om te denken dat hy in Zweeden niet voorkomt.
Met veel min hooge Pooten, en een veel korter Hals, dan de Reiger, zoekt de
Kwak deels zyn voedzel op 't land, deels in 't water, en leeft zo wel van Wormen,
Slekken, en andere Land-insecten, als van Kikvorschen en Visch. Over dag houdt
de Kwak zich verborgen, en komt met het vallen van den avond eerst te voorschyn,
wanneer hy zyn onbevallig geluid Ka, Ka, Ka laat hooren, 't welk WILLUGHBY vergelykt
by 't geluid 't welk iemand slaat als hy moet braaken.
De Kwak heeft zeer lange Vingeren; de Pooten en Schenkels zyn geelagtig groen;
de Bek is zwart, en aan den bovenkant flauw gekromd; zyne Oogen schitteren, en
de Iris vormt een rooden of Oranje geelen kring rondsom den Oogappel.

Aanspraak, by de oprigting eener maatschappye, tot het
onderzoeken van de geschiedenis der natuurlyke historie, de
oudheden, de kunsten, de weetenschappen en letterkunde van
Asia, gedaan te Calcutta, op den vyftienden van january,
MDCCLXXXIV.
Door den Voorzitter, sir William Jones.
Toen ik jongstleden Oogstmaand op zee was in myne reize na dit Land, 't geen ik
zints lang vuurig begeerd had te zien, vond ik, op zekeren avond, de waarneemingen
van dien dag voor my hebbende, dat Indie voor ons, Persie aan onze slinker hand,
lag, terwyl een frisse koelte uit Arabie ons van agteren in de zeilen blies. Eene
omstandigheid zo behaagelyk in zichzelve, en voor my zo nieuw, kon niet nalaaten
eene reeks van denkbeelden te doen opkomen in mynen geest, die reeds vroeg
gewoon was, met streelend genoegen de belangryke Geschiedenissen, en
aangenaame Vercieringen deezer Oostersche Wereld, te beschouwen. Ik schiep
een onuitspreeke-
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lyk genoegen door my te bevinden in 't midden van een zo schoon amphitheater,
bykans omringd door de groote wyduitgestrekte Ryken van Asia, altoos voor de
Voedstervrouw der Weetenschappen, de Uitvindster der vermaaklyke en nutte
Kunsten, het Tooneel van roemryke daaden, vrugtbaar in voortbrengzelen van
menschlyk vernuft, overvloeijende van wonderen der Natuure, en oneindig
verscheiden in wyzen van Godsdienstoefening, Staats-bestuur, Wetten, Zeden,
Gewoonten, Taalen, als mede in Gelaatstrekken des Menschen. Ik kon niet nalaaten
op te merken, hoe gewigtig en groot een veld voor als nog door het onderzoek niet
ontgonnen was, en hoe veele weezenlyke voordeelen daar door agter gebleeven
waren: en wanneer ik met leedweezen bedagt, dat, in deezen onwissen en zo zeer
beperkten leevensstand, dusdanige naspeuringen en verbeteringen, alleen, gedaan
kunnen worden door de vereenigde poogingen van veelen, die niet gemaklyk, zonder
eenige dringende reden en scherpen prikkel, tot dat gemeen doeleinde te brengen
waren ----- vertroostte ik my met eene hoope, gegrond op begrippen, die te vermelden
naar vleijery mag zweemen, te weeten, dat, zo in eenig land of gemeenschap zulk
een eensgezindheid van bedoeling konne plaats hebben, het onder myne
Landgenooten in Bengalen was: met eenigen hunner had ik het vermaak van reeds
zeer nauw bekend te zyn, met anderen begeerde ik vuurig bekend te worden.
Gy, myne Heeren, hebt aan deeze hoope een daadlyk bestaan gegeeven; gy zyt
zelfs de verklaaring myner wenschen voorgekomen, door de wakkerheid en spoed
met welke gy den grondslag gelegd hadt eener Maatschappye, om onderzoek te
doen op de Geschiedenis, de Natuurlyke Voortbrengzelen, de Kunsten, de
Weetenschappen, en Letterkunde, van Asia. Ik mag, met vertrouwen voorstellen,
dat eene Instelling, baarblyklyk zo zeer geschikt om kundigheden en vermaak aan
het menschdom te verschaffen, met traage dan nogthans zekere schreden, tot
volkomenheid zal geraaken, gelyk de Koninglyke Societeit, welke eerst alleen
bestondt uit de zamenkomst van eenige geleerde Vrienden te Oxfort, allengskens
opklom tot dat toepunt, toen HALLEY, de Secretaris, en NEWTON, de Voorzitter was.
Egter is het myn nederig gevoelen, dat wy om ons van het wel slaagen en
duurzaamheid te verzekeren, een middelweg moeten houden tusschen eene
kwynende traag-
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heid en overmaatig yverende werkzaamheid ----- en dat de boom, onder uwe
bescherming geplant, schooner bloezems, en keuriger vrugten zal voortbrengen,
als dezelve in den beginne niet worde blootgesteld aan een te sterken zonneschyn.
----- Ik neem, nogthans, de vryheid om eenige weinige algemeene denkbeelden
over het plan onzer Maatschappye uwer overweeginge aan te bieden; u
verzekerende, dat, 't zy gy dezelve af-, dan goedkeurt, uwe verbeteringen my
vermaak en onderwys zullen verleenen, gelyk uwe onderscheiding my reeds de
hoogste eere toebragt.
't Is, begryp ik, uw oogmerk een ruim veld te neemen voor uwe geleerde
Naspeuringen; schoon dezelve alleen bepaalende tot de aardrykskundige
grensscheidingen van Asia; zo dat gy, Hindostan als het middelpunt beschouwende,
en uw oog met uwe gedagten noordwaards wendende aan uwe regterhand, veele
Koningryken van aangelegenheid hebt in het Schier-Eiland ten oosten - het oud en
wondervol Ryk van China, met alle deszelfs Tartaarsche Onderhoorigheden; en dat
van Japan, met de reeks kostbaare Eilanden, in welke veele wondere en
weetenswaardige zeldzaamheden maar al te lang bedekt gebleeven zyn. Voor u
ligt die verbaazende keten bergen, die, eertyds, mogelyk eene schutsmuur waren
tegen het geweld der Zee; en over dezelven het aandagttrekkend Land van Tibet,
en de uitgebreide Gewesten van Tartarye, uit het welke, even als uit het Troijaansche
paard der Dichteren, zo veele Helden zyn voortgesprooten, wier heerschappy zich
ten minsten van de oevers van den Hissus tot den mond van den Ganges heeft
uitgestrekt. ----- Aan uwe slinker hand zyn de schoone en beroemde Landschappen
van Irak of Persie; de ongemeete en mogelyk onmeetbaare Woestynen van Arabie;
en het voortyds bloeiend Koningryk van Yemen, met vermaaklyke Eilanden door
de Arabieren te ondergebragt of bevolkt; en verder westwaards de Asiatische
Heerschappyen der Turksche Sultans, wier Halve maan, welhaast, ter geheele
verduistering schynt te neigen. ----- Binnen deezen wyden omtrek zal het veld uwer
nuttige naspeuringen omschreeven zyn: dan, naardemaal Egypte onbetwistbaar
eene onde verbintenis heeft met dit Land, indien niet met China - naardemaal de
Taal en Letterkunde der Abyssiniers eene duidelyke verwantschap hebben met die
van Asia ----- naardemaal de wapens der Arabieren, langs de Africaansche kust
van de
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Middelandsche zee, zich overwinnend uitgebreid, en zelfs eene magtige Heerschappy
in het vaste land van Europa opgerigt hebben - zal het u mogelyk gelusten, by
voorkomende gelegenheden, de stroomen der Asiatische Geleerdheid een weinig
buiten deeze grenzen te volgen, en in gevalle het noodig of voegelyk mogt
geoordeeld worden, dat men een korten naam of bynaam gave aan onze
Maatschappye om dezelve van andere te onderscheiden, schynt die van de
Asiatische, 't zy men 't oog veste op de plaats of het voorwerp der Instellinge, zeer
gepast, en de voorkeuze te verdienen van de Oostersche, welk woord, met de daad
enkel betrekkelyk is, en, schoon in Europa doorgaans gebruiklyk, geen zeer
onderscheiden denkbeeld oplevert.
Indien men nu mogt vraagen, welke de voorwerpen zyn op welke gy, in deeze
wydstrekkende grenzen, uw naspeurend oog zult laaten gaan? antwoordden wy
den MENSCH en de NATUUR, of het geen door den eerstgemelden verrigt, en door
de laatstgenoemde voortgebragt, is. Menschlyke Kundigheden heeft men keurig
gerangschikt, volgens de drie groote vermogens der Ziele. 't Geheugen; de Rede;
en de Verbeeldingskragt; welke wy steeds bezig vinden in het schikken, in het
bewaaren, in het vergelyken en onderscheiden, in het vereenigen en schiften onzer
denkbeelden, welke wy, door behulp onzer zintuigen, ontvangen, of door opmerking
verkrygen: van hier zyn de drie hoofdtakken der Geleerdheid, Geschiedkunde,
Weetenschap, en Kunst. De eerste bevat, of een verhaal der Natuurlyke
voortbrengzelen, of de egte verhaalen van Ryken en Staaten; de tweede omvat den
geheelen kring van zuivere of gemengde Wiskunde, te zamen met de Zede- en
Regtskunde, voor zo verre zy afhangen van het redeneerend vermogen; en de
derde sluit in, alle de schoonheden der Verbeeldingskragt, en de bekoorelykheden
der Vinding, ten toon gespreid in welgeschikte taal, of door kleur, tekening, of klank,
ten voorwerp der zinnen gemaakt.
Overeenkomstig met die onderscheiding, zult gy opspeuren, wat zeldzaam en
verbaazend is in het maakzel der Natuure ----- de Landbeschryving van Asia
verbeteren door nieuwe waarneemingen en ontdekkingen ----- de Jaarboeken, en
zelfs de overleveringen der Volken, die, van tyd tot tyd, dit werelddeel verwoest of
bevolkt hebben, naagaan ----- en licht verspreiden over hunne verschillende
Regeeringsvormen, als mede hunne Burgerlyke en Godsdienstige Instellingen. ----Gy zult nagaan hunne vorde-
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ringen en handelwyze in de Reken- en Wiskunst, in Werktuig-, Gezigt-, Starre-, en,
met één woord, in de geheele Natuurkunde; hunne stelzels van Zede-, Letter-,
Spraaken Rederykkunde; hunne bedreevenheid in Genees- en Heelkunde; - en
stappen, door hun gedaan, welke dezelve ook mogen weezen, in de Ontleed- en
Scheidkunde. ----- By deezen zult gy voegen de onderzoekingen op hunnen
Landbouw. handwerklyke Kunsten, en Koophandel; en, terwyl gy met vermaak uwe
naspeuringen voortzet, ten opzigte van hunne Muzyk, Bouw-, Schilder- en
Dichtkunde, zult gy niet verzuimen te letten op die mindere Kunsten, waar door de
gemakken en verfraaijingen des leevens bezorgd of verbeterd worden.
Gy zult hier aanmerken, dat ik overgeslaagen heb te spreeken van hunne Taal,
welker verscheidenheid en bezwaarlykheid tot zo verbaazend een hinderpaal
strekken aan den voortgang van nuttige Kundigheden. Doch ik heb altoos de Taalen
aangemerkt als de enkele werktuigen tot weezerlyke Geleerdheid, en oordeel dat
ze zeer oneigen met Geleerdheid zelve vermengd worden; derzelver kennis is,
nogthans, van eene onvermydelyke noodzaaklykheid; en indien men, by de
Persische, Armenische, Turksche en Arabische, niet alleen de Samoritische, konde
voegen, welker schatten wy nu mogen hoopen te zullen zien ontsluiten, maar ook
de Chineesche, de Tartaarsche, de Japansche, en de verschillende Tongvallen der
Eilanderen, zou 'er een allerrykste myn geopend worden, in welker aderen wy, met
zo veel voordeels als vermaaks, zouden kunnen arbeiden.
In deezer voege u onder 't oog gebragt hebbende deeze losse gedagten, over
de grenzen en de voorwerpen des ondrzoeks onzer aanstaande Maatschappye,
verzoek ik 'er nog te mogen byvoegen eenige weinige bedenkingen, ten aanziene
van het bestuur in den tegenwoordigen nog kindschen staat.
LUCIANUS vangt een zyner hekelende stukjes aan, met te verklaaren, dat het éénig
waar voorstel in zyn werk was, dat het niets waars in zich zou behelzen: en misschien
zal het, in den beginne, raadzaamst weezen, om allen verschil van gevoelen, ten
opzigte van zommige stukken, die ons niet onmiddelyk voorkomen, één Regel vast
te stellen, te weeten van geene Regels in 't geheel te hebben. Dit alleen meen ik,
dat, in den kindschen staat van eenige Maatschappy, 'er geene bepaaling, geen
onrust, geen noodlooze ge-
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zetheid moet weezen. Laaten wy, indien het u behaage, voor tegenwoordig,
weeklyks, 's avonds byeenkomsten houden in deeze zaal, om Schriften te hooren
leezen over zulke onderwerpen, als binnen den kring onzer naspeuringe vallen.
Laaten alle Onderzoeklievenden en Geleerden uitgenoodigd worden, om hunne
Verhandelingen en Berigten te doen toekomen aan onzen Secretaris, waar voor zy
terstond onzen dank moeten ontvangen; en, indien wy, op 't einde van elk jaar, een
genoegzaamen voorraad van waardige stoffe hebben opgedaan om een Boekdeel
te vullen, onze Asiatische Mengelstoffen der geleerde Wereld aanbieden, die zo
veel genoegen geraapt, zo veel kundigheden opgedaan heeft, uit het aangenaame
Werk van KEMPFER, (beter voorbeeld dan 't zelve kunnen wy niet neemen,) dat zy
met greetigheid allen onthaal van dezelfde soort zullen aanneemen. ----- Gy zult,
misschien, niet genegen zyn om enkele Vertaalingen aan te neemen van eene
aanmerkelyke lengte, uitgenomen van zulke onuitgegeevene Proeven of
Verhandelingen, als wy uit handen van Asiatische Schryvers ontvangen; dan of gy,
als Leden, zult willen aantekenen, eenige geleerde Inboorelingen deezes Lands,
zult gy, met veele andere vraagstukken, die by gelegenheid zullen ontstaan, hier
naa kunnen beslissen; dan ik denk, gy zult het billyk keuren, dat alle vraagstukken
bepaald zullen worden by 't lot, door eene meerderheid van twee derden, en dat 'er
negen Leden zullen vereischt worden om het lot te mogen trekken. ----- Deeze
byzonderheden, egter, en alle anderen, onderwerp ik geheel, myne Heeren, aan
uwe bepaalinge, niets meer wenschende of eischende dan myn enkel stemregt.
Eéne zaak, als een noodig vereischte tot het ophouden uwer waardigheid, prys ik
u, met allen ernst, aan; te weeten, dat gy, om geene reden, welke ook, eenig nieuw
Lid toelaat, dat zich niet als gansch genegen, om het te worden, verklaard heeft;
en, in dit geval, veronderstel ik, zult gy geene andere bevoegdheid eischen dan
Liefde tot Kennis, en Yver tot Voortplanting, derzelve.
Uwe Instelling, des hou ik my verzekerd, zal van zelven aangroeijen, op uwe
Zamenkomsten zult gy overvloed krygen van belangvolle en genoegenschenkende
geschriften, zo ras als het oogmerk uwer naspeuringen algemeen bekend zal
weezen. Daar zyn 'er, ('t zou de kieschheid kwetzen hun te noemen,) daar zyn 'er
veelen, van wier vergevorderde Letteroefeningen ik geene andere dan de hoogste
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verwagtingen kan vormen; en, voor zo verre enkel arbeid helpen kan, beloof ik, in
alle opregtheid, dat, wanneer ik, in het my te beurtgevallene gedeelte, de
Regtsgeleerdheid, of in eenig ander vak, gelukkig genoeg ben, iets te ontdekken,
dat bloem of vrugt draagt, waar uit genoegen kan geschept, of voordeel geraapt,
worden, ik myne geringe Gave aan uwe Maatschappy zal toebrengen, met zo veel
eerbiedvollen iever, als aan den grootsten Vorst der aarde.
‘Waar toe, vraagt men, misschien, deeze Aanspraak in dit Mengelwerk geplaatst?
Waar toe dit berigt eens nieuwen Genootschaps in een ander Werelddeel, daar het
onze reeds van Genootschappen, als 't ware, over vloeit, en men niet alleen geestig,
en in een vrolyke luim, maar in waarheid, deeze Eeuw, de Eeuw der Genootschappen
mag heeten? Om dat het de aanspraak van den Heer JONES is, en op zichzelve
schoon; doch boven al, om dat wy voor hebben, van tyd tot tyd, als ons de Berigten
deezer Maatschappy, van welke wy alles goeds verwagten, ter hand komen, dezelve
aan onze Leezers mede te deelen, en, zo ras mogelyk, den Vaderlanderen te dienen
met den oogst, in dit wydstrekkend veld van kundigheden verzameld.’

Uittrekzel van eene reize, door de capiteins Cook, Clerke en Gore,
na den Stillen Oceaan, in de jaaren MDCCLXXVI, MDCCLXXVII,
MDCCLXXVIII, MDCCLXXIX en MDCCLXXX, met de schepen de
Resolution en Discovery, om ontdekkingen in het noorder halfrond
te doen.
(Vervolg van bladz. 77.)
Het eerste Eiland, 't welk Capitein COOK vervolgens bezogt, was Ulietea, waar hy
op den derden van November, MDCCLXXVII, aanlandde. Hier bleef hy omtrent
eene maand; en vondt zich nog naby genoeg aan OMAI, om kundschap te krygen
van zyn gedrag, en de bejegeningen hem aangedaan Omtrent veertien dagen naa
COOK'S vertrek van Huaheine, zondt OMAI twee der zynen in een Canoe, die het
voldoend berigt bragten, dat hy in het ongestoord bezit bleef, en alles wel met hem

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

117
ging; uitgenomen dat zyn Geit in 't werpen gestorven was: met nevensgaand verzoek,
dat COOK hem eene andere Geit en twee Bylen wilde zenden. Zyne booden keerden
te rag met de bylen, met een jong Geitje en Bokje.
In den nagt, tusschen den twaalfden en dertienden, liep een Zeesoldaat van zyne
post, op de plaats ter waarneeminge geschikt, met zich neemende een Straphaan
en het geen daar toe behoorde. Capitein COOK zette hem na, van welgewapende
manschap voorzien: en vond hem in een huis, zittende tusschen twee Vrouwen,
die terstond opreezen, om ten zynen beste te spreeken. COOK zag haar op de
stuurschste wyze aan, en gebood haar te vertrekken, om zulk eene handelwyze te
voorkomen; zy borsten in traanen uit, en gingen heen. De knaap hadt niets, te zyner
verdediging, in te brengen, dan dat de Eilanders hem verlokt hadden, 't geen zeer
waarschynlyk was. ----- Op den vier- en twintigsten stondt 't geschapen dat het
wegloopen van een Bootsmansmaat en een Matroos ernstiger gevolgen zou naa
zich gesteept hebben. Dewyl de Inboorelingen 'er blykbaar zeer op gesteld waren
om de wegloopers te verbergen, was de moeite om ze weder te ontdekken, groot.
Vrugtloos werden deeze twee knaapen naagezet, zy waren na het Eiland Bolabóla
overgestooken Op den zes- en twintigsten kwam CREO, het Opperhoofd van Ulietea,
met zyn Zoon, Dogter en Schoonzoon, aan boord van de Resolution. De drie
laatstgemelden werden door Capitein CLERKE verzogt aan boord van de Discovery
te komen, waar zy terstond (volgens een voorheen gegeeven bevel van COOK,) in
de kajuit geslooten werden. OREO, die op de Resolution gebleeven was, werd
aangezegd, dat hy vryheid hadt om te vertrekken, en dat, indien hy de twee
weggeloopenen weder bezorgde, zyne Familie desgelyks zou ontslaagen worden;
doch dat zy anderzins, als de schepen vertrokken, zouden moeten medegaan. ----Deeze vond was goed, schoon vry gevaarlyk: want men hadt een plan beraamd om
Capitein COOK te vatten, als hy na de plaats ging waar hy gewoon was zich te
baaden; en desgelyks Capitein CLERKE en den Luitenant GORE, als zy op strand
wandelden; doch gelukkig oordeelde Capitein COOK het niet raadzaam in zo hachlyke
omstandigheden te gaan haaden, en een pistool in Capitein CLERKE'S hand hadt de
Inboorelingen bevreesd gemaakt. Deeze zamenzweering werd eerst ontdekt, door
een Meisje, 't geen een der Officieren van Huaheine
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hadt medegenomen. Op den acht- en twintigsten bragt OREO de twee wegloopers
te rugge; zy waren gevat op het Eiland Toobaee, en het Gezin van OREO werd
terstond ontslaagen.
Hier staat aan te merken, dat, toen de Inwoonders van Bolabola het Eiland Ulietea
bemagtigden, OREO alleen eene soort van Afgevaardigde was van het Opperhoofd
des eerstgemelden Eilands. Ulietea, schoon nu in dien vernederden staat, was, in
vroegeren dage, het voortreflykste van deeze byeenliggende Eilanden, en
waarschynlyk de voornaamste zetel des Bewinds: want zy zeggen, dat de
tegenwoordige Koninglyke Familie, op Otaheite, afstamt, van die vóór deeze
Omwenteling hier regeerde. OOROO, de ontthroonde Monarch van Ulietea, leefde
nog, toen Capitein COOK zich op Huaheine bevondt, waar hy zich als eene Koninglyke
zwerver onthoudt, leverende in zyn persoon een voorbeeld op van de wankelbaarheid
der Menschlyke magt; doch, 't geen byzonderder is, van het ontzag, 't geen deeze
Volken aan byzondere Familiën toedraagen, en aan de gewoonten, die ééns de
Oppermagt in iemands handen stélden; want zy laaten toe, dat OOROO alle de tekens
behoudt, welke zy aan de Majesteit vergunnen, schoon hy de Landen zyner
heerschappye geheel verlooren hebbe. ----- Op Ulietea werd Capitein COOK bezogt
van zyn ouden Vriend OREE, geweezen Opperhoofd van Huaheine, desgelyks door
de Mannen van Bolabola te ondergebragt. Hy behieldt nog zyn aanzien, verscheen
altoos omstuwd door eene menigte oppassers, en ontving steeds aanzienlyke
geschenken.
Op den achtsten December, deedt Capitein COOK Bolabola aan; doch vertoefde
'er niet langer dan om van OPOONY, Opperhoofd diens Eilands, het Anker, dat de
Heer BOUGAINVILLE daar had laaten zitten, in te ruilen
Het Eiland Bolabola verlaatende, zette Capitein COOK den koers Noordwaards;
's nagts, tusschen den twee- en twintigsten en drie- en twintigsten, bevondt hy zich
o

op 203 , 15 Ooster Lengte. Op den vier- en twintigsten ontdekten zy een Eiland, 't
geen zy Christmas of Kers-Eiland noemden; 't was klein, dor en onbewoond. Hier
vingen zy eene groote menigte Schildpadden, en namen eene Zonnetaaning waar.
----- Op den tweeden January, 1778, het anker geligt hebbende, zeilden zy weder
o

Noord-op; en zagen, op den achttienden, op de Noorder Breedte van 21 12′, en
o

Ooster Lengte 200 14′ ver-
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cheide Eilanden. Naa eene derzelven heen wendende, wyfelden zy in 't eerst, of
het bewoond dan onbewoond ware. Nogthans zagen zy welhaast verscheide Canoes
van 't land na de Schepen komen, die terstond een bylegger maakten, om hun tyd
te geeven dat zy 'er by kwamen. Van drie tot zes man was in elke Canoe; en als zy
naderden was het voor ons geene onaangenaame verrassing, dat zy de Otaheitische
taal spraken, en die der laatst bezogte Eilanden. Het hadt niet veel werks in, hun
te beduiden, dat zy niet digt by de Schepen moesten komen; doch geen van hun
liet zich toen overhaalen om aan boord over te gaan. De Capitein bondt eenige
Penningen aan een touw, en gaf ze aan in een der Canoes, de Lieden daar in
bonden eenig Makreel aan het zelfde touw vast, als willende iets van gelyke waarde
geeven. Hun gedrag was geheel onbeledigend; zy hadden geenerlei wapentuig by
zich, behalven eenige kleine steenen, blykbaar te hunner zelfverdediging mede
genomen, en die zy wegsmeeten, als zy bevonden dezelve niet noodig te hebben.
Capitein COOK de kust van dit Eiland rond zeilende, om ankergrond te vinden,
verlieten hun deeze Canoes; doch andere kwaden op, geringste Biggen met zich
brengende, heerlyke Aardappelen, welke zy ruilden, gelyk de voorgaanden, voor
alles wat men hun aanboodt. Verscheide kleine biggen kogt men voor een beuzeling
van yzer. Den volgenden morgen verscheenen zy met een grooter aantal Canoes,
vol volks, eenigen hunner hadden moeds genoeg om aan boord te komen.
Op myne veelvuldige reizen, schryft Capitein COOK, had ik nog nimmer de
Inboordingen van eenige plaats zo zeer versteld zien staan als deeze lieden, toen
zy aan boord stapten. Hunne oogen vloogen van het eene voorwerp op het andere:
de verwilderdheid van hun gezigt, en houding, duidde ten vollen aan hunne
volslaagene onkunde van alles wat zy zagen, en wy moesten 'er uit opmaaken, dat
tot nog geene Europeaanen hun bezogt, en geene kennis hadden van eenige onzer
goederen, behalven yzer; van 't welk het nogthans duidelyk bleek, dat zy alleen
gehoord, of in eene kleine hoeveelheid gekend, hadden, op zeker afgelegen tydperk
onder hun ingevoerd geweest zynde. Zy vroegen na 't zelve, onder den naam van
Hamaite, waarschynlyk slaande op zeker werktuig, tot welks vervaardiging het Yzer
met zeer veel vrugts kon gebruikt worden; want zy gaven dien naam aan het
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lemmet van een Mes, schoon wy ons wel verzekerd mogten houden, dat zy geen
denkbeeld hadden van dit byzonder werktuig; zy konden 'er in 't geheel niet mede
omgaan. Om dezelfde reden noemden zy het Yzer dikmaals Toe, 't welk in hunne
taal een Byl, of liever een Dissel, betekent. Op de vraage, aan hun voorgesteld, wat
Yzer was? antwoordden zy terstond. ‘Wy weeten het niet, gy weet het; wy alleen
weeten dat het is als Toe of Hamaite.’ Toen wy hun eenige Koraalen vertoonden,
vroegen zy wat het waren? en voorts of zy ze konden eeten? Doch als wy hun
verhaalden dat ze dienden om in de ooren gehangen te worden, gaven zy ze als
nutloos weder: even onverschillig betoonden zy zich ten opzigte van Spiegels; doch
gaven hunne sterke begeerte tot Hamaite en Toe op het uitdruklykst te kennen.
Aarden schotels, Porcelein en andere dingen van dien aart waren hun zo nieuw,
dat zy vroegen of ze van Hout gemaakt waren; doch zy begeerden 'er eenige van
te hebben, om ze aan land te laaten kyken. Zy waren, in eenige opzigten, beleefd:
of ten minsten zeer zorgvuldig om geen aanstoot te geeven; vraagende, waar zy
zouden gaan zitten? en of zy wel op het dek mogten spuwen? en dergelyke. Eenigen
deeden een lang gebed eer zy aan boord overkwamen; anderen zongen naderhand,
en maakten met hunne handen zodanige beweegingen als wy gewoonlyk gezien
hadden in de danssen, op de laatst bezogte Eilanden. ----- 'Er was nog eene andere
byzonderheid, in welke zy ook volmaakt op die Eilanders geleeken. Den voet eerst
aan boord zettende, poogden zy elk ding, 't welk hun voor de hand kwam, te steelen,
of liever openlyk weg te neemen als iets waarby wy geen hinder of nadeel leeden.
Weldraa overtuigden wy hun van hunne misvasting; en dat zy, naderhand, zich
minvaardig be-- toonden, om zich alles, wat hun aanstondt, toe te eigenen, was om
dat wy op hun een waakzaam oog geslaagen hielden. Een der Eilanderen, nogthans,
een slagtersbyl gestoolen hebbende, sprong over boord, ging in zyne Canoe, en
roeide na 't strand met zulk eene vaart, dat men met de boot hem vergeefsch
naazette.
Mr. WILLIAMSON, met drie gewapende boots na strand gegaan zynde, om een
plaats, ter landing geschikt, en versch water, te zoeken, kwam op den middag weder,
en berigtte, dat hy een breeden waterplas gezien hadt, digt by een der gehuchten,
die, naar 't verslag der Inwoonde-
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ren, versch water was, en dat 'er een ankergrond was op die hoogte. Desgelyks
verhaalde hy, dat hy op eene andere plaats hadt zoeken te landen; doch hier in
belet wierd door de Inwoonders, die, in grooten getale na de boots toekomende, de
riemen, de snaphaanen, en, met één woord, alles wat los lag, wilden weg neemen,
dat zy met zulk eene magt op hem kwamen aandringen, dat hy zich genoodzaakt
vondt op hun te vuuren, waardoor één der Eilanderen sneuvelde. Maar deeze laatste
ongelukkige omstandigheid kwam ik niet te weeten, dan nadat wy dit Eiland verlaaten
hadden: weshalven nam ik alle myne maatregels als of 'er niets van dien aart gebeurd
was. Mr. WILLIAMSON vertelde my toen, dat, deeze man vallende, zyne Landgenooten
hem opnamen, wegdroegen, en de boot verlieten; en steeds tekens gaven dat wy
weder zouden aan land komen, 't geen hy weigerde. Het scheen Mr. WILLIAMSON
toe, dat de Inboorelingen geen oogmerk hadden om een van zyn volk te dooden of
te beschadigen; maar al een door nieuwsgierigheid gedreeven werden, om alles,
wat wy hadden, te krygen, doch gereed om terstond iets van 't hunne in de plaats
te geeven.
Den twintigsten 's naamiddags ging ik na land met drie gewapende boots en twaalf
Zeesoldaaten, om het water te onderzoeken, als mede den aart der Inwoonderen
te polsen: verscheide honderden stonden geschaard op een zandigen oever voor
het gehucht; agter 't zelve was eene naauwe valei, by welke de gemelde waterplas
was.
Op het eigen oogenblik dat ik aan land stapte, viel de geheele vergadering der
Inwoonderen op het aangezigt ter aarde neder, en bleef in die gestalte, tot dat ik,
door zeer wel verstaanbaare tekens, hun beduidde op te staan. Toen bragten zy
eene groote menigte kleine biggen, welke zy my aanboden, met eenige vrugten,
bykans dezelfde pligtpleegingen in agt neemende, als wy, by dergelyke
gelegenheden, op de Societeit- en andere Eilanden zagen; ook deeden zy een lang
gebed, uitgesprooken door een Man, met wien eenigen uit den hoop zich zomtyds
paarden. Ik betuigde myn genoegen over hunne aangeboodene vriendschap, en
gaf hun tot wedergeschenk eenige dingen, tot dat einde van boord mede genomen.
----- Deeze inleidende bezigheid verrigt zynde, stelde ik eene wagt op 't strand, en
bewoog eenigen der Inwoonderen om my na het water te geleiden, 't geen ik zeer
goed vond, en gelegen om het aan boord te brengen. Dit water was zo groot dat
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het met regt een Meir mogt heeten, en liep hooger in 't land op dan het gezigt reikte.
Myzelven, omtrent dit gewigtig stuk, voldaan hebbende, en verzekerd van den
vreedzaamen aart der Inwoonderen, roeide ik weder na boord, en gaf last om alles
gereed te maaken tot het landen, en haalen van water.
Dit geschiedde 's anderen daags 's morgens. Ik ging aan strand met de
Waterhaalers, en eenige Zeesoldaaten, die op den oever de wagt hielden. Zo ras
wy landden, handelden wy over Zwynen en Vrugen, welke wy in grooten voorraad
kreegen voor spykers en stukken yzer, in de gedaante van dissels gevormd. In het
water haalen ontmoetten wy geen tegenstand altoos; integendeel, de Inwoonders
hielpen ons volk in het rollen der vaten, en deeden gereedlyk alles wat wy begeerden.
Alles, indeezervoege, naar myn wensch afloopende, oordeelde ik het noodloos
aan 't strand te blyven; ik liet het bevel aan Mr. WILLIAMSON, en ging, vergezeld door
Mr. ANDERSON en Mr. WEBBER, de valei en het land dieper in. Een talryke menigte
der Inboorelingen volgde ons: een hunner, dien ik van allen onderkend hadt, door
zyne werkzaamheid om de anderen in orde te houden, koos ik tot onzen gids. Deeze
Man kondigde, van tyd tot tyd, onze aannadering aan, en ieder, dien wy ontmoetten,
viel neder op den grond, en bleef in die gestalte, tot wy voorby waren. Dit, gelyk ik
naderhand verstond, is de wyze om hunnen eerbied te betoonen aan hunne eigene
groote Opperhoofden.
('t Vervolg by de naaste gelegenheid.)

Middelen om het kwaad van de menigte der boeken, en van groote
boek ryen, te voorkomen, of te beletten.
Uit het Engelsch van HORACE WALPOLE Esq.
Μεγα Βιβλιον μεγα κακον.
Zeer onlangs heb ik aangeweezen eenige ongelegenheden ontstaande uit de
tegenwoordige overstrooming van Boe-
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ken ; en ik smaak het genoegen om van alle kanten te hooren, dat eene Hervorming
van dit kwaad, algemeen aanneemelyk, ja hoogst aangenaam, zou weezen. ----Eenigen der grootste Boekverslinderen, van welken ik den meesten tegenstand
verwagtte, hebben my aangespoord om met myn plan voort te vaaren, 't geen ik
ontworpen heb om het getal der Boeken te verminderen; my verzekerende, dat zy
zulk een voorraad van Weetenschap hebben opgedaan, als hun zal in staat stellen
om de Wereld met volmaakte zamenstellen van alle nuttige Kundigheden te verryken,
van veel minder omslags dan de tegenwoordige.
Het ongeletterd deel myner Leerlingen betuigt my, dat 'er niets is dan de
verbaazende veelheid van Boeken, welke hun afschrikt van zich met ernst op de
Letteroefeningen toe te leggen; en zy belooven my, dat, indien ik alle Letterkunde
wil brengen tot eenige weinige Tooneelspelen, Dichtstukken en Romans, zy zich
zullen toeleggen om volkomen meester te worden in alle Weetenschap, voor een
Heer van Fatsoen noodig.
Reeds zints lang heb ik duidelyk opgemerkt, hoe moedbeneemend het gezigt
eener groote Boekery is voor eenen, die zich eerst in het Letterperk begeeft. De
Universiteiten raaden my alles af te schaffen, wat men beschaafde Letteren heet.
Zy merken aan, dat de Jesuiten, die, terwyl zy veele verderflyke kunstenaaryen
pleegden, zomtyds de Wereld dienst deeden, reeds, zo veel in hun vermogen was,
één Romeinsch Schryver vernietigd hebben, LUCANUS naamlyk; door deezen over
te slaan, toen zy alle de overige Classicaale Schryvers ten dienste van den Dauphin
ophelderden. Ik geloof dat zy het niet op zyne Dichtkunst gelaaden, maar, tegen
zyne beginzels hadden. Een hunner, die, voorheen, Mr. LOCKE'S, Proeve over 't
Menschlyk Verstand, op de Index Expurgatorius stelde, heeft zeer wyslyk de
verdiensten van dat Werk erkend: en zy hebben thans, des ben ik verzekerd, zulk
een eerbied voor dien Schryver, dat zy het my zeer euvel zouden duiden, indien ik
het onderstond, zyne Proeve over 't Staatsbestuur, waarin hy het Monnikkenbegrip
van het Erflyk Regeerregt ten toon stelt, te vernietigen.
Met alle deeze bovengemelde gezagverleeningen gewapend, verklaar ik my
zelven bekleed met eene Waardig-

(*)

Zie boven, bl. 37, enz.
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heid ----- eene Waardigheid niet minder dan die van Inquisiteur in de Wereld der
Boeken; en, in naavolging van andere Groote Mogenheden, die, naa hunne
heerschappy door geweld gevestigd te hebben, zich bevlytigden om de Wereld te
voldoen door de opgaave van zekere, hoe verre ook gehaalde, afkomst, welke hun
regt geeft; verklaar ik, by deezen, af te stammen, en wel in een rechte lyn, van twee
byzondere Monarchen, die, onder geheel met Menschdom, my den besten tytel
geeven tot het geen ik op my genomen heb, te weeten om vonnis uit te spreeken
over alle Boeken en Weetenschappen, en, ingevolge daar van, voort te vaaren met
het verbranden en vernielen van alle, welke ik afkeur.
De eerste deezer Vorsten is, de Stamvader myns Geslachtbooms zelve, ADAM,
die, gelyk PINEDA, een zeer bevoegd regter in dit slag van zaaken, ons verzekert,
alle Weetenschappen verstount, uitgenomen de Staatkunde: en zyne gebreklykheid,
in deezen tak der Menschlyke Weetenschap, moest niet toegeschreeven worden,
aan eenige onvolmaaktheid ten aanziene van de algemeene uitgestrektheid zyns
Verstands; maar enkel, om dat 'er, ten zynen tyde, geen Prinsen, geen
Ambassadeurs waren, en Regensburg nog niet bestondt.
De tweede Vorst, van welken ik de eer heb af te stammen, was CHI-HOANG TI,
Keizer van China, wiens naam men droevig onteerd en geschandvlekt heeft; van
wien Vader DU HALDE, inzonderheid, den eerbied vergeetende, welken men
gekroonde Hoofden schuldig is, de onbeleefdheid heeft te zeggen, dat een zeker
Bevelschrift door hem uitgegeeven, waar van ik vervolgens nader zal gewaagen,
zyn Naam en Naagedagtenis by de Naakomelingschap gevloekt gemaakt heeft.
Het eerbiedeniswaardig besluit, waarop de schaamtlooze Jesuit doelt, en waarvan
hy zo onteerend spreekt, bestondt niet, gelyk iemand veelligt uit de woorden zou
opmaaken, in een Bevelschrift, om, als dat van HERODES, alle onnoozele Kinderen
te dooden; neen, 't was eenvoudig een Gebod om alle de Boeken in China te
verbranden.
Maar, eer ik overgaa tot eene breeder openlegging van dit Vorstlyk Bevel, zal ik,
met weinig woorden, de gewigtigste gevallen van myns Voorzaats Regeering
ophaalen, welke de eer zyner naagedagtenis zullen handhaaven, en bewyzen dat
hy zo wel als eenig Vorst, die ooit den throon beklom, de noodige hoedanigheden
bezat om den schepter te zwaaijen. By aldien onvermydelyk Familie-rampspoeden
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ons vernederd hebben tot een min schitterenden en min verheeven Rang, vleyen
wy ons zelven nogthans, met de troostryke en moed geevende bedenking, dat de
Voorzigtigheid en de Regtvaardigheid van ons Bestuur, en de algemeene Monarchy,
welke wy aanvaarden, over de Dwaasheden en Boeken, zullen toonen, dat wy, in
geenen deele, ontaarten van onzen grooten Voorganger.
CHI-HOANG-TI leefde omtrent twee honderd en zevendertig jaaren vóór onze
gewoone jaartelling, en maakte, volgens de heerschende gewoonte zyner Eeuwe,
groote vermeesteringen, en breidde de Landen zyner Heerschappye uit, ten koste
zyner Naabuuren, met zo veel voorzigtigheids, als of hy in de hedendaagsche
Staatkunde lessen ontvangen hadt. ----- De eenige misslag, dien hy schynt begaan
te hebben, bestondt hier in, dat hy luisterde na het ontwerp van een Zee-Kapitein,
een COLUMBUS van zyn tyd, die zyne Chineesche Majesteit aanmaande om eene
Volkplanting te zenden na eenige Japansche Eilanden, niet om nieuwe Werelden
te ontdekken; maar met een veel gewigtiger doel om een middel tot een lang leeven
te zoeken; een middel welks geheim bewaard werd op een dier kleine Eilanden.
----- De Keizer, myn over, bet over....Grootvader hadt, gelyk andere omstandigheden
uitwyzen, eene byzondere geneigdheid tot de Geneeskunde, en leende een gretig
luisterend oor, aan een ontwerp, 't geen teffens de zegeningen zyner Regeeringe
zou doen volduuren over zyne Onderdaanen, en een zo dierbaare schat toevoegen
aan zyn voorraad van Hulpmiddelen. Hy verleende den Scheepskapitein een of
meer Schepen, en gaf hem drie honderd Persoonen van ieder Sexe met welken
die Gelukzoeker een klein Koningryk op een dier Eilanden stigtte; doch deeze
betoonde zich ondankbaar genoeg, om aan zynen Souverain nooit een enkele vles
van die kostlyke Elixter te zenden. ----- De Keizer, wiens ziel altoos van grootsche
ontwerpen zwanger ging, wendde zyne gedagten, om, indien al niet de duurzaamheid
zyner Regeeringe te vestigen, althans die zyns Ryks onwankelbaar te maaken; en,
als ware hy aangeblaazen geweest door eenen voorzeggenden geest, wegens de
invallen en strooperyen der Tartaaren, besloot hy tot het bouwen van dien
verbaazenden Muur, om de twee Volken van een te scheiden; deeze werd in vyf
jaaren voltooid en bestaat nog te zyner gedagtenisse, schoon dezelve niet ten vollen
beantwoordde aan het oogmerk der bouwing. ----- Het daar
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op volgend groot bedryf zyner Regeeringe was de uitgaave van het zo veel gerugts
maakend Bevelschrift, om alle de Boeken in China te verbranden: uitgenomen alle
Werken, die over de Bouwkunde en de Geneeskunde handelden: twee
Weetenschappen, die, gelyk de uitrusting van den Zee-Capitein, en het metzelen
van den grooten Muur uitwyzen, de geliefde Weetenschappen zyner Keizerlyke
Majesteit uitmaakten.
Eenige kwaadaartige Geschiedboekers schryven dit Bevelschrift toe aan zyn
nayver over den roem zyner Voorzaaten; eene beweegreden onwaardig aan de
Heldendeugd van een Vorst, die meer gewonnen, meer gebouwd en meer
geneesmiddelen ingenomen hadt dan één zyner Voorvaderen. Zulk een laage nyd
moge in kleine zielen huisvesten. Wy leezen, dat JUSTINUS alle de Schryvers uit
welken hy zyne Historie zamengeflansd hadt, verbrandde; en dat TREBONIANUS, de
Regtsgeleerde, door Keizer JUSTINIANUS gelast om het Burgerlyk Regt beoefenbaar
te maaken, dat is tot zulk een kort begrip te brengen, dat de Regtsgeleerden het
konden leezen, en die zich in pleitzaaken ingewikkeld vonden, het verstaan, de
Boeken, de Vertoogen, de Charters, de Besluiten, de Gewysden, de Pleidooyen
enz. enz. waar uit hy het Burgerlyk Regt hadt opgemaakt, zo als wy het nu hebben,
verdelgde.
Dan de redenen, welk myn groote Voorganger zich vernederde van zyn doen te
geeven, zyn ongetwyfeld, de egtste, en zeker de edelste, om dusdanig een handel
te wettigen. Hy brengt ze tot de volgende; (want men hebbe hier, in 't voorbygaan,
op te merken, dat de Chineezen zo Laconisch zyn als de Lacedemoniers zelve.)
Boeken, schreef CHI-HOANG-TI kweeken Ledigheid aan, veroorzaaken het
verwaarloozen des Landbouws, en leggen den grondslag van Partyschappen. ----Deeze gulden Regels zal ik altoos in 't oog houden, om 'er myn volgend gedrag
naar te schikken. Ik zal het Volk niet toestaan te denken, dat zy bezig geweest zyn
om dat zy geleezen hebben. Ik zal nooit erkennen, dat 'er eenige verdiensten steekt
in een groot aantal Boeken te hebben geleezen. 't Is voor my volstrekt onverschillig,
of iemands voeten eenige mylen gronds betreeden dan of zyne oogen veele vellen
papiers overgeloopen hebben. Ik zal het staaken van het leezen aanpryzen, en de
Menschen raaden een Ploeg en het benoodigde tot den Landbouw te koopen, een
stuk gronds te bearbeiden, in stede van zulk
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een dorren grond als hun eigen brein, of de werken van versleete Schryvers, te
beploegen: ik zal my uitdruklyk verklaaren voor het afschaffen van alle Boeken
welke handelen over eenige soort van Staatsbestuur, ten vollen verzekerd dat geen
Volk behoort te weeten, dat 'er eenige Regeeringsform is, welke de voorkeus verdient
boven die onder hun stand gegreepen heeft. Een bewoonder van Rusland, die het
werk van ALGERNON SIDNEY las, mogt in het hoofd krygen dat 'er zagter Stelzels van
Staatsbestuur gevonden worden, dan daar men onder het dreigen van den Knout
leeft!
Het laatste voorbeeld, 't geen ik zal aanvoeren van de wysheid des Chineeschen
Monarchs, is, dat hy weigerde de Landen zyner Heerschappye onder zyne Zoonen
te verdeelen. Hy stierf in vrede, bezitter van onnoemlyke schatten. Zyne dagen hadt
hy lang genoeg gerekt om zyne oogsten van Ryst te zien inzamelen van
wyduitgestrekte Landschappen, die, vóór zynen tyd, niets dan Boekeryen gedraagen
hadden.
In de vernieling, door my bedoeld, zal ik my bepaalen tot geheele Lichaamen van
Weetenschappen, en niet peuzelen aan enkele Schryvers of afzonderlyke
Verhandelingen. Naardemaal ik zelve weinig Boeken doorgeleezen heb, zou het
voor my eene eindlooze taak zyn, wilde ik my nederzetten om te onderzoeken,
welke al of niet verdienden ter vlamme verweezen te worden; en ik bezit te weinig
van de Oordeelkunde naar de hedendaagsche mode, om eenig byzonder Werk te
veroordeelen: om dat de Naam, de Persoon of het Land des Schryvers my niet
aanstaat.
Nogthans, om niet te spoedig voort te slaan, zal ik den bystand verzoeken van
een' myner Vrienden, een wonder van Geleerdheid, niet alleen uit hoofde van de
menigte der Boeken van hem doorgeleezen; maar om dat hy open lyk verklaart een
oneindige menigte prullen doorbladerd te hebben; hy is van 's Moeders zyde een
Bloedverwant van den grooten Opzigter der Boekerye te Florence MAGLIABECHI, die,
te leen gevraagd om een zeker Boek, ('t welk zeker geen naam moet gehad hebben,)
uit de Boekery des Groot-Hertogs, antwoordde, dat Boek is in onze Boekery niet;
in de daad ik weet 'er slegts één afschrift van; en dit wordt gevonden in de Boekery
des Grooten Heers; het Boek staat, op de vierde plank, aan de slinkerhand, by het
venster.
De naam myns Vriends is CHRISTOPHER POLYGLOT, een
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Man van uitsteekende goedaartigheid, en zeer nuttig voor allen die hem raadpleegen,
schoon, om de waarheid te zeggen, zyne kennis voor hem zelve van weinig dienst
is: want als hy het onderneemt eenig Werk op te stellen, schieten de denkbeelden
van 't geen hy geleezen heeft hem zo schielyk in zyn getrouw geheugen, en dringen
met zulk een geweld op hem in, dat hy alle Weetenschappen en alle Taalen door
elkander verwart, en zelfs niet onderscheidt in welk eene Taal hy schryft. Twee of
drie jaaren geleden zou hy iets tegen de Jooden schryven, en hy begon met deeze
woorden or IYDAIOI eversu urba PERIPHER omoient leurs. Ik vond hem, op zekeren
morgen, zeer verlegen, om dat hy een Grieks Schryver niet kon verstaan; en 't kwam
alleen daar uit voort, dat hy van achteren af was begonnen te leezen. ----- Hy kent
ten vollen zyne ongelukkige omstandigheid, en verklaart te gelooven, dat hy, in 't
Gemeenebest der Letteren wel eenig uitsteekend figuur zou gemaakt hebben, indien
hy nooit boven de twintig duizend Boeken geleezen hadt, en slechts zes of zeven
Taalen verstond. Eene uitsteekende verdienste van myn Vriend bestaat hier in, dat
hy een groot veragter is van alle gissende Oudheidkunde. Geen mensch schat
hooger dan hy de fraaiheid der Grieksche Kunsten, de kostbaarheid der Romeinsche
Gebouwen, de Dapperheid en Wysheid onzer Gothische Voorvaderen, en gevolglyk
bewondert niemand sterker dan hy de overblyfzels van eenig Volk, die geheel
genoeg zyn om hun Smaak ten toon te spreiden, hunne Grootsheid te vertoonen,
de sterkte hunner Vestingen te doen zien, of de staatlykheid hunner
Godsdienstpleegingen af te beelden. Maar Mr. POLYGLOT versmaadt eene Hoogte
waar een gebouw gestaan heeft, ja een Stone-Henge, indien het onzeker zy of
dezelve van Romeinsche, Duitsche, of Saxische herkomst zy, en in 't oorspronglyk
bestaan, een Borstweering tegen den vyand, een Tempel of een Begraafplaats,
geweest hebbe. Of deeze Man my niet van oneindigen en onbetaalbaaren dienst
kan weezen in het volvoeren myner waardigheid als Inquisiteur in de Wereld der
Boeken, laat ik den Leezer aanbevolen; voor my ik heb 'er de grootste gedagten
van: hy is my onontbeerelyk.
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Het volksvooroordeel vernietigd.
Eene geschiedkundige en waare Gebeurtenis.
(Uit het Fransch.)
De Volkshaat wordt gemeenlyk geboren en aangekweekt door den Oorlog, veel
menigvuldiger tusschen nabuurige, dan verder afgelegene Staaten; maar bovenal
schynt dezelve ongeneesselyk in regeeringen, alwaar het volk zich verbeeldt eenig
deel te hebben in de algemeene bestiering: het gelooft, door overlevering, dat de
haat tegen zyne vyanden of mededingers de uitsteekendste Vaderlandsliefde is;
en de verlichte lieden leggen niet dan met moeite het vooroordeel af, 't welk hen,
in dit opzicht, blind en onrechtvaardig gemaakt heeft, gelyk het gemeen. Ziet hier
een nieuw voorbeeld van deeze waarheid.
In den laatsten Oorlog, had de Fransche Vloot, onder bevel van den Graave van
Barras, eenige Landtroepen ontscheept, te Newport op Rhode-Eiland. Om de plaats
niet met onnutte monden te belasten, besloot men de Zieken naar de omliggende
plaatzen te zenden: onder dit getal bevondt zich de Kapitein B, van het Regiment
van......geweldig aangetast door de Scorbut, en op bevel van den Majoor van het
Americaansche leger wierd zyne huisvesting hem aangeweezen by den Planter,
George Olivier, zes mylen van Newport.
De Ridder L., Neef van den Kapitein, en Onder-Luitenant in het zelfde regiment,
verkreeg verlof van zynen Oom te verzellen, om hem op te passen, met belofte van
onder zyn vaandel te rug ontboden te worden, zo dra als de dienst zyne te rug komst
naar Newport zou vorderen.
Deeze twee Officiers begaven zich op weg met eenen Gids, welke hun voor Tolk
diende. By hunnen Waard aankomende, wierden zy ontvangen met eene koelheid,
welke den Ridder veel meer verwonderde, dan zynen Oom. Sir George vraagde de
order af, welke twee Franschen by hem bragt: en na dezelve met gemelykheid
geleezen te hebben, verklaarde hy niet meer dan één bed te kunnen geeven.
Ondertusschen, voegde by 'er by, terwyl één van beiden ziek is, zoude de ander,
welke hem zal oppassen, in zyne kamer, op een baal pelteryen, kunnen slaapen,
welke hier zedert drie jaaren ligt, en die deeze vervloekte oorlog my belet heeft naar
Europa af te zenden. De Tolk vertaalde de woorden van Sir George aan den Kapitein.
De Ridder zoude deezen post wel hebben kunnen waarneemen, want hy verstond
de Engelsche taal zeer wel, maar, op den raad van zynen Oom, veinsde hy ze niet
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te verstaan, om het character van hunnen Waard minder te dwingen, en beter te
ontwikkelen. Sir George, (naardien men hem moet afschetzen,) was niet anders
dan een oprecht beminnaar van zich zelven, schoon by zich verbeeldde een diep
staatkundige te zyn, om dat hy de Franschen haatte en de nieuwstydingen las. Het
groot ontwerp der naby zynde vryheid van zyn land, verwekte in hem oneindig
minder aandoening, dan de daadelyke belemmering in zynen koophandel, en dat
hy gedwongen was het bebouwen van zynen erfgrond te staaken. Zyn huisgezin
bestond uit ééne Dochter en drie Zoons, van welke de twee oudste tegen zynen zin
in het Americaansche leger dienden. De derde, genaamd Charles, verdeelde, met
Georgette, zyne Zuster, de zorg over de Landhoeve en Huishouding. Sir George
was Weduwnaar. Hy beval zynen Zoon met vlyt alle verbintenis met de Franschen
te vermyden; wat Georgette betrof, haar was alle omgang met hun volstrekt
verboden. De toestand van den Kapitein, ondertusschen, geduurige en dagelyksche
ondersteuning vereischende, kon Charles dit op het verzoek van den Ridder niet
geheel afslaan: hy vermaakte zich bovenal in eenige Fransche woorden met hem
uit te spreeken, welke hy op de Universiteit te Philadelphia geleerd had. Hy was
negentien jaaren ond, even als de Ridder; deeze redenen waren weer dan
genoegzaam om eene levendige vriendschap schielyk tusschen hen te doen
ontstaan, in weêrwil van het verbod des Vaders; zo dringende is de behoefte van
te beminnen by jonge lieden.
Het hart van Sir George, door de jaaren verhard, was een slaaf der oude
vooroordeelen van zyn character. Zestig jaaren oud zynde, had hy in den voorigen
oorlog tegen de Franschen gestreeden, en hy volhardde dezelfde Franschen, die
zich ter hulpe van zyn vaderland spoedden, als zyne vyanden aan te merken. Reeds
by zyn eerste bezoek by den Kapitein, ontveinsde hy voor denzelven zyne manier
van denken op dit stuk niet. De Tolk was alleen by hun. Door welk vreemd voorval,
zeide Sir George, zendt uw Koning een leger in onze Provinciën? ----- Om dat gy
zynen bystand verzogt hebt. ----- Ik niet, maar 't Congres......Gy wilt dan onze
Zuidelyke Provinciën overheerschen? ----- Wy zullen ze verdedigen tegen den
gemeenen vyand, en u bevryden van een juk, 't geen u ondraagelyk is. ----- Dat is
te zeggen, het ééne juk tegen het ander tragten te verwisselen? ----- Neen. ----- En
wat dienst verwagt Frankryk van zulke poogingen? ----- Uwe vryheid. ----- Maar wat
zal uw Koning daarby winnen? ----- Den roem van zyne edelmoedigheid te betoonen,
en uw geluk te bevorderen. ----- Die edelmoedigheid is zonder de twyffel groot: maar
wat zal de waare prys zyn? Op 't hooren van u, dunkt my, dat de Koningen van
Europa wel doen zonder belangzucht, en alleen uit vermaak van wel te
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doen. ----- Onze Koning geeft in dit tydstip een voorbeeld van deeze deugd; en het
einde van den oorlog.... ----- Het einde van den oorlog zal ongetwyffeld aanmerkelyke
eisschen met zich sleepen? ----- Daar twyffel ik niet aan. ----- En wat zal Frankryk
van ons eisschen? ----- Veel. ----- Hoe veel Provinciën? ----- Geene. ----- En wat
dan? ----- Uwe vriendschap. ----- Ik verlang dezelve meer, dan ik 'er op hoop......En
oogenblikkelyk van gesprek veranderende, vroeg Sir George aan den Kapitein, hoe
bevindt gy u? Ik denk, antwoordde deeze, dat een weinig melkspys of versch vleesch
myne herstelling bevorderen zoude. ----- Charles, zeg aan Georgette, dat zy eene
Geit melke, en een Schaap doode......De Kapitein getroffen door dit blyk van
gevoeligheid, wilde zynen Waard zyne erkentenis betuigen; maar Sir George, hem
verlaatende, onttrok zich driftig aan zyne dankzeggingen. De Ridder wierd levendig
getroffen op 't hooren van den naam van Georgette, welken hy voor de eerstemaal
hoorde uitspreeken; en naauwelyks had Sir George zich verwyderd, of hy vraagde
met drift, wie deeze Georgette ware. Volg my, antwoordde Charles, 't is myne Zuster,
gy zult haar zien. Zy spoeden zich te zamen naar dit beminnelyk meisje, welke in
haare kamer bezig was. Zy gaf een gil van verbaasdheid, op 't zien van den Ridder;
haar broeder stelde haar gerust, en bad haar den dienst te bewyzen, welke hun
Vader voor den Oom van zynen vriend verzocht had. Georgette sloeg haare twee
groote blaauwe oogen op deezen vriend, sloeg ze terstond neder, en haastig haar
werk verlaatende, leidde zy hen in de weide, alwaar zy zelve de uijeren uitdrukte
van de eerste Geit, welke haar ontmoette: vervolgens stelde zy de pot ter hand aan
Charles, en voegde 'er met bevalligheid by: verlies geen oogenblik om deeze melk
geheel warm aan den Oom uws Vriends te brengen. Een tweede blik, steelsgewyze,
op den Ridder geslagen, deed haar bloozen, en zy nam schielyk de vlugt, laatende
aan den vriend haars Broeders de houding eener nimph zien, en een hart, brandende
om ongelukkigen te hulpe te komen. Onder weg liet de Ridder zich door Charles
de bevallige woorden van Georgette uitleggen, of liever herhaalen, schoon hy ze
reeds in 't binnenste van zyn hart geplaatst had. Zy kwamen beiden by den Kapitein,
en de neef zynen oom de melk overgeevende, sprak hem met zo veel vuur en drift
van de beminnelyke Georgette, dat de Kapitein hem voor gek hield. Hy was 't ook
in de daad, zo de liefde, en vooral de eerste liefde, eene gekheid is.
De Ridder, tot zyn zestiende jaar in een krygschool opgevoed, en zedert drie
jaaren dezelve verlaaten hebbende, bezat een geheel onbedreeven hart; Georgette,
zestien jaaren oud, bezat geene meerdere ondervinding: op deeze jaaren is de
eerste oogwenk beslissende; en Georgette, de bevallige
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Georgette, begreep minder dan ooit, waarom haar Vader de Franschen zo haatte.
Ach! hoe verre was zy van dit onrechtvaardig gevoelen! De tedere verknogtheid
van den Ridder aan zynen Oom, en aan Charles haaren Broeder, was het gestadig
voorwerp haarer aanmerkingen. Zy besloot, dat hy een uitmuntend hart bezat, en
beminde Frankryk reeds, zonder dat de Staatkunde eenig deel gehad had aan dit
gevoelen in het hart van de Dogter van Sir George. De eerste byeenkomst
ondertusschen, had den Ridder dermaate ontsloken, dat hy niet ophield van met
Charles te spreeken over het geluk van Georgette dikwyls te zien. Maar hoe het
streng bevel van Sir George te verydelen? Deeze wierd onverduldig, op 't zien dat
de vriendschapsband tusschen den Ridder en zynen Zoon van dag tot dag naauwer
toegetrokken wierd.
Wanneer Charles, in zyn byzyn, eenige Fransche woorden uitsprak, wierd hy
strengelyk berispt; de oom en neef hadden goed hem vóór te houden, dat de
daadelyke vereeniging der Franschen en Americaanen vorderde, dat zy ééne taal
spraken. Wel nu, ontwoordde hy hun, laaten de Franschen onze taal leeren Charles
beweerde, dat, om die te leeren, het voor de Franschen noodzaakelyk ware dikwyls
met eenen Engelschman te spreeken; hierop maakte eene verschrikkelyke blik van
Sir George een einde aan alle verdere tegenspraak.
De onmaatige strafheid des Vaders had eene uitwerking geheel verschillende
van zyn oogmerk: de twee vrienden zagen elkaar minder openlyk, en beminden
elkaar sterker. Het was in ééne hunner heimelyke byeenkomsten dat de Ridder aan
Charles durfde voorstellen, Georgette 'er by te roepen. Gy zult, zeide hy, onze tolk
zyn in de Engelsche en Fransche lessen, welke wy onder ons drieën elkander
geeven zullen; zy weet nog veel minder van myne taal, dan ik van de haare, en zo
ik in myne uitdrukkingen het ontzag voor deeze beminnelyke zuster mogt te buiten
gaan, zal myn vriend my berispen. Schoon de goede Charles geen gevaar zag in
deeze byeenkomsten, aarzelde hy egter om het Georgette voor te slaan; maar de
Ridder hervatte zynen voorslag met zo veel aandrang, dat hy het eindelyk in 't werk
stelde. Maar, riep Georgette uit, op het eerste woord, myn Vader? ----- Hy zal het
niet weeten. ----- En zo de Ridder my dan eens beminde? ----- Hy zal u niet
beminnen, hervatte de openhartige Charles, verrukt door 't vermaak van zynen
vriend dienst te doen. Hy had gelyk, de Ridder aanbad reeds zyne Zuster; en
Georgette zelve haare vreeze betuigende van bemind te zullen worden, sprak de
waarheid niet. In deeze gesteldheid van genegenheid en vriendschap waren weinige
dagen genoeg om deeze drie persoonen nader by elkaêr te brengen. Ziet daar dan
de trio der vriendschap, welgevestigd, buiten weeten van den vader; de eerste zorg
der vrienden

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

133
was elkander te verstaan, en de taal het voornaamste onderwerp hunner
byeenkomsten. De getrouwe Ridder was terstond op 't punt van zich te verraaden
door zyne snelle vorderingen in de taal van Georgette; maar hy begreep schielyk
de fout welke hy begaan zoude, en men ging over tot het zamenvoegen van
werkwoorden.
Het is zeer aanmerkelyk, dat het werkwoord beminnen, (een gevaarlyk woord,
wanneer de meester en de leerling jonge lieden zyn,) het eerste is in alle taalen.
Georgette en de Ridder spraken den tegenwoordigen tyd met ontroering uit; maar
de Ridder, stoutmoediger, weigerde volstrekt den toekomenden tyd uit te spreeken,
en dit nam Georgette hem niet kwalyk af. Deeze verstandhouding, van de eerste
lessen af, geeft genoegzaam te kennen, welke vorderingen zy maakten in de
volgende. Het zal genoeg zyn te zeggen, dat Georgette van dag tot dag onrustiger
wierd, en meer voorzorg gebruikte om voor haaren vader haare heimelyke
byeenkomsten met haaren broeder, en deszelfs vriend, te verbergen. Men moet
daarom niet denken, dat de eene aan haaren pligt, en de ander aan de gastvryheid,
te kort deed; zy bezaten beiden een eerlyk hart, en Charles was altyd getuige van
hunne wederzydsche genegenheid. De Ridder was al te zeer vervuld van zyne liefde
om dezelve niet overal te doen blyken Hy was meer op zyne hoede omtrent Sir
George, maar 't was in den schoot van zynen oom, dat hy zyn hartsgeheim met
geneugte uitstortte; en deeze waarde oom, veinzende de liefde van den jongeling
af te keuren, vormde, zonder hem zulks te zeggen, het ontwerp van eenen
huwelyksvoorslag; maar hy moest eerst Sir George's vooroordeelen tegen de
Franschen uit den weg ruimen: de onderneeming was moeijelyk en gevaarlyk.
De berigten, welke de Kapitein van Newport ontving, en welke hy zynen Waard
mededeelde, hadden tusschen hen eene soort van Staatkundige onderhandelingen
opgerigt, welke nu beter stand hield, dan in den beginne. Elk voorval in den oorlog
verschafte Sir George nieuwe stof om uit te vaaren tegen het geen hy de
heerschzucht van Frankryk noemde; kwamen 'er eenige schepen of troepen deezer
Natie, hy kwam altyd weder op het zeggen en wedden, dat de Franschen geheime
oogmerken hadden tegen het een of ander gedeelte van 't vaste land van America.
De Kapitein wedde niet, maar hield standvastig staande, dat de Franschen zich
zouden verwyderen op 't oogenblik, dat de Provincien beveiligd zouden zyn. Sir
George, ondertusschen, by het scheiden van ieder byeenkomst wat meer koppigheid
betoonende, 't welk vry hevigen woordenstryd veroorzaakte, scheelde het veel, dat
de duo der Staatkunde niet zo eenstemmig was, als de trio der Vriendschap.
Middelerwyl vernam men dat het Fransche leger, onder be-
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vel van den Graave van Rochambeau, langs een grooten omweg, zich gevoegd
had by dat der Americaanen, onder York-Town, en dat de Zeemagt van de Antilles
post vatte aan den mond der baai van Chesapeak. Sir George, altyd verblind door
het vooroordeel, zag in dit groot ontwerp niets dan het voorneemen, 't welk hy
Frankryk toegeschreeven had, naamelyk, om een gedeelte van 't Vaste Land te
overheerschen; en in den voornacht een bode van Newport ziende aankomen,
twyffelde hy niet of deeze bode bragt een order van opontbod voor den Kapitein en
zynen Neef.
De bode vervoegde zich by hem; hy zoekt den Ridder by zynen Oom; deeze
rustte, en zyn Neef was niet by hem; hy zoekt hem overal te vergeefs, en komt
eindelyk in de kamer van Charles, waarvan hy driftig de deur opende. Hoe groot
was zyne verwondering en gramschap, zynen Zoon, zyne Dochter, en den Ridder
aldaar by elkander te vinden; hy sleept zyne Dochter weg, haar mishandelende,
verjaagt Charles, en overlaadt den Ridder met scheldwoorden; deeze neemt de
wyk naar zynen Oom, alwaar Sir George zich weldra by hem voegde; aldaar braakte
hy de verschrikkelykste vervloekingen uit tegen Frankryk en de Franschen. De
Kapitein beantwoordde deeze drift met een taai geduld; en toen zyn Waard, buiten
zich zelven van vermoeidheid en woede, niet meer kon spreeken, bekeef hy ernstig
zynen Neef, en eindigde met hem weg te zenden. Alleen zynde met Sir George,
erkende hy, dat de Ridder misdreeven had, met zyne orders te buiten te gaan; maar
om kort te gaan, voegde hy 'er by, gy zult hem niet meer zien, dewyl hy zich by 't
leger moet vervoegen. Zyne liefde voor uwe Dochter is my bekend; maar ik ken ook
de eerlykheid van beiden, en Charles heeft hen nooit alleen gelaaten......Ziet daar
die edelmoedige Franschen, mompelde Sir George binnensmonds. Ja, dat zyn ze,
hervatte de Kapitein, en ik wed, dat zy na den uitslag van de groote onderneeming,
uwe Provinciën zullen verlaaten, om haar gelukkig en overwinnende te laaten onder
het gebied der Vryheid......Zoudt gy grof durven wedden, riep Sir George uit? ----Alles wat ik 't liefste in de waereld heb; mynen Neef. ----- Wat wilt gy daar mede
zeggen? ----- Hy bemint uwe bekoorlyke en achtenswaardige Dochter; beloof my
haar aan them ten huwelyk te geeven, zo 'er niet één Franschman in uwe
landstreeken blyft, na dat onze vereenigde wapenen ze vry gemaakt hebben......My
dunkt, hernam Sir George, dat ik u, dit beloovende, niets beloove. ----- Beloof my
dan dat niets. ----- Fiat, op 't woord van eenen Engelschman......en zy drukten
elkander de hand.
De drie vrienden, verstrooid en ontsteld, verwagtten, ieder aan zynen kant, de
verschrikkelyke uitwerkingen van Sir George's gramschap; Georgette eenen bitteren
traanenvloed den
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vryen loop geevende, beklaagde zich in haare kamer, toen zy haaren vader zag
inkomen. Op dit oogenblik meende zy te sterven. Sir George beval, met eene doffe
en sterke stem, aan haare broeders te schryven, en hen te verwittigen van al het
gebeurde in hun afweezen; hy voegde by dit bevel niets anders, dan dat de brief 's
anderendaags 's morgens gereed moest zyn; waarop hy vertrok.
De Ridder weder by zynen Oom komende, vond hem opgehelderd en zelfs vrolyk;
hy wist niet, waaraan deeze schielyke verandering toe te schryven; de Kapitein
zeide hem dan: gy vertrekt morgen naar het leger; ik zal u eenen brief medegeeven;
maar ik eisch uw woord van eer; dat gy denzelven niet zult openen, dan wanneer
gy kennis hebt, dat de Landen Zeemagt deeze streeken verlaaten. De Ridder gaf
zyn woord, en ging alles in gereedheid brengen tot zyn vertrek.
Georgette bragt den nacht door met 't schryven, overschryven, verscheuren, en
weder op nieuws schryven van den brief aan haare broeders: in welk eene
verlegenheid was zy, zy moest haaren vader gehoorzaamen; zy moest alles melden,
en zy twyffelde niet, of Sir George zoude deezen moeijelyken brief moeten leezen;
zy wist nog niet, wie de brenger zyn zoude.
Sir Charles hielp zynen vriend, en onder deeze bezigheid brak de dag aan. Zyn
Vader kwam 's morgens vroeg by hem, en belastte hem, Georgette op te zoeken,
en by den Kapitein te brengen, alwaar hy een ontbyt zoude geeven aan den Ridder
voor deszelfs vertrek. Het bestemde uur verschynt; Georgette komt beevende voor
de eerstemaal by haaren Vader, den Kapitein, den Ridder, en haaren Broeder. Het
ontbyt wss zeer treurig. Sir George vraagt vervolgens van zyne Dochter den brief
voor haare Broeders, zy krygt hem beevende uit haaren zak, en geeft hem
ongezegeld over. Waarom is hy niet toegemaakt, vraagde hy?.....Zet 'er een zegel
op. Georgette gehoorzaamt, en geeft hem op nieuw haaren Vader over. Gy moet
hem my niet geeven, zegt hy, maar den Ridder; hy vertrekt terstond naar 't leger.
Zy strekt haare hand uit naar den Ridder, haare knieën beeven, zy laat den brief
vallen, en zygt zelve in onmagt neder. De Ridder werpt zich met een vloed van
traanen aan haare voeten. Dit schouwspel, 't welk den omstanderen het hart
verscheurde, verzette den trots van Sir George, en zyne oogen styf op den Oom
vestigende, sprak hy niet, als deeze veel betekenende woorden: ik wensch myne
weddingschap te verliezen.
Men bragt Georgette uit haare flaauwte by, en de Kapitein had de wreedheid van
te vorderen, dat zy zelve den brief, welken zy geschreeven had, zynen Neef ter
hand stelde. Nauwlyks had deeze denzelven in handen, of hy onttrok zich
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door de vlugt aan de ysselyke gemoedsgesteltenis, welke hy niet uitstaan konde,
en vertrok.
Het hartzeer, de droefheid, en het geween, van zo veele, door het scheiden
troostelooze, lieden, laat zich niet afschildeten. Laaten wy den Ridder volgen. De
belegering van York-Town duurde niet lang; één der Broeders van Miss. Georgette
was gekwetst, en de Ridder droeg eene waarlyk broederlyke zorge voor hem. Na
dat het verdrag van overgaave getekend was, begaf het Fransche leger zich te
scheep, en zeilde naar de Antilles. De Ridder opende daarop den brief van zynen
Oom. Hy behelsde slegts deeze woorden: ‘Wanneer het geheele Fransche leger
het Vaste Land verlaat, moet gy met de Zoons van Sir George u terstond vervoegen
by uwen vriend, en by al wat gy 't meest bemint.’ De Ridder, vol van hoop en liefde,
verkrygt een vrygeleibrief, neemt de Broeders met zich, en komt by Sir George aan;
hy had vooraf zynen Oom kennis gegeeven, zo dat, by hunne aankomst, de Oom,
Sir George, Sir Charles, en Miss. Georgette, de drie krygshelden ontvingen. Sir
George zich tot den Ridder wendende, bood hem zyne Dochter aan, zeggende: ik
heb myne weddingschap verlooren, zie daar uwe bruid..... Het genoegen van dit
gelukkig huisgezin groeide aan met dit huwelyk, en met de herstelling van den
Kapitein. Kortom, na verloop van zes maanden, staken de jonggetrouwden, met
Charles hunnen Broeder, over naar Frankryk; Sir George Olivier, zynen misslag
herstellende, overlaadde hen met geschenken, en wilde dat het kind van zyne
Dochter zoude genoemd worden, George Louis. Deeze eerlyke Planter wilde zyne
onrechtvaardigheid ook verbeteren. ‘De Franschen,’ zeide hy onophoudelyk aan
zyne kinders, ‘zyn edelmoedig, gelyk hun Koning; bemint hen, gelyk ik hen bemin,
zedert ik hen heb leeren kennen. Wy hebben veel te doen, indien wy onze schulden
zullen afdoen omtrent hen, en hunnen Koning.’

Zedelyke bedenkingen.
Niets doet den Mensch de waarde eener zaak regt en beter kennen, dan derzelver
gemis. Men schat nimmer de gezondheid hooger, dan wanneer men ziek is: best
kent men de rust, wanneer men ontrust word. De waarde van den zoeten Vrede
leert men niet eer op zyn regten prys schatten, dan wanneer men door het al
vernielend oorlogszwaard vervolgd word. Onbeschryslyk zyn de aandoeningen,
wanneer iemand uit eenen verzekerden staat gebragt word in een allerdreigenst
gevaar. ----- Hoe groot worden alle deze Voor-
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regten, wanneer men ze moet derven, en hoe gering vaak geschat, zo lang men ze
bezit!
Het behoeft geen betoog, maar spreekt van zelven, dat men Hem, door wien de
Natuur herleeft, de velden met vrugten bedekt, de boomen met oogst beladen zyn,
alle eer en dankbaarheid verschuldigd zy.
Het oorlog is het verderfelykst Monster dat 'er op den aardbodem is. Het
schadelykste voor de Maatschappy, en het vernielendste voor al het Menschdom.
Het verbreekt de heilzaamste Wetten; verscheurt de heiligste banden van trouw,
en opent de deur tot de baldadigste ongebondenheden. Een bederver van alle
goede en geregelde Zeden, en dus de verderfelykste Pest, waar mede een Land,
of Gemeenebest, kan gestraft worden. ----- Het is de kalmte van den Vrede alleen,
die een Volk van dit alvernielend kwaad genezen, en 't ontheffen kan van al het
drukkende, en verdervende, door het zelve aangebragt.
Die genoten dienst met ondankbaarheid beantwoord, is een snoodaart. Maär hoe
velen van dat soort vind men niet in de zamenlevinge!
Het is niet mogelyk, dat de burgerlyke Wetten een Gemenebest van alle
ongelegenheden kunnen bevryden; de heilzaamste zelfs zyn daar toe niet in staat.
Maar ze kunnen egter, wel uitgevoerd, zeer veel toebrengen tot heil en 't geluk van
eenen Staat.
Wee u, gy Wetgevers; wee u, gy Regters; wee u, gy, die als Handhavers van het
regt, en, om het zelve uit te voeren, gesteld zyt: wanneer gy bevonden word de
eerste Overtreders te zyn!
Dat de Jeugd dwaalt, en door hare driften vervoerd word, kan nog eenigermate
ingeschikt worden; maar dat zy, die hoog bejaard zyn, zotheden begaan, daar de
dartele Jeugd zich nog over schamen zou, is voorwaar ten eenemaal onverschoonlyk.
Hy verdient in waarheid de eerste plaats onder de Vorsten, die zyne grootheid
zoekt in het geluk, in den bloei zyner Onderdanen. Maar die op de vernedering der
Inwoneren zyne grootheid bouwen wil, verdient den naam van eenen lafhartigen
Dwingeland.
In alle Standen, binnen eene Maatschappy, hebben eenige welvoeglykheden
plaats, welke dienen in agt genomen te worden; of de menschen, die zulks nalaten,
maken zich, of bespottelyk, of schuldig aan 't verwaarloozen van onzondige
gewoonten.
Hoop en Vertrouwen zyn twee gezusters, die altoos elkanderen dienen te verzellen;
Hoop, zonder Vertrouwen, is een Gebouw zonder Fondamenten, dat vergaat zo
dra het gebouwd is. Dan Hoop, met Vertrouwen gepaard, schenkt
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den Mensch het bestendigst goed op aarde; vervullende het hart met de zoetste
gewaarwordingen.
In het weren en tegengaan van alle onbetamelykheden; in het weren van het
kwaad, en in het tegengaan van alle zulke wanbedryven, die de rust in de
Maatschappy stooren, die tegen heilzame Wetten stryden, en tegen de goede orde
aanloopen, moeten zulken, die gesteld zyn, 't zy om het kwaad te bestraffen, het
zy om het dadelyk met de sterke hand tegen te gaan, voorbeelden wezen van een
goed gedrag, en zich zelven vooral niet besmetten met zulke misdaden, om welke
uit te roeijen zy zyn aangesteld geworden. Ongelukkig dusdanig eene Maatschappy,
waar men zulke Voorgangers in het kwaad heeft!
Welke indrukken maken goede voorbeelden niet, vooral wanneer men ze ziet in
zulken, waar op het oog van al de waereld gevestigd is. ----- Dan hoe verderfelyk
is het niet, wanneer, by tegenstelling, in zulke persoonen kwade voorbeelden plaats
hebben. Indien dit onder eene Maatschappy algemeen stand grypt, dan is zy
doorgaans niet ver af van haren ondergang; om dat een voorbeeld van kwade zeden
onder aanzienelyken, wel dra van het gemeen word nagevolgd, dat zich verbeeld
daar toe, zo niet eer, ten minsten zo geregtigd te zyn als de grooten, die het daar
in voorgaat. En wat is 'er nadeliger, wat verderfelyker, dan een algemeen bederf in
zeden?
De Eerbaarheid en Zedigheid is het sieraad der Vrouwen: en eene schaamtelooze
Vrouw onteert de Menschelyke natuur.
Wanneer de Mensch zich aan de wellusten des vleesches overgeeft, dan is 'er
geen wet zo heilig die hem beteugelen kan, en bykans geene ondeugd zo snood,
welke hy niet durft bedryven.
Hy, die ontrouw is aan zyne wettige Huisvrouw, is een groot meineedige. Hy heeft
voor God en al de Waereld aan haar trouw gezworen. Deze trouw te verbreken, is
de snoodste misdaad, die men tegen de Menschelykheid bedryven kan. Dan wee
die Vrouwen, welke op andere Mans loeren, en de geheiligste banden van het
huwelyk verbreken. ----- Indien eens elk het teken van deze meineed aan het
voorhoofd droeg, hoe vele duizenden zouden 'er getekend zyn!
Het zyn, myns oordeels, de verschrikkelykste monsters op den aardbodem, welke
anderen zoeken op te stooken tot muitery en oproer; welke zich toeleggen om de
algemene rust te stooren. Alle andere soorten van Misdadigers, die, om de snoodste
gruwelen, door de Regters veroordeeld, en ten schouwspel van anderen ten
zwaarsten gestraft worden, zyn minder misdadig, en op ver na zo nadelig niet, als
zy, die, door de gemeene rust te storen, niet zelden eene gehele Maatschappy niet
dan ondergang dreigen.
C.V.D.G.
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Byzonderheden van den Persiaanschen dichter, Anvari.
(Uit HERBELOT'S Bibliotheque Orientale.)
ANVARI, een der uitmuntendste Persiaansche Dichteren, zette zyne Letteroefeningen
voort in de Stad Thous, in de leerplaats Mansouriach genaamd, waar hy als een
arm Student leefde. Gelukkig voor hem toog voorby de plaats zyns verblyfs de stoet
van den Sultan SANGIAR, Oppervorst der SELGUICIDES. ANVARI bevondt zich aan de
poort, en zyn oog viel op een Ridder, heerlyk uitgedoscht, te paard rydende. Hy
vroeg wie deeze Man mogt zyn; en vernomen hebbende, dat hy een der Dichteren
des Sultans was, dagt hy by zichzelven, de kunst van verzen maaken moet aan 't
Hof van dien Vorst wel zeer hoog geagt weezen: dewyl een zyner Dichteren in een
zo grootschen toestel te voorschyn komt. ----- Deeze gedagte maakte zulk een
diepen indruk op zynen geest, dat hy nog dien zelfden nagt een Dichtstuk
vervaardigde, ter eere van SANGIAR, en 't hem 's anderen daags aanboodt.
De Sultan, zeer wel in staat om over de verdiensten van eenig Dichtwerk te
oordeelen, vondt ANVARI'S vers een meesterstuk, en vroeg den Jongeling, of hy zich
aan 't Hof wilde verbinden, of een geschenk ontvangen. ANVARI antwoordde hem
terstond in verzen, dat hy geene andere eerzugt hadt dan verbonden te zyn in den
dienst van een zo groot Vorst. De Sultan hieldt hem zints dien tyd by zich, en Het
hem voorts aan 't Hof zyne Letteroefeningen voltrekken.
ANVARI wordt gehouden voor den eersten die de Persiaansche Dichtkunst
gezuiverd heeft; niets, 't geen naar dartelheid of onkuischheid smaakte, in zyne
werken laatende invloeijen. RASCHIDI, een ander beroemd Dichter, heeft hem, uit
deezen hoofde, zeer hoog gepreezen, schoon hy hem in andere gevallen zeer tegen
was. Deeze Dichters vonden zich op zekeren tyd aan twee verschillende Partyen
in den Staat verknogt. ANVARI was in de Legerplaats van den Sultan SANGIAR,
wanneer deeze eene sterkte bezette, waar in RASCHIDI, met den Sultan van
Khuarezemiens, zich onthieldt. De twee Dichters oorloogden op hunne wyze,
elkander verzen toeschietende aan 't einde der pylen vastgemaakt, terwyl de eene
Sultan zyn beleg voortzette, en de ander de aanvallen afkeerde.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Onderzoek, of de vroomen in het toekoomend leeven malkander
zullen kennen.
Leevert de Christen Godsdienst verscheidene troostgronden op, die het gemoed
van den neergeslaagen Sterveling kunnen opbeuren, als hy gedrukt word door het
verlies van waarde bloedverwanten of dierbaare boezemvrienden; dan mag men
ook onder deeze gronden van troost het vooruitzicht tellen, dat wy zulken, van wier
zalige verhuizing wy eenige gegronde hoope voeden, niet voor altoos verlooren
hebben. Dan zo ras dit denkbeeld ons begint te streelen, ryst aanstonds de vraage,
of wy dan in de zalige gewesten der onsterflykheid waarlyk het voorrecht zullen
genieten, om met eene wederzydsche herkenning malkanderen te ontmoeten. - Ik
vermeete my niet dit Stuk tot den trap van volstrekte zeekerheid te zullen brengen:
doch wil echter myne pogingen aanwenden, om de waarschynlyke bewyzen, die ik
hier voor vinde, voor te draagen. Mogelyk zal ik niets nieuws ter baane brengen.
Doch waarschynlyk komt dit blad in de handen van eenen Leezer, dien dit nuttig
kan weezen. - Ik zal dan eerst de bewyzen, die ik voor dit Stuk hebbe, opgeeven,
- en daarna aantoonen, welk gebruik men daar van te maaken hebbe, zo wel ter
zeedelyke verbeetering, als ter vertroosting in treffende omstandigheeden.
'Er zyn, volgens myne gedagten, twee voornaame gronden, waar uit men mag
opmaaken, dat de Vroomen in eene Zalige Eeuwigheid malkanderen zullen kennen.
De eerste grond van bewys word ontleent uit het denkbeeld, dat de daaden, die
wy in dit tegenwoordig leeven verrichten; de lotgevallen, die ons bejeegenden; de
betrekkingen, in welke wy tot anderen stonden, in het toekoomend leeven niet uit
de geheugenis zullen gewischt zyn, maar inteegendeel tot eene stoffe van
overdenking, en onderlinge t'zaamenspraak zullen verstrekken. - Het geheugen,
dat edel geschenk, waar meede de Schep-
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per des menschen geest heeft begiftigt, geheel werkeloos te stellen, en dat in den
staat der hoogste volmaaktheid, die de mensch kan beklimmen, schynt eene
volstrekte teegenstrydigheid. - Was men in het ander leeven onkundig van de
inwendige gesteldheid der vrye daaden, in deeze beneedenwaereld verricht; niemand
zoude dan geleegenheid hebben, om de handelwyze, die de Godheid in een ander
leeven zal houden, te rechtvaardigen. - Met de erinnering onzer bedryven is die van
onze lotgevallen, van de betrekkingen, waar in wy ons bevonden hebben, onmiddelyk
verknogt, om dat deeze omstandigheeden onze daaden of goed, of kwaad, of
beloon-, of strafbaar, of verschoonlyk maaken. - Onze groote Leermeester zelve
geeft duidelyk genoeg te kennen, dat in den toekoomenden staat het eene soort
van menschen de daaden der liefde, aan de minste zyner broederen verricht, zich
zal erinneren, terwyl het ander soort bewustheid zal draagen van de onbermhartige
behandeling aan zulken gepleegt. (Matth. 25:40, 45.) En anderen voert hy
spreekende in: ‘Wy hebben in uwe teegenwoordigheid gegeeten en gedronken, en
gy hebt op onze straaten geleerd.’ (Luc. 13:26.) - Is het in de eeuwigheid eerst recht
de tyd om de werken der Godheid met verhelderde oogen te beschouwen: dan moet
ook het plan der Voorzienigheid zich dáár voor het verstand der Gezaligden
ontwikkelen; dan moet men dáár zien, waarom de Albestuurder deezen - en geenen
anderen - weg met Koningryken, met Gemeenebesten, met kerklyke en burgerlyke
Maatschappyen, met Huisgezinnen en byzondere Persoonen, heeft willen
bewandelen; dan moet men dáár ontdekken, om welke reedenen de wyze en
liefderyke Vorst, de getrouwe en ieverige Staatsman, de nuttige Leeraar der Kerke,
de voor hun Kroost zo dierbaare Huisvader en Moeder, in het ontluiken der jaaren,
in de volle kracht des leevens van hunnen post wierden geroepen, om het tydlyke
met het eeuwige te verwisselen; waarom een hardnekkig Zondaar zyne gangen in
boter heeft gewasschen, terwyl een vriend van God en de deugd byna ieder dag
nieuwe bestraffingen heeft moeten ondervinden. - Alle deeze schikkingen, waarvan
veele voor sterfelyke oogen tans zo donker zyn, inzonderheid als ze op byzondere
gevallen, en persoonen, worden toegepast, zullen zich namaals in een helder licht
vertoonen. - De wysheid en goedheid van den Grooten Alleen-
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heerscher eischen, dat zulks geschiede. ----- En zullen zy, - die, op de ontdekking
van zulke geheimen, door verwondering, dankbaarheid, en blydschap gevoelig
getroffen worden; - die ook daarom een lichaam ontfingen, om anderen hunne
denkbeelden en gewaarwordingen meede te deelen; - die zo gezint zyn, om ook
anderen tot lof van den Allerhoogsten op te wekken; - zullen zy, eeven als of ze
stom en ongevoelig waaren, van deeze schikkingen der Voorzienigheid, in de
beneeden waereld met hen gehouden, geheel en al zwygen? Neen: elk der Zaligen
zal zyne pogingen aanwenden, om het Hemelsch gezelschap tot eere van den
Schepper en Verlosser te doen begrypen, dat hy juist geleid is langs eenen weg,
geschikt om de beginsels van geloof en deugd by hem in te planten en te versterken,
en om zyn tydlyk en eeuwig geluk te bevorderen. Ja hy zal aan anderen toonen,
dat hy zich ook tans in dien kring van volmaaktheid en heerlykheid bevind, waarin
hy uit hoofde van zyn gehouden gedrag volgens de Godlyke Wysheid en Goedheid
geplaatst moeste worden. ----- Gelyk nu Moses en Elias aan de Leerlingen van
Jesus kenbaar wierden uit de gesprekken, die op den berg tusschen hunnen
Leermeester en deeze hen anders onbekende mannen voorvielen, zo zal ook uit
deeze onderlinge t'zaamenspraak der Hemelburgers eene herkenning van Persoonen
gebooren worden. ----- Eén der verheerlykten geeft bericht, dat de Voorzienigheid
hem verwaardigt heeft, om door eene reedevoering op den Joodschen Pinksterdag
te Jerusalem drie duizend menschen tot het Geloof in Christus te brengen; - hy
verhaalt dit in teegenwoordigheid van eenigen, die zich bewust zyn, dat ze op dien
tyd door de Leerrede van Petrus ter omhelzing van den Christen Godsdienst zyn
bewoogen; - dan ontdekken zy, dat de Persoon, dien ze hooren spreeken de Apostel
Petrus is. En hy kan niet nalaaten, om uit hunne betuigingen weeder op te maaken,
dat hy dáár de Persoonen beschouwt, die weleer door hem tot het Geloof gebragt
wierden. En dit voorbeeld mag men toepassen op alle daaden en lotgevallen des
leevens, die van eenig gewicht zyn, en betrekking hebben op anderen. ----- Hier uit
volgt ook, dat wy in de aanstaande eeuwigheid zulke menschen moeten kennen,
met wien wy wel niet hebben omgegaan, maar van wien wy echter door middel van
de Geschiedenis bewustheid draagen. Ook wy, dien de Geschiedenis van den
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Pinksterdag bewust is, zouden uit het gemelde gesprek wel ras opmaaken, dat wy
dáár den Apostel Petrus ontmoetten. Dus zouden wy ook Abraham en Izaäk uit de
Offerhande; Jacob uit zyne worsteling; Joseph uit zyne slaaverny en verheffing in
Egipten; Job uit zyne lydzaamheid; David uit zyne omzwervingen; Paulus uit zyne
bekeering op den weg naar Damascus, en anderen, uit andere daaden en lotgevallen,
kennen.
Het ander bewys voor de aangehaalde stelling rust op de overweeging, dat in
den staat der volmaakte heerlykheid en gelukzaligheid alle die zuivere en reedelyke
genoegens zullen gesmaakt worden, voor welke de menschelyke Natuur vatbaar
is; - en men ligtelyk kan begrypen, dat deeze kennis eenen merkelyken invloed zal
hebben op het geluk der zalige hemelbewooners. ----- By elk mensch is eene
begeerte, om groote en doorluchtige Personagien, die zich beroemt gemaakt hebben,
met kennis te beschouwen. Dus voelen wy eene neiging, om die voornaame mannen,
die in Geloof en Vertrouwen, in Lydsaamheid en Gehoorzaamheid, zo zeer hebben
uitgemunt, nader te kennen; zó met hen om te gaan, dat we weeten, dat zy de
voorwerpen zyn, van welke wy hoorden gewaagen. De vervulling van ieder begeerte
voldoening aan ons geevende, zou het ons zonder twyffel een groot vermaak
opleeveren die helden des Geloofs en der deugd in de eeuwige tabernakelen met
kennis aan te treffen. ----- De herkenning van Persoonen, met welke wy eertyds
omgingen, is op zichzelven aangenaam. Als zy, die in een vreemd land kennis met
elkanderen gemaakt, en onderlinge verkeering gehouden hebben, naderhand thuis
gekoomen van die ontmoeting beginnen te spreeken, dan worden zy de zagtste
aandoeningen van blydschap ontwaar. Als dan wy, die in de woestenye deezes
leevens t'zaamen omwandelen, eens in het huis van onzen hemelschen Vader
zullen aangeland zyn, en daar met onderlinge kennis van onzen tocht door de
beneedenwaereld zullen spreeken: welk een streelend genoegen zal zulks in onzen
boezem verspreiden! ----- En wanneer ik, ô Zalige Burgers van den hemel, onder
uwe veelduizenden, dan ook zulken mogte aantreffen, teegen wien ik zeggen konde:
----- ‘Gy zyt het, die, naast God en den Verlosser, my van de dwaaling myns wegs
hebt bekeert; die my op het pad naar deeze wooning des geluks hebt voortgeholpen;
die my door uwe goede woorden en werken in de betrachting van mynen plicht
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hebt gesterkt. Gy waard in de hand der Voorzienigheid de middeloorzaak myner
eeuwige behoudenis. Heb dank voor uwe vermaaningen, voor uw loflyk voorbeeld’:
----- indien ik zulke uitdrukkingen teegen iemand der hemelbewooners mogte
gebruiken, of weeder van deezen of geenen hunner hooren: my dunkt, waarlyk, dit
zoude geen gering deel van myn hemels geluk uitmaaken! En ik twyffele geensins
of Paulus ook zulks bedoelt hebbe, toen hy de gemeente van Philippus ‘zyne
blydschap en Kroone noemde; (Phil. 4:1.) en aan de Tessalonikers schreef, welke
is onze hoope, of blydschap, of kroone des roems? Zyt gy die ook niet voor onzen
Heeren Jesus Christus in zyne toekomste? Gy zyt onze heerlykheid, en blydschap.’
(1 Tessal. 2:19, 20). ----- Schoon het zinlyk gevoel der betrekkingen, die wy op onze
bloedverwanten en hartvrienden hebben, in den Staat der volmaaktheid zal vervallen:
kan ik echter niet begrypen, dat de betrekkingen zelve geheel zullen ophouden. Zyn
zy, van wien we naast God eens het leeven ontfangen hebben, niet eeuwig en
onverandelyk onze ouders? Zyn zy, die uit dezelfde Vader en Moeder sprooten,
niet altoos Broeders en Zusters? ----- Men zal, wel is waar, in den hemel niet trouwen
of ten huwlyk uitgegeeven worden, maar nochtans kan ik haar, die ik nu op aarde
myne Echtgenoote noeme, ook in de gewesten der onsterfelykheid als zulk eene
beschouwen, met welke ik eertyds door de zagte band der liefde ten naauwsten
vereenigt was. En waarom zoude het my dáár ongeoorloofd zyn, myn nakroost ook
dáár myne kinderen te heeten? Welk eene Staatsverwisseling de menschen
ondergaan; het geen ééns geweest is, blyft onverandert. Het zedelyk bezef dier
verbindenissen zal dan ook in den hemel moeten plaats grypen. En dat gevoel zal
dan veel fyner veel edeler weezen, juist daarom, om dat het geheel reedelyk is. ----Streelt het ons nu niet weinig, wanneer wy bemerken, dat zy, waar op wy eene
naauwe betrekking gevoelen, gelukkig zyn; is dit genoegen zo veel grooter naar
maate het gevoel der betrekking meer teeder is: welk een vermaak zal het dan aan
onzen Geest verschaffen, wanneer we eens het geluk genieten, om onze Ouders,
Echtgenooten, Kinders, Broeders, en Zusters, dierbaare Boezemvrienden, in den
Staat der heerlykheid weeder te vinden; als we hen in het genot van een
onafgebrooken en eeuwigduurend geluk mogen beschouwen!
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Nochtans zal het geen ongenoegen by iemand der verheerlykten kunnen baaren,
wanneer hy deezen of geenen van zyne naastbestaanden in het eeuwig leeven niet
ontmoet. ----- Niemand word van dat geluk uitgeslooten, ten zy hy zich zelven door
welvermydelyk wangedrag voor dien Staat volstrekt ongeschikt heeft gemaakt.
Indien zulk een mensch gelukkig zoude weezen, dan zoude het beste plan der
Godsregeering geheel in duigen vallen, waar door de eere van God verduistert, en
het algemeen belang te leur gestelt zoude worden. Dit denkbeeld zweeft den
hemelingen geduurig voor oogen, als zy ooit aan het gemis van deezen of geenen
beginnen te denken. Om dat nu de eere van den Schepper, en het algemeen welzyn
der Maatschappy hen booven alles ter harte gaat, word het reedelyk besef der
betrekking, die zy op eenen der rampzaligen mogten hebben, daar door zo bestuurt,
dat 'er nooit eene begeerte opryst, dat zulk een bloedverwant, die onvatbaar is en
blyft voor het hemelsch geluk, daar van geduurende dien Staat een deelgenoot
zoude worde. ----- Anders kan men ook zeggen, dat het ongenoegen, uit zulk een
gemis ontstaande, geen plaats in het hart kan vinden, om dat het geheel vervuld is
met vreugde over de kennis van en omgang met dat gezelschap, 't welk men
daadelyk in den hemel ontmoet.
Deeze beschouwing strekt eigenaartig ----- zo wel om ons aan te spooren ter
betragting van onzen Christelyken plicht ----- als om ons gemoed in treffende
omstandigheeden op te beuren.
Zal de zaligheid door deeze onderlinge kennis zo veel vermeerdert worden, zal
het loon onzes arbeids dus zo veel meer uitmuntend weezen, dan vinden alle, die
dit denkbeeld koesteren, eene meer sterke beweegreede om met verdubbelden
yver op de Loopbaan der Godzaligheid voort te streeven. ----- Denken wy, dat onze
goede vrienden, die ons met een deugdzaam gedrag voorgingen in de gewesten
der zalige onsterfelykheid, niet alleen zyn aangeland, maar ook dat wy hen dáár
weeder zullen ontmoeten: dan krygt hun voorbeeld meer invloed op ons. Begeerig
zynde om hen, die in den Heere zyn ontslaapen, in de eeuwige tabernakelen weeder
te zien, behooren wy immers die voetstappen, die zy ons op het pad der deugd
agterlieten, bestendig te drukken, en wy moeten, om op dezelfde plaats te koomen,
denzelfden weg bewandelen. ----- Dit denkbeeld
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moet ons in 't byzonder beweegen, om, by het ingaan van vriendschap en
echtverbindenis, zulke vrienden en echtgenooten te verkiezen, van welke wy mogen
veronderstellen, dat zy Godsdienstige grondbeginzels bezitten. Zullen toch de
Vroomen malkanderen in de eeuwigheid wedervinden, dan verliezen wy deugdzaame
vrienden en echtgenooten alleen voor eenen korten tyd, en vertroosten ons zo veel
te gereeder, als de dood dezelve van onze zyde, of uit onze armen rukt: terwyl wy
anderen, die zulke beginzels niet voeden, voor altoos moeten vaarwel zeggen, en
by hun verlies eenen voornaamen grond van opbeuring derven. ----- Hier vinden
wy eene sterke drangreede, om andere menschen rechtvaerdig en liefderyk te
behandelen, hen door leerzaame gesprekken tot kennis en deugd op te leiden, en
door eenen heiligen leevenswandel ons licht te laaten schynen voor de menschen:
daar zulks onder den Godlyken zeegen aanleiding kan geeven om de zeedelyke
verbeetering en zaligheid van zulken, die onze goede werken zien, te bevorderen.
Met welk eene blyde erkentenis zoude zulk een, die door ons op deeze wyze te
rechte was gebragt, ons in den Staat der heerlykheid begroeten! Welk eene vreugde
zoude de nagedagtenis van zulk een werk in onzen boezem verspreiden! Hoe dit
den eenen zo wel als den anderen aanzetten, om met vereenigde krachten het lied
des Lams ter eere van God en van zynen grooten Zoon op te zingen! - Laat deeze
bedenking u aanspooren, Leeraars en Voorgangers van Christus Kerk, om beiden
door leer en wandel te stichten! En gy alle, die door de Voorzienigheid met Kinders
zyt gezeegent, laat deeze overdenking u ten kragtigsten dringen, om hen eene
goede opvoeding te bezorgen, en uwe spruiten op te kweeken in de leeringen en
vermaaningen des Heeren! Dan zal niet alleen uwe nagedagtenis op aarde loflyk
zyn, maar gy zult ook in den dag der eeuwigheid van veelen gezeegent worden.
Dit denkbeeld, zo vol van aanspooring, bemoedigt het hart van den geloovigen
en deugdlievenden Christen, als de dood hem roept, om deeze met de andere
waereld te verwisselen. Verlaat hy zyne Vrienden, hy scheidt echter niet voor eeuwig.
Steekt hy over naar het Ryk der Zaligheid, hy zal in die onbekende gewesten, onder
de algemeene vergadering der rechtvaerdigheid, ook zulken aantressen, waar
meede hy voor deezen door banden van bloedverwantschap en gezelligheid
verbonden was. ----- Zeide de beste Menschenvriend, toen Hy zyne bedroefde
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leerlingen over zyn aanstaande afscheid wilde troosten; ‘nog een kleine tyd en gy
zult my weederzien: want ik leeve en gy zult leeven,’ - als de geloovige navolger
van Christus gereed staat, om van deeze waereld te scheiden, mag ook hy de smart
der treurende omstanders verzagten, door hen te erinneren, dat ze hem in een
ander leeven weeder zullen vinden. ----- Treurt dan niet te zeer, Christenen, over
het verlies van Ouders en Bloedverwanten, van Echtgenooten, en Kinderen, van
waerdige Boezemvrienden, wier zalige verhuizing gy moogt veronderstellen: maar
droogt uwe traanen af, en volgt hun Geloof en Wandel na. Dan zal de schat, die u
tans ontdraagen is, naderhand weeder in uwen schoot worden geworpen. En schoon
Gy in den staat der onsterfelykheid niemand naar den vleesche zult kennen, dat is,
schoon het zinlyk gevoel der betrekkingen dáár geen plaats zal vinden: het zal u
echter bewust zyn, dat de Persoonen, die gy daar ontmoet, eertyds uwe
naastbestaanden en hartsvrienden waaren. Gy zult op eene reedelyke wyze
ondervinden, dat zy het dan nog zyn. Hunne ontmoeting zal u verblyden. Altoos zult
gy u verheugen in het gezelschap van die verlichte, geheiligde, verheerlykte
Hemelbewooners; doch allermeest in het gezelschap van Hem, die zich niet
geschaamt heeft onze broeder te worden, die altoos de beste weldoener der
menschen blyven zal, en in wien gy, daar Hy het beeld des onzienlyken Gods is,
de Godheid zelve eeuwig zult aanschouwen.
URANOPHILUS.

Waarneeming, wegens de goede uitwerking van de Radix Valeriana,
met Opium, in hevige aanvallen van kramptrekkingen, door schrik
veroorzaakt. Door * * * M.D.
Een Meisje, van omtrent 18 Jaaren, van eene zeer zwakke constitutie, verviel, naa
eenen hevigen schrik, in zwaare stuiptrekkingen, met flaauwten, die eenige minuuten
aanhielden. Men had haar terstond naa den schrik eene sterke aderlaating gedaan,
en op deeze openbaarde zig de eerste aanval van flaauwte met kramptrekkingen.
----- Men had terstond de meest mogelyke voorzorge genoomen, en aan haar de
dienstigste middelen toegediend; dan, niette-
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genstaande dit alles, wierden de aandoeningen hoe langs hoe heviger, zo dat, naa
verloop van eenige weeken, wanneer ik haar de eerste maal zag, daaglyks drie à
vier aanvallen kreeg. ----- Veele zeer beproefde middelen waren reeds vruchteloos
aangewend, en onder veele bekende Nervina had men haar ook de Flores Zinci,
in een steeds vermeerderde hoeveelheid voorgeschreeven Ik vond dat haare
Zenuwen zeer aangedaan waren, en my te binnen brengende de voorafgaande
oorzaak, besloot ik, door het gebruik van het Opium, deeze groote graad van
gevoeligheid te moeten verminderen, en schreef, ten dien einde, de volgende poeijers
voor: Recip. pulv. Rad. Valerian. unc. sem. Opii puri, gr. Viii M.F. pulveres, No. Viii;
hier van liet ik haar alle 3 uuren een poeijer neemen, zo dat zy in de 24 uuren tot
vyf poeijers gebruikte. Geduurende de eerste agt dagen bespeurde men geene de
minste beterschap, en dit verminderde by de Patient het vertrouwen, 't welk zy in
den beginne in dit middel gesteld had; dan men zogt haar te overreeden met het
gebruik van het zelve aan te houden, en vermeerderde de hoeveelheid Opium tot
12 grein; laatende de hoeveelheid der poeijers, en die der Valeriana, dezelfde. Dit
scheen eenige goede uitwerking te doen, dog slechts voor eenigen tyd, zo dat ik
my genoodzaakt vond de hoeveelheid Opium tot 16 grein te vermeerderen. Dit deed
de gewenschte uitwerking; de toevallen wierden minder hevig, en kwamen
zeldzaamer, tot dat zy eindelyk geheel wegbleeven, en de Lyderesse, over niets,
dan eene groote zwakte, verdooving in het gevoel, en moeijelykheid in de beweeging
der ledemaaten, klaagde. ----- Deeze Stupor en Atonie, die, myns bedunkens,
gedeeltelyk door het gebruik des Opiums, gedeeltelyk door de sterke werkingen
der Zenuwen, waren veroorzaakt, dit alles wierd door het gebruik van een Decoctum
Corticis, en door herhaalde lichaamsbeweeging, naa verloop van tyd, gelukkig
hersteld, en de Lyderesse bevind zig thans volkoomen wel. ----- Het geen deeze
Waarneeming my geleerd heeft, en waarom ik dezelve hebbe medegedeeld, is, in
de eerste plaats, dat het Opium, in zommige gevallen, zal het de verlangde uitwerking
hebben, in groote hoeveelheid moet toegediend worden; en dat men, by zommige
Lyders, wanneer men trapswyze daarmede opklimt, geene naadeelige gevolgen te
vreezen heeft. ----- Ten tweeden, dat men in de geneezing van Zenuw-toevallen,
zeer lange het gebruik van een en het zelfde middel
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moet voortzetten, en niet, zonder de uiterste noodzaaklykheid, met de middelen
afwisselen. - Eene waarschouwing, die zeker moeielyk, echter in de practyk van
het grootste aanbelang, is, en door de beroemdste Mannen in de kunst aangepreezen
wordt.

Natuurlyke historie van den lepelaar.
(Volgens den Heer DE BUFFON.)
De Lepelaar heet, in 't Hebreeuwsch, Kaath; in 't Grieksch, Δευκορωδιος; in 't Latyn,
Platelea; in 't Italiaansch, Beccaroveglia; in 't Hoogduitsch, Pelecan, of Loefster; in
't Engelsch, Spoonbil; in 't Fransch, Spatule; in 't Russisch, Calpetra; in 't Poolsch,
Plascanos.
Schoon de Lepelaar eene zeer kenmerktekenende en zelfs zonderlinge gedaante
hebbe, lieten nogthans de Naamlystmaakers niet naa, dien te vermengen, onder
onvoegelyke en vreemde benaamingen, met geheele andere Vogelen; zy hebben
hem den Witten Reiger en den Pelikaan geheeten, schoon hy van eene geheel
andere soort zy dan de Reiger, en zeer veel van den Pelikaan verschilt. De naam
van Lepelaar, ontleend van de zonderlinge gedaante des Beks van deezen Vogel,
is de rechte. Deeze Bek, plat in de geheele langte, verbreedt zich, na het einde, op
de wyze van een Lepel of Spatel, loopt uit in twee ronde, lepelswyze, vlakten,
driemaal zo breed als de bek zelve. Deeze Bek, zo zonderling in gedaante, is even
zonderling in zelfstandigheid, zynde niet vast, maar buigzaam als leder, en dus
weinig geschikt tot de werking, welke CICERO en PLINIUS 'er aan toeschryven; op
den Lepelaar zeer ten onregte overbrengende, 't geen ARISTOTELES met veel gronds
van den Pelikaan gezegd heeft; te weeten, dat hy nederschiet op de onder 't water
(*)
duikende Vogelen, en den gevangen prooi ontwringt door den kop sterk te klemmen ;
van hier heeft men, door een omgekeerde dwaaling, den naam Palelea, eigenlyk
op den Lepelaar voegende, aan den Pelikaan toegeschreeven. SCALIGER, in stede
van deeze misvattingen te

(*)

ARISTOTELES, Hist. Animal. Lib IX. Cap. XIV. CICERO, de Nat. Deor. Lib. II. Plinius, Lib. X. Cap,
LVI.
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regt te brengen, voegt 'er andere nevens; den Lepelaar en den Pelikaan ondereen
vermengd hebbende, zegt hy, volgens SUIDAS, is de Pelicanos dezelfde als de
Dendrocolaptes, of Boombreeker, dat is de Specht; dus brengt hy den Lepelaar van
den waterkant, na het diepst der bosschen over, en laat hem daar het Hout vernielen,
(*)
met een Bek, alleen geschikt om in het water te regt te komen .
Ziende, welk eene verwarring men in de Natuur gebragt heeft, door deeze menigte
van weetenschaplyke misvattingen, door deeze valsche geleerdheid, verzameld
zonder kennis der voorwerpen, en dien mengelklomp van zaaken en naamen, nog
meer verdonkerd door de Naamlystopstellers, heb ik niet kunnen nalaaten te
ontdekken, dat de Natuur, overal schoon en eenvoudig, zeer veel gemaklyker zich
laat kennen, gelyk zy is, dan overlaaden met onze dwaalingen, en rangschikkingen,
en dat men ongelukkig om deeze meer vastigheids te geeven en te ontvouwen, den
tyd verlooren heeft, dien men hadt moeten gebruiken om te beschouwen en te
tekenen.
De Lepelaar is geheel wit, van grootte als een Reiger; doch min hoog van Pooten
en korter van Hals, die bedekt is met kleine korte veeren: die van het Achterhoofd
zyn lang, recht, en vormen een agteroverleggende Kuif; rondsom de Oogen en aan
de Keel is een harde plek; de Pooten en de Schenkels voor een gedeelte vederloos,
en zyn bedekt met een zwarte, harde en schubagtige huid: een gedeelte van het
vlies voegt de vingeren by derzelver oorsprong zamen, en zich verdunnend
uitstrekkende, loopt het tot het uiterste der vingeren, op de geelagtige grondkleur
van den Bek, welks einde zomtyds geel met rood vermengd is, zyn zwarte
dwarstreepen. Een zwarte rand, met eene holligheid, vormt, als 't ware, een verheven
boord rondsom dien zeldzaamen Bek, en men ziet van binnen, in de Bovenkaak,
eene lange sleuf; een kleine, na beneden omgekromde, punt, maakt het uiterste
einde van die soort van Spatel of Lepel, welke drie- en twintig linien in de grootste
breedte heeft, en van binnen gegroefd is met kleine holligheden, die de oppervlakte
ruimer van binnen doen worden, dan dezelve van buiten is. Digt by den Kop is de
bovenkaak zo breed en dik, dat ze het ge-

(*)

Memoires de l'Academie des Sciences, depuis 1666, jusque & 1669, Tom. III. Part. III. p. 23.
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heele voorhoofd schynt te beslaan; de breede kaaken zyn digt by den oorsprong
inwendig, aan de kanten, voorzien van kleine gegroefde verhevenheden, welke
dienen, of om de schulpvisschen, tot welker opzameling de lepel zeer geschikt is,
te verpletten, of den glibberigen prooi vast te houden; want het is zeker dat deeze
Vogel op vorschen, schulpvisschen, water-insecten en wormen aast.
De Lepelaar bewoont de Zee-oevers, en wordt zelden binnen in 't land gevonden,
of het moet aan eenige Meiren zyn, en in 't voorbygaan aan de kanten der Rivieren;
moerassige plaatzen geeft hy de voorkeuze, men ziet ze op die van Poitou, Bretagne,
Picardie en Holland; eenige plaatzen staan zelfs bekend, door de menigte van
Lepelaaren, welke daar met andere Watervogelen in menigte vergaderen, zodanig
(*)
was eertyds de Zevenhuizer-plas, niet verre van Leyden .
In het opperste van het hoog geboomte, niet verre van den waterkant, vervaardigen
de Lepelaars hun nest van takken: zy brengen drie of vier Jongen voort; op deeze
boomen maaken zy een groot geraas, ten tyde dat zy hun nest bouwen; alle avonden
keeren zy derwaards om te rusten en te slaapen.
(†)
Van de vier Lepelaars, door de Heeren van de Academie der Weetenschappen
beschreeven, en die alle wit waren, hadden 'er twee een weinig zwart aan den tip
der vleugelen; 't welk geen onderscheid van Sexe aanwyst, gelyk ALDROVANDUS
geloofd heeft: dewyl men dit kenmerk in een Mannetje en Wyfje beiden aantrof. De
Tong des Lepelaars is zeer klein, en heeft niet meer dan drie linien in alle
afmeetingen.
De Lepelaars dringen in den Zomer tot in West-Bothnie en in Lapland door, waar
men, volgens LINNAEUS, 'er eenigen vindt; in Pruissen, waar zy desgelyks schaars
ontmoet worden, komen zy, geduurende de Herfstregens, uit Poolen; RZACZYNSKI
zegt, dat men ze, schoon zeldzaam, in Volhinie ziet; eenigen gaan ook, in de
maanden September en October, na Silesie over; zy bewoonen, gelyk wy gezegd
hebben, de westlykste kusten van Frankryk; men vindt ze weder op die van Africa,
te Bissa, by Sierra Leona; volgens GRANGER in Egypte, en aan de Kaap de

(*)
(†)

ALBIN, Tom. II. p. 42. JONSTON, p. 152.
Memoires de l'Academie, als boven, p. 27, 29.
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Goede Hoop, waar zy zo wel van Slangen als van Visschen leeven, en den naam
van Slangenvreeters draagen. De Heer COMMERSON heeft op Madagascar Lepelaars
gezien, waar de Eilanders hun den naam geeven van Fangali-ambava, dat is zo
veel als Spade-bek. De Negers, in eenige Landstreeken, noemen hem Vang-van,
en in andere Vourou-doulon, Vogel des Duivels: vermids zy hem onder de
kwaadspellende Vogels tellen, en zich verbeelden, dat zyn geschreeuw den dood
van iemand in het Dorp aankundigt.
Deeze soort van Vogelen is, derhalven, schoon niet zeer talryk, zeer wyd verspreid,
en schynt zelfs de oude wereld doorgereisd te hebben. De Heer SONNERAT heeft
de Lepelaars tot op de Philippynsche Eilanden gevonden: dan, hoewel hy ze in twee
soorten onderscheidt, schynt het ontbreeken van de Kuif, het voornaam verschil
tusschen de een en andere soort, ons tot geen byzonder soort aan te duiden. Tot
heden toe kennen wy niet meer dan eene soort van Lepelaar, door geheel de Oude
Wereld heen van het Noorden tot het Zuiden. ----- Men vindt ze ook in de Nieuwe
Wereld, en schoon men daar de soort in twee onderscheiden hebbe, moet dezelve
tot één gebragt, en erkend worden, dat de Lepelaars in America, met die in Europa,
zulk eene groote overeenkomst hebben, dat de kleine verschillendheden van den
invloed der Lugtstreeke afhangen.
De Americaansche Lepelaar is alleen, in alle zyne afmeetingen, iets kleiner dan
de Europische; ook verschilt dezelve door de roosverwige of incarnaat kleur, die
het wit van den Hals, den Rug en de Zyden doet schitteren; de Vleugels zyn sterk
gekleurd, en het rood gaat tot carmosyn op de Schouders, en dekveeren van den
Staart; de zyden van de Vleugelpennen zyn schoon Carmyn: de Kop en de Hals
zyn kaal. Deeze schoone kleuren treft men alleen aan by oude Lepelaars: want men
vindt 'er die veel min rood hebben over het geheele Lichaam, en bykans geheel
witten, wier Kop nog niet kaal is; en wier Vleugelpennen deels bruin zyn, zyn
overblyfzels van de Jeugdige Pluimadie.
BARRERE verzekert dat het met de Pluimadie der Lepelaaren in America gaat
even als met die van veele andere Vogelen, die, in hunne eerste jaaren, geheel
grys of wit zyn, en eerst op het derde jaar rood worden: hier uit ontstaat, dat de
Rooskleurige Vogel van Brasil of de Ajaia
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van MARCGRAVE, in diens eersten Leeftyd beschreeven als met vleugelen van eene
zagte Incarnaat kleur; en de Carmosyne Lepelaar van Nieuw Spanje, of de
Tlauhquechul van FERNANDEZ in diens verder gevorderden ouderdom vermeld, een
en dezelfde Vogel zyn. MARCGRAVE zegt, dat men ze in menigte aantreft by de Rivier
van Saint-François of de Seregrippe, en dat het vleesch goed is om te eeten.
FERNANDEZ schryft 'er dezelfde hoedanigheden aan toe als wy in onzen Lepelaar
aantroffen, naamlyk dat zy aan de Zeeoevers zich onthouden en van kleine Visschen
leeven, welke hun leevend moeten gegeeven worden, als men ze in den gevangen
staat wil houden, met eene bygevoegde verklaaring zyner ondervinding, dat deeze
(*)
Vogel geen doode Visschen aanraak . De Europische Lepelaar kan men ook onder
de Huisvogels houden, en volgens BELON hem Vogel-ingewanden te eeten geeven.
KLEIN hadt langen tyd een in zyn tuin gehad, schoon de vleugel door het schieten
gekneusd was.
Deezen Roodverwigen Lepelaar vindt men in de Nieuwe Wereld gelyk de Witte
in de Oude, in eene groote uitgestrektheid van het Noorden tot het Zuiden; van de
kusten van Nieuw Spanje en Florida, tot aan Guyane en Brasil; hy wordt ook op
Jamaica gezien, en waarschynlyk ook op andere nabygelegen Eilanden: maar de
weinig talryke soort is nergens veelvuldig by een. Op Cayenne, by voorbeeld, zyn
de grootste benden negen of tien, doorgaans vindt men 'er twee of drie byeen. 's
Morgens en 's avonds zyn de Lepelaars aan den Zeeoever of aan de kanten der
Rivieren; doch op 't midden en heetste van den dag verschuilen zy zich in het hoogste
der boomen aan den waterkant. Zy zyn niet zeer schuw, zwemmen in Zee digt by
de Canoes, en laaten zich op 't land van zo naby naderen, dat men ze zittende of
vliegende kan schieten: hunne schoone Pluimadie is dikwyls bemorscht door den
modder, waarin zy zich zeer diep begeeven om aas te zoeken. De Heer DE LA BORDE,
die ons deeze waarneemingen over de Leevenswyze der Lepelaaren medegedeeld
heeft, bevestigt het gezegde van BARRERE, wegens de Kleur, en verzekert ons, dat
de Lepelaars van Guyane eerst met den tyd en omtrent het derde jaar, die

(*)

't Is waarschynlyk, uit hoofde van deeze byzonderheid, dat NIEREMBERG deezen Vogel Avis
Vivivora, of Leevendverstindenden Vogel genaamd heeft.
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(*)

schoone roode kleur aanneemen; en dat de jongen bykans geheel wit zyn .
De Heer BAILLON, wien wy voor een groot aantal goede waarneemingen
dankzeggen, spreekt van twee soorten van Lepelaaren, en vermeldt dat ze beiden,
in de Maanden November en April, doorgaans voorby de kusten van Picardie trekken;
dat noch de eene noch de andere daar verblyven, maar alleen twee of drie dagen
zich onthouden by de Zee en de omstreeks gelegene moerassen: zy zyn niet veel
in getal, en komen voor zeer wild te weezen.
De eerste is de Gewoone Lepelaar, helder wit van kleur zonder Kuif. De tweede
is gekuifd, veel kleinder dan de andere; en de Heer BAILLON is van gevoelen, dat
deeze verschillendheden, nevens eenige andere, in de kleur van den Bek en der
Pluimadie, genoegzaam zyn, om 'er twee van elkander onderscheidene soorten
van te maaken. Hy hadt zich desgelyks verzekerd, dat alle Lepelaars graauw ter
wereld komen, gelyk de Reigers, naar welken zy zeer gelyken in gedaante, vlugt,
en andere byzonderheden. Hy spreekt van de Lepelaars van Saint-Domingo, als
eene derde soort opleverende; doch het schynt ons, om voorheen bygebragte
redenen, toe, dat het alleen verscheidenheden zyn, welke men tot één en dezelfde
soort kan brengen, dewyl het Instinct, alle de natuurlyke hebbelykheden, daar uit
herkomstig, in alle deeze drie Vogelen, dezelfde zyn.
Nog heeft gemelde Heer BAILLON in vyf Lepelaaren, door hem ontleed,
waargenomen, dat ze alle de maag vol hadden van kleine Schulpvischjes, andere
kleine Vischjes, en Waterinsecten: en dewyl ze bykans geen Tong hebben, en de
Bek noch snydend is noch getand, blykt het genoegzaam, dat zy geen Aalen of
andere Visschen, die zich verdeedigen kunnen, inslikken; dat zy alleen van zeer
kleine diertjes leeven, 't geen hun in de noodzaaklykheid brengt, om steeds op het
zoeken van voedzel uit te zyn. - 'Er is waarschynlykheid, dat deeze Vogels, in zekere
omstandigheden, het zelfde geklepper maaken met hun Bek als de Oijevaars; want
de Heer BAILLON, 'er een gekwetst hebbende, hoorde hy dit geklepper, en zag dat
het veroorzaakt wierd door de twee stukken van den Bek zeer ras tegen elkander
te slaan: schoon de Bek zo zwak is, dat dezelve den vinger, niet dan zagtlyk, konne
knypen.

(*)

Memoires de M. DE LA BORDE, Medecin du Roi a Cayenne.
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Brief van den heer Hettlinger, aan den abbé Mongez, over het
vermaak, uit het beoefenen der insecten, te scheppen.
‘Terwyl, naa eenen langduurigen Winter, de altoos aangenaame Voortyd dubbel
aangenaam is; en de als verjongende Natuur, in haar jeugdig gewaad gedoscht, te
voorschyn treedt, zullen de veel duizenden van Insecten, die een langen winternagt
hebben doorgebragt, zich weer vertoonen, en het oog der opmerkzaamen trekken;
----- der opmerkzaamen, zeg ik, want hoe veelen verwaardigen dit deel der
Scheppinge nauwlyks met eenen oogslag, hoe veelen schorten den neus niet op,
wanneer over dezelve gesprooken wordt! De Heer HETTLINGER, die in de beoefening
der Insecten een goed deel zyns leevens slyt, en de aangenaamheden daar van
by ondervinding kent, heeft des, in eenen Brief, de volgende aanmerkingen
opgegeeven, welke wy niet ongepast vonden, voor onze Landgenooten, vertaald
in ons Mengelwerk te plaatzen.’
MYN HEER!

Indien de poogingen van eenige groote Mannen, om de Natuur te volgen in haare
werkingen, indien hun bestaan om haare handgreepen en zamenverbindingen der
stoffe te ontdekken, hun verpligten tot moeilyken arbeid, die niet vergolden kan
worden dan door den roem van gewigtige waarheden aan den dag gebragt te
hebben, zo zyn 'er andere naspeuringen, die, zonder ons bloot te stellen aan zo
veele vermoeienissen, tot het zelfde streelend einde strekken, om de kundigheden
der Menschen uit te breiden, en meer en meer in staat te stellen om de Wysheid
des Scheppers te bewonderen, en haar Werken te kennen. Van deezen aart is de
Natuurlyke Historie der Insecten.
De beoefening daar van wordt verwaarloosd, en niet gesteld op den prys, welken
dezelve verdient. Ondankbaaren! wy jaagen, wy vernielen de kleine Schepzelen,
zo belangryk in kleur, in maakzel, in hebbelykheden, in eigenschappen en zo dierbaar
door het goede, 't geen zy ons verzorgen. De tedere Mensch, die zich over de
Muggen
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en Vliegen beklaagt, en veelligt zou wenschen dat 'er geen Insect op den Aardbodem
gevonden wierdt, denkt niet, dat hy van dergelyke Schepzelen de beste Kaarssen
krygt, om zyne kamers te verlichten, dat zy hem het Purper en Zyde bezorgen, waar
mede hy zich opciert, dat by aan de Spaansche Vliegen dikmaals te danken hebbe,
dat hy nog leeft, of dat zyne dierbaarste Panden aan den dood ontrukt zyn.
Van waar ontstaat die versmaading en afkeer van de Insecten, terwyl dit
schitterend deel van het Dierenryk onze aandagt, in 't byzonder, behoorde te trekken?
Is het vrees voor derzelver steeken, wederzin van derzelver stank en vuiligheid,
veragting van derzelver kleinheid, 't bezef der ongemakken, welke zy ons
veroorzaaken, of wel het denkbeeld, dat deeze kleine Weezens, onder de trapswyze
verminderende voortbrengzelen der Natuure behooren? Dit alles heeft geen grond.
Uitgenomen de Tarantula en de Scorpioen, ken ik in Europa geen Insect, dat een
gevaarlyke wonde kan geeven; en nog kan men deeze gemaklyk geneezen, door
'er terstond een druppel olyvenolie op te doen. De steeken van eenige andere
Insecten, als de Wesp, de By, de Kelderspin, en dergelyke, zyn smertlyk; doch zy
hebben nooit zwaare gevolgen. En is dit alles, misschien, ten onzen opzigte, eene
onvolmaaktheid der Natuure, welke wy zo gereed en gewillig draagen moeten, als
dat wy het bestaan der Roozen gaarne zien, schoon derzelver doornen ons zomwylen
wonden.
De sterke reuk, de gewaande schriklyke gedaante van eenige Insecten, als mede
derzelver morssigheid, hangen veel af van de Grilligheid der Menschen, en hun
weinig met zichzelven bestaanbaare Handelwyze. ----- Van de Grilligheid, weinig
Menschen klaagen over den stank van Labberdaan en Stokvisch, indien de Kever
zulk een Ingt van zich gaf, men zou dat Insect ondraagelyk vinden: dewyl het de
mode niet is dezelve te eeten, gelyk men die Visschen tot spyzen gebruikt. ----- Dit
zelfde grypt plaats ten opzigte van de afzigtige gedaante zommiger Insecten: dit
afzigtige is een uitwerkzel van onze grilligheid. My dunkt dat de waare schoonheid
bestaat in de volmaakte gedaante, door de Natuur voor elke soort van weezens
geschikt; en de leelvkheid gelegen is in de afwyking van die gedaante. Een Phaisant
is schoon als een Phaisant, een Spinnekop is schoon als een Spinnekop. Indien
deeze
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Vogelpooten hadt, dan zou dezelve schriklyk weezen: maar dewyl wy bepaald
hebben, dat zulk eene zaak schoon en aangenaam, eene andere leelyk en walchlyk
is, moesten wy ten minsten overeenkomstig met onze beginzelen handelen, en
zonder uitzondering zelfs schuwen, 't geen de kenmerken van de laatstgemelde
hoedanigheden draagt. Eene Juffrouw, onder de schaduw van een boom gezeten,
heeft het ongeluk dat 'er een Rups op haar arm valt, zy schreeuwt, wendt 'er de
oogen van af, en tragt zich op 't zorgvuldigst daar van te ontdoen. Indien zy moed
genoeg hadt om dit kleene Beestje van naby te beschouwen, zy zou zien, dat het,
in zyne soort, zo schoon was als haare welgevormde hand; die zelfde Juffrouw zal
denzelfden dag een Snep met zyn drek als eene lekkerny eeten, en wat is dit anders
dan een hakzel van Spinnekoppen, Slekken, Wormen, enz. De Kreeft, volgens onze
denkbeelden, een leelyk Insect, en by uitsteekenheid vuil, is egter welkom op alle
tafels; ik noem de Kreeft vuil, dewyl dezelve tusschen zyne geledingen andere
Insecten draagt, die tot de Luizen behooren, en welke wy egter uitzuigen.
Men zal mogelyk vraagen, waar toe al die ophef? Zeker de Heer SPALANZANI, en
zo veele andere Natuuronderzoekers, hebben 'er niets mede te maaken; maar ik
wilde veele Persoonen, Mannen en Vrouwen, die zich na 't land begeeven, en niet
weeten hoe hun tyd te slyten, welken zy daarom op de jammerlykste wyze
vermoorden, overhaalen om zich tot de beschouwing der Insecten te verledigen.
Wanneer zy, by het voortzetten dier oefeninge, geene nieuwe ontdekkingen deeden,
't geen, nogthans, zeer mogelyk is, geloof ik een goed werk te zullen verrigt hebben,
met deeze anders niets bedryvende Lieden, eene bezigheid aan de hand te geeven,
die hunne verdrietlyke uuren verdryft, die geene omslagtige toebereiding noodig
heeft, en niet gevolgd wordt van eenig leed; zy zullen, indien het hun gelust, duizend
wonderen ontdekken: want het Ryk der Insecten mag, in zekeren zin, een Toverryk
genaamd worden. Hier bedient zich, naar onze bevatting, de Waarheid van
verrassende listen. De Natuur schynt haaren eenpaarigen en algemeenen weg tot
het voortbrengen van leevende Weezens te verlaaten. 't Is de ontwikkeling niet van
een Schepzel uit een Ey voortgekomen; een Dier, tot zyne volkomene grootte
opgewassen, wordt hervormd in een ander Dier, daar aan geheel ongelyk. ----Beschouw de Beer-rups. Deeze Rups, met zwarte en ruwe hairen be-
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zet, brengt een gedeelte zyns leevens door, met op allerlei soorten van kruiden te
aazen: tot het tydperk gekomen, dat hy, als 't ware, in zyn doodkist moet gaan liggen,
met om 'er in te sterven, maar een ander weezen te worden, vervaardigt hy in 't
digtste van het hout een zyden bekleedzel; hier onder bedekt, trekken alle de deelen
zyns lichaams zamen, zyn hairige huid valt af, en hy vertoont een eenpaarige klomp,
meer gelykende naar de noot van eenige vrugt, dan naar een leevend Schepzel.
Naa dertig of veertig dagen in dien schynbaar leevenloozen staat doorgebragt te
hebben, opent zich dit bekleedzel, en, in stede van een ruighairigen Rups, komt 'er
een schoone Nagtvlinder uit te voorschyn: in stede van een verslindenden Worm,
een heerlyk gevleugeld Schepzel, met purper en hermelyn bekleed. Eenige
byzonderheden uitgenomen, is dit de geschiedenis van alle Dag- en Nagtvlinders.
De Natuur heeft, aan duizenden van de laatstgemelde soort, al de rykheid van
kleuren en de schoonste tekeningen geschonken. Deeze kleine Gevleugelde Diertjes
zou men veelligt denken, dat voortgebragt waren om 't oog der Menschen te streelen,
en tot vermeerdering van hun genoegen te dienen, terwyl zy, volgens de schikking
des Allerhoogsten, voor ons ondoorgrondelyk, ter wereld komen, om in de duisternis
om te zwerven, en tot voedzel te verstrekken van Nagtuilen en Vledermuizen; doch
men kan, door kunst de Natuur onderstuttende, in zyne kamer, zich met het gezigt
dier schoone Schepzelen verlustigen. ----- Neem een stuk houts, dat langen tyd op
den grond gelegen heeft, weg; onder 't zelve ziet gy witte Wormen, een vinger dik,
die zich voeden met de brokken van dit vermolzemd hout. Wie zou zeggen, dat
deeze onzigtige Wormen, die zich naauwlyks zo veel kunnen beweegen, dat zy hun
voedzel bekomen, welhaasthervormd zullen weezen, in schildvoerende gevleugelde
Schepzelen, draagende op hun schild ontzaglyke hoorens. 't Is het Vliegend-hart,
't welk geene de minste gelykheid heeft met dien zagten Worm, welke het voorheen
was; en zodanig is het geval met alle Schildvleugelige Insecten. Ziet de Blaauwe
Vyvervlieg of Mei-vlieg met een Saphierkleurig dun lichaam en azuuren Vleugelen
die zo vlug door de lugt zweeft; zy leefde in 't diepst des waters, onder de gedaante
van een veragtlyk Insect, van kleur als de aarde. Op eenen schoonen dag komt het
uit die hoofdstoffe, gaat boven de oppervlakte aan het takje van eenig overhangend
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kruid zich neder zetten, de zon droogt de graauwe huid op, die slegts tot een koker
of scheede dient, en op den rug van boven tot beneden splyt. De Blaauwe Vyvervlieg
komt te voorschyn in alle haare verrukkende schoonheid, wordt een lugtbewoonster,
haar ouden staat geheel verlaatende. ----- Ziet het Dagdiertje, het is, even als de
Blaauwe Vyvervlieg, bykans twee jaaren lang een Water-Insect geweest; dit Insect
verlaat het water, het omkleedzel scheurt, het Diertje vliegt heen, ten tweedemaale
werpt het een omkleedzel af, en zweeft op nieuw door de lugt, zoekt zyn wederhelft,
paart, legt bevrugte eitjes, en sterft; zyn bestaan in dien vliegenden staat heeft slegts
twee of drie uuren geduurd.
De nyverheid der Mieren, de werkzaamheid der Byen, de list der Leeuwmieren,
zyn algemeen bekend; doch hoe veele andere even belangryke tafereelen leveren
ons de Insecten niet op, die door 't gros des Menschdoms nooit in opmerking
genomen worden! Ongetwyfeld zouden Menschen, die ledigen tyd te over hebben,
als zy de moeite wilden neemen om zich daar toe te zetten, de Werkzaamheden
dier kleine Schepzelen, nevens hunne Huishouding, na te gaan, zich eene bestendige
uitspanning, en een geduurig afwisselend genoegen, verschaffen.

Kort verslag van alle de reizen met lugtbollen gedaan; en byzonder
berigt van den overtocht daar mede, van Doever na Calais.
(Uit het Engelsch.)
‘De Nieuwspapieren hebben ons, van tyd tot tyd, de veelvuldige Lugtreizen, zints
de uitvinding der Lugtbollen, vermeld; het stout bestaan, om 'er de Zee mede over
te steeken, voltooid, eenigermaate, deeze Vinding, over welker nutheid zo
verschillend gedagt, gesprooken en geschreeven wordt. Wy hebben, in ons
Mengelwerk, door den overvloed van stoffe van eenen anderen aart, des weinig
gewags gemaakt; doch in 't Engelsch eene korte lyst in handen krygende van de
Reizen, in de Lugtbollen volbragt, oordeelen wy met derzelver overneeming geenen
ondienst aan veelen onzer Leezeren te zullen doen: en 'er een byzonder Berigt van
de laatste Tochten by te voegen.’
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1. REIZE. Op den een- en twintigsten November, 1783, steegen de Marquis
D'ARLANDES, en de Heer PILATRE DE ROZIER, van Chateau de la Muette, in de lugt,
in een Bol, naar de wyze van MONTGOLFIER, met verdunde Lugt; hunne Reis duurde
tusschen de twintig en vyf- en twintig Minuuten.
2de. De eerste Lugtbol, met ontbrandbaare Lugt gevuld, het werk van de
Proefneemende Heeren CHARLES en ROBERT, ging met hun, den eersten van
December, 1783, van de Thuilleriers op. Zy bleeven twee Uuren en vyf Minuuten
in de hoogte. ----- Dien zelfden dag steeg de Heer CHARLES alleen in de hoogte, en
zag de Zon ten tweedemaal ondergaan; zyne Lugtreis duurde vyf- en dertig Minuuten.
3de. Te Lyons ging de groote Montgolfier van Lyons, den 19 January, 1784, op
reis; de Reizigers waren de Heeren JOSEPH MONTGOLFIER, PILATRE DE ROZIER, de
Graaven DE DAMPIERE EN DE LAURAUCIN, de Prins DE LIGNE, de Graaf DE LA PORTE,
en de Heer FONTAINE. Het groot gevaarte geraakte in brand, doch zy daalden, naa
omtrent vyftien Minuuten, onbeschadigd neder.
4de. De Graaf ANDREANI, met de Heeren AUGUSTIN GERLI en CH. JOS. GERLI, deeden
te Milaan, op den 25 February des gemelden Jaars eene Lugtreize, van omtrent
twintig Minuuten.
5de. Op den tweeden Maart deedt de Heer BLANCHARD zyne eerste
Proefneemende Reize, en onthieldt zich, van het Camp de Mars te Parys
opgesteegen, één Uur en vyftien Minuuten in de Lugt.
6de. De Graaf ANDREANI, en zyne twee bovengenoemde Tochtgenooten, hervatten,
op den dertienden van Maart, hunne Reize te Milaan, klommen ter hoogte van
achthonderd vyftig vademen, en lagen zeven mylen wegs af.
7de. De Heeren DE MORVEAU en BERTRAND ondernamen, op den vyf- en twintigsten
April, te Dyon, eene Lugtreize, hielden zich één Uur en zeven- en dertig Minuuten
in de hoogte. Zy zagen de wolken beneden zich als een zee golvende: en beneden
komende, vielen twee Mannen en drie Vrouwen knielende by hun Lugtbol neder.
8ste. In een Lugtbol van vyftien voet middellyns, de Marseillois geheeten, gingen
den achtsten May de Heeren BONIN en MARET opwaards, zy bleeven slegts zeven
Minuuten in de hoogte, en lagen één en eene halve myl af.
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9de. Twee Persoonen te Straatsburg ondernamen, op den vyftienden van May,
eene Lugtboireize, die mislukte.
10de. De Heer BLANCHARD deedt te Rouaan, den drieen twintigsten May, zyne
tweede Lugtreize, en besteedde 'er één Uur aan.
11de. De Heeren BONIN en MARET steegen met de Marfeillois, op den negen- en
twintigsten May, weder in de hoogte, zy klommen hooger dan de eerste keer, doch
de Lugtbol vatte vlam, en zy ontkwamen, met zeer veel moeite, het gevaar.
12de. In tegenwoordigheid des Konings van Zweeden, klommen, op den vierden
van Juny, de Heer FLEURANT en Madame TIBL, in eene Montgolfiersche Lugtbol, na
de hoogte; deeze was de eerste Dame, die zulk eene Reis waagde. Hunne reis
duurde vyf- en veertig Minuuten, en zy lagen omtrent twee mylen af.
13de. Een jong Fransch Schilder, de Heer BOUCHE, vervoegde zich in eene Lugtbol,
op last van den Infant, DON GABRIËL, in Spanje naar de wyze van MONTGOLFIER
toegesteld; doch tot eenige hoogte opgeklommen, geraakte dezelve in brand, en
hy ontkwam het ter naauwer noode.
14de. De Heeren DE MORVEAU en DE VIRLY deeden, te Dyon, den twaalfden van
Juny, eene Lugtreize van één Uur en twee Minuuten.
15de. Te Nantes werd, op den dertienden Juny, eene Lugtbol opgelaaten, die
acht- en vyftig Minuuten in de hoogte bleef, met de drie Lugtreizigers, CONSTART,
DE MASSI en MOUCHET.
16de. De Heeren DARBELET, DES GRANGES en CHALFOUR vingen, den zestienden
van Juny, eene Lugtreis aan, en hielden zich één Uur en vyftien Minuuten in de
hoogte.
17de. Te Versailles werd, den drie- en twintigsten Juny, een groote Montgolfiersche
Lugtbol opgelaaten, met de Heeren PILATRE DE ROZIER en PROUST; zy bleeven slegts
zeven- en veertig Minuuten in de lugt.
18de. Niet meer dan vyf- en veertig Minuuten duurde de Lugtreize, door de Heeren
ROBERTS en den Hertog van CHARTRES, te St. Cloud, op den vyftienden July
ondernomen.
19de. De Heeren BLANCHARD en BOBY deeden, te Rouaan, op den achttienden
van July, eene Lugtreize, die twee uuren en vyf- en twintig Minuuten aanhieldt; zy
kwa-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

163
men op eene Vlakte, vyf- en veertig mylen van Rouaan af, neder.
20ste. Die zelfde Heeren steegen op den zes- en twintigsten July, te Bourdeaux,
in de hoogte, en trokken de Garonne en de Dordogne over.
21ste. De Heeren CARNY en LOUCHET klommen, te Rhodes, den zesden Augustus,
in de hoogte; doch bleeven 'er slegts vyf- en dertig Minuuten.
22ste. De Heer TYTLER, van Edenburg, was, op den zeven- en twintigsten
Augustus, de eerste Lugtreiziger in Groot-Brittanje. Hy bereikte eene aanmerkelyke
hoogte; en daalde welhaast zeer zagtlyk neder, omtrent een halve myl van de plaats
waar hy zyne Reis aanving.
23ste. Te Londen ving, op den vyftienden September, de Heer LUNARDI, een
Italiaan, eene Lugtreize aan; bleef drie Uuren en twintig Minuuten boven, hy hadt
vyf- en twintig mylen in dien tyd gereisd.
24ste. De Gebroeders ROBERT en de Heer HULIN gingen, den negentienden
September, te Parys, van de Thuilleriers, op reis, en lagen in zes Uuren en veertig
Minuuten honderd en vyftig Mylen af. Eene allerheerlykste Lugtreize, in de daad.
25ste. De Heeren BLANCHARD en SHELDON gingen, den zestienden van October,
te Chelsea, digt by Londen, in de hoogte; de Heer SHELDON stapte 'er te Sunbury
uit, en de Heer BLANCHARD zette de reis voort tot Rumsey, een afstand van drie- en
zeventig mylen.
26ste. Op den twaalfden November kwam de Heer SADLER, met eene Lugtbol, in
drie Uuren van Oxford tot Thame.
27ste. Den dertigsten November vingen de Heeren BLANCHARD met Dr. JEFFERIES
eene Lugtreize aan, met een Bol die 's naamiddags uit Park-street Grosvenor-square
opging, en kwam, dien zelfden naamiddag, te Stone in Kent aan, één- en twintig
mylen van Londen.
28ste. Deeze beide Heeren ondernamen, den zevenden January, 1785, den
hachlyken tocht van Dover na Calais. Dertien Minuuten over éénen ving de reis
aan, en zy bereikten, ten drie uuren, de overkust, en streeken een half uur laater
neder, daar ze, te rug gedreeven, zich, op nieuw, in de hoogte hadden moeten
verheffen.
Het byzonder verslag van deeze Lugtreize komt hier op neder. Op Vrydag den
Zevenden January, de Wind Noord Noord West zynde met gemaatigde koelte, en
de
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lugt helder, ondernam de Heer BLANCHARD, vergezeld van Dr. JEFFERIES, van het
Kasteel te Dover, de Reis na 't Vasteland. 's Morgens ten negen uuren werden van
't Kasteel drie kanonschooten gedaan, en een vlag werd by het afschieten van het
eerste stuk opgeheesschen, ten teken dat de Lugtreizigers zich gereed maakten
om den Lugtbol te vullen. Omtrent tien Minuuten voor de Opklimming werd een
Vierde stuk gelost tot een sein dat zy op 't punt stonden om te vertrekken. Omtrent
één Uur was de Lugtbol geheel gevuld; het Schuîtje, in voorgaande Lugtreizen
gebruikt, werd 'er aan vastgemaakt; de onverschrokte Reizigers zetten 'er zich in
neder; de riemen en het zeiltje waarvan men zich op den laatsten tocht bediend
hadt, lagen 'er in. Negen zakken ballast; de Fransche uitgave van BLANCHARD'S
Lugtreize met den Heer SHELDON; een groote opgeblaaze blaas met veele Brieven
van de voornaamste Heeren in Engeland aan veelen van den Franschen Adel; een
Kompas; eenige Natuurkundige Werktnigen; een kleine bottel Brandewyn; wat
Tweebak; twee Zyden vlaggen een Engelsche en een Fransche; twee Kurken Zwem - Machines, maakte de geheele laading uit. De Heer BLANCHARD hadt een
toestel- vervaardigd, om 'er zich in te bergen met zyn Vriend, als zy zich genoodzaakt
vonden, het schuitje dat vier- en zestig ponden zwaarte hadt, om het voertuig te
verligten, af te snyden. Binnen omtrent twee en een half uur was de Lugtbol gevuld,
de Heer BLANCHARD en de Heer DECHER hadden dit verrigt.
Dertien Minuuten over éénen, gingen de Lugtreizigers opwaards. De Heer
BLANCHARD hieldt de Lugtbol een geruimen tyd in het volmaaktste evenwigt. Het
diepste stilzwygen heerschte onder den verbaazend grooten hoop Toekykers, tot
dat de Lugtbol, het Land ontvaaren, over Zee hing: toen rees de Heer BLANCHARD
overeinde, groette de Toekykers door den hoed af te neemen, te buigen, en met'
de vlag te waaijen. De luidrugtigste toejuichingen braken de stilte af; en men oogde
de Waaghalzen vol opgetoogenheid na.
Het vertoon, 't welk zy maakten, 't oogschynlyk gevaar 't geen zy liepen, wordt
ons vermeldt in een Getuigschrift deezen Lugtreizigeren, naa hunne aankomst te
Calais, gegeeven, van deezen inhoud.
In den Jaare 1785 den 7 January, 's naamiddags omtrent half één, de Wind Noord
West zynde, gaven zy,
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die last hadden om 'er op te letten, ons te kennen, dat 'er aan den Gezigteinder, na
den kant van Dover, een donker lichaam zich in de lugt vertoonde, koers neemende
na deeze kust. Wy begaven ons na eene geschikte plaats om te zien, of het de
Lugtbol niet ware van den Heer BLANCHARD, welke wy, naa zo lang door tegenwinden
in Engeland opgehouden te zyn, alle dagen te gemoete zagen. Welhaast hielden
wy ons des verzekerd; de koers was aangelegd op Le Blanet, het verheevenste en
zigtbaarste voorwerp aan de Fransche kust, 't geen natuurlyk het merk moest zyn
voor zulk een kundig Man als de Heer BLANCHARD, die reeds, door verscheide
Lugtreizen, in Frankryk en Engeland, zich eenen welverdienden eernaam verworven
hadt.
Omtrent twee Uuren zagen wy den Lugtbol in 't midden boven de Zeeëngte, waar
dezelve in ons oog vyftien Minuuten scheen stil te staan, op de hoogte van 4500
voeten boven de oppervlakte der Zee, in zo verre wy, door 't behulp der door ons
gebruikte Werktuigen konden oordeelen. Vervolgens zette hy zyn koers na de
Fransche Kust voort, nu eens hooger ryzende dan eens zo laag daalende, dat wy
vol vreeze wierden, inzonderheid daar de wind verscheide streeken Westlyker
geschooten was; dit zou hem na de Noordzee hebben kunnen doen dryven, 't geen
hy alleen ontweek door digt by den wind te houden. In deezervoege naderde hy
onze Kust met minder gevaars, nogthans deeze Stad, de plaats zyner bestemming,
missende. De Wind nu nog meer na 't Zuiden en zelfs tot West- Zuid-West
schietende, hadden wy gelegenheid om de uitmuntende bekwaamheid van den
Heer BLANCHARD tot het doen eener Lugtreize op te merken, in het bestuur van den
Lugtbol, waar door hy nog Westlyker geraakte, eene omstandigheid, die, wel is
waar, zyne reis vertraagde; doch zyne veiligheid vergrootte, en onze vrees
verminderde.
Eindelyk hadden wy, omtrent drie Uuren, het genoegen om een kanonschoot te
hooren van het Fort Rouge, ten sein strekkende, dat de Lugtbol de Kust bereikt
hadt. Op 't eigen oogenblik meenden wy te zien dat de Heer BLANCHARD pooging
deedt om neder te daalen; doch de Wind dreef hem weder Zeewaards, dit
noodzaakte de Reizigers op nieuw te klimmen, en de reis voort te zetten verder dan
onze moerassen, waar zy niet veilig konden nederstryken, uit hoofde van het water
waarmede zy gevuld
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zyn, waar door Vreemdelingen ze konden aanzien voor een gedeelte van de Haven
of een Zeeboezem.
Ten half vier Uuren zagen wy den Lugtbol omstreeks het Bosch van Guines
nederdaalen, twee mylen en een half van de Kust gelegen. Niet in staat zynde om
den netten tyd der Landinge te bepaalen, vaardigden wy eene bezending af om dit
te verneemen en de Reizigers te verzoeken dat zy hier zouden komen, gelyk hun
eerste oogmerk geweest was, en den Lugtbol met zich te brengen.
Op het Stadhuis gegaan, hebben wy dit Getuigschrift vervaardigd, getekend door
ons en de voornaamste Inwoonders deezer Stad, die nevens ons getuigen geweest
waren der gedaane waarneemingen; ook is 'er beslooten op morgen aan den Heer
BLANCHARD het Burgerregt deezer Stad aan te bieden, in een gouden doos, vercierd
met een Medaillon, zyne Reis zinnebeeldig vertoonende, en schetzende het
welgelukken eener onderneeminge, van welke men niet kan naalaaten zich de
grootste voordeelen te belooven; en desgelyks te betuigen de hoogagting welke wy
toedraagen aan Dr. JOHN JEFFERIES, den Reisgenoot van den Heer BLANCHARD, die
met hem dien gevaarlyken tocht over Zee ondernomen en volvoerd heeft, met
verzoek dat hy het ten goede houde, dat wy niets meer kunnen doen ten opzigte
van eenen Reiziger van zyne verdiensten, zonder byzonderen last van het Hof. ----Ook is 'er beslooten, onze Staatsdienaars te verzoeken, toe te staan, dat de Lugtbol,
die tot deeze Lugtreis over Zee gediend heeft, nevens het schuitje waarin de Heeren
BLANCHARD en JEFFERIES gezeten hebben, in de Hoofdkerk deezer Stad moge
geplaatst worden, tot een Gedenkteken van deezen altoos gedenkwaardigen Tocht,
met een Byschrift om den Naakomeling des te onderrigten.
DE BIENASISSE, Commandant.
BEHAGUE, Major.

&c. &c. &c.
By dit Getuigschrift mogen wy nog voegen, dat de Heer BLANCHARD, geduurende
den Overtocht, al zyn Ballast de geheele Fransche Uitgaave zyner Lugtreize van
London na Ramsey hadt weggeworpen, als hy nog meer dan zes mylen van de
Fransche kust af was. ----- Vervolgens smeet hy al den toestel, tot het schuitje
behoorende, in Zee. ----- Desniettegenstaande sterk daalende, ont-
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deed hy zich eerst van een, voorts van zyn tweede, anker; eindelyk trok hy overrok,
rok en camizool uit. Dr. JEFFERIES deedt desgelyks. Wanneer zy ieder een Kurken
Zwem Machine aangetrokken hadden, was het laatste redmiddel om het Voertuig
ligter te manken, zich in de gereedgemaakte toevlugtplaats te begeeven, en het
schuitje af te snyden; doch zy bemerkten dat de kwik schielyk daalde, en zy met
sneller vaart om hoog ja hooger gingen dan zy tot nog geweest waren. De lugt veel
kouder zynde toen zy het land bereikt hadden, voelden zy het gemis hunner klederen
veel meer dan voorheen. Geen touw altoos hadt hy overgehonden om 'er zich by 't
nederdaalen van te bedienen, hy greep den tak van een hoogen boom, en liet zo
veel lugts uitgaan als genoeg was om beneden te komen. Veelen, te paard gezeten,
reeden na hem toe, en hielpen hem zo veel zy konden. ----- De Heer BLANCHARD,
die, in -wat hem op deezen Overtocht bejegende, nooit de tegenwoordigheid van
geest verloor, ledigde zyn Lugtbol; voorts begaf hy zich te paard, op 't verzoek van
den Heer MOURAN, van Stadswege tot hem afgevaardigd, na het Landgoed van den
Markgraaf DE DESENDROIS, 't welk hy, 's anderen daags 's morgens ten negen uuren
verliet in een koets met zes paarden, beloofd hebbende onder den weg in het Kasteel
d'Ardignan te zullen toeven. 't Was tusschen een en twee uuren 's nagts dat hy
Calais bereikte: zy lagen eerst hunne pligtpleeging af by den Commandant DE
BIENASISSE, die last gegeeven hadt om de poorten voor hun open te houden. Zy
sliepen ten huize van den Heer MOURAN. Op den volgenden dag kwamen alle Lieden
van aanzien hun, wegens hunne behoude overkomst, begroeten. Zy werden met
de Stads wyn beschonken, eene eer die alleen, by zonderlinge gelegenheden,
Persoonen van rang wordt aangedaan. Men noodigde hun op een openbaar
middagmaal, en de Heer BLANCHARD, eenige bezoeken begeerende af te leggen,
leende de Major der Stad hem zyn koets, met de Stadsbooden, die hem vergezelden
waar hy ging. De Heer BLANCHARD verliet Calais den achtsten 's avonds ten negen
uuren, vergezeld van PILATRE DE ROZIER, en kwam den elfden te Parys. Zyne
inhaaling, te dier Stede, hadt niet weinig van een zegepraal; de vlaggen waaiden,
het geschut werd gelost, de klokken luiden, enz. De Magistraat ging hem staatlyker
wyze te gemoete, en leverde hem, nevens zynen Reisgenoot, het Burgerregt in een
gouden
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doos over. Kort hier op werd hy te Versailles den Koning aangeboden, wien het niet
alleen behaagde alles goed te keuren, wat de Magistraat van Calais gedaan hadt;
maar deezen stoutmoedigen Reiziger een geschenk deedt van 12,000 Livres, en
een jaargeld van 1200 Livres beloofde.

Uittrekzel van eene reize, door de capiteins Cook, Clerke en Gore,
na den Stillen Oceaan, in de jaaren MDCCLXXVI, MDCCLXXVII,
MDCCLXXVIII, MDCCLXXIX en MDCCLXXX, met de schepen de
Resolution en Discovery, om ontdekkingen in het Noorder halfrond
te doen.
(Vervolg van bladz. 122.)
Wanneer wy met de Schepen de Oostkust van het Eiland langs zeilden, hadden
wy, by elk Dorp, één of meer witte hoogverheevene voorwerpen ontdekt, zich
vertoonende als Pyramiden; een deezer, welke ik ten minsten vyftig voeten hoog
schatte, was van de ankerplaats te zien, en scheen niet verre van de valei. Hier van
een nader gezigt te neemen, was een der hoofdoogmerken myner wandelinge.
Onze Leidsman begreep volkomen dat wy derwaards wilden. Doch dezelve was in
diervoege gelegen, dat wy 'er niet wel by konden komen, dewyl het gemelde Meir
tusschen beide lag. Nogthans was 'er een ander van dezelfde soort nader by, alleen
een half myl landwaards in gelegen, aan denzelfden kant als wy ons bevonden; wy
trokken derwaards. 'Er bykomende, zagen wy terstond, dat het een Begraafplaats
of Morai was; de gelykheid van dezelve, in veele opzigten, met die, welke wy op
andere Eilanden in deezen Oceaan gezien hebben, en byzonder op Otaheite, kon
niet nalaaten ons te treffen, en wy bevonden welhaast, dat de onderscheide deelen
uit welke dezelve was zamengesteld, ook dezelfde naamen droegen.
De Morai was eene langwerpige plaats, van eene vry groote uitgestrektheid,
omringd door een steenen wal omtrent vier voeten hoog. De ongesloote plaats was
hier en daar geplaveid met kleinder steenen: aan 't eene einde van de Morai stondt,
het geen ik de Pyramide noemde, in
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de Landtaale, Hennanaoo geheeten: deeze bleek volkomen van het eigen maakzel
te zyn als de groote, door ons van boord gezien. Aan het grondstuk was dezelve
omtrent vier voeten in 't vierkant, en het geheel gevaarte omtrent twintig voeten
hoog De vier zyden waren zamengesteld uit kleine stokken, doorvlogten met biezen
en takken leverende dus een werk op, zeer gelykende naar ruwgemaakt mandwerk,
van boven tot beneden hol van binnen. Het scheen in eenen eenigzins vervallen
staat; doch genoeg was 'er aan overgebleeven om te toonen, dat het oorspronglyk
bekleed geweest was met een dun, ligt groen, doek; 't welk dit Volk tot Godsdienstige
einden schynt te gebruiken; eenige lappen daar van hingen op veele plaatzen van
de Morai, en men hadt het my by de eerste landing aangeboden. Aan wederzyden
van de Pyramide stonden groote stukken op dezelfde wyze gevlogten, Hereance
genaamd, in denzelfden vervallen staat, met twee dunne stokken na elkander toe
hellende; op een plaats ter hoogte van vyf of zes voeten lagen eenige vrugten op
een plank. Deeze noemden zy Herainemy, en berigtten ons dat die vrugt eene
offerande was aan hunnen God; dit kwam overeen met de Whatta op Otaheite. Voor
de Henanaoo stonden eenige stukken hout, eenigzins in de gelykenis van eene
menschlyke gedaante gewerkt, die met een steen bykans twee voeten hoog,
omwonden met het voorgemelde doek, Hoho genoemd worden, en geheiligd zyn
aan Tongarooa, den God deezes Volks; dit bragt ons meer en meer te binnen wat
wy ontmoet hadden op de Morais van andere Eilanden onlangs door ons bezogt.
Niet verre van deeze Pyramide, doch aan den buiten kant van de Morai, stondt een
klein huisje, niet grooter dan een hondehok: zy noemden het Hareepaho, voor 't
zelve was een graf, waar in, volgens het gegeeven berigt, eene Vrouw begraaven
lag.
Voorts vonden wy aan den kant van de Morai een huis, omtrent veertig voeten
lang, en tien breed in 't midden, na elk einde nauwer toeloopende, en omtrent tien
voeten hoog. Dit gebouw, schoon veel langer, was veel laager dan hunne gewoone
Woonhuizen, het werd Hemanaa genoemd. De ingang was op 't midden, aan de
zyde binnen de Morai. Aan de andere zyde van dit huis, tegen den ingang over,
stonden twee houten beelden, uit één stuk gehouwen, op voetstukken, in 't geheel
omtrent drie voeten hoog, en voor deeze lieden vry wel getekend en ge-
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sneeden. Zy waren, de Eatooa no Veheina of Afbeeldingen van Godinnen. Op 't
hoofd der eene was een gesneeden helm, niet ongelyk aan die de oude Krygslieden
droegen, op 't hoofd der andere een ronde kap, gelykende naar het hoofddekzel op
Otaheite, bekend onder den naam van Tomou, beide waren ze omhangen met
stukken doek, die zeer laag afhingen: aan elke zyde was ook een stuk gesneeden
hout, op dezelfde wyze met doek omkleed; en tusschen op vóór de voetstukken,
lag een menigte van Vaarenkruid op een hoop. 't Was duidelyk te zien, dat 'er dit,
stuk voor stuk, en op verschillende tyden, gelegd was; want het vertoonde zich in
allerlei staat geheel verdord; min verslensd en gansch groen.
In 't midden van dit huis, en voor de twee beelden, was een langwerpige plaats,
binnen een laage rey van steenen beslooten, en bedekt met lappen van het reeds
zo dikwyls gemelde doek. Dit bevonden wy, by onderzoek, de Begraafplaats te zyn
van Zeven Opperhoofden, welker naamen zy optelden, de Plaats zelve noemden
zy Heneene. Wy hadden reeds zo veele treffende blyken van de gelykvormigheid
tusschen de Begraafplaats thans door ons bezogt, en die der Eilanden in de Zuider
Stillen Oceaan, onlangs bezigtigd, dat wy niet langer twyfelden, of 'er zou ook eene
gelykheid weezen tusschen de plegtigheden hier verrigt, en bovenal die schriklyke
van Menschen-offerande. Ons vermoeden vondt welhaast steun in volstrekte
blykbaarheid. Want, uit het huis komende, zagen wy, aan den eenen kant des
ingangs, eene kleine vierkante plaats, en eene nog kleinder daar naby: op de vraage
wat dezelve waren? berigtte onze Leidsman, dat op de eene een Man begraaven
lag, dien men opgeofferd hadt; een Taata, (Tanata of Tangnata in dit Land;) Taboo,
Tafoo, gelyk men het hier uitspreekt; en op de andere een Zwyn, 't geen men
desgelyks aan de Godheid hadt opgeofferd. Op een kleinen afstand van deeze, na
het midden van de Morai, zagen wy nog drie van deeze vierkante ingesloote plaatzen,
met twee stukken gesneeden hout by ieder, en op dezelve een hoop Vaarenkruid.
Deeze, onderrigtte men ons, dat de Begraafplaatzen waren van drie Opperhoofden,
voor dezelve was een langwerpige ingesloote plaats, door onzen Gids Tangata
Taboo genaamd: hy verhaalde ons zonder eenige bewimpeling, dat te deezer plaatze
drie Menschenoffers begraaven waren; te weeten een by de lykstatie van elk
Opperhoofd.
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't Was niet dan met de uiterste aandoening, dat ik, naa zulk een ontwyfelbaar berigt,
het in zwang gaan van dit bloedige gebruik, ontdekte in deezen onmeetlyken Oceaan,
onder Volken, op zulk een afstand van elkander verwyderd, en zelfs onkundig van
elkanders bestaan, schoon zy zo sterk merktekenden van het zelfde Volk af te
stammen. Myne verlegenheid vergrootte, als ik bedagt, hoe alles wat ons hier
voorkwam, ons moest doen gelooven, dat het Menschenofferen op dit Eiland vry
algemeen was. Het zelve scheen opgevuld van zulke Offerplaatzen, als die wy thans
bezogten, welk een der kleinste scheen: als veel geringer zynde dan verscheidene,
die wy, de Kust langs zeilende, gezien hadden, en boven al dan die, welke aan den
anderen kant des waters lag in deeze valei; deeze witte Henanaoo, of Pyramide,
kreeg haare kleur, gelyk wy het met zekerheid mogten vaststellen van de stukken
geheiligde stoffe die dezelve omkleedde. Op verscheide plaatzen deezes afgeslooten
Begraafgronds waren boomen geplant, onder anderen de Cordia Sebestina, en
eenige Morinda Citrisolia, en verscheide Planten van de Etee of Jejee van Tongatabo,
met welker bladeren de Henanaoo gedekt was; en dewyl ik opmerkte, dat zy van
deeze plant zich niet bedienden om hunne Woonhuizen te dekken, is het
waarschynlyk dat zy die alleen ten Godsdienstigen gebruike afzonderen.
Onze weg na een van de beschreeven Morai liep door bebouwde velden, waar,
onder anderen, Zuikerriet groeide. Het grootste gedeelte des gronds was vlak, hier
en daar met watergragten doorsneeden, en de wegen scheenen door kunst tot
zekere hoogte gebragt. De tusschenruimten waren in 't algemeen beplant met Taro,
die hier zeer sterk groeit; dewyl de landen, zo laag liggende, het noodig water tot
voedzel der wortelen bevatten. Dit water komt waarschynlyk uit denzelfden
oorsprong, die het Meir vult waar uit wy ons water voor de Schepen haalden. Op
de drooger plaatzen waren verscheide plekken met Moerbeiboomen beplant, die
op regels stonden, sterk groeiden en zeer net onderhouden waren. De
Kokusnootenboomen waren zo tierig niet, en zeer laag; maar de Plantins maakten
een beter vertoon, schoon ze niet onder de grootste geteld konden worden. In 't
algemeen zyn de boomen rondsom dit Dorp, en rondsom andere, welke wy, voor
het ankeren voorby zeilden, de Cordia Sebestina; doch kleinder van stuk dan op
de Zuidelyker gelegene Eilanden. Het grootste gedeelte van het Dorp staat digt by
den oever, en
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men telt 'er meer dan zestig huizen; doch 'er zyn nog veertig wooningen dieper
landwaards, na de Begraafplaats, verspreid.
Naa dat wy alles wat 'er omstreeks de Morai te zien was bezigtigd hadden, en
Mr. WEBBER dezelve afgetekend hadt, keerde wy langs eenen anderen weg te rug.
Ik vond eene groote menigte aan den oever vergaderd: men dreef sterken handel
in Biggen, Vogels en Vrugten, en alles ging in de volmaaktste orde; schoon ik niet
kon ontdekken dat eenig byzonder Persoon, eenige meerderheid hadt onder zyne
Landgenooten. Met zonne- ondergang deed ik elk na boord gaan, 'er waren
verscheide tonnen water aan boord gebragt, en door ruiling voor Spykers, en andere
stukken Yzer, hadden wy een voorraad van Varkens en Vrugten gekreegen. Dit
Volk verdient, ten opzigte van de handelgemeenschap gepreezen te worden; geen
hunner poogde of aan land, of aan boord, ons te bedriegen. Eenigen, 't is waar,
gaven, in den beginne, blyk van eene diefagtigen aart; of liever zy oordeelden regt
te hebben op alles wat zy met hunne handen konden grypen: doch zy lieten dit
begrip welhaast vaaren als wy hun onderrigtten dat zy het niet strafloos konden
doen.
Onder de stukken, welke zy deezen dag ter ruiling bragten, werd onze aandagt
sterkst getrokken door eene soort van Mantel en Muts, die zelfs in landen, waar
men meerder werks van de kleeding maakt, fraai zouden kunnen gerekend worden.
De Manteltjes zyn bykans van gedaante als de korte Manteltjes, door de Vrouwen
in Engeland, en de Mannen in Spanje, gedraagen, die tot het midden van den rug
reiken, en van vooren vastgemaakt worden. De grond derzelven is een netwerk,
waarin de schoonste roode en geele vederen zo vast gehegt zyn, dat de oppervlakte
vergeleeken mag worden by het dikste en beste fluweel, naar 't welke dezelve ook
zweemt in 't gezigt en op 't aanraaken. De wyze om die kleurmengeling te veranderen
is zeer verschillende; eenige hebben driehoekige vakken van rood en geel beurtlings,
andere in de gedaante van een halve maan: en zommige, geheel rood, hadden een
geelen rand, 't geen van verre het vertoon maakte van scharlaken rood met een
gouden boordzel. De schitterende kleur van deeze vederen in de nog nieuw
vervaardigde, deedt niet weinig tot het fraaije; en wy bevonden dat de bezitters ze
hoog waardeerden: want zy wilden, in den beginne, geen zulk een Mantel afstaan
voor iets wat wy hun aanbooden;
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zy vorderden niets minder dan een Snaphaan. Eenige, nog thans, kogten wy ten
laatsten voor zeer groote Spykers. De beste waren zeldzaam, en het scheen dat
ze alleen gebruikt wierden by eene staatlyke gelegenheid of vreugdefeest: want de
lieden, die ze bezaten, maakten altoos gebaarden van dien aart als wy voorheen
gezien hadden by de Zangers op andere Eilanden.
De Muts is bykans even eens gemaakt als een Helm, met een middelst gedeelte
of hoofdstuk, zomtyds een hand breed: dezelve sluit vry nauw om 't hoofd, met
gaten, om de ooren door te laaten. Het maakzel is van tienen, bedekt met netwerk,
waarin de vederen gehegt zyn op dezelfde wyze als in de Manteltjes, schoon met
minder verscheidenheid en vaster; het grootste gedeelte was rood, met eenige
zwarte, groene en geele stippen op de zyden, geschikt naar de rondte van de Muts.
Deeze voltooit misschien de kleeding nevens den Mantel, althans de Inboorelingen
vertoonden zich zomtyds met beide te gelyk.
Wy konden, in 't eerst, niet gissen, van waar zy zo groot eene menigte
schoongekleurde vederen kreegen; doch weldraa begrepen wy het van de eene
soort: want zy booden ons ter ruilinge aan, een groot aantal huiden van kleene
roode vogeltjes, dikwyls aan bosschen van twintig of meer byeen hangende aan
een riet, 't welk door de neusgaten was heen gestooken. De eerste, welke zy ons
bragten, bestonden alleen uit de huid van agter de vleugels voorwaards, doch wy
kreegen 'er naderhand veelen met vleugelen, staart en pooten. De eersten in handen
krygende, konden wy niet nalaaten te denken over den oorsprong van de Fabel
eertyds aangenomen wegens den Paradysvogel, dat dezelve geen pooten zou
hebben. Waarschynlyk stryden de Bewooners der Eilanden ten Oosten van
Molukken, van waar de Paradysvogels worden overgevoerd, de pooten af, om
dezelfde rede als de Atooiers geeven voor dit hun bedryf: te weeten dat zy ze dus
te gemaklyker kunnen bewaaren, zonder eenig gedeelte, 't welk zy van waarde
rekenen, te verliezen. Mr. ANDERSON hieldt het Roode Vogeltje van dit Eiland voor
een soort van Mcrops, het hadt de grootte van een Musch, de kleur was scharlaken
rood, de vleugels en staart zwart: de kop en pooten waren mede rood. Men hadt,
even als de Paradysvogels gedaan worden, de koppen ledig gemaakt; doch het
scheen dat zy geene andere wyze kenden om ze te bewaaren dan enkel droogen;
want de Vogelhuiden hadden, schoon vogtig gemaakt, geen reuk of smaak, die ver-
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moeden gaven van het gebruik eeniger rotting - weerende zelfstandigheden.
Op den twee- en twintigsten was de branding zo sterk, dat wy met onze boots
niet konden landen; de dag ging egter niet zonder nut voorby, want de Eilanders
waagden het, in hunne booten, Varkens en Gewassen te brengen, welke wy als
voorheen inruilden. Een onzer bezoekers op deezen dag, die eenige Vischhoeken
te koop boodt, hadt een klein pakje aan den koord van een derzelven gebonden, 't
geen hy zeer zorgvuldig daar van afzonderde, en voor zich hieldt als hy den hoek
overgaf. Gevraagd, wat het was? Wees hy op zyn buik, en sprak 'er van als iets dat
dood was, zeggende teffens, het is kwaad; als of hy het wilde ontgaan op eenige
verdere vraagen, dit betreffende, te antwoorden. Hem zo zorgvuldig ziende, om 't
geen 'er in verborgen was bedekt te houden, werd hy verzogt het te openen, 't geen
hy met wederzin deedt, en ook met moeite, dewyl het met veel doeken omwonden
was. Wy zagen, dat 'er een dun stukje vleesch in lag, omtrent twee duimen lang, 't
geen gedroogd scheen geweest te zyn, schoon thans nat van zeewater. Wy vielen
op de gedagten of het ook Menschenvleesch mogt weezen, en dat dit Volk misschien
de gewoonte hadt, om de vyanden op te eeten: 't geen wy wisten dat gebruiklyk
was by eenige Inwoonders der Zuidzee Eilanden. Den Man, des gevraagd zynde,
antwoordde dat het een stukje van een Mensch was. Een zyner Landgenooten,
gevraagd, of zy de gewoonte hadden om die in den stryd gedood werden op te
eeten? bevestigde zulks terstond.
's Anderen daags kwamen 's morgens verscheide Canoes, en volgden ons als
wy gereed stonden om in zee te steeken; zy dreeven nog al handel. Niet geneegen
om te gelooven dat deeze Atooiers Menscheneeters waren, schoon wy uit de
ontdekking des voorigen dags eenig vermoeden hadden opgevat, deeden wy 'er
nader onderzoek op. Wy hadden een klein houten werktuig gekogt, bezet met
Haaijentanden; en uit deeze gelykheid naar de zaag of mes, door de
Nieuw-Zeelanders gebruikt, om de lichaamen hunner vyanden te ontleeden, dagten
wy dat het hier tot het zelfde einde mogt dienen. Een der Inboorelingen, des
gevraagd, noemde terstond het werktuig, en vertelde ons, dat het gebezigd wierd
om het vleeschig gedeelte van den buik weg te snyden, als iemand gedood was.
Dit verklaarde en bevestigde de bovenge-
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melde omstandigheid van den man, die op zyn buik wees. De man, nogthans, van
wien wy dit berigt kreegen, gevraagd zynde of zyne Landsgenooten het uitgesneeden
gedeelte opaten? ontkende het styf en sterk; doch nader gedrongen, toonde hy
eenige bevreesdheid, en zwom na zyne Canoe. Eer hy die bereikte, maakte hy
tekens, wegens het gebruik van dit Werktuig, als te vooren gedaan was. Een oud
man, die voor op een Canoe zat, vroegen wy of zy Menschenvleesch aten? Hy
verzekerde zulks, en lachte, zo 't scheen, over de onnozelheid dier vraage. Hy bleef,
by nader ondervraaging, by de verzekering, en zeide dat het wel smaakte, of een
lekker beetje was.

't Gelukkig wantrouwen.
Eene vertelling uit het Fransch, van den Heer DE LA DIXMERIE.
‘Wat heb ik een berouw, dat ik een Zot geweest ben!’ sprak SAINT-FAR tot zyn Vriend
D'ALVIANE, een Officier gelyk hy, en van 't zelfde gedrag, doch zonder des berouw
te gevoelen. ‘Ik beminde SOPHIA, en SOPHIA was myne Liefde waardig, zy was, ik
beken het, een Land meisje; doch die Veldbloem scheen uit den besten Hof in de
Stad overgebragt; met één woord, SOPHIA was schoon, en eene Vrouw, als zy schoon
is, is zy edel; SOPHIA beminde my; en ik liet haar vaaren om ORPHISA, eene afgerigte
Coquette: die alle harten aan zich wilde onderwerpen, en het haare vry houden. Ik
kreeg haar in 't net; doch welhaast werd zy my een last; myne Eigenliefde voelde
zich voldaan, myn Hart niet. Ik dagt dikwyls om myne SOPHIA; 's Konings bevel deedt
ons Regiment na Martinique vertrekken. Het is nu ruim twee jaaren geleden, en het
beeld van SOPHIA speelt my meer en meer voor den geest. Ach, myn Vriend! hou
op te weezen, die ik geweest ben. Men beproeft alles; men bezit, men geniet, niets;
men doet alleen berouw op, of, zo al geen berouw, te leurstellingen.’
D'ALVIANE beantwoordde hem met een schaterenden lach, kortswylde eenigen
tyd met zynen Vriend, en verhaalde aan de geheele Bezetting op het Eiland de
bekeering van SAINT-FAR. Deeze Volkplanting boodt hem meer dan eene gelegenheid
aan, om zich aan zyne verdrietlykheden te onttrekken. Hy deedt verscheide
heldhaftige tochten, zogt ze op, en kweet

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

176
zich moedig; doch, in de dagen van rust, dagt hy om zyne SOPHIA.
Drie jaaren verliepen. Het Regiment van SAINT-FAR kreeg last om na Frankryk
weder te keeren. Het ontscheepte te N -----; alle de voornaame Inwoonders deeden
hun best om den Officieren een gemaklyk verblyf aan te bieden. De Heer DE VALMONT,
wiens rang hem verschoonde 'er een in huis te neemen, ontmoette SAINT-FAR, bezig
met zyne goederen te ontscheepen. Wilt gy, myn Heer, voerde hy hem op de gulste
wyze te gemoet, uw intrek neemen by iemand, die u zal ontvangen met alle de
gastvryheid, aan lieden van uw beroep verschuldigd; een beroep 't geen hy zelve
wel eer gevolgd heeft. ----- SAINT-FAR ontving deeze heusche aanbieding op de
verpligtendste wyze; en hing te minder in twyfel, dewyl hy, by zyne aankomst,
vernomen hadt, dat 'er bevel was voor ieder Officier, om zich niet uit de Stad te
begeeven: geen verlof was 'er te hoopen. Naauwlyks was hy ten huize van zynen
Gastheer, of hy schreef in aller yl een Brief, en gaf dien aan een vertrouwd knegt,
met last, om denzelven, zo ras mogelyk, by SOPHIA te brengen, haar te verzekeren
van zyn lot, zyn berouw, en genegenheid: en te berigten, dat zyn pligt hem
wederhieldt van tot haar te vliegen; dat hy haar verzogt by hem te komen; dat zy
niets, de kwaadspreekenheid zelve niet, moest vreezen; dat de schikking, door hem
gemaakt, haar schootvry zou stellen tegen alle misduiding.
De Boode vertrok. SAINT-FAR gevoelde de grootste smert, dat het veertien dagen
ten minsten zou aanloopen, eer SOPHIA by hem kon weezen; twee uuren, naa 't
vertrek zyns knegts, sprak hy by zichzelven: ‘Wat is die Knaap gelukkig! SOPHIA is
reeds digter by hem dan by my!’
De Heer DE VALMONT kwam by hem. ‘Gy verrast my, myn Heer,’ zeide SAINT-FAR;
‘een dringende en onvermydelyke boodschap, die ik moest laaten doen, heeft my
genoodzaakt gebrekkig te weezen in het volbrengen van myn pligt; geef my verlof,
Mevrouw DE VALMONT te mogen begroeten.’ ----- Zeer gaarne, antwoordde haar
Man, Zy is de beste Vrouw ter wereld, schoon misschien de leevendigste. Zy heeft
met my op zee gezworven; toen ik die overstak om myne zaaken te herstellen, die
ten agteren geloopen waren, door dien ik te verpligtend geweest was. Ik meende
dat ik Vrienden maakte, en ziet ik had welhaast geene dan Schuldeischers. Ik stak
over na St. Domingo. Ik wapende daar een Schip, 't geen ik zelve gebood. Wy waren
in oorlog tegen de Engelschen, en zy hebben my betaald voor myne onregtvaardige
Landsgenooten. Ik heb myne verliezen hersteld; ik ben ryk geworden; en gy bemerkt
ligt dat myne oude Vrienden zich weder by my zullen vervoegen, wanneer zet my
behaagt.
Mevrouw DE VALMONT ontving den Heer SAINT-FAR op het
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minzaamst. Waar is, vroeg de Heer DE VALMONT, onze Dogter, HORTENSIA? ‘Zy is
niet wel,’ was 't antwoord; ‘doch het is eene geringe onpasselykheid.’ Gy zult haar
deezen avond aan tafel zien, zeide de Heer DE VALMONT, en bevinden, dat zy zeer
wel tegen veele andere uit kan. SAINT-FAR betuigde daar aan niet te twyfelen, en
ging heen om aan zyne SOPHIA te denken.
't Is tyd, hier den Leezer te verwittigen, schoon niet aan SAINT-FAR, dat HORTENSIA
geen ander was dan SOPHIA. Zy lag nog in de wieg, toen haar Vader en Moeder na
America overstaken, men wilde haar niet bloot stellen aan de moeilykheden en
gevaaren eener zo lange reize: Zy werd gelaaten onder de bezorging van een
vertrouwd persoon, die haar in een Landschap bragt verre van dat haarer geboorte
afgelegen, en opvoedde onder den naam van SOPHIA. Men zogt voor haar, om haar
lot te draagelyker te maaken, allen spoor van haare afkomst te bedekken. In deezen
toestand hadt SAINT-FAR kennis aan haar gekreegen. Alles nam voor haar, naa zyn
vertrek, eene andere gedaante aan. Zy werd na haare Geboortestad te rug gevoerd,
by haare Ouderen gebragt, en in den schoot des overvloeds geplaatst; alles was
haar vreemd; doch door haar vluggen leerzaamen aart en de beste meesters, werd
zy van een Landmeisje, in twee jaaren, geheel hervormd in eene jonge Juffrouw
van den eersten smaak.
Zy hadt SAINT-FAR herkend, zonder dat het gemerkt wierd, op 't eigen oogenblik
dat hy in 't huis haars Vaders kwam. Dit gezigt veroorzaakte in haar eene
onuitspreeklyke aandoening. Ach! riep zy by zichzelve uit, hy is 't! hy is 't! Wat zal
ik doen? Wat zal 'er van my worden? Hy zal ongetwyfeld met my onder één dak
woonen, en ik hem, alle dagen, myns ondanks, moeten zien....Ik wil niet dat hy haar
herkenne dien hy versmaad heeft.
Twee dagen lang speelde zy de rol van eene zieke. Maar vreezende dat SAINT-FAR
in 't einde haar zou te zien krygen, en dat zy, onopgeschikt, te zeer zou gelyken
naar haar voorkomen toen zy op 't land woonde, besloot zy zich op 't kostbaarst
aan te kleeden; en, dus uitgedoscht, hem gelegenheid te geeven, om haar in haare
kamer te spreeken. SAINT-FAR stondt versteld over dien ryken opschik, over de
schoonheid van HORTENSIA, en nog meer over de verbaazende gelykheid, welke zy
op SOPHIA hadt. HORTENSIA las uit zyn oog alles wat in zyn hart omging. Zy zogt
alles, wat agterdogt kon baaren, weg te neemen, en nam, in 't spreeken, dien rassen,
leevendigen, en eenigzins scherpen toon aan, welken men niet verkrygt, dan in de
verkeering met lieden van zekeren rang; zy liet eene geestigheid blyken, haar in 't
Landleeven geheel vreemd. SAINT-FAR verloor alle gedagten van SOPHIA, om die
alleen op HORTENSIA te vestigen.
Den volgenden dag was hy bedagt op alle middelen, om
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deezen nieuwen Minnehandel voort te zetten. HORTENSIA hadt eene Kamenier, die,
volgens gewoonte, gaarne sprak. SAINT-FAR zogt uit haar eenige noodige
voorafgaande onderrigtingen op te doen. AGATHA schreidde. ----- ‘Wat schort u,
AGATHA, waarom schreidt gy?’ ----- Helaas! myn Heer, om dat ik niets weet;
Mejuffrouw maakt my haare Vertrouwling niet! ----- ‘Wie dan? Haar Vader?’ ----- Ach
neen! ----- ‘ Zou het een Minnaar zyn?’ ----- Veel erger! ----- ‘Wie dan?’ ----- Haare
Moeder! en op dit woord schreidde AGATHA zo schoon als zy geleerd had. ----SAINT-FAR zeide by zichzelven: ‘De Vertrouwde van HORTENSIA moet ik voor de myne
niet neemen.’
Deeze Vertrouwde was reeds van alles onderrigt. Van de eerste verbintenissen
tusschen SAINT-FAR en haare Dogter, van zyne eerste oogmerken, van zyne schielyke
verandering. HORTENSIA hadt niets voor haar verborgen. Laat ons alles zeggen.
HORTENSIA vreesde nog; in den grond haars harten gevoelde zy min haat dan
verbolgenheid; zy was vergramd, niet van liefde geneezen. Ondertusschen besloot
zy zo te handelen, dat HORTENSIA SOPHIA wreekte. ----- Haare Moeder versterkte
haar in dit oogmerk, en wees de middelen aan, om het uit te voeren. 'Er byvoegende:
SAINT-FAR verdient geen vertrouwen, hy heeft u verlaaten, u verraaden, toen hy dagt
dat gy veroordeeld waart om in een luisterloozen staat te leeven; hy bemint alleen
den luister, die u nu omringt. ‘ Myne Moeder,’ zeide Hortensia, zugtende, by
zichzelve, ‘heeft gelyk!’
Eenige dagen naderhand kon zy het niet vermyden met SAINT-FAR in een byzonder
gesprek te geraaken. Hy hadt reeds op zulk eene gelegenheid geloerd, en nam de
eerste waar. HORTENSIA zelve, die alle gedwongenheid in haar gedrag beslooten
hadt af te leggen, zogt die niet te ontwyken. Zy wandelden zamen op een terras, 't
welk op het huis zag. SAINT-FAR, zich verzekerd houdende, dat hy van niemand,
dan van HORTENSIA, kon gehoord worden, trad, zonder omweg, tot de zaak, en
schreef de vlotheid zyner Liefdensverklaaring toe, aan de hevigheid der Drift, welke
hem beheerschte. HORTENSIA had, van haaren kant, een besluit genomen, zeer
geschikt om SAINT-FAR hooploos te doen worden: naamlyk om met geen aandagt
altoos te luisteren na 't geen hy zeide. Zy antwoordde: De taal, welke gy voert, moet
u zo gemeen zyn als aan allen uws gelyken; de Heeren Militairen gelooven waarlyk,
dat zy in hun pligt jegens ons te kort schieten, wanneer zy ons geene
Liefdensverklaaringen doen. ----- ‘Maak,’ viel SAINT-FAR haar in de reden, ‘maak hier
eene uitzondering, ten mynen voordeele, ik verdien ze.’ ----- Gelooft gy dat, hervatte
HORTENSIA, lachende. ----- Ik weet beter, en ik bid u daar aan niet te twyfelen. Het
gerugt spreekt geheel andere taal. ----- ‘Het gerugt verandert, vergroot, of
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verminkt alles.’ ----- Het beklaagt zeer eene zekere SOPHIA, die, zegt men, de
goedheid hadt om geloof te slaan aan uwe betuiging van Standvastigheid.....Hoe,
die naam ontroert u! 'er wordt bygevoegd, dat die SOPHIA een Landmeisje was. ----‘Het gerugt,’ hervatte SAINT FAR, meer verwonderd dan ver steld, ‘zegt de waarheid,
ten aanziene van het laatste; maar wykt 'er van af, ten opzigte van al het andere;
en maakt veel ophefs van een enkele vlaag van verwydering. Ik stond gereed weder
te keeren. Ik hadt SOPHIA slegts voor eenige oogenblikken verlaaten; wanneer het
bevel des Konings my noodzaakte scheep te gaan, om avontuuren van eenen
anderen aart te zoeken.’ ----- Ach! ik begryp u, SOPHIA hadt ongelyk, dat zy u
ligtvaardig agtte! zy kon haar tyd niet afwagten. ----- ‘Ja, ik denk als gy, zy alleen
was onstandvastig.’ ----- Zag zy 'er wel uit. ----- ‘Zy geleek u volkomen.’ ----- Dit zegt
weinig, en regtvaardigt u meer dan al het overige. ----- ‘Gy verbaast my,’ hervatte
SAINT-FAR, haperende; ‘weet dan 't geen ik gedaan heb, by myne terugkomst.
Naauwlyks zette ik voet aan land, of ik liet, zonder toeven, myn vertrouwdsten en
kundigsten Knegt vertrekken. Hy is heen gegaan, om, van mynent wege, aan SOPHIA
alles aan te bieden, 't geen aangeboden kan worden aan eene Vrouwe, die men
agt, die men eerbiedt.’ ----- Hoe, viel HORTENSIA hem, vol vervoering, in de rede,
hoe, wat hebt gy haar doen aanbieden? ----- ‘Wat ik bezit.’ ----- Is dit alles? ----‘Neen, ik voegde er myn hand by.’ ----- Deeze aanbieding maakt my uwe agting
waardig. ----- ‘Ziet daar, 't geen my meest verlegen maakt, ik vrees dat deeze Knegt
SOPHIA morgen, en misschien heden, SOPHIA hier zal brengen.’ ----- Wel, hy zal dan
niets anders doen dan zyne bevelen volvoeren. ----- ‘Helaas! toen ik ze gaf, had ik
de bekoorelyke HORTENSIA nog niet gezien!’ ----- Die trouwlooze! zeide HORTENSIA,
zich ter zyde wendende, myn Moeder heeft de zaak maar al te wel doorzien.
Op 't eigen oogenblik hoorde men aankloppen. ‘Ik ben verlooren,’ zeide SAINT-FAR
tegen HORTENSIA, ‘myn Knegt komt, en buiten twyfel is SOPHIA niet verre van hier.’
----- HORTENSIA wilde de rol met zyne ydele vrees ten vollen uitspeelen. Ik hoop,
sprak zy, dat gy my niet tot uwe halve Vertrouweling zult maaken. Ik wil de boodschap
van uw Knegt hooren, en SOPHIA zien, zo hy haar medebrengt. Ik wil meer doen.
Zy zal met my in ééne kamer huisvesten. SAINT-FAR beefde: ondertusschen moest
hy gehoorzaamen. COMTOIS werd geroepen, hy klom gelaarsd het terras op, en
verhaalde zyn Heer, dat hy den last ten vollen hadt uitgevoerd. ----- ‘Zo veel te
slimmer, zeide deeze stilletjes. Ik heb, vervolgde hy, gelyk gy my bevolen hebt, allen
mogelyken spoed gemaakt, en my bykans te barsten gereeden. “Wel zo,” sprak
HORTEN-
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SIA,

met veel nadruks. ----- Ik kwam, hervatte de Boodschapper, aan de deur van

SOPHIA'S huis, ik klopte twintig of dertig keeren uit al myn magt. Ik kreeg geen gehoor;

en geen wonder, 'er was niemand in. ----- “Hoe?....Is 't wel mogelyk!” schreeuwde
SAINT-FAR, terwyl HORTENSIA zich omkeerde, om hem uit te lachen. ----- Ik vervoegde
my, vervolgde de Knegt, by de naaste Buuren, die omtrent een vierde van eene myl
van daar woonden; en vernam, dat, op zekeren nagt, de Tante en haare Nigt, met
de noorderzon, verhuisd waren; dat men, naa dien tyd, van de een noch de ander
een enkel woord gehoord hadt. ----- Naa dit alles, zeide SAINT-FAR, op een zeer
meelydenden toon: “Het lot van SOPHIA ontrust my geweldig; gaa gy u verfrissen,
en uitrusten.” COMTOIS zeide in 't weg gaan, HORTENSIA aanziende, Myn Heer is wel
zeer bekoeld aan de zyde van welke ik de boodschap bragt; het kon wel zyn dat hy
van deeze zyde warm geworden is.
HORTENSIA twyfelde des niet; doch bleef even kloek. “Gy ziet, Mejuffrouw,” was
het woord van SAINT-FAR, “dat ik het weggaan van SOPHIA niet heb kunnen voorzien
noch beletten.” ----- Het schynt u weinig te treffen, myn Heer. “Een Krygsman verzet
zich niet ligt.” ----- Ondertusschen is het mogelyk dat gy SOPHIA wedervindt; wat zult
gy dan doen? “Ik heb deeze tegenwerping reeds voorzien, en 'er op geantwoord,
en ik antwoord 'er nog op, dat gy alleen my al het kwaad gedaan hebt, waar van gy
my beschuldigt.” ----- HORTENSIA stondt gereed hem te antwoorden; doch de komst
van haare Moeder maakte een einde aan het gesprek.
SAINT-FAR werd elders geroepen, hy vertrok. Mevrouw DE VALMONT werd welhaast
van alles onderrigt. “Eene rede te meer,” zeide zy tot haare Dogter, “om SAINT FAR
op de voorgenoome proeve te zetten. De party, welke hy kiest, zal de onze
bepaalen.”
Ach! indien hy twyfelde! boezemde HORTENSIA zugtende uit: “Indien hy twyfelde,”
hervatte Mevrouw DE VALMONT, “verdient hy in 't minst uw medelyden niet. Het schikt
zich alles wonder wel. Op morgen gaat uw Vader, voor drie dagen, van huis; dit is
tyds genoeg om onze rol te speelen. AGATHA zelve zal ons in dit geval dienen. Zy
praat gaarne. Ik weet dat SAINT-FAR haar dikwyls vraagt; ik wil, voor de eerste keer,
haar in staat stellen om hem iets te zeggen.”
Weinig sliep SAINT-FAR den daar op volgenden nagt. Hy peinsde op het doorzetten
zyns nieuwen minnehandels. SOPHIA zelve speelde hem in den zin. “Wat is 'er van
geworden? Waar is zy? Is zy door een Minnaar geschaakt? Leeft zy in een
ongelukkigen staat? Ik beklaag haar. ----- Ik wilde haar gaarne helpen. ----- Ja, ik
gevoel dat ik SOPHIA agt; maar nog sterker dat ik HORTENSIA bemin.”
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In deezen maalstroom van gedagten sleet hy bykans den geheelen nagt.
Hy haakte na eene nieuwe gelegenheid om HORTENSIA te spreeken. Hy was
gewoon alle morgens zyne opwagting by Mevrouw DE VALMONT te gaan maaken.
Hy ging na haar kamer, omtrent elf uuren. “Gy vindt my”, sprak Mevrouw DE VALMONT,
“in eene zeer groote verlegenheid; myn Man blyft nog twee dagen uit; myne Dogter
is zeer ziek; en ik ben genoodzaakt, op 't oogenblik, haare Kamenier weg te zenden.”
SAINT-FAR vroeg, met de grootste belangneeming na de ziekte van HORTENSIA. ----“'t Is een vreeslyke hoofdpyn, met zwaare koorts vergezeld.” ----- Men moest haar,
in deezen toestand, AGATHA laaten. ----- “'Er is, in AGATHA'S plaats, reeds een ander.
----- Ik heb 'er eene aangetroffen, die my, in alle opzigten, voldoet: en alle reden om
AGATHA geen dag langer te houden. Doch, ik wil haar egter zo lang hier laaten, als
zy geen anderen dienst heeft.”
SAINT-FAR vertrok, en ontmoette AGATHA, in traanen zwemmende. “Hoe, gy moet
vertrekken, hoor ik?” ----- Ja, helaas! myn Heer. ----- “Waarom?” ----- Ik weet het
niet. Gy weet, men is niet gewoon my iets te zeggen. Ik hoor, nogthans, en heb
verstaan, dat men, in myne plaats, eene zekere SOPHIA heeft aangenomen, een
aartig Landmeisje, 't geen op Mevrouw als twee druppels water gelykt. ----- “Wat
hoor ik!” riep SAINT-FAR uit, en ging spoedig heen. “Zou het mooglyk zyn,” peinsde
hy by zichzelven, “dat deeze SOPHIA dezelfde was, die ik gekend, die ik bemind heb,
door het wispeltuurig lot tot deezen staat van vernedering gebragt? Ik zal haar
gangen naspeuren, haar zien, haar spreeken. ----- Ik wil haare schande en de myne
voorkomen.”
Hy beval COMTOIS, en een ander vertrouwd Knegt, op te passen, en hem berigt
te geeven, wanneer een jong Landmeisje, zeer op HORTENSIA gelykende, hier in
huis verscheen. ----- Het leed niet lang. Een Knegt van Mevrouw DE VALMONT kwam
hem, van haarent wege, verzoeken: als COMTOIS by hem intradt, zeggende: Daar
is zy! ----- SAINT-FAR haast zich; en vervoegt zich in de voorkamer, door welke SOPHIA
moest heen gaan. Zy kwam. - “Zy is het,” riep hy uit; ----- “'t zyn haare oogen, haare
gelaatstrekken, 't is haar geheele gestalte en houding.” SOPHIA zag hem vol
verbaasdheid aan, en sprak, op eene klaagende toon: Helaas! hy is 't! ----- waarom
ben ik hier gekomen! ----- waarom moet ik hem weder zien?
“Beminnelyke SOPHIA, sprak SAINT-FAR, staa af van uw oogmerk om te dienen.
Gy hebt een Vriend. Ik bied u, om u aan die schande te onttrekken, alles aan wat
ik bezit.” En ik, antwoordde SOPHIA, ik weiger zulks, bewaar
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uwe schatten. Ik verwierp uwe aanbiedingen op een tyd, dat ik u voor opregt hield.
----- Ik ken u nu beter. ----- Oordeel, oordeel zelve, of ik ze thans moet aanneemen?
“Zie,” hervatte hy vuurig, “zie wat gy doet? Hoe kan SOPHIA besluiten zich zo laag
te vernederen?” ----- Ik ken niets laag, was haar woord, dan trouwloosheid en
verraad. Gy hebt my versmaad; naa dat gy vrugtloos gezogt hadt my te verleiden.
Gy hebt my traanen leeren schreijen; die ik voorheen niet kende. Duur, zeer duur,
heb ik het genoegen betaald van u te zien en te hooren. Ik heb zo veel geleden, dat
ik voor niets meer vrees, en, voegde zy 'er schreiende nevens, ik hoop eene goede
Mevrouw aangetroffen te zullen hebben.
Wreede! schreeuwde SAINT-FAR, “welke woorden laat gy my hooren? Hoe! gy,
myne SOPHIA, gy, die my voor uwe knien geboogen gezien hebt, zal ----- kan, ik u
zien, vernederd tot de laatste diensten. Kies u een verblyf, 't zy in de stad, of op het
land, naby of verre weg; schryf my van daar wat gy behoeft, ik ben, van dit oogenblik
af in staat u alles toe te schikken. Ik verbind my zelfs om 'er nooit te komen, indien
gy het eischt. Daar zult gy geluk, daar rust, kunnen vinden. Deeze treft men niet
aan in den staat van dienstbaarheid.”
Myn geluk, sprak zy, zal bestaan in u te vergeeten. Myn rust, die heb ik voor lang
verlooren. ----- Ik zal u misschien wedervinden. Vaar wel! ----- Myn Heer, voegde
zy 'er ten slot by, op een zagten doch treffenden toon, myn nieuwe staat kan my
wel eenige smart baaren; maar ik ben 'er reeds tegen gehard; gy hebt my aan veel
grooter, aan de grootste, gewend. ----- Dit zeggende ging zy in 't vertrek van Mevrouw
DE VALMONT, en SAINT-FAR wanhoopend na zyne kamer. ----- Hy bedagt, nogthans,
dat Mevrouw DE VALMONT hem by zich verzogt hadt. Hy liet zyne verschooning
maaken, en zeggen, dat eene schielyk opgekomene ongesteldheid hem verpligtte
zyne kamer te houden.
Men kon dit bezoek wel missen. Hy hadt de gewaande SOPHIA ontmoet en
gesprooken, dit was alles wat men wenschte. HORTENSIA gaf deswegen een
volkomen verslag aan haare Moeder. “Gy ziet,” zeide Mevrouw DE VALMONT, “dat
HORTENSIA nog zwaarder by hem weegt dan SOPHIA; gy kunt op niets vertrouwen,
indien SOPHIA het niet van HORTENSIA winne”.
SAINT-FAR was, van zyn kant, in de uiterste verlegenheid, en verslaagen. De
voorgewende ongesteldheid werd eene weezenlyke. Hy deedt wat in zyn uiterst
vermogen was, en begaf zich den volgenden dag by Mevrouw DE VALMONT. 't Was
op 't uur dat zy aan haar toilet zat. Wat ziet hy! ----- SOPHIA met een lang wit overkleed
aan, met de kam in de hand, en geheel in de houding eener Kamenier, die gereed
is om haar werk te beginnen. ----- Dit kan ik niet ver-
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draagen! schreeuwde hy uit: Verlaat, myne SOPHIA, verlaat dit werk, leg af die
kleeding, geen van beide is voor u geschikt! ----- “Hoe, myn Heer,” sprak Mevrouw
DE VALMONT, met eene zeer verbaasde houding, “gy wilt my van myne Kamenier
berooven?” Zy is, hervatte hy vol vuurs, tot dat bedryf niet geschikt. SOPHIA is
geschaapen om te gebieden; ten minsten zy is het waardig. Ik bid u, Mevrouw,
ontslaa haar...Verneder haar, verneder my, niet! ----- “In de daad, myn Heer, ik
begryp niets van 't geen ik zie en hoor. Antwoord my, SOPHIA, in alle opregtheid.
Kent gy dien Heer SAINT-FAR?” ----- Ja, Mevrouw. ----- “Welke eischen heeft hy op
u?” ----- Geene. ----- “Hadt hy ze voorheen?” ----- Misschien...of liever, ik beken het,
hy hadt ze. Hy heeft alles gedaan om ze te verliezen, en hy heeft ze verlooren. Zy
schreide in den aanvang van deeze laatste zinsnede. “Beraad u wel,” vervolgde
Mevrouw DE VALMONT, “hebt gy wel vast beslooten SOPHIA om u aan myn dienst te
verbinden?” ----- Ja, Mevrouw! voor altoos vereer my met uwe gunst, gy zult nooit
getrouwer Kamenier gehad hebben.
Het is ondraagelyk! riep SAINT-FAR uit, ik ben geheel verstaagen, geheel van
streek, Ja, myne waarde SOPHIA, voer hy voort, op zyne knien vallende, ik heb u
verongelykt, ik erken het, ik wil 'er boete voor doen. Eene dwaaling heeft my van u
verwyderd; ik keerde weder; eene andere zogt my, op nieuw, van u af te trekken.
Ik zal 'er nooit weder toe vervallen. Myn hart heb ik u wedergeschonken, schenk
my het uwe, en ontvang myne hand.
“Ach! myne Moeder!” gilde HORTENSIA, haar in de armen vallende, “wat moet ik
doen? wat moet ik zeggen? Beveel: doch heb deernis met uwe Dogter!”....Uwe
Moeder!....sprak SAINT-FAR, geheel verrukt. ----- “Ja, myn Heer, SOPHIA is myne
Dogter, en SOPHIA is HORTENSIA. Wat ben ik gelukkig!”...“Maar wat zeg ik”.....
Op dit oogenblik tradt de Heer DE VALMONT binnen. Ik heb, was zyn woord, myne
zaaken rasser afgedaan dan ik gedagt had, en ben terstond te rug gekeerd. Blyde
dat ik, zo veel vroeger, myne Vrouw, myne Dogter en myn Vriend weder kon
ontmoeten....Maar, wat betekent al die wanorde, die verlegenheid, in welke ik u
vind? en waar toe die vermomming van HORTENSIA?
Men verhaalde hem, wat 'er aanleiding toe gegeeven hadt, en verscheide andere
hem geheel onbekende omstandigheden. “Wat dunkt 'er u van,” liet 'er Mevrouw DE
VALMONT op volgen. Moet men SAINT-FAR afwyzen? SAINT-FAR? Ik zou dit niet raaden.’
Noch ik, hervatte de Heer DE VALMONT, en ik geloof dat ik 'er voor in mag staan, dat
HORTENSIA het niet doen zal.
HORTENSIA kuste de hand haars Vaders, haarer Moeder, en zag SAINT-FAR op 't
tederst aan; uitboezemende. ‘Wat ben ik gelukkig! Ik verkryg dien ik bemin; en dien
ik bemin kan my zyne agting niet weigeren.’
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[Luchtsgesteldheid te Amsterdam, maart, 1785.]
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Dit was de koudst bekende MAART in alle aanteekeningen tot hiertoe; behalven
alleen die van 1748, die nog wel 1½ gr. kouder was.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Proeve over het geweeten.
De waare bepaaling des geweetens houde ik deeze te zyn: dat het zelve bestaat
in die duidelyke uitspraak en regtmaatige oordeelvelling, welke wij over onze zedelyke
daaden doen; of, met andere woorden, het geweeten is die blykbaare gewaarwording
en volle bewustheid, dat wy iets gedaan hebben, het welk al of niet met onzen pligt
overeenkoomt.
Het is het geweeten, het welk ons aanzegt, hoedaanig wy ons gedraagen; het
zelve verkondigt aan een goed en deugdzaam mensch, dat hy waarlyk goed en
deugdzaam is, en strekt daar en tegen voor een oneerlyk en ondeugend mensch
tot een getrouwe getuige, dat hy oneerlyk en ondeugend is: dit doet den geveinsden
en schynheiligen ten vollen overtuigen, en verzekert hem op de gevoeligste wyze,
dat hy inderdaad die opregte en godsdienstige man niet is, voor wien hy wil gehouden
worden, en in hoedaanig een licht hy ook door veele geplaatst word; met een woord,
het is het geweeten, het welk ons de waare gesteldheid onzes gemoeds openbaart,
en ons weezenlyk karakter voor ons zelve naakt en geopend ligt.
De beschryving, welke Apostel Paulus aangaande het geweeten ons geeft, is
(*)
zeer juist en wysgeerig, zeggende van de Heidenen, dat zy betoonen het werk der
wet geschreeven in hunne harten, hunne conscientie meedegetuigende en de
gedachten onder elkanderen hun beschuldigende of ook ontschuldigende. Naar
maate naamlyk zy wel of kwaalyk handelen, of naar maate het getuigenis van het
geweeten ten hunnen voor- of naadeele is, ontschuldigen of beschuldigen zy zich.
Hy houdt het geweeten in geenen deele, gelyk ondertusschen veele in zulk een
gevoelen schynen te staan, voor de wet of den regel van pligt, maar onderscheidt
het zelve daar van ten

(*)

Rom. II. 15.
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duidelyksten, en noemt het alleen een meedegetuige, of wy met de ons bekende
wet overeenkoomstig, of strydig, ons gedraagen hebben.
Het geweeten moet derhalven, volgens de gegeevene bepaaling, (en waar meede
de voorgestelde beschryving des Apostels volmaakt overeenkoomt,) niet gehouden
worden voor een wetgeever, maar voor een regter; het is het werk des geweetens
niet, wetten of pligten ter bestieringe van ons gedrag voor te schrijven, maar het
zelve velt vonnis en verleent ons een onwraakbaar en klaarblyklyk getuigenis, of
wy aan onze verpligtingen beantwoord hebben dan niet, en wy worden daar door
by ons zelve naar maate het eene of het andere ons geval en toestand uitmaakt,
vry gesprooken of veroordeeld. Het geweeten leert ons niet, of de waarneeming en
de onthouding van deeze of geene dingen een gebod en verbod van God zy? maar
indien wy duidelyke bevelen ontvangen hebben, of by ons zelve ten vollen overtuigd
zyn, dat wy het eene doen en het andere naalaaten moeten, zal het geweeten ons
gedrag goedkeuren, wanneer wy naar onze bekende verpligting te werk gaan, en
het zelve zal integendeel onze handelwyze veroordeelen, wanneer wy ons daar
meede strydig gedraagen hebben. Hy, die verwaarloost, het geene hy geloovt tot
zynen pligt te behooren, of die iets bedryvt, het welk hy vastlyk denkt of ten minsten
grootlyks vermoedt ongeoorloofd en hem verbooden te zyn, zal door de onpartydige
uitspraak van zyn geweeten beschuldigd worden; hy zal geene voldoende
verschooningen, hoe gaarne hy ze zien wilde, vinden kunnen: gy moest, zal zyn
geweeten als 't ware tot hem zeggen, de overtuiging van uw verstand, het denkbeeld,
het welk gy van uwe verpligting hadt, opgevolgd hebben; gy hebt, met daar tegens
aan te gaan, zonde gepleegt, en duidelyke blyken van ongehoorzaamheid betoond;
uwe beginzelen en oogmerken, wat gy ook voorwenden moogt, zyn niet oprecht
noch zuiver geweest.
Het geweeten doet eigenlyk over de oprechtheid en getrouwheid onzer handelwyze
naar waarheid uitspraak, en is deswege een rechtvaardig rechter; het is niet noodig,
dat wy het zelve verligten, of eenige onderrigting daar aan laaten toekoomen; het
doet uit eigener aart, het welk deszelfs taak is te volbrengen; wy moeten alleenlyk
tot het regtmaatig bezeffen en duidelyk kennen van onzen pligt, of van het geene
geoorloofd en ongeoorloofd is,
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de vereischte poogingen aanwenden, of ons verstand met de noodige kundigheden
ten aanziene van onze pligts betrachting verryken. Ik beken, dat het geweeten by
veele die taak niet waarneemt, welke daar aan door ons toegeschreeven is, ja ik
gaa verder en durf beweeren, dat deszelfs werking by eenige slegts zeer flaauw en
zomtyds byna geheel niet gevonden wordt: doch hoe werkloos het geweeten zyn
mooge, het blyvt echter bestaan, en word niet volkoomen uitgerooid: zodaanig eene
wegneeming of vernietiging schynt der menschlyke natuure te boven te gaan. Zeer
zeldzaam zyn de voorbeelden van persoonen, in welke het geweeten nimmer de
minste blyken van bestaan geevt, en wy hebben redenen om die weinige onder de
wanschepzelen te plaatzen of daar uit te besluiten, dat 'er gedrochten zyn zo wel
in de zedelyke als in de natuurlyke weereld.
Het geweeten mag voor eenigen tyd by verregaande booswigten en ten uitersten
verharde zondaars, om zo te spreeken, sluimeren, ja diep slaapen; het zelve kan
nochthans bykans altoos wakker gemaakt en in beweeging gebragt worden, indien
wy anderzints de daar toe gepaste middelen bezigen, of de geenen, die wy ten
deezen opzigte ontwaakt willen hebben, met genoegzaam beleid en oordeel
aanspreeken.
Niemant zal 't gemaklyk gevonden hebben van alle verwytingen en wroegingen
des geweetens, inzonderheid wanneer het beste middel tot deszelfs ontwaaking
door anderen op hem aangewend is, zich te bevryden en daar voor gevoelloos te
blyven, niet tegenstaande hy naar zulk eene rampzalige bevryding en jammerlyke
gevoelloosheid yverig zogte en vuurig verlangde.
Men vindt 'er, die, zonder uiterlyke tekenen, van schaamte, berouw en wroeging,
aan de overtreeding van de duidelykste geboden, zich schuldig maaken, en in 't
pleegen van de groovste zonde hardnekkig voortgaan; doch wy hebben geene
genoegzaame reden om daar uit te besluiten, dat zy van alle zelfsverwytingen bevryd
zyn, of geene beschuldiging des geweetens inwendig gewaar worden: zodaanig
een besluit zoude doorgaands, wanneer de misdaadigers anderzints hier omtrent
de waarheid wilden spreeken, en hunnen innerlyken toestand openhartig beleden,
te voorbaarig en zonder grond blyken te zyn.
Wy, die niet dan oppervlakkig over 's menschen daaden kunnen oordeelen, en
die niet weeten, wat in hun binnen-
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ste is, of in hun gemoed eigenlyk omgaat, kunnen lichtlyk door deezen uiterlyken
schyn van gerustheid en gevoelloosheid bedroogen worden, en de ondervinding
leert niet dan te dikwyls; dat wy met 'er daad desaangaande ons hebben laaten
bedriegen.
De meeste der zulken, van welke wy thans spreeken, zullen zichzelve by deeze
of geene byzondere gelegenheden verraaden, en met duidelyke proeven toonen,
dat zy zo volmaakt gerust in hun gemoed niet gesteld zyn, als zy altoos voorgewend
hebben, ja dat de uitspraaken des geweetens weezenlyk in hun gevonden worden.
Het geweeten, deeze is de laatste aanmerking, welke ik nog hier wilde voorstellen,
zal in kragt en sterkte ten aanziene van deszelfs werkinge geëvenredigd zyn naar
de maate van onze gezindheid, om daar aan gehoor te verleenen. Indien wy
ongenegen zyn het gezag des geweetens behoorlyk te erkennen en deszelfs
uitspraaken in opmerkinge te neemen, indien wy onze dierlyke lusten den ruimen
teugel vieren en ons slaaven van de opvolging onzer zondige begeerlykheden
maaken, zo zal deeze stille stem steeds flaauwer en flaauwer worden, en zich by
mindere gelegenheden hooren laaten; maar indien wy eene oprechte begeerte
hebben, om al wat deugdzaam en loflyk is te betrachten, zal het geweeten in deszelfs
volle kracht in ons werken, en de zuiverste genoegens, de verhevenste vermaaken
ons doen genieten.
A.V.

Over de Vereeniging der Gereformeerden en Lutherschen, by
gelegenheid van zeker voorval te Ellrich.
(Uit het Hoogduitsch.)

Halberstad 28 Juny 1784.
Hooggeëerde Heeren!
Hier nevens doe ik u een bericht toekomen, 't welk, ongetwyfeld, der
opmerkzaamheid uwer leezeren waardig is: my ten minsten, is het meer waardig,
vergeef my dat ik my zoo uitdrukke, dan de abstracte poogingen van alle die
gezelschappen, welke zich ter vereeniginge
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van verscheiden Religiepartyen hebben opgedaan. Dan, ter zaake zelfs. Voorheenen
vondt men te Ellrich, in het Graafschap Hohenstein, en in derzelver nabuurschap,
een aanzienlyk aantal van Gereformeerden, waaronder veele wel bemiddelden
waren. De meerderheid der bydraagen zoo wel, als de aanzienlyke geschenken
der Vermogenden, stelden hen in staat, om, op zekeren tyde, eenen Gereformeerd
Geestelyken uit het Hessische te laaten komen, om de bediening des H. Avondmaals,
volgens het Kerkelyk gebruik, de Liturgie, der Gereformeerden te houden, wyl men
zoo weinig in Ellrich als daaromstreeks Gereformeerde Leeraars vindt. Voor het
overige hieldt men zich tot de Luthersche Kerk. Langzaamerhand verminderde het
getal der Gereformeerden, veele stierven en wederom andere verlieten hunne
woonplaatzen. Nu bleef 'er slechts een gering getal van minder bemiddelden over,
door welke het te zwaar viel om naar gewoonte eenen Leeraar hunner belydenisse
uit het Hessische te laaten komen. Geerne intusschen wilden zy het H. Avondmaal
houden, en vonden zich, tot hun leedwezen, buiten staat, om het zelve, naar het
gebruik in hunne Kerk, werkstellig te maaken. Zy hadden zich zeker, buiten schroom,
ook in dit opzicht, by de Luthersche Christenen konnen vervoegen, maar hadden
daar by, des niet tegenstaande, veele bedenkingen. Zy verkoozen eenen middelweg,
welke, myns bedunkens, hun zoo wel, als ook dien man, die hen op deezen weg te
gemoed kwam, tot eere strekte. Zy verzochten naamelyk den Predikant Thilo te
Ellrich, dat hy met hun het H. Avondmaal, naar de gewoonte der Gereformeerden,
wilde houden. Deeze, zich by het Consistorie te Halberstad vervoegende, stelde
het aan hem gedaan verzoek, aldaar voor, en verkreeg de vergunning om den
Gereformeerden hierin te mogen dienen. De Magistraat zoo wel, als ook de Predikant
Thilo te Ellrich deeden hieromtrent aan de Burgerye een behoorlyk voorstel, het
welk van die uitwerkinge was, dat het H. Avondmaal met de Gereformeerden, in de
Luthersche Kerk, niet alleen ongestoord, maar zelfs met de hartelykste deelneeminge
van veele Lutheraanen, werdt gehouden. By niemand van de Ledemaaten zyner
Gemeente verloor de Heer Thilo zyn vertrouwen, niemand maakte hem deswegens
eenige tegenwerpingen, en hy bleef by zyne Gemeente zoo waardig en bemind,
als hy te vooren ooit geweest was. En zoodanig is de zaak tot he-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

190
den toe noch gesteld. Men merkt uit het laatste geval wel ras, dat zich hierby in
Ellrich geene opstookers en oorblaazers opdeeden; terwyl het anders niet zoo
gewenscht hier mede zoude afgeloopen zyn. Nu ontstaat hier by de vraag! Kan een
Predikant, die de gevoelens en meeninge der Lutheraanen omtrent het H. Avondmaal
is toegedaan, met de Gereformeerden het zelve, op de wyze, in de Gereformeerde
Kerk gebruikelyk, houden? Het wezenlyke der uitwendige handelingen is by beide
partyen het zelfde. En waarom zoude men in dingen, welke niet tot het wezen
behooren, niet eene andere manier en wyze (form) konnen en mogen in acht
neemen; de manier en wyze doen dus niets ter zaak. Wat nu het eerste lid deezer
vraage betreft, zoo komt het, buiten alle tegenspraak, op de waardy en op het
gewicht aan, het welk men in de eigendommelyke meeninge zyner Kerk gewoon is
aan te neemen en te beweeren. Geloofd men dat geen waar Avondmaal kan worden
gehouden, by aldien men niet de tegenwoordigheid van Christus, gelyk dezelve in
de Luthersche Kerk wordt geleerd, aanneemt, zoo zoude men volstrekt, met een
goed geweeten, zulk eene handeling niet konnen onderneemen: is men in tegendeel
overtuigd, dat de manier van voorstellinge en de bepaaling van den aart en wyze,
hoe Christus in het H. Avondmaal tegenwoordig is, geenzins de hoofdzaak uitmaakt,
waarom zoude men dan niet, aan Christenen van eene andere belydenisse, het H.
Avondmaal konnen toedienen? En wanneer de Consistorien, die door de
Landsheeren gevolmachtigd, Kerk-gebruiken (Liturgien) en Godsdienstplechtigheden ontworpen en vast gesteld hebben, het oorlooven, om, by zekere
voorkomende gevallen, zich van een ander Kerk-gebruik te bedienen, handelt als
dan een Luthersch Predikant niet regelmaatig, wanneer hy, overeenkomstig met
deeze vergunninge en vryheid, te werk gaat? Kan hem zyne Ampts-aanstelling ooit
verplichten om in de beoefeninge van de werken der liefde nalaatig te zyn? En
wanneer dezelve tegen de geboden van Christus aanloopt, moet hy dan Gode niet
meer gehoorzaam zyn dan den Menschen? Men bedenke hier by 't geen Paulus
deedt om hen, die noch geene Christenen waren, voor het Christendom te winnen,
Act. XVI. 3. en men leeze de vrymoedige verklaaring van deezen voortreffelyken
(*)
Apostel 1 Cor. IX. 19-23 ‘Want, hoewel ik

(*)

Volgens de overzetting van Luther.
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vry ben van ieder een, zoo heb ik nogthans my zelven ieder een tot een knecht
gemaakt, op dat ik veelen van hun winnen zoude; den Jooden ben ik geworden als
een Jood, op dat ik de Jooden winnen zoude; den geenen die onder de wet zyn,
ben ik geworden als onder de wet, op dat ik die geenen, die onder de wet zyn,
winnen zoude; den geenen, die zonder de wet zyn, ben ik, als zonder wet, geworden:
(daar ik nogthans niet zonder de wet ben voor God, maar ben onder de wet van
Christus,) op dat ik de geenen, die zonder de wet zyn, winnen zoude. Den zwakken
ben ik geworden als een zwakke, op dat ik de zwakken winnen zoude: ik ben ieder
een allerlei geworden, op dat ik allezins immers eenigen zoude zalig maaken. Maar
dat doe ik om het Evangelium, op dat ik het zelve mede zoude deelachtig worden.
Wat zal nu niet een Christenleeraar, hy zy Luthersch of Gereformeerd, om dier
Christenen wille doen, die in zekere stukken van eene andere meeninge zyn? Zal
hy geen kind doopen voor dat hy zeker weet, dat deszelfs ouders de leere der
Luthersche Kerk, aangaande den H. Doop, volledig verstaan? Zal hy geen
Avondmaal houden voor dat hy weet, dat alle dischgenooten, der Luthersche
meeninge, aangaande de tegenwoordigheid van Christus in het H. Avondmaal, met
eene daadelyke kennisse der gronden en tegengronden, zyn toegedaan? Dan zal
hy zeker weinige Kinderen doopen en zeldzaam het H. Avondmaal konnen houden.
----- Beklaagelyk genoeg is het, dat men zich noch by veele van zulke
verweer-redenen moet bedienen. Hy, die zich, uit onkunde, eene zoo laage
voorstelling van de Avondmaals-leer der Gereformeerden maakt, laate zich
daaromtrent onderrichten, en leeze eens Calvini institutionem christ. relig. lib. IV.
Cap. XVII. en byzonder § 2. 3. 4. 5. Wanneer, gelyk in ons Vaderland, reeds op
verscheiden plaatzen geschiedt, Luthersche Predikanten somtyds in Gereformeerde,
en Gereformeerde Predikanten in Luthersche Kerken prediken; wanneer men in
beide Kerken, ieder Evangelisch Christen, hy mooge, naar zyne belydenis, Luthersch
of Gereformeerd heeten, tot het H. Avondmaal den toegang liet; wanneer de
Predikanten, van beide partyen, zich niet door byzondere Kerkgebruiken en
Godsdienst - plechtigheden lieten wederhouden, om hunne Geloofsbroeders zonder
onderscheid aan te neemen; wanneer men der Catechizeerende jeugd vroegtydig
inscherpte en den volwassenen ten rechten tyde be-
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hoorlyk herinnerde, dat de Gereformeerden en Lutheraanen, eigenlyk gezegd,
Broeders zyn, zoo zoude men ongemerkt tot de zoo wenschelyke uitwendige
vereeniginge van beide Kerken meer toebrengen, dan de zoo veel ophef maakende
onderneemingen van zommige byzondere persoonen, die daartoe noch van deeze
noch van geene Kerk eenige volmacht hebben bekomen, ooit of ooit zullen uitrichten:
want misschien zouden deezen, waarschynelyk, by aldien hunne onderneemingen
gelukten, het welk geen Evangelisch Christen wenschen kan, eene vierde
Religieparty in het heilige Roomsche ryk stichten. Voor de echtheid van dit gegeeven
bericht kan ik volkomen instaan, te meer, daar ik het zoo wel uit den mond van den
Heer Predikant Thilo zelfs, als van zulke persoonen, heb, die van de waare toedracht
der zaake op het best en zekerste onderricht waren.
Voor het overige ben......
A.

Waarneeming, wegens eene hevige krampcoliek, door eene sterke
gifte van het opium geneezen.
Door * * * M.D.
De beste Geneesmiddelen raaken niet zelden in minagting, wanneer zy niet altoos,
en onder alle omstandigheden, de verlangde uitwerking doen, zonder dat men zig
genoegzaame moeite geeft, om te onderzoeken, om welke redenen het middel, in
een voorkoomend geval, de gewenschte uitwerking niet kan hebben, ----- en zonder
dat men overweegt, of de gifte van het middel, aan de hevigheid der Ziekte, en aan
de byzondere gesteldheid des Lyders, beantwoord. ----- Zo ziet men dikwils dat de
Koorts-bast, te vergeefs, in hartnekkige Koortsen, gebruikt, en uit dien hoofde, zelfs
door Lieden van de Konst, uit eene blinde vooringenoomenheid, veroordeeld wordt;
----- daar nogthans de waare reden niet in het vermogen van dit Godlyk middel,
maar alleen in de geringe Gifte moet gezogt worden.
Dit laatste heb ik ook, onder anderen, zeer dikwils, by het gebruik van het Opium,
waargenomen, en de volgende
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Waarneeming is my daaromtrent zo overtuigend voorgekomen, dat ik niet ondienstig
geoordeeld heb, dezelve aan myne Konstgenooten mede te deelen.
Een Meisje, omtrent 18 Jaaren oud, en van eene gezonde en bloedryke
gesteldheid, kreeg, juist op het tydstip dat zy de menses verwagtte, hevige pynen
in 't lyf, die ik voor molimina menstrua hield, en waarvoor ik haar eene Aderlaating
op den voet liet doen; doch zo min de Aderlaating, als de Anodyna, die ik haar gaf,
deeden eenige uitwerking. Integendeel, ik vond haar den volgenden dag veel erger,
en zo wel de Braakingen, als andere toevallen, overtuigden my dat het een Kramp
coliek was. Ik liet de Aderlaating herhaalen, en het gebruik der pynstillende en
verzagtende middelen, voortzetten, doch alles vruchteloos: ----- en nog de herhaalde
Clysteren, nog de zagte Laxantia, uit de pulp. Cassiae, met het Oleum Amygdalorum:
nog de Vesicatoria, zelf op den Buik, deeden eenige uitwerking. 'Er volgde geen
ontlasting; en niettegenstaande de steeds vermeerderde Gifte van het Laudanum,
bleeven de pynen aanhouden. ----- In deezen toestand bleef de Lyderesse tot aan
den dertienden dag der Ziekte; en terwyl ik aan den eenen kant volkomen overtuigd
was, dat het inderdaad een Kramp-coliek was, en aan den anderen kant zag dat
alle aangewende hulpmiddelen vruchteloos waren, zo viel ik op de gedachten, of
misschien het Lichaam, door het aanhoudend en trapsgewyze vermeerderd gebruik
van het Laudanum, aan de werking van dit middel mogte gewend zyn; en besloot
dus haar zo veel op éénmaal te geeven, als zy, geduurende de laatste vier- en
twintig uuren, by herhaalde Giften, had genoomen, en dit bedroeg 8 Grein. ----Deeze hoeveelheid, in eene Gifte gegeeven, deed de verlangde uitwerking. ----- De
Lyderesse viel, na verloop van één uur, in slaap, en sliep eenige uuren agter een;
de pynen bedaarden; 'er kwamen sterke zweetingen, die ik door een aftrekzel van
de Chamillen-bloemen bevorderde; en nog denzelfden avond volgde, na het zetten
van een Clysteer, een sterke Stoelgang. Ik gaf haar vervolgens zagte
Laxeermiddelen, met de Kina, die den geheelen aanval deeden bedaaren.
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Aanmerkingen over de planeet Mercurius, byzonder dienende om
aan te wyzen, in welk gedeelte van den loopkring dier dwaalstarre
dezelve zigtbaar helderst is.
(Uit het Engelsch.)
De oude waarneemingen van de Planeet Mercurius zyn zeer schaars. PTOLOMEUS
in zyn Almagest heeft 'er slegts zestien, van welken 'er twee volstrekt mis zyn: naa
deezen vind ik tot den tyd van TYCHO geene waarneemingen van eenig gebruik,
dan eenige weinige gedaan door GUALTERE omtrent het einde der Zestiende Eeuwe.
COPERNICUS klaagde, dat hy nimmer eene goede waarneeming kon magtig worden.
TYCHO BRAHE, LONGEMONTANUS, MARGRAFF en RICCIOLI slaagden gelukkiger, en
deeden 'er verscheidene; doch de meeste zyn van weinig nuts tot het verbeteren
der Tafelen: dewyl de Planeet zich toen niet in het vereischte gedeelte van derzelver
Loopkring bevondt; deeze tegenwerping is ook in 't midden gebragt tegen veele van
de talryke waarneemingen van HEVELIUS, schoon eenige derzelven aanneemelyk
mogten weezen, indien ze met genoegzaame naauwkeurigheid wierden berekend.
HALLEY en LA HIRE deeden hunne waarneemingen met meerder stiptheid, als mede
onze groote Starrekundige FLAMSTEAD; doch de laatstgemelde heeft Mercurius
bykans geheel overgeslaagen, 't welk zeer te verwonderen is: dewyl hy anders geen
voorwerp aan den Hemel zyner opmerkinge liet ontglippen.
Van alle de bovengemelde Starrekundigen geloof ik dat niemand dan LA HIRE
Mercurius ooit in den Meridiaan zag: zy namen die Planeet waar, wanneer hy naby
den Horizon was; welke waarneemingen elk weet dat veel onnauwkeuriger zyn. LA
HIRE zelfs gelukte het maar zeldzaam, want in de Memoires de l'Academie Royale
des Sciences. 1764, zegt de Abbé CHAPPE D'AUTEROCHE, dat men in de voorgaande
Memoires niet meer dan acht of negen Meridiaan - Waarneemingen aantreft; doch,
zints dat jaar zyn 'er veele gedaan, als gezien kan worden in de Schriften van de
Heeren LE GENTIL, DE THURY, DE LA LANDE, MASKELYNE, MESSIER en anderen; schoon
teffens de meesten gewag maaken van de zwakheid des
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lichts van de Planeet, en dat zy zich dikwyls te leur gesteld vonden: 't welk daar aan
moet worden toegeschreeven, dat zy 'er na zagen als Mercurius verst van de Zon
verwyderd was, wanneer zy altoos zeer flauw licht van zich geeft.
Wy zullen, en dit is het hoofdoogmerk deezes geschrifts, nu aanwyzen, in welk
gedeelte van zyn Loopkring Mercurius onzigtbaar is, in welk hy zich helderst vertoont,
als mede wanneer hy het licht begint te verliezen of te herkrygen. De Heer D'ARQUIER
vermeldt, in de Voorreden van zyne Observations Astronomiques, dat Mercurius
onzigtbaar is by zyne benedenste Conjunctie, en zigtbaar by zyne bovenste; en dit
is, naar men my berigt heeft, bykans alles wat hy, ten aanziene van dit onderwerp,
zegt. Ik wend my, derhalven tot eene Memorie, welke ik in de Fransche Academie
der Weetenschappen hoorde leezen, behelzende eenige Waarneemingen, in de
Jaaren MDCCLXXVIII en MDCCLXXIX gedaan, door Mr. EDWARD PIGOTT, en die
men belastte te drukken in hunne Savans Etrangé. Uit dit papier zyn de meeste der
volgende Aanmerkingen ontleend; doch hier opgegeeven met eenige veranderingen;
dewyl ik, naa dat hetzelve geschreeven was, eenige bykomende Waarneemingen
gedaan, en aanmerkingen gemaakt heb, welke ik, om herhaalingen te vermyden,
de vryheid neem met die van Mr. EDWARD PIGOTT zamen te voegen.
Voor 1. Mercurius is helderst tusschen zyne Elongatien en bovenste Conjunctie,
digt by de laatste kan hy veeltyds gezien worden: hy wordt onzigtbaar kort naa dat
hy door zyne Elongatie gegaan is na zyne benedenste Conjunctie, en weder zigtbaar
weinig dagen voor zyne naaste Elongatie. Dit is de uitslag van meer dan zestig
Waarneemingen gedaan met een werktuig om de overgangen waar te neemen,
welks Telescoop Vyftigmaal vergroot. ----- En hebbe men hier in agt te neemen, dat
alle deeze aanmerkingen slaan op het vertoon deezer Planeet, wanneer dezelve
aan den Meridiaan is.
Ten 2. Wanneer Mercurius eene groote Zuidelyke Declinatie heeft, of wanneer
de Dampkring eenigzins bezet is, kan hy zelden gezien worden in die deelen van
zynen Loopkring, waar hy weder licht begint te krygen, of verliest zeer veel van zyne
helderheid.
Ten 3. De schynbaare Helderheid van Mercurius, op zyn helderst, is omtrent
dezelfde met die van Sirius, met de Zon in Conjunctie.
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Ten 4. Als een bykomende proef van de helderheid deezer Planeet, vind ik acht
waarneemingen, gedaan met een Quadrant van achttien duimen, welks Telescoop
twee voeten brandpunt en 't glas eene opening van een duim heeft, achtienmaal
vergrootende: met welk Werktuig het zeer bezwaarlyk valt Starren van de zevende
grootte te zien, wanneer de koperdraaden 't minst verlicht zyn.
Ten 5. De schielyke verandering van de helderheid deezer Planeet is zeer
opmerkenswaardig; zynde dezelve zomtyds zeer groot in minder dan vier en twintig
uuren.
Ten 6. Op den elfden van July des Jaars MDCCLXXIX nam Mr. EDWARD PIGOTT
de Planeet waar, welke toen minder dan drie Graaden van de Zon was: en hier uit
mogen wy afleiden, dat dezelve somtyds in Conjunctie met de Zon kan gezien
worden.
Ten 7. Is het zonderling, dat Mercurius en Venus zich het helderst vertoonen in
de tegenovergestelde gedeelten hunner Loopkringen, de eerste tusschen zyne
Elongatien en bovenste Conjunctie, de ander tusschen haare Elongatien en
benedenste Conjunctie. Venus wordt als wassende zeer volmaakt gezien, byzonder
by haare benedenste Conjunctie, terwyl Mercurius zelden aan de Meridiaan verschynt
met zulk een volmaakt schynzel.
Ten 8. Ingevolge van den regel, in de eerste deezer Aanmerkingen te
nedergesteld, is gemaklyk op te maaken, hoe dikwyls Mercurius in een jaar kan
gezien worden. In het volgend jaar (MDCCLXXXV) kan men deeze Planeet omtrent
tweehonderd keeren aan den Meridiaan waarneemen.
Ik hoop, door indeezervoege getoond te hebben hoe gemaklyk en hoe dikwyls
Mercurius kan gezien worden aan den Meridiaan, zelfs met de gemeenste
gebruiklyke Werktuigen, dat de beoefenende Starrekundigen zich zullen opgewekt
vinden, om meer aandagts te besteeden aan deeze maar al te zeer verwaarloosde
Planeet.
Niets meer heb ik, hier aan toe te voegen, dan dat het Geschiedkundig gedeelte
van dit verslag voornaamlyk ontleend is uit de Memoires de l'Academie des Sciences,
en dat wy 't zelve grootendeels verschuldigd zyn aan den boven allen lof verheevenen
DE LA LANDE, aan wien wy ook dank moeten weeten de netheid der tegenwoordige
Tafelen van Mercurius, welke zelden meer dan twee Seconden missen.
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Natuurlyke historie van de sneppen, en byzonder van de houtsnep.
(Volgens den Heer DE BUFFON.)
De Snep heet, in 't Grieksch, Σκολοπαξ; in 't Latyn, Gallinago of Perdix Rustica; in
't Italiaansch, Becassa; in 't Fransch, Becasse; in 't Hoogduitsch, Holtz-Schnepffae;
in 't Poolsch, Slomka; in 't Zweedsch, Merkulla; in 't Engelsch, Wood-cock; in 't
Turksch, Tcheluk.
Misschien is, onder alle Trekvogelen, de Snep de Vogel van welken de Vogelaars
het meeste werk maaken, zo uit hoofde van de lekkerheid, als van wegen het gemak
om dit Gevogelte te vangen, 't welk in de Fransche bosschen, omtrent het midden
van October, nederstrykt. Als dan vermeerdert deeze Vogel de menigte van smaaklyk
wild; hy daalt af van de hooge bergen, des Zomers bewoond; de eerst opkomende
koude doet hem van daar te onswaards vertrekken; want zyne reistochten bestaan
meer in uit de hoogte der lugt neder te daalen, dan in lange en verre tochten, gelyk
die der Vogelen, die van land tot land trekken. Het is van de hoogte der Pyreneesche
en Alpische Gebergten, waar de Sneppen den Zomer gesleeten hebben, dat zy,
met het vallen van de eerste sneeuw, op die bergtoppen, met den aanvang van
October, nederkomen op het houtgewas der laagere heuvelen, en vervolgens in
onze vlakten.
De Sneppen komen 's nagts, zomtyds over dag, met een betrokke lugt, altoos
een of twee gelyk, nooit in troepen; zy stryken neder op 't geboomte, 't hakhout,
bovenal, beminnen zy; bosschen, waar in veel gronds is, en veele afgevalle bladeren
liggen. Zy onthouden zich daar den geheelen dag zeer stil, en zodanig verborgen,
dat men ze met honden moet opstooten; zomtyds slippen zy tusschen de beenen
des Jaagers door; deeze digte plaatzen verlaaten zy met het vallen van den avond,
om zich te verspreiden in de opener plaatzen, wanneer zy veelal de betreede paden
volgen: zy zoeken zagten grond, vogtige plekken, het water by de bosschen, en de
kleine meiren, om den bek en pooten, die met aarde in het zoeken van voedzel
vervuld zyn, af te wasschen. Alle Sneppen hebben dezelfde houding, en gaan op
denzelfden
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voet te werk; wie 'er een gezien heeft, heeft de geheele soort gezien, zo gelyk zyn
ze van character.
Opvliegende, slaat de Snep de vleugels met geweld; zy vliegt recht uit in het hoog
geboomte; doch in 't kleinder houtgewas vindt zy zich genoodzaakt bogten te
maaken; vliegende verschuilt zy zich agter het digtste hout, om 't oog des Jaagers
te ontwyken. De vlugt van de Snep, schoon snel, is niet hoog, ook vliegt zy niet lang
agtereen; met zo veel vaarts daalt zy na beneden, dat zy wel gelykt naar een klomp
aan zyne eigene zwaarte overgelaaten: weinig oogenblikken naa het nederkomen,
loopt zy met rasse schreden; dan welhaast staat zy stil, steekt den kop om hoog,
en ziet na alle kanten rond, om wel verzekerd te zyn dat 'er geen kwaad haar omringt,
eer zy den bek in den grond steekt. PLINIUS vergelykt, te recht, de Snep en Patrys,
ten aanziene van het snel loopen; deeze laatstgemelde zoekt zich desgelyks te
verbergen; en wanneer men denkt denzelven te vinden, ter plaatze waar men ze
heeft opgestooten, zyn ze reeds op een grooten afstand van dezelve verwyderd.
Het schynt, dat deeze Vogel, met zyne groote oogen, niet wel dan in schemerlicht
ziet, en hinder heeft by een sterker licht: dit blykt uit de beweegingen, welke hy
maakt, die nooit zo sterk zyn als in 't vallen van den avond, en by 't aanbreeken van
den dag, en de begeerte om van plaats te veranderen voor het opgaan of het
ondergaan der zonne, is zo sterk en dringend, dat men waargenomen heeft, hoe
Sneppen, in eene kamer opgesloten, alle morgens en avonden geregeld eene
pooging deeden om te vliegen, terwyl zy by dag en nagt alleen liepen, zonder zich
te verheffen; waarschynlyk houden zich de Sneppen in de bosschen by donkere
nagten stil; doch wanneer het lichte Maan is, gaan zy uit om voedzel te zoeken; van
hier noemen de Vogelaars de Volle Maan van November, de Sneppen-maan,
wanneer zy in grooten overvloed, op verschillende wyzen, verschalkt en gevangen
worden.
ALBERTUS bedriegt zich, wanneer hy gelooft en aantekent, dat de Sneppen de
bebouwde Plaatzen en Hoven opzoeken om de Zaaden op te pikken: dewyl noch
de Sneppen, noch eenige Vogel van dit Geslacht, vrugten of zaaden aanroert, - de
gedaante van hun Bek, die recht, zeer lang, en slap aan 't einde is, alleen zou haar
deeze soort van voedzel ontzeggen; zy aazen alleen op Wormen,
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welke zy zoeken in losse aarde, op vogtige en moerassige plaatzen; zy krabben
den grond niet om met de klaauwen, alleen doen zy de bladeren weg met den bek,
dezelve ter slinker en rechter zyde met vaart heen werpende. Het blykt dat de Snep
meer op den reuk dan het gezigt af de Spys zoekt en onderscheidt. Zy ziet slegt;
doch de Natuur schynt haar aan 't einde van den Bek een zintuig meer gegeeven
te hebben, zeer overeenkomstig met haare wyze van leeven: de punt is eer vleeschdan hoornagtig, en vatbaar voor eene soort van gevoel, geschikt om het bekwaame
voedzel in de vogtige en moerassige plaatzen te ontdekken; een voorregt, haar met
andere Vogelen geschonken, wier leevenswyze met de haare overeenkomt. ----Voor het overige is de Bek van de Snep, ruuw, en als geweerhaakt aan de kanten,
op het einde en in de lengte diep gegroefd: het bovenste gedeelte alleen vormt de
ronde punt, en steekt over het benedenste gedeelte heen, 't welk als afgeknot is,
en door een schuinsche geleding in het bovenste sluit. In verscheide taalen heeft
deeze Vogel den naam van de langte des Beks ontleend. ----- De Kop heeft meer
van het vierkante dan van het ronde. ----- De Pluimadie, die fraai is, behoeven wy,
om derzelver algemeene bekendheid, niet te beschryven.
GESNER treft de grootte van de Snep beter, door dezelve met die van den Patrys
gelyk te stellen, dan ARISTOTELES, die een Hen ten voorbeelde neemt; of de gemeene
Hoenders moeten in Griekenland kleinder gevallen hebben dan by ons. De Sneppen
zyn altoos zeer wel in 't vleesch, en zeer vet op 't einde van den Herfst, wanneer
zy, als mede een groot gedeelte des Winters, eene zeer gezogte spyze opleveren,
schoon het vleesch bruin en geheel niet malsch is: doch het blyft lang goed; zy
worden met ingewand en alles opgedischt, dit geeft de beste saus aan dit wild. Men
heeft waargenomen, dat de Honden 'er niet van eeten; het moet weezen dat die
geur hun niet behaagt, en wel zeer tegenstaat; ook kan men bykans geen Honden,
dan Waterhonden, gewennen op de Sneppenjagt. Het vleesch der Jongen is veel
min sterk van reuk, maar witter en malscher dan dat der Ouden; alle vermageren
zy, hoe nader men aan 't Voorjaar komt, en alle, die overblyven, in den Zomer, zyn
als dan hard, droog, en sterk van reuk.
't Is op 't einde van den Winter, of in de maand Maart, dat alle de Sneppen bykans
onze vlaktens verlaa-
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ten, om na het gebergte weder te keeren, tot de eenzaamheid geroepen door de
Liefdedrift. Gepaard ziet men deeze Vogels in den Voortyd vertrekken; zy vliegen
dan zeer snel, en zonder zich by nagt op te houden: doch 's morgens verbergen zy
zich in het houtgewas, om 'er den dag te slyten, en vertrekken 's avonds, om de
reis te vervorderen; den geheelen Zomer onthouden zy zich op de eenzaamste
plaatzen, en de hoogste bergen, waar zy nestelen, als in die van Savoie, Zwitzerland,
Dauphine, Jura, Bugey en het Voigtsche Gebergte; daar blyven 'er eenige in de
hoogste Landschappen van Engeland en Frankryk, als in Bourgogne en Champagne.
't Is ook niet zonder voorbeeld, dat eenige Paaren Sneppen, in onze laagere
Landschappen overgebleeven zyn en 'er genesteld hebben, waarschynlyk door
eenig toeval in hun wegvliegen vertraagd, en door den Paartyd verrascht, verre van
de plaatzen, werwaards zy door haare natuurlyke neiging heen gedreeven worden.
----- EDWARDS meende, dat zy alle, gelyk andere Vogels, na verder Noordwaards
gelegene gewesten trokken; waarschynlyk was hy niet onderrigt van hun vertrek
na 't gebergte, en de reisroute welke zy neemen naar een geheel ander plan dan
dat der andere Vogelen; alleen bestaande in van het gebergte na beneden, en van
beneden na het gebergte te trekken.
De Snep maakt haar nest op den grond, even als andere Vogelen, die niet op de
boomtakken roesten; dit nest bestaat uit bladeren of drooge kruiden, doormengd
met kleine takjes; het is zonder kunst zamengeknoopt tegen een boomstam of
grooten stronk: men vindt in 't zelve vier of vyf langwerpige Eijeren, een weinig
grooter dan die van gemeene Duiven, ze zyn rosagtig graauw, met donkerder en
zwartagtige plekken. Ons is, den vyftienden van April, een nest met Eijeren gebragt.
Wanneer de Jongen gekipt zyn, verlaaten zy het nest, en loopen, schoon nog met
de eerste veeren bedekt, daar omstreeks: zelfs beginnen zy te vliegen eer zy andere
pennen dan die der vleugelen hebben; ontdekt wordende, tragten zy op die wyze
loopende en vliegende weg te komen. Men heeft gezien dat een Mannetje en Wyfje
een der Jongen, de zwakste buiten twyfel, opnamen, en meer dan duizend schreden
mededroegen. Het Mannetje verlaat het Wyfje niet, zo lang de Jongen de ouderlyke
hulp behoeven; het slaat geen geluid dan in den tyd hunner opvoedinge, en in den
paartyd; het overige gedeelte des Jaars zwygt het zo volkomen
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als het Wyfje; wanneer het broedt, zit het Mannetje bykans bestendig by 't zelve,
en zy schynen groot genoegen te scheppen in als dan den bek op elkanders rug te
leggen. Deeze Vogels, van eenen eenzaamen en wilden aart, zyn dus liefhebbend
en teder; zelfs worden ze beheerscht door minnenyd: want de Mannetjes vegten
geweldig elkander een Wyfje betwistende: zy worden bot en vreesagtig als het
gevoel der Liefde, bykans altoos met Moed vergezeld, hun verlaat.
De Snep is zeer algemeen. ALDROVANDUS en GESNER hebben dit reeds opgemerkt.
Men vindt deezen Vogel zo wel in de Noordsche als in de Zuidelyke Gewesten, zo
wel in de Nieuwe als in de Oude Wereld; hy is bekend door geheel Europa, in Italie,
in Duitschland, in Frankryk, in Poolen, in Rusland, in Silesie, in Zweeden, ja zelfs
in Groenland, waar hy den naam van Suarsuck draagt; op Ysland maakt de Snep
een gedeelte van het wild uit, 't welk overvloedig is op dat Eiland, schoon met
Ysschotzen als bedekt. De Sneppen worden aan de noordlykste en oostlykste
grenzen van Asie gevonden, waar ze gemeen zyn, in de taal der Kamtschatkaers,
(*)
Koriaquers en Kouriliers hebben zy haare eigene benaamingen . De Heer GMELIN
heeft 'er eene menigte gezien te Mangasea, in Siberie, aan de Jenisca; en schoon
de Sneppen hier in grooten overvloed gevonden worden, maaken zy slegts een
klein gedeelte uit van het verbaazend aantal Winter- en Strandvogelen, 't welk aan
de boorden van die Rivier byeen komt.
Desgelyks wordt de Snep in Persie, in Egypte, omstreeks Cairo, gevonden, deezen
zyn waarschynlyk die naar deeze Gewesten in November, over Maltha, heen trekken,
met een Noorden- en Noordoosten wind, en 'er zich niet dan by tegenwind
onthouden. In Burbanje komen ze, even als in Frankryk, in October, en blyven 'er
tot Maart. 't Is zeer zonderling, dat deeze Vogelsoort, ten zelfden tyde, het Noorden
en Zuiden vervult, of ten minsten zich onder de brandende Lugtstreek kan onthouden,
natuurlyk eigen schynende aan koude Lugt-

(*)

De Kamtschatkaers noemen de Snep, Saakouloutch, die der Koriaquers heeten haar Tcheieia,
en op de Kourilische Eilanden is de naam Petori. Hist. Gen. des Voyages. Tom. XIX. p. 359.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

202
streeken: want ADANSON heeft de Snep ontmoet op de Eilanden van Senegal; andere
Reizigers hebben ze gezien in Guinee, aan de Goudkust; KAEMPER in Zee, tusschen
China en Japan, en het schynt dat KNOX ze op Ceylon aantrof. Vermids de Snep
zich in alle Lugtstreeken onthoudt, en in 't Noorden van het Oude Vasteland, is het
geenzins wonder, dat men haar weder ontmoet in de Nieuwe Wereld; zy is gemeen
by de Illineezen, en in 't geheele Zuidlyke gedeelte van Canada, als mede in
Louisiane, waar zy een weinig grooter valt dan in Europa, 't geen toegeschreeven
wordt aan den overvloed van voedzel: zeldzaamer komt zy voor in de Noordlyker
streeken van America.
Drie meldenswaardige Verscheidenheden komen ons voor by de Sneppen.
I. De Witte Snep. Deeze verscheidenheid is zeldzaam, althans in Frankryk; nu
eens is de Pluimadie geheel wit; doch meermaals gemengeld met eenige graauwe
of kastanjebruine streepen; de Bek is bleek geel; de Pooten zyn dof geel, met witte
nagelen; dit schynt aan te duiden, dat deeze Witheid eene Ontaarting te kennen
geeft, verschillende van de verandering van Zwart in Wit, welke de Dieren in de
Noordlyke Lugtstreeken zo dikwyls ondergaan; en deeze Ontaarting, in het Geslacht
der Sneppen, heeft veel overeenkomst met die der Witte Negers onder de Menschen.
II. De Roode Snep. In deeze Verscheidenheid is de geheele Pluimadie rood by
rood, golfswyze, met streepen op een helderder grond. Die verscheidenheid schynt
nog zeldzaamer dan de eerstgemelde; de eene zo wel als de andere trof men aan
op de jagt des Konings, in de maand December, 1775, en zyne Majesteit deedt ons
de eere om dezelve aan ons toe te schikken, door den Graaf D'ANGIVILLER, ten einde
ze in zyn Cabinet zouden geplaatst worden.
III. De Vogelaars maaken onderscheid tusschen twee soorten van Sneppen, de
groote en de kleine naamlyk; maar, dewyl de aart en leevenswyze dezelfde zyn in
beide, en zy, voor 't overige, elkander volmaakt gelyken, merken wy deeze geringe
verscheidenheid van grootte alleen aan als toevallig, en tot elk op zich zelven
behoorende, of als die, welke plaats vindt tusschen jongen en volwassenen; 't welk,
by gevolge, geen twee onderscheiden soorten uitmaaken, daar zy met elkander
paaren en jongen teelen.
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Verslag van 't leeven en de werken van Willem Jacob 's
Gravesande, Hoogleeraar in de Wiskunde, Starrekunde, en
Wysbegeerte te Leyden.
WILLEM JACOB 'S GRAVESANDE stamde af van een oud en aanzienlyk Geslacht te
Delft, hy werd in 's Her togenbosch gebooren op den zeven- en twintigsten van
Herfstmaand des Jaars MDCLXXXVIII. Zyn Vader THEODORUS 'S GRAVESANDE, die
te laastgemelde Stede aanzienlyke Ampten bekleedde, hadt niet min dan acht
Zoonen en twee Dogters, aan welker opvoeding hy niets spaarde te koste te leggen.
Onder de Leermeesters, die hy hun gaf, was zekere TOURTON, wiens hoofdlief
hebbery de Wiskunde welhaast tot zynen Kweekeling WILLEM JACOB overging, en
zo zeer de overhand nam, dat hy als Leermeester zich verpligt vond om nagt en
dag te werken, ten einde de spoedige vorderingen zyns Leerlings hem niet voorby
streefden.
In den Jaare MDCCIV begaf zig onze 's GRAVESANDE met twee zyner Broederen
na de Hoogeschool te Leyden. Schoon hy daar zich op de Regtsgeleerdheid, als
zyne Hoofdstudie, bevlytigde, liet hy egter zyne geliefde Wiskunde niet vaaren, en
stelde daarop eene Proeve, over de Doorzigtkunde, deels vervaardigd op een
Collegie, 't welk hy, om aan den wil van zynen Vader te voldoen, bywoonde; doch
hem niet smaakte: schoon het blyken droeg van de jeugdigheid des Schryvers, kon
het de goedkeuring van den bezwaarlyk voldoenbaaren JEAN BERNOULLI wegdraagen;
het zag het licht in den Jaare MDCCXI. De drie Broeders werden op den zelfden
dag Doctors in de Regten, te weeten op den vyf en twintigsten van Wynmaand
MDCCVII, en begaven zich na den Haage om hunne Regtsgeleerdheid daadlyk te
werk te stellen. De Verhandeling over de Zelfmoord, door onzen 's GRAVFSANDE
opgesteld, by gelegenheid van het verkrygen der Doctoraale waardigheid, stak uit
in orde en klaarheid. Welhaast maakte hy kennis met allen, die in den Haage zugt
voor Letteroefeningen betoonden, en werd een der voornaamste Leden van een
Gezelschap, 't welk het Journal Litteraire in den Jaare MDCCXIII begon uit te geeven;
zyne grootste helpers waren MARCHAND, VAN EFFEN, SALENGRE, ALEXANDERE en ST.
HYACINTHE.
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Veel stukjes daarin kwamen van zyne hand, en bragten niet weinig toe aan de agting
en opgang van dit Geleerd Tydschrift. 't Welk verscheide lotwisselingen onderging.
Behalven de Uittrekzels van Werken over de Wis-en Natuurkunde, vindt men 'er
verscheide Verhandelingen in van zyn eigen Maakzel, die stoffe tot Geleerde
(*)
Twistschriften, met de grootste Mannen van dien tyd, verschaften .
Hy moest, in den Jaare MDCCXV deezen Letterarbeid staaken, benoemd zynde
om den Baron van WASSENAAR VAN DUIVENVOORDE en den Heer van BORSELE VAN
DEN HOOGE, door de Staaten na Engeland gezonden om Koning GEORGE den I met
zyne komst op den Throon geluk te wenschen, als Secretaris te vergezellen. Dit
Gezantschap duurde niet wel een Jaar, en dus was zyn verblyf in Engeland kort.
Zyne omstandigheden gaven hem gelegenheid om de vreemde bekwaamheid zich
eigen te maaken, dat hy, te midden van een gezelschap, kon werken als of hy alleen
in zyn kamer zat. Het vertrek, voor hem geschikt, was de verzamelplaats der Heeren,
die in het gevolg der Afgezanten waren; hy ontving ze, hoe druk hy ook mogt bezig
zyn, en liet hun vrylyk praaten, terwyl hy werkte; onder voorwaarde, dat, indien zy
iets zeiden, 't geen hy verlangde te weeten, op zyn verzoek de voorsteller van 't
zelve zulks voor hem zou herhaalen. Zulks bragt te wege dat hy zich zo weinig
bemoeide met het geen buiten hem omging, dat hy de zwaarste berekeningen kon
volbrengen, door een groot gezelschap omringd.
Te Londen vondt hy zyne oude Vrienden, de Heeren BURNET, met welken hy te
Leyden verkeerd hadt, en door hun geraakte hy in nauwe kennis met hun Vader
den beroemden Bisschop van Salisbury en veele andere Geleerden, bovenal met
den wereldwydvermaarden NEWTON, die hem veel agtings en vriendschaps betoonde.
Hy verwierf de eer van Lid der Koninglyke Societeit te worden.
Uit Engeland wedergekeerd, zette hy zich weder in den Haage neder. Het
genoegen 't welk hy hier smaakte werd gestoord door den dood zyns Vaders in den
Jaare MDCCXVI. Dan het volgend Jaar vondt hy zich geroepen tot een post,

(*)

Een breedvoerig verslag hiervan, als mede van de hier vervolgens aangestipte Werken, is
te vinden in de Dictionaire Historique par PROSPER MARCHAND, uit welke wy dit Artykel
ontleenen, en daar in gevoegd door den Uitgeever, een Boezemvriend van 's GRAVESANDE.
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geheel beantwoordende aan zyn Hoofdneiging. De Baron VAN WASSENAAR VAN
DUIVENVOORDE, die 's GRAVESANDE zeer beminde en in Engeland gezien hadt, hoe
veel werks NEWTON en andere Wiskundigen van hem maakten, prees hem den
Bezorgeren der Leydsche Hoogeschoole aan, met dien gelukkigen uitslag dat hy
geroepen wierd tot Hoogleeraar in de Wis- en Starrekunde. Zyne Intree-redenvoering
duidde aan wat men van hem te wagten hadt; zy handelde over 't Nut der Wiskunde
in alle Weetenschappen en bovenal in de Natuurkunde, als mede over de volmaaking
der Starrekunde uit de Natuurkunde te ontleenen. Op dit laatste stondt hy byzonder
stil om zyne Toehoorders voor te bereiden tot het hooren zyner lessen over de
Natuurkunde, schoon deeze Weetenschap eigenlyk niet begreepen was onder die,
welke zyn Beroep hem vorderde te onderwyzen. 't Was noodig dat hy daar in Les
gaf. De Hoogleeraar SENGUERD hielt zich in zyne Wysgeerige lessen nog aan den
Schoolschen leertrant. Te Leyden was de Wysbegeerte van NEWTON, die
Wysbegeerte, welke alle veronderstellingen verwerpt en niets aanneemt dan 't geen
wiskundig beweezen is of op proeven rust, geheel onbekend. 's GRAVESANDE was
de eerste, die het ondernam buiten Engeland in dezelve te onderwyzen, en hy deed
het met alle mogelyke toejuiching: zyn toestel van Werktuigen, die hy steeds
vermeerderde en volmaakte, verbaasde de bywoonders zyner Lessen over de
Natuurkunde, die eene geheel andere gedaante aannam. ----- In de Starrekunde
behaalde hy geen minder roem, daar hy de weezenlyke oorzaaken van de beweeging
der Hemelsche Lichaamen, met zo veel schranderheids door NEWTON ontdekt, in
plaats stelde van de ingebeelde Draaykringen van DESCARTES, waaraan men zich
dus lang gehouden hadt. ----- By den aanvang zyner Lessen over de Wiskunde,
prees hy EUCLIDES boven alle anderen aan. De Algebra zogt hy steeds te doen
aanzien als eene Studie, geschikt om waarheden, nuttig voor de Maatschappy, uit
te vinden. Hy hadt geen agting altoos voor die enkele Rekenaars, die hun leeven
slyten in het opmaaken van berekeningen, welke alleen by bespiegeling blyven
berusten, en van geen den minsten dienst zyn voor de andere Weetenschappen,
of den Menschdomme nut aanbrengen.
De Landgraaf van HESSEN-CASSEL, die ten zynen Hove gaarne Mannen van
bekwaamheid zag, verzogt 's GRA-
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VESANDE eenigen tyd daar door te brengen, om hem te raadpleegen over verscheide

Werktuigen, welke hy wilde doen vervaardigen. Tot deeze reize schikte hy de Groote
Vacantie des Jaars MDCCXVII. Hy zag 'er het zonderling Werktuig, door ORFFYNEUS
vervaardigd, zonder te kunnen beslissen of hetzelve met de daad de langgezogte
Eeuwigduurende Beweeging was, dan niet, 't geen veronderstelde dat hy deeze
Beweeging niet onmogelyk keurde. Dit gaf stoffe tot veel geschils, zo over de zaak
zelve, als over den uitvinder, die door veelen van bedrog niet alleen verdagt
gehouden, maar beschuldigd is. Het volgend Jaar ging 's GRAVESANDE, op herhaalde
uitnoodiging, den Landgraaf weder bezoeken.
In den Jaare MDCCXXIV het Rectoraat nederleggende, deedt hy eene
Redenvoering over de Baarblyklykheid, waarmede hy grooten lof behaalde, en ten
klaarsten toonde, dat hy de Man was geschikt om niet alleen in de Wis en
Starrekunde naar in alle de andere deelen der Wysbegeerte te onderwyzen: dan
het leedt tot den Jaar MDCCXXXIV dat de Bezorgers der Hoogeschoole hem tot
Hoogleeraar in de Wysbegeerte aanstelden; waarop hy zyne Lessen over de
Redeneerkunst, de Bovennatuur- en Zedekunde aanving. In zyne Redenvoering,
by die bevordering, handhaafde hy de Eer der waare Wysbegeerte; want, naa
aangetoond te hebben welke misslagen men de voornaamste Wysgeerige
Aanhangen kon ten laste leggen, doet hy zien, dat de waare Wysbegeerte hierin
bestaat, dat elk beantwoordde aan het einde, waartoe hy van het Opperweezen
geschaapen is: deeze Wysbegeerte was nooit het voorwerp van veragtinge; maar,
integendeel, door alle eeuwen heen, het voorwerp van hoogagtinge geweest.
Onmiddelyk naa het houden dier Redenvoeringe, ving hy zyne Lessen over de
Redenkunst, de Bovennatuur- en Zedekunde aan.
Het grootste Werk, door onzen 's GRAVESANDE uitgegeeven, is zyne Inleiding tot
de Newtoniaansche Natuurkunde, van 't welk verscheiden Uitgaven en Vertaalingen
het licht zien. Hier werden, in stede van Veronderstellingen en Gissingen,
wansmaaklyk geworden voor alle zoekers der Waarheid, Proeven en Betoogingen
gegeeven. Alles wordt afgeleid uit de Wetten der Natuure, die, schoon men onkundig
zy van de oorzaak, alleen ons de beginzels moeten verschaffen ter verklaaring in
eene Weetenschap, die de Werkingen der Natuure ten voorwerp heeft. De herhaalde
en telkens verbeterde Uitgaven draagen ge-
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tuigenis hoe zeer het in den smaak viel by zyne Vaderlanders. ----- De Engelschen,
die welhaast twee Vertaalingen, van zeer ongelyke waarde, hadden, juichten dit
Werk toe. 't Was streelend voor dit Volk, dat een Wiskunstenaar van den eersten
rang 'er openlyk voor uit kwam, dat hy geene andere Wysbegeerte voor de waare
erkende, dan die, volgens de beginzelen van NEWTON, geene veronderstellingen
aannam, en waaruit alles verbannen was, 't welk niet wiskundig beweezen, of door
tastbaare Proefneemingen gestaafd, was. Nog weinig bekend waren de
Newtoniaansche denkbeelden op 't Vasteland; niemand hadt het tot nog onderstaan,
'er een geregeld Zamenstel van op te geeven. 's GRAVESANDE was de eerste die
zulks ondernam, en het zo gelukkig volvoerde. De Engelschen zelve bezaten tot
nog geen volkomen Werk over de Natuurkunde in dien smaak. ----- In Frankryk dagt
men anders over de Wiskundige Grondbeginzelen der Natuurkunde door
Proefondervindingen gestaafd; daar, behalven in 't oorsponglyke, bekend geworden
door twee Overzettingen, even als de Engelsche van zeer verschillende verdienste.
Hier zag men met geen genoegen de Wysbegeerte van NEWTON, een Engelschman,
boven die van den Franschen DESCARTES gesteld. De Fransche Tydschriften van
dien tyd draagen getuigenis van deeze vooringenomenheid tegen het Nieuwe en
gehegtheid aan het Oude.
Zyne Inleiding tot de Wysbegeerte, waar in hy de Bovennatuurkunde en de
Redenkunst behandelde, stelde hem bloot aan de haatlykste beschuldigingen van
Spinosistery, welke hy meesterlyk van zich afweerde. ----- Geroepen om ook de
Zedekunde te leeraaren, hadt hy ten oogmerk Lessen over die Weetenschap uit te
geeven; doch deeze zyn door zyn dood agtergebleeven. ----- Onder zo veel Werks
van zyne eigene hand, onttrok hy, die niets sterker ter harte nam dan de bevordering
der Weetenschappen, zich geenzins om dezelve te leenen aan het bevorderen der
Uitgaven van andere Werken, die heerlyk in haare soort zyn, en 't oog van een groot
Wiskunstenaar noodig hadden: van dien aart waren, onder andere, de Werken van
CHRISTIAAN HUIGENS, zynen waardigen Landsgenoot, dien hy als een der grootste
Wiskunstenaaren van Europa in eene Leevensbeschryving, daar voor geplaatst,
bekend maakt. ----- Zommigen willen dat hy ook de hand gehad hebbe aan een
Werkje, door VOLTAIRE uitgegeeven, onder den Tytel: Elemens de la Philosophie
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de Newton. De waarheid der zaake is, dat VOLTAIRE, vóór de uitgave, de nederigheid
hadt om te wenschen, dat het onder 't oog van 's GRAVESANDE uitkwam: ten dien
einde begeeft hy zich na Leyden, en leest den Hoogleeraar verscheide Hoofdstukken
voor; diens Lessen, middelerwyl, zeer stipt bywoonende. Doch, naa een zeer kort
verblyf in de Stad, stelde hy, door zyne zaaken elders heen geroepen, het Afschrift
in handen van Amsteldamsche Boekverkoopers, en vertrok schielyk na Frankryk,
zonder tyd gehad te hebben om van 's GRAVESANDE den verhoopten bystand te
ontvangen. Deeze bewonderde de gemaklykheid, met welke VOLTAIRE zaaken, die
voor geen taalcieraad vatbaar scheenen, wist uit te drukken. VOLTAIRE had het
ongenoegen, van zyn Werk, misvormd door eene menigte fouten, te zien uitkomen,
en bezorgde 'er een beter uitgave van te Parys. Al de vrugt, die VOLTAIRE van zyne
Leydsche reis trok, was, kennis gemaakt te hebben met den Heer 's GRAVESANDE,
voor wien hy steeds de grootste hoogagting behieldt. Zyn schielyk vertrek deedt
een gerugt loopen, en van veelen gelooven, dat hy met 's GRAVESANDE in onmin
geraakt was, door zeer onbedagtzaame taal, ten opzigte van den Godsdienst, by
hem uitgeslagen te hebben. Doch dit beide even valsch zynde, stuitte 's GRAVESANDE
't zelve hier te Lande, en daar het zich tot in Frankryk hadt verspreid, beantwoordde
hy een brief van VOLTAIRE daar over geschreeven, op het allerverpligtendst.
(Het Vervolg by de eerste gelegenheid.)

Uittrekzel van eene reize, door de capiteins Cook, Clerke en Gore,
na den Stillen Oceaan, in de jaaren MDCCLXXVI, MDCCLXXVII,
MDCCLXXVIII, MDCCLXXIX en MDCCLXXX, met de schepen de
Resolution en Discovery, om ontdekkingen in het noorder halfrond
te doen.
(Vervolg van bladz. 175.)
Capitein COOK stak op den negen- en twintigsten van January van Atooi in zee, en
door het ongestuimig weer van den koers gedreeven, kwam hy welhaast by het Ei-
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land Onee-heow. Hier werden zy, als voorheen, door de Inboorelingen met hunne
Canoes bezogt; doch eenige scheenen geen ander oogmerk te hebben dan by ons
een bezoek van pligtpleeging af te leggen. Veelen hunner kwamen gereedlyk aan
boord over, vielen op het dek neder, en verlieten die vernederende houding niet,
eer zy verzogt werden op te staan. Zy hadden verscheide Vrouwen medegebragt,
die in de Canoes op zyde bleeven, zich met veel minder zedigheids gedraagende
dan de Vrouwen op Atooi; zy zongen den geheelen tyd een zang, niet uitsteekende
in zoetheid van toon, maar volmaakt eenstemmig, terwyl zy van tyd tot tyd met de
hand op de borst sloegen. De Mannen, die aan boord gekomen waren, bleeven 'er
niet lang; en eenigen hunner vroegen, eer zy heenen gingen, verlof, om lokken van
hun hair op het dek te mogen nederleggen.
Deeze bezoekers verschaften ons eene nieuwe gelegenheid, om dien dag weder
onderzoek te doen, of zy Menschenëeters waren. Geene vraag van onzen kant gaf
hier toe aanleiding; doch eene omstandigheid, welke allen twyfel scheen te
verbannen. Een der Eilanderen, die door een geschutpoort wilde kruipen, werd daar
in wederhouden; hy vroeg terstond of hy, daar in komende, door ons zou gedood
en opgeëeten worden? Wy keerden de vraag, ten aanziene van dat gebruik, om;
en iemand, die agter den geweerden Persoon in de Canoe zat, en zeer opmerkzaam
alles wat 'er omging gadesloeg, antwoordde terstond, dat, indien wy aan land gedood
wierden, zy ons zekerlyk zouden opeeten. Hy zeide dit met zo weinig drifts, dat wy
'er uit mogten opmaaken, dat zy ons met dat oogmerk niet zouden dooden; doch
dat hun eeten van ons het gevolg zou weezen, indien wy met hun in vyandschap
waren. ----- De Heer ANDERSON'S verzamelde waarneemingen, omtrent dit stuk,
bragten Capitein COOK tot het besluit, om vast te stellen, dat men hier, zo wel als in
Nieuw-Zeeland, te midden van den overvloed, zich vergast op Menschenvleesch.
Op Zondag, den eersten February, voer ik met de Pinas na strand, met my
neemende een Ram en twee Ooijen, een Beer en een Zog, van Engelsch ras, en
de Zaaden van eenige Kruiden: zeer genegen om dit Volk eenigen meerderen
voorraad en verscheidenheid van voedzel te bezorgen. Aan één hunner, dien de
Heer GORE waargenomen hadt, dat eenig bevel over de anderen voer-
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de, gaf ik het Vee en de Zaaden. Ik zou deeze geschenken op Atooi gelaaten hebben,
was ik zo onverwagt van dit Eiland niet afgedreeven.
Terwyl het Volk vier Watervaten vulde, wandelde ik landwaards in, vergezeld van
den bovengemelden Man, en gevolgd door twee anderen, die twee Biggen droegen.
Zo ras wy een opgaanden grond aantroffen, hield ik stil om eens rond te zien, en
ontdekte eene Vrouw aan de andere zyde van de Valei, roepende tot de Vrouwen
haar's Eilands, die zich aan dezelfde zyde als ik bevonden. Hier op begon het
Opperhoofd eenige dingen te prevelen, 't geen ik voor een gebed hieldt: en de twee
Mannen, die de Biggen droegen, liepen al dien tyd rondsom my, en deeden het ten
minsten twaalf keeren eer het Opperhoofd zyn reden geëindigd hadt. Deeze
pligtpleeging verrigt zynde, gingen wy voort; van alle kanten kwam het Volk
toeschieten, en wierp zich, door die my vergezelden toegeroepen, ter aarde neder
tot dat ik uit hun gezigt was. De grond was steenagtig en schraal; doch bedekt met
planten en kruiden, die een aangenaamer geur van zich gaven, dan ik gerooken
had op een der Eilanden in deezen Oceaan. De Wooningen der Inboorelingen
stonden wyd en zyd verstrooid. Hunne Leevenswyze scheen voeglyk en rein.
Nergens ontdekte ik, dat Mannen en Vrouwen met elkander aten; de laatsten zag
ik in gezelschap veelmaal met elkander eeten. Ik vernam dat zy hier, even als op
Otaheite, de Olie der nooten van de Dooe Dooe, tot licht, in den nagt, brandden, en
hunne Varkens in een oven bakten; doch, strydig met de gewoonte op de Societeiten Friendly-Eilanden, in de lengte in tweeën spleeten. Wy hadden een voldingend
bewys dat 'er te Taboo, (of zo als zy het hier uitspreeken, de Tafoo) plaats hadt:
want eene Vrouw gaf eene andere, die onder dit verbod lag, voedzel. Wy namen
desgelyks eenige andere geheimzinnige plegtigheden in opmerking; een derzelven
werd verrigt door eene Vrouw, die een kleine Big nam, denzelven in de branding
wierp, tot het dier verdronken was, en toen een bundel houts op gelyke wyze in het
water smeet. Dezelfde Vrouw sloeg, op een anderen tyd, een Man niet een stok op
den schouder, hy was ten dien einde gaan nederzitten. Men scheen hier een
byzonderen eerbied te betoonen aan de Uilen, die vry tam waren; ook was het zeer
gewoon, onder de Oneeheouwers, één hunner Tanden uit te bree-
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ken. Naa de reden van dit zonderling gebruik vernomen hebbende, kreegen wy
geen ander antwoord, dan dat het Teeha was; dit woord gaven zy ook tot bescheid
voor een ander gebruik onder hun, om een lok van hun hair te geeven.
's Avonds, den tweeden February, dreef Capitein COOK, even als te Atooi, van
zyn anker af. Den volgenden morgen gaf hy sein aan de Discovery, om zich by hem
te vervoegen, waar op zy Noordwaards aanhielden, tot voortzetting van den tocht.
Deeze twee Eilanden, Atooi en Oneeheow, maakten een gedeelte uit van een
geheele reeks Eilanden, nu eerst ontdekt, en aan welke Capitein COOK den naam
van Sandwich Eilanden gaf, ter eere des Graafs van SANDWICH. Het is
opmerkenswaardig, dat de Eilanden in den Stillen Oceaan, welke onze laatste
Tochten aan de Aardrykskunde hebben toegevoegd, doorgaans bevonden zyn in
menigte en digt by een te leggen; de enkele, op zichzelven liggende, Eilanden, tot
nog ontdekt, zyn weinig in vergelyking van de andere; schoon, waarschynlyk, 'er
veele nog onbekend zyn, die als tusschen deeze byeen liggende Eilanden inkomen.
Van deezen nieuw ontdekten Archipel zag Capitein COOK 'er thans vyf, door de
Inboorelingen bestempeld met de naamen, Woahoo, Atooi, Oneeheow, Oreehoua,
en Tahoora. Van Atooi, het grootste, zullen wy de voornaamste byzonderheden te
boek stellen.
De Inwoonders van Atooi zyn middelbaar van grootte, meest allen sterk gespierd;
zy munten niet uit in schoonheid van gestalte, of van gelaad, 't zelve duidt eer
goedheid en openhartigheid aan, dan een vlugheid of schranderheid van verstand.
Het aangezigt, boven al onder de Vrouwen, is rond, schoon men eenige langwerpige
aangezigten aantreft, ook kunnen wy niet zeggen, dat zy, als een Volk,
onderscheiden zyn door iets dat hun allen gemeen is. De kleur is omtrent
kastanjebruin: het valt bezwaarlyk eene nadere vergelyking te maaken, wanneer
men alle de onderscheide trappen van deeze kleur in aanmerking neemt; doch
eenige byzondere Persoonen zyn donkerverwiger. De Vrouwen zyn maar weinig
tederder van maakzel dan de Mannen; doch men mag, met zeer weinig uitzondering,
zeggen, dat zy weinig eisch hebben op die byzonderheden van schoonheid, welke
de Sexe in andere landen onderscheiden. In de daad, op Atooi is eene grootere
gelykheid in de grootte, de kleur, en de gedaante van
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de beide Sexen, dan op de meeste plaatzen door ons bezogt. Over het geheel zyn
ze verre van leelyk, en schynen weinig misvormdheden van eenige soort te hebben.
Haar Vel is niet zagt, noch glad, misschien door gebrek van het met olie te bestryken,
't geen op de Zuidlyke Eilanden gebruiklyk is; doch haare Oogen en Tanden zyn
doorgaans vry goed. Het Hair der meesten hangt regt, by eenigen is het gekroesd,
en schoon de natuurlyke kleur meest zwart zy, is dezelve, even als op de Friendly
en andere Eilanden, verschooten. Weinig dikke Persoonen hebben wy 'er gezien;
en deezen nog meer onder de Vrouwen dan onder de Mannen ontmoet; de meeste
gebreklyken waren onder de laatsten: en zo eenigen der Eilanderen eisch op
Schoonheid hadden, was het by de Jongelingen.
De Atooïers zyn sterk, werkzaam, en allerafgerigtste Zwemmers; om de minste
beuzeling springen zy uit hunne Canoes, en zwemmen na andere, schoon op een
verren afstand van hun verwyderd. 't Was geenzins ongewoon te zien, dat Vrouwen,
met Kinderen aan de borst, wanneer de branding zo hoog liep, dat zy met de Canoes
niet konden landen, over boord sprongen, en, zonder het minste gevaar haarer
Zuigelingen, door een schriklyk holstaande zee, na strand zwommen.
Zy schynen gezegend met eene openhartige en aangenaame geestgesteltenisse.
En, als ik eene vergelyking moest maaken, zou ik zeggen, dat zy even verre af zyn
van de wispeltuurige ligtvaardigheid der Otaheiteren, als van de stugge
ernsthaftigheid by veelen der Inwoonderen van Tongataboo. Zy schynen zeer gezellig
onder elkander te leeven; en, uitgenomen de geneigdheid tot Dievery, welke eene
aangebooren aart schynt der meeste Volken, in deezen Oceaan door ons bezogt,
betoonden zich, ten onzen aanziene, zeer vriendlyk. En het strekt hunner
aandoenlykheid tot geen geringe eere, dat zy, zonder zelssroem gesprooken, de
onderscheide stukken van Europische Handwerken ziende, niet konden naalaaten
hunne verbaasdheid uit te drukken, door een mengzel van vreugd en leedweezen,
over 't geen zy zagen, en de vernedering, welke zy daar uit leerden; by alle
gelegenheden scheenen zy een diepgaand gevoel te hebben van hunne eigene
minderheid; een gedrag, 't welk hun Volkscharacter even zeer onderscheidt van
den verkeerden hoogmoed der beschaafder Japanneesers, en van de ruwer
Groenlanderen. Het was een wellust, te zien, met hoe veel genegenheid de Vrouwen
haare
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Kinderen behandelden, en hoe gereed de Mannen waren, om haar in dit werk van
tederhartige bezorging van het kroost te helpen: zich dus genoeg onderscheidende
van die Wilden, welk eene Vrouw en Kinderen veeleer aanzien als noodzaaklyke,
dan als begeerlyke, Voorwerpen, hunner oplettenheid en in agtneeming waardig.
Uit het aantal Menschen, welke wy, by ieder Dorp, in het voorbyzeilen, zagen,
mogen wy veronderstellen, dat de Inwoonders deezes Eilands veelvuldig zyn.
Gissenderwyze alleen kunnen wy derzelver getal opmaaken. Wy zullen niet verre
van de waarheid afdwaalen, met te veronderstellen, dat 'er, de op zichzelve staande
huizen 'er by gerekend, op het geheele Eiland zestig zodanige Dorpen zyn, als dat,
voor 't welk wy ten anker lagen: vyf Persoonen voor ieder huis gesteld, zullen 'er in
elk Dorp vyf honderd, of dertig duizend op 't geheele Eiland weezen. Dit getal is
zeker niet te groot genomen; want wy zagen zomtyds drie duizend Persoonen teffens
op den oever; wanneer men niet kon denken dat 'er meer dan een tiende gedeelte
der Eilanderen tegenwoordig was.
De Vrouwen hebben groote stukken stof om 't lyf geslaagen, reikende van onder
de borsten tot de knie, of laager, verscheiden hadden desgelyks een kleed over de
schouders, 't geen het grootste gedeelte des lichaams bedekt; doch de kleine
Kinderen gingen geheel naakt. Zy draagen niets op 't hoofd; maar het hair is, by de
beide Sexen, op verschillende wyzen gesneeden: de algemeene mode is, bovenal
by de Vrouwen, het van vooren lang, van achteren kort, te draagen. By de Mannen
was het menigmaal aan wederzyden afgesneeden of geschooren, in zulker voege,
dat het overblyvend gedeelte, eenigermaate, zweemde naar het bovenste van een
helm. Beide Sexen schynen, nogthans, niet zeer zorgvuldig of net omtrent het hair;
zy hebben niets, 't welk naar een kam zweemt, om het te reinigen. In zommige
Mannen zagen wy voorbeelden van die het op eene byzondere wyze droegen, te
weeten, gestrengeld, in afzonderlyke deelen, gelyk de staarten van een pruik, elke
streng omtrent een vinger dik; schoon het meerendeel van deeze zo lang waren
dat zy een end wegs op den rug hongen, en over het eigen hair heen, door kunst,
op 't hoofd vastgemaakt waren.
Het is opmerkelyk, dat het Volk op de Sandwich Eilanden, strydig met het
algemeen gebruik op de Eilanden, dus verre in den Stillen Oceaan ontdekt, de ooren
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niet doorboord hebben, noch het minste denkbeeld om cieraaden in dezelve te
draagen. Beide de Sexen vercieren niet te min zich met halscieraaden van dunne
zwarte koord, dikwyls honderd strengen dik, volkomen gelyk aan die van Wateeoo;
alleen dat zy, in stede van twee kleine balletjes, in 't midden van vooren, een klein
stukje hout, steen, of schulp, omtrent twee duimen lang, met een breede haak
hebben, die wel gepolyst is, en aan 't onderste gedeelte hangt. Zy hebben ook
Halsbanden, bestaande uit snoeren van kleine schulpen, of gedroogde bloemen.
Zomtyds hangt 'er een klein menschenbeeldje van been, omtrent drie duimen lang,
netjes gepolyst, aan den hals. De Vrouwen draagen ook Armbanden, met een enkele
schulp, met stukjes van zwart hout, tusschen welke yvoor ligt, alles wel gepolyst,
alles aan elkander vastgemaakt met een doorgaand snoer; de armbanden zyn ook
van varkenstanden naast elkander gelegd, met het holle gedeelte buitenwaards en
afgesleepe punten, vastgehegt als de voorgaande: eenige van groote Varkenstanden
zyn redelyk fraai. ----- De Mannen draagen zomtyds pluimen van Keerkringvederen,
op hunne hoofden gestooken; of Haanenvederen, vastgemaakt rondsom net
gepolyste houtjes, twee voeten lang, aan het onderste gedeelte gemeenlyk vercierd
met Oora, en ten zelfden einde wordt de huid van een witten hondenstaart met de
kwast aan 't einde over een stok gehaald. Ook draagen zy dikwyls op 't hoofd een
cieraad van een vinger of meer dik, bedekt met roode en geele vederen, aartig door
een gemengd, en van agteren vastgebonden: en, aan den arm, boven den elleboog,
eene soort van breed schulpwerk op netwerk vastgemaakt.
De Mannen zyn dikwyls in het vel geprikt, schoon niet op eenig byzonder gedeelte,
gelyk de Otaheiters en die van Tongataboo. Zomwylen hebben zy eenige tekens
op de handen of armen en naby de lieschen; doch menigmaal konden wy 'er niets
van ontdekken: schoon eenigen meer van dit ciersel hadden dan wy doorgaans op
andere plaatzen zagen, en geestig gewerkt in eene groote verscheidenheid van
lynen en figuuren, aan het voorste gedeelte van de armen of op den buik; op dit
laatstgemelde lichaamsdeel hadden eenigen de figuur van de Taarne, of Borstplaat
der Otaheiters, schoon hy die zelve onder hun niet ontdekte.
Hoewel zy de wyze, om in Dorpen by den anderen te woonen, hebben
aangenomen, is 'er niets, 't geen naar
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eene versterking of vesting gelykt, by dezelve: de huizen staan hier en daar
verstrooid, zonder eenige orde, 't zy ten aanziene van de afftanden van elkander,
of eenige rooijing. Tusschen de grootte is desgelyks geen evenredigheid; zommige
zyn vry ruim en gemaklyk, veertig of vyftig voeten lang, twintig of dertig breed, terwyl
andere enkele lootzen of schuuren zyn. De gedaante is niet ongelyk aan langwerpige
Koorn- of Hooyklampen; of misschien zullen wy 'er ons een beter denkbeeld van
vormen, als wy ons verbeelden het dak van een Hooyklamp zulkerwyze op den
grond geplaatst, dat dezelve een hoog scherptoeloopend dak maake, met de laagere
zyden, op eenigen afstand nauwlyks zigtbaar. Zy zyn van rondsom digt, gedekt met
lang gras, op dunne stokken geplaatst, en geregeld geschikt. De ingang is
onverschillig; nu eens aan het einde dan aan de zyde, en bestaat uit een langwerpig
hol, zo laag dat men 'er eer in moet kruipen dan gaan: eenige planken, aan elkander
gehegt, dienen tot een deur; doch, daar zy van geene hengzels weeten, moet deeze
weg en weder ingezet worden. Geen licht komt 'er in huis dan door die opening; en
schoon zulke digtgesloote huizen, by slegt weder, eene voeglyke schuilplaats mogen
aanbieden, schynen ze weinig geschikt voor de warmte der lugtstreeke. Nogthans
worden ze zeer rein gehouden. De vloeren zyn digt bedekt met gedroogd gras, waar
over zy matten spreiden om op te zitten en te slaapen. Aan het einde is eene soort
van bank, omtrent drie voeten hoog, waar op hun huisraad geplaatst wordt. Het
zelve bestaat uit zeer weinig stukken: gemaakt van Kalabasschellen, welke zy
vormen tot waterkruiken, tot schotels en bakken om spyze en andere dingen in te
doen, met dekzels van dezelfde stoffe. Oordeelende uit het geen wy zagen groeijen
en ter markt brengen, valt 'er geen twyfel of het grootste gedeelte van hun voedzel
uit het Plantenryk, zyn Aardappels, Taro en Plantins, en dat de Broodvrugt als mede
de Yamswortelen zeldzaam voorkomen. Dierlyk Voedzel kunnen zy niet ontbreken:
dewyl zy eene overvloed hebben van Varkens, die overal rondsom de huizen loopen;
en, indien zy Honden eeten, 't welk niet onwaarschynlyk is, hebben zy van deeze
Dieren een grooten voorraad. Het groot aantal vischhoeken, by hun gevonden, wyst
uit, dat zy uit zee geen klein gedeelte van hun voedzel haalen. Doch het schynt dat
de blootligging hunner kusten, voor 't geweld der zee, de vischvangst dik-
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wyls doet staaken: zy zouten veel visch, en men zou natuurlyk denken, dat geen
volk 'er ooit op bedagt zou weezen om door kunst eenig soort van voedzel te
bewaaren, 't welk zy dagelyks geregeld versch kunnen krygen. Deeze redenkaveling
zal, egter, geen streek houden, om reden te geeven van hunne gewoonte, van zo
wel hun Varkensvleesch als hun Visch in te zouten. Het zout, 't geen zy tot dit einde
gebruiken, is rood van kleur, en niet zeer grof. Deeze roode kleur heeft het
ongetwyfeld van den grond der plaatze waar het verzameld wordt, want eenige
stukken, die aan elkander gekleefd waren, vertoonden zich, by het doorbreeken,
vry wit en zuiver.
Zy maaken, even als op de Zuidelyke Eilanden, hun voedzel gereed met heete
steenen; en uit de groote menigte, welke wy op een en denzelfden tyd zagen
vervaardigen, vielen wy in 't vermoeden, dat een geheel Dorp, of ten minsten veelen
in 't zelve, gebruik maakten van een gemeene oven. De eenige kunstig toebereide
spyze, door ons gezien, was een Taro-pudding; die, schoon wansmaaklyk door de
zuurheid, door de Inboorelingen, met groote gretigheid, werd opgeëeten. Zy bedienen
zich van houten schotels: en de Vrouwen, voor zo verre wy uit één voorbeeld konden
oordeelen, hebben, als het haar geweigerd wordt uit één schotel met de Mannen
te eeten, gelyk op Otaheite, de vryheid, om op dezelfde plaats naby hun te eeten.
Hunne Vermaaken schynen veelvuldig: want wy namen 'er, geduurende ons kort
verblyf, ettelyke waar. De danssen, by welken zy de met vederen vercierde Mutzen
en Mantels gebruiken, aanschouwden wy niet; doch uit de beweegingen, welke zy
maakten met hunne handen, by andere gelegenheden, als zy zongen, konden wy
besluiten, dat zy, ten minsten eenigermaate, gelyken naar die wy op de Zuidlyke
Eilanden zagen, schoon zo kunstig niet volvoerd. Zy hadden geen fluiten of rieten
speeltuigen: de twee eenige Muziek-Instrumenten, door ons ontdekt, waren zeer
ruw. Een derzelven geeft geen aangenaamer geluid dan de ratel van een kind. Het
bestondt uit een omgekeerde kegel, aan het voetstuk nauwlyks meer dan een voet
uitgehold; de bovenkant en de zyden waren vercierd met schoone roode vederen;
aan het benedengedeelte was een Kalabasschel vastgemaakt, breeder dan een
vuist. In deezen is iets gedaan om te rammelen; zulks geschiedt door het Speeltuig
aan het smalle gedeelte vast te

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

217
houden, en 't zelve schuddende vaardig van de eene zyde na de andere, of voor
en agterwaards te beweegen, terwyl men 't voor het aangezigt houdt, met de andere
hand teffens op de borst slaande. ----- Het tweede Muzyk-Instrument, (indien zy een
van beiden deezen naam verdienen,) was een hol houten vat, gelyk een houten
schotel, by 't welk men gebruik maakte van twee stokken. Een onzer zag een Man
daar op speelen. Hy hieldt een der stokken, omtrent twee voeten lang, even als wy
den vedel doen, met de eene hand, en sloeg 'er op met eene andere korter stok,
zeer naar een trommelstok gelykende, nu eens rasser dan eens traager: ten zelfden
tyde stampte hy met zyn' voet op het holle houten vat, 't geen omgekeerd op den
grond lag, en sloeg, in deezervoege, geen onaangenaamen toon. Deeze Muzyk
ging vergezeld door het zingen van eenige Vrouwen, welker zang verre was van
onbehaagelyk.
Wy zagen een groot getal kleine gladgemaakte Roeden, omtrent vier of vyf voeten
lang, wat dikker dan de laadstok van een snaphaan, met een kwast van lang wit
hondenhair aan het dunste einde. Van deezen bedienen zy zich waarschynlyk by
hunne Vermaakneemingen. Een der Inwoonderen nam zulk een Roede op, hieldt
dezelve overeinde, gaf een kleinen slag, bragt die in een horizontaalen stand,
stampende met den voet aan dezelfde zyde op den grond, teffens met zyne andere
hand op zyn borst slaande.
Zy speelen ook met Ballen, gemaakt van steen, omtrent een pond zwaar, van
gedaante als een kleine kaas, rond aan de zyden en einden, vry keurig gepolyst;
zy hebben andere Ballen van dezelfde soort, uit donker rooden klei gevormd.
Desgelyks bedienen zy zich, op dezelfde wyze als wy met werpschyven schieten,
van kleine, platte, ronde stukjes lei, over kruis, zo groot als de Ballen; doch nauwlyks
één duim dik, mede zeer glad gemaakt. Uit dit alles zou men veelligt denken, dat
hunne Spelen eer dienen om kundigheid en afgerigtheid, dan sterkte, te vertoonen.
In alle dingen, door de Atooïers bewerkt, straalt eene groote maate van netheid
en vinding door. Hun stoffe, waar uit de voornaamste manufactuur bestaat, is de
Morus Papyrifera. In deeze te kleuren en te schilderen betoonen de Atooïers veel
smaaks, door de eindlooze verscheidenheid van figuuren. Eene menigte van hunne
stukken
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ziende, zou men wel tot de verbeelding komen, dat zy de patroonen ontleend hadden
uit een stoffewinkel, waar in de schoonste voortbrengzels van deeze soort uit China
en Europa verzameld waren: behalven dat zy eenige patroonen hebben, hun geheel
eigen. De kleuren, 't is waar, het rood uitgezonderd, zyn niet schitterend; maar de
geregeldheid der figuuren en streepen is, met de daad, verwonderenswaardig: want,
zo verre wy konden ontdek ken, hadden zy niets, 't welk naar drukken geleek.
Onder de stukken van hun handwerk mogen wy tellen, kleine vierkante Waaijers,
van matwerk, met dun afloopende handvatsels van dezelfde stoffe, of van hout
vervaardigd, aartig gewrogt, met hairen koorden, of draaden van kokusnooten. De
groote verscheidenheid van Vischhoeken is verwonderlyk, eenige van been, andere
van hout, met paarlemoere punten. De beenen zyn meest klein, en zamengesteld
uit twee stukken, en alle de onderscheide soorten hebben een weerhaak, of aan
den binnenkant, gelyk de onze, of aan de buiten tegenovergestelde zyde; andere
hebben ze wederzyds, staande als dan de buitenste verst van de punt. Van deeze
laatste soort kreegen wy 'er een, negen duimen lang, van een enkel stuk been,
ongetwyseld van eenigen grooten Visch. De fraaije gedaante en gladheid kon niet
overtroffen worden door eenig Europischen Kunstenaar, schoon hy al zyn tekenkunst
voegde by de menigte zyner gepaste werktuigen. Hunne steenen maaken ze glad,
door ze aanhoudend met puimsteen en water te wryven. Hunne werktuigen hadden
alle overeenkomst met die wy op de Zuidelyke Eilanden aantroffen: en waren van
steen, of haaijentanden.
't Geen wy van hunnen Landbouw opmerkten, wees genoegzaam uit, dat zy geene
nieuwelingen waren in die kunst. De Velden waren geregeld bebouwd, doorgaans
aan langwerpig vierkante akkers; doch zonder afschutzels, of wy moesten daar voor
de dykjes neemen, die waarschynlyker aangelegd waren om water toe te voeren
aan de Taro plant. De hoeveelheid en goedheid der Gewassen, hier groeijende,
mogt ruim zo veel aan de kunde der kweekinge, dan aan de goedheid van den
grond worden toegeschreeven: die egter beter geschikt scheen om dezelve voort
te brengen, dan om de Boomvrugt en Kokusnooten te teelen: de weinige van de
laatstgemelden, welke ons voorkwamen, stonden schraal, 't welk eene genoegzaame
reden oplevert, waarom zy de voorkeus gee-
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ven aan de andere vrugten, schoon dezelve meer arbeids vorderen.
Maar niettegenstaande deeze doorstraalende kunde in den Landbouw toonde
het geheele voorkomen des Eilands, dat dezelve daar veel verder kon voortgezet
worden; en ten minsten driemaal het getal der tegenwoordige Inwoonderen voeden:
want het grootste gedeelte, 't welk nog onbebouwd lag, scheen zo goede bouwgrond
als de ontgonne plaatzen. Wy moesten, derhalven, besluiten, dat dit Volk, uit eenige
oorzaak, die wy, uit hoofde van ons kort verblyf, niet konden opspeuren, niet
toeneemt in zulk eene evenredigheid, dat het zelve 't noodig vindt, zich te bedienen
van de uitgestrektheid huns Eilands, om een grooter voorraad van gewassen, tot
hun onderhoud, te teelen.
Capitein COOK treedt hier in een breed verslag, om de gelykvormigheid aan te
wyzen, in de algemeene Zeden, Godsdienstgebruiken, Taal, enz. der Opgezetenen
van Atooi, met die der Friendly- en Societeit Eilanden; en hier uit beweezen
hebbende, dat zy van één en denzelfden Stam moeten hervoortkomen, besluit hy
met deeze gewigtige aanmerkingen.
Hoe zullen wy reden geeven dat dit Volk zich verspreid heeft op zo veele Eilanden.
zo wyd van elkander gelegen, in alle deelen van den Stillen Oceaan! Wy vinden het
van Nieuw Zeeland in het Zuiden, tot de Sandwich Eilanden in het Noorden! en, in
eene andere rigting van Paasch Eiland tot de Hebrides! Dat is in eene uitgestrektheid
van Zestig Graaden Breedte, of twaalfhonderd mylen Noord- en Zuidwaards, en
drie- en tachtig Graaden Lengte, of zestien honderd en zestig mylen, Oosten
Westwaards! Hoe veel verder, in beiderlei rigtingen, deeze Volkplantingen zich
uitstrekken, is onbekend: maar uit het geen wy reeds weeten, in gevolge van deezen
en den voorgaanden tocht, geeft ons grond om vrylyk te zeggen, dat dit Volk, schoon
mogelyk niet het talrykste, het wyduitgestrektste Volk des geheelen Aardbodems
is.
Waren de Sandwich-Eilanden, in een vroeger tydperk, door de Spanjaarden
ontdekt geweest, 'er valt geen twyfel aan, of zy zouden zich van derzelver voordeelige
ligging bediend, en Atooi, of eenig ander deezer Eilanden, tot eene
ververschingplaats gebruikt hebben voor de Schepen die 's jaarlyks van Acapulco
na Manilla zeilen. Zy leggen bykans in 't midden van de eerstgemelde plaats en
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Guam, een der Ladrones, 't welk thans hun eenige haven is, in het doorstevenen
van deezen wyden Oceaan; en het zou geen week zeilens, buiten den gewoonen
koers gekost hebben, dezelve aan te doen; ook kon het geschieden, zonder het
minste gevaar van den Passaatwind te verliezen: dewyl zy geheel binnen de streek
van den Oost-passaatwind liggen. ----- Kennis aan de Sandwich Eilanden gehad te
hebben, zou ook gunstig geweest zyn voor onze Buccaneers, die dikwyls van de
Americaansche Kust na de Ladrones voeren, met een voorraad van voedzel en
water, nauwlyks toereikende om het leeven te behouden. Hier hadden zy altoos
overvloed gevonden, en zouden, binnen eene maand zeilens, het eigenste gedeelte
van California bereikt hebben, of anders na de kust van America, geheel hersteld,
naa een afweezen van twee maanden, wedergekeerd zyn. Hoe gelukkig was Lord
ANSON geweest, hoe veele moeilykheden hadt hy ontgaan, indien hy geweeten hadt,
dat een reeks van Eilanden lag halfweg tusschen America en Tinian, op welke hy
alle zyne behoeften ryklyk hadt kunnen vervullen!
('t Vervolg by de eerste gelegenheid.)

Verhaal van den boot van czaar Peter den I, die de oorsprong was
van de Russische zeemagt.
(Overgenomen uit COXE'S Travels into Poland, Russia, Sweden and Denmark.)
In het Kasteel van Petersburg is een vierriemde Boot, welke aldaar in een steenen
tot dat einde vervaardigd gebouw met diepe eerbiedenis bewaard wordt, als een
Gedenkteken voor volgende Eeuwen: dewyl men denzelven aanmerkt als het
beginzel der Russische Vloot. Czaar PETER DE I was gewoon dien den Little Grandsire
of den Kleinen Grootenheer te noemen, en beval, in 't laatste gedeelte zyner
Regeeringe, dat dezelve na Petersburg zou worden overgebragt, 't geen met een
staatlyken ommegang geschiedde, om daar door 's Volks verwondering op te wekken,
en zelve de vergelyking te doen maaken tusschen den staat, waar in hy de
Scheepsmagt vondt, en tot welk eene volkomenheid hy dezelve gebragt hadt. -
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De Geschiedenis van dien kleinen Boot is waardig der vergetelnisse onttoogen te
worden, zo wel om dat dezelve de Opkomst behelst van de Russische Zeemagt,
als om dat ik, dezelve mededeelende, gelegenheid zal hebben om verscheide
dwaalingen tegen te gaan, door veele Geschiedschryvers van Czaar PETER DEN I
te boek geslaagen, en die, worden ze niet aangeweezen en te regt gebragt, door
den tyd geheiligd en als waarheden aangenomen zullen worden.
Ik maak een begin met aan te merken, dat 'er geen de minste grond is voor de
vertelling, dat PETER DE I eenen natuurlyken afkeer hadt van het water, en zeer veel
werks om dien afkeer te overwinnen: integendeel schynt hy van vroeg af op vaaren
gesteld geweest te zyn. De Boot, welke aanleiding gegeeven heeft tot dit verslag,
werd onder de Regeering van ALEXEY MICHAELOVITSCH gebouwd, door CARSTEN
BRAND, een Hellandsch Scheepmaaker, door ALEXEY MICHAELOVITSCH in Rusland
gelokt. PETER zag, in den jaare MDCXCI, toevallig deezen Boot in een dorp niet
verre van Moscow, en vroeg waarom dezelve op eene andere wyze gebouwd was,
dan alle welken hy tot nog gezien hadt. TIMMERMAN, een Vreemdeling, die den Czaar
in de Vestingbouwkunde onderwees, en wien hy over het maakzel van deezen Boot
vroeg, berigtte hem, dat dezelve geschikt was om tegen den wind op te zeilen.
PETER'S nieuwsgierigheid, door dit berigt gaande gemaakt, deedt terstond BRAND,
die zich nog in Rusland onthieldt, by zich komen; deeze verscheen welhaast, takelde
den Boot toe, en zeilde met denzelven om de Yausa, tot verwondering en
verbaasdheid van den jongen Czaar, die zich onmiddelyk zelve aan boord begaf,
en, volgens de onderrigtingen van BRAND, binnen kort het bestuuren van den Boot
leerde.
Deeze proeven op de Yausa en een naby gelegen Meir herhaald hebbende,
werwaards hy den Boot deedt overvoeren, beval hy BRAND een Jacht te bouwen op
den oever van de Moskva, 't zelve liep in den jaare MDCXCI te water; PETER begaf
'er zich in, en zeilde tot Columna. Bemoedigd, door het wel slaagen van deezen
Tocht, belastte hy denzelfden Scheepsbouwer, aan het Meir van Pereslaf verscheide
kleine Schepen te maaken, die geschut voerden; met deeze zeilde de Czaar op
den achtsten February, den derden van Maart, en den vyfden van April des
volgenden jaars. Op den eersten van May liep 'er een ander Vaar-
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tuig te water, en op den negenden dier Maand keerde PETER weder na Moscow. De
dood van BRAND, kort hier op volgende, schynt de aanbouw van die kleine Vloot
gestremd, doch PETER'S zeiltochten op dat Meir niet gestaakt, te hebben. De volgende
uittrekzels uit Generaal GORDON'S Dagboek, zullen uitwyzen, met welk een vuurigen
yver de jonge Monarch deeze nieuwe bezigheid voortzette, als waar in zulke kleine
omstandigheden als het anker ligten en het Meir dwars over te zeilen, omstandig
verhaald worden.
GORDON begaf zich op den elfden van Augustus na Pereslaf, op den veertienden
werd hy met alle staatlykheid ontvangen aan boord van het Admiraalschip. ‘Op den
achttienden zeilden wy van den eenen kant des Meirs tot den anderen; den eenen twintigsten gingen wy weder onder zeil, na den anderen kant, waar wy ten anker
kwamen; op den vier- en twintigsten vergezelde ik den Czaar aan boord, staken
den acht- en twintigsten van Pereslaf af, en bereikten op den één- en dertigsten
Alexaefsck.’ Doch dewyl de nauwe kring van het Meir te klein was voor de zich
uitbreidende denkbeelden van den Czaar, voer hy tot Archangel, waar hy in de
Maand Juny des jaars MDCXCIII aankwam.
‘Op den zeventienden’ schryft GORDON, ‘bragt de Post tyding, dat de Czaar op de
Witte Zee geweest, en behouden in de haven aangekomen, was; op den elfden
October kwam hy te Moscow te rug. In 't begin van May MCDCXCIV keerde hy
weder na Archangel, en verbleef daar omstreeks tot in September, staande welken
tyd hy verscheide Zeetochten deedt, en zyne kundigheden van de Scheepvaard
verbeterde.
Deeze kleine tochten, die niets meer scheenen te zyn dan jeugdige uitspanningen,
bragten, nogthans welhaast een der roemrykste gebeurtenissen in het leeven van
Czaar PETER te wege. Toen de Czaar, in zyn Veldtocht des Jaars MDCXCV tegen
de Turken, Azof belegerde, vondt hy het onmogelyk de Stad te vermeesteren, zonder
de haven in te sluiten, en dewyl hy op dien tyd geen één Schip bezat, moest hy het
beleg opbreeken.
Zulk eene teleurstelling strekte veel eer om zyn geest te scherpen dan uit te
dooven: hy gaf bevel tot het terstond gereed maaken eeniger Schepen; en eenige
werden te Occa zamengesteld, en over land na den Don gevoerd, doch de meesten
te Veronetz gebouwd. Binnen het jaar
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hervatte hy het beleg van Azof, en bragt 'er, tot groote verbaasdheid der Turken,
twee Oorlogschepen. drie- en twintig Galelen, twee Galjooten, en vier Branders
voor. Met deeze kleine Vloot, die den Don af na de Zwarte Zee voer, sloot hy de
haven in, won een Scheepstryd tegen de Turksche Galeien, en bemagtigde Azof.
Deeze groote gebeurtenis vierde hy met eene Zegepraalende intrede in Moscow,
en hieldt ze in gedagtenis door een Gedenkpenning, het bemagtigen van Azof
verbeeldende, met een Russisch Opschrift, zo veel zeggende als, OVERWINNAAR
DOOR DONDER EN GOLVEN. ----- Dit gelukkig slaagen was alleen het voorspel van
grooter vorderingen; en dewyl de zekerheid zyner nieuwe bemagtigingen aan de
Zwarte Zee scheen af te hangen van eene sterke Scheepsmagt, deedt de Czaar,
van overal de bekwaamste Scheepsbouwers verzameld hebbende, de noodige
toebereidzels maaken te Veronetz, Azof en Taganroc, en hieldt 'er zelve het oog
over, tot hy zyn eerste buitenlandsche reis aanving.
In 't Jaar MDCXCIX, kort naa zyne terugkomst, was de Czaar PETER tegenwoordig
by een Scheepsschouw op de Zwarte Zee, waar zich tien Fregatten vertoonden,
welks grootste vyftig, en welks kleinste zes- en twintig, stukken voerde. De Russische
Scheepsmagt, in de havens van den Euxinus vervaardigd en op stapel, wordt drie
jaaren naa de eerste toebereidzelen beschreeven als bestaande uit
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behalven nog 18 Drieriemde Vaartuigen, 100 Brigantynen, en 300 Boots in den
Dnieper. Dit berigt zou bykans ongelooflyk weezen, indien het niet werd opgegeeven
door den Secretaris der Oostenryksche Ambassade, toen te Mos-
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cow zich onthoudende. Het wordt nauwlyks geëvenaard door de Romeinsche
Zeetoerustingen in den eersten Punischen Oorlog.
Dezelfde vaardigheid, met welke Czaar PETER zyne Vloot voor de Zwarte Zee
gereed maakte, betoonde hy in zyne Zeetoerustingen op de Baltische Zee, naa het
bemagtigen van Croonstad en het stigten van Petersburg. ----- Dan, om weder te
keeren tot den Boot, die gelegenheid gegeeven heeft tot dit weetenswaardig verslag,
en die, volgens Czaar PETER'S eigen gevoelen, de eerste oorsprong was van de
Russische Scheepsmagt. Czaar PETER geboodt, by het eindigen van den Persischen
Krygstocht, dat die Boot van Moscow zou overgebragt worden na de nieuwe
Rykshoofdstad, en gaf, te dier gelegenheid, een openbaar Feest, 't geen hy den
naam gaf van de Heiliging van den Kleenen Grooten Heer. De Vloot, bestaande uit
zeven- en twintig Oorlogschepen, werd te Croonstad in de gedaante van eene halve
maan geschikt, waarop zyne Majesteit in dien Boot aan 't roer ging zitten, terwyl
drie Admiraals en Prins Menzikof de plaats van roeijers bekleedden: daarop
geboegzeerd zynde door twee sloepen, maakte hy 'er een kleine omvaart mede in
de Golf, en, weder by de Vloot komende, streeken de Schepen, toen de Boot voorby
kwam, de Vlaggen en begroetten denzelven uit al het geschut; terwyl de Boot het
beantwoordde met uit drie kleine stukjes te schieten. Hierop werd dezelve in de
haven gebragt en omringd door de Oorlogschepen. ----- Weinig dagen daarnaa
bragt men den Boot na Petersburg, waar men de aankomst van denzelven vierde
door een Masquerade op het water. Deeze gedenkwaardige Boot, met den Keizer
bevragt, ging na het Kasteel, en werd in het Kasteel onder 't lossen van 't geschut
geplaatst, waar dezelve ten Gedenkteken voor de Naakomelingschap nog staat.
De Czaar woonde deeze geheele plegtigheid by, welke volbragt werd onder het
lossen van 't geschut.
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Aanmerkingen, over de aanleidende oorzaaken van de
algemeenheid der Fransche taale.)
(Ontleend uit eene Prysverhandeling. De l'Universalité de la Langue Francoise, door
den Graaf DE RIVAROL.
Vóór de Zestiende Eeuwe hadt de Latynsche Taal eene soort van Algemeenheid;
doch verloor dezelve door een zamenloop van onderscheide oorzaaken, byzonder
door de hedendaagsche ontdekkingen, en de veranderingen, die plaats greepen in
de Europische gewoonten, zeden, en kunsten, zo die ten nutte als die ten cieraad
des leevens dienen. De eenige Taalen, die natuurlyk eenigen eisch konden maaken
om in 't bezit dier Algemeenheid de Latynsche op te volgen, waren het Hoogduitsch,
het Spaansch, het Italiaansch, het Engelsch en het Fransch.
Het Hoogduitsch ontmoette verscheide hinderpaalen in deszelfs voortplanting,
uit toevallige omstandigheden; als de Characters der Keizers en der Schryveren
van de Zestiende Eeuwe, als mede de Staatkundige toestand der Volken en
Landschappen van het Keizerryk. ----- Spanje hadt, in dit afgelegen Tydperk, een
schitterend vertoon van grootheid; doch dit ontstondt niet uit een standhoudend
licht, maar uit een schielyk voorbygaande flikkering van Vernuft, gevolgd van de
dikste duisternis en de tastbaarste voortgaande vermindering van Geest, en eene
geheele uitdooving van werkzaamheid. ----- Het herleeven der Kunsten en Letteren,
in Italie, kon de toevallige en plaatslyke hindernissen tegen het verspreiden van de
Taal diens lands niet te boven komen: deeze ontstonden uit de menigte en de
zwakheid der van elkander afgescheide Vorstendommen en Staaten, uit de oorlogen
en onlusten, die toen aldaar en in geheel Europa woelden: wy mogen 'er byvoegen,
het schielyke verderf van Smaak, 't welk in dat Land plaats greep, en het gewigt 't
geen twintig kleine Staaten aan hunne byzondere Tongvallen hegtten. ----- De ligging
van Engeland als een Eiland, de stilzwygende aart, de ernsthaftigheid, en de smaak
der vroegste Engelsche Schryveren, die zich stipt aan Waarheid en Onderwys
hielden, zonder eenig inmengzel van bevalligheid; de weinige moeite, welke zich
de Reizigers gaven om hunne zeden inneemend en hunne uitdrukkigen gevallig te
maaken; want zy reisden enkel om te zien, daar de Franschen reizen om te zien en
om gezien te worden; het laat te voorschyn treeden van fraaije Engelsche. Schryvers
die de Engelsche Letterkunde verrykt en opgeluisterd hebben, verhinderden de
Engelsche Taale in Europa.
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De Franschen, daarentegen, ontleenden, uit hunnen Volksaart en Character, en
byzonder uit de Regeering en 't Character van LODEWYK DEN XIV, veelvuldige
voordeelen, om hunne Taal, in de onderscheide Gewesten van Europa, te
verspreiden. Het aankweeken, het zuiveren en beschaaven der Fransche Taale
was een der voorwerpen waarop de Fransche trotsch zich bevlytigde, en met dien
trotsch schynt, ten dien dage, geen Volk zo zeer ingenomen geweest te zyn. De
lustigheid, vrolykheid, de galantheid, en beschaafdheid der Franschen, die hunne
zeden en gezelschap aangenaamheid byzetten, baanden gereedlyk den weg tot
het aanneemen eener Taale, wel ke vergezeld ging met die bevallige zeden. De
byzondere oplettenheid der Franschen op de Schoone Sexe, met welke zy
veelvuldiger en gemeenzaamer verscheenen dan eenige andere Mannen in Europa,
bragt niet weinig toe tot het beschaaven en voortplanten hunner Taale. De
voortreflyke Schryvers, die onder de Regeering van LODEWYK DEN XIV bloeijden,
en de Hervormers van den Styl in Engeland voor uit waren, ondersteunden de
reedsgemelde oorzaaken niet weinig: en zelfs de zamenvoeging van Fransche
Modes, Linten, en Opschik, met de Treurspelen van RACINE, met de Hekelschriften
van BOILEAU, en de Odes van MALHERBE, buitenslands gezonden, hielpen hiertoe
kragtdaadig. Znuisteryen en nieuwe Snoffen vergezelden den uitvoer der beste
Fransche Boeken na Vreemde Landen, welker Inwoonders, zo in 't verstandige als
in het beuzelagtige begeerden, naar de Fransche Mode te weezen. De Nabuurvolken,
by aanhoudenheid, uit Frankryk, Huiscieraaden, Kleederdragten, Opschik,
Reukwerken enz. van de Franschen ontvangende, kreegen teffens de woorden om
ze te benoemen; hier door en door de begeerte om gemeenschap en briefwisseling
te houden met een Volk, 't geen hun nieuwe bronnen opende van genot en vermaak,
werden zy overgehaald om zich op de Fransche Taal toe te leggen, en die met
hunne eigene te vereenigen. ----- Frankryk heeft, van dit Tydperk af, aangehouden,
met de Naabuurvolken Tooneelstukken, Kleederdragten, Smaak, Zeden, een nieuwe
Taal, en eene nieuwe Leevenswyze, te verschaffen, en bronnen van tot nog
onbekend vermaak te openen, en door deeze middelen eene soort van Heerschappy
geoefend, welke geen ander Volk ooit te vooren geoefend hadt.
De meerderheid, door LODEWYK DEN XIV in Europa verkreegen, bragt veel toe
aan het vestigen deezer Taalheerschappye. De Fransche Taal kreeg de overhand
in alle openbaare Onderhandelingen en Verdragen: en zelfs, wanneer die Vorst
ophieldt met Fransche Wetten aan Europa voor te schryven, behieldt de Fransche
Taal de verkreegene meerderheid dermaate, dat LODEWYK DE XIV, op 't einde zyner
dagen, vernederd
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wierd in die zelfde Taal, waarin hy voorheen anderen de wet stelde. De voor- en
tegenspoed, de dwaalingen van dien Vorst zelve wrogten mede tot het uitbreiden
der Taale zyns Ryks. By de Herroeping van het Edict van Nantes voerden de
Ballingen hun haat tegen den Koning mede na de Noordlykste gedeelten van Europa,
beneffens den spyt dat zy hun Geboorteland moesten verlaaten; een haat en spyt,
die zy in hunne Landtaale uitdrukten: hunne Familieverbintenissen deeden, in de
herbergzaame Landen, de Fransche Taal algemeener worden dan ooit.

De gelukkige bedaardheid.
Eene waare Geschiedenis.
Uit het Engelsch.
De Heer GOLDNEY heeft, niet verre van Wallingfort, een Buiten, en op de zelve
eene Menagerie, waarin, onder andere wilde Dieren, een jongen Tyger, hem uit de
Westindien ten geschenke gezonden. Deeze Menagerie is aan 't einde der
Lustplaatse gelegen, de Kinderen gaan dagelyks, onder het toevoorzigt eener
Gouvernante, daar heen een lugtje scheppen; doch een kleine jongen, van omtrent
vyf jaaren, in een oogenblik van onoplettenheid, haar waakzaam oog ontsloopen,
baarde haar de grootste ongerustheid. Zyne Broers en Zusjes hadden hem niet zien
weg gaan: eindelyk ontdekt zy den kleinen knaap op de knien liggen, voor het hok
des Tygers; hebbende een zyner kleine handjes door de traliën gestooken: de jonge
Tyger, die anders voor zeer wreed bekend stond, lekte dit handje even als een jonge
Hond, en scheen zeer in zyn schik. - Men kan ligt bevroeden welk een doodlyke
schrik de Gouvernante aangreep; aan den eenen kant was het gevaarlyk het Kind
weg te rukken; aan den anderen kant, 't zelve langer in dien stand te laaten verblyven.
Welk van deeze beide schroomlyke uitersten te kiezen? Zy werd te raade, op de
zagtsmooglyke wyze, het Kind te bedulden dat het zelve de hand langzaam zou
weghaalen: het deedt zulks, zonder den Tyger te verstooren, die anders veelligt het
armpje zou afgebeeten bebben, indien iemand ter reddinge ware toegeschooten.
In twee voorige Stukjes van dit Deel zyn eenige Fouten ingenoopen, die dus te
verbeteren zyn:
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Luchtsgesteldheid te Amsterdam, april, 1785.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Over de verdraagzaamheid in den godsdienst en de staatkunde.
Wanneer men nagaat, hoe de menschlyke geest gewoon is zyne werkingen te
volbrengen, is het geen wonder, dat de menschen in zo verbaazende uitersten
omtrent het beschouwlyke loopen; en dat, schoon men, met betrekking tot de
beoeffening en de driften, uit dewelken de beoeffening meest voortkomt, met grond
zeggen konne, dat de menschen in alle eeuwen en in alle landen altyd menschen
zyn, het menschdom in zyne begrippen omtrent het waare en valsche, het goede
en kwaade, het schoone en lelyke, zo verscheiden is, dat een oplettend aanschouwer
daarover in verbaasdheid, ja somtyds in zulk eene verwarring geraakt, dat hy in
twyffel valt, of waarheid en valschheid, regt en onregt, schoonheid en lelykheid, wel
iets wezenlyks en iets meerder zy dan louter willekeurige vooroordeelen. Dit is alles
zeer wel te begrypen, wanneer men aanmerkt, dat, ja, in den menschlyken geest
wel zekere ontwyffelbaare beginselen, omtrent dewelken alle menschen
overeenstemmen, zyn ingeplant, maar dat al het overige, waarop deze beginselen
moeten toegepast worden, afhangt van omstandigheden, welken omtrent ieder
mensch onderscheiden zijn; zo dat een ieder, daar hy noodwendig eene andere
plaats dan een ander in de wereld moet beslaan, naar deze zyne plaatsing de
voorwerpen in een ander daglicht en van eenen anderen kant beschouwt. Opvoeding,
vooroordeelen van ouders en meesters, omgang in vroegere en laatere jaaren,
ambagten, letteroeffeningen, bezigheden, vermaaken en uitspanningen zelfs, alles
loopt t'zamen om den geest van ieder onderscheiden mensch onderscheidenlyk te
wyzigen, en, om zo te spreeken, dusdanigen plooi in de herssenen te brengen, dat
een ieder de voorwerpen onderscheidenlyk beschouwe.
De ondervinding leert deze verscheidenheid op het onbetwistbaarste; en zodra
de menschen zig van de allereen-
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voudigste beginselen verwyderen, loopen zy zo verre uit een, dat men zeggen
zoude, wanneer men de verscheidenheid hunner begrippen aanmerkt, dat het
wezens moeten zyn, geheel en al van eene gantsch verschillende natuur.
't Is waar, in alle gevallen daar de menschlyke driften in werking worden gebragt,
zyn de menschen, gelyk wy boven reeds aanmerkten, altyd menschen; overal waarin
hun hoogmoed, hunne belangen, worden betrokken, zyn zy byna dezelfden; maar,
waar het op oordeelen over de zaaken aankomt, daar zyn zy oneindig verschillend.
Eén middel is 'er alleen om de menschen eenstemmig te doen gevoelen, of liever
eenstemmig te doen spreeken, en dat middel is de Vrees. Wanneer een mensch,
die, met of zonder grond, een soort van geheiligd gezag verkregen, en het zo verre
gebragt heeft, dat de menigte hem met eenen alles overtreffenden eerbied
beschouwt, op den toon der onfeilbaarheid deze groote woorden uit: Dit of dat zult
gy gelooven, of gy zyt in alle eeuwigheid verdoemd; of een ander, die, een nog
onfeilbaarder en bygevolg nog kragtdaadiger werkend gezag verworven hebbende,
naamlyk, dat van niet alleen te dreigen, maar ook van uit te voeren, op den toon
van volstrekte magt zegt: Dit of dat zult gy doen, of ik zal u van uwe ampten, van
uwe neering, van uwe welvaart, van uw leeven, berooven; dan alleen hoort men de
menschen al beevende, dezelfde taal voeren; dan ziet men ze dezelfde artikelen
onderschryven, dezelfde daaden pryzen of laaken, naar dat het voorschrift luidt van
hem, die de magt in handen heeft.
Is dit zo, geen wonder dan die verbaazende verschillendheid van Godsdiensten
onder de volken; geen wonder, dat het geen dit geslagt voor den eenigen weg des
hemels houdt, het andere dit zelfde beschouwe als het pad des eeuwigen verderfs.
Dat wezen, door het welke wy zyn, in het welk wy leeven en ons beweegen, houdt
zig, hoe naby ook aan een iegelyk van ons, voor onze zinnen verborgen. Wy
bemerken het niet, dan alleen, wanneer wy oplettend het geen rondom ons is
gadeslaan en redeneeren, uit zyne gewrogten: en daar het oplettend gadeslaan en
redeneeren alleen het werk is van weinige bevoorregte geesten, en buiten den kring
der gewoone verstanden, zou de Godheid volkomen aan het menschdom onbekend
zyn, indien zy zelve zig niet aan het zelve ontdekt had. Maar dan nog weet de
mensch niet meer, dan hy van God zelven geleerd is; wil hy verder
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gaan, wil hy door gevolgtrekkingen en besluiten het Opperwezen nader kennen, hy
trekt noodwendig verschillende gevolgen, vormt onvermydlyk verschillende besluiten,
naar de onderscheidene wyze van zien, die een gevolg is van zyne plaatsing in de
wereld. Hier van daan die verschillende gezinten, zelfs onder die, welken in hunne
redenkavelingen uit eene en dezelfde bron putten, een en hetzelfde geleide volgen,
doch het welk hen naar de gesteldheid van hunne zintuigen op geheel
onderscheidene wegen leidt.
Dit is een der gronden, waarop de verpligting tot verdraagzaamheid in den
Godsdienst gevestigd is. Het is onmooglyk, dat de menschen omtrent het
Opperwezen eenstemmig denken zouden: en zoude ik mynen broeder haaten,
vloeken, kwellen, vervolgen, omdat hy niet denkt gelyk als ik, daar hy onmooglyk
met my eenstemmig denken kan!
Het geen wy omtrent den Godsdienst zeggen, dat zelfde zeggen wy ook omtrent
de Staatkunde. Even zo onmooglyk als het is, dat alle menschen zig omtrent de
Godheid even dezelfde denkbeelden vormen, zo onmooglyk is het dat zy omtrent
de Staatkunde in dezelfde gevoelens zouden zyn.
De Staatkunde is eene der moeilykste, der ingewikkeldste wetenschappen, en
waaromtrent men, naar het verschillend oogpunt waaruit men ze beschouwt, zeer
verschillend denken moet.
Zeker is het, daar zyn vaste beginselen omtrent welken alle menschen
overeenstemmen. Zo is het zeker, dat de Overheid het, welzyn van het volk zoeken
moet; dat het volk gehoorzaamheid en eerbied aan zyne overheid schuldig is; dat
als de overheid het welzyn van het volk veronagtzaamt, nog meer wanneer zy den
borger verdrukt, het volk ontslagen is van zynen pligt omtrent de overheid: dit zyn
onbetwistbaare gronden in de Staatkunde. Maar het is dikwyls niet zo gemaklyk te
bepaalen, of de overheid het welzyn van het volk behartigt dan niet. Dit hangt
veeltyds af van de onderscheidene begrippen, welken men omtrent het belang van
den Staat heeft. Het kan gebeuren, dat het geene deze agt het belang van den
Staat te vorderen, dit juist aan geenen voorkomt, lynregt tot bederf van land en volk
te strekken. Het kan gebeuren, dat dit, waaromtrent allen t'zamenstemmen als
strekkende tot het algemeene welzyn, niet kan uit-
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gewerkt worden, om redenen, die het niet mooglyk is dat allen zien. Dit zo zynde,
kan het ligtlyk gebeuren, dat de overheid en het volk in gantsch onderscheidene
begrippen staan; en dat de overheid, ter goeder trouwe het welzyn van het volk
zoekende, het volk, van zynen kant, ook ter goeder trouwe, zig beklaagt over het
verzuimen van het algemeene belang, door de overheid. In zulk een geval, is de
vraag, of het volk ontslagen zy van zyne verpligting aan de overheid, en of het met
regt zig tegens haar verzetten moge. Zo is ook de vraag, of, wanneer de
onderdaanen der overheid in zulk een geval gehoorzaamheid weigeren, de overheid
regt hebbe dezelven als muiters te beschouwen, en als zodanigen ter straffe te
vorderen.
Even gelyk de overheid in andere begrippen kan staan als de onderdaanen, en
beiden ter goeder trouwe, zo kunnen onderscheidene leden, die in Gemeenebesten
t'zamen de overheid uitmaaken, zo kunnen ook de borgers, onderling, in geheel
strydige gevoelens zyn omtrent de algemeene belangen. Geen land is 'er onder de
zonne, dat dit niet ondervonden hebbe; en wy gevoelen, helaas! in deze duistere
tyden, maar te sterk de waarheid van dit gezegde.
Maar wat is nu de pligt in zulke gevallen van een ieder? Wat staat der overheid
te doen omtrent den borger, wat den borger omtrent zyne overheid; wat het eene
lid der regeering omtrent het andere; wat den eenen borger omtrent zynen
medeborger?
Het spreekt van zelf, dat de onderscheidene toestanden van Volken en Staaten,
dat de verschillende onderwerpen van verdeeldheid, dat de gelegenheid van tyd,
plaats en omstandigheden, een oneindig verschil in de oplossing dezer vraage
zouden vorderen, indien wy in een naauwkeurig en uitvoerig verslag treeden wilden:
dan, daar ons oogmerk alleen is algemeen te zyn, willen wy ons ook alleen bepaalen
tot eenen algemeenen raad, die in alle gevallen te passe komt.
Deze raad is, zyt verdraagzaam. Even gelyk gy uwen broeder in den Godsdienst
moet verdraagen, en zyne dwaalingen toeschryven, niet aan de boosheid van zyn
hart, maar aan de beperktheid van zyn verstand; even zo moet gy de Staatkundige
dwaalingen van uwen medeborger veeleer aan de zwakheid van den menschlyken
geest,
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aan zyne onkunde en onbedrevenheid, dan aan een boos, een vyandig, hart
toeschryven.
De Staatkunde is, zo als wy reeds boven aanmerkten, de ingewikkeldste
wetenschap van allen, en zy is nog oneindig moeilyker voor die geenen, welken
door hunne plaatsing in de Maatschappy alleen maar een gedeelte over zien, en
dat somtyds nog een zeer beperkt gedeelte, van de staatkundige wereld. De
Staatkunde is een doolhof zelfs voor den ervarensten; wat dan voor den
onbedrevenen!
Wanneer, in eenen duisteren nagt, op eene kust volklippen en zandbanken, een
Schip door eenen woedenden storm wordt beloopen, is het een meesterstuk der
konst, wanneer de Stuurman, kundig van stranden en gronden, het schip veilig door
de dreigendste gevaaren heen weet te stuuren. Zyne bekwaamheid, zyne kunde,
en het gezigt van die tekens welken hem de stranden moeten doen onderkennen,
zo veel het de zwarte nagt hem toelaat, kunnen alleen de kiel redden, welke aan
zyne zorg is toevertrouwd. Wat zou het dan zyn, indien een onervaren reiziger,
beneden in het schip, onbedreven in de stuurmanskonst, onkundig van gronden en
stranden, zelfs onbewust van de plaats, waar het schip zig bevindt, de maatregelen
van den Stuurman wilde berispen, en het bootsvolk ontrusten, met het twyffelmoedig
te maaken omtrent het bestier van den Stuurman!
Ik zeg dit niet, om den borger te laaken, die spreekt en oordeelt over het gedrag
zyner overheid. Dit is een regt dat een iegelyk toekomt; en het zoude de
onregtvaardigste dwinglandy wezen, welke den ingezeten verbieden wilde te
oordeelen over het bestuur van den staat, dat is over het bestuur van de zaaken
van allen, en bygevolg ook van zyne byzondere zaaken.
Maar dit wil ik zeggen, dat de borger, oordeelende over het bestuur van den Staat,
dat doen moet met die omzigtigheid, die bescheidenheid; en die toegeevendheid,
welken menschen passen, die niet dan ten deele onderrigt zyn van de zaaken, over
welken zy willen oordeelen.
Niet alleen dit; maar ook, wanneer men zig wel onderrigt agt, wanneer men meent
klaarlyk gebreken in het algemeene bestuur te kunnen aanwyzen, dan nog moet
men met omzigtigheid oordeelen, en vooral niet onverhoord veroordeelen.
‘Waarom wordt dit of dat niet gedaan, en waarom ge-
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schiedt juist het tegendeel? Ik zie immers klaarlyk dat alles verkeerd is; dat het
belang van den Staat schandelyk wordt verwaarloosd; dat de eer, het welzyn van
't gemeenebest wordt vertreden en verzaakt.’ ----- Dit ziet gy alles; maar weet gy
alle de redenen waarom zo gehandeld wordt? alle de beletselen die het goede
verhinderen, en die het niet in de magt der geenen is weg te ruimen, welke het
bestuur in handen hebben?
‘Ja; maar men meent het niet wel met het Vaderland; eigenbelang heerscht boven
de zorg voor het algemeen, en het Vaderland wordt opgeofferd aan slinksche
oogmerken.
Dat 's Hemels blixemen die schelmen vergruizen, die 't Vaderland verraaden! of
liever dat de allerschandelykste straf voor 't oog van 't geheele Volk op hunne koppen
valle, die, onder den schyn van borgers, vyanden zyn van den Staat? De galg zy
hun sterfbed, het rad hunne begraafplaats!
Maar zie toe, dat gy hier ook niet ligtvaardiglyk veroordeelt. Hy, die kwaalyk denkt,
hy die kwaalyk handelt, kan dwaalen, en hoe grof ook zyne dwaaling u schynen
moge, hy kan ter goeder trouwe dwaalen.
Let wel, eer gy iemant slinksche oogmerken aanwryft, op de kenmerken die een
boos en verraaderlyk hart aanwyzen. Een man, die, om zyne oogmerken te bereiken,
oneerlyke konstenaryen aanwendt; die, in geschriften over de gemeene verschillen,
valsche aanhaalingen maakt, gebeurtenissen verdraait, en in een haatlyk licht stelt;
die zyner tegenpartye zonder grond booze oogmerken aandicht, en al de konst van
drogredenen in 't werk stelt om ze haatlyk te maaken: een man, die het volk opruit,
en het gemeen, door bedrieglyke vonden, zoekt in beweeging te brengen: vooral
wanneer men klaarlyk zien kan, dat zulk een man met dit alles zyne grootheid of
eenigen anderen tak van eigenbelang bedoelt: zulk een man dwaalt, zeker, niet ter
goeder trouwe; zyn hart is boos, dewyl zyne daaden boos zyn; hy heeft geen regt
op uwe inschiklykheid, en alle eerlyke lieden moeten dezen schelm verfoeien en
vermyden.
Maar, zo lang in het gedrag van iemant zulke klaarblyklyke bewyzen van kwaade
trouw zig niet op doen, zo lang het mooglyk is, dat hy ter goeder trouwe dwaalt, zo
lang eischt de verdraagzaamheid, de menschlykheid, de Christlyke liefde, dat gy
het beste van hem hoopt;
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en, zo gy hem al mooglyk met eenig mistrouwen aanschouwt, behoort gy hem ten
minsten nog als een eerlyk man te behandelen.
‘Deze man heeft zig in dit of dat geval niet gedraagen gelyk een goed borger
betaamt; hy heeft grond gegeven om hem te verdenken, dat eigenbelang, dat
slinksche oogmerken, by hem plaats hebben: verdient hy dan niet den algemeenen
haat, de veragting van alle braaven?’
Deze man verdient, zekerlyk, dat gy hem mistrouwt; dat gy op uwe hoede zyt
omtrent zyne aanslagen; maar, zo lang 'er mooglykheid is, dat hy uit een verkeerd
begrip gehandeld heeft; dat hy uit dwaaling en niet ter kwaader trouwe eener
verkeerde partye is toegedaan; zo moogt, zo moet gy, ja, tegens zyne
onderneemingen waaken, gy moogt hem tegengaan; maar omtrent zyn zedelyk
karakter moet gy gemaatigd denken: beschouw hem als tot eenen verkeerden
aanhang behoorende, maar beschouw hem evenwel als een eerlyk man. Even gelyk
gy eenen vyand, die, gehoorzaam aan zynen Vorst, uw Vaderland beoorloogt, zo
lang hy zig houdt aan de wetten van den kryg, als een eerlyk man beschouwt, wien
gy dikwyls naar de grootheid van de slagen welken hy u toebrengt eene des te
hoogere agting toedraagt; even zo moet gy eenen medeborger, die, ter goeder
trouwe, eene naar uw inzien schadelyke party aankleeft, als een eerlyk man agten.
Deze verdraagzaamheid is des te pryslyker en nuttiger, om dat, zonder dezelve,
alle verzoening by borgerlyke oneenigheden te moeilyker gemaakt en als afgesneden
wordt; ja, omdat, indien geen inschiklykheid en dit opzigt plaats heeft, hy die eens
kwaalyk heeft gehandeld, al was hy begeerig en bereid om zig te verbeteren,
gedwongen wordt kwaad te blyven, om te volharden in zyne booze poogingen, daar
hy toch voor eeuwig in den haat is, aan eene eeuwige veragting en vervolging
onderworpen, en alle verzoening en vergiffenis voor hem afgesneden. ‘Ik heb,’ zo
moet zulk een man spreeken, ‘kwaalyk gehandeld. Ik gevoel, dat ik niet had moeten
deelen in die voor de Vryheid, voor het Vaderland, zo schadelyke aanslagen. Ik heb
'er berouw van; en, wilde men mynen mistred vergeeven, ik voegde my terstonds
by de betere party. Maar helaas! het onherroeplyke vonnis van eerloosheid is over
my uitgesproken; men verfoeit, vervloekt, beleedigt en hoont my overal. Myn berouw
wordt voor eene nieuwe schel-
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mery uitgekreten. Wat zal ik nu doen? Ik moet my nu wel houden aan mynen ouden
aanhang, en door alle middelen tragten dien te doen zegenpraalen. Dit is het eenige
middel om my te herstellen. Dryft myne party eindelyk boven, dan zal ik myne
vyanden wel doen zwygen. De vrees zal uitwerken wat de overtuiging niet vermag;
en de denkwyze des gemeens, door den dwang en de noodzaaklykheid veranderd,
zal my allengskens de agting myner medeburgeren weder schenken.’ ----- Een ieder
gevoelt, dat zulk eene redeneering niet geschikt is, om den slegten te regt te brengen;
en de wanhoop was nimmer het middel om eenen bekeerling te maaken.
O.O.

Eenvoudig toestel, om, in scheikunstige destillatien, alle de
voortbrengzels der lichamen te verzamelen; briefswyze
medegedeeld, aan den Wel Ed. Hooggeleerden heere Floris
Jacobus Voltelen, Med. Doct. et Chemiae Professor, enz. te Leyden.
Door Willem van Barneveld, Lid van het Provintiaal Genootschap
te Utrecht, van de Maatschappy der Landbouw, en Apotheker, te
Amsterdam.
Wel Ed. Hooggeleerde Heer!
't Zal van geen Scheikunstenaar ontkend worden, dat, in de Chemische bewerkingen,
de ontwikkelde Konstlucht en de vlugste deeltjes der gebezigde voorwerpen, hoe
groot men de Destilleervaten ook neeme, doorgaans verlooren gaan. ----- Hier door
vermist men derhalven niet alleen zekere deelen, die noodzakelyk tot het
geneeskragtig voortbrengzel behooren; maar ook tevens de ervaring van sommige
andere deelen, die met de verzamelde, de gezamentlyke bestanddeelen, van het
gebezigde Lichaam in 't geheel uitmaakten.
De volkomene kennis egter van den ganschen inhoud van eenig Scheikundig
subject is thans, daar wy, door
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den Luchtkundigen PRIESTLEY, op het spoor gebragt zyn, voor den Scheikundigen
beärbeider eene onontbeerlyke noodzakelykheid geworden, en zal, naar myn inzien,
meer en meer daar voor erkend worden. Wie weet niet hoe veel de kennis der
verschillende Konstluchten aan de volmaking der Scheikunst heeft toegebragt, en
dagelyks nog toebrengt. ----- Ook zyn myne gedagten, om dezen Toestel te
vervaardigen, haren oorspronk hier aan verschuldigd.
Wanneer men eenige destillatie in glaazen vaten begint, is het zeker, indien de
voegen behoorlyk geslooten zyn, 't zy met een Blaas, of vastzoutig of lymig Lutum
(smeerzel,) dat deze geslootene voegen egter niet kunnen beletten, dat de gemeene
Lucht, die in de glaazen bevat is, en door de hitte uitgezet word, met een veerkragtig
vermogen naar buiten dringt. ----- Even min kan de Konstige Lucht, die, door de
bewerking, uit de Lichamen ontwikkeld word, in deze vaten bedwongen worden; en
zal niet naarlaten, veele vlugge en wel de wezendlykste deeltjes, van het
Scheikunstig Lichaam, mede te sleepen. Indien het smeerzel zeer digt en
vastgesloten is, zullen of de vaten verbryzeld worden, of de dampen zullen door het
smeerzel of blaas heen dringen of dezelve doen openbersten.
Dit gesteld zynde, dat zeker is, gelyk het inderdaad is, en zo als elk, die slegts
ooit Spiritus Nitri Dulcis gerectificeerd heeft, ondervind; gaa ik tot de beschryving
over van myn Eenvoudig Toestel, dat niet alleen alle de producten des
Scheikunstigen Lichaams kan bewaren, maar ook alle deze hindernissen voorkomen.
Ik neem eene dunne lange glaazen pyp, vyf of zes voeten lang, en welke twee
of drie lynen van een duim hol is. Ik neem dezelve liefst nog langer, althans in geval,
als de hitte, in de operatie, noodzakelyk moet vermenigvuldigd worden. Deze pyp
laate ik aan beide zyden open, en dezelve aan het eene einde ombuigen, door een
gewoonen glasblazer, (die men in Amsterdam genoeg by der hand heeft) zo dat
deze pyp aan dit einde gelyk is aan een Hevel; terwyl ik aan het andere einde, dat
ik ook een weinig van zyn regte lyn laat verzetten, nog een ander klein pypje voege,
na genoeg een half voet lang, en eene gemeenschappelyke holte hebbende, met
de overige openingen der pyp, zo dat de geheele toestel, als
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dan bestaat uit een pyp met drie openingen, gelyk deze figuur aanduid.

De opene Haak A is de mond der pyp, en de openingen B en C zyn de uiteinden
van dezelve.
Indien ik nu eenige destillatie aanvange, dan voege ik den mond dezer pyp A zo
wel als den mond der kromhals, te zamen in den mond des Ontfangers, in welken
ik gewoon ben de afdruiping te verzamelen. Ik rigt voorts de lengte der pyp langs
den Ontfanger nederwaards, zo dat van de twee uiteinden C en B het uiteinde B
nederdaalt, in eene onderstaande vles, om het vogt te ontfangen, welke vles met
Lutum wel aan deze pyp toegesmeerd word, terwyl het opwaards staande Pypje C
de lucht kan uitblazen, die door het vuur in de glaazen vaten uitgezet, of die door
de Scheikunstige voorwerpen ontwikkeld word.
Dan, om het verlies van de Konst-Lucht voor te komen, hegt ik aan deze Pyp
eene wel uitgedrukte en van gemeene Lucht ontledigde blaas vast, op deze wyze.
Ik doorbrand eene kurk, zo dat dezelve juist op dit Pypje C vast sluit. De kurk maak
ik alvorens met deszelfs andere einde vast aan een koperen kraan; welke vooraf
aan het uiteinde voorzien is van eene Verkensblaas. Wanneer nu myn blaas vol is,
draai ik deze kraan toe, en leg, in plaats van deze, daar eene andere blaas aan, of
druk dezelve uit, onder door water heen, in eenige Molglaazen, om denzelven te
beproeven, als het my behaagt, in welk geval ik dezelfde blaas vervolgens meer
kan gebruiken.
Men bevat nu ligt, indien men eenige proefneeming door vuur met de glaazen
destilleervaten bewerkstelligt, wat het gevolg is van dezen aangevoegden toestel.
Te weeten: de gemeene of de konstige Lucht, zig doorgaans gretig vereenigende
met de vlugste dampen, kan nu ruimte krygen, door middel van deze glaazen Pyp,
dringt daar door; en onderweg het vloeibaar-vlugge deel, genoegzame
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gelegenheid hebbende, om zig door inkrimping te verdikken, eer het aan de koele
uiteindens der Pyp komt, zal zig in de onderstaande vles verzamelen, terwyl de
Lucht, de vaste Lucht der Lichamen, in de ledige blaas zal overgaan en dezelve
vullen.
Dan ik dien hier aan te merken, dat men de eerste blaas, met verzamelde Lucht,
moet weg doen, om dat dezelve, als te veel met de gemeene Lucht der vlessen
vermengd zynde, van geen nut is. Derzelver egtheid hangt mede niet weinig af van
de destilleervaten, inzonderheid van den Ontfanger, die te wyd zynde, al te veel
gemeene Lucht inhouden, om de ontwikkelde Lucht naar eisch te beöordeelen, en
alzo de ontwikkelende Lucht tot in de blaas kan ontsnappen, is de te groote wydte
der vaten overbodig.
Na de bewerking neemt men de onder de Pyp staande vles weg, en mengt de
verzamelde vogtdeelen, by de verzamelde van den Ontfanger. De Lucht der blaazen
beproeve men gelyk andere Konstluchten, welker manier te wydloopig is, en door
de werken van PRIESTLEY en anderen te bekend, dan dat ik dezelve hier zoude
beschryven,
't Zou hiermede niet te passe komen, om veel van de byzondere Luchtkonstige
ondervindingen der Lichamen te spreeken. Dit tot de beschryving van onzen Toestel
niet behorende, sparen wy tot nadere gelegenheid. Alleen wil ik 'er van zeggen, ----dat op deze wyze by de bereiding van het Liquor anodinus mineralis Hosmanni,
eene helder vlammende Aër AEthercus, (Geestlucht) voortgebragt word, die in water
en geest bestendig is, en even vlambaar blyft. ----- Dat de gewoone Spiritus Nitri
Dulcis, en die van Glauverus, eene minder heldervlammende Lucht geeft, die in
water onbestendig is, en al zyne brandbaarheid aan het zelve mededeelt, om dat
het Zuur des Salpeters, 't welk met de vereeniging des Phlogistons, de grondslag
der brandbaarheid uitmaakte, meer affiniteit met water hebbende, het Phlogiston
loslaat, en daarna een kaars of andere vlam uitbluscht in plaats van dezelve te
ontsteeken. ----- Dat de bewerking des Harsthoorns, tot Spiritus, Sal et Oleum, eene
heldervlammende Lucht geeft, in eene zo ongeloofelyke hoeveelheid, dat men zig
deswegens ten uitersten moet verbaazen. Dat de Spiritus Nitri Fumans, eene
dodelykverstikkenden damp geeft, welkers zuure deeltjes, zeer ligt het Phlogiston
loslaten, en zig door schudding met
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gemeen water vereenigen, en hetzelve Zuur maken. ----- Dat de destillatie van den
Ammoniac Geest een allervlugste vaste Lucht geeft, die, aan den afgedropen Spiritus
overtollig zynde, Rivier-water vlug maakt, enz.
De Geesten van alle deze scheikunstige Operatiën, in de onder het uiteinde der
Pyp staande vles verzameld, munten uit in deugd en vlugheid, maar de hoeveelheid
van eenigen is zeer gering.
Ik twyffel geen oogenblik of uw Hooggeleerde zal dezen toestel verbeteren, of
ligt in andere bewerkingen bezigen, 't zy in Sublimatiën, Effervescentiën enz. ----Zeer gepast hebt gy my reeds te binnen gebragt, het nuttig gebruik van dezen
Toestel, in de bereiding van den Spiritus Salis Fumans Libavii; en ik vertrouw, dat
deze Pyp niet minder nuttig zyn zal, in de bereiding van den dampenden zeer
verstikkenden Glauberiaanschen Zeezoutgeest, hoewel ik niet zonder vrees ben,
dat de Blaas, van wegens de Scherpheid der dampen, doorvreeten zal worden,
waarvan men in den Spiritus Nitri Fumans ook veel gevaar loopt.
Behalven het nuttig gebruik van deze Pyp, heeft dezelve nog twee nuttigheden
ten gevolge. Ten eersten: behoeft men nu den Ontfanger om de uit de bewerkte
Lichamen ontwikkelende en somtyds onbedwingbare dampen, zo wyd niet te
neemen. Ten anderen zal het Lutum, by de verbinding der Destilleervaten, in 't
geheel niet losbersten, en eene gemeene hoe wel digte sluiting zelf genoeg zyn. Ik
ben enz.

Amsterdam
den 12 May 1785.

Natuurlyke historie van de snepjes.
(Volgens den Heer DE BUFFON.)
Het Snepje heet, in 't Italiaansch, Pizzardella; in 't Fransch, Becassine; in 't
Hoogduitsch, Schnepsslin; in 't Zweedsch, Mall-Sneppa; in 't Poolsch, Bekas; in 't
Engelsch, Snite; in 't Turksch, Jelve.
De benaaming van Snepje is zeer wel gepast: dewyl men, alleen op de gedaante
lettende, dit Vogeltje zou
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kunnen neemen voor een Kleine Snep. ----- Het zou, zegt BELON, een Kleine Snep
zyn, indien 't zelve geene geheel verschillende geaartheden hadt. In de daad, het
Snepje heeft, even als de Snep, een zeer langen Bek en een vierkantigen Kop; de
Pluimadie op dezelfde wyze geschakeerd; alleen mengt 'er het roode zich minder
onder, het graauwe en zwarte heerscht 'er meer in; maar deeze gelykvormigheden,
tot het uitwendige bepaald, dringen niet tot het inwendige door; het zintuigelyk gestel
is niet het zelfde: de natuurlyke geaartheden staan tegen elkander over. Het Snepje
onthoudt zich niet in de bosschen; maar op de moerassige plaatzen der Velden, in
de Kruiden, en de Rietgewassen aan den oever der rivieren: het heft, vliegende,
zich zo hoog in de lugt, dat men het hoort wanneer het buiten 't gezigt is: een zagt
geschreeuw, mée, mée, mée, 't geen aan eenige Naamlystmaakers, als KLEIN,
SCHWENCKFELD en RZACZYNSKI, gelegenheid gegeeven heeft om 't zelve het Vliegend
Geitje te noemen; het staat ook, de vlugt aanneemende, een kort en piepend geluid;
het bewoont in geenerlei jaarsaizoen het gebergte; het verschilt, derhalven, van de
Snep, in aart en hebbelykheden, zo zeer als het daar na in Gedaante en Pluimadie
gelykt.
In Frankryk vertoonen zich de Snepjes in den Herfst; men ziet 'er zomtyds drie
of vier by elkanderen; doch meestentyds vliegen zy alleen. Zy komen van verre,
met een zeer verhaaste vlugt, en, naa drie wendingen, vliegen zy twee of drie
honderd schreeden voort, wanneer zy zich tot eene onbeoogbaare hoogte verheffen;
de Vogelaar weet hun vlugt te stuiten, en ze tot zich te lokken, door het nabootzen
van hun geluid. Het Snepje blyft den geheelen Winter over in onze Gewesten,
rondsom de warme bronnen, en de kleene daarby gelegene moerassen. Met den
Voortyd vertrekken zy in grooten getale, en het schynt dat dit het saisoen hunner
aankomst is in veele Landen, waar zy nestelen, als in Duitschland, in Silesie, in
Zwitzerland; doch in Frankryk blyven 'er slegts eenigen den Zomer over, en zy
nestelen in onze moerassige streeken. WILLUGHBY merkt het zelfde op, ten aanziene
van Engeland. Men vindt hunne nesten in Juny; ze zyn op den grond geplaatst aan
den wortel van eenigen grooten Olm- of Wilgenboom; in hoeken, zo moerassig, dat
het vee 'er niet kan bykomen; ze zyn vervaardigd van gedroogde kruiden en pluimen,
en men
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vindt 'er vier of vyf Eitjes in, langwerpig van gedaante, wit van kleur; met roodagtige
plekken; de Jongen verlaaten het nest zo ras zy uit den dop komen; zy zyn leelyk
en onbevallig van gedaante, doch desniettegenstaande bemint by de Moeder, die
ze oppast, tot dat hun groote Bek, die zeer slap is, eene genoegzaame vastheid en
stevigheid verkreegen heeft, en verlaat ze niet, eer zy overvloedig in staat zyn om
voor zichzelven te zorgen.
Het Snepje pikt geduurig in den grond, zonder dat men bapaald konne zeggen
wat het ten spyze nuttigt: in de maag vindt men niets, dan een aardagtig vogtig
overblyfzel; waarschynlyk de verteerde zelfstandigheid van de Wormen, waar mede
het zich voedt: want ALDROVANDUS merkt op, dat het Snepje het einde van de Tong,
even als de Spechten, gepunt heeft, en dus zeer geschikt om de Wormen in den
grond opgepikt te doorsteeken.
By deeze soort van Snepjes heeft de Kop eene natuurlyke beweeging van de
eene zyde na de andere, terwyl zy den Staart op en neder beweegen. Zy loopen
langzaam, met opgestooken Kop, zonder te springen of te huppelen; doch zelden
verrast men ze in dien stand: want zy houden zich zorgvuldig verborgen in het riet,
in de ruigte aan den waterkant groeijende, waar de Vogelaars niet kunnen komen,
dan met eene soort van voetplankjes, gemaakt van ligt hout, en breed genoeg om
niet in den modder te zinken; en dewyl het Snepje verre en zeer schielyk weg vliegt,
en verscheide wendingen maakt in het opvliegen, is het zeer bezwaarlyk dit Vogeltje
te schieten; veel gemaklyker wordt het gevangen met zulk een soort van net als
men in de openingen der bosschen zet, om de Sneppen te verschalken.
Het Snepje is doorgaans zeer vet, en dit vet is van een zeer fynen smaak, niets
hebbende van het walgingwekkende, aan andere vette Vogelen eigen; het wordt
toebereid even als de Sneppen, zonder het ingewand weg te neemen, en overal
voor een zeer lekker Gevogelte gehouden.
Schoon het in den Herfst by ons aan geen Snepjes ontbreeke, zyn ze thans ze
veelvuldig niet als voorheen, doch dit Vogelgeslacht is veel wyder uitgebreid dan
dat der Sneppen; men ontmoet het in alle Werelddeelen. COOK merkt op, dat ze in
meer plaatzen ter Wereld voorkomen dan eenig ander Gevogelte: zy zyn gemeen
bykans in geheel Europa, Asia en America: men heeft ze ons
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van Cayenne gezonden, waar men ze Becassine de Savane heet. De Heer FREZIER
vondt ze in de velden van Chili; zy zyn gemeen in Louisiane, waar ze tot by de
wooningen komen, even zo in Canada en op S. Domingo. ----- In de Oude Wereld
vindt men de Snepjes van Zweeden en Siberie tot op Ceilon en Japan; wy hebben
ze van de Kaap de Goede Hoop ontvangen, die wel eenigzins grooter van bek,
kloeker van gestalte, en dikker van pooten waren dan de onze, doch voorts bleeken
van dezelfde soort te zyn; zy hebben de verafgelegene Landen van de Zuidzee
bereikt, volgens FORSTER waren ze veelvuldig op het Noordlyk gedeelte van Ulietea
(een Eiland niet verre van Taiii.) De Heer de BOUGAINVILLE heeft ze op de Malouine
Eilanden gezien, en merkt op dat hunne geaartheid overeenkwam met die eenzaame
plaatzen, waar niets dezelve ontrust, het tegenovergestelde van op Ulietea, daar
ze zeer schuw waren, dewyl de Inboorlingen, greetig op die lekkere beetjes gesteld,
'er bestendig jagt op maakten. Op de Malouine Eilanden vervaardigden ze, volgens
berigt des evengenoemden Reizigers, de nesten in 't midden des velds, zy werden,
geen wantrouwen betoonende, noch wendingen in het vliegen maakende, gemaklyk
geschooten. Een nieuw bewys, dat de schroomagtige geaartheid der voor den
Mensch vlugtende Dieren hun wordt ingedrukt door vreeze: en deeze vreeze, in het
Snepje, schynt zich nog te vereenigen by den sterken afkeer van den Mensch: want
het behoort tot dat slag van Vogelen, 't geen men op geenerlei wyze kan temmen.
LONGOLIUS verzekert, dat men de Snep kan houden, in een vlugt opkweeken, en
zelfs tot vet worden voeden; doch dat dit, ten opzigte van het Snepje, vergeefsch
beproefd is.
Het schynt dat 'er onder deeze soort een klein geslacht is: want, behalven het
Kleine Snepje, het doove bygenaamd, waarover wy vervolgens nog iets zullen
zeggen, vindt men onder die van de gewoone soort grootere en kleindere; doch dit
verschil in gestalte, niet vergezeld van eenig ander, noch in de Leevenswyze, noch
in de Pluimadie, wyst niets meer uit dan een verschillend ras of misschien eene
louter toevallige en tot dat voorwerp bepaalde verscheidenheid, van de Sexe niet
afhangende: want men kent geen uiterlyk blykbaar onderscheid tusschen het
Mannetje en Wyfje in deeze soort.
Dit uiterlyk blijkbaar onderscheid wordt ook niet ge-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

244
vonden by het Kleine Snepje, het Doove bygenaamd. 't Zelve heeft slegts de helft
der grootte van het bovenbeschreeven Snepje: waarom, volgens BELON, de
Verkoopers in Frankryk ze den naam geeven van twee voor één. De Engelschen
noemen dit Vogeltje Jud-cock, ook Jacksnipe, de Deenen Ror-sneppe, de Poolen
Ksik. Het verbergt zich in het rietgewas der poelen, onder gedroogde biezen en de
overhangende takken, en verschuilt zich zodanig, dat men 'er bykans op moet
trappen, om het te doen opvliegen: het vliegt als van onder de voeten op, als of het
niets hoorde van 't geraas in 't naderkomen veroorzaakt; van hier de bynaam van
Doove. Zyne vlugt is min snel, maar rechtstreekscher dan die van het Gemeene
Snepje; zyn vleesch is even lekker, en zyn vet even smaaklyk; doch de soort is zo
talryk niet, althans zo algemeen niet verspreid. WILLUGHBY, die in Engeland schreef,
vermeldt dat zy 'er minder gevonden worden dan de Snepjes. LINNAEUS maakt 'er
geene melding van in zyne optelling der Zweedsche Vogelen, ondertusschen wordt
het in Deenemarken gevonden, volgens den Heer BRUNNICH. Dit Kleine Snepje
heeft, naar evenredigheid, een korter Bek dan het andere. Zyne Pluimadie is
dezelfde, met eenigen koperkleurigen weerschyn op den rug, en lange rosverwige
vederen, van den rug nederhangende, die, als zyden draaden zich vertoonende,
waarschynlyk tot oorzaak strekken van de benaaming van Haar-Sneppen, door de
Duitschers, volgens KLEIN aan dit Vogeltje gegeeven.
Deeze Kleine Snepjes blyven by ons bykans het geheele jaar over, en nestelen
in onze moerassen: hunne Eitjes zyn van dezelfde kleur als die der Snepjes, alleen
veel kleinder naar evenredigheid van het Vogeltje, dat niet grooter is dan een
Leeuwrik. Men heeft dikwyls dit Kleine Snepje voor 't Mannetje van het Gewoone
Snepje gehouden; en WILLUGHBY verbetert deeze volksdwaaling, erkennende dezelve
geloofd te hebben voor dat hy ze met elkander vergeleeken had: dit heeft niet kunnen
beletten, dat ALBIN op nieuw in dezelfde dwaaling verviel; schryvende by de figuur
(*)
van het Kleine Snepje: het Mannetje van het Snepje .
WILLUGHBY gewaagt van nog een Snepje onder den bynaam van Dunlin, 't geen
wy gevoeglyk Bruinetje

(*)

WILLUGHBY, p. 214. ALBIN. Tom. III. p. 36.
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kunnen overzetten . Het komt, volgens zyn berigt, in de Noordlykste gedeelten van
Engeland voor. De grootte is gelyk aan die van het Kleine Snepje, van 't welk het
Bruinetje weinig verschilt; het heeft een zwarte buik met wit gemengeld; het bovenlyf
zwart gevlekt, en een weinig wit op een bruinrooden grond; het heeft dezelfde
gedaante, en dezelfde Leevenswyze als het Kleine Snepje: en grenst 'er dus zeer
na aan, of is misschien eene enkele verscheidenheid in, die soort.

Verslag van 't leeven en de werken van Willem Jacob 's
Gravesande, Hoogleeraar in de Wiskunde, Starrekunde, en
Wysbegeerte te Leyden.
(Vervolg en Slot van bladz. 208.)
De Hoogleeraar 's GRAVESANDE hadt by Mejuffrouw ANNA SACRELAIRE, met welke hy
den vyftienden van Wynmaand des Jaars MDCCXX in den egt tradt, twee Zoonen
verwekt, DIRK en JACOB 'S GRAVESANDE, twee verstandige en beminnelyke Kinderen.
Voor hunne opvoeding alle mogelyke zorge te draagen was des Vaders grootste
wellust. Wanneer zy hunne Leeroefeningen op de Hoogeschool begonnen hadden,
met een voortgang, die alle hoop gaf dat zy de voetstappen huns waardigen Vaders
zouden drukken, werd de jongste, omtrent dertien jaaren oud, door een brandende
koorts aangegreepen, welke hem den vierden dag wegrukte. De rouw en droefenisse
van 's GRAVESANDE en zyner Egtgenoote was groot; doch, naa botgevierd te hebben
aan de eerste beweegingen, welke men de Natuur, in zulk een treffend geval, niet
kan weigeren, vereenigden zy zich in dankzegging aan de Voorzienigheid, dat deeze
hun twee Zoons gegeeven hadt, van welken 'er nog één overig was, wiens sterk en
gezond gestel een lang leeven spelde; doch deeze troostgrond duurde niet lang. 's
Morgens was JACOB, de jongste, gestorven; en de oudste, die veertien jaaren bereikt
hadt, werd dien zelfden dag 's naamiddags door soortgelyk eene Koortsziekte
aangetast; wanneer de Vader den eenen Zoon ten grave begeleidde, ging hy ten
huize uit, in de

(*)

Dun betekent in 't Engelsch Bruin, van dit woord is Dunlin het verklein woord.
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bykans zekere verwagting, dat hy den ander, t'huiskomende, dood zou vinden; 't
leedt ook slegts weinige uuren naa de begraafenisse of die tweede slag trof den
Wysgeer; dan hoe zwaar ook, hy gedroeg zich manlyk, en ging rustig af op beginzels,
die hem niet in den mond, maar in den grond zyns harte, lagen. Hy hieldt zich
verzekerd, dat, van alle mogelyke werelden, de geschaapene de beste was, en
overtuigd, dat alles wat geschiedt bestuurd wordt door een Weezen van de hoogste
Goedheid, ten meesten nutte der verstandige Schepzelen, welke hetzelve behaagd
heeft daar op te plaatzen, schoon wy dikwyls niet begrypen op welk eene wyze.
Deeze waarheid, van welke hy geheel en al doordrongen was, deedt hem, te midden
van dien dubbelen ramp, zeggen. ‘GOD hadt my twee Zoons gegeeven, die al myne
Vaderliefde verdienden; 't heeft hem behaagd ze my te ontneemen, ik ben verzekerd
het strekt ten hunnen en ten mynen beste: het zou, derhalven, in my ondankbaarheid
weezen, my niet gelaaten aan zyne schikkingen te onderwerpen.’ Zo veel kragts
hadt deeze bedenking op hem, dat hy, drie dagen daarnaa, in staat was om zyne
opschorte Lessen weder aan te vangen. Misschien oefende hy te veel gewelds op
zichzelven, en zou beter gedaan hebben met zyn aandoenlyk gestel in droefenisse
eenigzins bot te vieren. Hy kon niet naalaaten, van tyd tot tyd, bedenkingen te
maaken, die hem het geledene verlies op het nadruklykst en gevoeligst herinnerden.
‘Ik ben overtuigd,’ schreef hy, op zekeren tyd, aan den Heer DE SUPERVILLE, van het
verlies zyner twee Zoonen gewaagende, ‘dat GOD ons, langs den kortsten weg, ter
Gelukzaligheid opleidt; doch die paden zyn zomtyds wat oneffen!’
't Zy door de uitwerking van den dood dier twee Zoonen op zyne gesteltenisse,
't zy zyne kragten uitgeput waren door de vlytige beoefening der moeilykste
Weetenschappen, hy nam zodanig af, dat hy, geduurende drie maanden, zyne
kamer, en zeldzaam zyn bedde, kon verlaaten. Nogthans verloor hy niets van zyne
leevendigheid en tegenwoordigheid van geest. Men hadt nog geen denkbeeld van
het gevaar, waarin hy verkeerde, zelfs scheenen zyne kragten eenigzins te bekomen,
wanneer hy, op 't onverwagtst, werd aangegreepen door stuiptrekkingen, met
ylhoofdigheden gepaard, die niet dan met zyn dood, vier dagen naa den eersten
aanval, eindigden, op den acht- en twintigsten van Sprokkelmaand des Jaars
MDCCXLII.
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Ik was, zegt de Schryver van dit Leevensberigt, alleen by zyn bedde, toen hy den
geest gaf, en heb hem bykans geduurende zyne geheele ziekte opgepast, overzulks
is niemand beter dan ik in staat, om den haatlyken laster, met welken men zyne
naagedagtenisse heeft zoeken te bezwalken, te weeten dat hy gestorven zou zyn
in de gevoelens der geenen, die men zeer ongepast Sterke Geesten noemt, te
wederspreeken: een laster, die by zommigen ingang gevonden heeft. Niets is
valscher. Staande zyne Ziekte sprak hy, gelyk in de dagen van gezondheid, als een
Man, wel overtuigd van de Waarheid en Godlykheid der Euangelieleere. Allen, die
hem van naby gekend hebben, geeven 't zelfde getuigenis. Nooit liet hy deswegen
den minsten twyfel blyken, en hy sprak in zyne lessen en in gezelschappen, zo als
hy dagt. Tot een byzonder bewys hiervan kan dienen; dat hy, een Uittrekzel
(*)
vervaardigd hebbende van DITTON'S werk over de Opstanding van JESUS CHRISTUS ,
het voorlas in 't gezelschap zyner Medeschryveren van dat Maandwerk; de Heer
de ST. HYACINTHE, die openlyk voor de Deistery uitkwam, ontdekte, dat de Maaker
van het Uittrekzel als een Christen sprak, en wilde dat een Schryver van
berigtgeevende Uittrekzels, als een geschiedschryver, het onbekend moest laaten
welke Party hy toegedaan was. De Heer 's GRAVESANDE vondt geen smaak in die
Onverschilligheid, en geloofde dat hy, als een Christen, zich zyner belydenisse niet
moest schaamen, en voor zyne gevoelens uitkomen 's GRAVESANDE had dit voorval
zelve verhaald aan den Heer DE SUPERVILLE.
By eene opregte verkleefdheid aan den waaren Godsdienst, voegde de Heer 's
GRAVESANDE alle hoedanigheden, die een Man in de Maatschappye agtens- en
beminnenswaardig maaken. Hy was openhartig in gezelschap, en nooit heeft iemand
beter dan hy geweeten hoe zich te schikken naar het character en de vatbaarheid
der Persoonen met welken hy omging. Aandoenlyk voor alles wat een ander trof,
was hy altoos zo gereed om de behulpzaame hand te bieden die zyne hulp
behoefden, als om te deelen in de blydschap der gelukkigen. Ligt was hy over te
haalen, en inschiklyk ten opzigte van onverschillige

(*)

't Zelve is te vinden in het Journal Litteraire, Tom. I. p. 391.
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zaaken; doch, wanneer het zyn Pligt goldt, onverzettelyk standvastig.
Indien men den Heer 's GRAVESANDE als Burger beschouwt, hebben weinig Lieden
van Letteren hun Vaderland meer dienst gedaan dan hy. Nauwlyks hadt hy de
Hoogeschool verlaaten, of men raadpleegde hem, die reeds een naam gemaakt
hadt door zyne schranderheid in de Rekenkunde, over de Geldligtingen, welke de
Staat, in de toenmaalige hachlyke omstandigheden, moest doen. De Heer HOP,
Thesaurier Generaal, die het plan deezer Geldligtingen ontwierp, nam den raad in
van den jongen 's GRAVESANDE omtrent de moeilykste stukken. ----- Desgelyks was
de Heer 's GRAVESANDE den Staat van dienst, door zyne schranderheid in het
ontcyveren van Brieven: geduurende den Oorlog over de Spaansche
Naalaatenschap, zondt men hem menigmaal onderschepte Brieven in cyfer aan
den vyand geschreeven, wanneer anderen, tot dat ontcyferen doorgaans gebruikt,
er niet uit konden komen. Prins EUGENIUS wist, by ondervinding, 's GRAVESANDE'S
bekwaamheid in die kunst.
Men weet, aan hoe veele gevaaren de Rivieren, Holland en de andere Gewesten,
blootstellen; hoe dikwyls dreigende gevaaren moeten voorkomen, en reeds
veroorzaakte rampen hersteld worden: zelden ging men hier in aan 't werk zonder
den Heer 's GRAVESANDE geraadpleegd te hebben. Zyne Vertoogen en Berigten,
deswegen by den Staat ingeleverd, maaken een groot aantal uit, en strekken tot
overtuigende bewyzen hoe dierbaar het voor een Land is Burgers te hebben, die
hunne Oefeningen zodanig inrigten, dat ze van nut kunnen zyn voor de Maatschappy.
Om zich ten deezen opzigte by uitstek te kwyten, had hy, eenige jaaren, voor zyn
dood, eene nieuwe soort van Watermolen uitgedagt, geschikt om het water, 't welk
anders door verscheide Molens moet op en elkander toegemaalen worden, in eens
ter vereischte hoogte te brengen. De vernuftige Kunstenaar TH. FAHRENHEIT hadt
het ondernomen zulk eene Molen te vervaardigen, en Privilegie daartoe verworven;
doch hy stierf voor dezelve gereed was; op zyn Sterfbedde verzogt hy 's GRAVESANDE
het aangevangen werk te voltooijen, ten voordeele zyner Erfgenaamen. Deeze nam
het volvaardig op zich, en maakte 'er verscheide verbeteringen in. By de eerste
proefneeming gaf dit Werktuig zeer veel waters; doch de
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groote zwaarte van 't zelve, by die des opgeheeven waters gevoegd, veroorzaakte
zulk eene geweldige wryving, dat men moest ophouden om het van stel geraakte
weder in orde te brengen. Dit mishaagde hun voor welken de proef genomen werd;
en de gewoone Molenmaakers deeden hun best om de nieuwe uitvinding in
wanagting te brengen.
Toen de Keizer aller Russen, Czaar PETER, de Academie te Petersburg oprigtte,
zogt men den Heer 's GRAVESANDE derwaards te lokken, daar men hem een plaats
van Academist aanboodt. De Heer BLUMENTWILL schreef hem deswegen den
zestienden van Sprokkelmaand des Jaars MDCCXXIV, en verzekerde hem, dat hy
slegts voorslagen te doen hadt, ze zouden gewis aanvaard worden. Dan hy was te
zeer verknogt aan zyn Vaderland om 't zelve te verlaaten. Hy bedankte voor de hem
beweezene Eere.
De Heer JORDAN schreef hem, op last des Konings van Pruissen, een
uitnoodigingsbrief, tot het bekleeden van een plaats op de Koninglyke Academie te
Berlyn, opgerigt door den Heer LEIBNITZ, en die een nieuwen luister ontving, door
de uitsteekende bescherming, welke die groote Vorst aan de Weetenschappen
verleent, die hyzelve met eenen zo gelukkigen uitslag beoefent - eene bescherming,
die zyne gedagtenisse, by de laatste naakomelingschap, tot zo veel eers zal strekken,
als de roemryke Overwinningen, die hem boven alle Helden zyner Eeuwe plaatzen.
----- De Heer 's GRAVESANDE, wiens hart nog bloedde over 't verlies zyner Zoonen,
en op niets anders bedagt was dan om het overige zyns leevens in rust te slyten,
kon niet besluiten om de voordeelige aanbiedingen, hem voorgesteld, te aanvaarden.
Hy antwoordde den Heer JORDAN; en, doordrongen van erkentenisse voor de
goedheid zyner Pruissische Majesteit ten zynen opzigte, verklaarde hy, dat het hem
smertte daar aan niet te kunnen beantwoorden, of 'er gebruik van maaken.
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Vrye gedagten over de aangelegenheid der omwentelinge,
veroorzaakt door de onafhanglykheid van Noord-America.
(Overgenomen uit R. PRICE'S, Observations on the Importance of the American
Resolution, and the Means of making it a Benefit to te World.)
Aan de Heeren Schryveren der Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen.
MYNE HEEREN!

‘Dezelfde PRICE, die, volgens beginzelen, zo hartlyk deel nam in het lot der
Groot-Brittannische Volkplantingen, thans de Vereenigde Staaten van America,
geduurende den om Vryheid te verkrygen aangevangen en voortgezetten Oorlog;
die, in gevolge hier van, zich aan veele onaangenaamheden en ook aan gevaar
blootgesteld vondt; dezelfde PRICE die onzen Landgenooten bekend geworden is
door zyne Aanmerkingen over de Burgerlyke Vryheid, door den nooit genoeg
betreurden Vryheids-Vriend JOHAN DIRK BARON VAN DER CAPELLEN, hun ter hand
gesteld, - dezelfde PRICE dankt den Hemel, dat deeze hem in 't leeven gespaard
heeft om Getuigen te zyn van den uitslag eens Oorlogs, zo overeenkomstig met
zyne vuurigste wenschen, geëindigd in de Vryheid en Onafhanglykheid van America;
eene Omwenteling, die zyns oordeels, een nieuw verschiet in 't beloop der
Menschlyke zaaken opent, en waarmede een nieuw Tydperk in de Geschiedenis
des Menschdoms begint. Hy heeft deezer dage het bovengemelde Werk uitgegeeven,
behelzende Waarneemingen over den Invloed der Americaansche Omwenteling,
(*)
en de Middelen om deeze ten beste der Wereld te doen strekken . Die zelfde Geest
van Vryheid, welke zyne andere Schriften bezielt, vertoont zich ook in dit stuk; men
zal, hetzelve leezende, niet kunnen nalaaten het oordeel te stryken, dat hy, met zyn
On-

(*)

De Graaf DE MIRABEAU heeft 'er eene Fransche Vertaaling van vervaardigd.
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derwerp geheel ingenomen, 'er misschien te veel van zegt, en stoute stellingen
waagt; doch wat hier van zyn moge, wy oordeelden het geen ongepast Stukje voor
uw Mengelwerk, de volgende Gedagten daar uit ontleend, UL. toe te zenden. Ik
blyf.’
De laatstgevoerde Oorlog deed by deszelfs Aanvang en Voortduuring veel goeds,
door juiste begrippen van de Regten des Menschdoms, en den aart van Wettig
Staatsbestuur, te verspreiden; door een Geest van Wederstand op te wekken tegen
Dwinglandy, welke één Landschap in Europa van dezelve ontslaagen had, en, naar
allen oogenschyn, andere daarvan zal ontheffen; als mede door in America een
Staatsbestuur in te voeren, billyker en vryer dan eenig tot nog op den Aardbodem
bekend. ----- Maar die Oorlog heeft, by deszelfs Voleindiging, nog grooter goed te
wege gebragt: door de nieuwe opgerigte Staaten te bewaaren voor die verdelging,
welke dezelve ongetwyfeld zou getroffen hebben, was Groot-Brittanje overwinnaar
geweest; door, in een afgescheiden Vastland, met veele zonderlinge voordeelen
begiftigd, eene Wysplaats te bezorgen en open te zetten voor de Onderdrukten in
alle Ryken der Wereld; en daardoor den grondslag te leggen van een Ryk, 't welk
de Zetel der Vryheid van Weetenschap en Deugd kan zyn, en van waar het te
hoopen is, dat deeze dierbaare Zegeningen zich zullen verspreiden, tot zy algemeen
worden, en de tyd aanbreeke, wanneer Koningen en Priesters niet langer de magt
hebben om te onderdrukken, en die laagkruipende schandelyke slaaverny, welke
tot dus lang de Wereld ter schandvlekke strekte, is uitgerooid. My dunkt ik zie de
hand der Voorzienigheid, in den laatstgevoerden Oorlog, ten algemeenen beste
werkzaam.
Rede, zo wel als Overlevering en Openbaaring, leidt ons op, om te verwagten,
dat, vóór de Voleindiging aller dingen, een verbeterde en gelukkiger Staat der
Menschlyke zaaken zal plaats grypen. De Wereld is tot dus lang allengskens
verbeterd. Licht en Kennis hebben veld gewonnen; en het Menschlyk Leeven
tegenwoordig, vergeleeken met het geen het eens was, is even als dat van een
Jongeling tot volkomen Manbaarheid opgegroeid, vergeleeken met dat van een
Kind.
Zodanig is de natuur der dingen dat die Vordering
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moet aanhouden. By zekere tusschenpoozen moge dezelve gestuit en als
afgebrooken, doch ze kan niet verdelgd worden. Elke tegenwoordige stap is eene
voorbereiding tot een volgenden: en een enkele Proeve of Ontdekking kan zomtyds
gelegenheid geeven tot zo veele andere als eensslags de Menschlyke Natuur een
hooger vlugt doen neemen, niet ongelyk aan de uitwerkzelen, wanneer iemand een
nieuw zintuig geopend wordt, of de werking van een vonk, die een loopend vuur
aansteekt, en een Myn doet springen. Te deezer oorzaake kan het Menschdom ten
eenigen tyde een toppunt van vordering en volmaaktheid bereiken, 't geen wy thans
niet durven vermoeden dat mogelyk is. Eene duistere Eeuw moge op eene verlichte
volgen; doch, in dit geval, zal het licht, naa, voor eenigen tyd, verdonkerd geweest
te zyn, weder met grooter glans schitteren. De tegenwoordige verlichte Eeuw,
aangemerkt als volgende op de Eeuwen van Griekenland en Rome, en een
tusschenbeidekomend tydsverloop van dikke duisternisse, strekken ten in 't
oogloopenden bewyze van deeze waarneeming. 'Er zyn zekere verbeteringen, die,
ééns gemaakt zynde, niet geheel verlooren kunnen geraaken. De Vorderingen der
Eeuwen, onmiddelyk voor de stikdonkerste, hielden in zo verre stand, dat men ze
onmiddelyk, naa de herleeving der Letteren, wederkreeg; en vervolgens die sneller
voortgang in verbetering voortbragten welke de tegenwoordige tyden kenmerkt.
Maar onder de hedendaagsche Gebeurtenissen, dienende tot verheffing des
Menschdoms, is 'er waarschynlyk geen van zo veel aanbelangs als de Omwenteling
in America. Mogelyk gaa ik niet te verre met te zeggen, dat, naast de invoering van
den Christlyken Godsdienst, de omwenteling in America de grootste stap is in den
voortgaanden loop van de verbetering des Menschdoms. ----- Deeze is een
Gebeurtenis geschikt om de Beginzelen van Menschlievendheid algemeen te
verspreiden, en een middel te worden in het Menschdom te ontstaan van de ketenen
des Bygeloofs en der Dwinglandye, door 't zelve te doen zien en weeten ‘dat niets
grondwettig is, dan onpartydig Onderzoek, een eerlyk Hart, en een Deugdzaan
gedrag ----- dat de Staatkunde niet gebruikt moet worden tot het ondersteunen van
bespiegelende Gevoelens en Geloofsleuzen - dat Leden eener Burgerlyke
(*)
Maatschappye, Bondgenooten ,

(*)

Deeze zyn de Woorden van MONTESQUIEU.
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geen Onderdaanen; en derzelver Bestuurders Knegten en geen Meesters zyn; en
dat alle Wettig bestuur bestaat in de heerschappy van billyke Wetten, met algemeene
toestemming gemaakt; dat is in de heerschappy van Menschen over zichzelven,
en niet in de heerschappy van Gemeenschappen over Gemeenschappen, of van
Menschen over Menschen.’
Gelukkig zal de Wereld zyn wanneer deeze Waarheden algemeen bekend en
betragt worden. Bygeloof, dat wreed monster, zal dan rusten; Slaafsche
Staatsbestuuren en Kerkdwinglandy zullen verzinken: en men zal de vervulling
beleeven der oude Voorzeggingen ‘dat het laatste algemeene Ryk op Aarde het
Ryk van Waarheid en Deugd zal weezen, waarin het Euangelie des Vredes, (beter
dan nu verstaan) een vryen loop zal hebben en verheerlykt worden; veelen zullen
van alle kanten daaraan toegedaan worden, de kennis zal vermeerderen, de de
Wolf met het Lam verkeeren, en de Luipaard by den Geitenbok nederleggen; het
eene Volk zal tegen het ander het Zwaard niet opheffen.’
Ik ben by my zelven vast overtuigd, dat de Onhafhanglykheid der Engelsche
Volkplantingen in America een stap is, door de Voorzienigheid verordend, om die
heuchlyke tyden te doen gebooren worden; en 't is nauwlyks mogelyk dat ik my in
die verwagting teleurgesteld of bedroogen vinde, indien de Vereenigde Staaten
eenige gevaaren, welke dezelve dreigen, ontgaan, en behoorelyke zorge draagen
om de gemoederen te bewaaren openstaande voor volgende Verbeteringen, en om
de meeste voordeelen te trekken van hunne tegenwoordige gesteltenisse. Gebeurt
dit, dan zal het ten hunnen opzigte waar zyn als het ten aanziene van het Joodsche
Volk waar was, dat in 't zelve alle Geslachten der Aarde zouden gezegend worden.
't Is niet wel mogelyk dat de Americaanen zo hooge gedagten van hunne
aangelegenheid koesteren. Mogelyk bestondt 'er nooit een Volk van welks Wysheid
en Deugd meer afhing; of aan 't welk een stand van meer aanbelangs in het plan
der Voorzienigheid was toegeschikt. Zy hebben op eene edele wyze begonnen. Zy
hebben met een gelukkigen uitslag voor zichzelven en voor de Wereld gestreeden,
en, te midden van inval en bloedstorting, eene Regeeringsvorm opgerigt ten hoogsten
gunstig voor de Regten des Menschdoms. Dan hun staat
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nog veel te doen - en meer dan het my mogelyk is hun voor te draagen. Mogten
myne bedenkingen strekken om hun gelukkig, en een zegen voor het Menschlyke
Geslacht, te maaken!

Schets van de regeeringswyze en het karakter der Turken.
(Getrokken uit de Memoires du Baron DE TOTT, sur les Turcs & les Tartares.)
Men heeft tot nog toe de Turken slechts zeer onvolmaakt gekend, en de berichten,
welken MARSIGLI, MYLADI MONTAIGU, POCOCKE, ja zelfs PORTER, ons wegens hun
gegeven hebben, zyn verre van volkomen te zyn. De Heer DE TOTT was wel geschikt
om dit gebrek te verhelpen; hy heeft drieëntwintig jaaren lang onder de Turken
verkeerd; hy heeft in het diepst vertrouwen van den Souverain gedeeld; hy heeft
zelfs het grootst aandeel gehad in de schikkingen, welken de Regeering in het
allerneteligst tydsgewricht ter haarer beveiliging genomen heeft, en de behoudenis
van Konstantinopel is misschien aan hem alleen, althans voornamelyk, toe te
schryven.
Akelig is het tafereel, 't welk hy ons van de Turken geeft. Men verbeelde zig eene
Natie, overgegeven aan alle de buitenspoorigheden der meest bedorven, en aan
alle de woestheid der barbaarste, Volkeren; verwyfd en bloeddorstig, tevens yverig
voor haaren Godsdienst, tot dweepery toe, zonder deszelfs zedeleer te onderhouden;
eene uiterste ongevoeligheid van hart, met de toomeloosste driften zamenvoegende,
zonder opmerking, zonder vooruitzicht, aan de laagste ondeugden gewend, en geen
denkbeeld hebbende van eer of edelmoedigheid; zo trotsch als dom, de diepste
vernederingen verdragende, op hoop van die aan anderen te zullen doen ondergaan;
verachtelyk zonder schaamte, elendig zonder gevoel, hunne afgryslyke slaverny
niet opmerkende, dan op het oogenblik dat zy van honger sterven; zonder uitvinding,
zonder moed, zonder menschlievenheid; en, in hunne verachting van den dood,
eene laagheid van geest vertoonende, die hen belet de middelen te zien om
denzelven te vermyden.
Aan wien gehoorzaamt deeze Natie? Aan een Despoot, die den meesten tyd van
zyn leven doorbrengt in een Ser-
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rail tusschen zyne slavinnen, de byl en de koord, om voor de geringste overtreding
den schuldigen te vernielen: zonder door de wetten der natuur, of de duidelykste
voorschriften der billykheid, hierin eenigzins gestuit te kunnen worden. Hy is, wel is
waar, aan eenige formaliteiten in zyne levenswyze gehouden; hy kan, by voorbeeld,
zo als men straks nader zien zal, niet nalaaten des vrydags naar de Mosquee te
gaan; maar hy mag zo veel hoofden afslaan, als zyne grilligheid goedvindt, of zo
veelen laten wurgen, als welker goederen hy verlangt zig toe te eigenen.
Het huwelyk is by de Turken niet dan eene burgerlyke onderhandeling. De wet
bepaalt het getal der vrye vrouwen, welken zy trouwen kunnen, tot vier; zy kunnen
dezelve verstooten; en dan nemen de vrouwen de huwlyksgift, haar door den man
gegeven, mede. De liefde, welke de schoonheid inboezemt, de achting, welke de
zachtheid van karakter, de verhevenheid van gevoelens, of de onderscheidene
talenten verwekken, hebben geen het minste deel in deze droevige verbindtenissen.
Men trouwt eene vrouw zonder haar te zien, enkel op het bericht van eenige oude
Koppelaarsters, en het oogenblik, waarin de nieuwgetrouwde haar sluijer opligt, is
dikwils voor den man het begin van een onverwinlyken tegenzin. Daar is een andere
soort van huwelyk, 't welk men Kapin noemt, dat, eigenlyk gesprooken, slechts een
verdrag of koop is, tusschen twee perzoonen, om voor zulk eene prys zulk een tyd
te samen te leeven.
Deze vrouwen, in de diepste onkunde opgetrokken, zonder eenige gevoelens,
dan die, welken de minnenyd inboezemt, werkeloos uit hoogmoed, en gedrukt door
haare ledigheid, kunnen weinig vermaak geven aan den man, aan wien zy
toebehooren. De Turken nemen dus hunne toevlucht tot slavinnen, welken zij koopen,
en waarvan zy zo veele nemen mogen als zy in staat zyn te onderhouden. En hier
verbeeldt de lezer zig ligtelyk, dat elk ryk man, van die fraaije Georgische en
Circassische meisjes zal laten opzoeken, en dat men eene menigte jonge
schoonheden onder die slavinnen zal aantreffen. Ik heb, zegt de Heer DE TOTT, eene
deezer Georgische meisjes door de Sultane ASMA, voor zyne Hoogheid geschikt,
gezien: ‘het was eene jonge Deern van agttien jaar, middelmaatig groot, zeer sterk,
en die niet onbevallig voor eene Herbergsmeid zou geweest zyn.’
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Daar zyn evenwel verscheiden fraaije meisjes onder deze slavinnen; daar zyn 'er
zelfs onder, die aangenaame talenten hebben, en die vooral uitmunten in zekere
geile danssen; maar het gebruik der heete baden verwelkt welhaast haar vel, en
doet de frisheid der jeugd verdwynen. Die baden, altyd vier- en twintig uuren vóór
dat men 'er gebruik van maakt, aangestookt, worden tot zulk een trap van hitte
gebragt, dat het zweet, zodra men daar in gaat, allerwegen uitbreekt, hetwelk echter
niet belet, dat de vrouwen daar vyf of zes uuren achtereen in blyven, en dikwils
gebruik van maaken. Het wyst zig van zelf, dat zulk eene sterke uitzetting der vezelen
de gedaante moet veranderen, en den ouderdom, althans de vertooning daar van,
vervroegen.
Geene wederzydsche achting, geene verknochtheid, geene liefde, hebben
tusschen deze slavinnen en haare meesters plaats; het genot zelf verliest zyne
grootste bekoorlykheid, door de gemaklykheid van het onder zyn bevel te hebben;
en de kwyning en wansmaak heerschen gemeenlyk in die wooningen, welken een
onkundige zig ligtelyk als de Tempels der wellust zou verbeelden: ja, behalven eene
nieuwe slavin, die nu en dan de nieuwsgierigheid opwekt, ben ik, zegt de Heer DE
TOTT, door den omgang met myne vrienden, overtuigd geworden; dat hunne Harem
hen walgde, en dat zy daar nauwelyks ooit intraden, dan om de rust en orde te
herstellen, wanneer de Bestierster dit niet konde uitwerken.
Onder hoe veele bepaaling de Turksche vrouwen mogen gehouden worden, zy
hebben echter vryheid van te mogen uitgaan om haare zaaken te beschikken; zy
gaan zelfs dikwils bezoeken by andere vrouwen afleggen. De grootste wellevenheid
vordert dan, dat de Man of Heer des huizes, niet in zyn Harem gaa, terwyl er vreemde
vrouwen zyn, maar dit wordt niet altyd strikt in acht genomen.
Het zyn de ryken alleen, die een Harem onderhouden kunnen, en daar zyn maar
weinige ryken onder de Turken. Zy worden niet ryk dan door bedieningen, welker
waarneming voordeel geeft, naarmaate van het misbruik, dat zy 'er van maaken.
Vóór dat zy die ampten krygen, moeten zy gemeenlyk zonder vrouwen leeven. Dit
veroorzaakt tevens eene droevige en schandelyke verkeering der mannen, die zig
veelal aan de onnatuurlyke misdaad overgeven.
Daar zyn weinige publieke vrouwspersoonen te Konstan-
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tinopel, en men heeft voor haare ongeregeldheden die toegevenheid of oogluiking
niet, welke het zeden-bederf in groote Steden schynt te vorderen. De Bostanji-bachi
laat geduurig onderzoek doen in den omtrek van Konstantinopel, en aan de
eenzaamste Zeekusten, alwaar de vrouwen van deze soort zig vleijen een wykplaats
te hebben. Men vindt zomtyds haare lyken verminkt; de manspersoonen vermoorden
haar om haar niet te betaalen, of om het gevaar te vermyden, van met haar, naar
Konstantinopel terug keerende, ook gevat te worden. Het geen nog meer
verwondering moet verwekken, is, dat vrouwen van een hooger staat, zomtyds
ontvluchten, haare juweelen en snuisteryen medenemende; en dat de booswichten,
welken zy op de afgesproken plaatsen gaan vinden, haar, na hunnen lust met haar
geboet te hebben, vermoorden, om haare kostbaarheden meester te worden. Men
ziet dikwils binnen in de haven, de lyken dier ongelukkigen dryven, zonder dat die
droevige voorbeelden andere vrouwen kunnen afschrikken.
Niets is gemeener onder ons, dan te hooren spreeken van het Serrail, en de
Sultane favorite. Men verbeeldt zig het Serrail als den omvang, binnen welken de
vrouwen zyn besloten, terwyl dit woord enkel een Paleis uitdrukt, in het welk de
Harem het vrouwenverblyf uitmaakt. De Ambassadeurs te Konstantinopel hebben
geen Harem, maar zy hebben een Serrail. Wat den tytel van Sultane Favorite betreft,
die is ongerymd. Eene Sultane is eene Princes van 's Keizers bloed; zo zy Sultane
is, kan zy die soort van gunst niet erkennen, die hier in aanmerking komt; en zo zy
dezelve mag genieten, is zy geene Sultane. De tytel van Bache-kadun, Hoofd-vrouw,
is de eerste waardigheid in de Harem van den grooten Heer. De dogters en zusters
van dien Vorst, aan Viziers en andere Ryksgrooten uitgetrouwd, woonen elk
afzonderlyk in haare Paleizen; de mannelyke kinderen, die uit haar geboren worden,
moeten oogenbliklyk worden omgebragt, door dezelfde handen die de moeder
verlossen. Dit is de openlykste wet, en die minst verbroken wordt; men gebruikt niet
de minste bewimpeling, om de afgryslykheid dier moorden te bedekken.
Zo de Heerschlust een plek gronds wilde kiezen, daar zy haare Hoofdstad zou
vestigen, om uit dezelve de Wereld te regeeren, zou zy juist Konstantinopel moeten
neemen. Deze Stad, tusschen twee Zeeën geplaatst, zou zig in het middelpunt van
de nuttigste voortbrengzelen bevinden, en
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den bloeijendste koophandel formeeren kunnen, zo de yzere Scepter eener
despotieke heerschappy niet, rondom haar, alle de werktuigen van Landbouw en
Kunsten verbryzelde, en allen lust tot werkzaamheid uit de gemoederen verbandde.
Maar terwyl niets de schoonheid van 't gezicht evenaart, 't welk de Stad van buiten
vertoont, verdwynt die bekoorlykheid terstond, zodra men daar binnen treedt. De
meeste straaten zyn zo smal, dat de uitspringende daken naauwlyks een doortocht
aan het licht openlaaten. Ongelyke steenen en morsigheid zyn de kleinste
onaangenaamheden dezer Hoofdstad; alle de geessels, die het menschdom plaagen,
schynen zig hier te vereenigen. Het Vuur, de Honger, en de Pest, verwoesten haar
geduurig; booswigten, om, onder begunstiging van den brand, straffeloos te
plunderen, vernieuwen telkens de eerste van deze rampen, door aangestoken
lonten, welken zy aan zommige huizen leggen; het vuur vat ligtelyk in die huizen,
die allen van hout zyn, en maakt, in korten tyd, ongelooflyke vernielingen. De Vizier,
en alle de groote Officieren van de Porte, zyn verplicht, zig op het eerste teken naar
de plaats van den brand te begeven. De groote Heer zelf onttrekt zig daar niet aan,
wanneer het vuur eenige voortgangen maakt; en daar zyn wachten den geheelen
nacht in beweging, om alarm te maaken, zodra zy brand verneemen.
De groote Heer dryft alleen, en dat onbewimpeld, den uitsluitenden handel van
Koorn, om de Hoofdstad te verzorgen. De Zee-provinties zyn verplicht, om hem
eene zekere hoeveelheid Graan, tot een zeer laagen prys, te leveren. Hy laat het
in zyne magazynen brengen, en verkoopt het vervolgens aan de bakkers, tot zulk
een prys, als hy daar op goedvindt te stellen. Deze bestiering verwekt dikwils
Hongersnood en gevaarlyke opstanden. Eindelyk de Pest hoort te Konstantinopel
als t'huis, en wordt onderhouden door hun, die de kleeren en pelsen der geenen,
die aan deze verschriklyke ziekte gestorven zyn, opkoopen, en in hunne magazynen
of winkels bewaaren. De Turken verdragen dezen geessel met geduld, tot dat de
lysten der dagelyksche begraafenissen toonen, dat 'er 999 lyken door de Poort van
Adrianopel worden uitgebragt. Dat is de uiterste term van hunne bedaardheid en
onderwerping. De Volksrampen zyn in deze ongelukkige Stad zo menigvuldig en
algemeen, dat men iemand naar zyn ouderdom vragende, meestal ten antwoord
krygt, dat hy in 't jaar, of 's jaars daarna, van de
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groote Pest, van den grooten Hongersnood, van dien Opstand, of dien Brand geboren
is.
De Turken zyn prachtig, maar zonder smaak, zonder bevalligheid; hunne pracht
is eene lompe vertooning van een nutteloozen en dikwils lastigen rykdom. Zy zullen
u, by voorbeeld, te slapen leggen op kussens van satyn, met goud geborduurd, dat
u het aangezicht kwetst; de vrouwen dragen in den zomer fluweelen kleederen,
waarvan alle de naaden met gouden galonnen belegd zyn. Die pracht ondertusschen
blyft binnens huis bepaald; niemand durft zyn rykdom vertoonen, uit vrees van de
schraapzucht der Regeering gaande te maaken.
Terwyl de despotieke Regeeringswyze der Turken, elk der Onderdaanen elendig
maakt, stelt zy de Grooten, welke men als Oppermachtig schynt te moeten
beschouwen, in een geduurig gevaar, en onderwerpt hen, ja den Sultan zelven, aan
de nadeelen van een willekeurig geweld, dat zig door geene wet of reden laat
bestieren. De Baron DE TOTT vergezelde, op zekeren tyd, den Franschen
Ambassadeur, ter audientie van den beruchten Racub-Pacha, die tot de waardigheid
van Groot-Vizier verheven was. De Muzur-Aga, of eerste Hals-rechter verschynt in
de zaal, en den Pacha naderende, luistert hy hem een woord of twee zachtjes in.
De Vizier gaf geen ander antwoord, dan door eene horizontaale beweging met de
hand te maaken; waarna hy met een vrolyken glimlach zyn gesprek met den
Ambassadeur hervatte, en eenigen tyd voortzette. Wy gingen, vervolgt onze
Schryver, vervolgens uit de Gehoorzaal tot beneden aan den grooten Trap, alwaar
wy weder te paard moesten stygen. Negen pas afgeslagen hoofden buiten de eerste
Poort op een ry geplaatst, gaven ons in het voorby ryden, de verklaaring van de
beweging, welke de Vizier in onze tegenwoordigheid met de hand gemaakt hadt.
Toen, eenigen tyd daarna, de Hongersnood zig deedt voelen, poogde diezelfde
verschriklyke Racub-Pacha des volks opstand te stuiten. Eene oude vrouw, die een
party andere vrouwen hadt op de been gebragt, nadert hem stoutelyk, doet hem
vreesselyke bedreigingen, tart zyne Soldaaten uit, en wat was het gevolg? dat zy
eene portie ryst voor haar en haare gezellinnen ontvangt, waarna zy haare
zegepraaler de troep afdankt. Sultan OSMAN zelf was het slachtoffer van den
despotieken wil der menigte; zyne gezondheid verviel, en hy wierdt dagelyks zwakker;
hy bespaarde alle zyne krachten, om Vrydags naar de Mosquee te gaan; eene
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Ceremonie, die niet verzuimd kan worden, zonder veel gemor te veroorzaaken. Men
begrypt wel, dat, zonder deze voorzorg, een Vizier, die geducht of behendig genoeg
was, om twee of drie persoonen na den dood des Sultans om te koopen, dien dood
zo lang zou kunnen verbergen, dat hy alles straffeloos zou kunnen onderneemen.
Eindelyk echter, waagde Sultan OSMAN, door overmaat van zwakheid daar toe
gedrongen, op een Vrydag uit de Mosquee te blyven; maar dit veroorzaakte zo veele
beweging, dat hy het bestuit moest neemen, om, in weerwil van zynen byna
zieltogenden staat, zig den volgenden Vrydag in Ceremonie na St. Sophie, de
naastbygelegen Mosquee by het Serrail, te begeven. In zyne terugkomst reeds
waggelende op zyn paard, en door de lieden te voet, die hem omringden,
ondersteund, raakte hy geheel van zigzelven tusschen de twee Poorten, die de
(*)
open plaatsen van het Serrail afscheiden. Men wierp hem een Chal over het hoofd,
en hy stierf toen men hem in zyn vertrek gebragt hadt. Dus mist de volstrektste
Beheerscher van de Aarde die vryheid, welke de minste zyner Onderdaanen heeft,
namentlyk van t'huis te mogen blyven, als hy ziek is.
(Het Vervolg en Slot by de eerste gelegenheid.)

Kort berigt wegens Omai, een inwoonder van Otaheite, door
capitein Cook, in zyn vaderland weder overgevoerd.
‘In onze opeenvolgende Uittrekzelen der Laatste Reize van de Capiteins cook,
CLERKE en GORE, (die wy zullen vervolgén,) hebben wy een breed verslag gegeeven
van het wederbrengen des Inwoonders van Otaheite, OMAI geheeten, van zyn gedrag,
wanneer hy by zyne Landgenooten kwam, en de ontmoetingen, welke hem
(*)
bejegenden ; en vernomen hebbende, dat niet weinig onzer Leezeren begeerig
waren te weeten, by welk eene gelegenheid deeze OMAI in Engeland kwam, en zyn
gedrag aldaar gehouden, hebben wy daar aan wel wil-

(*)
(*)

Een fyn wollen kleed, dat de Turken om het hoofd winden.
Zie Algem. Vaderl. Lettero ef. VIde D. 2de St. bl. 401, 547, 555, 639.
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(*)

len voldoen, door dit Kort Berigt, overgenomen uit COOK'S eerste Reize , hier te
plaatzen.’
Eer wy het Eiland Otaheite verlieten, kwam Capitein FURNEAUX, met een Jongeling
overeen dat hy aan boord zou komen, en de reis na Engeland aanneemen; zyn
naam was OMAI, hy was geboortig van Ulietea, waar hy eenigen eigendom hadt,
hem door het Volk van Bolabola ontnomen. In 't eerst verwonderde het my dat
Capitein FURNEAUX zichzelven wilde belasten met deezen Knaap, die, myns
bedunkens, tot geen geschikt voorbeeld kon strekken van de Inwoonderen deezer
gelukkige Eilanden, daar hy allen voordeel van aanzienlyke Geboorte, of verkreegen
Rang, derfde: ook muntte hy niet uit in gestalte, gelaat en kleur. Want de
Aanzienlyken daar te lande zyn veel fraaijer, beschaafder en kundiger, dan de
middelsoort des Volks, onder 't welke OMAI behoorde.
Nogthans ben ik, zints myne wederkomst in Engeland, overtuigd, dat ik hier in
mis had. Want, behalven zyne kleur, (die ongetwyfeld donkerverwiger is dan die
der Earees of Edelen, welken, even als de Aanzienlyken in andere Landen, een
weelderiger leeven leiden, min blootgesteld aan de schroeiende zonnestraalen,)
twyfel ik zeer, of wel een der Inwoonderen, door zyn gedrag onder ons, meer
genoegen zou gegeeven hebben.
OMAI bezat zeker een vry goed Verstand, een vlugge Bevatting en eerlyke
Beginzels; natuurlyk hadt hy een goed Voorkomen, 't geen hem den toegang tot de
beste gezelschappen verzorgde, en zulk eene maate van Hoogmoed als hem het
gezelschap der lieden van laagen staat deedt myden. Zyne Driften waren even eens
als die van andere Jongelingen van zyne jaaren; doch hy hadt oordeels genoeg om
dezelve niet buitenspoorig bot te vieren. Hy was zo min afkeerig van Wyn en sterken
Drank, dat ik niet twyffel, of hy zou, ingevalle hy geraakt was in 't gezelschap der
zodanigen, waar hy, die 't meeste dronk, de meeste toejuiching ontving, zyn best
gedaan hebben om dien roem weg te draagen; doch, gelukkig voor hem, ontdekte
hy dat drinken weinig in zwang ging dan onder lieden van de geringste soort; en
daar hy zeer nauw lette op de zeden en 't gedrag der lieden van Rang, die hem met
hunne bescherming vereerden, was hy maatig en zedig; en ik heb nimmer gehoord
dat hy al den tyd van zyn verblyf in Engeland, welke twee jaaren duurde, immer
door Wyn be-

(*)

Voyage towards the South Pole and round the World, by Capt. J. COOK. Vol. I. p. 169.
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vangen was, of ooit eenige neiging toonde om de striktste regelen van gemaatigdheid
te buiten te gaan.
Korten tyd naa zyne komst te Londen leidde de Graaf van SANDWICH, eerste Lord
ter Admiraliteit, OMAI in by zyne Majesteit te Kew, die hem op 't minzaamst ontving,
waar door hy den sterksten indruk kreeg van verschuldigde dankbaarheid aan dien
grooten en beminnelyken Vorst, welken ik my verzekerd ben, dat hem zyn leeven
lang zal byblyven.
Geduurende zyn verblyf onder ons, genoot hy het heusch onthaal van veelen der
voornaamste onzer Edelen, en verloor de hoogagting van niemand hunner; doch
zyne Hoofdbeschermheeren en Begunstigers waren de Graaf van SANDWICH, Mr.
BANKS, en Dr. SOLANDER; de eerste agtte het waarschynlyk een pligt van den post
dien hy bekleedde, den Inwoonder van dat gastvrye verblyf, waar de behoeften en
nooden van zo veelen zyner Landgenooten, die tot hem eene byzondere betrekking
hadden, op de ruimste wyze, verzorgd en verligt waren, te beschermen en te
begunstigen; de anderen deeden het om blyk te geeven van hunne dankbaarheid
voor de vriendlyke behandeling op Otaheite genooten.
't Is opmerkenswaardig, dat OMAI, schoon hy, staande zyn verblyf in Engeland,
te midden van allerlei vermaaklykheden leefde, steeds het wederkeeren na zyn
Geboorteland voor den geest hadt, en, hoewel hy geene onverduldigheid betoonde,
betuigde hy zyn genoegen toen dat tydstip naderde. Hy begaf zich met my aan
boord van de Resolution, als dezelve gereed lag tot een anderen Zeetocht, voorzien
met Geschenken van zyne veelvuldige Vrienden, en vol dankbaarheid voor de
vriendlyke ontmoeting en bejegening onder ons genooten.

De gastvryheid ten hoogsten trap gebragt, door den heer Mathew,
in Ierland.
Eene waare Geschiedenis.
(Overgenomen uit The Life of Swift, by Mr. T. SHERIDAN.)
De Heer Mathew bezat een groot Landgoed in het beste gedeelte van Ierland, 't
geen hem 's jaarlyks achtduizend pond zuivere inkomsten opbragt. Nademaal hy
smaak vondt in het Landleeven, besloot hy een groot Huis, vol van alle gemakken,
te bouwen, om 'er Gasten in te ontvangen; 't zelve was omringd van vyftienhonderd
Gemetten heerlyk land, naar de Engelsche wyze beplant; hy was de eerste die dit
in Ierland invoerde. Dit ontwerp hadt hy reeds in 't beste van zyn jeugd gevormd;
en, om 't zelve, zonder bezwaar van
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zyn inkomen, uit te voeren, ging hy zeven jaaren reizen; zich bepaalende om van
zeshonderd Ponden 's jaars te leeven, het overige zyner inkomsten besteedende
aan het voltooijen van den grooten aanleg op zyn Landgoed.
Alles in gereedheid gebragt zynde, keerde hy weder na zyn Vaderland, en, naa
zich eenigen tyd te Dublin opgehouden te hebben, om oude kennissen te vernieuwen
en andere te maaken, vertrok hy na zyn Landgoed Thomas-town, om 'er zyne dagen
voorts te slyten. Naardemaal hy een der welleevendste Heeren was, en zo ruim een
inkomen bezat, viel het niet moeilyk, om, staande zyn verblyf in de Hoofdstad,
toegang te krygen by allen wier Character en Bekwaamheden hem aanstonden. Uit
deezen verkoos hy de zodanigen die het meest met zynen smaak strookten, en
verzogt hun zo veel tyds van het jaar, als hunne omstandigheden toelieten, by hem
op Thomas-town door te brengen.
Het Huis was voornaamlyk aangelegd om te beantwoorden aan die edele
Gastvryheid, welke hy voorgenomen hadt daar te betoonen. 't Zelve bestondt uit
veertig gemaklyke Vertrekken voor Gasten, met voegelyke verblyven voor derzelver
Dienstbooden. Ieder kamer was voorzien van al het noodige en geryflyke tot de
minste byzonderheid toe. Als een Gast kwam, wees hy hem zyn Kamer, zeggende:
‘hier zyt gy meester, hier moogt gy zo volstrekt gebieden als in uw eigen Huis; gy
moogt ontbyten; middag- en avondmaalen, wanneer het u behaagt, en, uit de Gasten,
de zodanigen als u best aanstaan, tot gezelschap neemen.’ Vervolgens toonde hy
hem de gemeene Zaal, ‘hier wordt,’ sprak hy, ‘dagelyks open tafel gehouden, en
daar aan kunt gy deel neemen, als het u gelust in een talryker gezelschap te eeten;
doch van dit uur af aan moet gy my niet meer als Heer van dit Huis aanmerken;
maar op denzelfden voet als een der Gasten.’ ----- Om aan de tafel alle pligtpleeging
te vermyden, ging hy zelve nu hier dan daar zitten; alle denkbeelden van voorrang
verdweenen, en de Gasten schikten zich, zonder eenigzins agt te slaan op rang of
waardigheid, aan tafel.
Behalven deeze Eetzaal, was 'er een groote Kamer, geheel toegesteld als een
Koffyhuis, waar Knegts en Meiden gereed stonden om den geheelen dag elk de
verzogte verfrissingen aan te bieden. Hier ontbeeten allen die wilden, op het uur, 't
welk zy verkoozen: men vondt 'er gelegenheid om te speelen, en de Nieuwspapieren
te leezen.
Doch het allerzonderlingste in de geheele schikking van het Huis was een
afgeschoote plaats, in 't alleragterste gedeelte, de Herberg geheeten. Dewyl hy
zelve zeer maatig leefde, en veelen zyner Gasten dien leeftrant hielden, was de
hoeveelheid van wyn, in de algemeene Zaal gebruikt, door-
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gaans zeer bepaald. Het sterk drinken ging in zynen tyd nog in zwang, om ook
genoegen te schenken aan Gasten, daar aan gewoon, hadt hy die Herberge bedagt;
allen die een styf glas dronken begaven zich, naa het middag eeten, derwaards,
laatende de maatiger drinkenden in de Zaal. Een Knegt, als een Herbergier gekleed,
vertoonde zich in dit verblyf, geheel toegesteld om de verbeelding te begoehelen.
Elk vroeg om den wyn, die hem aanstondt, met zo weinig bedwang, als of hy in een
Herberg was, waar hy het verzogte betaalde. Hier ook hieldt men, zomtyds,
nagtpartyen, met dezelfde geraasmaakende vrolykheid als in de Stads herbergen;
zonder egter de rust te stooren van het overige Gezin. ----- Speelen van allerlei soort
waren 'er toegestaan, doch onder zulke voorwaarden als het dobbelen weerden,
om dus te beantwoorden aan het waare einde van dat vermaak, zonder de beurs
der Speelderen te ligten. 'Er waren twee Billiardtafels, een Kaatsbaan; wie vermaak
in Landspelen vondt, kon 'er op allerlei wyzen te regt komen; vischwant van allerlei
soort; jagtgeweer met den noodigen voorraad, jagthonden, en jagtpaarden, stonden
gereed.
Men zou zich veelligt verbeelden, dat zyn inkomen niet toereikte om zulke kosten
goed te maaken; doch, wanneer wy bedenken, dat met achtduizend Ponden 's jaars,
in die dagen, (te weeten in 't laatste gedeelte der Regeeringe van Koningin ANNA,)
zo veel kon gedaan worden als heden met het dubbele van die som; dat zyn
wyduitgestrekt Landgoed in een der vrugtbaarste gedeelten van Ierland, te weeten
Tipperary, zyne Huishouding al het noodige verzorgde, uitgenomen
Kruidenierswaaren en Wyn, mogen wy veronderstellen dat dit aan kon komen,
wanneer op alles met de stiptste nauwkeurigheid gelet wierdt, en niemand was beter
Huishouder dan de Heer MATHEW. Men heeft my onderrigt, dat alle zyne
Huisbedienden onder eene zo strikte bepaaling stonden, dat 'er met geene
mogelykheid iets onnut kon verspild, eenigen voorraad of een enkele vles uit de
kelder verdonkerd worden, of het werd onmiddelyk ontdekt. Zulks geschiedde deels
door de keuze van getrouwe Huisbezorgers, en Klerken van beproefde eerlykheid:
maar voornaamlyk door zyn eigen toevoorzigt op alles: dewyl 'er geen dag voorby
liep, of hy hadt de rekeningen van den voorgaanden. Hy stondt alle morgens vroeg
op, en hadt dit nazien verrigt eer zyne Gasten te bedde uit waren; hy vertoonde zich
steeds als de minst bezorgde Man in 't geheele Gezin, en scheen zo min deels te
neemen in 't geen 'er omging als een der Gasten. By een die van buiten inkwam
kon hy gemaklyk voor een Gast doorgaan; dewyl hy 'er zyn werk van maakte om
voor te komen dat niemand hem als Heer van het Huis zou aanmerken, of, uit dien
hoofde, eenige beleefdheden bewyzen: dit bragt hy
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zo verre, dat hy zomtyds uitging zonder des kennis te geeven, en eenige dagen
uitbleef, wanneer alle dingen den ouden voet hielden; en weder t huis komende,
wilde hy niet dat men hem in 't byzonder verwelkomde.
De schikkingen van allerlei aart waren in dier voege ingerigt, dat geene
menigvuldigheid van Gasten of derzelver Bedienden ooit eenige wanorde
veroorzaakte; alles ging zo gemaklyk en zo geregeld als in een Burger-huis. Eén
stuk scheen zeer bezwaarlyk; naamlyk, om tekens vast te stellen, aan welke ieder
Knegt wist, wanneer hy vereischt werd in 't byzonder vertrek van zyn Heer. Ten dien
einde was 'er een groote kamer voor de Knegts, waar in zy zich altoos vervoegden,
als zy niets te doen hadden. Langs de muur hingen de Schellen in orde, voor elke
Kamer één, met het getal van de Kamer daar boven gemerkt; zo dat, wanneer 'er
aan een Schel getrokken werd, zy alleen derwaards te zien hadden, om te ontdekken
welk een knegt geroepen werd.
De Heer MATHEW was de eerste die een einde maakte aan het ongastvrye gebruik,
om aan de Dienstbooden te betaalen 't geen men ten huize van hunne Heeren
genooten heeft; hy verhoogde hun loon, hun teffens aanzeggende, dat zy, indien
ze iets aannamen, met schande zouden worden heen gezonden; en, om de
verzoeking te voorkomen, werden de Gasten onderrigt, dat de Heer MATHEW het
als een gevoeligen hoon zou aanmerken, indien eenige aanbieding van dien aart
geschiedde.
SWIFT hadt Dr. SHERIDAN dikwyls van dit gastvry Verblyf hooren spreeken, (deeze
was 'er dikwyls een welkome gast geweest zo van wegen zyne gezelschap
vermaakende hoedanigheden, als om dat een Neef van den Heer MATHEW by hem
school ging,) en betuigde wel genegen te zyn om met eigen oogen te zien of alles
wat men 'er van vertelde waarheid was, daar het hem magtig vergroot voorkwam.
De Heer MATHEW, des onderrigt door Dr. SHERIDAN, schreef een beleefden Brief aan
den Deken Dr. SWIFT, verzoekende de eer te mogen hebben, dat hy, in de
naastkomende School-Vacantie, met den Dr. hem bezogt. Zy gingen te paard op
reis, vergezeld van een Bloedverwant van den Heer MATHEW, die my het volgende
berigt heeft medegedeeld.
Nauwlyks waren zy in de Herberg gekomen, waar zy den eersten nagt zouden
slaapen, en die, gelyk de meeste Iersche Herbergen van dien tyd, een jammerhartig
verblyf opleverde, of 'er kwam een koets met zes paarden, gezonden om hun het
overige van de reis na Thomas-town te doen afleggen: deeze bragt teffens voorraad
van uitgezogte spyzen, wyn en anderen drank te hunner verfrissing mede. SWIFT
was byzonder in zyn schik met dit blyk van agting hem betoond, en een koets viel
bovenal in zyn smaak, dewyl hy reeds klaagde
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over de vermoeienis van dien dag reizens. Toen zy het Huis in 't gezigt kreegen,
riep de Deken, verbaasd over de grootte, uit: Hemel! waar toe moet dit groot Gebouw
dienen! ‘In 't zelve, antwoordde hem de Vriend van den Heer MATHEW, zyn niet
minder dan veertig Kamers voor Gasten geschikt, die alle tegenwoordig waarschynlyk
bezet zyn, behalven die, welke men voor ons opengehouden heeft.’ SWIFT riep, op
de hem eigene wyze, den Koetzier toe dat hy zou stilhouden, omkeeren, en hem
weder na Dublin brengen: want hy mogt 'er niet om denken van zich in zulk een
hoop Volks te mengen. Dan kort hierop zeide hy. ‘Is 'er dan geen kans toe dan moet
ik 'er my aan onderwerpen; doch ik heb veertien dagen van myn leeven verlooren.’
De Heer MATHEW ontving hem aan de deur met ongemeen betoon van hoogagting;
hem naa zyn Kamer geleidende, deedt hy de gewoone aanspraak, met vermelding
van de gebruiklykheden aan dit Huishouden eigen, en vertrok; SWIFT in 't bezit zyns
Kamer laatende. Kort daar aan verscheen de Kok met een Schaflyst, om te mogen
weeten wat hy 's avonds verkoos te eeten, en terstond daar op de Kelderknegt met
een lyst van de Wynen en andere Dranken. ‘Is dit dan alles waarlyk zo,’ vroeg SWIFT,
en mag ik hier bevelen als in myn eigen ‘huis?’ De meergemelde Vriend van den
Heer MATHEW verzekerde hem dat hy het vrylyk mogt doen; en dat 'er aan den
eigenaar van het Huis niets aangenaamer was dan dat allen, die zich onder zyn
dak bevonden, naar hunne eige verkiezing leefden, zonder het minste bedwang.
‘Wel dan’, hervatte SWIFT, ‘verzoek ik u en Dr. SHERIDAN om myne Gasten te weezen
zo lang ik hier blyf; want ik denk dat ik niet in verzoeking zal komen om my te
vermengen met het Volk hier beneden’
Drie dagen verliepen 'er in het ryden door het Landgoed, en het bezien van alle
de aanleggen en verbeteringen, zonder dat zy den Heer MATHEW of een der Gasten
zagen: het overige Gezelschap was niet zeer misnoegd over SWIFT'S wegblyven:
dewyl zyn naam alleen de zodanigen, die hem niet kenden, met schroom vervulde,
en zy vreesden dat zyne tegenwoordigheid een einde zou maaken aan die vrolykheid
en dat genoegen, welke onder hun heerschee. ----- Op den vierden dag, tradt SWIFT
in de zaal, waar het Gezelschap voor het middagmaal vergaderde, en sprak den
Heer MATHEW aan op de bevalligste wyze; hy weidde uit over de schoonheid des
aanlegs met de kunde eens Kunstenaars en den smaak eens Liefhebbers: hy toonde
dat hy het geheele plan ten vollen hadt over en doorgezien; en hoe alle deelen tot
het geheel stonden; verscheide dingen aanroerende, welke de gewoone opmerking
ontsnapt waren. ----- Zulk eene aanspraak, door een Man van SWIFT'S Character,
kon niet dan hoogstaangenaam
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weezen aan den Eigenaar, die teffens de Uitvinder en Aanlegger was van alle deeze
verbeteringen; zo keurig eene lofrede uit den mond van iemand, die bekend stondt
meer te hekelen dan te pryzen, strekte eigenaartig, om het vooroordeel, tegen zyn
Character opgevat, weg, en de rest des gezelschaps ten zynen voordeele in, te
neemen. Hy besloot zyne lofreden met tot de geheele Vergadering te zeggen ‘en
nu Dames en Heeren, ben ik hier gekomen om onder u te leeven, en het zal aan
my niet haperen, indien wy onzen tyd niet op eene aangenaame wyze slyten!’ Naa
het middagmaal, geheel lustig en vrolyk zynde, onthaalde hy het gezelschap op
verscheide aartigheden. Dr. SHERIDAN en SWIFT werkten elkander in de hand; zy
boerten, zy jokten, zy lachten, en de vrolykheid was op 't gelaat van allen te leezen.
Binnen kort verdween alle bedwang wegens des Dekens tegenwoordigheid. Hy
deelde gereedlyk in alle hunne kleine ontwerpen om vreugd te raapen, en, met
behulp van Dr. SHERIDAN bedagt hy dagelyks wat nieuws, 't geen stoffe tot vrolykheid
opleverde. Nooit te vooren hadt men 'er zulke tooneelen van vreugd gezien; want,
wanneer, by ruimte en genoeglykheid, nu en dan de saus van geest en aartigheid
komt, worden de geneugten des leevens op de beste wyze gesmaakt.
Toen de tyd naderde, dat Dr. SHERIDAN, de Vacantie geeindigd zynde, na zyne
School moest vertrekken, vondt het gezelschap zo veel genoegen in den Deken,
dat men hem, op 't sterkst, aan was, om 'er nog eenigen tyd te blyven, en de Heer
MATHEW overtradt, voor deeze enkele reis, zyn regel, om nooit op het langer
vertoeven van eenigen Gast aan te dringen, (het was de vaste gewoonte ten deezen
Huize, dat elk mogt vertrekken, wanneer het hem goeddagt, zonder des eenige
pligtpleeging te doen, of plegtig afscheid te neemen,) door dit verzoek te
ondersteunen. SWIFT vondt 'er zich zo gelukkig dat hy gereedlyk het oor leende aan
dit verzoek, en, in stede van 'er veertien dagen te blyven, volgens zyn eerst gemaakt
plan, bragt hy 'er vier maanden door, zeer tot zyn eigen genoegen, en van allen,
die den Heer MATHEW, in dien tyd, bezogten.

Gezicht der Alpen. Uit het Tableau de Paris, van den heere Mercier;
naar het Fransch gevolgd
door L. Stoppendaal, Pz.
Ik heb Parys verlaeten, om het te beter te maelen. Myne verbeelding, verre van het
voorwerp myner schilderingen,
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omvat, en vertegenwoordigt zich het zelve in zyn geheel. Ik beschouw het met meêr
bedaerdheid. Het is in de verblyfplaets des vredes en der kalmte, dat ik het luidruchtig
geraes, het woelen, en de gebreken der Hoofdstad beschryf. Het prachtig Amfiteater
der Alpen is voor myn gezicht, en ik slae rondsom my menschen gade, die geen
het minste denkbeeld hebben van het tafereel, waer voor ik de kleuren bereide.
Gelukkig bewooner der Alpen, verheven op eene rots, tusschen den Hemel en
de Aerde! Hy ademt eene zuivere lucht in; hy ziet de zon in al haeren luister; hy is
bezadigd; hy is vergenoegd; en, de ongemakken en dwaesheden van den overvloed
niet ontwaerende, denkt hy ryk te weezen.
De bygeloovigheid genaekt hem niet; het bygeloof woont altoos by arme en
ongelukkige volken, die voor de snoode aenslagen van een' verdervenden
verbeurtverklaerer zyn blootgesteld. Hier is zyn naem zelfs onbekend. De hatelyke
knevelaryen van drukkende Tolbeampten jaegen eene vrye werkzaemheid geen
schrik aen. Deeze kleene Volkplantingen, die, ongestoord, de goederen der aerde
genieten, een' zekeren overvloed bezittende, zyn bevryd van die vreeze voor het
toekomende, welke den Paryzenaer foltert. De ongerustheid is zyn hoofdstof; hy
beschouwt zyn bestaen, als hem den volgenden dag kunnende ontglippen.
De bewooner der bergen verkrygt hier, door een weinig ararbeids, de eenvoudige
rykdommen, die hem omringen; hy kent die stuiptrekkingen der ziele niet, welke
door al te sterke begeerten, en teleurgestelde verwachtingen, worden veroorzaekt.
En gelyk alles aen elkander verknocht is; gelyk het zedelyke van het natuurlyke
afhangt: zo straelt ook de stilheid des lands van zyn bedaerd gelaet. De schandelyke
ondeugden naderen zyne veldstulp niet; de melk zyner kudden schynt de onschuld
zyner dochteren te beveiligen; de kragten van zyn' geest schynen zichtbaer met die
zyns ligchaems vereenigd te weezen. Hy heeft het vuur van 't vernuft niet; doch hy
is aen geen schandelyke dwaelingen onderworpen. Hy heeft geen kennis van de
luisterryke kunsten; doch de schadelyke vooroordeelen bestryden hem niet. Hy
weet van geen vuurige genietingen; maer hy vertreed de buitenspoorige
herssenschimmen.
o! Hoe verandert dit schouwtooneel de denkbeelden, die men in de Hoofdstad
heeft opgedaen! Hoe heilzaem, hoe nuttig is het zyne ziel in deezen dampkring van
vryheid en eenvoudigheid gedompeld te hebben! Volken aenschouwd te hebben,
onzichtbaer voor het vermetel oog der rustelooze Staetkunde, doch die hunne
Bewindhebbers niet beschuldigen, maer hen eeren, en als vrienden van het
Vaderland beschouwen.
Boven op deeze eenzaeme rots moet men het oog vestigen op de woelingen der
groote Steden; op de tomelooze drif-
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ten elkanderen zich tegen werkende; op de aenzienlyken, de geringen nog trachtende
te berooven van 't geen dezelven bezitten; en op de geringen, zich wreekende door
helmelyken haet, en gesmoorde verwenschingen. Van deeze plaets zou men de
waerheid durven zeggen; haer uiten op eenen toon, die de aendacht zou
vermeesteren; dezelve herhaelen met kragt, met hevigheid. Wanneer men in 't
gezicht deezer bergen schryft, belet geen Koninglyke Boekbeoordelaer, dat men
de berisper der gebrekkige bestieringen zy, en de vyanden van 't menschdom, of
der algemeene vryheid, op het voorhoofd tekene.
Is het hier niet, dat de Profeet u in het oor schynt te luisteren. Roep uit de volle
borst; spaer u niet; verhef uwe stem als het geluid van den hoorn; kwel die u niet
wil hooren; doe de standvastigheid van uw karakter niet wankelen; neem de
gewigtigste bediening op u; hekel niet de gebreken eener Stad, maer de misbruiken,
wier hervorming het gansche menschdom van nut zou weezen. Op deeze rots, die
Europa bestrykt, schryf voor het Heelal!
Doch dees stond van verrukking, die de ziel van den mensch een oogenblik
ontgloeit, is al te hevig, en te sterk om lang in den boezem van een zwak en bepaeld
wezen te kunnen huisvesten. De mensch, digter by de hemelen, heeft de goddelyke
vonk gevoeld, waer door zyne ziel werd in vlam gezet; het is in 't gezicht van de
Majesteit des hemels, dat hy, met grooter nadruk, de dwaesheden en jammeren
der aerde heeft leeren kennen: doch, door kragt van te gevoelen, word hy rasch het
best ontwaer zyne eigene zwakheid, geringheid, en onmagt. Hy ziet de rampspoeden,
uit de Staetkunde geboren, onbreekbaer verbonden aen de kragt der natuur, aen
het alvernielend vermogen.
Dat vermogen is boven zyn hoofd. Die sneeuw, met den donder naer beneden
rollende, zal den waerneemer, den hervormer, en zyne edelmoedige ontwerpen
verzwelgen. Zwak, en gering, zal hy te eerder het natuurlyk kwaed vernietigen? In
dit zo vuurig bewoogen hart, welke kragt, wat middel zal hy vinden? Wat is hy? Wat
wil hy? Wat vermag hy?
Weldra bespeurende, dat een schakel aen de wyduitgestrekte keten vast is, en
niets op dezelve kan uitwerken, raekt hy uit zyne beguicheling; hy behoud daer van
niets dan eene verzachte aendoening; dan eene zeldzaeme en aengenaeme
beweeging der menschelyke ziele; en zyn hart word alleen gedrukt door zuchten
van 't medelyden.
Hy wilde de menschen hervormen, hy kan niet dan de natuur bewonderen. De
natuur schynt, van rondomme, hem toe te roepen: ik ben groot, en gy zyt gering;
dees gezichteinder is uitgestrekt, en uwe bevatting is bepaeld. Deeze rots heeft de
eerste dagen van 't Heelal aenschouwt; indien
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zy kon spreeken, zy zou u beschaemen. Zwyg stil by deeze ontzachlyke gevaerten.
Ja, hier is het, dat die menigte van misbruiken, welke het menschdom omringen,
verknocht schynt te weezen aen den mensch, die in de benedenvlakten kruipt. Gelyk
de mol, welke zyne wooning in de aerde heeft gegraeven, heeft hy zich van het
hemelsch gewest verwyderd; hy heeft den top der bergen niet kunnen beklimmen,
om daer die versterkende lucht in te ademen, welke de ziel tot den trap der deugd
verheft. De mensch zou, ongetwyfeld, de schandelyke driften agter zich laeten,
wanneer hy een hooger verblyf besteeg; en alle zyne denkbeelden zyn, mogelyk,
alleen laeg en aerdsch, omdat hy zich in huizen heeft begraeven, die het slyk en 't
stof omringen. Laet de mensch naer de hoogten streeven, zyne gedachten zullen
zich met hem verheffen, en hy zal alle die laege denkbeelden verliezen, welke
kruipende en eenvormig zyn, gelyk de grond, dien hy betreed. Hier is de mensch
veel sterker en beter. De natuur schynt, onder een wanstaltig, ruw, en streng gelaet,
meêr zichtbaer het teken van eene Goddelyke en Scheppende hand te draegen.
Hier verspreiden de donkere dennewouden hunne achtbaere schaduw. Daer stroomt,
al bruisschend, de vloed, die den berg, van de kruin af tot aen den voet toe, heeft
doorsneeden, en in eene grondelooze diepte schynt neer te storten. Men bewondert;
men treed agterwaerds van schrik; het oog keert te rug om den maelstroom te peilen;
de voet beeft; en de ziel is in verrukking opgetoogen.
Een wyduitgestrekt amfiteater van eeuwigduurende sneeuw; een heerlyk
landschap; meiren, die de onregelmatige hoogten, welke dezelven omringen, te rug
kaetzen; spitsche zuilen, wier voetstuk de grondvesten van den aerdbol schynt te
weeten; groote en prachtige overblyfsels, beeldtenissen en brokken van den bajert;
even als of eene dwaelstar op onzen aerdbol gevallen was, en, in zynen val,
verwardelyk, de beenderen, of verstrooide leden van eene ontbonde waereld
verspreid had; einden van rotsen, als steilten neêrhangende, op welke de mensch
zyne stulp gezet heeft, alwaer hy vry en gelukkig leeft in het midden deezer
ontzachverwekkende yslykheden. Zie daer de grootsche voorwerpen, die de ziel
geheel inneemen, en haer vervullen, zonder dezelve te ontroeren.
De Natuuronderzoeker en de Dichter ontvangen daer vruchtbaere lessen, en
nieuwe denkbeelden. De aerdbol ontbloot zyne ingewanden, zo wel als de
onderaerdsche werking der pas ontstaene vloeden, die uit zyne zyde moeten
stroomen, om de Koningryken te bewateren, en hunnen rykdom voedsel te geeven.
Daer is de mensch volkomen vry, en kan nimmer onder
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het juk worden gebragt. De donder schiet onder de voeten deezer gelukkige
Gemeenebestbewooneren zyne gloeiende bliksemflitsen. En, wanneer Europa in
vlam staet, beschouwen zy van verre den rook der veldslagen; de bloedige tweedragt
der Staeten komt sneeven aen de voeten deezer bergen, die het regt verblyf van
den wyzen, en den bespiegelaer, zyn.

De beschaamde gebooren edelman.
De beroemde Heer DE CHÉVERT was zo grootsch op de laagheid van zyn Afkomst,
als een ander op zyn Adelyk-bloed. Men verhaalt, dat, zo lang hy niet meer dan
gemeen Soldaat was, eenige zyner Bloedverwanten, trotsch op hunnen Rykdom,
hem niet wilden erkennen voor iemand tot hunne Familie behoorende. Doch, wanneer
hy tot de aanzienlykste Posten bevorderd was, gaven Edellieden voor van zyn
Geslacht te weezen. Onder anderen vervoegde 'er zich een ten Hove, en zogt, als
Bloedverwant, van den Heer DE CHÉVERT, zyne bevordering. ‘Zyt gy,’ vroeg hem
deeze, ‘een Edelman?’ Kunt gy, was het antwoord, twyfelen of ik een Edelman ben?
‘Als dit zo is,’ hervatte DE CHÉVERT, ‘dan zyn wy, Myn Heer! geen Bloedverwanten:
want ik ben de eerste en eenige Edelman van myn Familie.’
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Aanwyzing der voornaamste bronnen, welke ons de godsdienst
opent, om de ware vergenoeging te verkrygen, en den hoogsten
trap van geluk te beklimmen.
De groote zaak, waarop het gantsche Menschdom zich in dit leven toelegt, is, om
vergenoegd en gelukkig te zyn. Dan het is 'er zeer van daar, dat alle menschen
hiertoe de gepaste middelen in 't werk stellen: de een zoekt het in 't genot der
Weereld en hare geneugtens; terwyl een ander dat heil bejaagt in 't ernstig behartigen
van den Godsdienst. Weinig moeite zou het in hebben, te betoogen, dat de eersten
het spoor geheel byster zyn, en dat de laatsten alleen den rechten weg bewandelen.
Dan 't is myn oogmerk niet om tegenwoordig hier op staan te blyven; daar de
overdenking van dit onderwerp myne aandagt thans meerder vestigt op de bronnen
welke ons de Godsdienst ten dien einde opent. Slaan wy dit met opmerkzaamheid
gade, dan zullen wy, uit de tegenstelling van 't geen de Weereld heeft en geeft,
genoegzaam kunnen opmaken, dat wy de beoogde vergenoeging en het bedoelde
geluk, niet in de Weereld en hare geneugtens, maar in den Godsdienst, hebben te
zoeken. 't Lust my, ten dien einde, de voornaamste dezer bronnen na te speuren,
en te toonen, hoe geschikt dezelven zyn, om ons een bestendig genoegen, een
duurzaam geluk, te bezorgen, waarvan de genieting, door geene bittere inmengzels
van veranderlyke onbestendigheid, die tog aan al het onstandvastige weereldsche
eigen is, vergiftigd word.
In de eerste plaatze vertoont zich hier terstond voor onze oogen eene ryke bron
van vergenoeging en geluk, in die heil- en troostryke verzekering, dat de God des
Hemels, de Almagtige Schepper, het werk zyner handen nimmer laat varen, maar
gestadig gadeslaat. ----- Zyne Alregerende Voorzienigheid houd over alles de wagt.
----- Wat is het niet groot en verheven; maar tevens een allertroostrykst denkbeeld,
door een Oneindig, Almagtig en
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tegelyk Allermenschlievendst Wezen, door het oneindig Opperwezen, oneindig in
Genade en Goedheid, gadegeslagen, bewaakt, bezorgd, en, in alle zyne daden, op
alle zyne wegen, bestierd en geleid te worden. ----- Het is God de Almagtige, die
den teugel van al het geschapene in handen heeft, en die dus eene algemeene
bestiering over alles voert. ----- Dit leert ons het licht der rede zelfs, daar wy zulks,
door eene aandagtige en opmerkzame beschouwing van de natuur gewaar worden.
----- Dan de geopenbaarde Godsdienst leert het ons met nog sterker indruk. Deze
verzekert ons, dat die zelve Almagt op eene meêr zonderlinge wyze waakt, over
die schepzelen, welke met vermogens begaafd zyn, om Hem te kunnen dienen;
over alle zyne redemagtige Schepzelen; en dan nog wel allerbyzonderst, over
dezulken, welke Hem waarachtig liefhebben, en standvastig blyven aankleven. ‘Hy
heeft lief, die Hem liefhebben, en bewaart de genen, die Hem vreezen.’
Wat kan nu het gemoed gerust stellen; wat meêr kalmte in den boezem bezorgen?
Wat heeft de mensch meêr noodig, om die bedaardheid van Geest te bezitten, die
men, met andere woorden, de ware vergenoegdheid noemen mag? - Laat vry een
weereldling zyn geliefde, en, zo als het hem toeschynt, beminnelyk voorwerp hier
nevens plaatzen, en in alle deszelfs voordeeligste kolenren ten toone stellen. ----Laat hy vry de weereld, met alle derzelver volheid, met al derzelver schynschoon;
met alle derzelver geneugtens hier nevens voegen, en in het voordeeligst licht
plaatzen. - Haar uiterlyk schoon, hare betoverende vertooning mag eenige weinige
ogenblikken misleiden: maar hoe schielyk ontdekt zich het bedrog; hoe ras word
men ontwaar, dat alles op de jammerlijkste wyze misleit. ----- Het verdriet vervangt
welhaast de gewaande vreugd; jammer volgt op den wellust, ramp op geneugtens,
en, in het midden der uitbundigste vermaken, werpen zich kwelling, verdriet en een
pynelyk hartzeer: zelfs worden de edelste aardsche vermaken vergiftigd, door een
inmengzel van walgelyke bitterheid. - Eene kwynende krankheid, folterendste pynen,
drukkendste tegenspoeden en rampen. ----- Ziet daar de gevolgen van eene
wellustige, van eene verdartelde levenswys; ----- terwyl een kloppend geweten en
knagend naberouw, veelal het angstvallig hart verscheuren, en de ziel rusteloos
kwellen. ----- De naderende dood is een allerysselykst
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monster in de oogen eenes wellustigen; - de dood, wel het einde zyner tydelyke
rampen; maar tevens het verschrikkelyk begin van eindelooze jammeren.
Hoe geheel anders is het lot des Godvrugtigen! Laten tegenheden en rampen
den goeden ook nog zo geweldig aanvallen: - laten zyne dagen van
wederwaardigheden vele zyn; laat hem geduurig moeten worstelen met
hartdrukkende tegenspoeden, met ongevallen en jammeren dezes levens, zo dat
hy geduurig te lyden en te stryden hebbe; want waarlyk de rampspoeden der
Regtvaardigen, zyn dikwils zeer velen. ----- Geen nood! - zy kunnen zich gerust
stellen, dat, in de felste barning hunner rampen, een stilziend Oog ten goede voor
hun waakt. ----- Ze zyn niet blootgesteld aan het wispeltuurige van een blind geval,
van 't welk men ieder ogenblik te dugten heeft, een alleruiterst verderf, gelyk zulks
het onvermydelyk lot van een onzeker, van eene van oogmerken ontbloot, blind
geval zyn moest. ----- Neen voorwaar! zy kunnen zich veilig verlaten op een Wezen,
dat met oogmerken werkt; dat alles met de hoogste wysheid bestiert en regeert; dat
voor hun, in wat staat of gevallen zy ook komen mogen, zorgt; dat hen bestiert in
alle hunne wegen, - en hen zelfs leid tot over den dood. ----- Voorwaar eene volle
bron van troost, - eene bron van het zuiverst genoegen.
Met welk eene stille, met welk eene bedaarde, gerustheid kan men zich dan
verlaten op de Godlyke Voorzienigheid; in dat gerust vertrouwen, dat de Alwysheid
alles oneindig beter schikt, dan wy kortziende stervelingen met ons allen beramen
kunnen; en dat geen Schepzel in het welverordineerde plan van Gods Alwyze
Voorzienigheid eenige verandering te wege kan brengen.
Ziet daar, zo veel schenkt de Godsdienst! Laat nu alles wat men buiten dien
begrypen moge, laat de Weereld hare uitgezogtste aardsche goederen, van den
blinden Weereldling maar al te veel bejaagd, hier tegen zetten. ----- De Weereld
met alle hare volheid kan de begeertens der ziele niet vervullen: maar laat de
schatkameren van het harte ledig; want haastig gaan de goederen van den tyd
voorby, zy worden afgesneden als gras, en als de groene grasscheutkens vallen
zy af. En wat is 'er het gevolg van? dat zy een knagend hartzeer nalaten, en, in
plaats van met vergenoegen, den boezem vervullen met rampzalige vertwyfelingen.
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Dan uit deze eerste bron, zo heilzaam, zo verkwikkelyk voor het gemoed, ontspruit
eene tweede, welke des menschen genoegen en waar geluk, nog tot eenen hogeren
trap van volmaaktheid voert. - Deze tweede bron is dat gerust verlaten, een volkomen
vertrouwen in alle gevallen, in allerlei omstandigheden, in tegenheden zo wel als in
voorspoed, op den God onzes heils.
Het is de Godzaligheid, welke, naar de taal van Apostel Paulus, tot alle dingen
nut is, hebbende, nevens de belofte van het toekomende, ook die des
tegenwoordigen levens; eene belofte, die voor de goeden alles ten goede werkt;
die de tegenheden zelfs tot heil doet strekken. Deze vervult hun hart met eene vaste
hoop, en doet hen onwankelbaar steunen op Gods onveranderlyke trouwe - zy doet
den mensch zich gerust verlaten, en vertrouwen op zynen God, die nimmer zal
verlaten allen die op Hem vertrouwen. ----- Hier door is het, dat men zich gelaten
kan schikken naar alles, wat zyne wysheid het best, het heilzaamst, denkt, om 's
menschen waar geluk te bevorderen, om ons waarlyk gelukkig te maken; het welk
ons gewillig onderwerpt aan den wil des Allerhoogsten; ----- Zyn wil is onze wil en
onze wet. Men onderwerpt zich geheel aan de Godlyke bestiering, het zy in voorof tegenspoed: ----- men verheft zich niet door de eersten, noch word moedeloos,
wanneer de laatsten drukken. Integendeel, de Godsdienst leert de voorspoed
dankbaar, en de tegenspoed gelaten, te dragen. De Godzaligheid, en het daaruit
voortvloeijend vertrouwen, leert ons erkentelyk te zyn jegen onzen getrouwen
Weldoener, en derhalven alle voorspoed met ware erkentenis te beantwoorden:
ons in tegenspoed, in drukkende wederwaardigheden allerwege gemoedigd te
gedragen; zich troostende met die verzekering, dat God alles ten goede zal werken,
en het heil zyner Gunstgenoten, langs duizend en duizend ongeziene wegen, kan
en wil doen voortkomen.
Dit maakt ons alleszins onderworpen aan zyne Voorzienigheid, in welke gevallen
wy ons ook mogen bevinden, of ingewikkeld worden. Wat zich dan ook tegen ons
moge verzetten, al woeden bittere en vergramde vyanden tegen ons, geen nood!
Ons vertrouwen blyft onwankelbaar; wy mogen, met David, den Almagtigen bystand
van den God onzes heils verwagtende, onbedeesd uitroepen: ‘ik zal niet vreezen
voor tien duizenden, die zich rondom my stellen: de Heere is myn licht en myne
bevrydinge. -----
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God is myn levenskragt, voor wien zou ik vervaard zyn?’
Al dit vertrouwen werkt de ware Godsdienst in elk Godvreezend hart. ----- Zal 'er
dan, in den boezem van ieder waar Kristen, niet eene volheid van vergenoegen
plaats grypen? - Moet dit niet te wege brengen, dat het hart steeds vervuld zy met
ware blydschap in den Heere? ----- Met die vreugde, die alle verstand te boven gaat;
die onbeschryfelyke vreugde, welke uitloopt in eene stoorelooze eeuwige zaligheid,
die, na het eindigen van dit leven, in volle kragt genoten zal worden. ----- En waarlyk
neemt het vertrouwen op God weg, wat troost, wat vreugd blyft 'er dan over! Zo dra
het vertrouwen op God ophoud, - verliezen wy den grond van alle waar genoegen;
en 't word vervangen door eene akelige, en zielsmartende twyfelmoedigheid.
Hier by komt nog, als een derde bron, waar uit des menschen waar genoegen,
en dus zyn eenig onveranderlyk geluk voortvloeit, het uitzigt, dat ons de Godsdienst
verleent, op eene stoorelooze gelukzaligheid; op het genieten van een volmaakten
gelukstaat, in de gewesten der Eeuwigheid. Deze overklimt alle aardsche zaligheid;
en gaat alle denkbeelden van het zwak vernuft der stervelingen te boven. ----- De
Godzaligheid heeft vooral de belofte van het toekomend leven. ----- ‘Wedervaart
eenerlei den Regtvaardigen, en den Onregtvaardigen veelal in dit leven.’ ----- Ja
ziet men den eersten vaakmalen meêr dan den laatsten, ongelyk meer met rampen
worstelen hier op aarde; ‘de Regtvaardige nogtans heeft eene hope, die hem niet
beschamen zal.’ ----- ‘Hy weet in wien hy gelooft, en dat die magtig is, het pand, by
Hem weggelegd, te bewaren.’ ----- ‘Hy heeft de genade en ontferming Gods, door
de verdiensten van Kristus Jezus verworven, en hy die van natuure Gods vyand
was, is daar door met den God des Hemels en der Aarde bevredigd.’
Onwaardeerbare schatten worden voor hem in de Hemelen bewaard, ‘die nooit
oogen gezien, nooit ooren gehoord hebben, en die nimmer in 's menschen hart zyn
opgekomen.’ ----- Op de toezegging dezer goederen, kan hy zig gerust verlaten,
veilig vertrouwen. ----- Het is een Godlyk Persoon, die ze voor hem verworven heeft;
----- het is een Godlyk Persoon, die ze hem toezegt en vast belooft; het is de
getrouwe God, die ze voor hem bewaart. ----- Dit geluk zal beginnen, de genie-
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ting dezer goederen zal een aanvang nemen, wanneer alle rampen eindigen; wanneer alle onvolmaaktheid ophoud; - wanneer alle veranderingen een einde
nemen. ----- Dan zullen ze beginnen, dan zal men verzadiging genieten van vreugde,
eeuwig en altoos. - Voorwaar eene bron, eene allerzuiverste bron van ware, van
Hemelsche, vergenoeging! ----- Het is geen wankelbaar lot; ----- het is geen broos
verganklyk en steeds veranderlyk sterveling, waarvan zyn geluk afhangt; die hem
heden toelagt; ----- die hem heden alle gunst bewyst, en morgen den nek toekeert.
Neen, het is de getrouwe, de onveranderlyke God, die alle zyne beloften tot één
toe vervult, alle ja en amen maakt. ----- Die in Kristus Jezus, zynen eenigen Godlyken
Zoon, denzulken, die eene gegronde hoope hebben op de eeuwige gelukzaligheid,
zyne onveranderlyke liefde en genade schenken wil.
Zulk een vooruitzigt op een geluk na dit leven, gegrond op het vast fundament,
het vertrouwen op de onveranderlyke liefde van God; ----- dit zielstreelend vooruitzigt,
is de zuiverste bron van alle waar vergenoegen. En zulk een vertrouwend vooruitzigt,
schenkt de Godsdienst alleen den mensch. ----- Hier uit alleen ontspringt zulk eene
bron, waar door men een zuiver genoegen in alle voorkomende omstandigheden
smaken kan; die ons den dood, hoe verschrikkelyk anders, met een gerust gemoed,
met een bly gelaat, kan doen inwagten.
Ziet daar de voornaamste bronnen van 's menschen waar en zuiver vergenoegen,
welke ons de Godsdienst opent. ----- Het Godlyk toeverzigt over al het Schepzel,
byzonder over zyne redemagtige Wezens. Het vertrouwen op de onwankelbaare
toezeggingen, op de onwrikbare beloften van den onveranderlyken, den getrouwen
God. - En eindelyk het vooruitzigt eener eeuwige, eener onveranderlyke
Gelukzaligheid.
Leert ons de Godsdienst dus God kennen, niet alleen als den Schepper van
Hemel en Aarde, maar ook als den Onderhouder en Bestierder aller dingen; leert
ons dezelve wel uitdruklyk, dat 'er eene byzondere Bestiering plaats heeft, omtrent
zulke menschen, welke dat Opperwezen liefhebben; die op God, door zynen Zoon,
eene nadere betrekking gekregen hebben, dan de natuurlyke mensch; ‘dat dezulken
in de kragt Gods bewaard worden tot de Zaligheid, die bereid is om geopenbaard
te worden;’ -----
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wel, zullen wy ons dan niet veilig verlaten op Hem, die verklaart, ‘dat Hy ons niet
zal begeeven, noch verlaten?’ ----- Is 'er wel een troostryker denkbeeld te vinden,
dan dat men door een Oneindig, door een Almagtig, en tevens allergenadigst God,
op eene byzondere wyze word gadegeslagen, bewaard en beschermd? ----- Is 'er
wel iets zo troostryk te bedenken? ----- Voorwaar, de Weereld met al derzelver
schynschoon, kan niets opleveren, dat hier by halen kan. ----- Maar zo troostryk als
dit denkbeeld is, zo vermogend is het ook, om het vertrouwen onwankelbaar te
vestigen. ----- Hoe veilig tog kan men zich verlaten op dien God, die alles voor ons
ten beste schikt; die voor den mensch niet slegts eene veilige toevlugt en Rotsteen
is in tydelyke wederwaardigheden; maar, dat alles overtreft, die, in Kristus Jezus,
voor den armen, den ongelukkigen, den vloekwaardigen zondaar alles in allen zyn
wil? ----- Wat moet een vooruitzigt op die oneindige goederen, die God voor zyne
kinderen, voor het Erfdeel van Vorst Jezus, in de Hemelen bewaart; wat moet dat
het vertrouwen niet bevestigen op Hem, die alle zyne beloften zeker vervullen zal?
Dan vloeit uit deze bronnen de ware, de zuiverste, vergenoegdheid voort; ----- de
zuiverste vergenoegdheid, die alleen de begeertens van 's menschen ziel vervullen
kan. Hy, die verzekerd is, dat de Godlyke goedheid zonderling voor hem waakt; die
vertrouwt, dat God in zynen Zoon hem zyne eeuwige Genade schenken wil, die kan
niet anders, dan een gerust, en vergenoegd leven leiden; dan die geruste, en stille
kalmte des gemoeds bezitten, waar in des menschen wezenlyk geluk gelegen is.
Wel aan dan, dat wy 't 'er voor alle dingen tog op toeleggen, om die zuivere
gemoedsrust, waar in alleen 's menschen geluk begrepen is, te verkrygen; die
bedaarde kalmte, die gerustheid der ziele, de ware vergenoeging; die wy ook dadelyk
verkrygen, wanneer wy ons, en al het onze, veilig vertrouwen, aan onzen
Hemelschen Vader in Kristus Jezus, zynen eenigen. Zoon, onzen Godlyken Verlosser
en Zaligmaker. Dat wy dan geduurig tot Hem onze toevlugt nemen, met een
vooruitzigt op die eeuwige Vergenoeging, die wy eens wenschen namaals in de
Hemelsche Gewesten, verkwikt met zyne eeuwige Nabyheid, stooreloos te smaken!
C.V.D.G.
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Korte aanmerkingen nopens de leer der beste waereld.
Den Schepper der Waereld beschouwende, volgt uit die beschouwing, ----- uit de
beschouwing der Godlyke Eigenschappen, zedelyk zeker, dat de Waereld of het
Geschapene, het best mooglyke is. En dat wel op deeze wyze: GOD is onafhanglyk:
Hy konde dus eene Waereld scheppen, hoedanig Hy wilde. Van de oneindige
menigte mooglyke Waerelden, schiep God 'er ééne. Iets moet God tot deeze keuze
bepaald hebben: want het tegendeel zou den Schepper, (om zo te spreeken,) van
zyne Godheid berooven, dat is, Hy zou niet meer redenmaatig en vry handelen; 'er
moet dus reden weezen, waarom God deeze en geen andere mooglyke Waereld
in aanweezen bragt. Nu is 'er geene reden altoos, waarom God eene niet beste
Waereld zou geschapen hebben, want deeze reden moet in de Godheid zelve zyn;
dit nu is niet mooglyk, naardien het uit de zedelyke Eigenschappen van God, of de
Rechtheid van zynen wil, volgt, dat Hy altoos het beste werkt. En buiten de Godheid,
was 'er geen oorzaak die Hem bepaalen konde; ----- des volgt dat God de beste
Waereld schiep. Dit is van vooren.
Maar van agteren vindt men groote zwaarigheid en tegenwerping in het Natuurlyk
en Zedelyk kwaad, dat in de Waereld is, 't welk men waant, dat niet overeen te
brengen zy, met Gods zedelyke Eigenschappen, en Deszelfs oneindige Magt.
LEIBNITS heeft dit opgelost, door aan te tonnen, dat Natuurlyk en Zedelyk kwaad
volgen, uit het Boven-natuurlyk kwaad, of de Eindigheid; en deeze met den aart van
het Schepsel, (integenstelling des volstrekt Noodzaaklyken en Oneindigen Wezens,)
't zelfde zy. ----- Anderen meenen, dat door dit stelsel der Vryheid en Zedelykheid
te kort gedaan wordt. Doch LEIBNITS en zyne Navolgers hebben aangetoond, dat,
door de Godlyke Voorweetenschap. eene toekomende zaak niet meerder zeker of
noodwendig wordt, dan eene gebeurde door onze kennis der Geschiedenis. Dat
God voorzag, hoe de Schepzelen zich in eene dusdanige Waereld, tot in alle
Eeuwigheid gedragen zouden, en dus eene in zyne eerste gesteldheid dusdanig
ingerichte Waereld in aanweezen bragt, waarin alle Schepselen, schoon vry, zich
gedragen, ge-
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lyk God zulks van Eeuwigheid voorzag. Doch, volgens de eerste Tegenwerping,
dunkt my, dat de beste Waereld niet dan van vooren te betoogen zy. ----- De grootste
bedenking die ik my herinneren kan, ooit tegen het stelsel der beste Waereld gehad
te hebben, is ten deele gegrond in de tweede, nopens de Vryheid, doch raakt eigenlyk
meer het Godsdienstige. ----- Alle dingen gebeuren naar het Godlyk plan, en worden
gewyzigd door alle reeds gebeurde of gebeurende voorvallen; zo dat het zedelyk
(*)
onmooglyk zy, dat eene gebeurtenis, nu nog toekomend, niet of niet zo, met
dusdanige omstandigheden, zou voorvallen. Doch, dit zo zynde, waartoe dient dan
onze yver, ons streeven naar volkomenheid? Waartoe het Gebed, waartoe
Dankzegging? En de snoodste Daad, mede in de beste Waereld behoorende....
Maar ik zal niet declameeren. ----- De tegenbedenking ontstaat, doordien men de
Noodlottigheid verwisselt met het stelsel der Harmonie. De Abt JERUSALEM heeft, in
(†)
zyne Verhandeling over de Voorzienigheid , voornaamlyk het twede lid dier
bedenking sterk aangedrongen, en merkt aan, dat, gelyk de volgende gebeurtenis
zeker gebeuren zal, echter ons al of niet poogen, al of niet bidden, van Eeuwigheid
Gode tegenwoordig geweest is, en de aanstaane gebeurtenis in zyn plan gewyzigd
heeft. De troostryke, de Christelyke Leere van het Gebed, (daar by voorbeeld in 't
laatste Cap. van JACOBUS, zo nadruklyk van gesproken wordt,) verliest dus niets
van haare waarde. Het toekomende is ons onbekend. Gods plan, omtrent het
toekomende, is ons onbekend. Wy zyn vryë Schepselen. Dienvolgens weeten wy,
dat onze daaden eenen zeer weezenlyken Invloed op het toekomende hebben. En
dan zal de uitslag, de uitslag die door onze tegenwoordige vryë bedryven gewyzigd
word, ons leeren en aanwyzen wat het Godlyk Plan, wat de Keten der beste Waereld,
is. Hier moet men nog byvoegen, dat eigenlyke Wonderwerken, dat is staaking van
Gods bestendige en gewoone regelen van onderhoud en bestier, geenzins stryden
tegen de beste Waereld; als of men waande, dat God, door won-

(*)
(†)

Ik zeg zedelyk onmooglyk, naardien volstrekte onmooglykheid alleen bepaald wordt door
noodzaaklykheid, en dan verliezen wy het denkbeeld van toevalligheid.
Over de voornaamste Waarheden van den Godsdienst.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

282

derdaadige tusschenkoomsten, zyn werk als verbeteren moest: naardien eigenlyke
Wonderwerken zeer wel deelen zyn kunnen van Gods allervolmaaktst Plan, en
behooren tot de uitgekoren beste Waereld. God kon, by voorbeeld, eene Waereld
geschapen hebben, even als deeze, in haare oorspronglyke Inrichting, onderhouden
en bestierd naar dezelfde Wetten, met dit onderscheid, dat daarin geen
Wonderwerken voorvielen. Die Waereld zou de beste niet zyn, want God heeft ze
niet verkoren. Het troostryk denkbeeld derhalven, ons, zo wy meenen, door den
besten Godsdienst geschonken, dat God in byzondere gevallen, van buitengewoonen
tegenspoed, vervolging, of dergelyken, ook buitengewoone Ondersteuning schenkt,
en schikkingen maakt, die, naar den gewoonen loop der dingen, niet voorvallen
zouden, wordt dus door de Leer der beste Waereld niet vernietigd. ----- Ook kan ik
niet zien wat men tegen het bewys a priori-zelven, ter wederlegginge zoude kunnen
inbrengen. Onoploslyke tegenwerpingen kunnen eene welbeweezen zaak niet
ontzenuwen.
V.R.

Aanmerking op de beschouwing, over het liquor anodynus
mineralis hofmanni, en de oleum vini, van den heer P.J. Kasteleyn.
Door A. Lauwerenburgh. Apotheker te Amsterdam.
Het onlangs uitgekomen Werkje, Chemische Oefeningen, door den Heer P.J.
KASTELEYN, geeft te veel bewyzen van des Schryvers kunde en onvermoeiden yver,
tot bevordering der Scheikunst, dan dat ik een Aanmerking op zyn Eds. Beschouwing
zou trachten te maaken, die een ander doeleinde had, dan het verschil myner
denkwys over dit onderwerp, aan myn Kunstgenooten mede te deelen, en aanleiding
tot verder onderzoek te geeven.
Zoo min het zyn Ed. onaangenaam kan zyn, dat zyn Eds. Beschouwing aanleiding
tot onderzoek heeft gegeeven, zal en kan het my ook niet onaangenaam zyn, dat
myne Aanmerking een verder onderzoek te weeg brenge.
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Zyn Ed. stelt, dat de Alcohol Vini bestaat, uit een hoogtst fyne verdunde Olie, door
middel van het fyn Planten-Zuur, zeer naauwkeurig met water verbonden.
Dat het Acidum Vitrioli, tot de bereiding van het Liquor Anodynus vereischt, niet
anders te weeg brengt, dan een ontwikkeling der Bestaandeelen van den Alcohol
Vini, waardoor die van zyn verbindend Zuur beroofd, en door de eigenschappelyke
gemeenschap, die het Acidum Vitrioli met water heeft, ook van zyne waterdeelen
beroofd word, waardoor de Oleum Vini zich afzonderlyk vertoont.
Dat bygevolg het Liquor Anodynus bestaat, uit Oleum en Alcohol Vini, zyn waarlyk
zeer aanneemelyke, op theorie steunende, en met de geagtste Chemische
Schryveren overeenkomende, stellingen.
De Heer KASTELEYN tracht het daar zyn eener fyn Planten-Zuur in den Alcohol
Vini te bewyzen; onder anderen voert zyn Ed. hier toe aan, dat de Alcohol Vini de
kalk doet precipiteeren; myns bedunkens, is deeze Precipitatie in een andere oorzaak
te zoeken, namentlyk, dat door de bydoening van Alcohol Vini, in diergelyke
ontbindinge, het ontbindmiddel verzwakt, en de werkende Puncten verstompt worden:
nog minder waarschynelykheid geeft my zyn Ed. stelling, als ik nagaa, dat het een
Delfstoffelyk, een Planten-, of een dierlyk Zuur moet zyn, waarin de kalk ontbonden
is; is het in het eerste, dan kan het Planten-Zuur, in den Alcohol Vini vervat, (volgens
de verwandschappen) de nederploffing niet te weeg brengen; is het in het tweede
Zuur, zoo is het even min waarschynelyk, dat een meerdere bydoening van een
gelyk Zuur dit zou veroorzaaken; is het in het derde Zuur, even min is het voor my
aanneemelyk, om dat het Planten-Zuur in den Alcohol, in werking en met water en
oliedeelen zo omzwagteld zynde, de gezegde nederploffing niet kan te weeg brengen.
Ik denk niet dat zyn Ed. het Kalkwater, waar in die opgelost is, op de gedagte
heeft; daar het zelve niet alleen door Alcohol Vini precipiteert, maar ook, door
byvoeging van Water, van Loogzout, van vaste Lugt, en door het aan de Lugt bloot
te stellen, welke nederploffing door verschillende behandelingen kan veroorzaakt
worden, oordeel ik het bygebragte genoegzaam om niet de Precipitatie, van het
door byvoeging van Alcohol Vini, uit het daarin zynde Zuur af te leiden.
Zyn Ed. neemt de bevordering van een Kristalmaaking
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der Zouten, door byvoeging van den Alcohol Vini, ook tot bewys van een daar zynde
Zuur; die eigenschap van den Alcohol Vini kan ik ook niet aan zyn Zuur toeschryven,
maar veel eer aan de gemeenschap die dezelve met water heeft, en aan zyn
onvermogen om Zouten te ontbinden, eenige weinige uitgezonderd: de Alcohol Vini
by een Zoutloog gevoegd, vereenigt zich met het overvloedige water van den
Zoutloog, waardoor het inzynde Zout, geen genoegzaam water meer hebbende om
zich ontbonden te houden, genoodzaakt is te Kristallizeeren of te Coaguleeren.
Dat de Metaal-ontbindingen door den Alcohol Vini worden nedergeploft; hier uit
wil zyn Ed. ook het in den Alcohol Vini berustend Zuur afleiden; dit geeft voor my
even min bewys, daar zuiver water dit zelfde in eenige Metaal ontbindingen te weeg
brengt: de ontbinding van Lood in Salpeter-Zuur, die van Spiesglas-metaal in
Zeezout-Zuur, en die van Bismuth in Salpeter-Zuur, zyn hier de overtuigendste
bewyzen van, daar deeze, door byvoeging van water, ook precipiteeren.
Zyn Ed. gaat verder over, met het Liquor Anodynus te onderzoeken, op een wyze,
die myn bedunkens onvoldoende is: ik neem de vryheid zyn Ed. opgaave van gedaan
onderzoek hier te laaten volgen; zyn Ed. zegt: ‘van zodanig een Liquor,’ namentlyk
een wel bereid Liquor, ‘nam ik vier oncen, deed het in een hoog welsluitend glas,
goot 'er twintig oncen gedistelleerd regenwater by, schudde het mengzel om, en
zette het neder. Terstond, na dat het vogt in rust was, vertoonden zich, op deszelfs
oppervlakte, meer en meer oliedeeltjes. Na het vogt een half uur had stil gestaan,
en ik geen vermeerdering van olie meer ontdekte, scheidde ik de bovenstaande
olie zeer voorzigtig van het vogt, en bewaarde dezelve in een zeer welsluitend glas.
Het overblyvende vogt scheidde geen olie meer af, alhoewel ik 'er nog meer waters
by deed, en het eenige dagen staan liet. Het had den reuk en den smaak van een
hoogstverslapt Liquor. Myne verkreegene olie woog byna dertien dragmen. Deeze
Oleum Vini was allerschoonst, wit van koleur, eenigzins na het geele trekkende, en
voldeed, in alle opzichten, aan alle de vereischten van een waare Oleum Vini. Het
overige vogt zette ik ter distelleering in: 'er vier oncen van hebbende afgetrokken,
wierp ik het overblyszel, als onnut zynde, weg; en
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deed de vier oncen vogts weder in den kromhals, 'er nu twee oncen van
overhaalende. Deeze twee oncen vogts was niet anders dan een zuiveren Alcohol,
die nog een zweem van den reuk des Liquors hadt, doch een rectificatie over water
bevrydde 'er hem geheel van; en nu was hy, in alle verhoudingen, een zeer zuiveren
en waaren Alcohol Vini, weegende veertien dragmen.’
Zyn Ed. gaat verder en zegt: ‘dat de Oleum Vini een wezenlyke Olie is, tot wier
samenstelling het Acidum Vitrioli geenig aandeel heeft, blykt, dewyl ze, even als
alle de overige zuivere wezenlyke Oliën, in wyngeest ontbindbaar, en daar van,
door water, weder scheidbaar is, niet alleen; maar zich ook in alles, als een waare
wezenlyke Olie vertoont en voorhoudt.’
Ik denk dat zyn Ed. niet geweeten heeft, of laat ik liever zeggen, 'er niet op bedagt
is geweest, dat de Oleum Vini zich met water vereenigt; namentlyk een deel Oleum
Vini en tien deelen water vereenigen zich zodanig met elkander, dat men geen
bovendryvende Olie meer gewaar word, hoe lang dat mengsel ook mogt blyven
staan.
Dat de Oleum Vini een wezenlyke Olie is, en ontbindbaar in Wyngeest, kan ik
niet tegenspreeken; maar dat hy door water weder van den Wyngeest kan
afgescheiden worden, en in alles zich als een wezenlyke Olie vertoont en voorhoud,
zulks zal ik door de volgende Proeven trachten tegen te spreeken.
Ik nam een dragme welbereide en allerzuiverste Oleum Vini, deed het in een
welsluitend glas, voegde 'er tien dragmen gedistelleerd water by, schudde het
mengsel herhaalde maalen sterk om, zette het neder; het mengsel bleef gemengd,
en 'er scheidden zich geen Oliedeelen af: voor myn tweede Proef, nam ik twee
dragmen Oleum Vini, goot hier op vyf dragmen water, schudde het als vooren, en
na een half uur tyds bevond ik, dat 'er een half dragme minder Oleum Vini boven
dreef, dan ik 'er onder had gedaan; goot by het zelve nog vyf dragmen water, het
gemis van Oleum Vini was als vooren: voor de derdemaal 'er weder vyf dragmen
water byvoegende, zag ik weder een half dragme Oleum Vini verlooren, en voor de
laatste keer 'er nog vyf dragmen water onder schuddende, was myn twee dragme
Oleum Vini geheel
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in het water opgenomen, dat twintig dragmen bedroeg: waar uit men klaar kan zien,
dat een part Oleum Vini, in tien parten water, word opgenomen.
Den Oleum Vini nu op zichzelve ten deele beschouwd hebbende, bereidde ik een
samengesteld Liquor Anodynus, uit vier dragmen Oleum Vini, met een gelyke
hoeveelheid Alcohol Vini; van dit samengesteld Liquor Anodynus, mengde ik vier
dragmen, met tien dragmen water, schudde het na behooren om, en na lang gestaan
te hebben, dreef 'er een dragme Oleum Vini minder op, dan ik gebezigd had, schudde
'er nog tien dragmen water onder, en de twee dragmen Oleum Vini, uit de vier
dragmen Liquor Anodynus, was in de twintig dragmen water opgenomen.
De opgegeevene Proeven komen my voor tot staving van myn gezegden te
dienen, en voldoende te zyn, om de juiste hoeveelheid Oleum Vini, die een Liquor
Anodynus bevat, te bepaalen; waarom ik oordeel dat ze geschikt zyn, om de door
zyn Eds. gebezigde vier oncen Liquor Anodynus te onderzoeken; en hier uit af te
leiden, in hoe verre zyn Eds. Proeven voldoende zyn.
Volgens myne genoomen Proeven, moeten de twintig oncen water, een tiende,
dat is twee oncen Oleum Vini, uit de vier oncen Liquor Anodynus opgenoomen
hebben: byna dertien dragmen bedroeg de bovendryvende Olie; dus moet die vier
oncen Liquor Anodynus bestaan hebben uit negen- en twintig dragmen Oleum Vini,
en drie dragmen Alcohol; terwyl een welbereid Liquor Anodynus bestaat uit Oleum
Vini en Alcohol.
Nu vind ik my genoodzaakt, al verwonderende te vraagen, van waar is tog die
veertien dragmen Alcohol Vini gekoomen? en betuig zeer wel te gelooven, dat op
het overgebleevene vogt, waarvan zyn Ed. de dertien dragmen Oleum Vini had
afgescheiden, geen Oliedeeltjes meer verscheenen: alhoewel zijn Ed. 'er meer water
bij deed, en het eenige dagen staan liet, terwyl uit myn genomen proeven volgt, dat
zyn Ed. door deeze byvoeging van water, de Oleum Vini meerder opgenomen en
verdeeld, dan boven heeft doen dryven.
Als een part Oleum Vini in tien parten water word opgenomen, kan men verzekerd
zyn, allerzuiverste Oleum Vini te hebben; is de Oleum Vini nog met Alcohol of
waterdeelen vermengd, zoo zal 'er meer dan één part
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Oleum Vini, en tien parten water, opgenomen worden, dus de gezegde Proeven
geschikt zyn, om de zuiverheid van den Oleum Vini te onderzoeken.

Natuurlyke historie der poelsneppen en ruiters.
(Volgens den Heer DE BUFFON.)
Onder alle die vlugge weezens, aan welke de Natuur zo veel leevendig- en
bevalligheid geschonken heeft, en welke zy over het groot tooneel haarer werken
schynt verspreid te hebben, om het ruim des uitspanzels te bezielen, en daar
beweeging te scheppen, deelen de Vogels, die de Poelen en Moerassen bewoonen,
het minst diep in haare gunste: hunne Zintuigen zyn stomp: hun Instinct bepaalt
zich tot de ruwste aandoeningen, en hunne natuur beperkt hun, om, by Poelen en
Moerassen, hun voedzel te zoeken in den slyk of moeragtige gronden: even of die
Schepzels, verkleefd aan den eersten grond, geen deel hebben kunnen krygen aan
gelukkige en groote vorderingen, door andere Voortbrengzels der Natuure gemaakt,
wier ontwikkelingen door de zorg der Menschen bevorderd en verfraaid zyn. Deeze
Moerasbewoonders bleeven in den onvolmaakten staat hunner domme natuur.
Indedaad, geen hunner heeft de bevalligheden en de vrolykheid onzer
Landvogelen, zy weeten zich niet te vermaaken gelyk deezen, zamen te speelen,
op den grond of in de lugt te kortswylen. Hun vliegen is een loutere vlugt, een
schielyke verplaatzing van den eenen moerassigen grond na den anderen: aan de
vogtige aarde als gehegt, kunnen zy, gelyk de Boschbewooners, zich niet in het
geboomte verlustigen, noch zelfs daarin te nederzetten; zy houden het op den grond,
en, zo lang de dag duurt. in de schaduw; een zwak gezigt, eene natuurlyke
vreesagtigheid, doet hun de duisternis des nagts, of de schemeringe, boven den
dag stellen; 't is min door het gezigt. dan door het gevoel of den reuk, dat zy hun
voedzel zoeken. In deezervoege leeven de Sneppen, de Snepjes en de meeste
andere Moerasvogelen, onder welke de Poelsneppen een klein Geslacht uitmaaken:
zy zyn van dezelfde Lyfsgestalte als de Sneppen, maar hebben veel hooger Pooten
en veel langer Bek, schoon eveneens gevormd: aan de punt zagt,
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recht of een weinig geboogen, en zagtlyk opwaards gekromd. GESNER vergist zich,
als hy hun een scherpen Bek toeschryft, geschikt om de Visschen te doorsteeken.
De Poelsneppen leeven alleen van wormen en diertjes, welke zy uit den slyk haalen.
De Stem der Poelsneppen is vry zonderling. BELON vergelykt dezelve by het half
gesmoord gebleet van een Geit: deeze Vogels zyn onrustig van aart, vliegen ver
weg, en slaan in het wegvliegen een geluid, 't welk hunne vrees te kennen geeft.
Zy zyn zeldzaam in landen, verre van zee gelegen: zoutwaterige moerassen hebben
by hun de voorkeuze. Zy worden op de Fransche kusten, en bovenal op die van
Picardye, gevonden. In de maand September trekken zy geregeld op; men ziet ze
in benden, en hoort ze in de hoogte, des avonds by lichte maan. Het meerendeel
strykt in de moerassen neder; de vermoeienis maakt ze dan min vlugtig; zy neemen
de vlugt niet dan met moeite weder aan; doch zy loopen als de Patryzen, en de
Vogelaars, hun omringende, verzamelen 'er genoeg, om met één schot 'er verscheide
te treffen. Zy blyven niet langer dan een dag of twee op dezelfde plaats, en dikwyls
vindt men 's anderendaags geen één enkelen in die moerassen, waar zy 's avonds
te vooren zich in groote menigte bevonden. Zy nestelen, volgens het getuigenis van
den Heer BAILLON, niet op onze kusten. Hun vleesch is een lekker eeten.
Acht soorten telt men in 't Geslacht deezer Vogelen: wy zullen, daar ze in veele
opzigten met elkander overeenkomen, slegts van een en ander, kortlyk iets
optekenen.
I. De Gewoone Poelsnep heeft een Bek vier duimen lang, de Pooten met het
ongevederd deel der schenkelen haalen vier en een half duim, de geheele lengte
van den punt des Beks tot den Staart, is zestien duimen, en tot het einde der Nagelen
gemeeten, achttien.
II. De Blaffende Poelsnep: zo geheeten naar 't geluid, 't welk hy slaat, hy is vier
duimen kleinder dan de Gemeene, en bewoont de moerassen der Zeekusten van
Europa, zo des Oceaans, als der Middelandsche Zee; hy is zeer vreesagtig, vliegt
verre af, en zoekt zyne spys in den nagt.
III. De Gevlekte Poelsnep. Indien de meeste Naamlystmaakers, deezen niet van
de laatstgemelde soort onderscheiden hadden, zouden wy 'er ééne van maaken:
zo zeer komen ze met elkander overeen. De Duitschers geeven ook aan beiden
den naam van Meer-houn, en de Zweeden noemen ze Gloutt.
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VI. De Roode Poelsnep. Van grootte als de Blaffende Poelsnep, wegens de roode
kleur aan den hals en borst met dien bynaam vereerd. Hy wordt aan de Fransche
kusten gevonden, als mede in het Noorden tot in Lapland, en komt ook voor in
America; van Hudsons Baay is deeze Vogel na Engeland gezonden; en hy behoort
des onder de voorbeelden van Watervogelen, gemeen aan de Noordlyke Gewesten
der beide Vastelanden.
V. De Groote Roode Poelsnep. Deeze is in de daad grooter dan de even gemelde;
en alleen rood aan den hals, dit zyn de zwarte rugveeren met roodgeboord: de
langte deezes Poelsneps van den Bek tot de Nagelen is zeventien duimen. Een
kundig waarneemer heeft ons verzekerd, dat, behalve de opgemelde
verscheidenheden, de Roode Poelsnep en de Groote Roode Poelsnep altoos
onderscheiden de Fransche kust langs trekken. De Groote Roode Poelsnep verschilt
ook van alle de andere in geaartheid, indien het waar is, 't geen WILLUGHBY schryft,
dat hy met opgesteeken kop wandelt, op zandige vlakten, zonder te zoeken om zich
te verschuilen. Gelyk deeze Vogel op onze kusten zich vertoont, zo doet hy het ook
op die van Engeland, en op die van Barbarye.
VI. De Roode Poelsnep van Hudsons Baay. Schoon 'er in de Pluimadie van deeze
Poelsnep, met laatstgemelde vergeleeken, het verschil voornaamlyk daar in bestaat,
dat dezelve meerder roods hebbe, en ook wat grooter is, kunnen wy niet nalaaten
deeze aan te merken als eene soort, die zeer naby komt aan onze Groote Roode
Poelsnep, en is misschien oorspronglyk van dezelfde soort. ----- Deeze Roode
Poelsnep van Hudsons Baay is, volgens EDWARDS, de grootste in dit geheele
vogelgeslacht, en haalt, van 't einde der Bek tot de Nagelen gemeeten, negentien
duimen.
VII. De Bruine Poelsnep. Deeze gelykt in gestalte en grootte volmaakt op de
Blaffende Poelsnep, de grondkleur is donkerbruin en zwart, onderscheiden door
kleine witagtige streepen, dwars over den hals en rugvederen heen loopende.
VIII. De Witte Poelsnep. De Heer EDWARDS neemt waar, dat de Bek deezes Vogels
zich om hoog kromt, een kenteken waar van de meeste Poelsneppen iets hebben;
doch 't geen in deeze soort zich zeer onderscheiden en zigtbaar vertoont. Deeze
heeft bykans de gestalte van de Roode Poelsnep. Haar bek, rood aan 't einde, is
voorts Oranjeverwig: de geheele Pluimadie is wit, uitgenomen het geelagtige op de
groote Vleugel- en Staart-pennen. EDWARDS gelooft, dat
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Wit het livery is deezer Vogelen aan Hudsons Baay, en dat ze, in den Zomer, hunne
bruine vederen weder aanneemen. ----- Voor 't overige blykt het, dat verscheide
soorten van Poelsneppen dieper in America zyn doorgedrongen, en tot de Zuidlyke
Gewesten gekomen. Want SLOAN plaatst op Jamaica de soort door ons de derde
opgegeeven; en FERNANDEZ schynt twee Poelsneppen in Nieuw Spanje aan te
duiden, onder de naamen van Chiquatototl, een Vogel gelyk aan onze Snep, en
Elotototl, een Vogel van dezelfde soort, die zich op den grond houdt onder de
groeiende Maïs.
De Franschen, schryft BELON, een Vogelsoort ziende zo hoog op de pooten
staande als of dezelve te paard zat, hebben aan dezelve den naam van RUITERS
gegeeven. Het zou bezwaaryk vallen voor dien naam eene andere afleiding te
zoeken. De Vogels, Ruiters geheeten, vertoonen zich met de daad hoog, zy zyn
veel kleinder van lichaam dan de Poelsneppen, desniettegenstaande hebben zy
ruim zo lange Pooten; hun Bek, meer omgekromd, is voorts van 't zelfde maakzel.
Zy leeven ook in vogtige velden en moerassige plaatzen; doch bezoeken ook de
boorden der Poelen en Rivieren, tot aan het kniegewricht in 't water gaande: aan
den oever loopen zy snel, en niet onbevallig. Aardwormen maaken het gewoon
voedzel uit; in drooge tyden vallen zy ook aan op Aard-Insecten, Torren en Vliegen.
Het vleesch deezer Vogelen word hoog geagt; doch 't is een zeldzaame schotel;
want nergens zyn ze in grooten getale voorhanden, en zy laaten, daarenboven, zich
bezwaarlyk vangen.
Zes soorten zyn 'er van bekend: van elke zullen wy het voornaamste vermelden.
I. De Gemeene Ruiter. Deeze vertoont zich, gelyk alle Ruiters, dik gevederd
zynde, veel gezetter dan hy met de daad is: de geheele langte bedraagt bykans
een voet. Hy onthoudt zich aan de oevers der Rivieren, zomtyds aan de Poelen in
Frankryk, doch meest aan de Zeestranden. Men ziet hem in eenige Gewesten van
Frankryk bovenal in Lotharingen; op de zandige kusten van Engeland; hy komt ook
voor in Zweeden, Deenemarken en Noorweegen.
II. De Ruiters met Roode Pooten. De Roode Pooten van deezen Vogel loopen te
meer in 't ooge, daar hy meer dan de helft van de schenkels ongevederd heeft. Zyn
Bek, zwart aan 't einde, is aan 't grondstuk schoon rood; in grootte en gestalte is hy
aan den voorgaanden gelyk. Deeze Ruiter wordt aan de Saône met den naam van
Courrier
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bestempeld; hy is bekend in Lotharingen en in Orleans, waar hy nogthans zeldzaam
voorkomt. De Heer HEBERT verhaalt ons, hem in la Brie, in April, gezien te hebben;
hy strykt neder by de Poelen, op plaatzen waar het water niet hoog is: hy ziet 'er
bevallig uit, en slaat een geluid gelyk aan dat der Sneppen. De Bouloneezen kennen
deezen Vogel onder den naam van Gambette, afgeleid van de hoogte zyner Pooten.
Men treft deezen Vogel ook aan in Zweeden, en 't zou kunnen weezen, dat hy, gelyk
veele andere, van het eene Vasteland in 't andere is overgegaan. De L'yacotopil
van Mexico, van FERNANDEZ, schynt zeer naa verwant aan onzen Ruiter met Roode
Pooten; in grootte en kleur van Pluimadie daar aan gelyk: zelfs moeten eenige
soorten van dit Geslacht verder in America zyn doorgedrongen: vermids DUTERTRE
den Ruiter onder de Vogelen van Guadeloupe telt, en LABAT hem gezien heeft in
menigte op het Vogel-Eiland: voorts verzekert ons de Heer DE LA BORDE ze in
Cayenne en op Martinique, in grooten getale, gevonden te hebben; wy kunnen,
derhalven, niet twyfelen of deeze Vogels zyn verspreid door bykans alle gemaatigde
en warme lugtstreeken der Oude en Nieuwe Wereld.
III. De Gestreepte Ruiter. Heeft omtrent de grootte van het Snepje, en den naam
van de zwarte dwarsstreepen, die over den graauwen met rood gemengden grond
heen loopen.
IV. De Gevlekte Ruiter. Heeft in zyne Pluimadie zo veel zwarts, roods als graauws.
De Pooten en de Bek zyn zwart, hierom noemt BELON deezen, in tegenoverstelling
van den Ruiter met Roode Pooten, de Zwarte Ruiter, beide hebben ze dezelfde
grootte; doch deeze min hooge Pooten. ----- Vroegtydig vervaardigt deeze Vogel
zyn nest, vroeger dan het voorjaar komt hy in onze streeken. Op het einde van April
hadt men hem jongen gebragt, daar men anders die Ruiters niet dan des Winters
zag. Voorts nestelen zy niet even zeer op alle kusten van Frankryk. De Heer BAILLON
berigt ons, dat ze alleen door Picardie trekken; met een Noord-Oosten wind komen
zy daar in de maand Maart met de Poelsneppen; zy blyven 'er korten tyd, en keeren
niet weder voor September. In eenige dingen gelyken zy naa de Snepjes, schoon
zy minder by nagt voorttrekken, en by dag meer te voorschyn komen. Gemelde
Heer hadt 'er een meer dan vier maanden in zyn tuin gehouden; de Wormen wa-
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ren zyn geliefdste spys, in droogte behielp hy zich met torren, en andere Insecten;
brood, dat eenigen tyd in water te weeken gestaan hadt, nuttigde hy ook. In Augustus,
met het ruijen, nieuwe Vleugelpennen gekreegen hebbende, vloog hy in September
weg: hy was zo gemeenzaam geworden dat hy den Tuinman volgde, wanneer deeze
zyne spaade by zich hadt: hy liep toe zo ras 'er een Plant uit den grond werd
opgehaald, om de wormen te betrappen: als hy geëeten hadt, liep hy na een watervat
om zich te wasschen; nooit hadt hy gedroogde aarde aan Bek of Pooten: deeze
zindelykheid is gemeen eigen aan alle Wormëetende Vogelen.
V. De Witte Ruiter. Deeze komt voor, aan Hudsons-Baay, is bykans van dezelfde
grootte als de eerstgemelde Ruiter-soort; de geheele Pluimadie is wit, de Bek en
Pooten zyn oranjeverwig. EDWARDS houdt het daar voor, dat de Winterkoude oorzaak
is van deeze witheid der Pluimadie, en dat zy in den Zomer een bruiner kleur
aanneemen.
VI. De Groene Ruiter. Dus geheeten, wegens de heerschende kleur zyner
Pluimadie.

Uittrekzel van eene reize, door de capiteins Cook, Clerke en Gore,
na den Stillen Oceaan, in de jaaren MDCCLXXVI, MDCCLXXVII,
MDCCLXXVIII, MDCCLXXIX en MDCCLXXX, met de schepen de
Resolution en Discovery, om ontdekkingen in het noorder halfrond
te doen.
(Vervolg van bladz. 220.)
In het Noordwaards aan voortzetten der Reize, was een der zeldzaamste
omstandigheden door Capitein COOK waargenomen, dat, by stil weer, op den tweeden
van Maart, MDCCLXXVIII, eenige streeken der Zee bedekt scheenen met eene
soort van slym; en zommige kleine Zeedieren daar rondsom zwemmende. De
grootste waren van eene soort van Meduses, bykans rond van gedaante; andere,
kleinder, hadden een wit en blinkend voorkomen, en waren zeer talryk. Eenigen
deezer laatstgemelden werden opgevischt, en in een glazen vlesch met zeewater
gedaan, waar in zy zich als stukjes zilver vertoonden als zy in
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rust waren. Doch wanneer zy begonnen te zwemmen, 't geen zy met even veel
gemaks scheenen te doen, op den rug, op den buik, of op zyde, schooten zy de
helderste kleuren uit van de schitterendste Edelgesteenten, naar maate 'er het licht
op viel. Nu eens vertoonden zy zich geheel doorschynend, dan eens namen zy
onderscheiden tinten van blaauw aan, van het ligtste tot het donkerste; deeze werden
afgewisseld door rood van verscheide tinten, en gloeiden met eene kragt,
genoegzaam om het glas en het water te verlichten. De kleuren vertoonden zich
helderst, als men het glas in sterk licht hieldt; en verdween bykans geheel en al,
wanneer deeze Zeediertjes na den grond gingen, en deezen 'er bruinverwig uitzagen.
By kaarslicht bestondt de kleur meest uit bleek groen, met bruine streepen; en in 't
donker geleek het eenigzins na gloorend vuur. Men bevondt dat het eene nieuwe
soort van Oniscus was, en de Heer ANDERSON noemde dit Zeeschepzel, uit hoofde
van de ontdekte eigenschappen, Oniscus fulgens; waarschynlyk is dit een der
Diertjes, welke deel heeft in het voortbrengen van het vuuren der zee by nagt.
De Kust van Nieuw Albion, in Noord-America, werd voor de eerste keer ontdekt
op den zevenden van Maart; doch veel te worstelen hebbende met tegen- en
stormwinden, liep het aan tot den negen- en twintigsten eer Capitein COOK ten anker
kwam in een Inham, door hem King Georges Sound geheeten; doch door de
(*)
Inwoonders Nootka . Dezelve ligt aan den Oosthoek van Hope Baay, op de Noorder
o

o

Breedte van 49 33, en de Ooster langte van 233 12′. ----- Veelvuldige noodige
herstellingen van de Schepen, en de vriendlyke ommegang met de Inboorelingen,
hielden Capitein COOK hier tot den z s- en twintigsten van April, wanneer hy, ter
voortzettinge zyner Reize, weder zee koos.
Toen Capitein COOK deezen Inham eerst inzeilde, kwamen 'er drie Canoes op
het Schip aanroeijen. In de eene waren twee, in de tweede zes, en in de derde tien
Mannen. Vry digt genaderd zynde stondt in een der twee laatstgemelde Canoes
een Man op, die een lange aanspraak

(*)

Terwyl Capitein COOK langs en digt by deeze kust heen zeilde, hadt hy gelegenheid om te
ontdekken, dat een Straat, door de Aardryksbeschryvers op de kust geplaatst, en de Straat
van Juan de Fuca geheeten, geen bestaan heeft.
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deedt, en verzogt aan Land te komen, gelyk wy uit de tekenen opmaakten: ten
zelfden tyde hieldt hy een handvol vederen na zich toe; en eenigen zyner
Medegenooten wierpen handen vol roode dons op dezelfde wyze. De Man, die de
rol van Redenaar speelde, was met een Beestenhuid omhangen, en hadt in elke
hand een speeltuig 't welk by het schudden ratelde. Naa zich vermoeid te hebben
door herhaalde aanmaaningen, van welken niemand onzer een enkel woord kon
verstaan, hieldt hy zich stil: anderen ondernamen het, by beurten, iets te zeggen,
schoon zy het noch zo lang, noch zo heftig, deeden als de eerste Spreeker. Wy
merkten op dat twee of drie het hair geheel en al met witte vederen bestrooid, en
anderen groote vederen op verscheide deelen van het hoofd gestooken hadden.
Naa dat dit ongestuimig geraas ophieldt, lagen zy op een kleinen afstand van het
Schip, en spraken met elkander op eenen zeer bedaarden trant, en scheenen zy
geen de minste verbaasdheid of wantrouwen te betoonen. Eenigen hunner reezen
nu en dan op, en spraken iets van denzelfden aart als de eerste aanspraaken; een
hunner zong een zeer aangenaamen zang, waarin eene zagtheid en toonmenging
was, die men niet verwagt zou hebben: het woord Haela werd menigmaal herhaald
als een Slotwoord. ----- Welhaast begonnen de Canoes in grooter aantal te naderen,
twee- en dertig lagen 'er op een tyd rondsom de Schepen; voerende ieder van drie
tot acht Persoonen, Mannen en Vrouwen. Veelen van deezen gingen recht overeinde
in hunne Canoes staan, redenvoerende en gesten maakende even als onze eerste
bezoekers. - Eene Canoe stak boven anderen uit door een Vogelkop, met een
vervaarlyk grooten bek en oog daarop geschilderd, en de Persoon die 'er in zat, die
een Opperhoofd scheen te zyn, was niet min opmerkelyk door zyn ongewoon
voorkomen; eene menigte van vederen hing van zyn hoofd af, en zyn aangezigt
was op eene zonderlinge wyze beschilderd. Hy hield in zyne hand een Vogel van
hout gesneeden, van grootte als een Duif, met welke hy ratelde even als de eerste
Persoon, die ons toesprak; hy schreeuwde niet min in zyne redenvoering, die
vergezeld ging met eenige veel uitdrukkende gebaarden.
Maar, schoon deeze bezoekers zich zeer vreedzaam aanstelden, konden zy niet
overgehaald worden om aan boord te komen. Nogthans toonden zy eene volvaardige
ge-
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reedheid om het geen zy hadden aan te bieden voor 't geen wy ter ruiling wilden
geeven. Yzer waren zy meer op gesteld dan op iets anders; zy scheenen volkomen
het gebruik van dit metaal te kennen. De Handel, welken wy met hun begonnen te
dryven, werd van beide kanten met de striktste eerlykheid voortgezet. De
Koopwaaren, die zy aanbragten, bestonden uit beeren-, wolven-, vossen-,
bonzem-huiden. Behalven die pelteryen in derzelver natuurlyken staat, bragten zy
ook kleederen daar van gemaakt mede, en een ander soort van doek vervaardigd
van boombast of eenige plant naar onze hennip gelykende; voorts boogen, pylen,
spietzen, vischhoeken, en werktuigen van veelerlei soort; houten momaangezigten
van de gedrogtlykste gedaanten, wolle spreijen, stukken gesneeden werk, koraalen,
en verscheide andere kleine cieraaden van tin, koper en yzer, gevormd in de
gedaante van een hoefyzer, welke zy aan hunne neuzen hangen; veele dissels,
bytels met handvatzels. Dewyl zy deeze metaalen bezaten, konden wy daar uit
opmaaken, dat zy of voorheen bezogt waren door eenig beschaafd Volk, of
gemeenschap hadden met Stammen op 't Vasteland, die met beschaafde Volken
verkeerden. Doch, het vreemdste van alle Koopmanschappen, ons aangebooden,
waren, Menschen hoofdschedels en handen nog niet geheel van vleesch ontbloot,
welke zy ons duidelyk te verstaan gaven dat zy geëeten hadden; en in de daad
eenige droegen nog de merktekens, dat ze ten eenigen tyde op 't vuur te braaden
lagen. Wy hadden, uit deeze omstandigheid, maar al te veel reden om te vermoeden,
dat de schriklyke gewoonte om de Vyanden op te eeten hier zo wel plaats greep
als by de Nieuw-Zeelanders, en eenige andere Volken door ons bezogt. Voor de
onderscheide handelwaaren, welke zy aanbragten, namen zy messen, dissels,
stukken van yzer en tin, spykers, spiegels, metaalen knoopen. Glazen koraalen, en
Stoffe van allerlei soort, wilden zy niet hebben. Onder 't geen wy inruilden, vonden
wy het zonderlingst twee zilveren tafellepels, welke wy, uit dezelver vreemd fatzoen,
voor Spaansch werk hielden. Een onzer Bezoekeren droeg dezelve aan den hals
by wyze van cieraad.
De Inwoonders zyn, over 't algemeen, meer dan middelmaatig klein van gestalte,
doch niet rank in evenredigheid, doorgaans na het vette hellende, schoon niet sterk
gespierd. Doch de vetheid gaat niet tot het dikbuikige over, veele bejaarde lieden
waren eer schraal. Het gelaad der meesten
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is vol en rond, zomtyds breed en met sterk uitsteekende kaaken; daarenboven is
het aangezigt menigmaal als ingedrukt: de neus is bovenaan plat, met een ronde
punt, en wyde neusgaten; het voorhoofd laag, de oogen klein, zwart, eer kwynend
dan schitterend, de mond rond met breede ronde dikagtige lippen; de tanden staan
vry gelyk, doch munten in witheid niet uit. Zy hebben of geene baarden in 't geheel,
't welk meest altoos het geval is, of kleine aan het uiterste van de kin: zulks ontstaat
niet uit een natuurlyk gebrek aan hair op dat gedeelte; maar zy plukken het uit: want
zommigen, inzonderheid de oude Mannen, hebben niet alleen zwaare baarden over
de geheele kin; maar ook knevels aan den bovenlip, die van daar na de onderkaak
schuins nederwaards loopen. Hunne wenkbrauwen zyn schraal en altoos smal;
doch het hoofdhair hebben zy in groote menigte, zeer dik en sterk: het is by allen,
zonder eenige uitzondering, zwart, lang, recht over de schouders nederhangende.
De hals is kort, de armen en het lichaam hebben niets byzonder schoons maar zyn
veel eer gedrongen; de schenkels en beenen zyn by allen zeer kort in evenredigheid
tot de andere leden, en krom of wanstallig, met breede voeten en uitsteekende
enkels: dit laatste gebrek schynt grootendeels te ontstaan uit hunne gedronge wyze
van zitten, en in hunne huizen en in hunne Canoes.
Met geene zekerheid kunnen wy de kleur van dit Volk bepaalen: dewyl hunne
lichaamen omgeeven waren met een korst van verf of vuiligheid; schoon, wanneer
by zeker toeval het overdekzel weggenomen was, de huid ons voorkwam zo wit te
weezen als die der Europeaanen; doch overhellende na dat zwak bleeke, 't geen
men by de Zuidlykste Volken aantreft. Hunne Kinderen, wier huid nog nooit
beschilderd was, evenaarde die der onzen in blankheid. In de eerste jeugd, zien
eenigen 'er niet onbevallig uit, als men ze by hunne Landgenooten vergelykt; doch
dit schynt geheel te moeten worden toegeschreeven aan eene byzondere
leevendigheid in dat tydperk des leevens; want, naa dat zy zekeren ouderdom
bereikt hebben, is 'er geen onderscheid meer. Over het geheel doet 'er zich eene
zeer opmerkenswaardige eenzelvigheid op, in het voorkomen van het geheele Volk,
terwyl de logheid in allen, met zeer weinig verandering, doorstraalt.
De Vrouwen zyn bykans van dezelfde grootte, kleur en gedaante, als de Mannen,
van welke het zeer be-
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zwaarlyk valt deeze te onderkennen, dewyl zy geene natuurlyke bevalligheden
bezitten, genoegzaam om haar aangenaam te maaken; nauwlyks zagen wy 'er een,
zelfs onder de jeugdigste, die draagelyk schoon mogt heeten.
Hunne gewoone Kleeding bestaat uit een geweeven borstrok, aan den bovenkant
met een bonten boord, en beneden met franje behangen. Boven deezen, die tot de
knien komt, draagen zy een kleinen mantel van dezelfde stoffe, desgelyks onderaan
met franje. In gedaante gelykt dezelve zeer na een rond tafellaken, geheel digt
zynde, behalven in 't midden, waar een gat is, groot genoeg om het hoofd door te
steeken; voorts op de schouderen rustende, dekt dezelve de armen tot de
elleboogen, en het lichaam tot den middel. Hun hoofd dekken zy met een muts, van
gedaante als een geknotte kegel of als een bloempot, van fyne biezen gemaakt;
het bovenste gedeelte is veelal vercierd met een ronden of scherpen knop, of een
bosch lederen franje; onder aan is een keelband, om het afvallen te voorkomen.
Behalven de bovengemelde Kleeding, aan de beide Sexen gemeen, slaan de
Mannen menigmaal een Beeren- een Wolfs- of een Zeeotters-huid over hun ander
gewaad heen, met het hair buitenwaards, en binden dezelve als een mantel digt by
het bovenste gedeelte vast; nu eens die huid agter op den rug, dan weder voor op
't lyf, hangende. By regenagtig weer doen zy een ruwe mat over hunne schouders.
Zy hebben ook wolle klederen; doch gebruiken ze zeldzaam. Het hair laaten zy
doorgaans los hangen; doch eenigen, als zy geen muts hebben, binden het in een
bos op 't hoofd zamen. ----- Hunne Kleeding is, over 't geheel, voegelyk, en zou in
geenen deele van alle fraaiheid beroofd weezen, indien zy dezelve zindelyk hielden.
Doch daar zy steeds hunne Lichaamen met roode verf bestryken, gemengd met
olie, krygen hunne kleederen een afschuwelyke reuk, en worden zeer vuil; van waar
zy een zeer morsig voorkomen hebben; en, 't geen nog slimmer is, hunne hoofden
en kleeren zyn vol ongedierte, 't welk zy, zo verre gaat hunne haveloosheid, opvatten
en eeten.
Schoon hunne Lichaamen altoos met roode verf bestreeken zyn, beschilderen
zy hunne Aangezigten dikwyls, cieraadshalven, zwart, helder rood of wit; dit laatste
geeft hun een afschuwelyk aanzien. Dit schilderzel bestryken zy met een bruin
blinkend vernis. De ooren van veelen zyn in de lel met een vry groot gat doorboord,
en hooger op
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aan den buitenkant van 't oor zyn nog twee gaten, in dezelve hangen zy allerlei
cieraaden van schulpwerk, of stukjes metaal, welke zy voor onze koraalen niet
wilden verwisselen. Veelen hebben ook het neusbeentje doorboord, waar in een
stukje zagte koord hangt; anderen draagen te dier plaatze smalle dunne stukjes
yzer of koper, bykans van gedaante als een hoefyzer, het nauwste gedeelte klemt
in het middelschot der neuze, en het cieraad hangt op den bovenlip; de ringen, waar
in onze knoopen vast zyn, welke zy greetig kogten, werden hier toe gebezigd. Aan
armen en beenen, by de enkels, draagen zy ook cieraaden van schulpen, leder en
zenuwen gemaakt.
Dit is hun gewoone Kleeding en Opschik; doch zy hebben Kleederen en
Optooizels, welke zy alleen by buitengewoone gelegenheden schynen te gebruiken;
als wanneer zy zich aan Vreemdelingen vertoonen, staatlyke bezoeken afleggen,
of ten kryg trekken. Tot de eerste behooren Dierenvellen, als die van Wolven of
Beeren, aangetrokken op de gewoone wyze; doch aan de randen vercierd met
breede bonte boorden of wolle stoffen daar gemaakt, en aartig met verscheide
fignuren gewrogt. Deeze worden of afzonderlyk, of over hunne andere gewoone
kleederen heen, gedraagen. By zulke gelegenheden is het gewoone hoofdeierzel
een menigte witte of half stukken geklopte boombast om het hoofd hangende, waar
in teffens verscheide lange vederen, boven al die van Arenden, steeken; en dikwyls
is het hair vol met witte veeren, of daar mede als bepoederd. Alsdan hebben zy ook
het aangezigt met kleuren beschilderd, het boven en beneden gedeelte pronkt met
verschillende, en de onderscheidingen vertoonen zich als zo veele sneeden; of het
is bestreeken met eene soort van talk, met verw gemengd, vervolgens in verscheide
fignuren gestreept, zo dat het gesneeden werk gelykt. Zomtyds splyten zy hun hair
in kleene afdeelingen, op den afstand van twee duimen, aan 't einde met een draad
zamengebonden, anderen binden het van achteren zamen op onze wyze, en steeken
'er takjes van den Cypressus thyoides in. ----- Op deeze wyze uitgedoscht, hebben
zy waarlyk een vreemd en onvoegelyk voorkomen; doch dit neemt zeer toe, wanneer
zy, gelyk wy het mogen noemen, hunne gedrogtlyke cieraaden aandoen. Deeze
bestaan uit eene ontelbaare verscheidenheid van gesneeden houten maskers,
welke zy voor het aangezigt, aan het voorhoofd, of boven op 't hoofd voegen.
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Eenige deezer gelyken naar menschenaangezigten, met hair, baarden en
wenkbrauwen; zommige naar Vogelkoppen, waar onder die der Arenden den
voorrang hebben; veele naar de koppen van Wolven, Harten, Beeren, enz. Over 't
algemeen zyn deeze vertooningen veel grooter dan natuurlyk, beschilderd, en
glinsterend gemaakt, 't welk de wangedrogtlykheid vermeerdert. Dit wordt by wylen
nog overtroffen, door dien zy aan 't zelfde gedeelte des hoofds ver uitsteekende
stukken gesneeden hout draagen, gelykende naar de voorsteeven van een Canoe,
op dezelfde wyze beschilderd. Zo zeer zyn ze gesteld op deeze soort van
vermommingen, dat wy gezien hebben, hoe een hunner, die een tinnen ketel van
ons geruild hadt, dien, by gebrek van een ander masker, op zyn hoofd zette.
Of zy deeze buitenspoorige maskeraade-cleraaden gebruiken by eenige byzondere
Godsdienstplegtigheid of Feesthouding, dan of zy ze aandoen tot schrik der vyanden
als zy te veld trekken, of als lokaazen op de jagt, is onzeker. Doch dit mogen wy 'er
uit leeren, dat, indien Reizigers, in eene eeuw van onkunde en bygeloof, wanneer
men zo gereed verondersteld, dat 'er veele onnatuurlyke en wonderbaare Schepzels
bestaan, een aantal volks derwyze toegetakeld, gezien hadden, zonder in staat te
zyn, om ze, ter nadere ontdekking, van naby te beschouwen, zy waarlyk zouden
geloofd, en in hunne Reisbeschryvingen verhaald hebben, dat 'er eene soort van
weezens bestondt, deels Mensch, deels Beest; en wel byzonder, wanneer zy,
behalven de Beestenkoppen of Menschenschouders, het geheele lichaam bedekt
(*)
zagen met Dierenvellen .
De eenige Kleeding, welke wy by 't Volk van Nootka ontdekten, byzonder ten kryg
geschikt, was een dikke dubbelen lederen rok, die, uit de grootte, de huid scheen
van een Eland of een Buffalo. Deezen hangen zy om, op de gewoone wyze; en is
dezelve indiervoege gemaakt, dat hy de borst geheel bedekke, en teffens bykans
tot de hielen toe afhange. Zomtyds is dezelve op verscheide plaatzen beschilderd,
en niet alleen sterk genoeg om pylen af te weeren; maar, gelyk zy ons met tekenen
aanduidden, om de steek van een piek te wederstaan: veel

(*)

De aanmerking, hier gemaakt, kan de Bewonderaars van HERODOTUS inzonderheid eene
verschooning aan de hand geeven, voor zyne wonderbaare vertellingen van deeze soort.
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gelykheids heeft deeze krygsrok met een gemalieden kolder. By dezelfde
gelegenheid draagen zy zomwylen eene soort van lederen mantel, bezet met ryen
van gedroogde beestenhoeven, horizontaal geplaatst, hangende aan lederen riemen,
met vogelpennen doorstooken, deeze geeven wapperende onder 't loopen een
ratelend geluid, niet ongelyk aan dat van kleine bellen; het schynt, nogthans,
twyfelagtig, of dit gedeelte hunner Kleedinge geschikt is om schrik in den oorlog te
verwekken, of dat het alleen moet gehouden worden voor een hunner
wondervreemde optooizels by plegtige gelegenheden. Want wy zagen een hunner
Muzykfeesten bestuuren door een Man met zulk een mantel omhangen, een masker
aan, en een ratel in de hand.
Schoon men deeze Menschen niet zonder schrik kan zien als zy deeze vreemde
kleeding hebben aangetoogen, vertoonen zy nogthans, in hun gewoon gewaad en
dagelyks bedryf, niets wreeds; zy schynen, integendeel, van eenen vreedzaamen,
doffen en werkloozen aart, eenigermaate beroofd van die leevendigheid, welke hun
voor de zamenleeving aangenaam zou maaken. Indien zy voor stilzwygend moeten
gaan, zyn ze verre van praatagtig; doch hunne ernsthaftigheid is misschien veeleer
een gevolg van de evengemelde geaartheid dan een uitwerkzel, ontstaande uit
overtuiging, dat dit wel staat, of van opvoeding. Want zelfs, in de hevigste
vervoeringen van drift, schynen zy buiten staat om zulks genoegzaam te kennen te
geeven, door vuurigheid in 't spreeken, of veel beduidenheid van gebaaren.
Hunne redenvoeringen, welke zy doen als zy in eenig geschil zyn ingewikkeld,
of by andere gelegenheden, in 't openbaaren hunne gevoelens voordraagen, kwamen
ons voor, weinig meer te zyn dan korte spreuken, of liever op zichzelven staande
woorden, met kragt uitgezet, steeds op één toon, en vergezeld met een enkel gebaar,
't welk zy te passe brengen by elken volzin; het geheele lichaam, door het buigen
der knien eenigzins voorwaards uitsteekende, terwyl teffens hunne armen by hunne
zyden nederhangen.
Hoewel 'er maar al te veel reden is, uit het te koop bieden van Menschen
hoofdschedels en beenderen, om vast te stellen, dat zy hunne Vyanden op de
wreedste wyze mishandelen, strekt deeze omstandigheid veeleer tot een merkteken
van overeenkomst in character met dat
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van meest alle Stammen der onbeschaafde Volken, door alle eeuwen en over den
geheelen aardbodem, dan ten blyke dat zy boven anderen onmenschlyk zyn. Wy
vonden geen reden om ongunstig over hunnen aart, ten deezen opzigte, te
oordeelen. Zy scheenen ons toe een leerzaam, beleefd, goedaartig volk te zyn, dat
egter, niettegenstaande de algemeene logheid, welke hunne gesteltenissen
beheerscht, ligt aangedaan was over 't geen wy voor eene belediging hielden; doch
die dit, even gelyk meest alle driftige Volken, wel ras vergaten. Ik bespeurde nimmer
dat deeze vlaagen van drift verder gingen dan de partyen, welke zy onmiddelyk
betroffen: de toekykers bemoeiden zich niet met het geschil, 't zy het voorviel
tusschen een hunner en de onzen, of onderling; zy hielden zich zo onverschillig als
of zy 'er niets van bemerkten. Dikwyls zag ik een hunner woedend en scheldende,
zonder dat iemand zyner Landgenooten het zich aantrok, en wanneer niemand
onzer de oorzaak kon ontdekken van zyn misnoegen. In zulke gevallen vertoonen
zy geen de minste schaduw van beschroomdheid; maar zyn gereed, om, wat 'er
ook moge gebeuren, het ongelyk te wreeken. Zelfs ten onzen opzigte scheenen zy
niet het minste voor onze meerderheid te dugten; als eenig geschil rees, waren zy
zo gereed om het ongelyk te wreeken als wanneer het ontstaan was met hunne
Landgenooten.
Hunne andere Driften, inzonderheid hunne Nieuwsgierigheid, scheenen te slaapen.
Want weinigen betoonden eenige begeerte, om dingen, hun geheel onbekend, te
onderzoeken, en die Menschen, door Nieuwsgierigheid bezield, verbaazend zouden
hebben moeten voorkomen. Zy waren altoos te vrede met zich die dingen te
verschaffen welke zy kenden en behoefden, al het overige zagen zy met de koelste
onverschilligheid aan; onze Persoonen, Kleeding, en Gebruiken, zo hemelsbreed
van de hunne verschillende, ja zelfs de ontzettende grootte en het maakzel onzer
schepen, scheen geen verwondering te verwekken, ja zelfs de aandagt niet te
trekken.
Eene oorzaak hiervan moet men misschien in hunne verregaande logheid van
aart zoeken. Maar, aan den anderen kant, zyn zy zeker niet geheel ongevoelig voor
de tederder gemoedsbeweegingen: althans zy zyn zeer gesteld op Muzyk, die meest
van eene deftige soort, doch aandoenlyk, is. Zy neemen eene volmaakte
eenstemmigheid in agt in hunne gezangen, dikmaals door een groot aan-
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tal te gelyk aangeheeven, en waarmede zy ons in hunne Canoes vermaakten.
Meestendeels waren deeze Gezangen deftig en gingen langzaam: doch de Muzyk
was niet van die bepaalde soort, gelyk wy dezelve by de meeste ruwe Volken
vonden; de toonveranderingen waren veelvuldig en nadruklyk, en de rolling was
aangenaam. Behalven die gezamenlyk aangeheeven gezangen, zongen eenigen
op zichzelven, en sloegen de maat met hun hand op hun degen. In deeze zangen
hielden zy niet altoos dat deftige, maar eenige sloegen tot het vrolyke en geestige
over.
De eenige Muzyk instrumenten, (mogen zy dien naam draagen,) welke ik by hun
zag, waren een Ratel en een Fluitje omtrent een duim lang, niet geschikt tot eenige
toonveranderingen, dewyl 'er slegts één gat in was. Zy waren gewoon te ratelen als
zy zongen; maar by welke gelegenheden zy het Fluitje gebruikten weet ik niet, of
het moest zyn, dat zy 'er zich van bedienden, om, met de huid van eenig Dier
omhangen, derzelver geluid na te bootzen. Eens zag ik een hunner gekleed met
een Wolvenhuid, en, met den kop over zyn hoofd, het gehuil der Wolven nadoende
op zulk een sluitje. De Ratels zyn meerendeels van gedaante als een Vogel, met
kleine steentjes in 't lyf, de staart dient tot een handvatzel, eenige hebben meer
gelykheid met onze Kinder-ratels.
In het handelen met ons, lieten eenigen eenen diefagtigen aart blyken, en namen
onze goederen weg, zonder 'er iets voor te geeven; doch doorgaans gedroegen zy
zich anders, en wy hadden reden te over om hun over opregtheid te pryzen. Hunne
greetige gesteldheid op yzer, koper of eenig ander Metaal, ging zo verre, dat weinigen
de verzoeking, om het steelen, als de gelegenheid zich aanboodt, te kunnen
wederstaan. ----- De Inwoonders der Zuidzee-Eilanden, gelyk bleek uit verscheide
voorbeelden, geduurende deeze reize, wilden, liever dan ledig zyn, alles, wat zy
konden grypen, steelen, zonder te bedenken of zy het konden gebruiken, dan niet.
De nieuwheid van eenig ding was hun genoeg, om langs een onbillyken weg het
magtig te worden: dit wees uit dat zy eer gedreeven werden door eene kinderagtige
nieuwsgierigheid, dan door eene oneerlyke neiging; niet lettende op welk eene wyze
men daadlyke behoeften vervult. De Inwoonders van Nootka, die onze eigendommen
wegnamen, hadden dit niet te hunner verschooninge. Zy waren Dieven in den
striktsten zin van dat woord: want zy roofden niets van
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ons, dan 't geen zy wisten dat ten hunnen byzonderen gebruike kon dienen, en eene
weezenlyke waarde by hun hadt. Gelukkig voor ons, dat, volgens hunne waardeering
der dingen, de Metaalen alleen van dien aart waren. Linnens, en wat van dien aart
meer mogt weezen, was zo veilig voor hunne dievery, dat wy het veilig een geheelen
nagt, zonder het te bewaaken, aan strand konden laaten blyven. Het zelfde beginzel,
't welk de Nootkaers aanzette om van ons te steelen, werkte ook by hun onderling:
en dit gaf gelegenheid tot veele hoogloopende geschillen, van welken wy ooggetuigen
waren.
('t Vervolg by eene andere gelegenheid.)

Opgave van de Russische zeemagt, en bedenkingen over de
bezwaarlykheden, dat de keizerin van Rusland eene groote
zeemogenheid worde.
Den Heeren Schryveren van de Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen.
MYNE HEEREN.

‘Wie eenigzins in gezelschappen verkeert, hoort thans van Staatszaaken - van
Onderwerpen - spreeken: onder deeze laatste hoorde ik onlangs, ter gelegenheid
van het Stukje: Doutes sur la Liberté de l'Escaut reclame par l'Empereur; sur les
Causes & sur les Consequences probables de cette Reclamation, par le Comte DE
MIRABEAU, wegens het oogmerk der Keizerinne van Rusland, om, met den Keizer
veréénigd, eene Zeemogenheid te worden, in 't breede handelen, de plaatzen uit
dat Werkje daartoe betrekkelyk voorleezen, en beoordeelen. ----- Ik zal het gesprek,
dat, gelyk gewoonlyk, uit meer en min ter zaak dienende of geheel daar buiten om
loopende aanmerkingen bestondt, niet ophaalen, en alleen vermelden, dat het my
opwekte, om, t'huis komende, de Travels in to Poland, Russia, Sweden and Denmark,
interspersed with historical relations and political inquiries, by WILLIAM COXE
A.M.F.R.S. in den voorleden jaare te Londen uitgegeeven, in te
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zien, en over het Onderwerp der Russische Zeemagt te raadpleegen. 't Geen ik
deswegen vond aangetekend, dagt my wel der Vertaalinge waardig en geschikt om
het UE. toe te zenden; my zal plaisier geschieden met het in uw Mengelwerk
geplaatst te vinden. In verwagtinge hiervan heb ik de eer van te blyven
ULieder
BEGUNSTIGER.

Niets kan ons een verhevener denkbeeld geeven van de groote bekwaamheden
en volhardenden geest van Czaar PETER DEN GROOTEN, dan de staat waarin hy de
Russische Zeemagt vondt, en de staat in welken hy dezelve liet. Schoon hy, in den
beginne zyner Regeeringe, geen één enkel Schip in de Baltische Zee bezat, rustte
hy, egter, in 't verloop van weinig jaaren, eene Vloot uit van vyftig Linie-Schepen,
die Meestresse dier Zee werd.
Onder zyne Opvolgers, werd het Zeeweezen zeer verwaarloosd; en was hetzelve,
toen de tegenwoordige Keizerin den throon beklom, in zulk een slegten toestand,
dat zy, bykans, gezegd mag worden haaren grooten Voorganger geevenaard te
hebben in het uitrusten eener nieuwe Vloote. Zy noodigde veele Engelsche Capiteins
en Scheepsbouwers in Rusland, bovenal den Admiraal KNOWLES, zo zeer
uitsteekende door zyne kunde en bedreevenheid in het Scheepsbouwen. Onder
haare Regeering zag Europa onlangs de Russische Vlag in den Archipel waaijen,
en een Turksche Vloot by Tchesme vernield, door een Smaldeel uit het Noorden.
Rusland brengt alles voort wat noodig is tot het bouwen en toerusten van Schepen:
de meeste worden te Cronstadt, Petersburgh en Archangel gebouwd: op de twee
laatstgemelde plaatzen met Eikenhout, op de eerste met Vuurenhout, gehuid: deeze
laatste zyn minder dan de eersten tot den Zeedienst ten oorloge geschikt. De
Timmerwerven van Petersburgh en Cronstadt worden van Eikenhout voorzien uit
het Landschap Casan; Ukranie en Moscow verschaffen Hennip; de Masten komen
uit de wydstrekkende bosschen tusschen Novogorod en den Golf van Finland; of
uit de Landschappen onlangs Poolen ontnomen. Pik en Teer krygen zy in overvloed
van Wyburgh. In verscheide deelen des Russischen Ryks zyn Lynbaanen en
Zeildoekrederyen: de Magazynen van Petersburgh en Archangel zyn
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altoos ryklyk voorzien van voorraad deezer hoognoodige Artykelen.
In 't laatst van den Jaare 1778, bestondt de Russische Vloot, in de Havens der
Baltische Zee en te Archangel, uit acht- en dertig Schepen van Linie, vyftien
(*)
Fregatten, en honderd dertien kleinder Schepen ten oorlog toegerust .
Van dit getal lagen omtrent acht- en twintig Schepen van Linie en tien Fregatten,
de Vuurenhoutschepen mede gerekend, tot den Zeedienst gereed. In geval van
noodzaaklijkheid, of bij opkomend gevaar, kan Rusland, alles in zichzelven hebbende
wat noodig is tot het bouwen en toerusten van Schepen, in 't kort een veel grooter
(†)
getal maaken, en in gereedheid brengen .
Maar, schoon Rusland, zints het begin deezer Eeuwe, verbaazende poogingen
ten opzigte van het Zeeweezen gedaan, en schielyk meer magts ter Zee gekreegen
hebbe dan de Nabuurige Noordsche Ryken; moet Rusland, nogthans, ten aanziene
van Zeezaaken, aangezien worden, als nog in zyne kindsheid; zynde meest alles
aan de Engelschen verschuldigd, wat het bouwen, het Scheepsbestuur, en het
regelen der Zeevloote betreft. Verscheide omstandigheden loopen 'er zamen, om
den voortgang van de Russische Zeemagt te vertraagen. ----- Voor eerst. Gebrek
aan Havens in den Oceaan. ----- Ten tweeden. De kleine uitgestrektheid van de
Zeekust, en deeze door het Ys belemmerd. ----- Ten derden. Mangel aan bedreevene
Zeelieden.
Wat de eerstgemelde oorzaak aanbelangt, is het blykbaar, dat Rusland geen een
enkele Haven aan den Oceaan bezit, behalven die van Archangel, welke van geen
gebruik is, dan in den Koophandel; zo uit hoofde van der-

(*)

(†)

De Heer COXE geeft 'er eene Lyst van op met de Naamen, het getal van 't Geschut, de plaats,
waar ze, en de tyd wanneer ze, gebouwd zyn; kortheidshalven hebben wy dit agterwege
gelaaten, en alleen het geheele beloop opgegeeven. Dewyl hy zulk eene Lyst niet hadt kunnen
magtig worden van de Russische Schepen in de Zwarte Zee, merkt hy enkel op, dat 'er te
St. Demetri, Taurof en Kherson, verscheiden Oorlogschepen en Fregatten gebouwd wierden.
Czaar PETER de eerste heeft dit getoond, gelyk uwe Leezers zien kunnen in het Stukje uit
deeze zelfde Reize vertaald in uw Mengelwerk geplaatst, zie hier boven, bl. 220, enz.
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zelver grooten afstand van de andere Europische Zeeën, als ter oorzaake van de
vaart, rondsom de Noordkaap van Lapland, gelegen op 72 graaden Noorderbreedte,
en dus alleen open in 't midden van den Zomer.
Betreffende de tweede oorzaak. Men heeft met regt opgemerkt, dat 'er weinig
voorbeelden zyn van eenige Volken, die tot een hoogen top van Zeemagt opsteegen,
of zy bezaten een uitgestrekte Zeekust: en Rusland heeft, behalven de laatste
landverkrygingen aan de Zwarte Zee, de ruwe stranden, rondsom Archangel, en in
den bevroozen Oceaan, en de ongastvrye gewesten van Kamtschatka, geen grooter
aandeel van Landen aan Zee grenzende, dan 't geen ligt tusschen Wyburgh en
Riga: een enkel stip voor zo uitgebreid een Ryk, en van te minder aangelegenheid,
dewyl die streek komt aan de Golf van Finland en de Baltische Zee, binnenlandsche
Zeeën, zonder getyen, in vergelyking met den Oceaan nauwlyks meer dan Meiren,
(*)
en ontoeganglyk, ten minsten vyf maanden in 't Jaar .
(†)
De derde oorzaak is mangel aan bedreevene Zeelieden . Het Ryk, wel is waar,
betaalt omtrent 18000 Matroozen; doch de meesten hebben nooit gediend, eenige
weinigen vaaren jaarlyks in de Baltische Zee, of komen misschien zo verre als het
Kanaal; eenige andere worden, in den Zomertyd, gebruikt, tot het bemannen der
Koopvaardyschepen, met goederen van Cronstadt na Petersburgh belaaden. Doch
kweekschoolen, als deeze, zyn in lange niet genoegzaam, om een groot getal
Zeevaarenden uit te leveren; en kan derzelver gebrek niet geboet worden, door, in
gevalle van een schielyk opkomenden Oorlog, de Matroozen van de
Koopvaardyschepen te neemen: want Rusland heeft 'er, om zo te spreeken, geene
die byzondere Lieden toebehooren. 't Geen voornaamlyk moet toegeschreeven
worden aan den staat van dienstbaarheid, en de strikte wetten, gemaakt, om voor
te komen, dat niemand, zonder wettig verlof, het Land verlaate. Een

(*)
(†)

De Havens in de Baltische Zee zyn dat tydsverloop bevroozen, geen Schepen kunnen vóór
April vertrekken, en zy moeten in October te rug weezen.
In den Zeetocht tegen de Turken, hebben verscheide onzer Engelsche Zee-Officiers
opgemerkt, dat de afstand van Petersburgh tot den Archipel, eene zeer gelukkige
omstandigheid was: dewyl de Russen, geduurende die lange reis, vry veel ondervindings
kreegen.
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Koopman, die een Koopvaardyschip uitrust, moet zich eerst by de Admiraliteit
vervoegen, tot bekoming van verlof, om een zeker aantal Inboorelingen aan boord
te mogen neemen: dit verlof bekomen zynde, worden de passen voor ieder Matroos
gereed gemaakt, en gelegd in de Admiraliteit; en eene genoegzaame verzekering
der wederkomste, van dertig Ponden Sterling voor ieder Man, wordt gegeeven. Dus
kan 'er, uitgenomen dat de grondwetten des Ryksbestuurs veranderd worden, en
'er eene geheele vernieuwing kome in de langgevestigde regten van Dienstbaarheid,
geen genoegzaam aantal Matroozen weezen, om eene groote Vloot, by schielyk
opkomende voorvallen, te bemannen. Met één woord, geen Ryk zonder
verafgelegene Volkplantingen, zonder groote Visscheryen, en zonder eene
uitgestrekte Zeekust, om de Inwoonders gemeenzaam te doen worden met de
gevaaren van den Oceaan, staat kans om zulk eene Zeemagt te verkrygen, als
ontzaglyk is in 't ooge der groote Zeemogenheden van Europa.
De Scheepsmagt van Rusland is, nogthans, onaangezien deeze gebreken,
genoegzaam om de Kusten te beschermen, de Koopvaardyschepen te geleiden,
zich gedugt te vertoonen in de Baltische Zee, en, in gevalle van een Turkschen
Oorlog, eene Vloot na den Archipel te zenden. 't Is Rusland's belang, in goede
verstandhouding te leeven met de aanzienlyke Zeemogenheden, welke van daar
met Scheepsbehoeften voorzien worden, en die, te deezer oorzaake, even zeer
haar belang vinden in de agting en vriendschap van Rusland te behouden. De
grenzen der wyduitgestrekte Heerschappye van de Beheerscheresse aller Russen,
raaken aan Zweeden, Poolen, Turkyen, Persië en China: de veiligheid haars
Ryksgebieds hangt zo veel van haare Landmagt af, als van haare Zeemagt.
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Schets van de regeeringswyze en het karakter der Turken.
(Getrokken uit de Memoires du Baron DE TOTT, sur les Turcs & les Tartares.)
(Het Vervolg en Slot van bladz. 260.)
De geweldige behandelingen, de knevelaaryen van hun, die de belastingen
invorderen, vermeerderen nog grootelyks het smartelyk gevoel der lasten zelve, en
dezelve worden nooit opgeschort, dan door de openbaare rampen, die, gelyk ik
zeide, zeer menigvuldig te Konstantinopel, en inderdaad in het geheele Turksche
Ryk, voorvallen. In 't algemeen wordt de eigendom der onderdaanen weinig
geëerbiedigd in Turkye, en men gebruikt 'er de ysselykste middelen om de bezitters
te berooven, of de wettige erfgenaamen van hun Recht te versteeken.
By de vreugdebedryven, die te Konstantinopel op de geboorte van een kind van
den grooten Heer gehouden worden, ziet men de oude Saturnaalsche feesten van
Rome herleeven. Het staat alsdan den slaaven vry, zig, in tegenwoordigheid hunner
meesters, en zelfs ten hunnen koste, te vervrolyken; het volk gaat plotseling van de
slaverny tot de ongebondenheid over, en deszelfs vreugde gelykt meer naar
krankzinnigheid, of ten minsten volslagen dronkenschap, dan naar blydschap.
De huizen der Grooten vertoonen in hunne versierselen eene heerlyke pracht.
De straaten, die daar op uitlopen, zyn, tot op zekeren afstand, overdekt met galeryen,
zo hoog, dat de lampen den doortocht van de lieden te paard niet kunnen
belemmeren. Men trekt deze galeryen, dus verlicht, door tot op de binnenplaatsen
der paleizen, en daar vindt men zaalen, die expres gebouwd zyn, om allen den
vorigen luister, als 't ware, te concentreeren. Zy zyn zeer ryk gemeubileerd, en
worden verlicht door eene menigte Lusters, waar van het terug gekaatste licht zig
op een oneindig getal Spiegels werpt, en alwaar dus de aankomenden eene waarlyk
schitterende rustplaats vinden. De meester des huizes ontvangt zyne gasten, naar
hunnen rang, met veele staatelykheid.
De Illuminatie van het Serrail zou men verwachten, dat alle andere verlichtingen
verre overtreffen zoude, en
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als 't ware, doen verdwynen. Deze is ondertusschen de bekrompenste. Die van de
munt is zeer ryk, en verdient gezien te worden. Een oneindig getal lampen stuiten
haar licht terug, op eene tapisserie van nieuwe piasters en sequinen, in verschillende
desseinen gehangen.
Op verscheiden plaatsen van de Stad, vertoont men zeer onbetaamelyke kluchten,
waarin de Regeering even weinig gevierd wordt, als de zeden. De Acteurs zyn
Grieken en Jooden, en het kluchtige van deze stukken bestaat in het nabootsen en
belagchelyk vertoonen van de voornaamste Magistraatpersoonen. De Heer DE TOTT
heeft zelfs den grooten Heer op die wyze ten toon zien stellen. Het is waar, dat men
den speelers schielyk verboodt hunne vryheid zo ver uit te strekken; maar men liet
hen den Groot-Vizier ongemoeid vertoonen; en dus wierdt 'er geene bediening
gespaard. Ik heb, onder anderen, vervolgt onze Schryver, een valschen Stambol
effendi, Lieutenant de Police, of Hoofdofficier zien vertoonen, welken men eene vry
gestrenge rechtsoeffening ongestoord toeliet. Het geval deedt hem den waaren
Stambol effendi ontmoeten; zy groetten malkanderen zeer deftig, en vervolgden elk
hunnen weg. Eene andere troep, die het hoofd der Janitzaaren vertoonde, begaf
zig naar het Hôtel van dien Generaal, terwyl hy de ronde deedt, en trok daar zonder
tegenstand in, wordende de nabootser door de bedienden met dezelfde eer en
onderscheiding behandeld, als de meester zelf. Men, sloeg van de eene tot de
andere ongebondenheid over; dit begon te verveelen; de stok kwam te voorschyn,
en alles was in orde en rust.
Men kan zig geen denkbeeld maaken van de ruwheid en onbetaamelykheid der
Turksche Comediën. Zy lopen gemeenlyk over de streeken en bedriegeryen der
vrouwen. By de ontknooping wordt alles op het tooneel vertoond; niets wordt aan
de verbeelding der aanschouweren overgelaten, en de navolging is volkomen. Indien
onder deze allerschandelykste en zedenbedervende Schouwspelen, het teken van
het gebed gehoord wordt, keeren alle de Muzulmannen zig naar den kant van Mekka,
hetwelk de spelers echter niet verhindert, met hunne rollen voort te vaaren.
De Turken maaken, gelyk de meeste Oosterlingen, veel gebruik van het Opium.
De liefhebbers verzamelen zig des avonds by malkander, en deze lieden, veroordeeld
om geen vermaak te genieten, dan 't welk zy uit hunne

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

310
soort van dronkenschap haalen, zyn gemaklyk te onderscheiden aan eene soort
van Lendenvang, welke het aanhoudend gebruik van het Opium voortbrengt. Hunne
bleeke en droevige wezens zouden elk, op het aanschouwen, met medelyden
vervullen, zo hunne verlangde halzen, hunne rechts of links gedraaide hoofden,
uitgeweken ruggraat, eene schouder by het oor, en andere kluchtige verminkingen,
niet tevens eene geschiktheid tot lagchen gaven. De dapperste helden, en die zig
reeds lang in dezen moorddaadigen kryg geoeffend hebben, slikken tot vier pillen
door, zo groot als olyven; en elkt drinkt daar eene goede hoeveelheid waters op,
verwachtende in zyne byzondere houding een aangenaamen droom, die, na verloop
van een uur, deze blokken komt verlevendigen. Dan hoort men hen praaten, en ziet
men hen allerhande gesten maaken. Zy genieten, in deze betoverende
dronkenschap, de alleraangenaamste gewaarwordingen, en keeren in dien staat
naar hunne wooningen terug, ongevoelig voor de bespottingen der voorbygangeren,
die zig met hun verlustigen.
De gerechtigheid, die grondslag van alle maatschappye, wordt in Turkye weinig
geëerbiedigd. De meeste Ampten en Magistraatsbedieningen geven maar eene
zeer maatige inkomst; de voornaamste voordeelen komen van knevelaryen. Dit is
een natuurlyk gevolg van eene despotieke regeering, daar geene wetten in acht
genomen worden, daar alles te koop is, en daar de despoot zig verrykt, met de
winsten die de amptenaars door hunne onrechtvaardigheden gemaakt hebben.
Daar is geene andere wet by de Turken dan de Koran, en de Rechters zyn 'er de
uitleggers van. Alle de zaaken worden op getuigenissen of verklaaringen beoordeeld,
en de valsche getuigen zyn 'er gemeen en goedkoop. Hy, die het meeste geld aan
den Cadi geeft, wint doorgaands zyn proces. Men straft de openbaare roovers niet,
ten zy zy op heeter daad betrapt worden. De Regeering vervolgt hen zelden, en zo
dit al gebeurt, zo laat de Cadi, aangesteld om de moorden, die in een dorp begaan
zyn, te onderzoeken, de inwooners daarvoor betaalen, in plaats van de schuldigen
op te zoeken. Een Roover, na zig verrykt te hebben, kan zyn beroep verlaten, en
heeft dan niets te vreezen voor 't Gerecht. Hy kan zelfs aanzien winnen, en tot
ampten opklimmen.
Een moord wordt in Turkye beschouwd als een edel be-
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dryf, 't welk moed aantoont. Zo de bloedverwanten van den omgebragten persoon
zig met den moordenaar verzoenen willen, ontgaat hy zyne straf. De beul is
gemeenlyk de middelaar dier verdragen. Een jonge Turk, zyn vader vermoord
hebbende, wierdt veroordeeld om het hoofd te verliezen; een zyner vrienden, met
toestemming van den Rechter, wien hy gewonnen hadt, verklaarde zigzelven schuldig
aan dien moord, en bragt twee getuigen te voorschyn. De Rechter trok het vonnis
tegen den jongen Turk weder in, en veroordeelde deszelfs vriend; maar de
Vadermoorder, toen van zyn recht gebruik maakende; scholdt, in hoedanigheid van
zoon des overledenen, den gewaanden moordenaar zyne misdaad kwyt, en alles
was afgedaan.
Men roemt op de gestrengheid van den Hoofdschout, die de markten van
Konstantinopel bezoekt, en het brood by de bakkers laat weegen, altyd gevolgd van
beulen, om oogenbliklyk den zodanigen te straffen, die zig aan bedrog heeft schuldig
gemaakt. Maar al dat gebrom wordt belagchelyk, zodra men hier by weet, dat de
Bakker zelf, de eigenaar van den oven, de meester, op wiens orde, en tot wiens
voordeel, alles geschied is, en wiens schelmery eigenlyk gestraft wordt, met dit
geheele onderzoek niets te doen heeft. Hy behoudt gerust de dagelyksche
voordeelen, welke zyn valsch gewicht, daar de straf over gaat, hem aanbrengt, en
laat aan zyn eersten knecht al het gevaar van zyne bedriegeryen over. Deze verplicht
zig voor een dubbeld loon, om zyn meester te vertoonen, en die gunst wordt door
den volgenden knecht verzocht, wanneer de eerste is opgehangen: dat schrik
niemand af.
De Grieken en de Jooden krygen byna nooit recht tegen de Turken, die hun
ongestraft allerhande soort van beledigingen aandoen. Een Turk hadt een Christen
gedood, door een geweldigen slag met een stok op het hoofd. De Rechter deedt
zig den stok brengen, en na denzelven wel bekeken en onderzocht te hebben,
vonniste hy, dat de stok te ligt was, dan dat de Christen van dien slag zou hebben
kunnen sterven.
Het is een soort van eer, in Turkye, door beuls handen te sterven. Een Europeaan,
met de denkbeelden van onze gebruiken vervuld, maakte in zyn compliment van
rouwbeklag aan eene weduwe, welker man het slachtoffer van eene Hofcabaal
geworden en opgehangen was, gewag van deze omstandigheid, en betuigde haar
zyn leet over de
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soort van dood, welken hy hadt moeten ondergaan. En hoe wilde gy dan, mynheer,
riep de vrouw in toorn uit, dat myn man gestorven ware? Neen! mynheer, daar is
nog niemand onder myne familie als een Baccal (kruidenier, of winkeliertje)
gestorven; die lieden sterven gemeenlyk op hun bed.
Schoon de Turken doorgaands wreed zyn, hebben zy echter eene grillige
weldaadigheid jegens de dieren; schoon de meeste Reisbeschryvers dezelve sterk
vergroot hebben, zo men RICHARD POCOCK gelooft, deelt men den honden op de
hoeken der straaten vleesch uit; men verbindt hunne wonden; men brengt hen stroo,
om gemaklyk te liggen; men maakt hun kleine hokjes als zy werpen moeten; men
heeft stichtingen om een zeker getal honden en katten te voeden, enz. De Heer DE
TOTT, integendeel, bericht ons, dat, behalven de honden, die dicht by slachteryen
woonen, alle de anderen uitgeteerd, kwynende, en dikwils verminkt, weinig eer doen
aan het medelyden der Turken. Maar, zo men van de honden zo veel werk niet
maakt als zy verdienen, worden de tortelduiven gemeenlyk met eene zeer
zonderlinge voorkeur behandeld. Men vergunt hun de vrye kaap op alle de Schepen
met graanen, die de haven van Konstantinopel doorvaren. Zy haalen daar zo veel
uit als zy kunnen, zonder dat de Schippers zig in het minst hier tegen verzetten. Dit
lokt hen in zulk eene menigte, en maakt hen tevens zo gemeenzaam, dat
verscheidene zig op de schouders der roeijers nederzetten, om de gelegenheid af
te wachten, dat hunne makkers ruimte maaken, en zy ook op hunne beurt hun krop
mogen gaan vullen.
MUSTAPHA was de Opvolger van OSMAN. Hy was het, die den laatsten Oorlog
tegen de Russen voerde. Het Ryk liep gevaar van de diepste vernederingen, ja van
eene geheele vernietiging; maar het was minder door de fout van dien Prins, dan
van het volk, daar hy over regeerde; een volk in de uiterste laagte van
ongevoeligheid, en barbaarsheid, gezonken. Ondertusschen verzuimde Sultan
MUSTAPHA niets, om zyn voordeel te doen met de talenten van den Baron DE TOTT,
die, om zo te spreken, tot het onmogelyke toe deedt, om Konstantinopel te behouden,
in weerwil van de geduurig vernieuwde hinderpaalen, welken hy by iederen stap
ontmoette, in de onbekwaamheid en onwilligheid van de Officieren der Turksche
Regeering. Hunne onkunde gaat inderdaad zo verre, dat dezelve ongeloof-
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lyk zoude zyn, zonder zulke echte getuigenissen, als die van den Heer DE TOTT. De
Groot-Vizier vroeg hem op zekeren dag zeer ernstig, of het leger der Ottomannen
talryk was? - Ik zoude my aan u vervoegd hebben, antwoordde die Heer, om
naauwkeurige berichten deswegen te bekomen. - Aan my, hernam de Vizier, ik weet
het volstrekt niet. - Maar hoe kan ik het dan weten? ----- Wel gy leest immers de
Weener Courant; daar kon het in staan. ----- Zie daar de onverbeeldelyke domheid,
waar toe eene Natie vervalt, die geen boeken heeft. Gelukkig was Sultan MUSTAPHA
een zeer werkzaam Prins, en steeds oplettend om nut te trekken van der
Vreemdelingen kundigheden. Zonder deze omstandigheid ware alles verloren
geweest.
De Artillerie was buiten staat van dienst te kunnen doen. De Heer DE TOTT alleen,
en enkel met behulp, en op het geleide, van de Memoires van St. Remi, en van de
Encyclopedie, bragt het zo verre, dat hy twintig stukken Kanon goot, met zodanig
eenen goeden uitslag, dat hy daar zelf over verwonderd was. Hy rechtte ook een
school op van Kanoniers, en eene school om de Wiskunde te onderwyzen. MUSTAPHA
kwam zelf die bezigheden door zyne tegenwoordigheid aanmoedigen; hy
vermeerderde dagelyks zyne kundigheden; zyne bedoelingen begonden zig dagelyks
verder uit te strekken, en hy zoude waarschynlyk, zo hy in 't leven gebleven ware,
het groot ontwerp hebben uitgevoerd, van de Middellandsche met de Roode Zee
te vereenigen, door de landengte van Suez weg te neemen; het welk de grootste
omwenteling, die in de Staatkundige wereld te begrypen is, zou veroorzaakt hebben.
Alle nuttige ontwerpen zyn ten uitersten moeielyk, onder de Turken, in praktyk te
brengen; wy hebben reeds staaltjes van hunne domheid en onkunde bygebragt:
alles loopt inderdaad by hen te samen, om die domheid en onkunde voort te brengen
en te onderhouden; de Godsdienst, de Regeering, de Taal zelve, verzetten zig tegen
de uitbreiding van kundigheden: hunne dweepery overreedt hen, dat alles, wat nuttig
is te weten, in den Koran bevat is. De Regeering, wel verre van de Talenten op te
wakkeren, verdooft die, en maakt het gevaarlyk dezelve te vertoonen; terwyl het
leven van een mensch nauwelyks genoegzaam is, om volmaakt te leeren leezen
en schryven.
Men heeft gepoogd de Drukkunst te Konstantinopel in
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te voeren; dat is niet gelukt. Die kunst zoude deeze groote klasse van Lieden, die
hunne achting en hun bestaan vinden in net te schryven, te loor stellen. De Turken
doen even weinig hun voordeel met de kundigheden, welken de koophandel
eigenaartig verspreidt, als met die, welke uit boeken te haalen zyn. Een Kapitein
Pacha vroeg aan een Afgezant van Venetie, of de Russen dicht aan de Republiek
grensden? Ja, antwoordde de Ambassadeur, gylieden ligt maar tusschen beiden.
Die diepe onkunde brengt uitwerkzelen voort, die het moeielyk is te bepaalen, of
by den Lezer meer bespotting of verontwaardiging verwekken moeten. In den laatsten
Oorlog met de Russen, was de Turksche vloot in de haven van. Tchesmé geweken.
De Russen zonden 'er twee Branders op af, welken de Turken gerust lieten binnen
varen, en die alle hunne Schepen in de assche leiden. De vyand, meester van den
Archipel, dreigde Konstantinopel; de domme trotsheid der Turken was eindelyk
verplicht dit dringend gevaar te zien, en tot den Heer DE TOTT, in ernst, hunne
toevlucht te nemen. Deze deedt wonderen, om den doortocht door de Dardanellen
te beletten. Hy veranderde de wapenen der Turken, goot nieuw Kanon, leerde hun
daar het gebruik van kennen; bragt hen onder krygstugt; leerde hen de militaire
Evoluties; bouwde Oorlogschepen naar de Europische modellen; in één woord,
behieldt, door eene onbegrypelyke werkzaamheid, den staat, terwyl de Turken
schuimbekten van spyt, dat zy hunne behoudenis zo zichtbaar aan een Ongelovigen
te danken hadden, en hem alle mogelyke hinderpaalen in den weg bleven leggen.
Onder andere moeielykheden daar hy mede worstelen moest, viel 'er byna een
opstand voor, zo als het volk vernam, dat de veegers of schrobbers, daar het Kanon
mede schoon gemaakt wierdt, van Varkensborstels gemaakt waren; en men kon
die algemeene verontwaardiging, die tot woede steeg, niet doen bedaaren, dan
door hen te doen zien, dat de verfkwasten, waarmede de Mosqueen, zelfs van
binnen, beschilderd wierden, insgelyks uit Varkensborstels bestonden.
Na de straks gemelde vernieling in de haven van Tchesmé, verwachtte men, dat
de Russen den doortocht overweldigen, en zig meester van Konstantinopel maaken
zouden. De Reis-Effendi vroeg aan den Heer DE TOTT, waar zulk een
allerongelukkigste Oorlog, eindelyk, op uit
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zou loopen? Op de overzyde, antwoordde deze, naar de kant van Asia wyzende;
de Minister stelde zig voor een der vensters, en zig terstond met een vrolyk wezen
naar den Baron wendende; aan die overzyde myn vriend, zeide hy, zyn
alleraangenaamste Valeyen; wy zullen daar aartige Kiosk bouwen. Zou men zig
verbeelden kunnen, dat onkunde en domheid zulk een trap van zorgeloosheid en
onverschilligheid, in 't nypendst gevaar, kon voortbrengen? Dit alles ondertusschen
is het natuurlyk uitwerkzel eener despotieke Regeering!

Aandoenlyk voorval tusschen eenen ouden Indiaanschen
oorlogsheld en een jongen- Britschen officier.
(Eene waare Gebeurtenis, uit het Engelsch.)
Geduurende den laatsten Americaanschen Oorlog, tastte een Leger van Delaware
Indiaanen een kleinen hoop Engelschen aan, en versloeg denzelven. De Indiaanen
hadden een zeer groot voordeel van hunne snelheid in 't loopen; zeer weinigen der
vlugtenden ontkwamen, en zy, die in 's vyands handen vielen, werden op de wreedste
wyze mishandeld. ----- Twee Indiaanen agterhaalden een jong Engelsch Officier,
en vielen woedend op hem aan. Dewyl zy gewapend waren met eene soort van
Legerbyl, door hun Tomahawk geheeten, dagt hy het niet te zullen kunnen afweeren,
en alleen zyn leeven, zo duur mogelyk, te verkoopen. Juist in dit allerhaehlykst
tydsgewricht, kwam een derde Indiaan toeschieten, die reeds hoog bejaard scheen,
met pyl en boog. Hy spande dezelve terstond; en op den Officier gemikt hebbende,
liet hy de boog nederdaalen, en zette zich tusschen den Jongen Heer en diens
bestryders, gereed om hem den laatsten slag te geeven. Zy trokken vol ontzags af.
De oude Man vatte den jongen Officier by de hand, tragtte, door betooningen van
minzaamheid, diens vertrouwen te winnen, bragt hem in zyn hut, en bejegende hem
op de verpligtendste wyze: min als slaaf, dan als medegenoot hem behandelende,
onderwees hy hem in de taal diens Lands, en in de ruwe Kunsten, by de
Inboorelingen geoefend. Zy leefden in de hartlykste vriendschap; en de jonge Officier
vondt het allermoeilykst, dat zomtyds de oude Man hem styf en sterk aanzag, en,
dit eenige minuuten met diep stilzwygen gedaan hebbende, in traanen uitborst.
Intusschen was de Winter verstreeken, en met de Lente, vatten de Delaware
Indiaanen de wapenen weder op, de oude Man, nog kragts genoeg bezittende, om
den Kryg te volgen, toog met hun te veld, vergezeld van zynen Gevangenen. Zy
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trokken wel twee honderd mylen door een bosch heen, en bereikten eindelyk de
vlakte, waar het Britsche Leger lag. De oude Krygsheld wees, zynen Gevangenen,
de Tenten van verre; hem tessens styf in 't aangezigt ziende, onder het uiten van
deeze woorden: ‘Daar zyn uwe Landgenooten; daar is de Vyand, die wagt om ons
slag te leveren. Gedenk dat ik uw leeven behouden heb, en geleerd hoe eene Canoe
te vervaardigen, hoe pyl en boog te gebruiken, hoe den Bever te verrassen, hoe
met den Tomahawk om te gaan, en 's vyands hoofdschedel te ligten. Wie waart gy
toen ik u onder myn dak nam? Uwe handen waren die van een kind, onbekwaam
om door arbeid uw leevensonderhoud, of door verdeediging veiligheid, te bezorgen.
Uw verstand was geheel duisternis; gy zyt alles aan my verschuldigd. Zult gy dan
overloopen tot uw Volk, en het Oorlogszwaard tegen ons opheffen?’ ----- De jonge
Officier antwoordde, dat hy liever zyn eigen leeven zou willen verliezen, dan dat
zyns Verlossers wegneemen. - Hier op boog de Indiaan het hoofd, en zyn aangezigt
met beide handen bedekt hebbende, stondt hy eenigen tyd beweegloos en stil;
voorts het oog opheffende, vestigde hy 't onwrikbaar op zynen Gevangenen, en
vroeg met een stem vol ontroering en tederheid: ‘Hebt gy een Vader?’ ----- Myn
Vader, sprak de jonge Heer, leefde nog toen ik uit myn Land ging. ----- ‘Helaas!’
hervatte de Indiaan, ‘hoe elendig moet hy weezen!’ ----- en eene kleine poos
gezweegen hebbende, vervolgde hy, ‘weet gy wel dat ik een Vader geweest ben?
----- Ik ben geen Vader meer. ----- Ik zag myn Zoon, in den stryd, vallen, ----- hy vogt
aan myne zyde - ik zag hem sterven. ----- Hy was met wonden overdekt toen hy
nederstortte. - Maar ik heb zyn dood gewrooken.’ - - Dit alles sprak hy met eene
verheevene stem; beeving deedt alle zyne leden schudden; de zugten, die hy zich
niet wilde laaten ontglippen, smoorde hy met moeite; en geen traan lekte uit zyn
verwilderd oog. ----- In 't einde werd hy allengskens bedaard, en zich Oostwaards
keerende, na de opgaande Zon, voerde hy den jongen Officier te gemoet: ‘Ziet gy
de schoonheid van den Hemel, by den aanbreekenden dag, en schept gy daar
genoegen in?’ - Ja, antwoordde de ontzette Jongeling, ik aanschouw, met genoegen,
de schoonheid van dien helderen Hemel: ‘Ik niet,’ zeide de Indiaan, en de
wederhouden traanen borsten hem ten ooge uit. ----- Weinig minuuten laater, toonde
hy aan den Jongeling een Magnolio, in vollen bloezem, zeggende: ‘ziet gy dien
schoonen Boom? en ziet gy dien met vermaak?’ - Ik, luidde het antwoord, zie dien
schoonen Boom met het uiterste vermaak; de oude Krygsheld wederom: ‘Ik schep
geen vermaak meer in dien te aanschouwen,’ 'er onmiddelyk op laatende volgen,
- ‘ga heen, keert tot de uwen weder, op dat uw Vader vermaak moge hebben, als
hy 's Morgens de Zon ziet opkomen, en in den Voortyd de Boomen bloeijen.’
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Redenvoering, over de natuur der gezonde leere.
Door Alexander Gerard, D.D. Hoogleeraar in de Godgeleerdheid
te Aberdeen.
Doch gy spreekt het geen de Gezonde Leere betaamt.
PAULUS, Tit. II. 1.
Gezonde Leer is eene uitdrukking zo algemeen by de Christenen in gebruik, dat
weinigen vermoeden, dat 'er eenige dubbelzinnigheid in die woorden steekt. Elk
dier Aanhangen, in welke de Christen-wereld ongelukkig verdeeld is, bedient zich
van die spreekwyze, om zyn eigen geheel Leerstelzel aan te duiden; doch
inzonderheid die bespiegelende en betwiste Gevoelens, welke zynen Aanhang van
andere Aanhangen onderscheiden, en zelfs die Kunstwoorden, welke dezelve
gesmeed of aangenomen heeft, om ze met nauwkeurigheid te bepaalen. Alle
Aanhangen passen, met een gelyke maate van vertrouwen, het bywoord Gezond
op hunne byzondere Geloofsleuzen toe. Nogthans zyn de onderscheidende
Begrippen der verschillende Aanhangen lynrecht tegen elkander over gesteld. 't Is,
derhalven, volstrekt zeker, dat het bywoord, Gezond, van zommigen verkeerd
gebruikt wordt. En elk beweert, dat ieder, behalven zyn Aanhang, het misbruikt; en
naardemaal het Godsdienstig Leerstelzel van elken Aanhang eenige menschlyke,
en, bygevolge, feilbaare, uitlegging behelst, kan Onpartydigheid zich nauwlyks
wederhouden van te vermoeden, dat het woord Gezond, in zekere maate, door alle
Aanhangen, kwaalyk geplaatst wordt. Het zal, derhalven, niet overtollig of noodloos
zyn, ons bepaald te zetten, om de egte betekenis daar van op te geeven. Ter
bereikinge van dit oogmerk, zal ik,
In de eerste plaats, De nette meening dier uitdrukkinge in de Heilige Bladeren
onderzoeken.
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In de tweede plaats, De verscheide Byzonderheden, welke uit dit onderzoek
blyken daar in opgeslooten te zyn, ontvouwen; en,
In de derde plaats, Besluiten met eenige Bedenkingen, natuurlyk uit het
verhandelde Onderwerp voortvloeijende.

I. Gezonde Leer, Gezonde Woorden, Gezond Geloof, zyn alle uitdrukkingen, welke
wy in de Schriften des Nieuwen Verbonds aantreffen, en blykbaar ingerigt om ons
hetzelfde denkbeeld in te boezemen. De oorspronglyke woorden, welke dit bywoord
(*)
in alle die spreekwyzen uitdrukken , beduiden, in de eerste betekenis,
Ligchaams-Gezondheid, in zo verre die tegen Ziekte overstaat; doch zy worden
door goede Schryvers gebezigd, in eenen ruimer zin, om leenspreukig aan te duiden
wat regt of goedkeurenswaardig is. 't Zyn alle woorden van dezelfde afkomst. Een
(†)
derzelven betekent eerst Gezond , doch de Grieksche Schryvers bedienen 'er zich
ook van, om te betekenen wat heelt, gezondmaakt, en daar toe strekt. Een ander
(§)
betekent letterlyk Geneezende , doch wordt desgelyks, in verscheide plaatzen van
(✱)
het Nieuwe Testament, gebruikt, om Gezond te betekenen . Wy mogen, derhalven,
besluiten, dat ze dezelfde betekenis bedoelen, als ze gebruikt worden wegens eene
Leere, en zulk eene aan te duiden als gezond, of gezondmaakend is, of beide deeze
hoedanigheden veréénigt. ----- Wat zy juist betekenen, zullen wy best kunnen
bepaalen, door de Plaatzen, waar in zy voorkomen, te vergelyken, en het oogmerk
en de zamenhang van ieder na te gaan. Alle deeze Plaatzen ontmoeten wy in de
Brieven van PAULUS aan TIMOTHEUS en aan TITUS; en uit de minstoplettende
beschouwing van dezelve zal het, myns bedunkens, blyken, dat de Apostel eene
Leer Gezond noemt, in eenen geheel anderen zin, dan waarin die uitdrukking gebruikt
wordt door de wyd van een ver-

(*)
(†)
(§)
(✱)

Op de eene plaats het Toevoegelyk woord ὑγιης; op eene andere het Werkwoord ὑγιαινω,
en elders het Deelwoord ὑγιαινων.
ὑγιης.
ὑγιαινων.
Luk. V. 31. VII. 10. XV. 27.
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schillende Christen-Gezindheden; dat hy steeds ten oogmerke hebbe, beide de
denkbeelden, welke het woord natuurlyk betekent, uit te drukken; dat hy bedoelt de
egte Leer van CHRISTUS; doch met een byzonder uitzigt zo op de Gezondheid dier
Leere, als zuiver in zichzelven en onbedorven, als op derzelver Gezondmaakende
hoedanigheid, of ter Deugbetragting opleidende.
Zo verre is hy 'er af, van daar mede te willen aanduiden de byzonderheden van
eenig Menschlyk Stelzel, dat hy, integendeel, zich benaarstigt, om te verstaan te
geeven, hoe hy het berigt, om de eenvoudigheid en klaarheid van de Euangelieleere,
zo als CHRISTUS en de Apostelen dezelve overleverden, te verstaan te geeven,
aangekant tegen de byzonder aangenomene begrippen, de fyn uitgeploozene
verklaaringen en bepaalingen, de vernuftige bespiegelingen van onaangeblaazen
Menschen; en zo verre is hy 'er af, om het woord toe te passen op eenige dorre
bespiegeling, dat hy niet min klaar en bestendig te kennen geeft, hoe hy, door eene
Leer Gezond te noemen, daar door aanduidt, dat dezelve geschikt is om de kwaalen
der ziele weg te neemen, en Gezondheid aan dezelve te schenken: en zulks, in
tegenstelling niet alleen van Gevoelens die rechtstreeks zedeloos zyn, maar ook
van die nutloos zyn en eene schadelyke strekking hebben, als ydele vraagen, en
afgetrokkene naspeuringen. Deeze twee denkbeelden, door welken de Apostel de
Gezonde Leere kenmerkt, zal het noodig zyn byeengevoegd open te leggen: want,
in elk gedeelte zyner Schriften, worden ze met de uiterste zorgvuldigheid, teffens
in 't oog gehouden.
Onze Apostel gebruikt de uitdrukking, Gezonde Leere, 1 Tim. I. 10. Hy geeft 'er
onmiddelyk eene bepaaling van, 'er byvoegende: Naar het Euangelie der Heerlykheid
(*)
des zaligen Gods, dat my toevertrouwd is , te weeten, 't geen GOD in het Euangelie
duidelyk en uitdruklyk geopenbaard heeft. In den zamenhang wordt het denkbeeld
van Gezonde Leere nog bepaalder opgegeeven, en volkomener opgehelderd,
inzonderheid door voor te draagen wat 'er tegen aanloopt. Om dit te ontdekken
moeten wy te rugge zien tot het 3de vs. De Apostel brengt daar TIMOTHEUS te binnen,
hoe hy hem vermaand hadt zommigen te beveelen geene ANDERE Leere te leeren
- door eene ANDERE Leere kan hy alleen verstaan, eene ANDERE Leer dan de

(*)

Hoofdst XV. vs. 11.
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Leer des Euangelies, door hem gepredikt. En welke was de ANDERE Leere, die zy
leerden? De volgende woorden berigten het ons, Noch zich te begeeven tot Fabelen,
(*)
en oneindelyke Geslachtrekeningen ; de Fabelagtige overleveringen, door de
Jooden uitgevonden, en welke zy voorgaven dat ten rechten verstande der
Schriftuure dienden; en de grilzieke begrippen, wegens zekere op elkander volgende
uitvloeizelen van geestlyke weezens, doorgaans AEons geheeten, uit het
Opperstweezen, of uit elkander, door den Heiligen PAULUS, met regt oneindelyk of
onbepaalbaar geheeten: dewyl zy, enkel op de verbeelding gegrond, konden
vermenigvuldigd worden, en met de daad vermenigvuldigd wierden, naar elks
zinnelykheid. De Christen Aankomelingen uit de Jooden, hunne gehegtheid aan
deeze beide behoudende, poogden ze in het Euangelie te mengen, of daar aan toe
te voegen, onder voorwendzel van zommige Leerstellingen, door dezelve,
nauwkeuriger of volkomener te verklaaren.
Deeze bespiegelingen, welke de menschlyke bepaalingen en onderscheidingen
waren, ten dien tyde, zeer onvoegzaam met de Euangelieleere vermengd, bestraft
hy niet alleen als zynde een ander Euangelie, geheel vreemd van het oorspronglyke;
maar ook, en wel zeer uitdruklyk, dewyl zy geen zedelyke bedoeling hadden; maar
de Menschen noodwendig van de Deugdsbetragting aftroonden: want hy laat 'er op
volgen, welke meer twistvraagen voortbrengen dan stigtinge Gods, die in 't Geloove
is. En, ten einde mogt blyken, hoe strydig zy, in dit opzigt, met het Euangelie waren,
beweert hy dat het Einde daar van, of deszelfs eenig oogmerk, en hoofdbedoeling,
niets anders is dan Liefde uit een rein Hart, uit eene goede Conscientie, en uit een
(†)
ongeveinsd Geloove , en zo zorgvuldig is de Apostel om het vervalschen der
eenvoudige Euangeliebeginzels uit te sluiten, dat hy ieder pooging van dien aart
aanmerkt als een afwyking van 't geheele ontwerp en oogmerk; Van dewelke, zegt
(§)
hy, zommigen afgeweeken zynde, zich gewend hebben tot ydelspreeking . Hy vaart
voort, om de onkunde en het zelfbedrog, 't geen hun tot die afwyking bragt, te
ontvouwen, en daar zy hunne ingebeelde verfyningen wilden doen doorgaan, als
behoorende tot de Wet, en tot het

(*)
(†)
(§)

Hoofdst. XV. vs. 4.
vs. 5.
vs. 6.
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leeren van dezelve in volkomenheid, neemt hy hier uit gelegenheid om aan te toonen,
wat het weezenlyk oogmerk der Wet is: dezelve diende niet ten grondslage van
zulke bespiegelende harssenschimmen; maar om alle Zedeloosheid te veroordeelen:
veele telt hy 'er op, en 't is in 't slot dier optellinge dat hy zegt: en zo 'er iet anders
(*)
de Gezonde Leere tegen is . Deeze spreekwyze kan tot dien geheelen volzin
gebragt, en dezelve door zyn geheele redebeleid opgehelderd worden; hy merkt
de Euangelieleere aan als eenvoudig en ter Deugdsbetragting strekkende, ten vollen
geleeraard door CHRISTUS en de Apostelen, en aangewend tot het eenige oogmerk
ter bevordering van heiligheid des leevens, niet vermengd met eenige menschlyke
vonden, die altoos eene andere Leere behelzen, en nooit missen tegen derzelver
oogmerk aan te werken; geene zuiverheid en liefde voort te brengen, maar eindlooze
geschillen, liefdelooze twisten en onheelbaare verdeeldheden.
Het denkbeeld der Christlyke Leere, hier opgegeeven, houdt PAULUS door den
geheelen Brieve in 't ooge, en keert 'er dikmaals toe weder. In 't byzonder, wanneer
hy een groot verderf der Christlyke Kerke voorspelt, en deeze beschryft als een
(†)
Afval van het Geloof ; hy geeft duidelyk te verstaan, dat de Afval bestondt in eene
afwyking van die eenvoudigheid en zedelyke strekking, welk behoort tot het waare
Geloof: want TIMOTHEUS opwekkende, om zich daar tegen aan te kantten door de
(§)
Goede Leere , geeft hy hem deeze onderrigting. Verwerpt de ongodlyke en
(*)
oudwyfsche fabelen; en oefent uzelven tot Godzaligheid .
Maar in het Zesde Hoofdstuk van dien zelfden Brieve, vs. 3, spreekt hy weder
van de Gezonde Woorden: in het oorspronglyke treffen wy hetzelfde woord aan, 't
geen hy voorheen, ten opzigte van de Leer, gebruikt hadt. Welke deeze waren
verklaart hy terstond; de woorden van onzen Heere JESUS CHRISTUS: het Euangelie
in die eenvoudigheid waar in het eerst werd overgeleverd, en de Leere, die naar de
Godzaligheid is: zo bevlytigt hy zich, om beide de denkbeelden, welke wy beweerden
opgeslooten te leggen in het woord Gezond, te ontvouwen en aan te

(*)
(†)
(§)
(*)

Hoofdst. XV. vs. 7-10.
IV. vs. 1.
vs 6.
vs. 7.
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dringen. Indien zulks nader bewys behoeft, de geheele zamenhang zal het ons
verschaffen. Hy geeft te verstaan, dat zommiger Leere niet overeenkomt met de
Gezonde Woorden, dat zy eene andere Leer leeren. Welk een andere Leere? Zeker
een deezer twee dingen. Of, in de eerste plaats, anders dan hy TIMOTHEUS
onmiddelyk te vooren geleerd hadt, te leeren en te vermaanen: en dan verstaat hy
'er door, dat zy anders leerden dan zy behoorden, en niet volgens de gezonde
woorden van onzen Heere JESUS CHRISTUS; geen zorg draagende om de Zedelyke
Pligten des leevens in te scherpen: want hy hadt te vooren zich geheel toegelegd
om TIMOTHEUS eenvoudige tot Deugdoefening aanleidende onderrigtingen te geeven,
inzonderheid ten opzigte van de Pligten die hy omtrent zichzelven, de Weduwen
en Dienstknegten, hadt waar te neemen. ----- Of, in de tweede plaats, anders
vereischt werd door de algemeene beschryvingen, welke de Apostel voorheen
gegeeven hadt van de Christlyke Leere; en dat deeze zich zorgvuldig hadt toegelegd
om een derzelver Deugdbeoefenend oogmerk en eenvoudigheid, in tegenstelling
van alle menschlyke bespiegelingen en begrippen te beweeren, blykt uit de even
verklaarde plaats, en kan door andere nog nader worden aangedrongen. 's
Kruisgezants denkbeeld van de Gezonde Woorden wordt verder opgehelderd en
gestaafd, door het opgegeeven Character des geenen die 'er van afwykt. Hy is
(*)
opgeblaazen, en weet niets; maar hy raast omtrent twistvraagen en woordenstryd .
't Is een ydele verheffing op zyn eigene schranderheid en vernuft, welke hem aanzet
om de eenvoudige Leeringen van het Euangelie met spitsvindigheden te verwarren;
met dit te doen, verraadt hy zyne volslaagene onkunde van derzelver weezenlyke
natuur, en wordt geheel vervoerd door eene zugt na twistvraagen, onderscheidingen,
en bepaalingen, die, hoe diepzinnig en gewigtig hy waane, dat dezelve zyn, in de
daad op beuzelagtige of onverstaanbaare woordenstryden uitloopen; en, ten besten
genomen, geschilstukken opleveren, niet ten opzigte van de waarheid zelve; maar
ten aanziene van de byzondere wyzen om dezelve uit te drukken: geen derzelven
is noodig, en mogelyk zyn ze alle in zekeren zin onvoegelyk. ----- Hy vaart voort met
dezelve te brandmerken, als niet alleen vervreemd van de eenvou-

(*)

Hoofdst. IV. vs. 4.
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digheid der Euangelieleere, maar als aanloopende tegen het zedelyk oogmerk; als
bespiegelingen, waar uit, in stede van Godzaligheid, voortkomt, nyd, twist,
lasteringen, kwaade naadenkingen, verkeerde krakeelingen van Menschen, die een
(*)
bedorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zyn .
In deeze plaats, derhalven, zo wel als in de voorgaande, is het de oorspronglyke
eenvoudige Leer van het Euangelie, overgesteld tegen alle afgetrokkene, diepzinnige
bepaalingen en geschillen, verkeerdlyk Godgeleerde Geschillen geheeten, welke
de Apostel Gezond noemt, en hy voegt 'er deezen naam aan toe, met een byzonder
oogmerk om den natuurlyken invloed daar van op alle de Deugden deezes leevens
aan te wyzen. ----- 't Zal, misschien, geene wraakbaare kleinigheid genaamd mogen
worden, hier op te merken, dat de Apostel, te deezer plaatze, de Woorden van
CHRISTUS, en, niet gelyk op de andere, zyne LEERE gezond noemt. Hy doet het, zo
't schynt, met toeleg om aan te duiden, dat de Woorden der Schriftuure de geschiktste
zyn om de Leer der Schriftuure uit te drukken; dat de in plaats stelling van andere
uitdrukkingen, als klaarder, nauwkeuriger en geschikter om waarheid van dwaaling
te onderscheiden, met de daad eene afwyking is van de Eenvoudigheid der
Euangelieleere, en een zeker middel om menschlyke spitsvindigheden in te voeren,
ydele en diepzinnige vraagstukken, geheel vreemd van de natuur en het oogmerk
des Euangelies, in te voeren. In allen gevalle, 's Apostels bezorgdheid, om deeze
te veroordeelen, is openbaar en ontwyfelbaar; want, tot dit onderwerp
wederkeerende, besluit hy deezen Brief met de ernstigste waarschuwing: ô
TIMOTHEUS, bewaart het pand, u toevertrouwd, eenen afkeer hebbende van het
ongoddelyk ydel roepen, en van de tegenstellinge der valschlyk genaamde
(†)
weetenschap; dewelke zommigen voorgeevende, zyn afgeweeken van het geloove .
Niettegenstaande alle de moeite, welke Paulus zich gegeeven hadt, om de
Gezonde Leere te beschryven en aan te pryzen, volhardden de valsche Leeraars
in hunne verkleefdheid, aan ydele fabelen en nutlooze vraagstukken; deze in de
Ephesische en andere Asiatische Kerken verspreidende, met zulk een opgang, dat
hy het noodig vindt, dit onderwerp weder op te vatten, in zynen twee-

(*)
(†)
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den Brieve aan TIMOTHEUS, en 'er, bykans den geheelen Brief door, op te doelen.
(*)
Hy beveelt zynen Geestlyken Zoon, Houdt het voorbeeld der Gezonde Woorden .
't Is dezelfde spreekwyze, als hy, in de laatstverklaarde plaats, gebruikt hadt, en hy
bezigt ze in den zelfden zin. Dat hy 'er door verstaat, de eenvoudige Leer van het
Euangelie, zo als dezelve oorspronglyk is overgeleverd, duidt hy aan, door 'er dit
ten kenmerk by te voegen, die gy van my gehoord hebt, niet de Woorden of de
Gevoelens van Menschen, den geest niet hebbende; maar de Woorden en Leer
van den Apostel, door den geest geleid. Hy is zeer zorgvuldig om dit in te stampen:
want kort daar op luidt zyn vermaan; en 't geen gy van my gehoord hebt, onder
veele getuigen, betrouwt dat aan getrouwe Menschen, welken ook bekwaam zyn
(†)
(§)
om anderen te leeren . Hy zegt hem Gy hebt agtervolgd myne Leere ; hy legt hem
op, Maar blyft gy in 't geen gy geleerd hebt, en daar u verzekering van gedaan is,
(✱)
weetende van wien gy het geleerd hebt ; hy wyst hem tot de Schrift van GOD
ingegeeven, als de eenige bron, waar uit men de zuivere beginzels des Godsdiensts
kan putten, betuigende, dat die hem wys, kunnen maaken tot Zaligheid door het
(†)
Geloove, 't welk in CHRISTUS JESUS is .
Dat het 's Apostels oogmerk was, voorbedagtlyk een onderscheid te maaken,
tusschen deeze zuivere en eenvoudige Leer van het Euangelie, en die over te stellen
tegen de ydele bespiegelingen, welke het valsch vernuft daar op wilde bouwen, en
de afgetrokkene onderscheidingen en bepaalingen, waar door de Menschen het
onderstonden, die met eene ziftende naauwkeurigheid vast te stellen, en de
diepzinnige vraagstukken deswegen ter baane gebragt, alsmede alle de
onschriftuurlyke, kunstige en wysgeerige uitdrukkingen, uitgevonden of aangenomen,
onder voorwendzel, om de waarheid juist uit te drukken, en de tegenovergestelde
dwaaling buiten te sluiten, is klaar uit het geheel redensbeleid. Wanneer hy begeert,
dat TIMOTHEUS hun in gedagtenisse zou brengen, 't geen hy geleerd hadt, voegt hy
(**)
'er by, en betuigt voor den Heere, dat zy geen woordenstryd voeren , of geschillen
over de wyze van uitdrukking. Wanneer hy hem vermaant, het Woord

(*)
(†)
(§)
(✱)
(†)
(**)
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der Waarheid recht te snyden, laat hy 'er onmiddelyk op volgen; maar stelt u, als
(*)
daar mede volstrekt onbestaanbaar, tegen het ongodlyk ydel roepen ; hy kon geen
woord bezigen, eigenaartiger strekkende, om teffens zyn afkeer en versmaading te
kennen te geeven. Ten oogmerk hebbende hun te merktekenen, bestraft hy ze met
uitdrukkingen vol verfoeijing, verwerpt de Vraagen die dwaas en zonder leeringe
(†)
zyn . Ongeleerd indedaad zyn ze altoos, hoe veel schyns van Geleerdheid en
Diepzinnigheid zy ook mogen aanneemen.
't Is niet min openbaar, dat de Apostel, te deezer plaatze, van Gezonde Woorden
spreekt, met een blykbaaren toeleg, om derzelver heilzaame of tot Deugdbetragting
opleidende strekking aan te wyzen: hy bevlytigt zich, om dit onder 't oog te brengen,
en in 't oog te houden. Hy verklaart dat dit een weezenlyk gedeelte is van zyn
denkbeeld, wegens de Gezonde Woorden; hy vervangt het in de omschryving des
gegeeven; hy zegt, dat het Woorden zyn in Geloove en Liefde, die in CHRISTUS JESUS
(§)
is . Wanneer hy gewaagt van de verfyningen en onderscheidingen, welke hy, met
zo veel keurigheid, afzondert van de Gezonde Leere, verzuimt hy nimmer aan te
wyzen, dat zy tot geen zedebevorderend einde strekken, of zelfs tot een
tegenovergesteld. Zy zyn niet alleen tot geen ding nut; maar schadelyk, tot verkeering
(✱)
der Toehoorderen . Zy zyn zo verre van Liefde te kweeken, dat zy Twistingen
(†)
voortbrengen . Zy bevorderen niet alleen de Godzaligheid niet; maar neemen in
(**)
meerder Godloosheid toe, en eeten voort gelyk de kanker . ----- In den loop zyner
onderrigtingen, voorspelt hy wederom dien Afval, welken hy, in zynen eersten Brieve,
voorzegd en beschreeven hadt als een Afval van 't Geloove; hier stelt hy denzelven
voor, als strydig met het Deugdbevorderend oogmerk der Gezonde Leere; en dat
het Zedebederf het gevolg zou weezen van dien Afval; na het optellen van verscheide
(††)
Ondeugden; die ontstaan zouden in die gevaarlyke tyden , geeft hy het Character
der Menschen op, met deeze woorden, Hebbende eene gedaante van Godzaligheid;
maar die de kragt daar van verloo-

(*)
(†)
(§)
(✱)
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(**)
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(*)

ren hebben . Wanneer hy voorts de Schriftuur aanpryst, als de eenige onberoerde
bron der gezonde Leere, merkt hy teffens op, dat dezelve nuttig is tot leering, tot
(†)
wederlegging, tot verbeteringe, tot onderwyzinge, die in de regtvaardigheid is .
Onmiddelyk hier op, geeft hy aan TIMOTHEUS een zeer staatlyk bevel, tot
(§)
onvermoeide naarstigheid in het prediken van het Woord , in den aandrang hier
van berigt hy het woord Gezonde Leere: want daar zal een tyd komen, in welken
(✱)
zy de Gezonde Leere niet zullen verdraagen , hy gebruikt het in den zelfden zin
als te vooren. Hy kenmerktekent dezelve, door haare Eenvoudigheid, in
tegenoverstelling van alle menschlyke onderscheidingen en bepaalingen; zy is het
(†)
(**)
Woord ; de Waarheid met geene fabelen vermengd ; zuiver van alle die
aangenomene of valsche begrippen, dubbelzinnige bespiegelingen, en betwistbaare
uitpluizingen, welke hy voorzag, dat in de Christlyke Kerk ontstaan zouden, en den
naam van Gezonde Leere aanneemen. ----- Hy kenmerktekent dezelve, door haare
zedelyke strekking, als geschikt om te wederleggen, te bestraffen en te vermaanen;
oogmerken, tot welker bereiking, Deugdkweekende Leer alleen bekwaam is. ----Hy kenmerktekent dezelve door beide die hoedanigheden, in zyne beschryving der
(††)
Persoonen, die ze niet zullen verdraagen ; hun afkeer daar van moet
toegeschreeven worden aan hunne eigene begeerlykheden; aan een bedorven
smaak, walgende van de eenvoudige waarheden der Euangelieleere, door
vooroordeelen genoegen scheppende in ydele scherpzinnigheden; of, door
bedorvene lusten, een wederzin opvattende tegen de heilige Leer van het Euangelie,
en zich vasthoudende aan koele afgetrokkene begrippen, die het Hart niet raaken,
en die losbandige begrippen, welke hunne geliefde ondeugden styven of toelaaten.
Gedreeven door zulke begeerlykheden, vergaderden zy zich Leeraars, als voldoening
schonken aan hunne kwaalyk bestuurde weetlust, of aan hunne vooroordeelen,
door staan te blyven op de onderscheidende scherpzinnigheden van eenig menschlyk
Leerstelzel; Leeraars, die, door hun met deeze op en bezig te houden, hunne aandagt
aftrokken van het Zedeleerende; Leeraars, die beginzels voortplantten, strookende
met hunne Zedeloosheid; zy waren ketel-

(*)
(†)
(§)
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(**)
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agtig van gehoor, zy schiepen alleen genoegen in het hooren van 't geen hun
kittelend streelde, door zamen te stemmen met hunne verkeerde begrippen of met
hunne bedorvene neigingen.
In den Brief aan TITUS, zo wel als in dien aan TIMOTHEUS, bedient zich PAULUS
meermaalen van het woord Gezond, op Geloof en Leere toegepast, en onveranderlyk
in dezelfde betekenisse. Onder de noodwendige vereischten, en de onvermydelyke
pligten van een Christen Opziender behoort, dat hy vasthieldt aan 't getrouwe woord,
dat naar de Leere is, op dat hy magtig zy beide om te vermaanen, door de GEZONDE
(*)
LEERE, en om de tegenspreekers te wederleggen . Deeze Gezonde Leere is de
eenvoudige Leer der Openbaaringe, zo als dezelve daar in wordt voorgedraagen,
onvermengd met iets van menschlyke vinding; hy zegt uitdruklyk, 't is het getrouwe,
het zekere, het ontwyffelbaare Woord gelyk hy 't geleerd hadt. 't Is eene Leer ter
Deugdoefening strekkende: want door dezelve zou hy in staat zyn te vermaanen.
----- Dat de Apostel zich toelegt om beide deeze kenmerken aan te duiden, blykt uit
(†)
zyne beschryving van de Teegenspreekers , die de Christen Leeraars, door de
Gezonde Leere, moesten wederleggen; dat is, door aan te toonen, dat hunne
scherpzinnigheden daar in geen grond hadden, niet door andere menschlyke
Leeringen tegen de hunne over te stellen. Zy waren ongeregelde Ydelheidspreekers,
die beuzelagtige denkbeelden uitventten onder het veelschynend en snorkend
vertoon van Verstand en Wysbegeerte, van diepzinnigheid of juistheid; en, langs
dien weg, verleiders van zinnen, leerende dat niet behoort. Hunne gevoelens waren
zedeloos, geheele huizen verkeerende; zy streelden de bedorvene neigingen der
Cretenseren, door den Propheet beschreeven, als altyd leugenagtig, kwaade
beesten, luie buiken. ----- Uit hoofde van beide deeze verkeerdheden hunner Leere,
beveelt de Apostel TITUS hun scherplyk te bestraffen; de ydelheid en zedeloosheid
hunner begrippen in klaaren dag te zetten, op dat zy gezond mogen zyn in 't
(§)
Geloove ; op dat zy mogen wederkeeren, tot de Eenvoudige en Deugdkweekende
Leer van het Euangelie, welke het eenig voorwerp des Geloofs is.
Om te doen zien, door welke middelen zy hier van waren afgeweeken, voegt hy
'er nevens, zich niet begee-

(*)
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(§)
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vende tot Joodsche Fabelen, welke deeze waren hebben wy reeds gezien; en
geboden der Menschen, de bepaalingen der voorschriften van menschlyke vinding,
(*)
waar door zy zich van de waarheid afkeerden , of dezelve verdierven; hier door
weeken zy desgelyks af van die Heiligheid, welke het einde is der
Euangelie-waarheid, zy beleeden dat zy GOD kenden, dikwyls dat zy hem volkomener
kenden, en zyn wil nauwkeuriger verstonden dan anderen; maar zy verlochenden
hem met de werken, alzo zy gruwlyk zyn en ongehoorzaam, tot allen goeden werk
(†)
ondeugende . ----- Het is in rechtstreeksche tegenoverstelling deezer valsche
Leeraaren, dat de Apostel, onmiddelyk in den Text, 'er byvoegt, Doch gy spreekt
het geen de Gezonde Leere betaamt: wat hy hier door meent, verklaart hy
(§)
breedvoerig in de volgende verzen; dat de oude mannen nugter zyn, enz. het is,
met één woord, het inscherpen der duidelyke Zedepligten in elken leevensstand.
(✱)
Wanneer hy onder de pligten der Oude Mannen telt Gezond in het Geloove , en
(†)
onder die van TITUS, het Gezonde Woord , kan 'er geen twyfel vallen, of hy bezigt
die uitdrukking in de gewoone en onveranderlyke betekenisse; en in 't laatste geval
(**)
verklaart hy het, door destigheid en onvervalschtheid , vry van alle besmetting
eens vreemden mengzels; met byvoeging dat het onverwerpelyk is; zynde de
eenvoudige Leer van het Euangelie geen Leer van menschlyken uitleg tegen eene
andere overgesteld, kan dezelve niet weder te rug gekaatst worden door den
tegenstander, indiervoege, dat hy, die daar tegen is, beschaamd worde; dat is tot
(††)
stilzwygen gebragt .
Daar kan geen klaarder of sterker bewys zyn, hoe weezenlyk een zedebevorderd
doeleinde in 's Apostels denkbeeld van Gezonde Leere is begreepen, of voor hoe
groot een gedeelte van de Gezonde Leere hy de Zedekunde houdt, dan zyne eigene
verklaaring van dat denkbeeld. 't Is opmerkenswaardig, dat hy, in negen verzen,
naa dit vermaan, tot het spreeken van 't geen de Gezonde Leere betaamt, geene
melding altoos maakt van een der Leerstellingen des Christlyken Geloofs; en als
hy, ten laatsten, eenige derzelven opnoemt, doet hy het niet met eene stipte
bepaaling of breede ontvouwing; maar hy stelt ze alleen
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voor als kragtig werkende beginzels tot een deugdzaam gedrag. Wanneer hy spreekt
van de Zaligmaakende Genade GODS aan alle Menschen verscheenen, beschryft
hy dezelve alleen als ons leerende, dat wy de wereldsche begeerlykheden verzaaken,
(*)
regtvaardig en godzalig zouden leeven in deeze tegenwoordige wereld . Wanneer
hy gewaagt van de Zalige Hoope en de verschyning van CHRISTUS ten Oordeele, is
het alleen om ons, dezelve verwagtende, aan te zetten, tot het getrouw betragten
(†)
van de Pligten deezes leevens . Wanneer hy vermeldt dat CHRISTUS zich zelven
voor ons in den dood heeft overgegeeven, geschiedt het enkel om den
deugdbevorderenden invloed daar van in te scherpen, op dat hy ons zou verlossen
(§)
van alle ongeregtigheid, en zich een eigen Volk reinigen, yverig in goede werken .
In het bevel, derhalven, om te spreeken, 't geen der Gezonde Leere betaamt,
pryst de Apostel, op het onbetwistbaarste aan, een Heilig leeven in 't algemeen in
te boezemen, en op alle de byzondere Pligten der Zedeleere aan te dringen, en
bezorgd te zyn om niet te hairklooven over de Leerstellingen van het Euangelie, of
dezelve met eene kiesche keurigheid te bepaalen; maar ze ernstig aan te dringen
als beweegredenen en drangmiddelen tot de Deugden eens Christlyken Wandels.
Zo bezorgd is hy, dat TITUS, en alle diens Opvolgers, naar dit voorbeeld hunne Leere
zouden inrigten, dat hy 'er byvoegt: Spreekt dit, en vermaant en bestraft met allen
(✱)
ernst . Hy is deezes onderwerps zo vol, dat hy 'er toe wederkeert, en naa verscheide
(†)
andere Zedepligten aanbevolen , en door de byzondere Leerstellingen van het
(**)
Euangelie aangedrongen te hebben , legt hy TITUS op: Dit is een getrouw Woord,
en deeze dingen wil ik dat gy ernstig bevestigt, op dat de geenen, die aan GOD
gelooven, zorge draagen om goede Werken voor te staan: deeze dingen zyn het
die goede en nuttig zyn den Menschen; maar wederstaat dwaaze vraagen, en
(††)
geslachtrekeningen, en strydingen over de Wet: want zy zyn onnut en ydel . De
Man, die zich daar toe begeeft en ze voortplant, noemt de Apostel een Kettersch
(§§)
Mensche , dewyl hy, door het bepaa-
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len en uitpluizen van de eenvoudige Euangelie waarheden, Verdeeldheden en
Partyschappen in de Kerk verwekt.
('t Vervolg en Slot by de naaste gelegenheid.)

Waarneeming, wegens de heilzaame uitwerking der Cicuta, in
hartnekkige rheumatike pynen.
Door
, M.D.
Een Man, ruim veertig Jaaren oud, van eene zeer gezonde ligchaamsgesteldheid,
klaagde my, dat hy, zedert eenige maanden, aan zwaare pynen in de Lenden
zukkelde, die hy door eene gevatte koude gekreegen, en waarvoor hy reeds, zedert
geruimen tyd, dog te vergeefsch, verscheiden geneesmiddelen, zo wel inwendig
als uitwendig, gebruikt hadt. ----- Onder deeze middelen, waren de Zweetmiddelen,
het wasschen met verscheiden versterkende Spiritus, het zo geroemde Unguentum
van Home, de Vesicatoria, en de Electriciteit, de voornaamste. ----- De pynen waren
aanhoudend, dog verergerden, zo dra de Lyder in 't bed kwam; en dit, gevoegd by
de overige kentekenen, overtuigde my dat het een Dolor Rheumaticus was. ----Vermits de Lyder reeds zeer veele beproefde middelen gebruikt had, zo viel ik op
de gedachten de Cicuta eens in dit geval te beproeven, en wel de Weener Cicuta,
(overtuigd zynde uit meer dan een geval, dat deeze veel meer uitwerking doet als
die, welke in ons Land groeit.)
Ik schreef, ten dien einde, de pillen uit het Extractum Cicutae voor, en liet daarvan,
in den beginne, des morgens en 's avonds, telkens twee pillen, ieder van twee grein,
gebruiken; vervolgens liet ik op de pynlyke plaats een Emplastrum Cicutae leggen,
en verzogt den Lyder, na verloop van eenige dagen, eens weder by my te komen.
----- Geduurende de eerste agt dagen bespeurde hy geene de minste verligting van
pynen, en dit deed my besluiten de dosis te vermeerderen tot zes pillen 's daags.
----- De eenigste uitwerking, welke hy hierop bespeurde, was eene sterke branding
en pyn in de waterloozing; dog de pyn in de Lenden bleef dezelfde. Ik liet van tyd
tot tyd het pleister vernieuwen, en vermeerderde het inwendig ge-
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bruik tot agt pillen 's daags. ----- Naa dat men hiermede bynaa een maand tyds had
aangehouden, kreeg de Lyder een uitslag, die zig voornaamentlyk tot den rug en
aan den voorkant van den Buik bepaalde, by welke de pyn merkelyk begon te
verminderen; zo dat de Lyder zig na alle richtingen konde beweegen. En schoon,
door het aanhoudend gebruik der voornoemde middelen, de pyn niet geheel heeft
kunnen weggenomen worden, zo is ze tog thans zeer draaglyk; en men kan zeggen,
dat de Cicuta in dit geval meer gedaan heeft, dan alle de andere zo beroemde en
met recht gepreezen middelen.

Natuurlyke historie der kemphaanen.
(Volgens den Heer DE BUFFON.)
De Kemphaan, oudtyds by ons Kemperke genaamd, heet, in 't Latyn, Avis Pugnax;
in 't Fransch, Paon de Mer, of Conbattant; in 't Engelsch; Russe; in 't Zweedsch en
Deensch, Brushane; in 't Poolsch, Ptakbitny.
Het moge vreemd luiden, dat men aan Dieren een naam toevoegt, welke alleen
geschikt schynt voor een Krygsman; doch deeze Vogels volgen ons na; niet alleen
houden zy met elkander tweegevegten; maar stryden ook, in geregelde benden
tegen den anderen optrekkende. Die krygsdrommen bestaan alleen uit Mannetjes,
die, naar der meesten gedagten, in deeze Vogelsoort, veel talryker zyn dan de
Wyfjes: dezelve wagten, van den strydenden hoop afgescheiden, den uitslag van
't gevegt, en zyn de prys der overwinninge: de Liefde schynt derhalven de oorzaak
van dien Oorlog, welke de Natuur moet goedkeuren, dewyl dezelve dien veroorzaakt,
en noodwendig gemaakt heeft, door de onevenredigheid tusschen het getal der
Mannetjes en Wyfjes in deeze soort.
Elke Voortyd komen deeze Vogels in groote benden op de kusten van Holland,
Vlaanderen en Engeland, en in alle die Landen gelooft men dat zy uit veel Noordlyker
Gewesten komen: men kent ze ook aan de Zeekusten van Duitschland; in Zweeden
zyn ze veelvuldig, in Deenemarken, ja tot in Noorwegen, worden ze gevonden. MUL-
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tekent op, dat hy 'er drie uit Finmark ontvangen heeft.
Men is in 't onzekere, werwaards de Kemphaanen zich vervoegen, om den Winter
door te brengen. Naardemaal ze geregeld in het Voorjaar tot ons overkomen, en
twee of drie maanden op onze kusten zich onthouden, schynt het dat zy gemaatigder
Lugtstreeken opzoeken; en indien de Waarneemers ons niet verzekerden, dat zy
van 't Noorden kwamen, zou men grond schynen te hebben om te vermoeden, dat
ze, in tegendeel, uit het Zuiden herwaards toogen: dit doet my veronderstellen, dat
het met de Kemphaanen gelegen is als met de Sneppen, die gezegd worden uit het
Oosten te komen, en na het Westen of Zuiden te vertrekken, terwyl zy niets anders
doen dan van het Gebergte nederdaalen in de Vlakten, en uit de Vlakten weder na
het Gebergte te verhuizen. De Kemphaanen kunnen desgelyks niet van verre komen,
en zich in verschillende plaatzen van 't zelfde land, in verschillende saizoenen,
onthouden: en dewyl zy dat byzondere hebben, te weeten, hoe dat hun stryden, en
hun Pluimadie, ten stryd geschikt, alleen in den Voortyd gezien wordt, is het zeer
mogelyk, dat zy, op andere tyden, ongemerkt doorgaan, en misschien in 't gezelschap
der Ruiteren, tot welken zy veel betrekking, en met welken zy zelfs veel
overeenkomst, hebben.
De Kemphaanen zyn van grootte als de Ruiter met roode Pooten, een weinig
minder hoog van Schenkelen; de Bek heeft dezelfde gedaante; doch is veel korter;
de Wyfjes zyn doorgaans veel kleinder dan de Mannetjes, en gelyken op elkander
door de Pluimadie, die wit is met bruin gemengd; doch de Mannetjes verschillen, in
den Voortyd, dermaate van elkander, dat men ieder voor een Vogel van eene
verschillende soort zou aanzien. Van honderd, by den Heer KLEIN gebragt, waren
'er geen twee geheel gelyk: zy verschilden, of in grootte, of in kleur, of in gedaante
en dikte der kraage, van dikke overeindstaande vederen om den Hals. Deeze
Halsvederen komen eerst in den Voortyd voor den dag, en versieren ze niet langer
dan de Paartyd duurt. Dan, behalven deezen aangroei van Vederen, ziet men op
dien tyd, aan den Kop en rondsom de Oogen, eene menigte van vleeschagtige, en
als met bloed opgevulde, gezwellen: dit dubbel voortbrengzel veronderstelt in deeze
Vogelen een zo groote kragt van voortbrengend vermogen, dat dezelve hun, om zo
te spreeken, eene
LER
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andere, veel voordeeliger, veel sterker en fierder gedaante geeven, welke zy niet
verliezen, dan naa dat zy een gedeelte hunner kragten in het stryden, en in 't voldoen
hunner minnedrift gesleeten hebben. ‘Ik ken,’ schryft ons de Heer BAILLON, ‘geen
Vogel, in welke de Liefde zich natuurlyk kragtiger werkend toont dan in den
Kemphaan; geen Vogel heeft de Balletjes zo sterk en groet, naar evenredigheid,
als die deelen ter Voortteelinge zyn in den Paartyd: men kan hier uit afleiden, hoe
groot zyn krygsdrift moet weezen, daar dezelve gekweekt wordt door zyn Liefdedrift,
en werkt tegen zyn Mededingers. Ik heb dikwyls deezen Vogel gevolgd in onze
moerassen van Picardie, waar zy in de maand April aankomen, te gelyk met de
Ruiters; doch in minderen getale: hun eerste werk is paaren, of liever om de Wyfjes
te vegten: deeze zetten door een zagt geschreeuw, de drift der vegtenden aan,
dikwyls duurt de stryd lang, en is zomtyds bloedig; de overwonnene kiest de vlugt;
doch het geschreeuw van 't eerste Wyfje, 't geen hy hoort, doet hem de bekomene
nederlage vergeeten, en hy is gereed, op nieuw, met den eersten Mededinger, die
hem voorkomt, in 't strydperk te treeden: deeze kleine oorlog wordt alle morgen en
alle avonden hervat, tot dat de Kemphaanen vertrekken, 't geen in de maand May
voorvalt: want 'er blyven by ons geene dan eenige zwakke over, en men heeft nooit
de nesten der Kemphaanen in onze moerassen gevonden.’
Deeze nauwkeurige en wel onderrigte Waarneemer merkt op, dat zy met Zuide
en Zuid-ooste winden uit Picardie vertrekken, en na de kusten van Engeland
overvliegen, waar men weet dat zy in grooten getale nestelen, byzonder in het
Graafschap Lincoln: waar men 'er jagt op maakt; de Vogelaar wagt het tydstip af
dat zy vegten, om ze het net over 't hoofd te werpen: men is gewoon ze vet te mesten
met melk en kruim van brood, doch men moet ze, om ze rustig te houden, in kleine
donkere hokken opsluiten: want zo ras zy het licht zien, beginnen zy te vegten: de
opgesloote staat kan dus hun vegtenslust niet uitdooven. Plaatst men de
(*)
Kemphaanen in Vogelvlugten, zy daagen alle andere Vogels ten stryd uit ; is 'er
een hoekje met gras, zy vegten om 't be-

(*)

In China zyn 'er Vogels, die Vegt-Vogels geheeten, en door de Chineezen opgevoed worden,
niet om het zingen; maar om zich te verlustigen met de geweldige stryden, welke zy houden,
l' Histoire generale des Voyages, Tom. IV. p. 487. 't Is, egter, uitgemaakt, dat deeze onze
Kemphaanen niet zyn: dewyl de Chineesche Vogeltjes, naar men berigt, niet veel grooter zyn
dan onze Vinken.
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zit; en daar zy roemziek schynen, betoonen zy nooit grooter moed in het vegten,
dan wanneer 'er toekykers om heen staan. De ruige Halskraag der Mannetjes dient
hun niet alleen tot een krygscieraad, maar tot eene soort van wapenrusting, een
schild waar op zy de slagen kunnen afweeren; de Vederen zyn lang, sterk, en digt.
Zy steeken dezelve, by het aanvallen, op eene dreigende wyze overeinde. En het
is bovenal door de kleuren van deezen Halskraag, dat zy van elkanderen verschillen;
deeze is ros by eenigen, graauw by zommigen, wit by anderen; terwyl eene schoone
donkere violetkleur in den Halskraag van eenige speelt. De witte Halskraagen zyn
de zeldzaamste; dit Liefde- en Stryd-teken verandert niet min in gedaante dan in
kleur, geduurende den tyd dat het aangroeit. ----- Maar dit schoon cieraad valt weg
door het ruijen deezer Vogelen, omtrent het einde van Juny, als of de Natuur de
Kemphaanen alleen opgecierd en gewapend hadt voor den tyd der Liefde en des
Gevegts: de roodverwige puistjes, die den Kop bedekken, verbleeken en gaan weg,
en vervolgens wordt die plaats met vederen bezet. In deezen staat ziet men geen
onderscheid tusschen Mannetjes en Wyfjes, als dan vertrekken zy van de plaatzen,
waar zy de nesten gemaakt en gebroed hebben; zy nestelen in menigte by elkander,
even als de Reigers, dit alleen was ALDROVANDUS genoeg om ze onder de Reigers
te tellen; doch de grootte en de gansche gestalte der Kemphaanen verschilt zo veel
van die der Reigeren, dat zy tot geene soort van Reigers kunnen gebragt worden.

Waarneemingen, gedaan op de mantis, eene soort van springhaan.
Door den Abbé Poiret, Journal Physique.
De Mantis is een Insect, 't geen zich byzonder onthoudt in de Zuidlykste
Landschappen van Frankryk;
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de keurigheid van deszelfs gestalte, de fraaiheid der vleugelen, en schoone groene
kléur, doen de Mantis onder de schoenste Infecten van Europa eene waardige
plaats bekleeden. Zyn uitwendig voorkomen heeft niets van die wanstaltigheid,
welke zo veel afzigtigheids geeft aan de meeste andere Schildvleugelige Insecten;
zyn kop is plat, van eene driehoekige gedaante; zyn schild is langwerpig en
welgemaakt; zyn houding heeft iets grootsch, en van dien aart zyn ook de meeste
beweegingen van dit Diertje. Dikwyls recht het zich op de vier pooten overeinde,
houdt den kop overeinde met de twee voorpooten vereenigd en zamengevouwen.
Dit doet hem by de Landlieden den naam van Pregus Diou, of Prie-Dieu, dat is:
God-Bidder, krygen.
Wie zou gelooven, dat de Mantis met een zo inneemend uitwendig voorkomen,
en een houding, die hem voor een Godsdienstig Insect doet houden, van bloed en
verscheuring leeft? De Natuur heeft hem wapenen gegeeven, overeenkomstig met
zyne wreede geaartheid. De twee voorpooten aan 't bovenste van het schild vast,
bestaan uit zeer sterke spieren. De pooten zyn met twee reijen van zeer sterke
tandjes bezet, en eindigen in een zeer scherpe klaauw. Met deeze zo gedugte
wapenen verklaart hy den oorlog aan andere Insecten. Ongelukkig het Insect dat
in zyne klaauwen valt! Hy grypt het volvuurig aan; eens geklemd tusschen die
dubbele rei van scherpe tandjes, valt het den sterksten onmogelyk, den minsten
wederstand te bieden; de wreede eet ze geheel op, laatende doorgaans alleen den
buik, als een te ruw voedzel, leggen. Zyne kaakbeenen zyn snydende, omzet met
vier kleine baardjes, dienende om de stukjes, die hem dreigen te ontvallen, op te
houden. Zyne biddende gestalte is niets minder dan dezelve schynt aan te duiden.
Hy zet zich niet overeinde, en houdt de voorpooten niet zamengevouwen
opgeheeven, dan om te listiger de voorbygaande Insecten te betrappen. Door dit
geveinsd gebaar bedriegt hy de geenen die hem niet kennen, en spaart zelfs zyns
gelyken niet.
Zie hier een geval van 't welk ik ooggetuigen geweest ben, en 't geen my geneezen
heeft van de voordeelige gevoelens, ten opzigte van de Mantis opgevat. Ik bewaarde
'er een, zints acht dagen, onder een glas. In den beginne wist ik niet waar mede dit
Insect te voeden, geen der planten, welke ik 't zelve aanboodt, wilde het
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eeten; wanneer ik een andere Mantis 'er byzette, om hem het aangenaame der
gezelligheid te bezorgen, viel hy 'er op aan, en verslondt dien. Hier door onderrigt
wat hy wilde nuttigen, voldeed ik zyne scheurzieke vraatlust, ten koste van 't leeven
van andere Insecten; hy nam ze alle met greetigheid, en spaarde zelfs de sterkste
Springhaanen niet, die, ondanks hunne hardheid, zyne klaauwen niet ontgaan
konden.
Op zekeren dag gaf ik myne Mantis een jong Mannetje dat zeer leevendig en vlug
was, in de hoope, dat diens fraaiheid en minnekoozeryen deeze wreede zouden
verzagten. In de daad, deeze eerst genaderd om zyn hof te maaken, werd, in den
beginne, alleen afgeweezen door eenige slagen met de pooten; doch al te zeer
dringende tot lustvoldoening, greep myn Mantis het Mannetje aan, en het moest
het met den kop boeten. Schoon zonder kop, hadt het niets van de eerste
leevendigheid verlooren, het hieldt niet min volvuurig aan, zo dat het al wringende
en draaijende zyn oogmerk bereikte, en met de voorpoten die wreede als omvatte.
Ik was nieuwsgierig welk een wraak dit Mannetje zonder kop zou kunnen neemen.
Maar nauwlyks kon ik myn eigen oogen gelooven, wanneer ik zag, dat het alle
verstoordheid liet vaaren, om alleen te voldoen aan de begeerte door het Wyfje in
dit Mannetje verwekt. Een oogenblik daar naa vond ik ze, met de daad, gepaard;
en om my ten vollen te verzekeren van een zo zeldzaam verschynzel, nam ik het
glas weg, en, naa den poot om den hals van myne Mantis geslingerd, losgemaakt
te hebben, liet ik die vliegen. De Mantis hief zich in de hoogte, neemende het
Mannetje mede. Ik zogt ze zagtlyk van een te scheiden; doch zy hielden zo vast,
dat ik de lyven zeer uitrekte, zonder de bedoelde scheiding te bevorderen: ik liet af
van ze verder te stooren; en zag ze meer dan een uur in dezelfde gestalte. ----- 's
Anderen daags 's morgens deedt zich een nieuw voorwerp van wreedheid op aan
myn oog. Het nog lillend overschot van het Mannetje diende myne Mantis tot een
ontbyt, en werd geheel, op den buik naa, die ook van de andere Insecten overbleef,
opgeëten.
Voorts heb ik de Mantis ryklyk van spyze voorzien; doch de voorkeus viel op
Dieren van 't eigene geslacht. Wyders heb ik in de Mantissen opgemerkt, dat ze
alle dezelfde maate van scheurzieke verslindzugt niet bezaten; dat de Mannetjes
veel min vraatig waren dan de Wyfjes. Ver-
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scheiden, zo Mannetjes als Wyfjes, heb ik bewaard, die veertien dagen, en zelfs
langer, zonder eenig voedzel te nuttigen, leefden, en, ondanks die onthouding, niet
min leevendig en lustig dan andere waren.
Dit geval heeft my aanleiding gegeeven tot het opstellen van eene Verhandeling,
over de Gevoeligheid der Insecten.
(Deeze in een volgend Stukje.)

Uittrekzel van eene reize, door de capiteins Cook, Clerke en Gore,
na den Stillen Oceaan, in de jaaren MDCCLXXVI, MDCCLXXVII,
MDCCLXXVIII, MDCCLXXIX en MDCCLXXX, met de schepen de
Resolution en Discovery, om ontdekkingen in het noorder halfrond
te doen.
(Vervolg van bladz. 303.)
Op Nootka zagen wy slegts twee Dorpen, 't getal van welker Inwoonderen op 2000
mag begroot worden. Het Dorp, aan den ingang van den Inham, ligt op den kant
van een hoog opgaanden grond, die vry steil oploopt van 't strand tot het bosch, by
't welk het Dorp gebouwd is. De Huizen staan in drie ryen, allengskens boven
elkander opklimmende; de grootste staan voor, de kleinste agter aan, behalven
eenige die afzonderlyk aan beide de einden gevonden worden. Deeze reekzen van
Huizen zyn, op ongelyke afstanden, van elkander gescheiden door nauwe steegjes,
waarmede men opgaat; doch de weg tusschen de Huizen in de langte is veel breeder.
Schoon 'er eenige geregeldheid doorstraale in deeze schikking, vondt men dezelve
niet in de huizen op zichzelven beschouwd. Want elk der Afdeelingen, door de
steegen gemaakt, kan aangemerkt worden als één of als verscheide huizen: dewyl
'er geen geregelde of volkomene scheiding van binnen of van buiten gevonden
wordt. De Huizen zyn gebouwd van zeer lange en breede planken, met de zyden
op elkander rustende, hier en daar aan elkander vastgemaakt: zy hebben zeer
zwakke posten, of liever stokken, vry wyd van een aan de buitenzyde even als de
planken vastgehegt; doch van binnen eenige sterke stokken. De hoogte van de
zyden en vooreinde deezer Huizen is zeven of acht voeten; doch het agterste
gedeelte is een weinig hooger;
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waardoor de planken, die het dak uitmaaken, voorwaards hangen en los liggende
naar welgevallen kunnen verplaatst worden, of digt tegen een om den regen buiten
te weeren, of by goed weer opengeschooven, om lucht in, en rook uit, te laaten.
----- Over 't geheel zyn het jammerhartige hutjes, met weinig kunst en zorge
toegesteld: want schoon men de zydplanken op zommige plaatzen vry digt doet
sluiten, op andere gaapen ze geweldig: geene geregelde deuren zyn 'er in die
wooningen; de eenige ingang is een gat, waar de ongelyke lengte der planken
toevallig eenige opening gelaaten heeft: in zommige gevallen laat men de planken
wat over elkander schieten, of twee voeten van elkander af, en dan heeft men den
ingang te dier plaatze. Desgelyks zyn 'er gaten, tot kykvensters dienende aan de
zyden; doch zonder eenige geschiktheid of regel, voor deezen hangen matten om
den regen af te schutten.
Aan den binnenkant kan iemand dikmaals zulk een reeks Huizen onafgebrooken
van het eene tot het andere einde doorzien: want, hoewel 'er doorgaans de beginzels
van scheidingen zyn om de plaats voor byzondere gezinnen af te zonderen, beletten
zy het gezigt niet, en bestaan dikwyls alleen uit een plankstuk loopende van de zyde
tot het midden van het Huis; zo dat, indien ze opgemaakt waren, het geheel zou
vergeleeken mogen worden by eene lange stalling, met plaatzen voor paarden te
wederzyden en een breeden doorgang in 't midden. ----- Digt aan de zyden van elk
deezer deelen, is een kleine bank van planken, vyf of zes duimen hooger dan de
vloer in 't algemeen, en bedekt met matten, waarop de Gezinnen zitten en slaapen.
Deeze banken zyn doorgaans zeven of acht voeten lang en vier of vyf breed. In 't
midden is de stookplaats, zonder haardstede of schoorsteen. In een Huis, staande
op 't einde van de middelste reeks, bykans geheel van de rest afgezonderd door
een welfluitende afdeeling, en het geregeldste in den aanleg van allen die ik zag,
waren vier van deeze banken, elk derzelven in een hoek geschikt voor byzondere
Gezinnen, doch door goen planken van elkander afgescheiden: het middelste
gedeelte van het Huis scheen voor allen gemeen.
Het Huisraad bestaat meerendeels uit een groot aantal kassen en kisten van
allerlei grootte, doorgaans op een gestapeld, digt aan de zyden of de einden der
Huizen;
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hierin zyn hunne beste Kleederen, Vellen, Maskers, en andere dingen by hun in
waarde. Eenige deezer zyn dubbeld, of de een dient den ander tot een dekzel:
andere hebben dekzels met lederen tongen tot scharnieren: nog andere een groote
schuif of gat in 't bovenste gedeelte om de dingen in te doen en uit te haalen. Niet
zelden zyn ze zwart geverfd, en vercierd met de tanden van onderscheide dieren,
ook wel gesneeden met de afbeeldingen van Vogelen en Beesten. ----- Haar overige
Huisraad bestaat in groote langwerpige of vierkante bakken om water en andere
dingen in te bewaaren, ronde houten nappen, en schotels omtrent twee voeten lang
waaruit zy eeten, voorts uit manden van teenen of mat gevlogten. ----- Hun
Vischtuigen en andere gereedschappen hangen in verscheide deelen der wooning,
zonder de minste orde; zo dat het geheel een tooneel van verwarring is; de eenige
plaatzen, waar deeze ongeredderdheid niet gevonden wordt, zyn de Slaapplaatsen,
waarop men niets dan matten ziet: die zyn ook zuiverder of van een fyner soort dan
zy gemeenlyk in hunne vaartuigen gebruiken.
De morssigheid en stank hunner Huizen evenaart die ongeschiktheid: want gelyk
zy hun Visch binnens huis droogen, beredderen zy die daar ook, dit met de beenen
en andere brokken onder het eeten op den grond geworpen, met meer soorten van
vuiligheid, ligt overal op hoopen, welke ik geloof dat zy nooit wegneemen, eer zy
hun in 't loopen hinderen. In 't kort hunne Huizen zyn zo morssig als Varkenshokken
en stinken van Visch, traan, en rook.
Maar, ondanks alle die vuiligheid en ongeschiktheid hunner Huizen, zyn 'er veele
met Beelden vercierd. Deeze zyn niets meer dan stronken van groote Boomen, vier
of vyf voeten hoog, alleen of by paaren staande aan het boveneinde van het vertrek,
van vooren met een Menschen aangezigt gesneeden; met de armen en handen op
zyde, en met onderscheide kleuren beschilderd. Een mat hing, by wyze van een
gordyn, voor de meesten: dit bedekzel wilden de Inwoonders niet altoos opligten,
zo dat wy de geheele monsteragtige gedaante konden beschouwen, en, wanneer
zy ze ontblootten, scheenen zy dezelve, op eene geheimzinnige wyze, toe te
spreeken. Ook kwam het ons voor, dat zy, op zommige tyden, deezen Beelden
eenige offeranden toebragten; althans zy verzogten van ons, zo als wy hunne
beduidingen verklaarden,
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iets aan deeze Beelden te geeven, wanneer zy ze ontdekten. Hier uit was het
natuurlyk voor ons op te maaken dat deeze Beelden de Toonbeelden hunner Goden
of Tekens waren van eenig Godsdienstig of Bygeloovig voorwerp: nogthans hadden
wy bewyzen van de weinige weezenlyke waarde, welke zy 'er op stelden: want voor
eene kleine hoeveelheid van Yzer of Koper zou ik alle de Goden deezer plaatze,
(indien deeze Beelden Goden waren,) hebben kunnen koopen: ik zag geen Beeld
of het werd my aangebooden, en ik kogt 'er twee of drie van de kleinste soort.
De hoofdbezigheid der Mannen schynt te bestaan in Visschen, in het dooden van
Land- en Zeedieren ten onderstand der Huisgezinnen: want wy zagen weinigen
hunner eenig ding in de Huizen bedryvende; terwyl de Vrouwen bezig waren met
het vervaardigen hunner linnen en wollen Kleederen, en het toebereiden van Visch,
bovenal Sardynen, om dezelve te droogen: zy droegen ze ook van 't strand in teenen
manden, naa dat de Mannen ze met de Canoes aangevoerd hadden. De Vrouwen
worden ook in de kleine Canoes uitgezonden om Mosselen en andere
Schulpvisschen op te zamelen, en misschien tot andere verrigtingen: want zy weeten,
zo behendig als de Mannen, met die vaartuigen om te gaan; de Mannen, met de
Vrouwen in een zelfde Canoe gezeten, betoonen weinig oplettenheid op de Sexe,
door dezelve aan te bieden om voor haar te roeijen; ook laaten zy, in andere
omstandigheden, geene tederheid voor de zwakke Kunne blyken.
De Jongelingen kwamen ons voor de bedryfloosten in deeze geheele Maatschappy
te weezen: want zy zaten buiten, by hoopen, zich in de zon verwarmende of lagen
in 't zand op 't strand te kruipen, ten zelfden einde even als zwynen, zonder eenig
dekzel. Dit verwaarloozen der betaamlykheid vondt alleen plaats by de Mannen.
De Vrouwen waren altoos voegelyk gekleed en gedroegen zich zedig, allen lof
verdienende van wegen de bewaaring der schaamte haarer Sexe eigen; te
verdienstlyker by haar, dewyl de Mannen des geen gevoel schynen te hebben.
't Was, egter, onmoogelyk voor ons, dat wy nauwkeurig hunne Huislyke
Leevenswyze en Bezigheden konden waarneemen in een enkel bezoek van weinig
uuren, gelyk ons eerste zeer kort duurde. Want wy mogen vry
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veronderstellen, dat, ter gelegenheid onzer aankomst, de arbeid der meeste
Dorpelingen stil stondt, en eene groote verandering maakte in hunne gewoone wyze
van doen in hunne Huizen, geduurende de gezellige uuren, welke zy daar in slyten.
Wy hadden veel beter gelegenheid om over hunnen aart, en zelfs eenigermaate
over hunne leevenswyze, te oordeelen uit de herhaalde bezoeken, die veelen aan
boord onzer Schepen in hunne Canoes afleidden: in deeze brengen zy een groot
gedeelte huns tyds, bovenal in den Zomer, door. Wy namen waar dat zy in dezelve
niet alleen veeltyds eeten en slaapen; maar ook, van hunne kleederen ontdaan
hebbende, in de zon gaan leggen, op dezelfde wyze als de Jongelingen op 't strand
lagen. Hunne grootste Canoes zyn, in de daad, ruim genoeg tot dat oogmerk, en
vaaren volmaakt digt, zo dat zy, onder het dekzel van een beestenhuid, behalven
by regenagtig weer, 'er beter woonen dan in hunne Huizen.
Hun Voedzel schynen zy meest uit zee te haalen, deeze verschaft hun Visch,
Mosselen, andere Schulpvisschen, en Zeedieren. Onder de eerstgemelde telt men
voornaamlyk Haring, Sardynen, twee soorten van Braassems, en kleine Kabbeljaauw.
Doch de Haringen en Sardynen worden niet alleen in het saisoen versch geëeten;
maar dienen hun tot opgelegden voorraad; gedroogd en gerookt worden ze bewaard
in matten opgepakt, die bondels maaken van drie of vier voeten in 't vierkant. De
Haringen verschaffen hun eene andere soort van dienstigen voorraad, bestaande
in een groote menigte van kuit, zeer aartig bewaard. Deeze wordt omstrooid of als
ware omkorst met kleine takjes van den Canadiaanschen Pynboom. Zy bereiden
ze ook met lang smal Zeegras, 't geen in groote hoeveelheid op de rotzen onder 't
water groeit: men bewaart het in van mat gemaakte korven, en gebruikt het weder
met 't water bevogtigd. Het mag aangemerkt worden als het Winterbrood deezer
Volken, en 't smaakt niet kwaalyk. Zy roosten ook eene soort van groote Mosselen,
steeken die aan speeten, neemen 'er van als 't hun gelust, zonder eenige verdere
toebereiding, ze egter zomtyds in traan als een saus doopende.
Van de Zeedieren dient de Bruinvisch hun ten gemeenzaamsten voedzel, het vet
zo wel als 't vleesch snyden zy in groote brokken, en deeze, even als de Haringen
toegemaakt hebbende, eeten zy ze, zonder eenige verde-
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re toebereiding. Zy maaken ook van deezen Visch, versch gevangen, eene soort
van soep, op eene zonderlinge wyze; doende de stukken in een vierkant houten
vat, met water, waarin zy heete steenen werpen tot dat zy denken dat alles gaar is:
zy haalen de steenen 'er uit, en doen 'er op nieuw gegloeide in met een gespleete
stok die voor een tang dient: het vat staat ten dien einde digt by het vuur. Dit is by
hun een vry algemeen eeten, en schynt een sterk voedende spyze uit te leveren.
----- De Traan, welke zy van deeze en andere Zeedieren krygen, wordt by hun ook
in groote menigte gebruikt; zo alleen, wanneer zy dezelve scheppen met een lepel
van hoorn, of als met ander voedzel vermengd, in welk geval de Traan tot saus
dient. Over het geheel lydt het geen twyfel, uit eene menigte van zamenloopende
omstandigheden, dat dit Volk hun Dierlyk Voedzel meest uit Zee haalt; alleen schieten
zy met hunne pylen, nu en dan eenige Vogelen.
Daar de Canadiaansche Pyn en het Zeegras, op welken de Vischkuit gestrooid
wordt, hun eenig Winter-eeten uit het Groeiend ryk uitmaakt, bedienen zy zich, als
de Lente komt, van verscheide andere Gewassen. De allergemeenste waren twee
soorten van Wortelen Machkatte en Koohquoppa geheeten, zoet van smaak, en
lymerig, zy worden rauw gebruikt. Ook hebben zy een grooten voorraad van Wortelen
Aheita genaamd, in smaak zeer gelykende naar ons Zoethout; 'er was nog een
andere Vaarenwortel, welks bladeren nog geslooten waren. Desgelyks nuttigen zy
rauw een' anderen kleinen, weinig smaak hebbenden Wortel, omtrent de dikte
hebbende van de Sarsaparilla: doch wy weeten niet tot welk eene plant dezelve
behoorde. Zy delfden ook uit den grond, naby het Dorp, een zeer langen en getakten
Wortel, dien zy voorts opaten. 't Is waarschynlyk, dat zy, met de vordering tot het
zagter jaargetyde, veele andere kruiden tot spyze krygen, welke wy niet zagen Want,
schoon 'er geen blyk van Landbouw zich by hun opdoet, zyn 'er eene menigte van
Kruis- en Aalbessenboomen, wier vrugten zy in den natuurlyken staat kunnen eeten,
gelyk wy zagen dat zy de bladeren van eenige boomen deeden. Wy moeten hier,
nogthans, aanmerken, dat een der vereischten, welke zy in allen voedzel vorderen,
hier in bestaat: dat het van een zagten of althans geen scherpen smaak zy: want
zy wilden niet proeven van de uijen of knoflook, schoon zy 'er een grooten voorraad
van te koop bragten, toen zy vernamen
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dat wy 'er op gesteld waren. In geen van onze spyzen scheenen zy smaak te vinden,
en als wy hen sterken drank gaven, toonden zy 'er hun afkeer van, als van iets
onnatuurlyks en onsmaaklyks.
Schoon zy, by wylen, kleine Zeedieren rauw eeten, is het hunne doorgaande
gewoonte de spyzen te roosten of te braaden: want zy weeten niets van onze wyze
van kooken: of men zou het bereiden van het Bruinvissoep, daartoe moeten brengen:
en hunne vaten, alle van hout zynde, kunnen tot dat einde niet dienen.
Hunne wyze van eeten komt volmaakt overeen met de morssigheid van hunne
Huizen en Persoonen: want de vaten en schotels, waar in zy de spyze doen, schynen
nooit gewassen naa dat ze gemaakt zyn, en de vuiligheden van een voorigen maaltyd
worden alleen door den eerstvolgenden afgewischt. Zy scheuren ook alles klein
met hand en tand: want schoon zy hunne messen gebruiken om de grootere stukken
af te snyden, zyn ze tot nog niet bedagt geweest om deeze tot kleinder stukjes en
mondvollen te verkleinen, door 't zelfde middel, hoe zeer dit veel voeglyker en
zindelyker is. Maar zy hebben geen denkbeeld altoos van zindelykheid: de Wortels,
welke zy uit den grond delven, eeten ze, zonder zelfs de daar aan hangende aarde
af te doen.
Hunne Wapens bestaan in Boogen en Pylen, Slingers, Speeren, korte Knotzen
van been, en een kleine Byl, niet ongelyk aan den Americaanschen Tomahawk. De
Speer heeft doorgaans een lang beenen punt: eenige der Pylen zyn met yzeren
punten, doch doorgaans van getand been; de Tomahawk is een steen, vyf of zes
duimen lang, aan 't eene einde scherp, en aan 't andere in een houten handvatzel
gezet, dit handvatzel gelykt naar het hoofd en den hals van een Mensch, en de
steen is vastgemaakt in den mond, zo dat hy naar een verbaazend lange tong gelykt:
om de gelykenis nog treffender te doen worden, is die figuur met menschenhair
omzet.
Uit het aantal van steenen en andere Wapenen mogten wy besluiten, dat zy
gewoon zyn, op een korten afstand, en dikwyls man tegen man, te vegten: en wy
hadden maar al te overtuigende blyken, dat hunne oorlogen veelvuldig en bloedig
zyn, uit het groote aantal Menschenbekkeneelen, die zy te koop bragten.
By de Nootkaers zyn de Handwerken en werktuiglyke Kunsten vernuftiger, zo in
den aanleg als in de uitvoe-
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ring, dan men zou kunnen wagten van den natuurlyken aart deezes Volks, en de
geringe vordering, welke de Beschaafdheid tot nog onder hun gemaakt heeft. Hunne
Linnekleederen zyn gemaakt van den bast der Pynboomen, tot den staat van Hennip
gebragt. Het wordt niet gesponnen, maar, behoorelyk bereid zynde, op en over een
stok gespreid, en deeze vastgemaakt, dwars over twee andere, die overeind staan.
Dezelve is zo geschikt, dat de Weefster, die op haar billen zit by dit eenvoudig
werktuig, dwars daar door heen dunne platte draaden knoopt, omtrent een half duim
van elkander, schoon het hier door zo digt niet worde als geweeven Linnen, maaken
de knotten tusschen de knoopzels het genoegzaam ondoordringbaar voor de lugt;
de stoffe is hier door te zagter en buigzaamer. Hunne Wollekleederen, hoewel
waarschynlyk op dezelfde wyze bereid, gelyken volmaakt naar geweevene stoffe.
Doch de verschillende Figuuren, daar in zeer kunstig verspreid, weeren het
denkbeeld dat ze op een weefgetouw zouden vervaardigd weezen; dewyl het zeer
onwaarschynlyk is, dat dit Volk behendig genoeg zou weezen, om zulk een
zamengesteld werk te voltooyen, zonder het met de hand by te werken. Deeze
wollen stoffen zyn onderscheiden in fynheid, eenige gelyken naar onze ruwste,
andere naar onze fynste, soorten, en zyn de laatste zelf zagter en zeker warmer.
De wol, van welke men ze maakt, schynt van verscheidenerlei Dieren, als de Vos
en de bruine Lynx; de laatste levert de fynste soort, en verschilt, in den natuurlyken
staat, weinig van onze ruwste wol; doch het hair, waarmede dit Dier ook bedekt is,
daar onder gemengd zynde, maakt zulks in het voorkomen, als het bewerkt is, eenig
onderscheid. De Figuuren, met veel smaaks daar op gewrogt, zyn meestal van eene
onderscheide kleur, donker bruin of geel, geverfd; het geel kan, nieuw zynde, tegen
het onze in helderheid op.
Aan hun smaak van tekening der Figuuren op hunne wollen stoffen bean woordt
hunne gesteldheid op 't snyden van allen houtwerk. Niets is zonder eenig soort van
snywerk, of het beeld van eenig Dier; doch het Menschlyk aangezigt heeft de
voorkeuze; dit geeven zy zomtyds aan de Vogelen en de andere bovengemelde
gedrogtlyke gedaanten, en zelfs aan hunne steenen en beenen Wapentuigen. De
tekening is over 't algemeen genoegzaam om te doen begrypen welk een voorwerp
zy begeeren af te beelden; doch het snyden wordt niet volvoerd met die
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keurigheid, welk een behendig kunstenaar zou te werkstellen aan iets 't geen hy
zonder veel overlegs vervaardigde: 't zelfde kan, egter, niet gezegd worden van
veele der Menschen, Maskers en Hoofden waar in zy zich zeer bedreeven
beeldhouwers betoonen; niet alleen neemen zy, met groote nauwkeurigheid, in agt
het algemeen beloop van hun eigen gelaad, maar voltooyen de kleinder deelen met
eene daar aan geëvenredigde stiptheid en netheid. De sterke zugt van dit Volk voor
werken van deezen aart vertoonde zich in verscheide byzonderheden.
Menschenbeeldjes, Vogeltjes, Vischjes, Land- en Zeediertjes, afbeeldingen van
hun Huisraad en Canoes, vonden wy in grooten overvloed.
De naabootzende Kunsten zeer na aan elkander verwant zynde, is het geenzins
te bevreemden, dat de Nootkaers, by het maaken van Figuuren op hunne wollen
stoffen en het snyden in het hout, het schilderen met verf voegen Wy hebben zomtyds
het geheel beloop hunner Walvischvissery op hunne kappen geschilderd gezien.
Dit, schoon ruw uitgevoerd, dient ten minsten ter aantooninge, dat zy, hoewel 'er
geen blyk van de kennis der Letteren zich onder hun opdoet, eenig denkbeeld
hebben van eene wyze, om gebeurtenissen in eene bestendige gedagtenis te
bewaaren, onafhangelyk van 't geen zy in hunne zangen en overleeveringen
behouden. Op eenige andere dingen hebben zy ook Figuuren geschilderd; doch 't
is twyfelagtig, of zy aangemerkt moeten worden als tekens van eene bepaalde
beduidenis, dan alleen als uitwerkzels van verbeelding en grilligheid.
Hunne Canoes zyn van een zeer eenvoudig maakzel, doch, zo als het zich laat
aanzien, wel geschikt tot nuttige einden. De grootste, die twintig en meer Menschen
kunnen voeren, zyn uit één boom gemaakt. Veele zyn veertig voeten lang, zeven
breed, drie diep. Zy zyn zeer ligt, en derzelver breed- en platheid dient om vast te
leggen, zonder eenig raam op zyde, 't welk wy aan geen hunner Canoes zagen:
een opmerkenswaardig onderscheid tusschen de wyze van vaaren van alle de
Americaansche Volken, en die der Zuidlykste deelen van de Oostindiën en de
Eilanden van den Stillen Oceaan.
De noodwendigheden tot visschen en jaagen, beiden kunstig bedagt en
welgemaakt, zyn Netten, Hoeken, Lynen, Harpoenen, en een werktuig van gedaante
als een Roeiriem. Dit laatste is omtrent twintig voeten lang, vier of
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vyf duimen breed, en omtrent een half duim dik; elke zyde is omtrent twee derde
van de lengte, (want de andere derde dient tot een handvatzel,) bezet met scherpe
beenen tanden, omtrent twee duimen lang. Haringen en Sardynen, en zulke andere
kleine Visschen, als in schoolen zwemmen, worden met dit werktuig aangevallen;
men slaat het in den hoop, en de visschen blyven op of tusschen de tanden zitten.
De Vischhoeken zyn gemaakt van been of hout, en niet zeer keurig: doch de
Harpoen, waarmede zy Walvisschen en kleindere Zeedieren vangen, zyn van een
grooter kunstvermogen. Dezelve bestaat uit een stuk been, in twee baarden
gespleeten, waar tusschen het rondagtig blad van een grooten mosselschulp is
vastgemaakt, en het punt van den Harpoen zit; hier aan worden drie of vier vademen
touw gehegt: om dien Harpoen te werpen, bedienen zy zich van een steel van twaalf
of vyftien voeten, waar aan de lyn wordt vastgemaakt, en aan welks einde de
Harpoen zit, in dier voege dat deeze zich van de steel scheidt, en dezelve op 't water
doet vlotten als een boei, wanneer het Dier met den Harpoen voortgaat.
Niets kunnen wy vermelden van de wyze waar op zy de Landdieren dooden;
alleen mogen wy veronderstellen, dat zy de kleine met hunne Pylen schieten, en
de grootere, als Wolven en Vossen, met hunne Speeren vellen. Zy hebben, 't is
waar, verscheide Netten, naastdenklyk tot de Dierenjagt geschikt: dewyl zy dezelve
dikwyls over hunne hoofden deeden, om, by de ter verkoop bieding, het gebruik te
toonen. Dikwyls belaagen en verrassen zy ook de Dieren, door zich met een huid
te dekken, en op handen en voeten te loopen, 't geen ze zeer vlug doen: by deeze
gelegenheden doen zy hunne maskers aan, als mede gedroogde Beestenkoppen:
dit kwamen wy te weeten uit de verscheide kunstvertooningen welke zy voor ons
maakten.
Wat de stoffe betreft, waar van zy deeze Werktuigen vervaardigen, alles wat naar
Touw gelykt is van leeder of zenuwen, of de hennipagtige zelfstandigheid, waar van
de mantels bereid worden. De zenuwen waren dikmaals van zulk eene lengte, dat
ze niet wel van eenig Dier, dan van den Walvisch konden weezen; 't zelfde mag
gezegd worden van de beenderen, dienende tot het maaken der reeds gemelde
Wapenen der werktuigen om den bast te pletten, de punten van hunne speeren, en
de baarden hunner Harpoenen.
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Hunne groote bekwaamheid, om in hout te werken, mag eenigermaate
toegeschreeven worden aan de hulpe, welke zy van de yzeren werktuigen ontvangen.
Want, zo verre wy weeten, bedienen zy zich van geene andere, ten minsten wy
zagen alleen één beitel van been. En, schoon oorspronglyk hunne Werktuigen uit
andere stoffe moeten bestaan hebben, is het niet onwaarschynlyk, dat veele hunne
vorderingen eerst plaats greepen, naa dat zy kennis kreegen van dit Metaal, 't geen
nu algemeen in alle hunne bewerkingen van hout gebruikt wordt. De Beitel en het
Mes waren de eenige gedaanten, welke het Yzer, voor zo verre wy het konden
ontdekken, by hun aannam. De Beitel is een lang plat stuk Yzer, steekende in een
houten handvatzel. Een Steen dient tot een Hamer, en zy polysten het met een stuk
vischhuid. Ik heb eenige van deeze Beitels gezien, tusschen de acht en tien duimen
lang, en drie of vier duimen breed; doch over 't algemeen waren ze kleinder. De
Messen hebben onderscheide gedaanten, eenige zyn zeer groot, de lemmers zyn
geboogen, eenigzins gelyk onze snoeimessen; doch het scherp is op den rug, of
het boogswyze gedeelte. De meesten, die wy zagen, hadden omtrent de breedte
en dikte van een yzeren ring: en de zonderlinge gedaante wyst genoegzaam uit,
dat ze niet in Europa gemaakt zyn. Waarschynlyk zyn het naamaakzels van hunne
eigene oorspronglyke Werktuigen tot dezelfde einden geschikt. Zy zetten deeze
yzeren Werktuigen aan op een ruwen wetsteen, en houden dezelve steeds blinkende.
Het Yzer, 't welk zy Seekemaile noemen, (welken naam zy ook geeven aan Tin
en alle blanke Metaalen,) gemeen zynde by dit Volk, was het natuurlyk dat wy
naagingen hoe zy 'er aan kwamen. By onze aankomst, ontdekten zy terstond hunne
kennis aan handelen en daar toe lust te hebben: en wy werden naderhand overtuigd,
dat zy deeze kennis niet gekreegen hadden door een kortstondige verkeering met
Vreemden; doch uit hunne handelwyze scheen het een vast gebruik, waar op zy
gesteld, en waarin zy bedreeven waren. Met wie zy handelen, mag eenigzins
twyfelagtig weezen. Want, schoon wy onder hun dingen vonden, onlochenbaar van
een Europisch maakzel, of ten minsten bekomen van eenig beschaafd Volk, als
Yzer en Koper, blykt het nogthans, in geenen deele, dat zy ze onmiddelyk van die
Volken ontvongen. Want wy bespeurden nooit het minste teken, dat zy ooit te vooren
Schepen
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als de onze gezien, of met zodanig een Volk gehandeld hadden. Verscheide
omstandigheden strekken om dit bykans buiten allen twyfel te stellen. ----- By onze
aankomst gaven zy door de nadruklykste tekenen te verstaan, of wy voorhadden
ons onder hun neder te zetten; en of wy kwamen als Vrienden: teffens aanduidende,
dat zy Hout en Water geheel uit Vriendschap aan ons gaven. Dit bewyst niet alleen
dat zy de Plaats als geheel en al hun eigendom aanzagen, zonder voor eenige
meerderheid te schroomen; maar het onderzoek zou zeer onnatuurlyk geweest zyn,
op de veronderstelling dat 'er eenige Schepen te vooren geweest waren, handel
gedreeven, zich van Hout en Water voorzien hadden, en voorts weder weggevaaren:
want, in dat geval, mogten zy denken, dat wy desgelyks zouden doen. 't Is waar,
zy lieten geene verwondering blyken op het gezigt onzer Schepen; doch dit kan,
gelyk ik voorheen reeds aanmerkte, toegeschreeven worden aan hunne logheid
van aart en mangel aan nieuwsgierigheid. Zelfs stonden zy niet versteld op den slag
van een snaphaanschoot, tot dat, op zekeren dag, wanneer zy ons wilden toonen
dat hunne Pylen en Speeren niet door de lederen wapenrokken konden heen dringen,
een onzer een snaphaankogel schoot door zulk een krygsrok, hoewel zesdubbel
gevouwen. Hier over betoonden zy zodanig eene verbaasdheid, dat ze ten vollen
hunne onkunde aan Vuurwapenen ontdekten. Dit zagen wy vervolgens dikmaal
bevestigd, wanneer wy 'er ons van bedienden, om by hun Dorp, en op andere
Plaatzen, Vogels te schieten; die wyze van doen deedt hun geheel versteld staan;
en onze verklaaringen van 't gebruik des schietgeweers en kogels ontvingen zy met
de duidelykste merktekenen van onkunde ten deezen opzigte.
Eenig Berigt eener Spaansche Reize na deeze Kust, in den jaare MDCCLXXIV
of MDCCLXXV, was, eer wy op reis gingen, in Engeland gekomen; doch de
bovengemelde omstandigheden wyzen genoegzaam uit, dat deeze Schepen niet
(*)
te Nootka geweest zyn . Daarenboven was

(*)

Wy weeten thans, dat deeze gissing van Capitein COOK welgegrond was. Het blykt dat de
Spanjaarden, op dien togt, volgens hun Dagboek, op drie plaatzen de Inwoonders deezer
o

o

Kust gesprooken hebben, te weeten: op de Breedte van 41 . 7′. op de Breedte van 47 . 21′.
o

en op de Breedte van 57 . 18′. Zodat zy nog twee Graaden van Nootka afwaren, en 't is
waarschynlyk, dat dit Volk nooit van de Spaansche Schepen gehoord had.
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het blykbaar, dat het Yzer hier te algemeen, in te veeler handen, en in 't gebruik te
wel bekend was, dan dat zy zo laat 'er eerst kennis van zouden gekregen hebben;
of, in een vroeger tydperk, door eene toevallige landing van eenig Schip. Zeker, uit
het algemeen gebruik, 't geen zy maaken van dit Metaal, mogen wy veronderstellen,
dat zy het krygen op een bestendige wyze, door handelen, en zulks reeds voor
lange: want zy zyn zo behendig in het gebruiken hunner Gereedschappen, als zy
door het langduurigst gebruik kunnen worden. De waarschynlykste wyze, derhalven,
op welke wy kunnen veronderstellen dat zy Yzer krygen, is, dat zy met andere
Indiaansche Stammen handelen, die, of onmiddelyke gemeenschap hebben met
de Europeaansche Vastigheden op dat Vasteland, of het misschien magtig worden,
door verscheide tusschen beide komende Volken. 't Zelfde mag gezegd worden
van het Geel en Rood Koper onder hun gevonden.
Of deeze dingen ingevoerd worden over Hudsons Baai en Canada, van de
Indiaanen, die met onze Kooplieden handelen, en zo voorts van den eenen
Volksstam tot den ander; dan of zy gebragt worden uit de Noordwestlykste deelen
van Mexico, op dezelfde wyze, kan men mogelyk niet net bepaalen. Doch het schynt
dat niet alleen de ruwe stoffe, maar eenige artykels reeds bewerkt hier toegang
vinden. De Koperen Neuscieraaden, in 't byzonder, zyn zo net gemaakt, dat ik zeer
twyfel of de Indiaanen in staat zyn om ze dus te vervaardigen. De stoffe is zeker
Europisch; dewyl men geene Americaansche Stammen gevonden heeft, die Geel
Koper wisten te maaken, schoon men koper steeds ontmoette, en door deszelfs
zagtheid in allerlei gedaanten kon gevormd en desgelyks gepolyst worden. ----Indien onze Handelaars aan Hudsons Baai en in Canada zulke waaren niet
verhandelen met de Inboorelingen, moeten ze te Nootka komen, van den kant van
Mexico, van waar de twee Zilveren Tafellepels, welke ik hier kreeg, oorspronglyk
kwamen. 't Is nogthans zeer waarschynlyk, dat de Spanjaarden zulke sterke
Handeldryvers niet zyn, of zulke uitgestrekte verbintenissen met de Stammen ten
Noorden van Mexico niet hebben,
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dat zy hun eene menigte van Yzer bezorgen, van 't welke zy zo veel overhouden
om het Volk hier te voorzien.
Van de Staatkundige en Godsdienstige instellingen onder hun, kan niemand
veronderstellen dat wy veel te weeten kwamen. Dit alleen ontdekten wy, dat 'er
Mannen waren zo veel als Opperhoofden, met den naam of tytel van Acweek
onderscheiden, en aan welken de overigen, in zekeren voege, ondergeschikt zyn.
Doch ik zou gissen, dat het gezag van ieder deezer groote Mannen zich niet verder
uitstrekke dan het Gezin tot het welke zy behoorden, en die hun voor Hoofd
erkennen. Deeze Acweeks waren niet altoos Lieden van jaaren: waar uit ik besloot
dat zy deezen Eertytel by erfenis kreegen.
Niets zag ik, 't geen het minste licht kon verspreiden over hunne begrippen, ten
opzigte van den Godsdienst, behalven de Beelden, boven gemeld, door hun Klumma
geheeten. Zeer waarschynlyk waren deeze Afgoden; doch daar zy dikwyls de
benaaming van Acweek gebruikten, als zy van dezelve spraken, mogen wy misschien
veronderstellen, dat het de Beelden zyn van eenigen hunner Voorouderen, die zy
als Goden eeren. Maar dit alles is louter gissen: want wy zagen geene Godsdienstige
Eerbiedenis aan dezelve toebrengen, en konden wy geene onderrigting opdoen:
vermids wy weinig meer van hunne Taal geleerd hadden, dan dat wy na de naamen
van eenige dingen vroegen, zonder in staat te zyn om eenig gesprek te houden met
de Inboorelingen, dat ons kon onderrigten van hunne Instellingen en Overleveringen.
('t Vervolg hier naa.)

Comala, Tooneeldicht van Ossian, een Celtische bard van de derde
eeuw.
Naer het Hoogduitsch door L. Stoppendaal, Pz.
Inhoud.
Dit Dichtstuk is van groote waerde, wyl het veel licht verspreid over de werken van
Ossian. De hier vermelde Ca-
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racul is dezelfde als Caracalla, de Zoon van Severus, die, in 't Jaer 211, eenen kryg
voerde tegen de Caledoniers. De verscheidenheid der voetmaet toont aen, dat dit
Gedicht oirspronglyk in muzyk gesteld, en denkelyk den Veldoversten, by plegtige
gelegenheden, is vertoond geworden. De overlevering heeft ons de geschiedenis
volkomener ter hand gesteld, dan dezelve in het Dichtstuk gevonden word.
‘Comala, de dochter van Sarno, den Koning van Inistore, of der Orkadische
eilanden, verliefde op Fingal, den Zoon van Comhal, by een gastmael, waerop haer
Vader hem, by zyne wederkomst van Lochlin, na Agandeccas dood, genoodigd
had. Heure hartstocht was zó geweldig, dat zy, als een Jongeling gekleed, die, in
deszelfs leger, dienst wilde neemen, hem volgde. Zy werd rasch ontdekt door
Hidallan, Lamors Zoon, een' der Helden van Fingal, wiens min zy, voormaels, had
versmaed. Haere romaneske liefde en heure schoonheid bekoorden den Koning
zodanig, dat hy voornam haer ter vrouw te neemen. Intusschen werd hem de inval
van Caracul bekend gemaekt. Hy rukte dadelyk aen, om den voortgang des vyands
te stuiten, en Comala verzelde hem. Hy liet haer op eenen heuvel, in 't gezicht van
Caraculs leger, en toog ten stryde, doch beloofde alvoorens, dat, wanneer hy in 't
leven mogt blyven, hy, tegen den nacht, zou wederkomen.’
Het vervolg der Geschiedenis kan men uit het Dichtstuk zelf verneemen.

Persoonaedjen.
FINGAL.

MELILCOMA.

} Dogters van MORNI.

HIDALLAN.

DERSAGRENA.

COMALA.

BARDEN.

} Dogters van MORNI.

} Dogters van MORNI.

DERSAGRENA.

De dag is voorby! Men hoort, in Ardven, geen ander rumoer
dan den bruisschenden Stroom! Dochter van Morni, kom
van den oever van Trond! Leg den boog af, en vat de harp!
Laet den nacht met gezangen nederdaelen! Dat onze vreugd
zich in Ardven vermeêre!
MELILCOMA.

De nacht snelt herwaerds, blaeuwoogig meisje; langs de
vlakte groeit de nacht schemerend aen. Ik zag een hert by
de Stroomen van Crona; het geleek, door de schaduwen, naer
een' bemoschten heuvel, doch het sprong schichtig weg. Om
zyn knoestig hoofd zweefde een luchtbeeld. De eerwaerdige
Schimmen der Voorvaderen zagen door de wolken van
Crona.
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DERSAGRENA.

Dit zyn tekens van Fingal's dood. De Koning der Schilden
ligt verslaegen! Caracul zegepraelt! verlaet, Comala, uwe rotsen;
dochter van Sarno, verlaet ze, met traenen besproeid!
De Jongeling uwer liefde is gevallen! Zyn geest waert aen
onze heuvels!
MELILCOMA.

Daer zit Comala verlaeten! Twee gryze doggen schudden
hunne ruige ooren aen derzelver zyde, en doen het fladdrend
luchtje snel beweegen. Haere bloozende kaek rust op heuren
arm; de bergwind speelt in haere lokken. Zy wend haere
blaeuwe oogen naer de velden, door hem bestemd. Waer
zyt ge Fingal? 't word rondöm nacht.
COMALA.
(*)

ô Stroomende Carun ! Waerom zie ik uwe wateren zich
met bloed verwen? Heeft men het gedruisch des gevechts gehoord;
en waerom slaept de Koning van Morven? Styg op,
ô maen, gy dochter des hemels, zie uit uwe wolken neder!
Verschynt opdat ik het geblikker zyner Wapenrusting, in de
velden, door hem bestemd, aenschouwe! Of liever, doe het
luchtbeeld, dat, in den nacht, onze Vaders verlicht, met zyn'
rooden strael nederkomen, om my den weg naer myn' verslaegenen
Held te wyzen! Wie zal my voor Jammeren beschutten?
Wie voor de liefde van Hidallan? Lang zal Comala naer
allen kanten uitzien, eer zy Fingal, in 't midden zyns heirs,
zal ontdekken; schemerend, als den komst van den morgen,
in de wolken eens uchtends regen.
(†)

.
Verduister, gy nevel van den donkeren Crona, verduister
het pad van den Bevelhebber! Verberg zyne schreden voor myne
oogen! Laet my niet meêr mynen Vriend gedenken! De
gelederen van 't leger zyn verstrooid! Geen aenrukkende tred
doet zyne Wapenrusting klinken! ô Carun! laet uwe stroomen
van bloed rollen! de leidsman van 't Volk is gevallen!
HIDALLAN

COMALA.

Wie viel aen Carun's bruisschenden oever, gy zoon des be-

(*)
(†)

Carun, Cara-on, een kronkelende vloet. Hy behoud nog den naem van Caron, en valt in den
Forth, (eene rivier van Schotland:) eenige mylen van Falkerk, ten Noorden.
Hidallan werd door Fingal afgevaerdigd om aen Comala deszelfs wederkomst te melden.
Dees, om zich over de versmaeding zyner liefde te wreeken, maekt haer bekend, dat de
Koning gesneuveld was. Hy meld haer, dat hy deszelfs lyk van 't slagveld had weggenomen,
om in haere tegenwoordigheid begraeven te worden. Uit deeze omstandigheid is het te
vermoeden, dat dit Dichtstuk, in oude tyden, is vertoond geworden.
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wolkten nachts? Was hy wit, als de sneeuw van Ardven?
Bloeiend, als de regenboog? Waren zyne lokken, als de nevel
des heuvels, zacht en krullend by zonneschyn? Was hy,
in den slag, als de donder des hemels? Snel, als de Reebok
der woesteny?
HIDALLAN.

ô, Kon ik zyne beminde aenschouwen, schichtig haere rotsen
verlaetende! heur rood oog door traenen verduisterd! haere
bloozende kaeken half in heure lokken verborgen! Speel!
lieflyk luchtje! ligt heure zwaere lokken op! laet ik haer'
witten arm aenschouwen! heure wangen, aentreklyk in den
rampspoed!
COMALA.

Is Comhal's Hoofd gevallen, gy boodschapper van kwaede
tyding? De donder rolt op den heuvel, de bliksem schiet op
vleugelen van vuur! Comala, schrik niet, want Fingal ligt geveld!
Zeg, gy boodschapper van kwaede tyding, is de Schild
van den Overwinnaer gevallen?
HIDALLAN.

De Volken zyn, op hunne heuvels, verstrooid! Zy zullen 's
Konings stem niet meêr hooren!
COMALA.

Schrik vervolg u op uwe vlakte! Verderf gryp u aen, gy
Koning, der waereld! Weinige zyn uwe schreden naer 't graf,
en laet een meisje u beweenen! Dat zy, als Comala, in de
dagen haerer Jeugd, traenen storte! Waerom hebt ge my, Hidallan,
den val van mynen Held verhaeld? Ik kon, nog eenigen
tyd, op zyne terugkomst hoopen; ik kon nog gelooven,
dat ik hem, op de afgelegene rotsen, aenschouwde; een boom
zou my, veelligt, met deszelfs verschyning kunnen begochelen;
het gedruisch des heuvels zou myn oor het getoet van
deszelfs hooren schynen te weezen. ô! Was ik aen de oevers
van den Carun! Dat myne traenen zyne wangen besproeiden!
HIDALLAN.

Hy ligt niet aen de oevers van den Carun: op Ardven
stichtten de Helden voor hem een graf. Zie, ô maen, uit
uwe wolken op hem neder! Uwe Straelen blinken op zyne
borst! Dat Comala hem, in den glans zyner wapenrusting,
aenschouwe!
COMALA.

Toef, gy zoon des grafs, tot dat ik myn' beminden aenschouwe!
Hy liet my alleen op de Jagt. Ik wist niet, dat
hy zich naer den kryg begaf. Hy zeide, dat hy, tegen den
nacht, zou wederkeeren. De Koning van Morven is te
ruggekomen! Waerom hebt gy, trillende bewooner der rot-
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sen , my niets van zynen val gemeld! Gy zaegt hem in
zyn jeugdig bloed wentelen, doch gy zwygt het voor Comala.
MELILCOMA.

Wat gedruis hoor ik by Ardven? Wie is daer zo blinkend
in 't dal? Wie snelt herwaerds aen, als de kragt eens vloeds,
wanneer zyne voortgestuwde wateren in het licht der maene
blikkeren?
COMALA.

Wie anders, dan de vyand van Comala, de Zoon van den
Koning der Waereld! Mik den boog van Comala uit uwe
wolken, ô geest van Fingal! Laet hem, als een hert der woesteny,
nederstorten! Het is Fingal in 't midden zyner schimmen!
Waerom komt gy, myn beminde, zo verschriklyk, doch
zo bekoorlyk voor myne ziel?
FINGAL.

Heft, gy Barden, het lied aen, bezingt den kryg des stroomenden
Caruns! Caracul vlood voor onze wapenen langs de
velden van zynen hoogmoed! Hy verdwynt van verre als een
luchtbeeld, dat eenen geest van schaduwen omvangt, wanneer
de winden het over de heide verdryven, en de donkere
wouden alöm verlicht worden! Ik vernam eene stem; of was
het de wind van mynen heuvel? Is het de Jageres van Ardven,
Sarno's withandige dochter? Zie van uwe rotsen neder,
myn beminde, laet ik de stem van Comala verneemen!
COMALA.

ô Bekoorlyke Zoon des doods, neem my in de groeve uwer
ruste!
FINGAL.

Kom naer de groeve myner ruste! De storm is voorby; de
zon spreid weder haeren glans op onze velden? Jageres van
het klinkend Ardven, kom naer de groeve myner ruste!
COMALA.

Hy keert, met roem belaeden, te rug! Ik ken de regtmatigheid
van zynen kryg! Doch ik moet agter de rots wat uitrusten,
tot dat myne ziel van den schrik zal zyn bekomen!
ô Breng de harp hier! hef liederen aen, gy dochter van Morni!
DERSAGRENA.

Comala doodde drie herten in Ardven; het vuur stygt, op
de rots, hemelwaerd; begeef u naer 't gastmael van Comala,
gy Koning van 't magtig Morven!
(*)

Door den bewooner der rotsen word een Druïd verstaen. Het is waerschynlyk, dat eenigen
uit de Orde der Druïden, tot het begin der regeering van Fingal, nog overgebleeven zyn, en
dat Comala een' derzelven over den uitslag van den kryg raedgepleegd heeft.
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FINGAL.

Laet uwe stemmen hooren, gy zoonen der liederen? bezingt
den kryg van den stroomenden Carun! Dat myn withandig
meisje vrolyk zy, terwyl ik het gastmael myner beminde beschouw!
BARDEN.

Rol, stroomende Carun, rol met vreugde voorby! De Zoonen
des krygs vlooden! Men ziet het ros niet meêr in onze
(*)
velden; hunne trotsche vleugelen spreiden zich uit in andere
Landen. Nu zal de zon in vrede opgaen, en schaduwen
zullen, met blydschap, nederkomen. Het gedruisch der jagt
zal vernomen worden; de schilden hangen in het portael. Wy
zullen, in den Zeeslag, vrolyk weezen. Onze handen zullen
rood geverfd worden in 't bloed van Lochlin. Rol, stroomende
Carun, rol met vreugde voorby, de Zoonen des krygs vlooden!
MELILCOMA.

Dael, gy ligte nevel, naer beneden! Gy straelen der maen,
voert haere ziel hemelwaerd! Het meisje ligt bleek by de
rotsen! Comala is dood!
FINGAL.

Is Sarno's dochter verscheien; dat witboezemig meisje myner
liefde? Kom, Comala, op myne heiden my te gemoet,
wanneer ik my eenzaem nederzet by de stroomen myner heuvelen!
HIDALLAN.

Is de stem der Jageres van Ardven verstomd? Waerom heb
ik de ziel van 't meisje verstoord? Wanneer zal ik u, met
blydschap, op de Jagt der donkerbruine herten aenschouwen?
FINGAL.

Jongling van een donker gelaet! Gy zult den maeltyd in
myn Voorhof niet meêr genieten! Gy zult myn wild niet vervolgen!
Door uw zwaerd zullen myne vyanden niet neêrgeveld
worden! Breng my naer 't oord haerer ruste, opdat ik
heure schoonheid aenschouwe! Zy ligt verbleekt by de rotsen
neder! De koele winden ligten haere lokken op! De pees van
haeren boog zweeft in de lucht! In haeren val brak zy haeren
pyl! Verhef den lof der dochter van Sarno! Laet haeren
naem door de winden des hemels omgevoerd worden!
BARDEN.

Aenschouw! Vuurige verhevelingen verspreiden haeren glans
rondöm het meisje! Zie! Straelen der maen voeren heure ziel
hemelwaerd! De ontzagverwekkende schimmen haerer voor-

(*)

De Dichter zinspeelt waerschynlyk op den Roomschen Adelaer.
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vaderen zien, uit haere wolken, op haer neder! Sarno
met een donker gelaet! Fidallan met vuurigblikkende oogen!
Wanneer zal uwe witte hand zich opbeuren? Wanneer zal
men uwe stem op onze rotsen verneemen? De meisjes zullen
u op de heide zoeken, doch zy zullen u niet vinden. Gy
zult, ten eenigen tyde, in haere droomen verschynen, om
rust aen heure zielen te schenken. Uwe stem zal in haere ooren
blyven; zy zullen, met blydschap, gedenken aen de droomen
haerer rust. Rondöm het meisje schitteren vuurige verhevelingen,
en straelen der maen voeren heure ziel hemelwaerd!

Bedenkingen over den oorsprong en de beduidenisvolle
hoedanigheden van de hoed der vryheid.
(Uit het Engelsch.)
De oude Romeinen waren doorgaans gewoon, met blooten hoofde, te gaan; by
koud en regenagtig weer, bedekten zy 't zelve met een der slippen van hunne
mantels of togaas. CESAR, hun eerste Keizer, kaalhoofdig zynde, bedekte het met
een Lauwerkrans. Ouderdom en Ziekte geregtigden, in de vroegste tyden, alleen
iemand, tot het draagen van een Kap of Muts. De Ouderdom toen iets eerwaardig
zynde, zo werden de Kappen met den tyd een teken van Eer; en niemand werd
toen eerwaardig gerekend, dan die vry was, en, langs deezen weg, geraakte de
Kap in de mode, als een teken van Vryheid; wanneer een Slaaf uit zyn dienst
ontslaagen en voor een Vryman verklaard werd, kreeg hy een Kap, welke hy in 't
openbaar mogt draagen.
De Pileus, of de Hoed der Vryheid, is geheel eenvoudig van gedaante, gemeen
van stoffe, en wit van kleur. ----- De gedaante is als een Zuikerbrood, breed van
onderen en uitloopende als een Kegel. Zulks duidt aan, dat de Vryheid rust op den
breeden grondslag der Menschlykheid; en de pyramidaale gedaante, het zinnebeeld
der Eeuwigheid, wyst aan, dat dezelve altoos moet duuren. ----- De Hoed der Vryheid
is eenvoudig: dewyl Vryheid den Mensch ten natuurlyksten en grootsten cieraad
strekt. Dezelve heeft geen gouden of zilveren boorden, welke zo vaak het lievery
zyn, van onderwerping aan willekeurig gezag. ----- Die Hoed is van gemeene Stoffe,
van wol gemaakt, om aan te duiden, dat Vryheid zo wel het geboorteregt is van den
Schaapherder, als van den Raadsheer. ----- Eindelyk de Hoed der Vryheid is wit;
de eigenaartige kleur van ongeverfde wol: dit zinschetst, dat de Vryheid geheel
natuurlyk is, geen vlekken draagt van Partyschap, en onbezoedeld blyft van
Dwinglandy.

(†)

Sarno, Vader van Comala, stierf kort na haere vlucht. Fidallan was de eerste Koning, die in
Inistore, het gebied voerde.
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De patriot.
[Naar het Hoogduitsche van UZ.]
Zoo ooit de roem dier Helden geldt,
Die glansryk, als de sterren, praalen,
En wier vergoode lof geene eeuwen kunnen maalen;
ô Patriot! zyt gy myn Held.
Gy, schoon gedreigd door 's trotschen hand,
Durft gantsch u 't Vaderland te wyden:
Zyn lyden grieft uw hart; zyn vreugd kan u verblyden;
Gy leeft en sneeft voor 't Vaderland.
Vergeefsch poogt van der deugden baan
Snood zelfbelang u af te dringen:
Vergeefsch voert zy op u, met zin betovrend zingen,
De listige verleiding aan.
Vergeefsch maalt ze u de gouden pracht,
Den trotschen rykdom voor de zinnen:
Vergeefsch tracht ze u, voor 't hoofd haar's slaavenheirs te winnen
Dat steeds in valschen wellust lacht.
Verwinn'lyk! - meer dan Cezar groot,
Voelt zich uw hart tot weêrstand noopen:
Uw eedle ziel verwint, door goud niet om te koopen,
Niet af te schrikken door den dood.
Gelyk een onbeweegbre rots,
(Als zeeën waterbergen vormen,)
Pal staat in d' oceäan, en moedig onder 't stormen,
Verduurt der golven woest geklots:
Zoo staat gy met onwrikbren moed;
Trotseert, van vriend en hulp verlaaten,
Den toorn dier magtigen, dier snooden, die u haaten,
En hunn' ontzinden monsterstoet.
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Het Vaderland gered te zien,
Is voor u goddelyk verblyden;
Is voor u englenvreugd, zelfs in het zwaarste lyden,
Als burgers u ondankbaar vliên:
Tot u de Hemel, glorieryk,
Ter wooning roept der waare Helden,
En 't volk uw deugd en trouw door traanen zal vermelden,
Die stroomen op uw achtbaar lyk.
Verächt, vergeeten in den dood,
Verrotten, in onëedle graven,
Zy, in wier laage ziel, als overwonnen slaaven,
Het kruipend' zelfbelang gebood.
Die Aterlingen!...'t Vaderland,
't Welk' hen, al 't geen' ze hadden, leeven,
Rust, overvloed, en eer, en vryheid hadt gegeeven,
Bad vrugtloos in zyn' veegen stand.
En zy, zy vlooden, meer en meer,
By 't klimmen van 's Lands tegenspoeden;
En waren slechts bedacht, by 's Vyands spoorloos woeden,
Op hunne en hunner huizen eer.
Hun huis ontvliê der wraake nooit,
Die eens des boozen hoofd zal treffen:
Wat snood, tot 's burgren schaê, zich zag ten top verheffen,
Wordt, door nog snooder hand, verstrooid.
Der Burgren heil bloeit met den staat:
De staaten door de Patriotten.
't Atheensche Volk dorst naauw' der vadren deugd bespotten,
Op 't wierd verwonnen door verraad.
En gy, ô Rome! ô koningin!
Die Koningen, en konings zoonen
Dorst stooten van den throon; gaaft zelfs uw gouden kroonen,
Als buit uw plondraars tot gewin.
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Als, in den akeligen nacht,
Haar schutsgeest langs haar puin koomt zweeven,
Stilzuchtend' ziet, dat niets, niets van haar is gebleeven
Dan 't gruis en 't stof der oude pracht:
En dan de groote daên herdenkt,
Die zyn geliefkoost volk verrichtte,
Toen nog voor 'tVaderland der burgren trouw niet zwichtte,
Vóór goudzucht hadt hun deugd gekrenkt:
Toen aller burgren toeverlaat,
Toen Scipioos, toen Curiussen,
Toen eedle Catoos nog, en toen Fabritiussen,
Vereenigd leefden voor den staat:
Dan klaagt hy luid': ‘Ze zyn niet meer!
Ze zyn niet meer die eedle dagen!’
En Rome's muuren zelfs slaan ylings mede aan 't klaagen,
Angstvallig jammerend', keer op keer:
‘Ze zyn niet meer..! en Rome, ô smart!
Verheven door de Patriotten,
Myn edel Rome viel, toen allen burger-rotten
Ontbrak een Patriottisch hart!’ ----- ----De val dier stad toone all' wat leeft,
Leere ons voor wisse waarheid achten:
De grootste staat is zwak, die duizend legermagten,
Maar ----- geene Patriotten, heeft.
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Luchtsgesteldheid te Amsterdam, juni, 1785.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Redenvoering over de natuur der gezonde leere.
Door Alexander Gerard, D.D. Hoogleeraar in de Godgeleerdheid
te Aberdeen.
Doch gy, spreek het geen de Gezonde Leer betaamt.
PAULUS. Tit. II. 1.
(Vervolg en Slot van bl. 330.)
Wy hebben, door een onbevooroordeeld onderzoek van alle de Texten, waarin van
de Gezonde Leer, de Gezonde Woorden, 't Gezond Geloof gesprooken wordt, den
waaren Schriftuurlyken zin dier uitdrukkinge opgespeurd. Apostel PAULUS gebruikt
die spreekwyze zo veelvuldig, en wanneer hy ze bezigt, ontvouwt hy de meening
zo zorgvuldig, dat hy ons in staat gesteld heeft om van de betekenis met de
volkomenste blykbaarheid overtuigd te worden. De blykbaarheid is, in de daad, zo
sterk, dat, wanneer wy daar het oog op vestigen, eene zo lange naspeuring, als wy
te werk stelden, onnoodzaaklyk moge schynen; dan de Menschen zyn zo gewoon
aan eene andere opvatting van dit onderwerp, dat de breedvoerigste naspeuring,
zo ik vrees, ongenoegzaam zal weezen voor sterke Aankleevers van Secten en
Partyschappen, en zulks zal het verre van overtollig maaken, dat wy voortgaan, en,
in de
II. Tweede Plaatze, de onderscheide byzonderheden, welke daarin liggen
opgeslooten, nog wat klaarder toe te lichten.
1. In 't algemeen is Gezonde Leer, de zuivere en egte Leer van het Euangelie,
de Leer door CHRISTUS en de Apostelen verkondigd; geheel, zonder agterlaating
van eenig gedeelte; onveranderd, zonder vlek of rimpel; zuiver, onvermengd met
iet anders, of in de zaaken of in de wyze van uitdrukking; hoofdzaaklyk voorgesteld
in de Gezonde Woorden met welken CHRISTUS en de Apos-
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telen die Leere overleverden. Zeker heeft men maar weinig nederigheids noodig
om te erkennen, dat deeze de geschiktste zyn: de Woorden van CHRISTUS zyn de
Woorden van GOD, zyne Godlyke Natuur sprak ze; de Geest van GOD was op de
Apostelen en Propheeten, deeze wederhieldt hun van eenig woord te gebruiken, 't
geen de Waarheid niet uitdrukt; en, niettegenstaande de groote verscheidenheden
in hunnen styl, heeft te taal van hun allen een zeker algemeen character en
geaartheid, in welk opzigt wy mogen beweeren, dat 'er eene eenpaarigheid van
spreektrant in de Heilige Schriften heerscht. ----- Deeze algemeene beschryving
der Gezonde Leere zal, hoofdzaaklyk toegestemd worden door alle
Christen-Aanhangen: want, schoon hunne byzondere Leerstelzels, in eenige deelen,
rechtdraads tegen elkander aanloopen, agt ieder Aanhang zyn eigen Stelzel de
zuivere Leer van het Euangelie te behelzen; en, hoewel zy allen eenige
Kunstwoorden gebruiken, in de Heilige Bladeren niet te vinden; rekent ieder Aanhang
zyn eigen verzameling van Kunstwoorden volkomen van gelyke betekenis met de
uitdrukkingen der Schriftuure; doch bepaalder geschikt om derzelver weezenlyken
zin zo net uit te drukken, als dezelve behoedt voor misverstand en verkeerde
uitlegging.
2. Het verdient, overzulks, onze nauwlettendste aandagt, dat Gezonde Leer
betekent, de Zuivere Leer van het Euangelie, byzonder zo als dezelve onderscheiden
is van alle menschlyke bepaalingen, beperkingen, scherpzinnigheden en
byvoegzelen. Wy hebben hier boven in 't breede gezien, hoe zorgvuldig de Apostel
dezelve tegen alle deeze overstelt. Zyne uitdrukkingen zyn rechtstreeks ingerigt
tegen de verderfenisse der Leere ten dien dage heerschende; doch ze zyn zodanig
gekoozen dat ze desgelyks, op de eigenaartigste wyze, toepasselyk zyn op alle
laatere verdraaijingen: hy voorzag ze, hy voorspelde ze, en hadt ze op 't ooge ten
minsten in eenige der voorheen verklaarde plaatzen. In de daad alle uitgeploozene
of gedrongene verklaaringen van de Christlyke Leere; alle ongegronde of
aangenomene gevolgen daar uit afgeleid; alle netelige geschilstukken daaromtrent,
welke de Kerk beroerd hebben, betoonen van zelve zodanige vervalschingen te
zyn als de Apostel veroordeelt; zy zyn gebrandmerkt met dezelfde slegte kentekens
als hy opgeeft; zy hebben de eigenste uitwerkzels voortgebragt, welke hy beschreef.
Zy hadden, ten tyde des Apostels, reeds een begin geno-
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men, en verspreidden zich welhaast wyder en wyder. Vergeetende dat het Euangelie
niet geopenbaard was om het vernuft te oefenen of de nieuwsgierigheid te voldoen,
en verlangende om 't zelve aan te pryzen by de Ongeloovigen, inzonderheid de
Wysgeeren; deels ook, dit moet men toestaan, gezwaaid door hunne eigene
vooropgevatte begrippen en denkende de keurigheid van hunne eigene bevatting
ten toon te spreiden, begonnen eenige Christenen, zeer vroegtydig, de Artykelen
van hun Geloof te verstaan overeenkomstig met de bespiegelende begrippen der
Grieksche Wysbegeerte, bovenal de Platonische; om dezelve te bepaalen met eene
wysgeerige stiptheid, en in Schoolsche Spreekwyzen te bevatten, gelykenissen aan
te wenden om ze op te helderen, veronderstellingen aan te neemen om 'er reden
van te geeven, die niet alleen willekeurig, maar over 't algemeen oneigen, waren.
----- Men beschuldigde hun van dwaaling. Hunne beschuldigers waren niet wys
genoeg om zich voldaan te agten met te bewyzen, dat de Schriftuur den zin, welken
zy daar aan gaven, niet behelsde, of toeliet; doch, besmet met den geest dier zelfde
Wysbegeerte, sloegen zy over tot tegengestelde bepaalingen, vergelykingen,
veronderstellingen, en schoolsche spreekwyzen, dikwyls even onvoegelyk, even
zeer tot dwaaling leidende. Deeze werden hun, en te recht, te rug gekaatst door
hunne tegenstanders. 'Er reezen geschillen over deeze tegenstrydige bepaalingen;
de menigte voegde zich aan wederzyden; zy vervielen tot gekyf, bitterheden,
verdenkingen, onderlinge smaadredenen en verwytingen. Men zogt met een
scherpziend oog valschheid te ontdekken, en voor 't meerendeel werd dien gemaklyk
gevonden, in de afgetrokken en fyngesponnene bepaalingen van elke Party. ----In den voortgang des geschils, bedagt men, van wederzyden, nieuwe spreekwyzen:
nieuwe onderscheidingen, nieuwe vergelykingen, om nauwkeurig het byzondere
van zyn eigen gevoelen uit te merken; nieuwe veronderstellingen werden 'er gesmeed
om die Leer met de Schrift of met zichzelve te doen zamenstemmen, en de
tegenwerpingen daar tegen te ontdekken. Ieder zodanig eene pooging bragt nieuwe
geschillen ter baane; en elk nieuw geschilstuk werd beuzelagtiger, denkbeeldiger
en afgetrokkener dan het voorgaande. In het ontvouwen deeden zich nieuwe
scherpzinnigheden van onderscheiding en nieuwe fyngesponnenhe-
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den van bewysredenen op. Elk Geschilvoerder voegde 'er iets by naar zyne eigene
wyze van bevatting.
De Kerk werd verdeeld, verwilderd, en in vlam gezet. Men riep Kerkvergaderingen
zamen om de Geschilstukken te bepaalen, en de haatlykheden, daar door
veroorzaakt, weg te neemen; doch, in stede van zich vast te houden aan den regel
der Gezonde Woorden, in stede van alle de Partyen te rug te roepen tot de
eenvoudige Leer van het Euangelie, in stede van de onschriftmaatige en
eigendunklyke verklaaringen, van wederzyden bygebragt, te verwerpen, traden zy
tot alle de kleinigheden des Geschilstuks, betwistten dezelve met vooroordeel en
drift; zy gaven zich toe in hairklooveryen, vervielen tot tierend geschreeuw, tot
onderling beschuldigen en dreigen, ja zomtyds sloegen zy over tot oproer en geweld.
De sterker Party kreeg de overhand op de zwakkere, door de meer betoonde
hevigheid, door den schrik der uitgedonderde bedreigingen, door enkel geweld of
door de meerderheid, zomwylen eene kleine meerderheid, van stemmen. Zy keurden
alle de spitsvindigheden, drogredenen, en vindingen van ééne Party goed, namen
de harde woorden en kunsttermen, welke zy geschikt oordeelden, om zich van die
der andere Party te onderscheiden, aan; en bepaalden door een besluit van
aangemaatigde doch ontzaglyke magt, dat deeze alle Geloossartykelen zouden
weezen, en hunne uitgekooze kunsttermen de keursteen der waarheid. Al wie
weigerde zich aan hunne voorschriften te onderwerpen, veroordeelden zy als
Aanhangers der tegenpartye, en brandmerkten ze als Ketters: zy scholden,
vervloekten, banden; en, wanneer zy den wereldlyken arm konden overhaalen om
deel te neemen in hunne gevoeligheid, ving het vervolgen, het dooden, aan. ----Andere Kerkvergaderingen werden belegd, en gaven dikwyls tegenovergestelde
vonnissen, stelden daar tegenaanloopende Leeringen vast, en bebolwerkten dezelve
door andere kunsttermen; doch 'er heerschte dezelfde geest van Partyschap en
Geweld. Geen hunner besluiten deedt ooit een enkel geschilstuk af. Integendeel,
zy deeden de toen gereezene geschillen volduuren, de bitterheid van den twist
toeneemen, en zich wyder verspreiden. ----- Desgelyks miste het niet dat zy nieuwe
geschillen verwekten. De Persoonen, die 'er tegen spraken, bedagten nieuwe
woorden, onderscheidingen, en hairklooveryen tot wederlegging van de
spitsvindigheden in de gemaakte besluiten; zy verschilden deswegen, en scheurden
in kleinder Partyen. ----- Zy, die de Besluiten aan-
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kleefden, kwamen niet overeen omtrent de meening, sloegen tot heftig twisten over,
beschuldigden elkander van dwaaling, van Godslastering, en weigerden
gemeenschap met elkander te houden. ----- Door de zugt tot Geschilvoering en den
geest van scheuring by allen werd de Christlyke Kerk verdeeld, gesmaldeeld, en
weder gesmaldeeld in ontelbaare Aanhangen, haatende en vervloekende de een
den ander; doch alleen van elkander onderscheiden door woordverschillen of door
begrippen, waaromtrent de Heilige Schrift niets bepaalt, of van welken 's Menschen
bekwaamheden geene klaare bevatting kunnen vormen, en waar over het onnoodig
en onnut is eenig denkbeeld in 't geheel te hebben.
Onderscheide Stelzels van Wysbegeerte volgden elkander op, by ieder van deeze
werd, op zyn beurt, de Leer van het Euangelie ingelyfd. Hier door nam dezelve eene
verscheidenheid van gedaanten aan; doch alle zeer ongelyk aan de oorspronglyke
eenvoudigheid. Wanneer de Wysbegeerte van ARISTOTELES, zonder eenige
mededinging van eene andere, op de Schoolen heerschte, (eene Wysbegeerte van
den beginne af fyngesponnen, twist- en geschilziek, en nog meer dusdanig geworden,
door de verkeerdheid der Scholastiken,) werd de Christlyke Leer, door 'er naa
geplooid te worden, geschikt volgens derzelver gedwonge wyze van verdeeling,
begreepen volgens derzelver regelen van bepaaling en onderscheiding, uitgedrukt
in derzelver harde bewoordingen, en men redenkavelde daar over in Kunsttermen:
dit gaf aan die Leer eene wanschiklyke en van de oorspronglyke geheel vervreemde
gedaante. Het valsch Vernuft sloofde zich af in het uitdenken van vraagstukken over
elk Artykel der Christlyke Leere, in dezelve tot de uiterste fynheid uit te spinnen, en
daar over te zintwisten niet al de gemaakte nauwkeurigheid der Scholastiken.
Vraagen kwamen uit vraagen in een endlooze reeks voort: alle noodloos, de meeste
van geene aangelegenheid, veele alleen in woordspeeling bestaande, veele
belachlyk, veele onbepaalbaar, en zelfs onverstaanlyk, ja eenige Godloos en
Godslasterlyk. Zy werden meest alle leerstellig bepaald, de bepaalingen van veele
tot Geloofsartykelen verheeven; en de Kunstwoorden, in de bepaalingen gebezigd,
dienden ten eenigen erkenden kenmerk dat iemand die Artykelen vasthieldt.
Door zulke Tegenkantingen en Geschillen der valschlyk genaamde Weetenschap,
volduurde, en nam, verscheide Eeuwen lang, de verstands verduistering toe; de
Leer
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der Roomsche Kerke werd een wanschiklyk lichaam van Stellingen, onschriftmaatig
begreepen en uitgedrukt, en veele derzelven waren niet alleen ontbloot van allen
steun in het Euangelie; maar lynrecht daar tegen strydig. ----- De Hervormers stonden
op, in een gezegend uur, om hun gewigtig werk aan te vangen, zy ontdekten deeze
hoop van misvormingen, stelden de verdraaijingen van het Euangelie die dezelve
uitmaakte, en de verdichtzelen aan het Euangelie toegevoegd, ten toon. Zy
verklaarden de Heilige Schrift voor den éénigen Regel des Geloofs, en wraakten
alle menschlyke bepaalingen van deszelfs eenvoudige beginzelen. Gelukkig, indien
zy hierin standvastig, en zichzelven gelyk, gebleeven waren. Doch hunne
tegenstanders vroegen wat het bepaaldlyk was, 't geen zy geloofden; zy hielden
het beroepen op de Heilige Schrift voor ongenoegzaam om dit te bepaalen: dewyl
Christenen van allerlei Aanhang zich van dit gezag bedienden; zy schreeuwden,
dat de Leer der Protestanten geheel onbepaald was en onzeker; zy misvormden
dezelve deerlyk; en vorderden, dat de Hervormden, op een bepaalder wyze, daar
over zouden spreeken. ----- Overmand door dit lastig aanhouden, dit schreeuwen,
dit beschuldigen, en niet ten vollen geneezen van den spitsvindigen geest, die hun
voorheen dreef, werden zy onbedagt, schoon in den aanvang, met tegenzin,
bewoogen, om de uitdaaging te aanvaarden.
De eerste Verklaaringen hunner Leere waren vry eenvoudig; der Scholastiken
wyze van schikking, van betoog en uitdrukking, vermydden zy veeleer dan dat zy
'er zich op bevlytigden; doch de lust om afgetrokken te spreeken kreeg allengskens
meer kragts en invloeds: de uitleggingen der Leere, door deezen gegeeven,
mishaagden anderen; binnen kort kwamen 'er tegengestelde uitleggingen te
voorschyn: hier over reezen geschillen: deeze werden met meerder en meerder
scherpzinnig redentwisten voortgezet; alle de hardste woorden der Schoole ontleende
men om het verschil der denkbeelden uit te drukken, en men bediende zich van de
beuzelagtigste en onverstaanbaarste onderscheidingen der Schoole om ze te
bestryden. ----- De Protestanten geraakten verdeeld in ontelbaare Aanhangen, on
erscheiden door byzondere Geloofsstukken over onnoodzaaklyke punten, of die
onmogelyk bepaald kunnen worden. Geloofsbelydenissen waren tegen
Geloofsbelydenissen aangekant; Stelzels van Godgeleerdheid tegen
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andere overgesteld; eenige geheel en al niet zo zeer Stelzels van Christlyke
Godgeleerdheid, als bovennatuurkundige Stelzels van woordentwist over
bespiegelende, asgetrokkene, en weinig beduidende geschillen, waar toe die
Godgeleerdheid aanleiding gaf. Elke Party hieldt zich styf en sterk by zyne eigene
wyze van begrypen en zelfs uitdrukken van de waarheid; en hier door bleeven zy
verdeeld en verschillend.
Zodanig is het algemeen Tafereel van der Christenen afwyking van de
Eenvoudigheid der Gezonde Woorden. Elk der opgenoemde stukken zouden wy
gereed kunnen staaven, door het ophaalen van ontelbare gebeurtenissen, in de
Kerklyke Geschiedenis voorkomende. Niet te vrede met in deezer voege daar van
af te wyken, hebben zy de afwyking in de plaats gesteld, en aan dezelve den naam
van Gezonde Leere gegeeven. Elke Party bestempelt daar mede, die byzondere
verklaaringen, bespiegelingen, en bepaalingen, welke dezelve kenmerken,
onderscheiden, en op het verste van alle andere Partyen verwyderen: doch deeze
worden door den Apostel, met de sterkste woorden van afkeuring, uitgeslooten van
het denkbeeld der Gezonde Leere, en hy maant de Christenen aan zulks te
vermyden, als daar mede rechtstreeks strydig. 't Geen de onderscheide Aanhangen
ophemelen als de gezondste Leere, is, naar 's Apostels meening, het ongezondste.
Volgens zyn begrip deswegen, en dit begrip verdient alleen de aanneeming der
Christenen, wykt de verslaafde aan eenige benaaming onder de Christenheid, de
vasthoudende Voorstander van eenigen Aanhang, daar van eenigermaate af, en
doorgaans het allerverste.
3. Gezonde Leer duidt eene Leer aan die ter Deugdsbetragting opleidt. PAULUS
paart met voordagt, en bestendig, gelyk wy gezien hebben, dit denkbeeld met het
voorgaande, en zy zyn, in derzelver natuur, op 't nauwst aan een verbonden. Alle
afgetrokkene bepaalingen der Leere, alle diepzinnige Vraagstukken over dezelve,
zyn, in derzelver weezen, geheel bespiegelend, ten beste genomen, alleen geschikt
om het Verstand te oefenen, al te dikwyls alleen om het te verwarren en te
verbysteren; derzelver natuurlyke uitwerkzels zyn netelige geschillen, twistvraagen,
verdeeldheden, geen daadlyke uitoefening van Deugd en Heiligheid; Leest men
(*)
ook Druiven van Doornen, of Vygen van Distelen ? Het hoogste, waar

(*)

MATTH. VII. 16.
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op zy kunnen roemen, is, dat ze schadeloos kunnen vermaaken, nooit kunnen zy
nuttig weezen. Indien het mogelyk ware, dezelve met de grootste zekerheid en
klaarheid te bepaalen; zouden zy nog van geen invloed op de Deugdsbetragting
weezen. Afgetrokke denkbeelden zyn te koel om het Hart te verwarmen; te zwak
om goede Aandoeningen in beweeging te brengen; te duister, om, als het op doen
aankomt, in 't oog te loopen. 'Er is altoos gevaar dat zy zullen schaaden; de
gesprekken daar over wekken driften op, der onderlinge Liefde hoogst nadeelig;
gehegtheid aan dezelve leidt 's Menschen aandagt af van de groote zaak om zyn
Geloof werkzaam te doen zyn: deeze doet hem daar in te weinig, en in gevoelens
te grooten, belang stellen. ----- Veele geschillen zyn uitgeloopen op bepaalingen,
aan de eene zyde ten minsten, en zomtyds aan beide de zyden, rechtstreeks tot
zedeloosheid strekkende. ----- Eenige der weezenlyke Leerstellingen van het Heilig
Euangelie zyn zo groflyk misvormd in zommige zogenaamde verklaaringen, dat ze
veranderden in onheilige beginzels van Snoodheid en Ondeugd. ----- By de
weezenlyke Leerstellingen van het Euangelie, heeft men in deeze en geene Stelzels,
voor Christen Stelzels opgegeeven, valsche Leerstellingen gevoegd, die, by
noodzaaklyke gevolgtrekking, alle zedelyke verpligting wegneemen: dit is zo duidelyk,
dat derzelver Voorstanders zich in de noodzaake bevinden, om de gevolgen, welke
zy niet kunnen ontleggen, te wraaken; voorbedingzelen, en uitzonderingen te
maaken, en dezelve, is het niet aanleidelyk tot eenen Heiligen wandel te doen
schynen, althans daar even bestaanbaar mede te doen voorkomen, voorbedingzelen en uitzonderingen, ondertusschen, die, in het uur der verzoekinge,
geen kragt betoonen. Nogthans zyn, door het verbaazendst en ontheiligendst
misbruik der woorden, Leerstellingen en Verklaaringen in derzelver natuurlyke
strekking zedeloos, door de zodanigen, die ze vasthouden, verklaard voor de
weezenlykste der Gezonde Leere, voor de meest Euangelische, voor die de Genade
van het Euangelie het meest verheffen. Doch ze zyn zo verre van Gezond te weezen,
dat ze, in den sterksten en ergsten zin der woorden, strydig zyn met de Gezonde
Leere; - zo verre van Gezond te weezen, dat ze, hoe schoon ook gevernist en
verguld, een doodlyk vergif behelzen.
Geen begrip kan een Christlyk Leerstuk weezen, welks, rechtstreeksche en eerste
strekking niet op Heiligheid uit-
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loopt. GOD schonk de Openbaaring der Waarheid, met oogmerk om de Harten te
zuiveren en te verbeteren, om invloed te hebben op de daadlyke betragting der
Menschenkinderen. Elk gedeelte daar van is onmiddelyk en kragtdaadig, strekkende
tot dit doel; alle de Voorschriften van het Euangelie, en alle de Beginzels daar in
voorgesteld, loopen zamen tot dat einde. De eerstgemelde schryven de zuiverste
en verhevenste Deugd voor; de laatstgenoemde dienen om ons ter betragting daar
van ten sterksten op te wekken en aan te zetten. Zy stellen ons voor oogen die
hoedanigheden, die characters en betrekkingen van Persoonen en Voorwerpen,
welke geschikt zyn om regtmaatige aandoeningen op te wekken, en ons tot derzelver
te werkstelling aan te spooren; doch van die, welke, schoon ze door en door bekend
waren, niets ten dien einde zouden kunnen uitwerken, spreekt de Heilige Schrift
niet. Voor onze gesteltenis, is het niet alleen noodig dat wy eene nauwkeurige
verstandlyke bevatting hebben van eenig voorwerp; maar eene leevendige, treffende,
en belangneemende bevatting: en om ons die te doen erlangen van alle voorwerpen,
tot den Godsdienst behoorende, zyn de Gewyde Bladeren zeer zorgvuldig. Deeze
stelt dezelve alleen in zulk een oogpunt, dat zy Godsvrugt en Deugd kunnen
bevorderen, kragtdaadig bevorderen; en past ze bestendig en ernstig, ter bereiking
van dat einde, toe.
III. In de derde plaatze, moeten wy nu eenige Bedenkingen, natuurlyk uit het
verhandelde Onderwerp voorvloeijende, mededeelen.
1. Het blykt dat de Christlyke Kerk weezenlyk, meer dan in het uitwendig
voorkomen, vereenigd is in één algemeen Geloof. In Menschlyke Stelzels is het
noodig, de beginzels der Leere, welke zy bevatten, te onderscheiden van de
byzondere wyze, op welke zy dezelve verklaaren. In de laatste verschillen zy
hemelsbreedte; en in zo verre zy van feilbaare Menschen herkomen, kunnen ze ligt
verkeerd of dwaalend zyn. In de laatste komen zy vry algemeen overeen; en hier
in is ook alleen of ontwyfelbaare zekerheid of weezenlyk gewigt te zoeken.
2. Laat ieder onzer voor zichzelven zich bevlytigen, om vast te kleeven aan, en
zich te vrede houden met, de zuivere, eenvoudige, en Deugdkweekende Leer van
CHRISTUS; veragtende en vermydende alle noodlooze geschillen en bespiegelende
zisteryen, als daar van geheel vervreemd.
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't Is in geenen deele noodig voor ons wys te zyn, boven 't geen geschreeven is; 't
is onvoegelyk daar na te streeven. 't Is onnoodig eenige nauwkeuriger of
afgetrokkener bevatting te hebben van de Leerstellingen des Christendoms of de
Verborgenheden des Christlyken Geloofs, dan de Heilige Bladeren ons opleveren.
Indien wy bevinden dat die bevatting niet geheel volledig is, dan mogen wy ons
verzekerd houden, dat het niet vereischt wordt, en misschien niet mogelyk is, in
onzen tegenwoordigen zwakken staat, ons daar van een evenmaatiger denkbeeld
te schenken. Welke Woorden van menschlyke vinding men ook voorgeeve, dat
zulks met grooter nauwkeurigheid of kragt uitdrukken dan de Woorden der
Schriftuure, is 'er altoos reden om te vermoeden, dat ze de Oorspronglyke Leer der
Heilige Bladeren verdraaijen, of 'er iets aan toevoegen.
3. Laaten wy zorgvuldig agt geeven op het groot doeleinde van de geheele
Christlyke Leere, te weeten: Heiligheid van Hart, Heiligheid van Wandel, zuivering
van Ondeugd en voortgang in Deugd. Laaten wy ons die steeds voor den geest
stellen, als uitdruklyk bestemd en ingerigt ter bereikinge en bevorderinge hier van.
Laaten wy elk Gevoelen, tot Zedeloosheid strekkende, aanmerken als onbestaanbaar
daar mede, en het oogmerk van het Euangelie verwoestende, en 't zelve met afschrik
verwerpen. Laaten wy ons bevlytigen tot eene rechte kennis der Leevenspligten;
alle de waarheden van het Euangelie, als beweegmiddelen tot derzelver betragting,
op onszelven aandringen; en ze ons in zulk een gezigtpunt voorstellen, dat ze ons
het kragtigst roeren. Laaten wy niet berusten in de Waarheden van den Godsdienst
te gelooven; maar dezelve beoefenen, met inzigt om beter te worden. Laat het onze
voornaamste bezorgdheid weezen, overeenkomstig daar mede te handelen, zo dat
wy waardiglyk het Euangelie van CHRISTUS mogen wandelen.
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Bedenkingen op het eenvoudig toestel van den heer W. van
Barneveld, om in scheikunstige destillatien alle de voortbrengzels
der lighaamen te verzamelen, enz. door zyn edele medegedeeld
in de Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen, VIIde Deel, No.
6, bladz. 236.
Door T.P. Schonck, Apotheker te Amsterdam.
Dat de Kennis der verschillende soorten van Konstluchten eenen aanmerkelyken
invloed zoo op het bespiegelend als beoefenend gedeelte der Scheikunde heeft:
----- dat daardoor in de kennis der natuurlyke zoo wel, als de door konst
saamgestelde, lighaamen groote vorderingen gemaakt zyn: ----- dat men daar door
zeer veele verschynselen, die by de scheikundige bewerkingen zich opdoen, beter
heeft leeren inzien en verklaaren: ----- en eindelyk, dat men, door de kennis der
verschillende konst-luchten, in staat is gesteld veele gebreken in de scheikundige
bewerkingen te verbeteren, zyn waarheden, die niemand, des kundig, in twyfel zal
trekken, en die even uit dien hoofde de aandacht der scheikundigen dubbel waardig
zyn.
Onder de menigvuldige scheikundige bewerkingen; waar by de kennis der
konst-luchten voor al in aanmerking komt, behooren met recht de destillatien. ----By deze immers worden eene groote menigte fyne deeltjes ontbonden, die vervolgens
den staat eener veerkrachtige vloeistoffe aanneemen, en waar door niet alleen zeer
veele werkzaame deelen van het voortbrengzel nutteloos verlooren gaan; maar
waar door ook niet zelden zeer gevaarlyke uitwerkingen kunnen voortgebragt worden.
Het was my dierhalven zeer aangenaam, dat de Heer WILLEM VAN BARNEVELD zich
wel had willen verledigen een Toestel uit te denken, om in scheikundige destillatien
deze gebreken voor te komen. Welk Toestel, door zyn Ed. aan den Hooggeleerden
Heer F.J. VOLTELEN briefswyze medegedeeld, te vinden is in de Algemeene
Vaderlandsche Letteroefeningen, VII. Deel, No. 6. bladz. 236. enz.
Dan, ik kan niet ontveinzen, dat my, by het doorleezen
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daarvan verscheiden zwaarigheden zyn voorgekomen, die, myns bedunkens,
gewigtig genoeg zyn, om nader overwoogen te worden, en die ik ook met geen
ander doeleinde onder het oog myner Konstgenooten heb willen brengen, dan alleen
om tot nieuwe verbeteringen in dit vak der Scheikunde gelegenheid te geeven; ----my verkerd houdende, dat de Heer VAN BARNEVELD deze myne aanmerkingen uit
geen ander gezichtpunt zal beschouwen, dan om nuttig te zyn; ten minste, ik betuig
oprechtelyk, geen ander oogmerk in dezen te hebben.
En hiermede gaa ik ter zaake, om, namentlyk, in de eerste plaats, eenige
bedenkingen voor te draagen, die my als zwaarigheden by den toestel des Heeren
van Barneveld zyn voorgekomen. In de twede plaats, zal ik een toestel aan de hand
geeven, waar door men, zoo ik vertrouw, de gemaakte zwaarigheden zal kunnen
ontgaan.
Omtrent het eerste merk ik het volgende aan.
Voor eerst, dat de hevelswyze kromte der glazen pyp A, welke de Hr. v. B. wil
dat men zal inbrengen in den ontvanger langs den snep of hals van het retort,
noodzaakelyk moet ten gevolge hebben, dat de opening des ontvangers ten minste
een' halven duim in zyn diameter verwyderd moet staan van den hals des retorts;
gesteld, dat de glazen buis ten minsten een vierde duim dikte bevatte. Daar men
toch verhoeden moet, dat deze buis geene inwringing of drukking van den rand des
ontvangers te wachten hebbe; dewyl, in dit geval, de glazen buis, of, ook wel de
ontvanger, by de opening zeer ligt zou kunnen breeken.
Elk Scheikundige weet, hoe weinig vryving, of laat ik liever zeggen knelling, glas
op glas gedoogt, voor al wanneer het niet mat gesleepen is; het geen hier by toch,
in alle gevallen, geen plaats kan hebben.
Men werpe my hier niet tegen, dat deze gemaakte tusschenruimte, door een
daartoe geschikt lutum, zou kunnen toegeslooten worden, gelyk dit ook de Heer
v.B. veronderstelt dat gemakkelyk kan geschieden. Dan, wie begrypt niet, dat zulks
in zoodanige bewerkingen als de Heer v.B. bedoelt, ten uitersten moeilyk is.
Men stelle zich voor, eene bewerking van het Salpeter of Zeezout-zuur; en ik
vraag, of het wel te veronderstellen is, dat al de aandrang der lucht enz. daaruit
ontwikkeld wordende, alleen maar trachten zal zich te ontlasten door de holte van
de glazen buis, en bepaald blyven daar door uit te gaan? zal men wyders niet te
vreezen hebben, dat ook
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de zoo zeer doorknaagende en byna alles verteerende lucht op dit dikke ingesmeerde
lutum mede werke, en alzoo eene doorvreeting en losbarsting veroorzaake? my is
tot nog toe geen eenig lutum bekend, van wat stoffe ook tezamengesteld, dat niet,
door dezen zoo zeer vermogenden luchtgeest aangegreepen en doorknaagd worde.
En dit gebeurende, zal men bezwaarlyk dit verdrietige redden kunnen, dan met zich
in gevaar te stellen van, door deze zoo zeer der longe schadelyke lucht, te worden
aangedaan, of de geheele bewerking aan haar zelve over te laaten.
Maar eens verondersteld, dat dit al niet gebeuren zal, zoo werken evenwel die
byna alles doorknaagende luchtgeesten op het deel des lutums, welk noodwendig
binnen de wanden der aaneengevoegde glazen veel dikker dan anders moet
ingesmeerd worden, en welk daarom ook altyd zoo veel bezwaarlyker droogen zal,
dewyl de buitenlucht de vochtdeeltjes hiervan niet zoo gemakkelyk tot zich zal
kunnen neemen, als anders.
En zal, behalven dit, ook de ontwikkelde lucht op de grootere hoeveelheid des
lutums, 't welk hier noodzaakelyk vereischt wordt, niet deszelfs ontbinding en
verontreinigenden overgang in de bewerkte stoffen te weeg brengen? Immers dit
is zeer moogelyk, en de ondervinding heeft my dit wel eens doen opmerken.
Ten tweeden, wat de richting van de glazen buis aangaat, te weeten derzelver
afhellinge, deze schynt my al mede niet buiten bedenking te zyn; want, volgens
dezelve, zyn nodig twee afleiders; te weeten die, welke B. getekend is, dient om in
eene daaronder geplaatste flesch de vochtdeeltjes, welke, met de lucht, in de buis
overgegaan zyn, en die, door bekoeling dier lucht, zich daarvan afscheiden, op te
vangen; en daar nu dit vocht, als het vlugste en fynste gedeelte der ontwikkelde
lighaamen zynde, behalven de lucht zelve, volstrekt behoort tot het product, dat
men tracht daar te stellen; zoo dunkt my, dat men beter doet, als men zorge, dat
zich dit vocht terstond weder begeeve tot dat geene, 't welk reeds in den ontvanger
afgedroppeld is, dan dat men het afzonderlyk opvange.
Ook dunkt my, dat de wyze, om, volgens Figuur C, de lucht door middel van eene
kraan in te blaazen, te verzamelen, en vervolgens weg te neemen, om naar de
gewoone wyze die lucht te onderzoeken, mede niet zonder mer-
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kelyk gebrek is; en waaromtrent den Heer v.B. zelf bedenkingen schynen
voorgekomen te zyn.
Want wie, die maar eenige proefondervinding heeft, kan onkundig zyn wegens
den aart en hoedanigheid der fyne deeltjes, zoo wel die der lucht, als der andere
fyne vochtdeeltjes, welke met dezelve opgaan, en daarna, door verkoeling, zich
weder ontwikkelen, loslaaten en afscheiden, en wie zal deze afgescheiden deelen
niet aanzien als wezenlyke bestaandeelen des geproduceerden lighaams; ja wie
weet niet, zeg ik, dat, hoe meer men die afscheiding zoekt te verhoeden, hoe beter
men doen zal, om het te maakene lighaam in zyn geheel te houden; althans beter,
dan door deze afzonderlyk op te vangen, en ze daar door gelegenheid te geeven
van zich hoe lang zoo meer van den band des zamenhangs te verwyderen, het zy
door dezelve, by overgieting, te verslappen, of wel geheel te verliezen, enz.
Ten derden merk ik aan, dat men by de bewerking des spiritus salis fumans Libavii,
als ook by het daarstellen van den spiritus nitri fumans Glauberii, en meer andere
bewerkingen, zeer veel gevaar loopt, dat de blaazen, welke men hier tot opvanging
der lucht wil gebezigd hebben, doorknaagd zullen worden. Niemand, die slechts
eenige scheikundige ondervinding heeft, zal ontkennen, dat dit in zeer veele gevallen
moet plaats hebben, daar de ondervinding genoegzaam leert, met welk een
uitgestrekt vermogen, deze dampen vooral op dierlyke lighaamen werken.
Daar ondertusschen het oogmerk van den Heer VAN BARNEVELD in dezen
allernuttigst is, zoo zy het my geoorloofd eene andere manier in deze bewerking
voor te stellen, die my voorkomt, aan minder zwaarigheden onderhevig te zyn, en
waarvan ik my sints eenigen tyd tot bereiding van beide de voorgestelde bedoelingen
met het beste gevolg bediend heb. ----- Voor alle destilleeringen in glazen vaten,
bedien ik my van de zoogenaamde Vitriool-olyflesschen tot ontvangers, die aan de
Figuur der gewoone wyn-bottels gelyk komen, behalven dat ze na genoeg vlak van
bodem zyn; naar maate nu van de meerdere of mindere ruimte der halzen, brand
ik dezelve een a twee duimen boven den buik der flesch af; voorts laat ik twee, drie
a vier duimen boven den bodem in de flesch een gaatje drillen, van ¼ of ½ duim
middellyn, in 't welk ik een gewoonen glazen stop, of ook wel somtyds een kurk,
naar gelang der stoffen welke ik bewerk, nauwkeurig,
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insluit, om die naar welgevallen te kunnen openen en sluiten. Deze opening nu dient
my voor de volgende oogmerken: wanneer ik eene al te groote veerkracht der lucht
in den ontvanger vermoede, kan ik aan dezelve uittocht verschaffen, door myn
stopje een oogenblik weg te neemen, en door dit middel verhoede ik het springen
der glazen.
Als ik nu de lucht-soorten, die zich onder de bewerking uit de lighaamen
ontwikkelen, wil onderzoeken, dan plaats ik een' glazen pyp in de gezegde opening
van myne voorlaage, welke pyp ik tusschen de rechtstandige en horizontaale richting
in een' hoek van 45 graaden doe opklimmen. Door deze richting breng ik te wege,
dat, wanneer zich al, ondanks de wyde ruimte mynes ontvangers, eenig fyn vocht
uit de bewerkende stof met de lucht van het vocht mogt afscheiden, deze zoo
verfynde vloeistof naar het vocht, waar toe het als inmengzel behoort, genoodzaakt
wordt weder te keeren, en niet in myne pyp kan opklimmen. Ik behoef alzoo geene
tweede voorlaage ter opvanging dezer vloeistof; maar daar en boven nog vang ik
te gelyk, langs dezen weg, tevens de ontwikkelde lucht in de Molglazen op.
Tot dit einde plaats ik slechts eene tweede Pyp aan die, welke in den ontvanger
gebragt is, op dezelfde wyze, als men gewoon is de anderzins ontwikkelde Luchten
op te vangen; zoo dat het einde van deze tweede Pyp, door den gewoonen Luchtbak,
onder door het water, in het daar boven geplaatste Molglas, uitloope.
Elk Oordeelkundige zal ras de voordeelen bespeuren, welke dit zoo eenvoudig
als gemaklyk Toestel boven dat van den Heer v.B. te weeg brengt.
1. Heeft men hier niet te vreezen, dat de blaazen door zommige Luchten zullen
doorknaagd worden.
2. Vangt men de Lucht volkomen wiskunstig, en zonder den minsten omslag, op.
3. Worden de fynste deeltjes terstond genoodzaakt door de richting van myne
Pyp, wanneer ze 'er al in traden, te rug te keeren, en in het vocht, waar toe zy
behooren, af te druipen.
4. Heeft men voor deze stoffe geen byzonderen ontvanger noodig; ook kan zy
noch verminderen, noch verslappen, welk een en ander, door overgieting, enz. moet
plaats hebben.
5. Kunnen de vaten van boven behoorlyk geslooten worden, zonder dat zy door
wringing of vryving gevaar
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loopen van te breeken, en het vocht kan alzoo ook door geen inkomend Lutum
verontreinigd worden.
6. Is myn ontvanger, in het algemeen beschouwd, boven den gewoonen te
verkiezen; de snep van het Retort kan en moet zoodanig gericht worden, dat het
vocht altyd onmiddelyk in den buik des ontvangers afdruipe; hier kan dus de
bovenhals des ontvangers nooit zoo zeer verhit worden, als dit by de anderen steeds
plaats heeft, terwyl het vocht langs derzelver zyde afdruipt, daar eene aanhoudende
stooking dikwerf zoodanige hitte in den hals des ontvangers veroorzaakt, dat 'er de
vochten niet behoorlyk kunnen verkoelen, en de ontvanger zomtyds gevaar loopt
van in te scheuren.
Verder behoeven de meerdere kosten dezer ontvangers geen beletzel ter
verkiezing boven de anderen te zyn, dewyl hier geen grooter uitgaaf plaats vindt.
Het grootste soort der Vitriool-olyflesschen, welke meer dan 24 mengelen vochts
bevatten, kosten my, met het indrillen der opening, weinig meer dan twee guldens.
De grootte der flesch kan ook in dezen geene tegenwerping zyn, daar zy in veele
bewerkingen van de uiterste noodzaakelykheid is; en voor andere bewerkingen kan
men dit soort van fleschen zoo wel in onderscheidene grootte bekomen, als de
algemeen in gebruik zynde ontvangers.
Dat men van dezen toestel zoo wel by offervescentien als ook by Sublimatien
mede een nuttig gebruik zal kunnen maaken, durf ik insgelyks op goede gronden
vooronderstellen, en zal door my opzettelyk naargegaan worden; ook zal ik,
misschien, daar door gelegenheid bekomen, om myne Waarneemingen in dezen
by vervolg mede te deelen.
Hartelyk wensch ik, dat dit myn opgegeeven Toestel ook door anderen myner
kunstgenooten ter toets gesteld worde, 't welk zekerlyk gelegenheid tot nadere
volmaaking geeven kan.
Intusschen zal men uit het voorgestelde, dunkt my, geredelyk opmaaken, dat ik
op het beschouwen van het medegedeelde Toestel van den Heer VAN BARNEVEKD
niet stilzwygend mogt zyn; maar veel eer verpligt wierd myne gedachten en
proefneemingen dien aangaande voor te draagen, en myn Toestel niet alleen bekend
te maaken; maar ook, door de hier bygevoegde Figuur, nader op te helderen, en
alzoo, ware het mogelyk, de Kunst eenigzins bevorderlyk te zyn; en wel op eene
wyze, die my, zoo ik vertrouw, van een' blooten tegenspreeker wel zal onderscheiden,
en door mynen geachten Kunstgenoot zelve gebillykt worden.
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Bereidingen van den spiritus Mindereri.
De Spiritus Mindereri, geest van MINDERERUS, draagt, buiten twyfel, den naam naar
deszelfs Auteur, die dezelve beschreven en in gebruik gebragt heeft, daar deze
Spiritus zoo veel in gebruik is, en genoegzaam dagelyks door de Geneesheeren in
de Apotheken voorgeschreven word; zoo moet ik my ten uitersten verwonderen,
dat gemelde Spiritus in geene Pharmacopea te vinden is, en het dus aan elken
Apothekers goedvinden staat, die te bereiden. Ik heb dezelve op drie byzondere
wyzen zien maaken, namentlyk: Acet. Vini destillatum, gesatureert met Liquor Tartari,
als ook met de Spiritus Salis ammoniaci cum Tartari, (dewyl de Spiritus sal.
ammoniaci cum calce viva met geen zuuren opbruischt,) en dan eindelyk met de
Flores Salis ammoniaci volatilis. Die eerste bereiding keur ik geheel af, alzoo dit
Acidum met geen enkel Alcali moet gesatureert worden, maar wel met een Alcali
Volatile, om de Spiritus beter in kragt te doen zyn; ook kan hy dan aan het oogmerk
beter beantwoorden, en zou dus de tweede de voorkeur geeven. Dan, terwyl ik
bevonden hebbe, dat 'er op een pint goede en zuivere Acetum Destillatum, omtrent
drie oncen Spiritus Salis ammoniaci cum Tartari behoort gebruikt te worden, tot een
behoorlyke Saturatie, zoo moet hier door de Spiritus te Phlegmaticq worden, want
de acetum word dan met waterdeelen vermengd; uit dit gemelde houde ik de laatste
bereiding voor de beste, om ze met de Flores Salis ammoniaci volatilis te maaken,
dan heeft men een goeden helderen Spiritus, die geen waterdeelen in zig bevat. Ik
verlang zeer na de volgende Stukjes der Chemische Oefeningen van den Heer P.J.
KASTELEYN, die, volgens zyn belofte, dit Jaar nog zullen uitgegeeven worden, om
te verneemen of die Heer ook niet over dit onderwerp schryven zal; dit was mede
zeer nuttig; hier door kon elk Apotheker een vast voorschrift van de Spiritus Mindereri
bekomen, en dus zou men den doorkundigen Heer KASTELEYN voor deszelfs arbeid
ten hoogsten dankbaar moeten zyn. Blyken van kennis, ter bevordering der
Pharmacie, zyn, in de drie uitgegeeven Stukjes, genoeg voorhanden.
C.W.
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Verhandeling over de gevoeligheid der insecten.
Door den Abbé Poiret, (Journal de Physique.)
Is, over de Gevoeligheid der Insecten te handelen, geen roeklooze hand staan aan
dat gordyn, agter 't welk de Maaker des Heelals zo veele Verborgenheden bedekt
houdt? Ondanks de vorderingen in de Weetenschappen gemaakt, en de getrouwheid
der veelvuldige waarneemingen, zal de Natuur altoos een duister heiligdom
overhouden, in 't welk de scherpziendste oogen niets zien, niets ontdekken kunnen.
Indien de Verschynzels, welke zich dagelyks aan ons opdoen, nog onverklaard zyn,
hoe zullen wy ons dan vermeeten durven, eene verklaaring te geeven aan een
Verschynzel, 't welk onze zinnen ontvliedt? De beoefening der Natuure heeft ons
geleerd over de oorzaaken uit de uitwerkzels te oordeelen, en wederkeerig over de
uitwerkzels door de oorzaaken; doch wanneer het Bovennatuurkundige stoffen
betreft, kunnen wy ze alleen uit de overeenkomst leeren kennen. Wy gevoelen, wy
redenkavelen, wy oordeelen, en die onderscheide Werkingen drukken wy uit door
tekenen en gebaaren, die bestendig en eenpaarig zyn by alle weezens van onze
soort. 't Is, derhalven, niet dan door onze eigene aandoeningen, dat wy die van
andere kunnen schatten. Dus zyn wy buiten staat om kennis te draagen van de
ongeregeldheden eener botgevierde Drift, welke wy nooit gevoelden. Zo dikwyls,
derhalven, een weezen, met dezelfde tekenen als wy onze aandoeningen gewoon
zyn uit te drukken, zyne eig ne te verstaan geeft, valt het ons niet moeilyk te raamen,
wat 'er in zyn binnenste of in zyne zinnen omgaat; doch, wanneer wy weezens
aantreffen, wier maakzel zeer veel van het onze verschilt, die, aan dezelfde proeven
blootgesteld, dezelfde tekens niet opleveren; zullen wy dan, desniettegenstaande,
durven gelooven, dat zy zo gevoelig, zo zeer aangedaan, en in dezelfde
omstandigheid zyn als wy?
Dit stuk heb ik my voorgesteld te onderzoeken, om de Gevoeligheid der Insecten
te bepaalen, welke ik geloof dat tot nog niet behandeld is door eenigen
Natuurkundigen, althans niet op die wyze als ik ze hier zal voordraagen. ----DESCARTES heeft alle Dieren, den Mensch alleen
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uitgezonderd, gehouden voor Werktuiglyke Weezens, even onvatbaar voor genoegen
als ongenoegen. De ondervinding heeft, ten allen dage, zyn Stelzel wedersprooken:
dan in hem te wederleggen heeft men niet genoeg onderscheiden de maat van
Gevoeligheid, welke verschillend moet zyn in de verschillende Weezens van het
Dierenryk. ----- Myne waarneemingen bepaalen zich, voor tegenwoordig, tot de
Gevoeligheid der Insecten. Ik heb derzelver gesteltenisse en maakzel beoefend,
en nagegaan hoe zy zich hielden in smert en in vermaak; ik heb ze vergeleeken
met groote Dieren, op dezelfde wyze aangedaan, en gedagt, daar uit te mogen
opmaaken, dat men by de Insecten maar zeer weinig Gevoeligheids aantrof. 't Is
mogelyk, dat ik my bedrieg; doch misschien zullen myne dwaalingen de aandagt
van kundigen vestigen, op een onderwerp, 't geen der naspeuringe overwaardig is,
en dan zal ik het genoegen smaaken, van gelegenheid gegeeven te hebben tot het
ontdekken der waarheid.
Door Gevoel verstaat men die schudding, welke in de vezelen ontstaat, door de
aanraaking van eenig vreemd lichaam, en aan de ziel een gevoel van vermaak of
smert mededeelt, overeenkomstig met de kragt der schuddinge. De meerdere of
mindere tederheid der vezelen moet dezelve noodwendig, naar evenredigheid,
vermeerderen of verminderen. In de daad, zo ras die zelfde vezels beginnen te
verzwakken, te verharden of te verslappen, laaten de aandoeningen zich zeer zwak
gevoelen. Alle dagen snyden wy het uiterste van hoornen en nagelen af, zonder de
minste smert; deeze zyn, ondertusschen, niet anders dan uitersten van verharde
vezelen; zy hebben in zich een beginzel des leevens: dewyl zy altoos weder
aangroeijen. De vezels der tanden veroorzaaken dikwyls, door derzelver uitrekking,
geweldige smerten; doch eens van de tanden losgemaakt, houdt alle pyn op.
Diensvolgens is het maakzel der Insecten niet zeer geschikt om zeer leevendige
aandoeningen te ontvangen. Doorgaans zyn ze bekleed met een zeer harde
opperhuid, welke hun als een schild dekt, en voor wonden beveiligt. Wanneer men
deeze huid treft, moet de schudding weinig merkbaar weezen in een zo hard
maakzel. Alles is bykans droog by de Insecten; zy hebben weinig vleeschagtige
deelen; hunne vezelen zyn niet bevogtigd, door dien overvloed van sappen, welke
de vezelen der groote Dieren zo zagt maaken.
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Indien wy de ondervinding met deeze beginzelen paaren, ontdekken wy, met de
daad, dat de Insecten weinig aangedaan worden door bewerkingen, die hun den
dood of zwaare pynen moesten aandoen. Wy zien, by voorbeeld, dagelyks, dat de
kinderen eenig ligt lichaam hegten aan het lyf eener vliege, en het vermaak neemen
om het Diertje te laaten vliegen, met dien belemmerenden toestel, veel grooter dan
de geheele Vlieg; dat anderen, nog veel wreeder, groote spelden steeken door den
gemeenen Kever. De spelde zit aan een ring van papier, welke zy vast maaken aan
een klein stokje. Het Insect vliegt in dien staat in 't ronde met eene verbaazende
snelheid, en zonder belemmerd te worden door de smerten, die het schynt te moeten
lyden. Die kleine barbaaren houden de Kevers dagen lang met dien pynigenden
toestel, en vinden ze altoos gereed om zich te schikken naar hun speellust. Zulke,
in de daad, verbaazende stukken, waar op men misschien te weinig agt slaat,
kondigen eene groote maate van Ongevoeligheid aan in deeze lydende schepzelen.
Een Viervoetig Dier, op die wyze wreed mishandeld, zou het niet lang maaken, of
ten minsten zyne kragten, uitgeput door smerte, het zelve nauwlyks toelaaten van
plaats te veranderen. Hoe dikwyls hebben wy niet gezien, dat Vliegen, zonder kop,
zich in de hoogte poogden te heffen? en konden zy het niet doen, dan weezen de
hortende vorderingen uit, dat zulks moest toegeschreeven worden aan gebrek van
evenwigt. Ontneemt een Insect een poot, het zal geen uiterlyk blyk van smert geeven.
Deeze verminking veroorzaakt noch den dood, noch eenige schynbaare
ongesteldheid; en heeft men zelfs niet waargenomen, dat, in eenige soorten, het
vermenigvuldigen der verminkingen op het vermeerderen der weezens uitliep, en
dat elk deel van een Polypus een geheele Polypus wierd. Naa zulke baarblyklyke
proeven, is het bezwaarlyk veel Gevoeligheids aan de Insecten toe te kennen. Doch
laaten wy voortgaan.
De Gevoeligheid bestaat niet alleen in de schudding der vezelen: de natuurlyke
zintuigen zyn alleen, om zo te spreeken, de kanaalen, langs welke dezelve tot het
beginzel onzes leevens wordt overgevoerd. Alle aandoening is niets, zo ras dezelve
niet gevoeld wordt; doch de natuur van dat inwendige beginzel, welks bestaan zo
volkomen beweezen is, zal altoos eene verborgenheid blyven. De verschillende
benaamingen van Ziel, van Rede, van Geest, van Instinct, daar aan gegeeven,
wyzen uit, dat de Wys-
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geeren, een zeer groot verschil waargenomen hebben in dat beginzel, naar den
verschillenden aart der Weezens daar mede bezield. Zy hebben verscheide trappen
van Redelykheid toegestaan, waarom zullen wy dan, met het zelfde regt, geen
onderscheide graaden van Gevoeligheid mogen erkennen? van Gevoeligheid, die
verschillende moet weezen, volgens de natuur van dat beginzel waar op dezelve
rust. En, indien de Maaker des Heelals eene zo groote verscheidenheid gesteld
heeft in de ontwikkeling en de gesteltenis van elk weezen, in derzelver Instinct en
Werkingen, kunnen wy dan twyfelen, of hy heeft, desgelyks, derzelver Gevoeligheid
onderscheiden gemaakt? Deeze schynt door onmerkbaare trappen af te neemen,
van den Mensch tot het laagste Insect, en zich als te verliezen in de soorten die den
laagsten rang bekleeden. In de daad, de Insecten zo zeer naderende aan het
Plantenryk als zy zich verwyderen van den Mensch, deelen in de eigenschappen
der twee Ryken, van welke zy de schakel in de keren der weezens uitmaaken.
LINNAEUS heeft eene zeer vernuftige vergelyking opgegeeven van de
gedaantverwisselingen der Insecten, en de ontwikkeling der Planten. Hy vergelykt
het zaad by het ey; de voortbrenging van takken en bladeren met den rupsenstaat,
de knoppen by den poppenstand, en de bloemen by het volkomen Insect. Hy vindt
zulke duidelyk kenmerktekenende overeenkomsten, dat men even zeer de juistheid
zyner waarneemingen, en het diepdenkend vernuft des Schryvers, bewondere.
De beroemde Natuurkundigen LESSER, SWAMMERDAM, en anderen, voelden zich
even zeer getroffen door de overeenkomsten, welke zy ontdekten, tusschen de
laagste Weezens in het Dierenryk, en de eerste in het Plantenryk. De Heer DE
BUFFON heeft zeer wel beweezen, dat het onderscheid der Ryken in de Natuur niet
bestaat, en dat zy van de eene soort van weezens tot de andere niet overgaat, dan
met onmerkbaare schreden. Valt het dan niet natuurlyk hier uit te besluiten, dat,
volgens de overeenkomst, de orde voor het natuurlyke vastgesteld, ook doorgaat
tot de verstandlyke vermogens? Kan men gelooven, dat de Maaker der Natuure,
die de Insecten zo zeer verschillend van andere Dieren geschapen heeft, daar aan
dezelfde Gevoeligheid gaf?
De uitwendige tekens, op welke wy onze oordeelvellingen gronden, ten aanziene
van Weezens, van ons ver-
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schillende, stemmen volmaakt overeen met het geen wy dus verre gezegd hebben.
Alle groote Dieren geeven hun smert door schreeuwen en jammeren, of andere
daar aan beantwoordende tekenen, te kennen: gevolglyk, hoe minder tekenen van
pyn een Dier geeft, hoe minder het lydt. Indien ik een Hond slaa, indien ik een Vogel
kwets, duidden zy door een pynlyk geluid aan, dat zy smertlyke aandoeningen
gevoelen. Dit middel heeft de Natuur hun geschouken, of om te verstaan te geeven
dat zy hulp behoeven, of om het medelyden der geenen, die ze mishandelen, gaande
te maaken. Hun klaagtoon heeft iet treffends, welke zomtyds den vyand ontwapent,
of hun de hulp hunner soortgenooten aanbrengt. Niets dergelyks bespeurt men by
de Insecten, op welk eene proeve men ze stelt, zy slaan geen klaagtoon. Verscheide
onder de Insecten, 't is waar, geeven geluid; doch elk weet dat het niet geschiedt
langs denzelfden weg als de andere Dieren: het komt niet voort uit den strot. By
eenigen is het niets anders dan het slaan der vleugelen, by anderen het op elkander
wryven der pooten: en die geluiden houden niet zelden op, zo ras de Diertjes
gevangen zyn, of mishandeld worden. Het schynt dat ze veel eer dienen om hun
genoegen uit te drukken, en inzonderheid de dringende behoefte om te paaren, dan
om pyn te verstaan te geeven. Indien nu de Natuur hun geen middel geschonken
heeft, om het leed, 't geen zy lyden, uit te drukken, en het medelyden des geenen,
die hun plaagt, op te wekken, is het zeer te vermoeden, dat zy het niet behoeven.
't Is waar, wanneer men Insecten vangt, stellen zy zich te weer met slaan, en
spannen alle hunne kragten in: doch 'er is grond om te denken, dat dit veel eer
voortkomt uit de berooving van hunne vryheid, dan uit de smert, welke zy lyden.
Een groote Vlinder, by voorbeeld, met verscheide spelden doorstooken, slaat
geweldig op het oogenblik van dit vast zetten; doch geeft men hem de vryheid weder,
dan vertoont hy zich zo gerust als of hy geen leed altoos geleden hadt; zelfs zou
(*)
hy wegvliegen, indien zyne vleugels niet te zeer beschadigd waren . Dikmaals heb

(*)

Misschien zou men hier mogen byvoegen het bekende heromvliegen der Insecten by een
brandende kaars. Zy naderen het licht, zy zengen de Vleugelen, zy hervatten het niet zelden
zo lang, tot dat alle vermogens van vliegen, door het afbranden der vleugelen, weg is; of zy
door het verlies van andere deelen het evenwigt niet houden kunnen. De meeste andere
Dieren, zich, verzeerd hebbende, myden het voorwerp des leeds. Dan die om de kaars
vliegende Insecten schynen geen Gevoel te hebben, althans zy missen het overleg, om het
beschadigend voorwerp te ontwyken. Aant. van den Vert.
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ik ze zes of zeven dagen in leeven gehouden, schoon ze op veele plaatzen van het
lyf doorstooken waren, om ze gedroogd met alle de natuurlyke kleuren te bewaaren.
(*)
Het voorbeeld van den Mantis, dunkt my, dient tot staaving van alle deeze
denkbeelden. Kan men gelooven, dat het verlies 't welk dit Insect leedt, van zyn
kop, schoon by stukjes en beetjes opgeëeten, 't zelve eenige smert veroorzaakte?
Zal men gelooven dat een weezen lydt, wanneer het, naa dit alles ondergaan te
hebben, dezelfde leevendigheid behoudt? Wanneer het in den onthoofden romp
nog kragts genoeg bezit om het Wyfje te omvatten, en, zieltoogende, het oogmerk
der Natuure te volbrengen? Wanneer het blyk geeft van een overvloed leevens,
door een bedryf, waar toe ziekte en lyden bykans alle groote Dieren ongezind en
onbekwaam maaken? Wanneer men ziet dat het zich ten nauwsten vereenigt met
eene wreede, die al zyn wraak verdiend hadt? Wanneer het ten vermaak van het
Wyfje het overige opoffert van een Lichaam, welks kop reeds het slachtoffer van
deszelfs vraatzucht geweest was.
Maar zou het niet mogelyk wezen reden te geeven om deeze Ongevoeligheid
der Insecten, en het werktuiglyke des gestels, 't geen dezelve veroorzaakt, te
verklaaren? Ten dien einde staat op te merken, dat, in de groote Dieren, alle zenuwen
in de harssenen uitloopen. Daar schynt het beginzel des leevens zyn Zetel gevestigd
te heben; daar komen alle onze gewaarwordingen t'huis: 't is, om deeze reden dat
veele Wysgeeren, in dit verzamelpunt der zenuwen, de woonplaats der ziele stelden.
't Geen de harssens zyn ten opzigte van de Zenuwen, is het hart ten aanzien van
het bloed. 't Is in het hart daar het bloed gezuiverd en gekleinst wordt; 't is in het
hart, waar men de verschillende staaten, in welke het zich bevindt, gevoelt, en
daarom is het de zetel der aandoeningen. De onderscheiden hoedanigheden, welke
onze drif-

(*)

Zie hier de in ons voorig Stukje geplaatste Waarneemingen op de Mantis, bl. 334, enz.
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ten aan ons bloed geeven, voeren 't zelve met meerder of minder snelheid in dit
middelpunt des omloops; door haat, door wraak of door liefde verhit, krygt het een
grooter uitgebreidheid, gaat door 't hart in meerder overvloed en met meer snelheid;
verwydert en verhit hetzelve: 't wordt gestreeld of van een gereeten naar den aart
der driften, die het bloed in beweeging brengen. Maar, indien op een geweldige
drift, een naargeestige luim, droefheid, of verdriet volgt, verliest het bloed veel van
zyne werkzaamheid, de loop vertraagt, het gaat in mindere hoeveelheid teffens door
den grooten slagader; het hart trekt zich in, de polsslagen zyn minder in getal, en
wy worden eene smartlyke zamentrekking gewaar, die, in 't einde, onze dood ter
gevolge heeft. Zodanig is by ons het werktuiglyk gestel van Gevoeligheid en
Aandoening; de eerste werkt in de harssenen, de tweede in het hart. Deeze zyn de
twee leevensbronnen; een van beiden, het minst beschadigd, veroorzaakt een
schielyk sterven.
Laaten wy deeze beginzels op de Insecten overbrengen. Te vergeefsch heeft
men, in eenig deel huns lichaams, gezogt waar het beginzel des leevens huisvestte:
de nauwkeurigste waarneemingen hebben tot nog toe des geene ontdekkingen
opgeleverd; en men heeft moeten toestemmen, dat het zich even zeer overal door
derzelver Lichaamen verspreid vondt. Te vergeefs heeft men den kop van den romp,
den buik van het overige des lyfs gescheiden, alle deeze deelen blyven langen tyd
naa de afscheiding op zichzelve leeven, en zelfs de verrigtingen, waartoe ze van
Natuur, geschikt zyn, volvoeren. Eenigen vatten met den bek des afgeknotten kops
het werktuig waar mede men ze verwond heeft; het lyf der Bye steekt den angel uit
tegen den belediger, en de verminkte lichaamen paaren met de Wysjes. Deeze
uitgestrektheid des leevens gaat zo verre, dat de schaalen van een schulpvisch nog
blyven beweegen, als het Dier reeds is opgeëeten.
Hier uit volgt middagklaar, dat de vezelen der Insecten geen punt van vereeniging
hebben; maar alle eindigen in het deel, waar toe ze geschikt zyn; waarom ook het
beschadigd deel het eenige zyn moet dat lydt; dat het hoofd zich niet bemoeit met
de smerten van den buik, noch de buik met die der maage. Naa het waarneemen
van dusdanige verschynzelen, moet men besluiten, dat alle de leden van een Insect
dezelfde maate van bestaan en leeven, bezitten. Dit is desgelyks een der kenmerken,
die
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uitwyzen, dat een Insect naby het Groeiend Ryk komt. Ten allen dage ontneemt
men Planten en Boomen een groot aantal van derzelver takken, zonder dat het
beginzel der groeijinge eenigzins veranderd worde, dewyl het in de Planten, even
als het beginzel des leevens in de Insecten, gelykerhand door alle de deelen
verspreid is. Zulks heeft verscheide Natuurkundigen doen zeggen, dat de Insecten
(*)
niets anders zyn dan wandelende Planten .
De Insecten, tot een zeker punt van gevoeligheid beroofd, zyn het ook
eenigermaate van Aandoeningen en Driften. Derzelver uitwerkzels, gelyk ik hier
boven reeds heb aangeduid, doet zich byzonder in het hart voelen, door den meer
of min snellen omloop des bloeds. Nu heeft men, tot nog, in de meeste Insecten
geen hart kunnen ontdekken, 't zy de kleinheid van 't zelve de scherpte der beste
microscopen ontduikte; 't zy ze, 't geen waarschynlyker is, geen hart noodig hebben.
In de daad, het hart is by ons de zetel des omloops van het bloed. Deeze omloop
schynt by de Insecten geen plaats te kunnen hebben; hunne vogten zyn traag,
lymerig, door derzelver kleeverigheid niet in staat om te loopen door vaten, die men
moet veronderstellen geëvenredigd te weezen aan de andere deelen.
Hoe zouden zulke dikke vogten ooit door de nauwe

(*)

't Is waar dat de Insecten ons zomwylen verbaasd doen staan over de middelen, welke zy
gebruiken om aan te vallen, of aanvallen af te weeren, en te vermyden 't geen hun kan
schaaden. De Planten leveren ons soortgelyke verschynzels op, die den schranderen LINNAEUS
niet ontglipt zyn. Is 'er gelegenheid om den zagten invloed der zonnestraalen te ontvangen;
zy spreiden haare bladeren uit, en bieden der koesterende straalen al het schoon van haare
bloemen en vrugtdeelen. Word de lugt betrokken en vogtig, alles is geslooten, de bloemkelken
trekken zamen en de vrugtdeelen worden beschut voor eene schadelyke vogtigheid. Een
verfrissende daauw is gereed om ze te verkwikken, als dan ontsluiten zich de bloemkelken,
en vormen, als 't ware, een schaal om in des te grooter hoeveelheid het verkwikkend zo
noodig voedzel te ontvangen. Is een Plant in een dorren grond naby eene veel vrugtbaarder
geplaatst; alle haare wortels wenden zich na den laatsten, als veel geschikter om ze voedzel
te verschaffen. Zie daar dan in de Planten zo treffende verschynzels als in de Insecten: even
zeer zyn ze bezig om zich voedzel te verschaffen, en te verwyderen van 't geen kan hinderen.
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(*)

kanaalen hunner aderen kunnen loopen . Vindt men bloed in eenige Insecten, als
in de Vlooijen en Vliegen enz. dit is, gelyk de Heer LESSER wel heeft opgemerkt,
dikmaals het bloed uit grooter Dieren gezoogen. ----- Men ontdekt ondertusschen
in de Kikvorschen een hart, en zeer duidelyk den omloop des bloeds: dan de
ondervinding wyst niet min tastbaar uit, dat dit hart en dit bloed het leeven deezer
tweeslachtigen niet uitmaakt, naardemaal zy, van ingewand en hart beroofd, in 't
water geworpen, met eene verbaazende snelheid blyven zwemmen.
Is 'er meer noodig om te bewyzen, dat de Insecten eene zeer kleine maate van
Gevoeligheid bezitten?
Zyn dan de Insecten met zo weinig Gevoeligheid be-

(*)

Ik wil hiermede niet te verstaan geeven, dat 'er geen omloop, hoe genaamd, by de Insecten
plaats hebbe; maar het komt my voor, dat die omloop zeer verschillend moet weezen van die
werkt in groote Dieren. Ik geloof dat dezelve veel overeenkomsts heeft met dien van het vogt
der Planten: waaromtrent nog niets beslissends te berde gebragt is. De voedende sappen,
bewerkt in de maag van een Insect, moeten vervolgens overgaan in de verschillende kanaalen,
geschikt om dezelve te ontvangen, en daar de gepaste vogten brengen: doch dat hier uit
volge, dat die vogten steeds heromgevoerd worden in dezelfde kanaalen, als het bloed by
ons, dunkt my niet waarschynlyk. De omloop des bloeds, in de groote Dieren, veroorzaakt,
in alle hunne leden, eene maate van warmte, welke toeneemt, naar maate van derzelver
kleinheid. De Insecten, in tegendeel, hebben voor ons geene merkbaare warmte. 't Is misschien
ook aan dit mangel van omloop der vogten, dat de langduurige vasten, welke zy kunnen
uitstaan, moeten worden toegeschreeven, hoe vraatzugtig zommige ook mogen weezen. De
Leeuw-mier blyft ten minsten zes maanden van het jaar in een staat, dat hy niets nuttigt; en
ik heb daarenboven gezien, dat 'er een meer dan twee maanden, in 't hartje van den Zomer,
vastende doorbragt, en in een geheel jaar niet meer dan vier of vyf kleine Mieren at; 't geen
te verwonderlyker is, daar hy 'er dagelyks zo veel zou nuttigen, als ze hem werden
aangeboden. ----- Wat het bloed aanbelangt, het is zeer onverschillig, of het rood dan van
eene andere kleur zy. Elk weet, dat de aart des voedzels, en die der vogten, de kleur doen
veranderen: dus heb ik, beweerende, dat de Insecten bloedloos zyn, alleen zoeken aan te
toonen, dat hunne vogten zeer van de onze verschillen; veel lymeriger, traager, en min geschikt
zyn, om door nauwe vaten te loopen.
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deeld, geheel onvatbaar van alle smert en van allen vermaak, in alle omstandigheden
huns leevens? Dit geloof ik niet; en dit staat my nog kortlyk te onderzoeken. Wy
hebben gezien dat een Insect door zyn maakzel, door de natuur zyner vezelen,
(*)
door de bloedloosheid, en de dikte van zyn huid, voor veel lydens bevryd is . Wy
hebben gezien, dat een gedeelte der Insecten aangedaan kan worden, zonder dat
het gevoel daar van zich verder uitstrekt. Maar, indien alle zyne leden te gelyk
aangevallen worden, 't zy door eene al te zwaare hette, 't zy door een te nypende
koude, 't zy door een scherp doordringend vogt, ontstaat 'er in alle de vezelen teffens
eene schudding, en het Insect moet zich in een zeer pynlyken en hachlyken toestand
bevinden; en zo veel smerts gevoelen als het in staat is te verdraagen. Die staat
zelfs kan in één oogenblik den dood aan alle de leden toebrengen, terwyl anders
slegts eenige deelen gedood worden. Uit hoofde van tegenoverstelling moet een
Insect door koude verkleumd, in een verwarmder dampkring komende, een groot
genoegen smaaken door de warmte welke alle zyne deelen omvangt en koestert.
Zo zien wy, in den Herfst, de Vliegen in grooten getalen zitten aan muuren tegen
het zuiden. Zy schynen als dan een nieuw leeven aan te neemen, en hun woelen
draagt getuigenis van 't aangenaam genot. Dit zyn, myns agtens, de eenige
omstandigheden, waar in de Insecten geheel kunnen lyden of genieten, en vol-

(*)

Alles, wat ik in deeze Verhandeling gezegd heb, betreft byzonder de volkomen Insecten: want
daar de zwaarste beschadigingen deezen nauwlyks het leeven kunnen beneemen, is de
minste steek bekwaam om ze in eenen anderen staat te dooden: ook kunnen zy, over 't
algemeen, in den onvolkomen staat zo langen tyd niet vasten, en laaten doorgaans van 't
eeten af, naa hunne laatste gedaantverwisseling. ----- Daarenboven heb ik geene andere dan
slegts algemeene beginzels ter neder gesteld, die vatbaar zyn voor veel beperkings of
uitbreidings naar de verschillende soorten van Insecten. Met aan de Insecten zeer weinig
Gevoeligheids toe te kennen, wil ik geenzins staande houden, dat zy alle die Gevoeligheid
in eene even kleine maate bezitten; ik geloof, in tegendeel, dat het werk zou weezen, eenen
verlichten Waarneemer waardig, de Insecten te rangschikken naar hunne betrekkelyke
Gevoeligheid, en dat hunne verstandswerkingen, zo wel als hun maakzel, zeer veel
aanmerkings verdienen, omtrent den rang welke men hun moet toekennen onder de Gevoelige
Weezens.
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gens de uitgestrektheid der maate van Gevoeligheid, door de Natuur aan deeze
Schepzelen geschonken.
De Insecten bezitten nog twee zintuigen, die tot hun vermaak kunnen toebrengen.
De Reuk en de Smaak. De Smaak kan den Insecten niet betwist worden, dewyl wy
ze met gretigheid zien aanvallen op het voor hun geschikt voedsel, en steeds, 't
geen hun niet dient, schuwen. Schoon de zitplaats van den Reuk nog zeer onzeker
is, daar deezen dezelve in den Tromp, anderen in de Sprieten of elders, stellen,
gaat het niet te min vast, dat zy dit zintuig zeer fyn bezitten. De Byen, die by hoopen
over een bloemstuk zweeven, de Vliegen, die zo veel kwaads in onze keukens doen,
zouden zich ieder, in zulk een maate, op die plaatzen niet bevinden, werden zy niet
derwaards gelokt, door de geur der hun eigene spyze. Deeze twee zintuigen schynen
de voornaamste bronnen van hun vermaak en onvermaak. De fynheid deezer
zintuigen, getroffen wordende door zo kleine deeltjes, kunnen de Insecten niet
ongevoelig zyn voor de minste kitteling, de meesten geeven hiervan ook blyk door
't slaan met de vleugelen te midden van 't genot. Het paaren wordt door alle Insecten
ook met al te veel moeite, list en kunstenaaryen, gezogt, dan dat zy in dit bedryf
geen treffend genoegen zouden vinden. Zelfs geeven zy 'er zich met zo veel drifts
aan over, dat hetzelve hun uitput, en een einde maakt aan hun bestaan.
Dit zyn de beginzels, dit de blyken, waarop ik myn besluit over de geringe maate
van Gevoeligheid in de Insecten dagt te mogen gronden. Het schynt my toe dat
deeze beginzels kunnen toegepast worden op elk weezen in het Dierenryk, en dat
men, langs dien weg, kan oordeelen tot welk een maate de Natuur hun met
(*)
Gevoeligheid bedeeld heeft .

(*)

Deeze Verhandeling is niet meer dan een kleine Proeve, van een veel grooter Werk: tot het
zelve zyn eene menigte van waarneemingen en naspeuringen noodig, die het reizen, en myn
tegenwoordig verblyf op het Land, niet hebben toegelaaten tot nog te voltooijen. Parys alleen
is, door de groote Boekeryen, welke aldaar zyn, door het getal der Geleerden, die zich daar
bevinden, de eenige Stad, die het noodige tot een Werk van deezen aart kan opleveren. In
de verwagting dat myne omstandigheden my derwaards zullen brengen, heb ik beslooten
deeze Verhandeling het licht te doen zien. Meer een Liefhebber der Waarheid dan van myne
gevoelens, zal ik met erkentenisse de waarneemingen van Kundigen ontvangen. De Brieven,
welke men my wil toeschikken, kunnen bezorgd worden by Mr. ROULLET, Libraire, sur le Cour,
a Marseille.
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Uittrekzel van eene reize, door de capiteins Cook, Clerke en Gore,
na den Stillen Oceaan, in de jaaren MDCCLXXVI, MDCCLXXVII,
MDCCLXXVIII, MDCCLXXIX en MDCCLXXX, met de schepen de
Resolution en Discovery, om ontdekkingen in het noorder halfrond
te doen.
(Vervolg van bladz. 350.)
Capitein COOK, op den zes- en twintigsten April des Jaars MDCCLXXVIII van Nootka
afgezeild, verloor welhaast het Land uit het gezigt; maar, op den tweeden May,
Noord West ten Noorden aanhoudende, ontdekte hy een ronden hoogverheven
Berg, dien hy den Edgecumbe Berg noemde, en de streek Lands, daarvan
voortkomende, Edgecumbes Kaap. Het Land was, uitgenomen eenige plaatzen,
digt aan zee, van eene ontzaglyke hoogte, en bergagtig. De hoogste toppen waren
met sneeuw bedekt, doch de laagere en de vlakke plaatzen, aan den zeekant,
geheel zonder sneeuw en met houtgewas begroeid.
Hy zeilde deeze kust langs, verscheide Inhammen, Eilanden, Kaapen en Bergen
(*)
aandoende, waar aan hy naamen gaf tot dat hy op den twaalfden van May ten
anker ging een weinig binnen een Kaap, door hem Kaap Hinchingtooke geheeten.
Niet verre van hier lagen verscheide klippige Eilanden, werwaards Mr. GORE met
een boot gezonden werd om eenige eetbaare Vogelen te schieten. Doch hy was
'er nauwlyks bygekomen, of omtrent twintig Inboorelingen vertoonden zich in twee
groote Canoes, waarop zy het raadzaam oordeelden na boord weder te keeren: zy
volgden met de Canoes; zy waagden het niet digt by te komen; maar bleeven op
eenigen afstand, een

(*)

Te weeten, Bay of Islands, Cros Cape, Cros Sound, Cape Fair Weather, Mount Fair Weather,
Bhering's Bay, de Berg door BHERING Mount Elias geheeten, Cape Suckling, Kaye's Island
en Comptrollers Bay.
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vreeslyk getier maakende, beurtlings de armen uitstrekkende en te zamen slaande:
binnen kort vingen zy een zang aan volkomen op dezelfde wyze als die van Nootka.
Hunne hoofden waren ook met vederen bepoederd. Een Man hieldt een wit kleed
uitgespannen, 't geen wy voor een Vriendschapsteken opnamen; een ander stondt
overeinde in een Canoe, bykans een vierendeel uurs lang met zyne armen kruiswyze
over elkander en beweegeloos. De Kanoes waren niet, gelyk die van Nootka, van
hout. De rand alleen was van hout, en de huid van Zeedierenvellen gemaakt. Schoon
Captein COOK alle hunne Vriendschapstekens beantwoordde, en door de uitdruklykste
gebaaren hun noodigde digt aan boord te komen, kon hy hun niet beweegen. Eenigen
van zyn Scheepsvolk haalde verscheide van de gemeenzaamste woorden uit de
Nootkaasche Taal op; doch zy scheenen ze niet te verstaan. ----- Naa het ontvangen
eeniger geschenken, hun toegeworpen, keerden zy weder na dat gedeelte van 't
strand, van waar zy gekomen waren; tekens geevende, dat zy voorhadden den
volgenden morgen weder te komen. Twee hunner kwamen, nogthans, elk in een
kleine Canoe, des nagts, waarschynlyk om iets te steelen; denkende dat wy allen
zouden slaapen: want zy vertrokken zo ras zy bemerkten ontdekt te zyn.
Den volgenden morgen, ging Capitein COOK onder zeil, om eene welgeschikte
plaats te vinden tot het zoeken van een onlangs gekregen lek. In den beginne deedt
de helderheid van het weer hem Noordwaards aanstuuren in den breedsten inham;
doch het weer op nieuw slegt wordende, moest hy ankeren, eer hy zo verre als hy
beoogde de Baay was opgezeild.
Hoe slegt het weer mogt weezen, belette dit drie der Inboorelingen niet een bezoek
by Capitein COOK te komen afleggen. Zy daagden op in twee Canoes, twee Man in
de eene, en één in de andere; meer Persoonen konden deeze Canoes ook niet
voeren; zy waren gebouwd op de wyze der Esquimaux; in deeze zag men twee
zitplaatzen, in geene slegts ééne. Elk dier Mannen hadt een stok, omtrent drie voeten
lang, met lange vederen of vogelvleugelen, daar aan gebonden. Deeze stokken
hielden zy verscheide keeren overeinde; met oogmerk, zo wy gisten, om hunne
Vreedzaame gezindheid aan te duiden.
De behandeling deezer Mannen bewoog veelen om te komen, op den veertienden,
in groote en kleine Canoes.
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Zommigen waagden het aan boord te gaan; doch niet eer eenigen van het
Scheepsvolk in hunne Vaartuigen waren overgestapt. Onder de geenen, die zich
aan boord vervoegden, was een middelbaar bejaard Man, die 'er goelyk uitzag, en
dien wy naderhand bevonden het Opperhoofd te zyn. Zyne kleeding bestond uit
een Zee-otterhuid, op 't hoofd hadt hy een kap gelyk het Volk van Nootka draagt,
vercierd met hemelschblauwe glazen koraalen, ter grootte van een groote ert. Hy
scheen veel grooter prys op deeze te stellen dan op onze witte glazen koraalen.
Doch koraalen, van welk eene soort ook, waren hoog geagt by dit volk, en zy gaven
gereedlyk alles wat zy hadden om dezelve in te ruilen, zelfs hunne fyne
Zeeotterhuiden. Dan hier staat aan te merken, dat zy deeze huiden niet hooger
schatten dan andere, tot dat zy, even als te Nootka, bemerkt hadden, dat het
Scheepsvolk dezelve hooger waardeerde: en zelfs daarnaa wilden de Inboorelingen
van die beide plaatzen liever afstappen van een kleed daarvan vervaardigd, dan
van een zamengesteld uit de vellen van Wilde Katten of Marters.
Zeer gretig was dit Volk op Yzer gesteld; doch zy begeerden stukken van acht of
tien duimen ten minsten lang, en drie of vier vingeren breed. Kleinder stukjes
verwierpen zy geheel. Zy kreegen gevolglyk weinig. Yzer was reeds by ons
schaarsche waar geworden. De punten van eenigen hunner Speeren waren van
dat Metaal, andere van Koper, en weinige van Been, dat egter de punten opleverde
van hunne pylen en schigten. Capitein COOK kon het Opperhoofd niet beweegen,
om beneden het eerste dek te gaan; ook bleef hy, noch zyne Medgezellen, lang
aan boord. Doch terwyl hy dit Gezelschap hadt, moest 'er naauw op 't Volk gelet
worden, dewyl het terstond een diefagtigen aart betoonde.
Na omtrent drie of vier uuren zich omstreeks de Resolution opgehouden te hebben,
voeren zy allen weg, en na de Discovery: niemand was daar geweest, uitgenomen
één Man, die, thans van daar kwam, en, onmiddelyk van alle de overigen gevolgd,
weder derwaards voer. Wanneer wy dit zagen, dagten wy, dat deeze Man daar iets
ontdekt hadt, 't geen zyne Landgenooten beter zou aanstaan dan iets 't geen zy op
de Resolution vonden.
Zo ras zy vertrokken waren zondt Capitein COOK een Boot uit om de diepte van
de Baay te peilen. Want, dewyl de wind wat bedaard was, dagt hy aan strand te
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vaaren, om eene plaats te zoeken geschikt om het lek te stoppen. Welhaast roeyden
de Inboorelingen na die Boot toe. De Officier, dit ziende, keerde weder na boord,
en werd door al de Canoes gevolgd. Het Scheepsvolk was niet aan boord, twee op
de wagt in de Boot laatende, of eenige Americaanen stapten 'er in. Zommigen
hielden hunne speeren die twee Matroozen toe, anderen maakten het touw,
waarmede de Boot aan het Schip vast lag, los, en de overigen poogden dezelve
weg te voeren. Doch, op 't oogenblik dat zy ons gereedheid zagen maaken om hun
wederstand te bieden, lieten zy de Boot dryven en gingen in hunne Canoes over,
gaven ons door tekenen te verstaan, dat wy het geweer zouden afleggen; zich voorts
gedraagende als of zy niets kwaads gedaan hadden. ----- Dit stout bestaan was
gering in vergelyking van een ander, 't geen zy bedoelden aan boord van de
Discovery te pleegen. De Man, die van dit Schip kwam, en alle zyne Landgenooten
van de Resolution derwaards troonde, was daar eerst aan boord geweest; alle de
toegangen bespied, en niemand dan den Officier, die de wagt hieldt, met nog twee
of drie Man, gezien hebbende, dagt hy dat het gemaklyk zou vallen dit Schip te
plunderen, te meer om dat het op een vry grooten afstand van ons lag. 't Was
ongetwyfeld met dit oogmerk dat zy allen derwaards heen roeyden. Veelen hunner
stapten, zonder eenige pligtpleeging, over, haalden hunne messen uit, gaven aan
den Officier en de weinigen, die met hem op 't dek waren, een teken dat zy zich stil
zouden houden, en zagen rond wat zy zouden medeneemen. Het eerste dat hun
in 't oog viel was het roer van een der Booten, zy wierpen het over boord den
zodanigen toe, die in de Canoes gebleven waren. Eer zy iets anders gevonden
hadden, 't geen hun aanstondt, was het Scheepsvolk gewekt, en kwam met houwers
gewapend op 't dek. Op dit gezigt sprong de geheele menigte van plunderaars in
hunne Canoes, met zo veel beleids en onverschilligheids als zy de Boot verlaaten
hadden, en men merkte op, hoe zy den zodanigen, die niet aan boord geweest
waren, beschreeven hoe veel langer de messen waren onzer Scheepslieden dan
de hunne. 't Was ten deezen tyde dat de Boot van de Resolution met peilen bezig
was: dit moeten zy gezien hebben, want zy roeyden 'er terstond, naa den mislukten
aanslag op de Discovery, na toe.
Mogen wy uit deeze omstandigheid niet met reden opmaaken, dat dit Volk
onkundig is van het gebruik van
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vuurwapenen? Want zeker zouden zy, iets van derzelver uitwerkzelen geweeten
hebbende, het niet hebben durven bestaan een Boot van onder 't scheepsgeschut
weg te neemen in 't oog van meer dan honderd man: want het meeste Volk bevondt
zich op het dek als zy dit bestonden. Wy lieten hun, ondanks dit hun bestaan, des
zo onkundig als zy waren: zy zagen noch hoorden ooit een snaphaan afschieten
dan op vogelen. ----- Als wy op deezen dag het anker uit de Boot lieten vallen, werd
een der Matroozen, door onkunde of onoplettenheid, of door beide, met de Boeyreep
over boord getrokken, en met het anker na de diepte. Opmerkelyk is het, dat hy, in
dien toestand, tegenwoordigheid van geest genoeg bezat om zich los te maaken,
en boven te komen; men haalde hem in de Boot, en een zyner beenen was gevaarlyk
gebroken.
Op den Vyftienden en Zestienden stopten wy het lek, in een Baay door Capitein
COOK Snug Corner Bay geheeten. Den Zeventienden ligtten wy het anker en hielden
Noord-West aan, denkende, dat, indien 'er door deezen Inham een doortocht
Noordwaards ware, het volgens dien streek moest weezen. Kort naa dat hy onder
zeil was, kwamen de Inboorelingen, met groote en kleine Canoes een ander bezoek
afleggen, 't welk eene gelegenheid te meer opleverde om een nauwkeuriger
denkbeeld te vormen van hunne Persoonen, Kleeding, en andere byzonderheden.
Die ons bezogten scheenen geen ander oogmerk te hebben dan om hunne
nieuwsgierigheid te voldoen: want zy sloegen geen Koophandel of Ruiling voor.
Uit verscheide omstandigheden besloot Capitein COOK, dat het hoogst
onwaarschynlyk was hier een Doortocht na 't Noorden te zullen aantreffen. Hierom
zette hy, op den achttienden, den koers Zuid-West; den Inham afzeilende, en eene
andere opening ontdekkende, ten Zuid-Westen van die hy inzeilde, 't geen den weg
om in Zee te geraaken bekortte. Deeze is van de andere afgescheiden door een
Eiland, zich achttien mylen van het Noord-Oosten tot het Zuid-Westen strekkende,
waaraan hy den naam gaf van Montagu Eiland. In dit Zuid-Westlykst Kanaal liggen
verscheide Eilanden. De digtst by Zee gelegene zyn hoog en rotzig; dieper inwaards
zyn ze lang, geheel zonder sneeuw, met houtgewas en groente bedekt, hierom
kreegen zy den naam van Groene Eilanden. In een Kanaal tusschen deeze Eilanden
en Mon-
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tagu Eiland, zeilde COOK den negentienden en den twintigsten, en bevondt zich
weder in open Zee; de Kust strekte zich, zo verre het oog kon reiken, West ten
Zuiden.
Aan den Inham, thans verlaaten, gaf Capitein COOK den naam van Prins William
Sound, en uit het geen hy 'er van zag veronderstelde hy dat dezelve ten minsten
een en een halve Graad Breedte, en twee Lengte, besloeg, zonder de armen of
takken, welker uitgebreidheid niet bekend is, mede te rekenen.
('t Vervolg hier naa.)

De regte denkbeelden van waarheid en getrouwheid opgespoord,
in eene Socratische zamenspraak, tusschen Philocles en Sophron.
(Ontleend uit the Moral and Literary Dissertations, van Dr. PERCIVAL.)
Ik verbeeld my, sprak PHILOCLES, dat gy met my zult zamenstemmen in het begrip,
dat Zedelyke Waarheid bestaat in de gelykvormigheid onzer woorden aan onze
gedagten: en Getrouwheid in de overeenkomst onzer daaden met onze betuigingen;
als mede dat Leugen en Valschheid over 't algemeen een laag, zelfzoekend, of
boosaartig, en altoos eene onverdeedigbaare pooging is om een ander te bedriegen,
door te kennen te geeven of te beweeren, dat iets Waarheid of gebeurd is, waarvan
wy het tegendeel weeten of gelooven: en door beloften te doen, zonder eenig
oogmerk om ze te vervullen. ----- Maar, indien wy gelooven dat onze verzekeringen
of tekenen waar zyn, en ze vervolgens valsch bevonden worden, zyn wy dan,
SOPHRON, aan Leugen schuldig?
Neen, antwoordde SOPHRON, wy hebben alleen eene dwaaling of misslag begaan:
want, in zodanige omstandigheden, moeten wy ons zelven bedroogen hebben, en
kunnen geen oogmerk gehad hebben om anderen te bedriegen.
Maar is, vervolgde PHILOCLES, elke verbreeking eener Belofte een Leugen?
Ik zou het niet denken, sprak SOPHRON: indien de Belofte in opregtheid gedaan,
en het niet vervullen daarvan onvermydelyk was.
Uwe onderscheiding is juist, antwoordde PHILOCLES: ook zyn 'er zekere
voorwaarden, die elk in 't ooge loopen, welke verstaan of begreepen worden in
bykans elke Belofte, en waarvan de volbrenging afhangt. WHANG-TO, Keizer van
Chi-
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na, die zyn Volk als een Vader bestuurde, zyne Verheffing en Magt aanmerkte als
Panden hem verleend om deszelfs heil te bezorgen, hadt eene Dogter, zyn éénig
Kind en het geliefdste voorwerp zyns Ouderdoms. Hy beloofde haar ten Huwelyk
aan OUSAN-QUEY, den Zoon van zyn begunstigden Mandaryn, en teffens, dat hy
hem alle de Landen zyner Heerschappye aan haar tot een Huwelyksgave zou
geeven. OUSAN QUEY was toen een Jongeling van de meest beloovende
bekwaamheden en gemoedsgesteltenisse; doch het vooruitzigt op de Keizerlyke
Waardigheid, en de vleyeryen van het Hof, bedierven zyn Hart; hy werd trots,
onbuigzaam en wreed, en het Volk vervroegde in zyne gedagten, met schrik, de
Dwingelandy waaronder het zou zugten, wanneer hy den teugel der Regeeringe in
handen kreeg. Volgens de grondwetten der Chineezen mogen de Groote
Staatsdienaars zich by den Keizer vervoegen, wanneer zyne Besluiten het
algemeene welzyn zouden benadeelen; een voorregt, 't geen menigmaal strekte
om de gestrengheden der eigendunklyke Heerschappy te verzagten. WHANG-TO
hoorde, met verbaasdheid en leedweezen, de klagten zyner Mandarynen tegen
OUSAN-QUEY. Hy deedt ze voor zich verschynen, en voldaan zynde over de
bygebragte bewysstukken der wanverdiensten van OUSAN-QUEY, sprak hy de
Staatsdienaars indeezervoege aan. ‘Ik bestemde myne Dogter tot Egtgenoote van
OUSAN-QUEY, en beloofde hem de Erfopvolging in myne Heerschappy; OUSAN-QULY
was een verstandig, regtvaardig en menschlievend Jongeling. Met van het pad der
Deugd te wyken heeft hy die verpligtingen doen ophouden, en zyn regt tot beide
deeze Beloften verbeurd.’ Zich tot OUSAN-QUEY, wendende, was zyne taal: ‘Ik beveel
u myn Hof te verlaaten, en de rest uwer dagen in het afgelegendst Landschap myner
Heerschappye te slyten.’ ----- Maar wordt het, SOPHRON, niet byzonder loflyk gerekend
eene Belofte te volbrengen, wanneer Drift of Eigenbelang ons sterk aanzetten om
dezelve geen gestand te doen?
Niets, zeide SOPHRON, maakt onze bewondering sterker gaande; en ik verzoek u
eene geschiedenis te mogen verhaalen, welke die waarheid in een treffend gezigtpunt
plaatst. ----- Een Spaansch Ridder hadt, zonder eenige regtmaatige terging, een
Moorsch Edelman vermoord, en nam terstond de vlugt om de handen des Geregts
te ontkomen. Sterk werd hy nagezet; doch zich bedienende van een schielyke
wending op den weg, sprong hy ongemerkt over het afschutzel van een Hof. De
Eigenaar, die desgelyks een Moor was, wandelde op dien tyd in den tuin; de
Spanjaard viel voor hem op de knieën neder, verhaalde zyn ongelukkig geval, en
verzogt, op de aandoenlykste wyze, verborgen te mogen blyven. De Moor hoorde
het aan met medelyden, en beloofde zyne, hulpe.
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Hier op sloot hy hem in een Zomerhuis, hem verlaatende, met verzekering, dat hy,
als het avond geworden was, voor zyne ontkoming zou zorgen. Weinige uuren daar
naa werd het Lyk zyns Zoons t'huis gebragt, en de beschryving van den Moordenaar
kwam volmaakt overeen met de gedaante des Spanjaards by hem in bewaaring.
Hy verborg den schrik en het vermoeden, en zich in zyn kamer begeevende, bleef
hy 'er tot middernagt; toen ging hy in stilte na het Zomerhuis, en sprak, de deur
openende, den Ridder in deezer voege aan: ‘Christen! de Jongeling, dien gy
vermoord hebt, was myn éénige Zoon. Uw misdaad verdient de strengste straffe.
Maar ik heb staatlyk myn woord gegeeven voor uwe beveiliging; en ik wraak het
schenden van eene te voorbaarig aangegaane verbintenis, zelf ten opzigte van een
wreed Vyand.’ Hy geleidde den Spanjaard na zyne stalling, en gaf hem een der
snelstloopende Muilezels, zeggende: ‘Vlugt, terwyl de duisterheid des nagts u bedekt.
Uwe handen zyn met bloed bezoedeld; maar GOD is Regtvaardig, en ik dank hem
dat myne Trouwe ongeschonden gebleeven is; dat ik het Oordeel aan hem heb
overgelaaten.’
Toen SOPHRON dit verhaal geëindigd hadt, nam ik de vryheid om aan te merken,
dat Getrouwheid eene Deugd is, welke men zomtyds ontmoet in overgegeevene
slegte Characters, die geen gevoel hebben van Godsdienstige of Zedelyke
Verpligting. In zodanige Persoonen is dezelve gegrond op zekere denkbeelden van
Eer, die oorspronglyk uit de beste natuurlyke beginzelen opwellen. Naa den veldslag
by Culloden in den jaare 1745, werd eene belooning van dertig duizend Ponden
Sterling aangebooden aan ieder, die den Pretendent ontdekte, of in handen leverde.
Hy hadt de vlugt genomen met de KENNEDIES, twee Dieven, die hem met alle
Getrouwheid beschermden, tot zyn leevensonderhoud stalen, en dikwyls vermomd
na Invernes gingen om het noodige voor hem te koopen. Een geruimen tyd daar
naa werd één deezer Lieden, die de verzoeking van Dertigduizend Ponden hadt
uitgestaan, gehangen wegens het steelen van een Koe, nauwlyks dertig Schellingen
waardig.
Doch ik begryp, hervatte SOPHRON, zeer zedig, dat 'er gevallen zyn, waar in het
strafbaarder zou weezen eene Belofte te volbrengen, dan dezelve onvervuld te
laaten.
Aan deeze Stelling gaf PHILOCLES zyne volkomene toestemming, en helderde ze
op door het volgend verondersteld geval. Een Vriend heeft my een paar gelaaden
Pistoolen gegeeven, en ik my verbonden, ze hem weder ter hand te stellen als hy
ze vraagt. Doch, wanneer hy 'er om verzoekt, als hy dronken of van wraaklust
ziedende is, blykt het duidelyk, dat de vervulling myner Belofte niet alleen eene
zwakheid, maar ten uitersten bestraffenswaardig, zou zyn; en myn Vriend

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

397
zelve zou, in bedaarde en gemaatigde oogenblikken, onder de eerste zyn, die my
beschuldigde met alle de onheilen uit myn dwaalend pligtsbegrip oorspronglyk. ----Haastige verklaaringen en voorbaarige verzekeringen zyn 'er zomtyds gedaan door
braave Mannen, welke zy egter, redelyker wyze, en volgens hun Geweeten, niet
konden vervullen. Wanneer JESUS de voeten van verscheide zyner Jongeren
gewasschen hadt, kwam hy tot SIMON PETRUS; deeze zeide tot hem: ‘Heere, zult gy
my de voeten wasschen' JESUS antwoordde: Wat ik doe verstaat gy nu niet; maar
gy zult het naderhand verstaan. PETRUS zeide tot hem: Gy zult myne voeten niet
wasschen in eeuwigheid. JESUS antwoordde hem, indien ik u de voeten niet wassche,
hebt gy geen deel aan my. SIMON PETRUS zeide: Heere, myne voeten niet alleen,
maar ook de handen en 't hoofd.’ ----- Geloften zelfs, hoe plegtig en staatlyk ook
gedaan, kunnen niet verbindend weezen, wanneer de zaak zelve op het pleegen
eens misdryfs uitloopt. Want, schoon beroepingen op de Godheid heilige panden
zyn van onze Opregtheid, maaken zy geene verandering in de natuur of wettigheid
der daaden, en het zou het verregaandst Bygeloof weezen te veronderstellen, dat
de schennis van GODS Bevelen Gode tot eere kan strekken, of hem aangenaam
weezen. DAVID deedt eene gelofte, dat hy om eene belediging, hem door NABAL
aangedaan, te wreeken, al wat manlyk was in diens geslachte door het zwaard zou
verdelgen. Doch zyn wraaklust werd bevredigd, en hy zo gevoelig geraakt over de
onregtmaatigheid zyns oogmerks, dat hy betuigde: ‘Gezegend zy de Heere, die zyn
Knegt wederhouden heeft van het kwaade!’
Het schynt, dat de Romeinsche Keizer TRAJANUS oordeelde, dat het misdaadig
by zyne Onderbevelhebbers zou kunnen worden, den Eed, hem gezwooren, te
houden. By de aanstelling van SUBERANUS, tot Capitein van de Koninglyke Lyfwagt,
gaf hy hem een zwaard over, zeggende: ‘Dat dit te myner verdeediginge getrokken
worde, indien ik, volgens de voorschriften der Billykheid, regeere; doch, dat men,
handel ik anders, het tegen my bezige.’
Het besluit, ten opzigte van het volbrengen der Beloften, mag uitgestrekt worden
tot de Waarheid zo wel als de Getrouwheid, ondanks de buitenspoorige verklaaring
eens Kerkvaders, ‘dat hy de Waarheid niet schenden zou, schoon hy 'er den Hemel
by kon winnen.’ Wanneer, door den zamenloop van buitengemeene omstandigheden,
de betragting van zekere deugd onbestaanbaar gemaakt wordt, met de volbrenging
van eene andere van veel hooger verpligting, is het blykbaar, dat de mindere voor
de meerdere moet wyken. ----- Een voorbeeld zal de juistheid deezer aanmerkinge
ophelderen en staaven. Naa de schriklyke slachting onder de Hugenooten,
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op St. Bartholomeusdag, des jaars 1572, in Frankryk begonnen, werd de Koning
van Navarre stipt bewaard, op last der Koninginne Moeder CATHARINA DE MEDICIS.
Dan, op zekeren dag, niet verre van Senlis, jaagende, nam hy in 't heetst der jagt
eene gunstige gelegenheid waar om te ontvlieden: door de bosschen heen rydende,
met een klein aantal getrouwe Vrienden, onder welken zich de jonge ROSNY,
naderhand de Hertog van SULLY, bevondt, zette hy de Seine te Poissy over, en
vlugtte na het Kasteel van een Edelman, een yverig, schoon geheim, Protestant,
sterk aan zyne belangen verknogt. Benden te paard werden welhaast allerwegen
heen gezonden om hem op te zoeken. Een deezer hieldt stil by dit Kasteel, waar
HENDRIK eenige verversching nam: de Capitein verzogt hem te mogen zoeken,
toonende het Koninglyk bevelschrift om het Hoofd van HENDRIK te brengen, en diens
Medegenooten te dooden. Wederstand te bieden was blykbaar een vrugtloos
bestaan: toe te stemmen was een inbreuk op gastvryheid, vriendschap en
beleefdheid: teffens zou het nadeelig geweest zyn voor de belangen van den
Hervormden Godsdienst, en het geheele lichaam der Protestanten in Frankryk, die
geen anderen Beschermer hadden dan de Koning van Navarre. De Edelman zeide,
zonder marren, met een onbeteuterd gelaad. ‘Myn Heer, verspil uw tyd niet in
vrugtlooze opspeuringen. De Koning van Navarre is, omtrent twee uuren geleden,
met zyne Vrienden deezen weg opgeslaagen; en indien gy wakker dootrydt, zult gy
hem voor het vallen van den avond inhaalen.’ De Capitein, en zyne onderhoorige
bende, voldaan met dit antwoord, reedt in aller yl weg; en de Koning vondt
gelegenheid om voor zyne veiligheid te zorgen, door zich te vermommen, en een
anderen weg te neemen.
In zulke omstandigheden als gy hebt voorgesteld, sprak SOPHRON, zouden alle
Menschen het strikt aankleeven der Waarheid veroordeelen. Doch wat denkt gy
van het gedrag van den Portugeeschen Slaaf, wiens verbreeking van de Waarheid,
en zelfs Meinëedigheid, zo zeer verheeven wordt door den Abbé RAYNAL, in zyne
Geschiedenis der Europische Vastigheden. Deeze Neger, die in de bosschen gevlugt
was, om de Vryheid, zyn natuurlyk Regt, te genieten, gehoord hebbende, dat zyn
geweeze Meester vastgezet was, en waarschynlyk als een doodschuldige zou
veroordeeld worden, kwam in 't Geregtshof; nam de schuld des bedryfs op zich, liet
zich gevangen neemen, bragt valsche, schoon geregtlyke, getuigenissen van zyn
misdryf te berde, en werd gestraft in stede van zyn Meester.
De afkeuring der Valschheid, antwoordde PHILOCLES, wordt, in dit geval, voor
eene wyl onderdrukt, door onze bewondering van de genegenheid, dankbaarheid,
edelmoedigheid, en grootheid van ziel, door deezen Neger betoond. Wy betreu-
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ten de verpligting waar onder die Held zich bragt: en bejammeren het dat zyne
verhevene Deugden by geen gewigtiger en eerlyker gelegenheid werden ten toon
gespreid. Doch, wanneer de eerste aandoeningen bedaard zyn, en wy, van drift
ontslaagen, het gedrag des Slaafs overweegen, moeten wy het vooroordeelen als
eene onverdedigbaare opoffering der Waarheid van zyn eigen Leeven, en van de
Verpligting aan de Maatschappy verschuldigd. Het Godlyk Gebod. ‘Gy zult geen
valsche getuigenis geeven tegen uwen Naasten,’ kan zeker niet verondersteld
worden in te sluiten, dat hy een valsch getuigenis ten diens voordeele mag geeven:
dewyl zulks niets anders zou zyn dan byzonder ongelyk te verbieden, en openlyk
ongelyk wettigen. Geregtelyke Getuigenis is, in de tegenwoordige omstandigheden
der Zedelyke Wereld, iet weezenlyks, tot het welzyn der Zamenleevinge; en de
algemeene geloofwaardigheid daar van te verminderen, door in de Geregtshoven
Valschheid en Meinëedigheid in te voeren, is een hoog misdryf tegen den Staat, en
wordt streng gestraft in alle beschaafde Landen. Daarenboven vordert het welweezen
der Maatschappye, dat het Regt zyn gang gaa omtrent den Overtreeder zelve, om
te beletten dat hy geene andere misdryven pleege; en het zou de Ondeugd
aanmoedigen, indien een onschuldig Persoon, misschien des leevens moede, of
verrukt door geestdryvende begrippen van Eer, Liefde, of Vriendschap, voor een
schuldigen leedt.
De zekerheid der straffe, zelfs in misslagen, wordt sterk aangedrongen door den
Marquis DE BECCARIA, dien grooten Voorstander van zagtheid in de Regtspleegingen:
en hy denkt dat de vergiffenis van de beledigde Party zelve de volvoering des Regts
niet moet stremmen of stuiten. ‘Dit moge,’ merkt hy aan, ‘eene daad van
Goedhartigheid en Menschliefde weezen; doch dezelve strydt tegen het algemeene
welzyn. Want, schoon een byzonder Burger, wegens het ongelyk hem aangedaan,
genoegen moge neemen wat hem betreft, zonder straffe, kan dit de noodzaaklykheid
van het openbaar voorbeeldig strafoefenen niet wegneemen. Het Regt van straffen
komt niemand in 't byzonder toe, maar der Maatschappye in 't algemeen of den
Souverein, die deeze Maatschappy verbeeldt; iemand mag afstand doen van zyn
eigen aandeel in dit Rogt, doch dat van anderen niet opgeeven.’
Het gedrag van den Neger, zeide SOPHRON, hoe dwaalend het ook mogt weezen
in het stuk van Wysheid, of hoe onverdeedigbaar ten aanziene van het zedelyke,
was volkomen edelmoedig en belangloos. Dan die zelfde uitmuntende Schryver,
welke ons het voorgaande geval verhaalde, vermeldt een ander voorbeeld van de
schennis der Waarheid, uit beweegredenen, die geheel op Eigenbelang uitliepen,
't geen ik niet
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kan veroordeelen, schoon ik niet weet hoe 't zelve te regtvaardigen. Ik zal het my
tragten te binnen te brengen, en u te verhaalen. Een Britsch Sergeant was door de
Wilden van America gevangen genomen; zy maakten toebereidzelen om hem ter
dood te brengen met al de barbaarschheid, welke hunne vondryke wreedheid kon
verzinnen. In de ziel getroffen door het vooruitzigt van alle de solteringen onder
welker verduuren hy den geest zou moeten geeven, sprak hy de Indiaanen
indeezervoege aan: ‘Moedige Oorlogshelden, uwe toebereidzelen zyn vrugteloos;
want myn lichaam is onwondbaar; en, indien gy my myne Vryheid geeft, zal ik u de
kunst leeren om even zo te worden. Denkt niet dat ik u met ydele voorwendzels
ophou. Ik ben gereed om u eene proeve op my te laaten neemen, die alle uwe
twyfelingen zal verbannen. Laat het Opperhoofd, dat myn zwaard heeft, 't zelve uit
al zyn magt zwaaijen, en ik daag even zeer de scherpheid van dat Werktuig als de
sterkte van zyn arm uit.’ Onder het spreeken deezer woorden, boog hy zyn hoofd,
en boodt zyn ontblooten hals aan. De Indiaan liep met groote vaart toe, en sloeg
met een geweldigen slag zyn hoofd van 't lichaam. Indeezervoege verwisselde de
arme Sergeant, door zyne tegenwoordigheid van geest, de folterende martelingen
voor een gemaklyken en oogenbliklyken dood.
PHILOCLES merkte hierop, dat de Geschiedenis op twyfelbaar gezag steunde,
volgens de opgave van den Abbé RAYNAL zelve. Doch, vervolgde hy, de waarheid
eens verondersteld zynde, welk Zedekundige zal zo streng zyn, dat by het gedrag
des Sergeants ten minsten niet verschoonelyk keure? Misschien zou niemand,
indien hy genoegzaame bedaardheid van geest bezat om zulk een redmiddel te
bedenken, of bekwaamheid om het te werk te stellen, in dergelyke omstandigheden,
anders handelen? Het geval heeft niets gemeens met dat van het ondergaan van
den Marteldood voor den Godsdienst. Het lyden, 't geen hy stondt te ondergaan,
kon aan geen goed einde beantwoorden; de Maatschappy ontving geene de minste
belediging, nog onmiddelyk, noen zydelings, door het ontwyken dier barbaarsche
wreedheden en mishandelingen.
My eene Gebeurtenis van ontwyfelbaare egtheid en volkomen toepasselyk op
het geval, 't geen wy overwoogen, te binnen brengende, verzogt ik verlof het te
mogen verhaalen. Wanneer COLUMBUS met zyn Scheepsvolk gestrand was op een
Eiland meer dan dertig mylen van Hispaniola, hadden zy geen ander vooruitzigt
dan om hunne elendige dagen te slyten onder de naakte Negers, verre van hun
Vaderland en Vrienden verwyderd. Tot overmaat van rampspoed begonnen de
Inboorelingen welhaast te morren over het verblyf der Spanjaarden onder hun; het
onderhoud dier Gasten werd lastig voor Men-
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schen, die geen Landbouw verstonden, en niet gewoon waren zich op iets meer
dan het noodige te bevlytigen. Zy bragten den leeftogt onwillig aan, allengskens
spaarzaamer, en dreigden hiermede geheel te zullen ophouden. Het volvoeren van
dit besluit was den Spanjaarden een gewisse dood geweest; doch COLUMBUS
voorkwam zulks door een gelukkigen vond, waar door, by de Indiaanen, al de
bewondering en eerbied met welken zy eerst deeze Vreemdelingen bejegend
hadden, herleefde. Door zyne bedreevenheid in de Starrekunde wist hy dat 'er
binnen kort een zeer zwaare Maansverduistering op handen was. De dag, vóór dat
dezelve 's avonds moest invallen, deedt hy de Voornaamste Persoonen dier plaatze
by zich komen, en, naa hun bestraft te hebben wegens hun verlaaten der geenen,
die zy nog zo onlangs eerden, verhaalde hy, dat de Spanjaarden Dienaars waren
van den GROOTEN GEEST die in den Hemel woont, dat de Godheid, vergramd wegens
het weigeren van onderhoud der voorwerpen haarer byzondere gunste, gereed was
om hun misdryf, met eene voorbeeldlyke strengheid, te straffen; dat de Maan dien
eigen avond verduisterd zou worden en eene bloedroode kleur aanneemen, als een
teken van de Godlyke Wraake, gereed om hun te treffen. Deeze wonderlyke
Voorzegging hoorden eenige Indiaanen met de grootste onverschilligheid; anderen
luisterden met eene bygeloovige verbaasdheid; doch, toen de Maan allengskens
haar licht begon in te trekken, en zich eindelyk bloedrood vertoonde, beving hun
een algemeene schrik. Zy liepen, in de grootste ontsteltenisse, na hunne huizen,
en keerden weder tot COLUMBUS, belaaden met leevensnoodwendigheden; zy vielen
voor hem neder, op het vuurigst smeekende, dat hy, door zyne tusschenspraake,
den GROOTEN GEEST zou beweegen, om het dreigend verderf af te wenden.
COLUMBUS geliet zich als of hy zich door hun bidden liet overhaalen, en beloofde
aan hunne begeerte te zullen voldoen. De Maansverduistering eindigde; de Maan
vertoonde zich met haar gewoonlyk licht; en, zints dien tyd, werden de Spanjaarden
niet alleen overvloedig van leeftogt voorzien; maar met de bygeloovigste
zorgvuldigheid bejegend. ----- Dit bedrog van COLUMBUS kan geregtvaardigd worden
uit de regten van noodzaaklykheid. Schipbreuk geleden hebbende op een afgelege
Kust, in het voortzetten eener onderneeminge, die by hem voortkwam uit eerlyke
en nuttige inzigten, en beroofd van alles om zichzelven en den zynen het noodige
te verzorgen. hadt hy een eisch op de bescherming, den bystand en ondersteuning
van het Volk, dat getuigen was van zyn verlegen toestand. En 't was een gelukkige
vrugtbaarheid van vernuft, welke hem een redmiddel aan de hand gaf, verre boven
het geweld van Wapenen te keuren. Doch ik kan niet nalaaten een heimlyken wensch
te voelen, dat deeze groote
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Man min valschheids in zyne kunstenaary gemengd hadt. Hy kon de Indiaanen over
hun gebrek van Gastvryheid bestraft, hunne vrees door zyne voorzeggingen gaande
gemaakt, hunne verwondering en eerbied door de vervulling opgewekt hebben,
zonder in zulke sterke bewoordingen de onmiddelyke wraak des Hemels aan te
kundigen. Waarheid is zo gewigtig en van eene zo kiesche natuure, dat men alle
mogelyke voorzorge moet aanwenden om de bezydenspreeking daarvan zo gering
als doenlyk is te maaken, schoon men die offerande doet aan Pligten, welke de
verpligting tot het spreeken der Waarheid doen ophouden.
PHILOCLES bedankte my zeer verpligtend voor het herinneren van een zo wel ter
sneede komend geval. Hy vervoegde zich toen tot zynen Kweekeling, en vroeg
hem, wat hy dagt van den Stokregel door zommigen aangenomen, dat men geen
Woord te houden hebbe aan Schelmen en Verraaders?’
Ik denk, antwoordde SOPHRON, dat deeze Grondregel valsch in zichzelven, en
hoogst beledigend is voor de zamenleeving. Want, zonder in aanmerking te neemen
de ongeregeldheid en wreedheid, waartoe dezelve aanleiding konne geeven, is een
Mensch, tot zyne eigene eer en vrede des gemoeds, uitgezonderd in zeer zeldzaame
gevallen, verpligt tot de stiptste volbrenging zyner beloften. Dit gevoelen schynt het
gedrag van den Markgraaf TURENNE, en den Heer RICHARD HERBERT, bestuurd te
hebben. De eerstgemelde werd op een nagt door Straatroovers, niet verre van
Parys, overvallen, die hem van zyn Geld, Zakhorlogie en Ringen beroofden. Hy
verbondt zich hun honderd Louis d'ors te zullen geeven, indien zy hem een Ring,
van weinig innerlyke waarde, doch die hy om zekere reden hoog schatte, weder
gaven. De Straatroovers bewilligden: en een hunner hadt den volgenden dag de
stoutheid zich ten huize van TURENNE te vervoegen, en te midden van een gezelschap
hem in 't oor te luisteren, dat hy kwam om het beloofde Geld. De Markgraaf gaf last
hem die somme te tellen, en liet den schurk vertrekken, eer hy het voorgevallene
verhaalde.
De Heer RICHARD HERBERT, door Koning EDUARD den IV gezonden, om zekere
Oproerigen, in Noord-Wales, te onder te brengen, belegerde het Kasteel Harlech,
in Merionethshire, eene Sterkte zo verdeedigbaar, dat hy wanhoopte 'er meester
van te zullen worden, of hy moest dezelve insluiten, en door hongersnood ter
overgave dwingen. De Capitein beloofde de overgave, op voorwaarde, dat HERBERT
‘alles zou doen wat hy kon om zyn leeven te behouden.’ De voorwaarde werd
aangenomen. HERBERT bragt den Bevelhebber voor den Koning; zyne Majesteit
verzoekende, dat hy deezen vergiffenis zou schenken: dewyl de verwagting van
die gunst hem overgehaald hadt tot de overgifte van een Kasteel, 't geen hy zou
hebben kunnen verdedigen. Koning EDUARD antwoordde
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den Heer HERBERT, ‘dat, daar hy, volgens zynen last, geene magt hadt om iemand
Lyfsgenaa te schenken, het hem vry stondt, naa zulks den Vorst voorgesteld te
hebben, den Bevelhebber aan het Geregt over te leveren.’ HERBERT bragt hier op
in: ‘Dat hy met het gedaane voorstel niet alles gedaan hadt, wat hy voor hem kon
doen; en daarom op 't onderdaanigst zyne Majesteit verzogt, dat een deezer twee
zaaken mogte geschieden, of dat de Bevelhebber weder gebragt wierd op het
Kasteel, en aan een ander last gegeeven om hem daar uit te krygen, of dat de
Koning, dit niet goed vindende, zyn Leeven voor dat des Bevelhebbers zou
aanneemen; zynde dit de uiterste proeve hem mogelyk om zyne Belofte gestand
te doen.’ Zyne Majesteit, zich zeer gedrongen voelende, door dit voorstel, schonk
den Bevelhebber het Leeven; doch gaf HERBERT geene andere belooning voor
deezen dienst.
Deeze Heeren, zeide PHILOCLES, betoonden een zeer kiesch gevoel van Eere te
bezitten; en schoon ik twyfel of het gedrag van TURENNE gewettigd zou worden door
den grooten Roomschen Geweetensgevalbeslisser, nogthans handelden hy en de
Heer HERBERT, myns bedunkens, overeenkomstig met de wetten van Rede en Regt.
Want elk Wettige Belofte, gedaan door iemand die by zyn zinnen en het vry gebruik
zyner Rede is, moet heilig volbragt worden, indien 'er tusschen beide geen geval,
of beweegreden, opkome, welke een, door geen drift overdwarst, verstand
genoegzaam zou oordeelen, om die Belofte Onwettig te maaken. Maar Beloften,
door vrees afgeperst, en die klaarblyklyk stryden met onze verpligting aan de
Maatschappy, zyn in zichzelve van geene beduidenis; dus kan eene verbintenis,
onder de sterkste indrukzels van vreeze, in opregtheid aangegaan met een
Straatroover en Moordenaar, om niet tegen hem te getuigen, geene verbindende
kragt hebben: dewyl 'er eene voorafgaande eisch der Maatschappye plaats heeft,
waar over geen der Leden beschikking mag maaken, of zich van ontslaagen kan
agten. Ik heb verondersteld, dat de verbintenis opregt was; want, indien men dezelve
aangaat, met een oogmerk om ze te schenden, is 'er reeds, in zekere maate, eene
verbreeking van Waarheid en Trouwe gepleegd, ondanks derzelver onregtvaardigheid
of onwettigheid.
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De gierigheid gestraft.
Een Oostersche Zamenspraak tusschen den Dervis ABDALLACH, en HASSAN, een
song Turksch Bedelaar.
ABDALLACH.

Ziet gy deeze Rots myn Zoon! Dezelve is myne wooning, en behelst alle myne
schatten.
HASSAN.

Myn goede Vader!
ABDALLACH.

De door ondervinding wys geworden verstandige NAHAMIR besloot zyn verbaazenden
rykdom in deeze Rots. Hy besprak my denzelven geheel en al. Ik heb eene staatlyke
gelofte gedaan om den waardigsten der Menschen uit te vinden, en dien met hem
te deelen.
HASSAN.

Ach, myn Vader! waardoor heb ik die zo gewigtige voorkeuze verdiend?
ABDALLACH.

Door uwe Deugd, myn Zoon! door die voor niets wykende grootheid van Ziel, bestand
tegen de zwaarste slagen des tegenspoeds. De Man, die Wysheids genoeg bezit
om Rykdommen te veragten, verdient ze best.
HASSAN.

Myn Geweeten is onbezoedeld, myne Ziel vol vrede en opgeklaard. Kan ik dan
grooter Geluk wenschen?
ABDALLACH.

Neen, myn Zoon, uw geluk is alreede volkomen: en 't is uw schuld alleen als hetzelve
niet volduurt. Keer te rug na uwen Vader, en laat het Goud in de Rots die 't zelve
besluit.
HASSAN.

Helaas! gy hebt mogelyk reeds berouw van uwe gedaane belofte. Doch, neem in
aanmerking, myn Vader, dat gy gevoelens in mynen boezem hebt gaande gemaakt,
welke ik voorheen niet kende. Ik begin my voor te stellen, de uitgeleezene
vermaaken, welke het bezit der schatten my kan aanbrengen; welk een genoegen
het verschaft de traanen der elendigen af te droogen, en geluk te verspreiden over
allen, die zich rondsom my bevinden.
ABDALLACH.

Welaan, myn Zoon! gy hebt, zonder opsraak; gy hebt, met
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lof, de beproevingen des Tegenspoeds verdraagen, mogt uwe Deugd, met
denzelfden onbezwalkten luister, schynen in Voorspoed!
HASSAN.

Ach! eerwaardige Dervis, waarom doet gy my zo zeer beeven? Myne Ziel was in
verrukking opgetoogen; ten welken einde dit bedroeverd denkbeeld? Gy maakt
HASSAN tot den gelukkigsten der Stervelingen, en zal hy zich te verwyten hebben,
dat hy het geluk van zynen Weldoender stoorde?
ABDALLACH.

Neen, myn Zoon! blyf Deugdzaam, en gy zult steeds gelukkig zyn. (Hierop haalde
ABDALLACH, uit zyn boezem, een klein Doosje met Zalf, en de Rots met die Zalf
bestrykende, opende zich dezelve en vertoonde een geweldig grooten schat.)
HASSAN.

ô, Magtige ABDALLACH! is dit een droom? Welk een overheerlyk gezigt! Gelukkig,
driewerf gelukkig de éénige Bezitter dier Rykdommen!
ABDALLACH.

Myn Zoon, de magtigste en Rykste Monarch kan op zo veel schats niet boogen. De
helft daarvan behoort u toe.
HASSAN.

Ik heb een groot Gezin! en ook een armen Vader te onderhouden. (Mompelende.)
Dit zyn zwaare lasten.
ABDALLACH.

Hoe, ondankbaar Sterveling! verdient myne Goedheid geen dankbetuiging?
HASSAN.

Vergeef, eerwaardig Vader, myne bekommerdheid. Ik ben myn Geluk, myn Leeven,
aan u verschuldigd. Wie was ik vóór het u behaagde het oog op my te slaan? Een
Worm, onbekend by de Wereld. Gy hebt my een nieuw bestaan geschonken:
voleindig, ik bid het u, voleindig het goede werk door u aangevangen.
ABDALLACH.

Welk eene taal is deeze, myn Zoon! Wat kunt gy meer verlangen? De rykste Burger
in Bagdad bezit de helft niet van uwen Rykdom.
HASSAN.

't Is waar, ABDALLACH! doch myn voorspoed is het werk van uwe hand. Hoe grooter
en gelukkiger ik zal weezen, hoe grooter eere u daarvan zal toekomen, alles zal op
u met verdubbelden glans te rug kaatzen. De Rykdommen, welke gy my geschonken
hebt.....tot welk eene menigte van Pligten ver-
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binden ze my! Om niet te reppen dat een omslagtiger en grootscher leevenswyze
voor my nu onvermydelyk wordt; heb ik geen Vader, die in den armoedigsten
toestand leeft,...arme Bloedverwanten zonder tal...met één woord, eene onnoemelyke
menigte, die my om ondersteuning zal vraagen? Ach! myn goede Vader! hoe weinig
zou het u kosten my gelukkig te maaken!
ABDALLACH.

Zeg dan, HASSAN! wat gy verder wenschte?
HASSAN.

Twee derden, van 't geen ik zie; niet meer dan twee derden.
ABDALLACH.

De twee derden! Het zy zo; ze zyn de uwe.
HASSAN.

ô Allertoegeevenste der Menschen! Goede, eerwaardige ABDALLACH, heb medelyden
met een ongelukkigen....Ik durf myn geheele hart niet voor u openleggen....doch gy
moogt gissen....
ABDALLACH.

Onvergenoegde! Zyt gy nog niet voldaan?
HASSAN.

Ach! ABDALLACH! kan uwe allesoverklimmende Wysheid en Goedheid geen
medelyden hebben met myne zwakheid? Gy begeerde my gelukkig te maaken, en
zult gy uw werk niet voltrekken?
ABDALLACH.

HASSAN! gy zyt bedroogen! gy hebt het Geluk, voor altoos, verlooren!
HASSAN.

Dierbaare, wyze ABDALLACH! van, welk een gebruik kunnen de Rykdommen voor u
zyn, in deeze droeve eenzaamheid? (Hy zet zich neder aan den ingang van de
Rots.)
ABDALLACH.

Myne vrees voor u is dan maar al te wel gegrond geweest? Door u met Rykdommen
op te hoopen, heb ik u alleen den strafschuldigsten en ongelukkigsten der Menschen
gemaakt. Welaan, HASSAN! ik zal my nogmaal naar uwe begeerte schikken. Ontzet
my van alles, als een loon voor myne gadelooze goedheid. ----- Doch gaa,
ondankbaarste der Stervelingen; vlie verre van deezen grond. Neem weg al dit
Goud, het laage voorwerp uwer Aanbiddinge; doch val my niet meer lastig met uwe
haatlyke tegenwoordigheid.
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HASSAN.

Gelukkige HASSAN! alle uwe wenschen zyn thans voldaan! Gy zult hoogst gezegend
zyn! (Mompelende.) Maar, egter, indien die wondere Zalf, welke deezen schat
ontdekte, de myne ware....
ABDALLACH.

Dat gy de straffe uwer Ondankbaarheid moogt vinden in het voorwerp uwer
onverzaadbaare Gierigheid!
HASSAN,

nog mompelende.

Ik agtte my zelven magtig, gelukkig, ryk. Doch hoe zeer vind ik my bedroogen! Deeze
Dervis kan, misschien, door middel van die toverzalf, de Bezitter worden van tienmaal
grooter schatten dan de myne. Indien ik hem kon overhaalen om afstand te doen
van dit kostlyk middel....Eerwaardige wyze Man...
ABDALLACH.

En wat wilde gy nu meer verzoeken alleronredelykste Mensch.
HASSAN.

Stae my toe u nog een verzoek te doen. Vergun my deeze eene bede, en ik ben
voldaan.
ABDALLACH.

Wat wilde gy hebben? Kan deeze kleeding uwe Gierigheid bekooren? 't Is alles wat
gy my gelaaten hebt.
HASSAN.

GOD verhoede het, dat ik zulk eene misdaad zou pleegen aan mynen edelmoedigen
Weldoener! Doch uwe voorgaande Edelmoedigheid verstout my u nog één verzoek
te doen....ô, Myn goede Vader! zeker zult gy my zulk eene beuzeling niet weigeren.
ABDALLACH.

Spreek! wat begeert gy?
HASSAN.

Eene kleinigheid....Alleen dat witte Doosje uit uw' boezem.
ABDALLACH.

Niets anders!
HASSAN.

Dat alleen, en ik zal volmaakt gelukkig weezen.
ABDALLACH.

Onbedagte, dwaaze Mensch, gaa heen.
HASSAN.

Hou! ABDALLACH...Sta...Ik dring 'er op.
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ABDALLACH.

Hoe! durft gy geweld gebruiken?
HASSAN.

Man GODS, vervoer my niet tot iets wanhoopigs. By onzen Heiligen Propheet!....
ABDALLACH.

Snoode! ontheilig dien heiligen naam niet, door dien in uwen mond te neemen. ----Laat af.
HASSAN.

Ik kan myzelven niet langer bedwingen. (Hy trekt zyn Dolk.) Al te onverzetlyke
Grysaart, beef voor uw leeven.
ABDALLACH.

Kan de snoodheid verder gaan? Hoe! staat gy na 't leeven van uwen Weldoender?
HASSAN.

Spreek zo niet, looze Grysaart, dagt gy my te bedriegen met een schyn van Geluk,
en voor uzelven het eenige te behouden om 'er u van te verzekeren. Geef my, geef
my, op dit oogen blik, die Tover-Zalf.
ABDALLACH.

Ach HASSAN! gy hebt u maar al te wel gekweeten om dezelve te verdienen. Doch
staa my toe u eerst het gebruik daarvan te leeren. Wanneer gy 'er uwe oogleden
mede bestrykt, zult gy de betooverendste tooneelen zien. Alles, wat het oog kan
bekooren, zal zich terstond voor u opdoen.
HASSAN.

Hoe verrukkend zal dit weezen! Laat ik de proef neemen. (Hy smeert de Zalf op zyn
oogen.) ----- ô Hemel! waar bon ik! Welke verschrikkingen omringen my! Ik ben
bedorven! volstrekt bedorven!
ABDALLACH.

Zodanig eene straffe hebt gy ten vollen verdiend door uwe Gierigheid en
Onregtvaardigheid; doch voor uwe ondankbaalheid is dezelve te gering.
HASSAN.

Hemel! wat zal 'er van my worden? Waar ben ik' Waar zyn myne Rykdommen?
Helaas! myn Geluk is als een Droom weggevloogen. Doch, werwaards zal ik heen
zwerven? ô Goede, weldaadige ABDALLACH, vergeef het my.
ABDALLACH.

Uw schuld is te groot om vergeeven te worden. Keer weder tot de Armoede uit welke
ik u zogt te trekken.
HASSAN.

Ik word door knaaging van een gescheurd. Snoode, allersnoodste HASSAN! waarom
zit gy niet nog te bedelen aan de Poorten van Bagdad. Helaas! hoe schriklyk is voor
ons de bevinding, dat een Hart, 't geen ééns onverzaadelyken Gouddorst inlaat,
van dat oogenblik af open is voor elk misdryf!
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Vertoog over het bestudeeren der godgeleerdheid.
Wanneer men op eene gegronde en geleidelyke wyze de Christelyke Openbaaring
en Godsdienst bestudeeren wil, moet men met het bestudeeren der Natuurlyke
Godgeleerdheid, die zonder Openbaaring gekend wordt, beginnen. ----- Twee
Waarheden zyn 'er, die de Bybel nergens opzetlyk leert, maar overal ondersteld:
deeze zyn het Aanweezen der Godheid, en haare voortduurende werking en
toevoorzicht omtrent de geschapene dingen. Van hier moet begonnen worden. Elk
Mensch, voor zich, behoeft geen betoog omtrent een derzelven. Beiden zyn zy ons
natuurlyk. De eeuwige kracht, en Godheid des Maakers is kenlyk, by het beschouwen
der dingen, die bestaan. Ons eigen aanweezen is onmooglyk zonder dat van een
eeuwig zelfstandig Wezen. Gods Voorzienigheid is even blykbaar uit de voortduuring
en toevallen der Schepselen; ook zal elk, zyn eigen levensloop aandachtig
napeinzende, voldoende blyken van hoogere voorzorg en bestuur aantreffen. Men
behoefd zich des, voor een en ander, slechts op 't gezond verstand te beroepen.
Dan beide Waarheden kunnen wiskunstig betoogd worden, schoon deeze betoogen,
van geen onvermydelyke noodzaaklykheid, enkel nuttig zyn voor oefenende
Geleerden.
Uit de toevalligheid der Waereld, wordt besloten op haare niet-noodzaaklykheid,
afhanglykheid en wording. Uit het daadlyk aanweezen van iets, tot een noodzaaklyk
aanweezen van Eeuwigheid; 't welk, niet gevonden in de Waereld, doet besluiten
op een van de Waereld onderscheiden wezen. ----- Gods Overaltegenwoordigheid
en Alweetendheid, deszelfs noodzaaklyke Wysheid en Goedheid, zyn plan en
oogmerk in 't voortbrengen der dingen buiten zich en 's Waerelds afhanglykheid;
de begrippen van eene redelyke Schepping en de werklyke orde en volmaaktheid
der geheele Natuur derhalven, leveren betoog voor het bestendig toevoorzicht des
Allerhoogsten.
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----- Van hier moet men beginnen, om dat deeze groote Waarheden de Grondslagen
zyn van allen Godsdienst. De noodwendige gevolgen uit dezelven zyn, onze
afhanglykheid, onze zedelyke verplichting, verantwoordlykheid en Gods zedelyke
Regeering. ----- Gods oogmerk, de hoogste zedelyke volmaaktheid van elk schepzel
en van 't Geheel, onze gesteldheid hier op Aarde, vergeleken met de vatbaarheden
onzer ziele, en de ongelyke uitdeelingen hierbeneden, geeven, nevens de uitspraak
des Geweetens, een voldoend bewys van een volgenden staat van volmaakte
vergelding. ----- Hier hebt gy den geheelen Natuurlyken Godsdienst tot weinige
hoofdstukken gebragt; ----- de kennis van het onderscheid tusschen goed en kwaad,
van 't rechtmaatige, billyke, eerlyke en hulpvaardige ontbeert geen Mensch, allen
harten is dit ingeschreeven. ----- Ik weet wel, dat Christen Wysgeeren de
voortreflykheid des Christendoms, boven den Natuurlyken Godsdienst, daar op
bouwen, dat men deeze juiste kennis des natuurlyken Godsdiensts der Openbaaring
alléén te danken hebbe, naardien zy, die van dezelve verstoken waren, in de daad,
die heerlyke kundigheden misten. Doch stemmen zy toe, dat deeze waarheden en
grondstellingen, nu kenlyk door de buitengewoone Openbaaring, betoogbaar zyn
uit gronden, niet van haar gezach ontleend.
Hierom dunkt het my noodzaaklyk, dat iemand die de Godgeleerdheid, de kennis
van God, van zynen wil, oogmerken en schikkingen, juist, en van grond op leeren
wil, zich vooraf van deeze waarheden des Natuurlyken Godsdiensts, (schoon juister
geöpenbaard in de heilige Schriften,) moet overtuigen door Wysgeerige bewyzen,
die gezach noch overlevering behoeven, noch op historische berichten gegrond
zyn.
Zo verre gekomen, moet hy zyn oog vestigen op de Geschiedenis des
Godsdiensts. Hy moet de onderscheiden trappen van verlichting en kennis nagaan,
om daar door de grootheid der Openbaaring door Gods Eéngeboren Zoon te leeren
kennen, 't welk hem een verrukkend Tafereel zal vertoonen van de oneindige
Goedertierenheid en Wysheid van den Vader en Heere der Natuure. ----- En,
naardien deeze geschiedkundige berichten van der Menschen rede en Godsdienst,
te vinden zyn in de heilige Schriften des ouden Testaments, moet de Godgeleerde
deeze vooreerst bestudeeren. ----- Nu komt andersoortige Geleerdheid te pas. Hy
moet zich niet vergenoegen met
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deeze voortreflyke overblyfsels der Oudheid, slechts in hedendaagsche Vertaalingen
te leezen, maar den grondtext zelven raadpleegen. Vooraf moet hy letten op den
oorsprong en geschiedenis deezer boeken. De Schryvers, de eerste Leezers, de
Landstreek, de Zeden en Gewoonten moet hy kennen en bestudeeren. Taal- en
Oordeelkunde zyn hem volstrekt onontbeerlyk. Hy moet den echten Text zelven
opspooren, met eerlykheid en oordeel, niet slechts in de nog voorhanden zynde
Afschriften en gedrukte Uitgaaven of volgens den Mazora, maar ook uit de oudste
Vertaalingen. Hy moet zeer omzichtig zyn omtrent de echtheid van elke enkele
plaats, (is zy anders van gewigt omtrent het zaaklyke en Godsdienstige,) en haare
schikking in verband met anderen: kunnende vervolgens een omzichtig gebruik
maaken van welgeplaatste gissingen. ----- Heeft hy dan deeze Gods Openbaaringen
onder de verscheiden' bedeelingen van de Schepping der Waereld tot aan de volheid
des tyds, opmerkzaam bestudeerd, dat hy dan zyn oog sla op Gods laatste en
(*)
volmaaktste openbaaring door zynen Zoon , die in 's Vaders naauwste gemeenschap
(†)
(§)
voor de Waereld leevende , van hem zelven onderweezen , ons zynen geheelen
raad deed kennen. ----- Doch zal hy van deszelfs onderwys behoorlyk genot en
vrucht hebben, dan moet hy alweêr vooraf den staat der Wysgeerte, Godsdienst en
burgerlyke samenleeving op en in den tyd van 's Zaligmaakers openbaar onderwys
in het Joodsche land leeren kennen: dit zal hem den waaren sleutel geeven tot de
Euangelische Verhaalen. ----- Zo ver gekomen, moet hy eerst de echtheid der
Boeken van den Canon des Nieuwen Testaments, met de grootste omzichtigheid,
naauwkeurigheid en oordeelkunde, onder het geleide van oprechtheid en
onzydigheid, onderzoeken. Heeft hy dan voor zich een Canon van heilige Schriften
des Nieuwen Verbonds gevormd, of keurt hy den gewoonen goed; vooraf moet hy
weder letten op de Schryvers, de Historie hunner boeken, en de zweevende
geschillen van dien tyd. ----- Oordeelkunde moet wyders de echtheid en juiste
plaatsing van elk woord deezer N. Testamentische Schriften bepaalen; en dan moet
de Taalkunde den juisten zin van elke plaats in zodanig verband en omtrent zulke
zaaken vast stellen, om

(*)
(†)
(§)

Hebr. I. 1.
Joann. I. 18. XVII. 5,
Joann. VIII. 26, 38. XII. 49, III. 34, en XIV. 24.
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de rechte en waare meening van Schryver of Spreeker te bevatten. ----- By deeze
onderzoekingen moet de Godgeleerde volmaakt onzydig zyn, omtrent alle Kerklyke
systemata en verschilstukken van onderscheiden' gezindten; 't moet hem geheellyk
om 't even weezen, of, by voorbeeld, de woorden, die in onze vertaaling, 1 Joann.
V. 7, staan, in den grondtext gevonden worden dan niet; hy moet, om een voornaame
plaats voor zyne denkwys te behouden, zonder onderzoek, de echtheid der gewoone
leezing van Hand. XX. 28, niet vast stellen....Hy moet slechts hooren, wat Gods
Afgezant en deszelfs Zendelingen hem zeggen. ----- Daar echter de echtheid van
elke enkele plaats nooit geheel onbetwistbaar is, noch de geheele verzameling
wiskunstig betoog toelaat, mag en moet hy het verstaan toetsen aan de onfeilbaare
grondstellingen der algemeene, alleen menschen geschonken, Openbaaring, ----Eene plaats dus, by v: die tegen de groote waarheid van Gods éénheid of onze
zedelyke verplichting aanliep, zou, als onecht, niettegenstaande groote
oordeelkundige waarschynlykheid van echtheid, mogen en moeten verworpen
worden, om dat Gods Openbaaring in de Schrift nooit stryden kan, tegen die in de
Natuur. ----- Dus een nieuw Testament uit de verschillende leezingen, waarvan de
echtheid wysgeerig, geschied-, oordeel-, en taalkundig voldongen is, samengesteld
hebbende, dan moet hy, met dezelfde geleerde helpmiddelen gaan aan het groote
en eenige middenpunt der Godgeleerdheid der heilige Schriften, naamlyk de
UITLEGKUNDE. ----- Dan moet hy vooral geen Dogmaticq, Moraal noch Polemicq, in
't hoofd hebben, maar vergeetende al het geen dat achter is, (om my van eene
schriftuurlyke uitdrukking te bedienen,) alleen jaagen naar het voorgesteld wit. ----De Uitlegkunde is het voornaamst. Daarop komt alles aan. Deeze taak volbragt
hebbende, mag hy zich wel eene schriftuurlyke Dogmatica, (zodanig by voorbeeld
als de gelykluidende Texten van Galenus Abrahamsz.) vormen, doch deeze moet
altoos en eeuwig aan de Oordeel- en Uitlegkunde ondergeschikt blyven; daar men
anders dezelve gewoonlyk tot reeds vastgestelde begrippen doet dienen. ----Inzonderheid moet hy letten op het onderscheiden onderwys aan de Jooden en aan
de Heidenen.
Dan zal hy de zuivere Wysgeerte des Christendoms, of de Leere der
Gelukzaligheid, volgens het zelve uit echte bronnen kennen. ----- Wil hy dan
naderhand de
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Kerklyke Geschiedenissen bestudeeren, kennis zoeken te krygen van 't geen de
Onchristenen van 't Christendom gezegd hebben, de invloed van Heidensche en
Joodsche grondstellingen en derzelver rampzalige vermenging met het zuiver
Christendom nagaan, laatere dwaalingen opspooren, en zich in de wederleggende
Godgeleerdheid oefenen; 't is een zeer pryslyke en zeer nuttige bezigheid, die
bovenal dienstig is, om het zuurdeezem van menschelyke byvoegsels. uit het zuiver
zamenstel des Christendoms ganschelyk uit te werpen; en anderen van de
vooroordeelen van gezach en catolicité te bevryden; hen tot de onreine bronnen
hunner wanbegrippen te leiden, en aan te wyzen hoe zy zich met den zuiveren
kristalynen stroom van hemelsche waarheid vermengd hebben; hen tot Christus,
het evenbeeld des onzichtbaaren Gods, te rug te leiden, ten einde zy hem gezegend,
alléén, voor Heer en Zaligmaaker belyden; en bekennen dat onze medegeroepenen,
schoon zy in de Kerkgenootschappen Leerambten bekleeden, echter geen gezach
hebben over het Erfdeel des Heeren, noch elks overtuiging paalen mogen stellen.
----- Tot wederlegging, en bestryding van vooroordeel, is dus de beoefening der
Kerklyke Geschiedenis hoogstnuttig, doch tot leering, vermaaning en vertroosting
juist niet onontbeerlyk.
Op dien trant moest men, dunkt my, de Godgeleerdheid bestudeeren. De
voorbereidende Weetenschappen zyn de kennis der Taalen, niet alléén der
zodanigen in welken de heilige Schriften geschreeven wierden, maar ook der geenen,
waarin zy, voor veele Eeuwen, vertaald zyn, ----- en dan eene gezonde natuurlyke
Wysbegeerte.
V.R.

Berigt van eene kwaadaartige verzweering op den neus; door een
smeerzel met wit rattekruid (Arsenicum Album) geneezen.
Door Johannes Solsius, Heelmeester te 's Bosch.
In de maand Augustus 1784, klaagde my een Man van ruim 50 jaaren, dat hy, naar
eene herhaalde, dog on-
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bloedige kwetsinge aan zyn Neus, zedert eenige maanden, eene kleine korstachtige
Verzweering, aan denzelven gekregen had; en, welke middelen hy, daar tegen had
aangewend, dezelve niet wilde geneezen.
Deeze Verzweering was geplaatst boven op den Neus, een weinig achter deszelfs
punt; de helft kleiner dan eene hollandsche stuiver; en scheen zelfs niet geheel door
de huid te gaan; ontlastende maar weinig dun etterachtig vogt, alleen was deszelfs
rand eenigzints hard en gezwollen.
Ik achte dit ongemak zoo weinig, dat ik den Lyder slegts eenige verkoelende en
opdroogende plaasters mede gaf, in verbeeldinge dat hy daarmede ras zou geneezen
zyn; maar, eenige dagen daar naar, de Zweer in dezelfde hoedanigheid ziende,
ondernam ik de geneezing, door geregelde verbanden.
Ik begon dezelve met meer opdroogende middelen, als; fyngeschaafd-linnenstof,
Pulv. Alumin. crud. zagte aanraakinge met Lapis Infernalis; en daarna, met
prikkelende, meer etterverwekkende, middelen; als; Mercur. Praecip. Rubr. alleen
of met het Ungt. Basilicum, enz. vermengd; dekkende het een en ander met een
verkoelende plaaster; ja, zomwylen, dog slegts maar voor een korten tyd, met een
drukkend verband; en zulks by verwisselinge meer dan tien weeken lang; dog
vrugteloos.
Intusschen sprak ik daar over met den Heer J. VAN DER HAAR; die my zeide dat
Hy nog onlangs een Stukje van den Heer BERNARD over dit gebrek, vertaald, en met
eenige Aanmerkingen (dog zonder zynen naam) in de Algemeene Vaderlandsche
(*)
Letteroefeningen geplaatst had: ----- Dat zommigen dit gebrek een Huid-Kanker,
maar van den Heer BERNARD den Kanker des aanzichts, wierd genoemd; en daar
tegen een Korstverwekkend middel, van Arsenicum bereid (zoo als aldaar
beschreven staat) aanprees.
Aanstonds bereidde ik dit middel. ----- Den 19 November, maakte ik daarvan (naar
het Voorschrift) gebruik; maar weet niet om welke reden de daar door verwekte
korst, voor den tyd, dat is den 25 dito, zonder dat de Lyder 'er iets merkelyks van
gevoeld had, afviel; mogelyk was het mengzel te dun gemaakt of al te dun op de
zweer gebragt. ----- Op aanraading van de Heer VAN DER HAAR, appliceerde ik het
middel, den 27

(*)

Zésde Deel, Mengelwerk, bladz. 524.
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dito wederom, en zag den volgenden dag, zoo als de Heer BERNARD zegt, de
gewoone pyn en zwellinge van het aangezicht. ----- De korst zat zoo vast, dat dezelve
niet dan met den 25 December, aan de randen geheel los, dog in het midden nog
eenigzints vastzittende, met een schaartje, wierd weggenomen.
De zweer was toen veel grooter, vuil, en scheen eenigzints boos; het welk my
zoo wel als de Lyder in de daad ontrustte; dog wierd evenwel in 't vervolg eenvoudig
behandeld, en ras geheeld; en is, zedert zes maanden, met een diep ingetrokken
lidteken, volmaakt geneezen gebleeven.
De Heer VAN DER HAAR heeft den Lyder, voor en na de geneezing, gezien; en het
is, op zyne aanraadinge, dat dit Berigt (of het misschien anderen dienen kon) te
voorschyn komt.

's Bosch,
den 12 July, 1785.

Natuurlyke historie van den ibis.
(Volgens den Heere DE BUFFON.)
Van alle bygeloovigheden, die ooit de Rede ontsteld en het Menschdom vernederd
hebben, is de Eerdienst aan de Dieren toegebragt, buiten allen twyfel, de
allerschandelykste, en indien men tot den eersten oorsprong en beweegredenen
niet opklimt, valt het nauwlyks te begrypen, hoe de Mensch zich heeft kunnen
vernederen tot het aanbidden der Dieren? Is 'er een blykbaarder bewys van 's
Menschen elendigen staat in de eerste Eeuwen, waar in beschadigende Dieren, te
magtig en te talryk, den eenzaamen Mensch, ontbloot van wapenen, en niet
onderweezen in de kunsten, om zyne kragten te gebruiken, omringden. Dieren,
vervolgens hem dienstbaar geworden, waren toen zyne meesters, of ten minsten
gedugte mededingers; vrees en belang deeden laage gevoelens en ongerymde
begrippen gebooren worden, en het bygeloof, welhaast de eene en andere
zamenpaarende, vormde Goden van elk nut of schadelyk Weezen.
Egypte is een der Landen, waar de Eerdienst, den Dieren toegebragt, zich het
vroegst gevestigd, en eeuwen lang stand gehouden heeft; en deeze Godsdienstige
eerbie-
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denis, welke gestaafd wordt, door alle gedenktekenen der Oudheid, schynt ons aan
te duiden, dat, in dit Land, de Menschen zeer langen tyd hebben moeten worstelen
met schadelyke schepzelen.
In de daad, de Krokodillen, de Slangen, de Springhaanen en andere Dieren van
dat slag, komen in groote menigte steeds voort in het laag modderig land, diep van
vogt doortrokken, en op een vasten tyd overstroomd door het rivierwater. Deeze
moerassige grond, onder de hette des keerkrings gelegen, moet lang ter
voedsterplaats gestrekt hebben aan schepzelen, die de aarde niet afstaan aan
edeler bewoonderen, dan wanneer de grond gezuiverd is.
‘Geheele zwermen van vergiftige Slangen,’ zeggen ons de vroegste
Geschiedschryvers, HERODOTUS, ELIANUS, SOLINUS, MARCELLINUS, en MELA,
‘voortgekomen uit de verwarmde moerassen, by geheele benden zwervende, zouden
Egypte verdorven hebben, indien de Vogels, Ibis geheeten, niet gekomen waren
om ze te bestryden en te verdelgen.’ Is het niet hoogst waarschynlyk, dat deeze
dienst zo groot als onverwagt, ten grondslage strekte van het bygeloof, 't welk in
deeze Beschermvogels iet Godlyks veronderstelde? De Priesterschaar gaf steun
aan dit Volksgevoelen: zy verzekerden, dat de Goden, als zy zich verwaardigden,
onder eene zigtbaare gedaante te verschynen, de gedaante van de Ibis zouden
aanneemen. Hun weldoende God, Thoth of MERCURIUS, de Uitvinder der Kunsten
(*)
en Wetten, hadt welhaast de groote gedaantverwisseling ondergaan . OVIDIUS, zich
getrouw houdende aan die oude Beeldspraak, verbergt, in den stryd der Goden en
(†)
Reuzen, MERCURIUS onder de vleugelen van de Ibis .
Dan alle die Fabelen ter zyde stellende, blyft ons de Geschiedenis van den kryg
deezer Vogelen tegen de Slangen over. HERODOTUS verzekert ons dat hy zich te
dier plaatze begeeven hebbe om ooggetuigen te weezen: ‘niet verre van Butus,
schryft hy, op de grenzen van Arabie, waar men uit het gebergte in de groote vlakte
van Egypte komt, zag ik de landen bedekt met eene onbeschryflyk groote menigte
op elkander gehoopte beenderen, overblyfzels van het kruipend gedierte, door de
Ibis-

(*)
(†)

PLATO, in Phaed.
Ovid. Metam. Lib. V.
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Vogelen, als het gereed stondt Egypte in te trekken, aangevallen en verdelgd; hierom
worden deeze Vogels, naar het zeggen der Arabieren, en de Egyptenaars stemmen
(*)
het toe, in groote agringe gehouden, en Godsdienstig geëerd .’ CICERO haalt het
(†)
zelfde geval, en neemt het verhaal van HERODOTUS, aan . PLINIUS schynt het te
bevestigen, wanneer hy de Egyptenaars voorstelt als de Ibis Godsdienstigerwyze
(§)
aanroepende by de aankomst der Slangen .
By den Geschiedboeker JOSEPHUS leezen wy, dat MOSES, tegen de Ethiopiërs te
velde trekkende, in kooijen van Papyrus gemaakt, eene groote menigte Ibis-Vogelen
(✱)
medenam om ze tegen de Slangen te laaten vegten . Dit geval, 't welk niet zeer
waarschynlyk is, laat zich gemaklyk ophelderen door een ander, 't geen de Heer DE
MAILLET, in zyne Beschryving van Egypte, optekent; ‘een Vogel, welken men den
Haan van Pharao noemt, (en voor de Ibis houdt,) volgt meer dan honderd mylen
de Caravaanen die van Mecca komen, om te aazen op de vuilnishoopen, welke de
Caravaanen agter zich laaten, en op alle andere tyden ziet men geen deezer Vogelen
(†)
op dien weg .’ Men hebbe, derhalven, te denken, dat de Ibis-Vogels het
Hebreeuwsche Volk op die wyze in hun tocht na Egypte vergezelden: dit heeft
JOSEPHUS ons verkeerd overgeleverd, en 't geen een uitwerkzel was van het Instinct
dier Vogelen, aan de voorzigtigheid van het Legerhoofd toegeschreeven; die kooijen
van Papyrus dienen alleen om het Verhaal op te cieren, en ons een verheevener
denkbeeld van den Bevelhebber te doen vormen.
't Was, op leevensverbeurtenis, den Egyptenaaren verbooden, de Ibis te dooden;
dit Volk, zo droefgeestig van aart als trots, vondt de treurige kunst uit om Mumien
te maaken, waar door zy, om zo te spreeken, den dood wilden vereeuwigen, ondanks
de weldaadige Natuur, die zonder ophouden arbeidt om de gedaanten der
gestorvenen uit te wisschen; en niet alleen gebruikten de Egyptenaars dee-

(*)
(†)
(§)
(✱)
(†)

HERODOT. Euterp. p. 75.
CICERO, de Nat. Deorum, Lib. I.
PLINPUS, Hist. Nat. Lib. X. Cap. XXVIII.
JOSEPH. Ant q. Jud. Lib. II. Cap. X.
MAILLET, Description del Egypte. P. II. p. 23.
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ze kunst van balzemen om de lyken der Menschen te bewaaren; maar stelden ze
ook te werke omtrent de lichaamen hunner heilige Vogelen. Veele kelders met
Mumien, in de vlakte van Saccara, heeten de Vogel-kelders: dewyl men aldaar, met
de daad, niet anders vindt, dan gebalzemde Vogels, en bovenal Ibis-Vogels geslooten
in langwerpige aarden potten, boven met zekere soort van kalk geslooten. Wy
hebben verscheide van deeze potten laaten komen, en, naa dezelve gebrooken te
hebben, vonden wy ze alle eene soort van pop, gevormd door de doeken, welke
tot windzelen van het lichaam des Vogels gediend hadden; de meeste vielen in
zwart stof, als men den zweetdoek, die den kop bedekte, wegnam; men herkende
niet te min alle de beenderen van een Vogel met de vederen op eenige
heelgebleevene stukken. De overblyfzels hebben ons de grootte van den Vogel
uitgeweezen, welke bykans die der Wulpen evenaart; de Bek, die in twee deezer
Mumies geheel bewaard gebleeven was, deedt ons de soort kennen; deeze Bek
heeft de dikte van den Bek eens Oyevaars, en door de kromte gelykt dezelve na
den Bek der Wulpen; zonder nogthans die ingroevingen te hebben; ook is de bogt
gelyk over de geheele langte: het schynt uit deeze merktekenen, dat men de Ibis
moet plaatzen tusschen den Oyevaar en de Wulp; en in de daad zy komt zo naby
aan deeze twee Vogelsoorten, dat de hedendaagsche Natuurbeschryvers dezelve
onder de laatste rangschikken, terwyl de Ouden ze by de eerste voegden.
HERODOTUS heeft de Ibis zeer wel beschreeven, zeggende dat ze een zeer geboogen
Bek heeft, en hoog op de Pooten is als een Kraan Vogel. ‘Hy vermeldt 'er twee
soorten van;’ de eerste is geheel zwart van pluimadie; de tweede, die ‘men overal
ontmoet, geheel wit, uitgenomen de vleugels en staartpennen, zy zyn kaal aan den
(*)
hals en den kop, alleen met een huid overtrokken .’
Ik kan niet nalaaten hier eene duisterheid, door onkunde der Vertaalers over
deeze plaats van HERODOTUS verspreid, en die een fabelagtig aanzien aan dezelve,
of liever zyn verhaal een geheel ongerymd voorkomen geeft, mede te deelen. De
woorden Τῶν δεν ποσί μαλλον ειλευμενων τοισι ἀνθϱωποισι, letterlyk; quae pedibus
hominum obversantur saepius; of die de mensch op elken voetstap ontmoet, heeft
men overgezet, hae quidem habent pedes veluti hominis, of deeze Ibis-Vogels
hebben voeten gelyk die eens Menschen. De Natuurkundigen,

(*)

Herod. Euterp. p. 76.
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niet kunnende begrypen wat deeze zo vreemde vergelyking wilde betekenen, deeden,
om dezelve te verklaaren of te vergoelyken, vrugtlooze poogingen. Zy verbeeldden
zich, dat HERODOTUS, de Witte Ibis beschryvende, den Oyevaar op 't ooge gehad
hadt, en mistastte in de beschryving der Pooten, door de geringe gelykvormigheid,
welke zich opdoet tusschen de platte klaauwen des Oyevaars en de toonen van
den Mensch; deeze uitlegging voldeed weinig; en de Ibis met menschenvoeten hadt
terstond onder de Dieren der verbeelding moeten geplaatst worden; ondertusschen
heeft men denzelven als een daadlyk bestaand weezen onder die ongetymde
gedaante toegelaaten; en het verdient onze hoogste verwondering, dat men dit
geheel en al, zonder eenige de minste uitlegging of verzagting, vindt in de
(*)
Gedenkschriften eener geleerde Academie ; terwyl die harssenschim, gelyk wy
getoond hebben, alleen de vrugt is van den misslag des Vertaalers van dien eersten
Griekschen Geschiedboeker, wiens opregtheid om de onzekerheid zyner verhaalen
te voorkomen, wanneer hy alleen op de berigten van anderen afgaat, hem te meer
oplettenheids en geloofs waardig maakt, ten opzigte van voorwerpen, welke hy zegt
zelve gezien te hebben.
ARISTOTELES, even als HERODOTUS, de twee soorten van Ibis-Vogelen
onderscheidende, voegt 'er nevens, dat de Witte door geheel Egypte verspreid is,
uitgenomen omtrent Pelusius, waar integendeel de Zwarte Ibis-Vogels zyn, die
(†)
voorts in 't geheele Land niet gevonden worden . Voor het overige schynen alle
oude Schryvers, de twee soorten van Ibis-Vogels, door de kleur onderscheidende,
aan beide alle andere characters algemeen toe te kennen, als gedaante,
leevenswyze, instinct; zy houden Egypte voor het Land, door deeze Vogelen
(§)
byzonder ter inwooninge gekoozen, met uitsluiting van alle andere Landen . PLINIUS
herhaalt de waarneeming van ARISTOTELES ten opzigte van de verschillende
woonplaatzen der

(*)
(†)
(§)

‘L'autre espèce (l'Ibis blanc) a les pieds tailles comme les pieds humains.’ Memoires de
l'Academie des Inscriptions & Belles Lettres, Tom. IX. p. 28.
ARISTOTEL. Hist. Animal. Lib. IX Cap. XXVII.
STRABO plaatst ze mede aan een Meir van versch water, by Lichas, op de uiterste grenzen
van Africa.
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(*)

Witten en Zwarten . Volgens het algemeen aangenomen gevoelen, kunnen ze niet
(†)
buiten hun Land gevoerd worden, of zy slaan aan 't kwynen en vergaan van verdriet .
Deeze Vogel, zo getrouw aan den Geboortegrond, is 'er een zinnebeeld van
geworden; de Afbeelding van de Ibis beduidt in de Beeldspraake, bykans altoos,
Egypte, en 'er zyn weinig characterbeelden, dikmaaler, in alle gedenkstukken
herhaald. De afbeeldingen van de Ibis ziet men op het meerendeel der Obelisken,
op het voetstuk van het Standbeeld des Nyls, op Belvedere te Rome, als mede in
de Tuileries te Parys. Op een Gedenkpenning van ADRIAAN, waar Egypte zich
geboogen vertoont, staat de Ibis aan de voeten van dat beeld; op de
Gedenkpenningen van Q. MARIUS staat deeze Vogel met den Olyphant, om Egypte
en Lybie de tooneelen zyner Krygsverrigtingen aan te duiden.
't Is geenzins te bevreemden dat de Natuurlyke Historie deezes Vogels, waar
voor de Volkseerbied tot hooge eere en oudheid opklimt, van fabelen krielt, men
heeft elkander diets gemaakt dat de Ibis door den Bek bezwangerd wierd, en de
(§)
jongen voortbragt . SOLINUS schynt hier aan niet te twyfelen; doch ARISTOTELES
spot, met rede, met dat denkbeeld van de maagdlyke zuiverheid deezes heiligen
(✱)
Vogels . PIERIUS gewaagt van een wonder van eenen geheel tegenovergestelden
aart, als hy vermeldt, dat, volgens het gevoelen der Ouden, de Basiliskus voortkwam
uit een ey van de Ibis, in deezen Vogel gevormd door het vergift van alle de slangen,
van haar verslonden: die zelfde Ouden hebben gebeuzeld, dat de Krokodil en de
Slangen, met een veder van de Ibis aangeraakt, daar door als betoverd en beweeglyk
werden, en dikwyls op 't eigen oogenblik stierven. ZOROASTER, DEMOCRITUS, hebben
deeze stukken opgehaald, en deeze Schryvers gezegd dat het leeven deezes
Godlyken Vogels zeer lang was; de Priesters van Hermopolis gaven zelfs voor dat
hy onsterflyk kon weezen; en om het te bewyzen, vertoonden zy aan APPION een
(†)
Ibis, die, naar hun zeggen, zo oud was dat hy niet kon sterven .

(*)
(†)
(§)
(✱)
(†)

PLINIUS, Hist. Nat. Lib. X. Cap XXX.
AELIANUS.
AELIANUS.
De generatione Animal. Lib. III. Cap. VI.
APPION, apud AElian.
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Al het opgemelde is niets meer dan een gedeelte der verzinzelen, in het
overgodsdienstig Egypte uitgedagt, ten opzigte van de Ibis; het bygeloof loopt altoos
in 't buitenspoorige; maar indien men de beweegreden der wysheid in aanmerkinge
neemt, die de Wetgeever kon hebben om den dienst der nutte Dieren te heiligen,
zal men bevinden, dat dezelve in Egypte gegrond was op de noodzaaklykheid, om
de Dieren, welke konden strekken tot verdelging van beschadigende soorten, te
bewaaren en te vermenigvuldigen. CICERO merkt, met veel oordeels, op, dat de
Egyptenaars geene heilige Dieren hadden dan de zodanigen, welker leeven van
(*)
aanbelang was, ter oorzaake van de groote nuttigheid, welke zy 'er van trokken ,
eene verstandige oordeelvelling, en zeer verschillende van die des heftig
uitvaarenden Hekeldichters JUVENALIS, die, onder de misdryven van Egypte, telt den
eerbied voor de Ibis, en zich te were stelt tegen dien dienst, door 't bygeloof, buiten
twyfel, ten wraakbaaren top gevoerd; maar welken de wysheid der Staatkunde in
weezen moest houden: dewyl de zwakheid der menschen doorgaande zodanig is,
dat de verstandigste Wetgeevers geloofd hebben dezelve ten grondslagen der
Wetten te moeten stellen.

(*)

CICERO, de Nat. Deorum, Lib. I. De Heer PERRAULT deeze plaats van CICERO aanhaalende in
de Anciens Mem. de l' Academie, begaat een grooten misslag omtrent de woorden ex quo
fit ut illae nec morsu vivae noceant, nec odore mortuae, beweerende dat het doode lichaam
van de Ibis nooit stinkt: hy voegt 'er de waarneeming by, dat de Ibis, te Parys ontleed, eenige
dagen, naa dat ze gestorven was, geen stank van zich gaf; ja, met dit vooroordeel ruikende,
vondt hy den reuk aangenaam. 't Kan weezen, dat de Ibis, gelyk alle Vogels, die droog van
vleesch zyn, een geruimen tyd onbedorven blyven; doch wat de plaats van CICERO betreft, is
het allertastlykst dat deeze op de Slangen slaat: welke hy zegt, dat derwyze door de Ibis
verdelgd worden, dat zy, noch leevenden door hun beeten, noch dood zynde, door hun stank,
schaadden.
Ten opzigte van de reden des Eerdiensts, door CICERO gegeeven, schynt het, in den eersten
opslage, bezwaarlyk dezelve toe te passen op den Krokodil; doch, behalven dat dit Dier
nergens aangebeden werd dan in ééne Stad, Nome Arfinoïte, en de Ichneumon, diens vyand,
overal elders het eerbewys ontving; badt die Krokodillen Stad dezelve niet aan dan uit vreeze,
en om ze te vorwyderen, door dien eerdienst, die in de daad dwaas was, van eene plaats
waar de vloed ze natuurlyker wyze niet zou brengen.
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Wat de Natuurlyke Historie van de Ibis bepaaldlyk betreft, deeze Vogel heeft niet
alleen een overheerschende trek tot Slangenvleesch, maar eene geslaagen
vyandschap tegen alle kruipende Dieren, en voert 'er eene gestadigen oorlog tegen.
BELON verzekert, dat de Ibis steeds voortvaart met ze te dooden, schoon zy verzadigd
(*)
is . DIODORUS van Sicilie tekent op, dat de Ibis, dag en nagt, langs de oevers der
rivieren wandelt, de kruipende Dieren inslokt, derzelver eyeren opzoekt, en inmiddels
(†)
ook Torren en Springhaanen eet . Deeze Vogels, gewoon aan den eerbied daar
voor in Egypte betoond, komen zonder vrees te midden in de steden. STRABO
verhaalt, dat zy de straaten en kruiswegen van Alexandrie vervulden, tot verveelens
en overlasts toe; zy namen, wel is waar, de vuiligheden weg, doch vielen teffens
aan op het goede en bewaarde, terwyl zy alles met haar drek bevuilden: lastigheden
die een kieschen en beschaafden Griek moesten tegenstaan; doch door de
verregaande bygeloovige Egytenaaren met vermaak verdraagen werden.
De Ibis-Vogelen vervaardigen de nesten op de Palmboomen, tusschen de
(§)
steekende bladeren, om ze tegen den aanval der katten, haare vyanden, te dekken .
Het schynt dat het broedzel uit vier eijeren bestaat: dit ten minsten kan opgemaakt
worden uit de verklaaring van PIGNORIUS, waar wy leezen, dat de Ibis haar legging
(✱)
met dezelfde getallen rekent als de Maan haare verschyningen 't geen men niet
anders schynt te kunnen verstaan, dan dat, gelyk Doctor SHAW opmerkt, de Ibis zo
veel eijeren legt als de Maan gedaanten vertoont, dat is vier. AELIANUS verklaarende,
waarom deeze Vogel aan de Maan is toegeheiligd, spreekt van den tyd der
broedinge, en betuigt dat zy 'er zo veele dagen aan besteedt als het Hemellicht van
(†)
Isis doorbrengt met den kring zyner gedaantveranderinge te voltrekken .

(*)
(†)
(§)
(✱)
(†)

Nature des Oiseaux, p. 200.
Apud Aldrov. Tom. III. p. 315.
PHILE, de propriet animal.
Ad Lunae rationem ova fingit Mens. Isid explic. p. 76.
PLUTARCHUS tekent op, dat de Ibis, ter wereld komende, twee Dragmen weegt, de Isid en
Osir. ----- CLEMENS ALEXANDRINUS, de Godsdienstige Feesten der Egyptenaaren beschryvende,
zegt, onder anderen, dat men by de Gasten een Ibis rond droeg; deeze Vogel was door het
wit en zwart zyner Pluimadie een zinnebeeld van de lichte en donkere Maan, Stromat, Lib.
V. p. 671. En, volgens PLUTARCHUS (de Isid en Osir) vondt men in de wyze waar op het zwart
en wit in de Pluimadie van de Ibis gemengeld was, een afbeelding van het wassen van dit
hoofdlicht des Nagts.
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PLINIUS en GALENUS schryven aan de Ibis de uitvinding van het klisteeren toe, gelyk
die van het aderlaaten aan den Hippopotanus, en dit zyn, volgens de opmerking
des eerstgemelden, ‘de eenige zaaken niet, waar in de Mensch niets anders dan
(*)
een Leerling geweest hebbe van de Beesten .’ Volgens PLUTARCHUS, bedient zich
de Ibis daar toe van zout water, en de Heer PERRAULT geeft voor, in zyne
ontleedkundige beschryving deezes Vogels, het gat des Beks ontdekt te hebben
waar door het water kan gespooten worden.
Wy hebben aangemerkt, dat de Ouden twee soorten van Ibis-Vogelen kenden,
eene witte en eene zwarte; geen dan de witte hebben wy gezien, en wat de zwarte
betreft, heeft niemand, schoon PERRAULT voorgeeft dat ze dikmaaler dan de witte
in Europa wordt overgebragt, ze naa Belon gezien, en wy weeten 'er niets van buiten
't geen die Waarneemer des heeft opgetekend.
De Witte Ibis is een weinig grooter dan de Wulp en een weinig kleinder dan de
Oyevaar; de langte van den tip des Beks tot het einde der Klaauwen haalt omtrent
drie en een halven voet. HERODOTUS geeft 'er eene beschryving van, zeggende, dat
deeze Vogel hooge en kaale Pooten heeft, dat de Kop en het Voorhoofd desgelyks
vederloos zyn, dat de Bek gekromd is, en de Pluimadie, uitgenomen de staart en
vleugelpennen, wit. Wy voegen by deeze kenmerken van HERODOTUS, dat de Bek
rond is, en stomp aan 't einde: de Hals is de geheele langte over van gelyke dikte,
en niet voorzien van afhangende vederen als die des Oyevaars.
De Heer PERRAULT, een deezer Vogelen, die in de Menagerie van Versailles
(†)
geleefd hadt, beschreven en ontleed hebbende , geeft eene vergelyking op tusschen
deezen Vogel en den Oijevaar, en vondt den laatstgemel-

(*)
(†)

GALEN. Lib. des Phlebot. PLINIUS, Lib. VIII. Cap. XXVI. PLUTARCHUS, de Solert.
Anciens Memoires l' Academie, Tom. III. Part. III.
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den veel grooter; doch dat de Ibis, naar evenredigheid, veel langer Bek en Pooten
hadt. By den Oijevaar hadden de Pooten slegts een vierde van de geheele lengte
des Vogels, en by de Ibis een vyfde; hy merkte hetzelfde evenredige onderscheid
op, tusschen de Bekken en de Halzen: de Vleugels kwamen hem veel grooter voor:
de Vleugelpennen waren zwart, en voorts was de geheele Pluimadie wit, een weinig
ros, en alleen onderscheiden door eenige purpere en rosse vlekken onder de
vleugelen; het bovenste van den Kop, een kring rondsom de oogen, en een plek
aan den gorgel waren van vederen ontbloot, en bedekt met een roode gerimpelde
huid; de Bek was aan den wortel zwaar, rond, en haalde een en een halve duim
over 't kruis, en was in de geheele langte gekromd; helder geel aan 't begin, en na
't einde donker oranjeverwig; de kanten van den Bek waren scherpsnydende, en
(*)
hard genoeg om Slangen door midden te byten ; en het is waarschynlyk dat deeze
Vogel ze op die wyze verdelgt, want zyn Bek, aan 't einde stomp en als geknot
zynde, zou die Dieren niet dan zeer bezwaarlyk kunnen doorsteeken.
Het benedenste der Scheukelen was rood, en dit gedeelte, waar aan BELON geen
duim langte geeft, in zyne afbeelding van de Zwarte Ibis, hadt in deeze Witte meer
dan vier duimen; zy waren even als de Pooten geheel bedekt; een zeshoekig
schubagtig bekleedzel, en de schubben die de vingeren dekten, waren ruitwyze
verdeeld; de Nagels waren scherp, smal en zwartagtig; de beginzels van een vlies
vertoonden zich aan beide de zyden van den middelsten vinger, en waren alleen
te zien aan den binnenkant der twee andere vingeren.
Schoon de Ibis niet onder de Graaneetende Vogelen behoort, heeft zyn maag
iets van de maag deezer Vogelen, welker inwendig bekleedzel ruw en vol groeven
is: men heeft meermaalen in de Vogelen dergelyk eene afwyking in de vorming dier
deelen waargenomen, by voorbeeld in den Kasuaris, dat hy, schoon geen vleesch
eetende, een maag als de Arend heeft.
PERRAULT vondt de Ingewanden vier voeten en acht duimen lang; het Hart
middelmaatig en zo verbaazend niet van grootte als MERULA heeft voorgegeeven;
de Tong zeer kort, in het diepste van een Bek verschoolen, dezel-

(*)

Corneo proceroque rostro. CICERO, als boven.
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ve was niet meer dan een klein kraakbeentje met een leerachtig overtrekzel, 't geen
SOLINUS deedt gelooven dat deeze Vogel geen Tong in 't geheel hadt; de kloot van
't Oog was klein, en over 't kruis gemeeten niet meer dan zes linien. ‘De Witte Ibis,’
schryft PERRAULT, ‘en een andere, welke men nog in de Menagerie te Versailles in
leeven houdt, waren beide uit Egypte derwaards gebragt, en de eenige Vogels van
die soort, welke men ooit in Frankryk gezien heeft.’ Volgens de aanmerking diens
Schryvers, waren alle beschryvingen der hedendaagschen uit de Ouden ontleend.
Deeze bedenking komt my vry juist voor: want BELON heeft de Witte Ibis uit Egypte
noch beschreeven, noch gehad, 't geen niet waarschynlyk zyn zou, indien men niet
veronderstelde dat hy dezelve voor een Oyevaar genomen hadt; doch deeze
Schryver is, op zyne beurt, de eenige der Hedendaagschen, die ons de Zwarte Ibis
heeft afgemaald.
De Zwarte Ibis, schryft BELON, is een weinig kleinder dan de Wulp, zy is derhalven
kleinder dan de Witte Ibis, en zy moet ook min hoog op de Pooten zyn: dewyl hy
die hoogte by die van den Butor of Roerdomp vergelykt; de Bek is, volgens zyne
beschryving, dik, aan 't einde scherp, een weinig gekromd, geheel roode van welke
(*)
kleur ook de schenkels zyn . Ondertusschen hebben wy opgemerkt ont de Ouden
deeze beide soorten van Ibis-Vogelen, in alles, de kleur alleen uitgezonderd, gelyk
stelden. BELON schynt aan te duiden, dat de Zwarte Ibis voor aan den Kop kaal is,
zeggende dat de Kop gelykt naar dien van een Cormoran of Water-raaf. HERODOTUS
niet te min, die de beschryving deezer beide Vogelen zeer nauwkeurig
overeenstemmend heeft willen maaken, geeft aan de Zwarte Ibis dien van vederen
ontblooten Kop en Hals niet. Wat hier van zyn moge, alles wat men vermeld vindt
van den aart en leevenswyze dier beide Vogelen, wordt daar aan zonder eenige
uitzondering of verschil toegeschreeven.

(*)

Observ. de Belon, Paris, 1555, Liv. II. p. 102.
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Verhaal van het beklimmen van Mont-Blanc, de grootst bekende
hoogte in Europa.
(Volgens BOURRIT.)
‘Zints de Uitgave van de Reize van MARC. TH. BOURRIT, na de Ysbergen van het
(*)
Hertogdom Savoije , de bewoonders van dit laage Land eenigzins gemeenzaam
gemaakt heeft met die vervaarlyk hooge Gewesten, hebben wy niet naagelaaten,
in ons Mengelwerk, van tyd tot tyd, het een en ander tot dezelve betrekkelyk te
plaatzen, 't welk onzen Leezeren het genoegen der verbaazinge gaf, hunne
kundigheden uitbreidde, dewyl zy de waarneemingen van Onderzoekgraagen, op
schaars of nooit bezogte plaatzen, behelsden. ----- Wy mogen hun de beklimming
van den Hoogsten Bergtop in het Alpische Gebergte niet onthouden; ondernomen
en volvoerd onder 't geleide van dien zelfden BOURRIT, te midden van ontelbaare
ongemakken en duizende gevaaren, op welker aandenken onze Verbeelding, van
schrik getroffen, ziddert.’
Veele Beschryvingen heeft men gegeeven van den Witten Berg, (of gelyk dezelve
in de Landtaale genaamd wordt, en welke benaaming wy zullen behouden,
Mont-Blanc;) doch den top daar van te beklimmen heeft men altoos ondoenlyk
geoordeeld. De Berg Buet; schoon de hoogste tot nog beklommen Berg, is niet
(†)
meer dan 1578 Vademen hoog . De Heer BOURRIT den weg tot dien

(*)

(†)

Dit Stukje zag, in den Jaare 1778, by onzen Drukker J. YNTEMA, het licht; voor die 't zelve
geleezen hebben, zal het volgend verslag diens onvermoeiden Bergtopbeklimmers, best
verstaanbaar zyn; terwyl het anderen kan uitlokken om zich dat Werkje eigen te maaken.
De Leezer zie de keurige Vergelykende Tafel van de Voornaamste Bergen, welker Hoogten
men waargenomen of gemeeten heeft, geplaatst in het VIde Deels 2de Stuk onzes
Mengelwerks, bl. 212. BOURRIT heeft, dit Verhaal opstellende, niet geweeten, dat de Ridder
DE LAMANON, in den Jaare 1783, de hoogste Alpen in Dauphine beklom, tot de hoogte van
1660 Vademen boven het waterpas der Zee; wanneer niemand in Europa ooit hooger geweest
was. Zie ons Mengelwerk, ald. bl. 299.
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Bergtop leidende, ontdekt, en die plaats op zeven onderscheide keeren bezogt
hebbende, scherpte al zyne gedagten om een middel uit te denken tot het beklimmen
van Mont-Blanc. Naa verscheide poogingen, in den tyd van zes jaaren, bestondt hy
het nogmaals in 't Naajaar van MDCCLXXXIV; doch, vry hoog gevorderd zynde,
beliep hem een geweldige Storm, die hem dwong te rug te keeren, na een zeer
ongemaklyken nagt doorgebragt hebbende in de open lugt, op rotzen met Ys en
Sneeuw bedekt.
De Heer BOURRIT liet zich hier door niet afschrikken, hy beschouwde dien Berg
nader, en verbeeldde zich, dat het beklimmen gemaklyker zou vallen van den kant
die strekt na den Doortocht, Bon Homme genaamd, dan van Chamouni. Dat gedeelte
van het Alpische Gebergte bereikt hebbende, nam hy eenige noodige onderrigtingen
in, en begaf zich, vergezeld van twee Jaagers, Inwoonders van het Vlek La Grue,
twee van Chamouni, en één van Salenche na de Valei Bianocay, gelegen aan den
voet eener groote Ysvlakte, onmiddelyk onder Mont-Blanc. De gemelde Valei is
volstrekt eenig in haare soort; als 't ware van de ingewanden der Aarde omgeeven,
is de grond wel bebouwd, de ligging schoon, en in alle opzigten vermaaklyk. De
eenige weg derwaards is een rotzig voetpad, omzet met de schriklykste steilten. Zy
kwamen 'er den zestienden van September, MDCCLXXXIV; hun weg voortzettende,
bereikten zy de laatste Boerewooning, waar zy verwelkomd werden door eene jonge
Dogter, de eenige Bewoonderesse dier plaatze, die vuur ontstak en de Reizigers
met melk verkwikte: waar op zy zich eenige weinige uuren ter ruste begaven.
Tusschen twaalf en één uur des volgenden dags, vervorderden zy hun Tocht,
voorgegaan door een Man, die een licht droeg. Deeze wyze van hooge Bergtoppen
in den nagt te beklimmen heeft haare voordeelen; het oog des Reizigers wordt niet
verschrikt, door het gezigt der eislyke steilten, te wederzyden hem omgeevende,
en de weg schynt min verveelend, dewyl het oog de lengte niet kan afmeeten. Zy
trokken in deezer voege voort, en naa
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een' vermoeienden tocht van vier en een halve myl, zich digt houdende aan de
Ysvlakte ter rechte hand, onder het vervaarlyk geluid van stortende watervallen, het
nederklotzen van Ysklompen, die het geraas van de zwaarste donderslagen
evenaarden, hielden zy rust tot de dag aanbrak. Zy konden niet naalaaten ten
hoogsten te bewonderen, de zuiverheid des Hemels, de veelheid en schitterende
glans der Starren; doch zy merkten op, dat zy, hooger klimmende, bykans elken
stap de lugt kouder vonden, en de wind blies geweldig van de hoogte.
Met het aanbreeken van den dag, hervatten zy hunne moeilyke taak; klommen
over ruwe rotzen, die, egter, daar zy vast waren, hun weinig hinder baarden; het
grootste ongemak, 't geen zy leeden, was de snydende Koude, die van tyd tot tyd
toenam. Het benedenste gedeelte van Mont-Blanc bereikt hebbende, deedt de Heer
BOURRIT warmer kleeding aan, en maakte zich met zyne ysspooren gereed, om
eene ongemeete Ysvlakte over te trekken. Intusschen waagden het twee zyner
Medgezellen om de tegen over gestelde schuinte op te klimmen, en waren welhaast
uit het gezigt. Hun schielyk verdwynen veroorzaakte niet veel bekommerdheids:
dewyl het dikwyls gebeurt, dat, naar het omwandelen van verscheide rotzen, niet
verre van elkander staande, de beide partyen elkander op dezelfde plaats ontmoeten;
doch dit was thans het geval niet, 'er verliepen verscheide uuren eer zy weder
ontdekt werden, staande aan het uiterste van een Ysvlakte. Het eerste gezigt van
twee leevende Schepzels op dien vervaarlyken grond, verwekte eensdeels de
verwondering hunner Medereizigeren, en anderdeels een yverzugt om zich by hun
te voegen. Zy greepen des nieuwen moed; doch hun voortgang werd weldraa gestuit
door zulk eene nypende koude, dat zy begonnen te wanhoopen die zwaarigheid te
boven te zullen komen. De lugt was zo fyn, dat hun aangezigt steeds als met naalden
geprikt wierd. De Inwoonder van Salenche kon het niet langer verdraagen, en werd
door zyne Tochtgenooten agter gelaaten, in eene omstandigheid, niet ongelyk aan
de zodanigen, die op een woest Eiland van anderen verlaaten worden.
Schoon men dit mogt aanzien als een last waar van zich onze Reizigers ontslagen
vonden, waren zy niet gelukkiger in het voortzetten hunner reize. De Heer BOURRIT
bemerkende dat zyne sterkte verzwakte, dagten zy hunne geesten op te beuren
door een teug wyns; doch de twee
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vooruitgesnelde Mannen hadden, ten allen ongelukke, den wyn, de eenige
hartsterking op deezen tocht, by zich. ----- Ondertusschen nam de koude dermaate
toe, dat de Thermometer vier Graden beneden O tekende, weshalven het eenige,
't geen hun overschoot, hier in bestondt, om, zo 't mogelyk was, eene plaats te
vinden, waar zy de koestering der zonnestraalen mogten genieten. Dit besluit was
algemeen. Zy bleeven op die hoogte van Mont-Blanc: alle hunne overleggingen
liepen thans op hunne twee Reisgenooten: die zy welhaast bemerkten, klimmende
op de hoogste rotzen, die dit Berggevaarte onderstutten. Zy riepen hunne Makkers
toe dat zy een snydende en bykans duldelooze koude voelden, en de grootste
moeite vonden in het beklauteren der rotzen. Dit alles, nogthans, kwamen zy te
boven, en men zag hun eindelyk staande op dien besneeuwden Bergtop, tot dus
lang onbeklimbaar geoordeeld; den weg voortzettende onder een helderen blauwen
hemel, zo schitterend dat 's aanschouwers oogen schemerden. Welk een wonder
en grootsch vertoon leverden die twee Mannen op voor hun, die de ooggetuigen
waren van hun stout bestaan, en gelukkig slaagen, om, als 't ware, den Hemel te
beklimmen.
De Heer BOURRIT ging vervolgens eenen anderen weg, na den Ysberg Grias
geheeten, welke na Chamouni afloopt. Om den top van denzelven te beklimmen,
moest hy twee groote Ysvlakten, doorsneeden met wydgaapende scheuren,
overtrekken. Op de eerste vlakte gevoelde hy een schok, gelyk aan dien eener
Aardbeevinge, terstond gevolgd van een luid en algemeen gekraak; zulks ontzette
grootlyks den Reisgenoot van BOURRIT, aan zulke verschynzels niet gewoon. Onze
Reiziger beurde hem op, en bragt hem, by den arm neemende, aan den kant van
een spleet of liever afgrond, meer dan honderd voeten diep. De tweede Ysvlakte
leverde nieuwe voorwerpen van bespiegeling op: deeze was bedekt met sneeuw,
waar scherpe Yspunten door heen staken. Met grooten arbeid en veel vermoeienis
den top van Grias beklommen hebbende, hadt de Heer BOURRIT het verbaazend
gezigt op de Groote Naalden, bewonderde derzelver ontzaglyke en reusagtige
gestalte, en den ontzaglyk zwaaren last van Ys, welken dezelve draagen. Nooit
hadt iets zo geheel en al zyne aandagt verrukt op zyne veelvuldige Tochten in het
Alpische Gebergte. Zyn verwonderd oog weidde op onmeetbaare afstanden, de
Velden en Vlok-
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ten beneden hem scheenen hem zo veele wagenspooren. De verrukkelyke Valei
van Chamouni, toen ter diepte van 1500 vademen beneden hem, was een der
schoonste verschynzelen onder zo veele fraaije en ontzettende verschriklykheden
als hem omringden. Hadt herdenking hem niet voor den geest gebragt, dat de
plekken beneden hem bewoond waren door zyne Medeschepzelen, hy zou gedagt
hebben in een nieuwgevormde wereld overgevoerd te zyn: dermaate vertoonde
alles, wat zyn oog ontmoette, zich, in eene geheel ander licht, dan hy gewoon was
die zelfde voorwerpen te zien. Op dien afstand van de bewoonde Aarde vertoont
zich dezelve als een hoop Bergen van een onbeklimbaare hoogte, met Ys betopte
Rotzen, niets aan 't oog opleverende dan Hoogten van schitterend Ys en Sneeuw,
witte Valeien, en Bergspitzen, op duizenderlei wyzen veranderd, en in duizenderlei
gedaanten.
Hier hieldt zich de Heer BOURRIT eenigen tyd op, om een weinig rust te neemen.
Hy zette zich met zyne twee Tochtgenooten op den rand van een ruwe Rots, en zy
lieten hunne beenen hangen over een steilte van duizend voeten diepte. Deeze
stand, welks denkbeeld alleen een ieder met schrik moet vervullen, was voor onze
Reizigers, aan de schrikbaarendste tooneelen gewoon, vry onverschillig. Zy waren
voor zichzelven niet bekommerd, noch ook voor den kleenen Hond van den Heer
BOURRIT, die zich waagde op de scherpst en wyduitsteekendste rotspunten, en van
de eene op de andere sprong, met al de vlug- en behendigheid van een Wilde Geit.
----- Zy bleeven een uur lang in eene Lugtsgesteltenis, waar de Thermometers op
den middag beneden O daalde: en zouden zy het vervorderen van hunne reis nog
eenigen tyd uitgesteld hebben, ware het niet geweest, dat de Inwoonder van
Salenche, door den slaap overmand, terwyl hy stondt, op den grond was
nedergevallen, en zo digt by de steilte, dat men het verlaaten van eene zo gevaarlyke
plaats voorzigtig en noodzaaklyk keurde, en dit te meer, om dat de Heer BOURRIT
zich zeer ongesteld bevondt. Hy was zeer begaan met het lot, 't welk de twee Lieden
van hun verwyderd, mogt wedervaaren weezen. Zy vonden zich met ontelbaare
gevaaren omringd, en hy vreesde dat zy hinderpaalen zouden ontmoet hebben, te
groot voor 't menschlyk vermogen om te boven te komen: ja de snydende scherpheid
van de Lugt, in deeze onbekende Gewesten, was genoegzaam te hunner verdelging.
Alle deeze moeilyke be-
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denkingen bragten niet weinig toe om de ongesteldheid van den Heer BOURRIT te
vergrooten; desniettegenstaande bereikte hy, met groote moeite, ondersteund door
zynen Reisgenoot, de Valei van Bianocay omtrent vyf uuren in den naamiddag, en
eindelyk het Dorp Bianocay, waar hy eene poos uitrustte, voorraad mede nam, en
weder op weg toog om de vermisten op te zoeken. 's Nagts omtrent elf uuren hoorden
zy iemand roepen. Hier ben ik, behouden wedergekeerd van Mont-Blanc! Deeze
was FRANCIS GUIDET; die van zyn wedervaaren het volgend verslag deedt.
‘Van het oogenblik, myn Heer, dat wy uit uw gezigt, en dat onzer Reisgenooten,
geraakten, trokken wy vier uuren lang over de sneeuw, en bereikten den top van
den Berg Gouté, hangende over het Witte Dal, gelegen in de Valei d' Aost in
Piedmont. Van deeze hoogte hadden wy een onuitoogelyk gezigt, het Alpische
Gebergte beneden ons, en zulk een uitgebreid Land, dat wy de uitgestrektheid met
geene mogelykheid konden schatten; behalven het Meir van Geneve en alle de
andere Ysbergen, Ysvlakten enz. Hier, in stede van eenige koude te voelen,
bevonden wy ons als in een warme oven; en dagten niet om na beneden te gaan,
eer wy de Zon zeer verre onder ons zagen, en zulk een ruimte vervullende, als ons
deedt schrikken. In twee uuren tyds hadden wy de Sneeuwgewesten verlaaten;
door behulp onzer stokken met zulk eene snelheid nederdaalende, dat wy bykans
buiten adem geraakten. Wy keerden niet weder over de rotzen van den Berg Gouté;
doch hielden aan op den Ysberg van Bianocay, waar gy te regt de opklimming als
gemaklykst geoordeeld hebt: dit bevonden wy indiervoege, en de rotzen baarden
ons geen het minste ongemak. Aan den voet van den Berg Gouté gekomen, en u
daar niet aantreffende, gingen wy na deeze plaatze, waar myn Makker COULET my
liet, om na Chamouni te rug te gaan. Wat my betreft, ik oordeelde my verpligt, hier
te blyven, om uwe bezorgdheid voor ons, en uwe ongerustheid, weg te neemen.’
Indeezervoege werd Mont-Blanc beklommen; de weg derwaards is niet
ongemaklyk, en die gelukkige uitslag bewees dat BOURRIT daar over wel gedagt
hadt.
De twee volmoedige Reizigers ontdekten op hunne terugtocht een Christalplaats,
werwaards zy, door gebrek aan
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tyd, niet konden gaan; zy zagen ook, ter hoogte van zestig of tachtig Vademen
boven hun, een andere spits, welke zy onbeklommen moesten laaten; dewyl de tyd
te kort schoot, en 't hun aan gereedschap mangelde om over het Ys te gaan, 't welk
(*)
die Spits van alle zyden omringde. Uit het berigt dier twee Mannen, en de meeting
van den top van Mont-Blanc, blykt, dat zy de hoogte van 2,346 Vademen bereikten.
De Heer BOURRIT reden geevende, waarom de Hette, die de twee Reizigers
ondervonden, zo sterk op hun Lichaam wrogt, en nogthans de Sneeuw niet deedt
smelten, zegt dat de verbaazende Witheid der Sneeuw de straalen der zonne
terugkaatst, dat die integendeel door de Lichaamen geheel werden ingedronken.

Aanmerkingen over 't aanleggen van Engelsche tuinen.
(Door den Heer Mustel, in zyn Traite Theorique & Pratique de la
Vegetation.)
Zints eenige jaaren heeft men in Frankryk, (wy mogen 'er vrylyk byvoegen in Holland,)
eene soort van Tuinen aangelegd, die, noch naar de regelen der kunst, noch naar
het voorschrift der Natuure, zyn; aan deeze kleine Monsters heeft men den naam
van Engelsche Tuinen gegeeven: zy zyn schepzels eener ongeregelde Verbeelding,
zonder geregelde gedaante, zonder evenredigheid, en schynen geen ander oogmerk
aan te duiden dan dat van Pigmeen, die hun best doen om zich als Reuzen te
vertoonen.
Van deezen aart zyn de Tuinen, waarin men oogbegoogelingen heeft zoeken te
brengen, die op niets moeten uitloopen, waar eenige hoogten Bergen willen
verbeelden, waar eenige stukken steen, op elkander gestapeld, den naam van
Rotzen krygen; waar een schraal water-

(*)

De grootste hoogte, in America beklommen, is, volgens de bovenaangehaalde Vergelykende
Tafel van de Voornaamste Bergen, welker hoogten men waargenomen of gemeeten heeft,
2470 Vademen, op het Gebergte El Couracou, en dus 124 Vademen hooger dan onze
Reizigers kwamen, terwyl zy den hoogstbekenden Bergtop in Europa bereikten.
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beekje, met veel moeite voortgebragt, in een opgehaalde groeve loopende, met de
benaaming van Rivier pronkt. Indeezervoege zoekt men, op een klein stukje Lands,
de grootsche tafereelen der Natuure na te bootzen. ----- Kolommen, nieuw gemaakt
om ze terstond te breeken, worden op een nieuw aangelegden weg in stukken
verspreid, om daar het werk van veele eeuwen te vertoonen, met daarby gevoegde
ruïnen, eerst vervaardigd. Kerkhoven, Grafnaalden, ontmoet men aldaar om aan
den Tuin een leevendiger en vrolyker gelaad te geeven; de kleine paden, in
veelvuldige bogten geslingerd zonder eenigen blykbaaren toeleg of oogwit,
doorsnyden kleine grasvelden, die uit de lugt gevallen schynen; twee kleine
opgeworpen hoogten laaten tusschen zich eene geringe opening, de Diepte
geheeten; een Diepte van vier of vyf voeten, waarover men een Brug slaat: een
ander aardhoop, zeer geregeld als een kegel gevormd, draagt den naam van Heuvel,
een weg loopt 'er cirkelswyze om, zo dat men veel tyds moet besteeden om op eene
hoogte van acht of tien voeten te komen; gelukkig, indien men onder de wegen, die
deezen kleinen plek gronds bestaan, geen gragt moet intreeden, den Hollen weg
geheeten.
Deeze gebrekkige voortbrenzels der Kunste, die de Natuur slegt naabootst, zyn
zo aanstootelyk als onvolkomen; die valsche naavolgingen zyn alleen de wanschaape
vrugten eener grilligheid, waar van hy zelve, die ze voortgebragt heeft, eerlang een
wederzin moet krygen. ----- In eenige deezer Tuinen, min grillig aangelegd, heeft
men de speelende vryheid der Natuure willen brengen, doch de al te kleine
afbeeldzels, van dat grootsche en ontzaglyke, dienen alleen om de onmagt des
Aanleggers aan den dag te brengen.
In de zeer groote Lustplaatzen der Engelschen, en in de nog uitgestrektere der
Chineezen, slaat het vry, Schouwtooneelen der Natuure te vertoonen; doch niet in
een eng bepaald bestek, waar men niets kan maaken dan 't geen klein, gebrekkig,
en alleen het uitwerkzel is van een kortstondige grilligheid; met één woord, die
Engelsche Tuinen zyn een soort van Pantomime, waarin meer Rykdoms en Spilzugts
dan Verstands en Smaaks doorstraalt, en teffens toont hoe zeer de Kunst kan
dwaalen.
Niets belachlykers, in de daad, dan deeze naavolgingen van het Groote in het
Kleine; ze kunnen niet anders dan kinderagtig weezen. Dat men bovenal vermyde
de ver-
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tooningen van Oudheid in 't geen Nieuw is, en eerst gebooren wordt. 't Is of men
van een Kind een Grysaard wilde maaken; eene bedoelde begogeling der zinnen,
die haar einde moet missen, dewyl zy niets heeft om 'er kragt aan by te zetten. ----Men aanschouwt, met eene soort van eerbiedenisse, de staarlyke overblyfzels der
oude Gedenktekenen; men schept, om zo te spreeken, genoegen, in dezelve over
de wisselingen der omgewentelde Eeuwen te ondervraagen; men zoekt by dezelve
zich te herinneren, 't geen de Geschiedenis ons overlevert, wegens de Gebruiken
en Zeden der Stichteren. Maar welk eene belangneeming kunnen nieuwgemaakte
Ruïnen ons inboezemen?

Uittrekzel van eene reize, door de capiteins Cook, Clerke en Gore,
na den Stillen Oceaan, in de jaaren MDCCLXXVI, MDCCLXXVII,
MDCCLXXVIII, MDCCLXXIX en MDCCLXXX, met de schepen de
Resolution en Discovery, om ontdekkingen in het noorder halfrond
te doen.
(Vervolg van bladz. 394.)
De Inboorelingen waren, over 't algemeen, niet meer dan van de gewoone langte,
veelen kleinder, breed van Borst; het onevenredigst gedeelte huns Lichaams waren
de Hoofden, zeer groot, met een dikken korten Hals, de Aangezigten breed en plat.
Hunne Oogen, schoon niet klein, hadden nauwlyks eenige evenredigheid tot hunne
Aangezigten; de rondgepunte Neuzen hingen aan 't einde overgeboogen. Hunne
Tanden waren zwaar, wit, gelyk van grootte en wel geregeld. Hun Hair was zwart,
dik, regt en zwaar; Baarden hadden zy weinig of dun; doch de Hairen, om de lippen
der geenen die 'er mede voorzien waren, vertoonden zich styf en borstelagtig, en
meest bruinverwig. Verscheide oude Mannen droegen breede, dikke, rechthairige
Baarden.
Schoon de Bewoonders van Prins Williams Sound over 't algemeen wel naar
elkander gelyken in Gestalte en de kloekheid hunner Hoofden, doet 'er zich eene
groote verscheidenheid op in hunne Weezentrekken: doch zeer weinigen kunnen
den naam van schoon draagen, hoewel
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hun Gelaat veelal eene groote maate van leevendigheid, goedaartigheid en
openhartigheid, aanduidt; eenigen nogthans zagen 'er grommig en agterhoudend
uit. Zommige Vrouwen hebben goelyke Aangezigten, en de meeste zyn, door de
kiescher weezenstrekken, zeer gemaklyk van de Mannen te onderkennen; doch dit
past meest op de jongste soort, en die van middelbaaren ouderdom. De kleur van
eenige der Vrouwen en Kinderen is blank; doch zonder eenig inmengzel van rood.
Zommigen der Mannen, die wy naakt zagen, waren bruin of zwart van verwe, 't geen
niet wel het uitwerkzel van eenig besmeerzel kan weezen; want zy schilderen hunne
Lichaamen niet.
De gemeene Kleeding, (want Mannen, Vrouwen, en Kinderen zyn eveneens
gekleed) bestaat uit eene soort van sluitende rok, veelal tot de enkels, schoon
zomtyds slegts tot de knien raakende; aan het boveneinde is een gat, juist groot
genoeg om het hoofd door te steeken; de mouwen reiken tot de vuist. Deeze rokken
zyn gemaakt van de huiden van verschillende Dieren, en worden meestentyd met
het hair buitenwaards gedraagen. Eenigen hebben deeze rokken van Vogelhuiden,
waarop het dons alleen gelaaten is. En wy zagen een of twee Wollen Kleedingen
gelyk aan die der Inwoonderen van Nootka. De zoomen, waar onderscheide huiden
zamengevoegd waren, zag men vercierd met lederen reepjes uit dezelfde huiden
gesneeden. Eenige weinigen hebben eene soort van Kap, anderen draagen een
Hoed, en dit maakt hunne kleeding uit in goed weer. Wanneer het regent, trekken
zy over den gemelden rok een anderen aan, kunstig vervaardigd van het ingewand
der Walvisschen, of van eenig ander groot Zeedier, en zo aartig bereid, dat het
meest gelykt naar ons Goudslagers vlies. Dezelve is zo gemaakt, dat men dien om
den hals kan digt haalen, de mouwen loopen tot op het gewricht van de hand, en
worden met een band daar om vastgemaakt; de afhangende slippen trekken zy, in
hunne Canoes, over den rand van het gat waarin zy zitten, zo dat 'er geen water
kan inkomen: Dit overtrekzel is zo digt als een blaas, en moet, om het barsten te
voorkomen, steeds nat of vogtig gehouden worden. Dit overtrekzel, zo wel als de
gemeene rok, gelykt zeer naar de Kleeding der Groenlanderen, zo als CRANTZ
dezelve beschryft, die ons teffens veele andere treffende voorbeelden oplevert, van
gelykheid tusschen de Groenlanders en de Americaanen van deeze streek.
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Over 't algemeen dekken zy noch hunne beenen, noch hunne voeten; doch eenige
weinigen hadden eene soort van broeken, tot halverweg de dye; dan nauwlyks was
'er een of hy bezat vuistwanten, gemaakt van beerenvel. Zy, die iets op 't hoofd
droegen, geleeken in dit opzigt naar de Inwoonders van Nootka; 't waren hooge
geknotte kegelvormige Kappen, gemaakt van stroo, en zomtyds van hout, gelykende
naar een Zeehonden - kop, welgeschilderd.
De Mannen draagen doorgaans het Hair rondsom den nek en het voorhoofd
afgesneeden; doch de Vrouwen laaten 't zelve groeijen; de meesten binden het met
een klein boschje op den kruin des Hoofds zamen; eenige weinigen binden het van
agteren omtrent op onze wyze. Beide de Sexen doorbooren de ooren met verscheide
gaten, waarin zy koraalen hangen van dezelfde ronde schelpagtige zelfstandigheid
als die van Nootka gebruiken. Het middelschot van den neus is desgelyks doorboord;
hier in steeken zy gewoonlyk de staartvederen van klein gevogelte, of kleine
afhangende cieraaden, gemaakt van de gemelde schulpagtige zelfstandigheid,
gereegen aan een styve koord, drie of vier duimen lang, 't geen hun een waarlyk
zonderling voorkomen byzet. Doch het zeldzaamste en afzigtigste cieraad, door
eenigen van beiderlei Sexen aangenomen, is, dat zy den onderlip gespleeten
ofgeheel doorsneeden hebben, in dezelfde rigting als de mond, een weinig hooger
dan het uitsteekend deel der kin. Deeze insnyding, welke zy zelfs by zuigelingen
doen, is meermaalen boven de twee duimen lang, en neemt of door de natuurlyke
opkrimping, als de wonde versch is, of door eenige kunstgreep, de gedaante van
weezenlyke lippen aan, en wordt zo wyd, dat zy 'er de tong kunnen doorsteeken.
Dit deedt een onzer Matroozen, die de eerste zodanig iemand zag, uitroepen, dat
de Kaerel twee monden hadt; indedaad het geleek 'er zeer veel op. In deezen
Kunst-mond steeken zy een plat klein cieraad, gemaakt van een schulp of been,
verdeeld in kleine vakjes, gelyk kleine tanden, tot op het grondstuk van het dikste
gedeelte, welk gesneden gedeelte buitenwaards uitsteekt. Anderen hebben in den
onderlip slegts eenige gaten, vercierd met veele uitsteekende schelpcieraaden, die
zich als een tweede ry ondertanden vertoonen.
Deeze zyn de eigen Cieraaden diens Volks. Doch wy vonden hy hun veele
Koraalen van Europisch maakzel; meest
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van eene bleekblaauwe kleur, die zy in hunne ooren en aan hunne kappen hangen,
of voegen by hunne lipcieraaden; zy hangen zomtyds tot beneden de kin; doch hier
mede kunnen zy zo vaardig niet te regt, als met hunne eigene lipcieraaden, welke
zy, naar welgevallen, met de tong kunnen wegneemen of na binnen zuigen. Zy
draagen ook armtanden van koraal en schulpwerk. Over 't algemeen zyn ze dermaate
gesteld op cieraad, dat zy bykans alles in den doorboorden lip steeken; een Man
kwam te voorschyn met twee onzer spykeren daaruit steeken, als de punten van
een hooivork, en een ander deedt zyn best, om 'er een grooten koperen knoop in
te krygen.
Niet zelden schilderen de Mannen hunne Aangezigten helder rood of zwart, ook
wel blaauw; doch niet in eene regelmaatige gedaante; de Vrouwen zoeken hun
eenigermaate na te volgen, door het Aangezigt zwart te streepen, indiervoege, dat
de streepen op elke kaak zamenloopen. Hunne Lichaamen schilderen zy niet, 't
geen mogelyk moet toegeschreeven worden aan de schaarsheid van verfstoffen:
want alle de kleuren, welke zy in blaazen te koop bragten, waren in eene zeer
geringe hoeveelheid.
Hunne Wapens, Visch- en Jaag-gereedschappen, als mede hunne Canoes, zyn
volmaakt dezelfde als die de Esquimaux en Groenlanders gebruiken. Tot een
verdeedigende wapenrusting hebben zy eene soort van jak of kolder, van leder,
met zenuwen doorvlogten, geheel buigzaam, doch zo sterk, dat 'er geen pyl doorheen
kan booren. Het bedekt alleen den romp, en heeft veel gelykheids met de Keurslyven
onzer Vrouwen.
Naardemaal geen deezer Volken woonde in de Baay, waar Capitein COOK ankerde,
of landde, zag hy geen hunner Wooningen, en hadt geen tyd om ze op te zoeken.
In hunne Canoes, bragten zy eenige hunner Huishoudelyke Gereedschappen, zo
die tot noodzaaklyke behoeften, als die tot Cieraad dienden, mede, bestaande in
ronde en langwerpige Schotels, vierkante Bakken van hout en hoorn gemaakt, en
zomtyds niet onaartig gesneeden, en digtgevlogten Mandewerk. Onder anderen
zagen wy kleine Canoes van hout, en eene menigte kleine Beeldtjes, vier of vyf
duimen lang, van hout, of opgevuld, bedekt met een lapje bont, en opgepronkt met
vederen, met hair op de hoofden. Of dit Speelgoed voor Kinderen was, dan of zy
ze in eerbied hielden, als gedagtenistekens hunner overledene Vrienden, en tot
eenig bygeloovig einde bezigden,
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konden wy niet bepaalen. Zy hadden ook eene menigte Instrumenten, gemaakt van
twee of drie hoepen of even wyde stukken hout, met een dwarshout in 't midden,
om ze by vast te houden. Aan deeze was eene groote menigte gedroogde rieten,
vastgemaakt met draaden, dienende om te ratelen, en een groot geraas te
verwekken, als zy dezelve schudden. Dit werktuig schynt de plaats te bekleeden
van den ratelvogel te Nootka, en het wordt waarschynlyk tot dezelfde einden
gebezigd.
Met welke werktuigen zy dit alles, en hunne andere dingen, vervaardigen, is
onzeker; het eenige, dat wy onder hun zagen, was eene soort van Byl, bykans van
't zelfde maakzel als op Otaheite, en de andere Eilanden in de Zuidzee. Zy hebben
eene groote menigte yzeren Messen, eenige zyn recht, andere een weinig geboogen,
zommige vry klein in harde hegten gezet, met het lemmer opwaards gekromd, gelyk
eenig Schoenmaakers gereedschap by ons. Doch zy hebben ook Messen van eene
andere soort, bykans twee voeten lang: byna van gedaante als een dolk-mes, een
groef in 't midden. Deeze draagen zy in scheden van dierenvellen, en hangen ze
aan een lederen riem aan den hals, onder hunne kleederen; van dezelve bedienen
zy zich waarschynlyk als een wapentuig, daar zy de overige Messen tot andere
einden aanwenden. Elk ding, nogthans, 't welk zy hebben, is zo wel en kunstig
gemaakt, als of zy de best voorziene gereedschapskist bezaten. Wanneer men den
ruwen en onbeschaafden slaat, waar in deeze Volken leeven, hunne Noordlyke
ligging in een Land, steeds bedekt met sneeuw, en de slegte werktuigen waar van
zy zich bedienen, in aanmerking neemt, blykt het, dat hunne vinding en handigheid,
voor geen ander Volk, behoeft te wyken.
Het Voedzel, 't geen wy hun zagen nuttigen, bestondt in gedroogden Visch en
Vleesch van eenige Dieren, of gekookt, of gebraaden: van 't laatste kogten wy
eenigen voorraad, 't scheen Beerenvleesch, vischagtig van smaak. Zy eeten ook
de grooter soort van Varen wortel, die wy te Nootka aantroffen. Hun Drank is
waarschynlyk Water: want in hunne Canoes bragten zy sneeuw in houten vaten, 't
geen zy by monden vol gebruikten; misschien deeden zy dit, om dat het zich in open
vaten gemaklyker laat vervoeren dan Water. Hunne wyze van eeten kwam ons voor,
voegelyk en zindelyk te zyn; want zy droegen altoos zorge, om eenige vuiligheid,
welke aan de spyze
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mogt zitten, 'er af te doen. En, schoon zy, zomtyds, het rauwe vet van eenig Zeedier
binnen sloegen, sneeden zy het in kleine stukjes met hunne messen. 't Zelfde mag
gezegd worden van hunne Persoonen, zy waren geheel niet wanhavenig, en de
houten Vaten, waar in zy hunne Spyzen deeden, vertoonden zich rein; hunne Canoes
zelve waren niet morssig.
Hunne Taal scheen moeilyk te verstaan, niet uit hoofde van de weinige
onderscheiding of verwardheid in woorden en klanken; maar van wegen de
verscheide betekenissen, welke zy hebben.
Behalven de Dieren, welke wy te Nootka zagen, zyn 'er hier eenigen, welke wy
daar niet aantroffen, als de Witte Beer, van welker Huiden de Inwoonders eenige
stukken medebragten. Een grooter soort van Hermelyn, dan de gewoone; dezelfde
als te Nootka, eenigzins met bruin gemengeld, en naauwlyks eenig zwart aan den
staart hebbende. De Inboorelingen hadden ook by zich, de huid van den kop van
eenig groot Dier; doch wy konden niet ten vollen bepaalen van welk; schoon uit de
kleur en de vlokkigheid van het hair, en de ongelykheid aan eenig Landdier, mogt
beslooten worden, dat dezelve kwam van den grooten Zeebeer. Maar een der
schoonste huiden, en die byzonder eigen scheen aan deeze plaats, was die van
een klein Diertje, omtrent tien duimen lang, op den rug bruin of roestkleurig, met
een groot getal witagtige vlekjes; op de zyden blaauwagtig aschverwig, desgelyks
met deeze vlekjes; de staart haalt niet meer dan een derde van de lengte des Lyfs,
en is aan de kanten met wit hair bezet. Ongetwyfeld het zelfde Diertje, 't welk de
Heer STIRLIN, in zyn kort Berigt van den Noorder-Archipel, de Gevlekte Veldmuis
noemt. Maar of dit Diertje tot het Geslacht der Muizen behoort, of een Eekhoorntje
is, konden wy, by mangel aan volkome huiden, niet zeggen. De Heer ANDERSON
helde tot de gedagte over, dat dit het zelfde Diertje was, als de Heer PENNANT
beschryft, onder den naam van de Casan Marmot. Het aantal huiden, hier gevonden,
wyst uit, den grooten overvloed der gemelde Dieren; doch het is opmerkelyk, dat
wy geen vellen van Muizen, of huiden van Hartebeesten, hier aantroffen.
Van de Vogelen te Nootka vermeld, vonden wy hier alleen den Witkoppigen Arend,
den Alcyon, of Grooten Ysvogel, met eene zeer schoone Pluimadie, en het
Bromvogeltje, dat dikmaal rondsom het Schip vloog, terwyl het ten anker lag,
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schoon dezelve hier bezwaarlyk konne leeven in den Winter, die zeer streng moet
weezen. De Watervogels waren Ganzen, en een klein soort van Endvogels, omtrent
gelyk die by Kerguelens-land, en eene andere soort, die niemand kende: doch
eenige, die wy by van Diemensland en Nieuw-Zeeland aantroffen. Eenig Volk aan
't straud gegaan, doodde een Snep en eenige Pluviren. Doch, schoon over 't
algemeen de Watervogels in grooten overvloed waren, inzonderheid de Endvogels
en Ganzen, waren ze zo schuw, dat men ze bezwaarlyk binnenschoots kon krygen,
en wy dus van dezelve maar weinig versnaapering.
De Metaalen, by de Inwoonders van Prins Williams Sound, waren Koper en Yzer,
beide, inzonderheid het laatstgemelde in zulk een overvloed, dat de meeste Spietzen
en Pylen 'er punten van hadden. ----- Van Verfstoffen, waar van zy zich ter schildering
bedienden, waren zy schaars bedeeld. ----- Weinig Gewassen zagen wy, de
voornaamste Boomen waren de Canadiaansche Pynboomen, en deeze groeiden
vry hoog.
De Koraalen en het Yzer, by dit Volk gevonden, laaten geen twyfel over, dat zy
dezelve van eenig beschaafd Volk moeten ontvangen hebben. Het was, uit de reeds
gemelde byzonderheden hoogstwaarschynlyk, zo niet zeker, dat Capitein COOK met
de zynen de eerste Europeaanen waren, met welken zy ooit rechtstreeks omgegaan
hadden; 'er blyft alleen over te bepaalen, van waar zy onze Europische goederen,
door tusschenkomste, gekreegen hebben. En 'er kan geen de minste twyfel vallen,
of zy ontvingen ze door de tusschenkomste der meer landwaards in gelegene
Stammen van Hudsons Baay, of de Vastigheden aan de Canadiaansche Meiren;
of men zou moeten veronderstellen, ('t geen egter min waarschynlyk is,) dat de
Russische Handelaars van Kamtschatka, reeds hun handel zo verre hebben
uitgestrekt; of althans dat de Inboorelingen hunner Oostlykst gelegene
Vosschen-eilanden, langs de Kust, gemeenschap hebben met die van Prins Williams
(*)
Sound .

(*)

MULLER vermeldt, in zyn Berigt van BHERING'S Reize na de Kust van America, in den jaare
1741, eene omstandigheid, welke dit stuk schynt te beslissen. Zyn Volk vondt Yzer op de
Schumagins Eilanden. Zy zagen een man, aan wiens gordel een Mes hing. De gedaante
kwam hun vreemd voor. Het was acht duimen lang, vry dik, en breedst, waar de punt moest
zyn, Decouvertes des Russes. p. 274. ----- Indien 'er Yzer was onder de Inboorelingen van
dit gedeelte der Americaansche Kust, vóór de ontdekking derzelve door de Russen, en eer
'er eene deur van handel geopend werd tusschen hun en die van Kamtschatka, waarom zal
men dan in 't minste twyfelen of het Volk van Prins Williams Sound, zo wel als dat van
Schumagins Eilanden, heeft dit Metaal gekreegen langs den eenig waarschynlyken weg,
nam. de Europische Vastigheden aan de Noord-Oost Kust van dit Vaste land.
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Wat het Koper aanbelangt, 't zelve schynt dit Volk zichzelven te bezorgen, of ten
minsten door weinig handen te verkrygen. Zy gaven, op de punten hunner wapenen
by 't handelen wyzende, te kennen, dat zy zelve zo veel van dit Metaal hadden dat
zy niet meer behoefden.
't Is, egter, volgens Capitein COOK, opmerkenswaardig, dat, indien de Inwoonders
van deeze laatst door ons bezogte plaats, voorzien worden van Europische goederen,
door den tusschenkomenden Handel op de Oostkust, zy nimmer, aan de meer
landwaards inwoonende Indiaanen, in ruiling, hunne Zee-Otterhuiden gegeeven
hebben: die men zeker, den eenen of anderen tyd, by Hudsons Baay, zou hebben
aangetroffen. Doch, zo verre ik weet, is dit het geval niet; om hier van rede te geeven
moet men in overweeging neemen den zeer grooten afstand, die, schoon dezelve
niet belette dat Europische goederen zo verre komen, als ongewoon zynde,
genoegzaam is om te beletten, dat Huiden, eene hier zo gemeene waar, niet verder
komen dan een of twee Stammen, die ze tot hunne eigene Kleeding gebruiken, en
andere, welke zy min kostbaar rekenen, als in hun eigen land vallende, Oostwaards
opzenden, tot zy in handen der Europische Handelaaren komen.

Byzonderheden van twee blinden.
Te Netra, een dorp in het rechtsgebied Boyneburg, in Hessen gelegen, leefde noch
voor weinige jaaren een Blindeman, onder den naam van Blinden Jacob bekend.
Hy was wel niet blind gebooren, maar toch in zulken tyd blind geworden, waarin de
kinderen weinig of geene bevatting hebben. Slechts een en een half jaar oud, werdt
hy door de kinderziekte aangetast, en verloor daarby zyn gezicht. Men liet hem,
vervolgens, by en met andere kinderen, in het dorp, School
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gaan, alwaar hy ook in den Godsdienst onderricht wierdt. Zyne ouders, die hem
nergens toe konden gebruiken, plaatsten hem by anderen om de Gansen te hoeden,
ten einde daar mede min of meer iets te verdienen. Leevendig van geest, woonde
hy met alle ingespannenheid het Schoolonderwys by, en herdacht zyne lessen by
het Gansen-hoeden; intusschen op middelen bedacht zynde, om zich het nut, 't
welk andere kinderen van het leeren hunner lessen hadden, langs andere wegen
te verschaffen. Hy hadt een mes, nam stukjes hout, sneedt dezelven, en maakte
op deeze wyze tekenen voor woorden, gelyk onze schrift; waaraan hy, door voelen,
de eerst door hem getekende woorden, naderhand wederom herkennen, uitspreeken
en leezen konde. Dit alles gelukte hem. Naauwlyks hadt hy dit in zyne magt, zoo
moesten de kinderen hem, dan uit den Catechismus, dan uit den Bybel, voorleezen,
dit alles sneedt hy naa, en leerde dus zeer voortreffelyk al het geen in de Schoole
te leeren was. Dit verwekte verwondering, en men veroorloofde hem, om het
onderwys, 't welk eenige adelyke kinderen aldaar genooten, by te woonen. Daar
leerde hy de Geographie en Historie, en maakte zich in de Rekenkonst volkomen.
De toenmaalige Predikant in Netra leerde hem het Latyn, zoo dat hy hetzelve konde
spreeken. Waar hy maar iemand beweegen konde om hem iets voor te leezen,
zulks verzuimde hy nooit, hoorde aandagtig toe, en schreef het op zyne houten
staafjes altyd naa. Het geen hem tot zyn papier diende, waren houten staaven
omtrent eene elle lang, en eenen kleinen vinger dik: in deezen kerfde hy zyne
Schrift-tekenen met eene groote vaerdigheid van boven na beneden, dan, de staaf
omkeerende, begon hy daar even als op de andere zyde. Zoo vergaderde hy met
den tyd een' geheele Bibliotheek van ingekorven staaven, maakende dus aan ieder
staaf, boven aan, een Getal-teken, om daar aan te ontdekken, hoe zy op elkanderen
volgden. Wanneer een boek ten einde was, zoo bondt hy de staafjes, waaruit het
zelve bestond, te zamen, wordende in zyne Bibliotheek gelegd, en zo getekend,
dat hy deezen bondel van alle anderen onderscheiden konde. Wilde hy nu iets uit
zulk een boek voorleezen, zoo haalde hy het voor den dag, nam de eerste staaf,
vingerde aan de eene zyde van boven na beneden, en zoo las hy voorts, de staaf
omkeerende, de andere zyde, dus maakte hy het ook met de volgende staaven tot
aan het einde; verrichtende dit alles zoo naauwkeurig, dat hy even zoo weinig
dwaalde, als wy, wanneer wy onze handschriften leezen. Men zegt ook, dat alle
zyne letteren, in het hout gesneeden, eene, door hem uitgevonden, gelykheid in
scherpte, ronding en gestalte hadden, volgens de beschryving welke men hem van
onze gewoone letteren gegeeven hadt. Niet gewoon, om, al 't geen hem
voorgeleezen en gezegd
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werdt, naa te schryven of te kerven, drukte hy den waaren zin in het korte met
weinige woorden uit, waarom hy zich ook tot eene gewoonte gemaakt had, om
gedrongen en kort in zyne reden te zyn, zoo dat zyne voordragt zeer zwaar te
verstaan was.
Zyne Voordragt zeg ik met opzet, want hy was een Leeraar, en hadt het in het
rekenen zoo verre gebragt, dat hy in het zelve onderwys en lessen gaf: ook was hy
een Geneesheer. Zyne Bibliotheek moest het zelfde lot met de Alexandrynsche
ondergaan, terwyl de lieden, by welke hy ze liet, hun kamer met dezelve gewarmd
hebben. Ook hadt de goede Jacob nog een ander voorregt, te weeten: eene snelle
en leevendige verbeeldingskracht. Gaf men hem een onderwerp op, terstond vormde
hy 'er eene ontvouwing van, en ging daarin vaak zoo verre, dat men in 't geheel niet
begrypen konde, hoe hy 'er zich weder uit zoude redden. Wanneer men tot hem
zeide: maar Jacob! Nu zyn wy in de Maan, hoe komen wy 'er weder uit. Laat my
daarvoor zorgen, was zyn antwoord, wy zullen wel wederom op aarde komen, en
zoo kwam hy ook wederom op de aarde neder.
In 't algemeen verzekeren zy, die hem gekend hebben, dat het verwonderings
waardig was, hoe hy op die wyze zulk eene uitgebreide kennis vergaderd hadt.
Geen plaats op de aarde, geen voorval in de geschiedenis van eenig aanbelang,
was hem onbekend. Deeze geschiedenis is merkwaardig en zoude mooglyk voor
blind geboorenen van eenig nut konnen zyn.
Een ander, in veele opzichten mooglyk niet minder sterk, voorbeeld werdt my voor
eenigen tyd, door eenen myner vrinden medegedeeld, 't geen zeker der opmerkinge
waerdig is, doordien myn vriend den gemelden blinden, hier in ons Vaderland, niet
alleen gezien en gekend, maar zelfs gemeenzaam met hem verkeerd hebbe.
Deeze blinde was in zyn' vroegste jeugd geheel van zyn gezicht beroofd: weetgierig
zynde, liet hy zich, gelyk de goede Jacob, alles en allerlei voorleezen, en leerde wel
ras eenen ryken voorraad voor zyn hart zoowel, als ter nuttige verkeeringe met
zynen naasten, zorgvuldig daaruit te verzamelen. Weetenschappen wist hy op
waarde te stellen, terwyl zyn gehouden gedrag en beoefenende kundigheden, hem
de liefde en hoogachting van hun allen deeden verwerven, die hem hadden leeren
kennen. Historien, Aardbeschryving, Natuur- en Bybelkunde beminde hy. Van de
jeugd af aan, scheen hy tot de musiek genegen: men verzuimde niet om hem daarin
te vergenoegen. Op middelen bedacht om zich dit gemaklyk en bevatbaar te maaken,
vervaardigde hy eenige figuuren, ten einde daardoor de nooten genoegzaam te
leeren kennen, die, wel uitgesneeden, naar den eisch der konst, in een
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daar toe geschikt boek, op dik bordpapier wierden geplakt, en aan hem dus tot
onderwys dienden. Het gebruik, 't geen hy hier van maakte, bestond daarin: dat hy,
eer hy het stuk, 't welk hy uitvoeren wilde, hooren liet, te vooren naauwkeurig een
of meer maalen de nooten, in byzondere hem bekende figuuren gesneeden en in
musiekmaat gedeeld, met zyne vingeren beroerde en voelde, daarop zyne krachten
beproefde, en hetzelve vervolgens ten uitvoer bragt; zoo dat hy menigmaal zyne
vrienden, goede bekenden en huisgenooten, met zang en orgel vermaakte. Niet
weiniger strekte zyne begeerte tot de Boom-Plant- en Bloemkunde uit, het geen
zoo verre ging, dat hy, nadat hy door eene byzondere opmerkzaamheid, zich het
een en ander, daartoe dienende, hadt laaten onderrichten, door eigen onderzoek
en genoomen proeven, op verschillende wyzen, door gevoel, reuk, smaak, droogte
en vocht, werkstellig gemaakt, veele en veelerleie niet algemeen zynde planten,
gewassen en bloemen, zoo onderscheiden kende, dat hy verscheiden tuinminnaars,
zonder eenige verhinderinge, ter plaatze voerde, waar deeze of geene meest
zeldzaame planten of bloemen stonden, hen dezelven met alle opmerkzaamheid
deedt beschouwen, en, het geen niet minder treffend is, hen veele byzonderheden
aan en in dezelven deedt ontdekken, welke, buiten eene byzondere oplettendheid,
het oog van den niet genoeg Plant- en Bloemkundigen zouden ontglipt zyn. Het
geen by hem het gevoel niet vermogt, moest de reuk doen, en 't geen deeze niet
verrichten konde, moest de smaak vergoeden. Het koste hem weinig moeyte om
veele verschillende zoorten van boomgewassen te onderscheiden. ----- Het ruuwe
of gladde, het effen of gekarlde, het dikke of dunne, het langwerpige of ronde blad,
het geen men onder het bereik van zyn gevoel bragt, stelde hem aanstonds in staat
om den Appel van eenen Peer, de Pruimen van de Kerssen, en den Persik van de
Abricoos te onderscheiden. Door verschillende byzondere proeven wist hy den aart
van het teelt te leeren kennen, ook het geringste plantje ontsnapte zyn onderzoeklust
en weetgierigheid niet. ----- Hy toonde den Schepper uit het Schepsel. Bovendien
wist hy zich uitneemend met de kwartelvangst op het Koorenland te vermaaken
terwyl het scheen, dat dit gevogelte zich eer door hem dan door anderen liet
verstrikken: ook maakte hy geene zwaarigheid om over slagboom en heggen heenen
te klimmen, en waar een smalle en kleine landsloot hem op den weg mogt
verhinderen, wist hy met zynen Pols 'er over te springen. Zyn gevoel en
ontwaarwordingen vermogten veel, doordien hy, op eenen openen weg zich
bevindende, op een zekeren afstand reeds ontdekken konde, of 'er het een en
ander, 't geen hem konde hinderen, in den weg stond, byzonder wanneer men hem
door geene afgetrokkene redeneeringen in deeze zyne ontwaarwordinge misleidde,
waar-
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om hy dan ook in tyds deeze hinderpaalen zorgvuldig zocht te ontwyken. Zoo nuttig
hy voor zynen naasten was, zoo dienstvaerdig en behulpzaam was hy ook voor de
zynen en zyn huisgezin. Geene zwaarigheid maakte hy, om, aan de voorzichtigheid
gewoon, met eenigen last belaaden, eenen ongemaklyken trap of buitenladder met
eene byzondere snelheid op en af te klimmen, waaromtrent zich mooglyk veele
welzienden veelerleie bedenkingen zouden gemaakt hebben. ----- Men kan hier uit
zien, hoeveel de mensch vermoge, en hoe verre hy het door arbeidzaame lust en
yver, door noesten vlyt, onvermoeiden arbeid en neerstigheid brengen konne, en
teffens ontdekken, dat het der Godlyke voorzienigheid weinig koste om het gebrek
aan een of meer zintuigen, door andere voorrechten, tot bewonderinge der natuur,
dubbeld te vergoeden.

Berigt, wegens eene Engelsche dichteresse, Ann Yearsley,
melkverkoopster te Bristol; in eenen brieve van mejuffrouw Hannah
More, aan mevrouwe Montagu.
‘Telkens, wanneer Oorspronglyk Vernuft, zo schaars onder 't Menschdom, zich
vertoont, verdient het onze opmerking; en dubbel, wanneer het, ondanks zeer
ongunstige omstandigheden, doorbreekt. Dit heeft ons bewoogen, om, zo ras wy
den volgenden Brief vonden, denzelven verduitscht onzen Leezeren mede te deelen.
Mejuffrouw HANNAH MORE, de kweekeling van Natuur en Kunst, onzen Landgenooten
bekend door haare keurige Tooneelstukken uit de Heilige Schrift, is de Schryfster.
Zy heeft dien geplaatst voor de Uitgave eener Verzamelinge van Gedachten van
ANN YEARSLEY, welke zy ten haaren behoeve bezorgd, en waarop zy eene Lyst van
meer dan duizend Inschryvers bekomen heeft, en onder deezen veele Lieden van
den eersten Rang.’
MEVROUW.

Bristol, Oct. 20, 1784.
'Er is niets lastiger dan hooge Agting verworven te hebben, wanneer zulks den
bezitter aan gestadigen aanzoek blootstelt, dien lieden van een strydig character
geheel ontgaan. Het bekend genoegen, 't welk gy schept, in het beschermen van
waar Vernuft, en het opbeuren van verdrukte Deugd, bewerkt u de tegenwoordige
moeienis, waar voor een koud Hart, en stuursche Geest, u te eenemaal zou bevryd
hebben.
Op myne terugreize van Sandlefort, vertoonde men my eenige Verzen, zo men
my berigtte, gemaakt door eene arme
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ongeletterde Vrouw in deeze nabuurschap, die aan de deuren met Melk vent. Dit
geval kwam my vreemd voor; doch de Verzen trokken myne aandagt, want, schoon
verre van nauwkeurig, ademden zy den waaren Geest der Dichtkunste, en dagten
my te treffender, uit hoofde van een zekere natuurlyke en sterke uitdrukking van
elenden, die het hart der Dichteresse geheel scheenen in te neemen en te vervullen.
Een nauwkeurig onderzoek doende op haare Geschiedenis en Character, bevond
ik dat ze gebooren en opgevoed was in haaren tegenwoordigen laagen staat, zonder
ooit iets ontvangen te hebben 't geen na eene geletterde opvoeding geleek,
uitgenomen dat zy van haaren Broeder het schryven geleerd hadt. Haare Moeder,
gelyk zy, een Melkverkoopster, blykt eene Vrouw van verstand en Godsvrugt geweest
te zyn, die haare Dogter vroegtyds Godsdienstige begrippen instortte. ANN YEARSLEY
is omtrent acht- en twintig jaaren oud, zy trouwde zeer jong aan een Man, die voor
nugter en bekwaam bekend staat; doch voorts eene geheel andere geestneiging
heeft dan zy. Herhaalde tegenslagen, en een talryk Huisgezin, want zy kreeg, in
zeven jaaren zes Kinderen, bragten haar in een kommerlyken toestand, en de koude
van den laatstverloopen strengen Winter knelde dit arm Huisgezin ten zeersten.
----- Om uwen wil, Mevrouw, en om myn zelfswil, wenschte ik dit gedeelte haarer
Geschiedenisse geheel met stilzwygen te kunnen voorbygaan: doch eenige haarer
aandoenlykste Dichtstukjes zouden zonder zulks volstrekt onverstaanbaar weezen.
Haare oude Moeder, haare zes kleine Kinderen, en zy zelve, (verwagtende alle
oogenblikken van het zevende te bevallen) stonden op 't punt om van gebrek te
vergaan en hadden reeds alle hoope op menschlyken bystand opgegeeven, wanneer
een Heer, met zo veel danks vermeld in haar Vers aan STELLA, door eene gunstige
schikking der Voorzienigheid van haaren raadloozen toestand gehoord hebbende,
dien zy, zo ik vrees al te zeer bedekt gehouden hadt, te haarer hulpe toeschoot. De
arme Vrouw en haare Kinderen werden behouden; maar ----- (verbeeld u Mevrouw,
een tooneel, 't welk geene breedvoerige beschryving duldt,) voor de ongelukkige
Moeder kwam al de ondersteuning te laat. Zy hadt het genoegen om de verlossende
gaven der Liefde te zien komen; doch de vreugde daar over kon zy niet verdraagen,
en was haar doodlyker dan de uitgestaane honger. Gy zult vinden, dat onze Dichteres
dikwyls zinspeelt op deeze schriklyk ontzettende omstandigheid, die een diepen
indruk van smert in haare Ziel heeft agtergelaaten.
Toen ik haar ging zien, ontdekte ik de grootste eenvoudigheid in haare Zeden,
zonder de minste gemaaktheid, of dat zy zich ergens iets op liet voorstaan: zy
poogde myn medelyden niet gaande te maaken door haaren laagen toestand, noch
myne verwondering op te wekken door haare bekwaamheden.
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Maar, nadere kennis aan haar krygende, vond ik rede om verbaasd te staan over
de juistheid van haaren Smaak; iet 't geen ik het minst van alles in haar verwagtte.
Indedaad, haare aanmerkingen over de Boeken, welke zy geleezen hadt, waren zo
nauwkeurig, zo zeer zamenstemmende met de gevoelens der beste
Oordeelkundigen, dat zy, uit dien hoofde, voor iemand, die gewoon was met de
wereld te verkeeren, niets anders zouden geweest zyn dan het herzeggen van 't
geen die Kunstregters gezegd hebben: want, zonder ooit ommegang gehad te
hebben met iemand boven haaren laagen kring, schynt zy de algemeene beginzels
van gezonden smaak, en één juist Oordeel, te bezitten.
Ik was nieuwsgierig om te weeten welke Dichtwerken zy geleezen hadt. Met
YOUNG'S Nachtgedagten en MILTON'S Paradys Verlooren was zy gemeenzaam; doch
zy verwonderde zich op het verneemen, dat YOUNG en MILTON iet anders geschreeven
hadden. Van POPE hadt zy alleen de Eloisa gezien; DRYDEN, SPENCER, THOMSON en
PRIOR kende zy zelfs niet by naam. Zy hadt eenige van SHAKESPEARE Spelen
geleezen, en sprak met de sterkste Dichterlyke verrukking van de Overzetting der
Landgedichten, die zy elders gevonden hadt.
Dan, schoon het haar ontzegd geweest zy uit de zuivere bron der Heidensche
Dichteren te putten, schynt haar geest wonder gedrenkt te zyn uit de waare Fontein
der Godlyke Openbaaringe. Het leezen der Heilige Schriften heeft haare Verbeelding
uitgebreid en haare Taal veredeld, tot eene maate alleen gelooflyk voor de
zodanigen, die, dezelve aanneemende als de stem der eeuwige Waarheid, zich
moeite geeven om de veelvuldige en uitgeleezene Schoonheden van opstel, welke
zy verschaffen, te waardeeren, en op den rechten prys schatten. Want 'er is, gelyk
ik eens hoorde aanmerken, in de Boeken der Propheeten, in JOB, en, in de Psalmen,
eene wyze van denken, en een styl, die tusschen de Welspreekenheid en de
Dichtkunst invalt, waar door een groote Ziel, tot een van beide neigende, dermaate
opgeheeven en aangevuurd kan worden, dat hy, met een weinig andere
ondersteuning, een Dichter of Redenaar worde.
Met den naastvolgenden Post zal ik u eenige haarer Stukjes zenden. Gy zult haar,
gelyk alle ongeletterde Dichters, vol verbloeming en persoonsverbeelding vinden:
haare misslagen ten deezen opzigte, zyn eer die van overvloed, dan van gebrek.
Indien haare woorden zomtyds stout zyn en sterk, ze zyn treffend en oorspronglyk,
en het zou my spyten, indien de kragt van haare Boersche Zanggodin, door het
polysten, weggenomen, en het wilde in eene bearbeidde nauwkeurigheid veranderd
werd. Haar dichterlyk gehoor is volmaakt; zomtyds heerscht 'er eene groote
gemaklykheid in haare Rymlooze Verzen, en zy verandert menigmaal de rusting
op eene zo ge-
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lukkige wyze, dat het na voorbedagte kunst zweeme. 'Er zyn verscheide
onnauwkeurigheden in, de ergste heb ik verbeterd. Gy zult haar door overvloed wel
eens wydloopig, maar meermaalen duister door kortheid, vinden: doch zelden zult
gy by haar aantreffen die onverschoonelyke Dichterlyke misslagen, valsche gedagten,
kinderagtige loopjes, wanschiklyke beeltenissen, onvoegelyke gelykenissen; waar
toe slegte Dichters veelal de toevlugt neemen, en die de geenzins ongewoone
vlekken in de Werken van goede Dichters zyn.
Indien deeze aanpryzing vergroot moge schynen, voeg 'er dan, Mevrouw, de
aanmerking by, dat deeze Stukjes komen van iemand, die schryft in de ongunstigste
omstandigheden, die beroofd is van alle de fraayheden der Letterkunde, die tydruimte
derft, en ik zal niet zeggen de gemakken des leevens, maar de
leevensnoodwendigheden. ----- Van iemand, die geen enkelen regel der
Spraakkunste kent, en nooit een Woordenboek gezien heeft. Op haar passen de
Regels,
Chill Penury repress'd her noble rage,
And froze the genial current of her soul.

Schoon ik zeer verregaande hoogagting heb voor Kunst, Geleerdheid en Onderwys,
en voor alle de groote naamen der eerste Vernuften, die Wetten aan den Smaak
voorschreeven, spyt het my niet, wanneer ik, nu en dan, den trotschen
Oordeelkundigen, in wiens groote ruime voorraad van kundigheden geen enkel
vonkje van natuurlyk vuur doorschittert, kan toonen, dat Vernuft vroeger dan de
Kunstregel is, en onafhanglyk van Oordeelkunde: want wie, dan zyn eigen verheven
en onbegrypelyk Vernuft wees aan SHAKESPEARE, terwyl hy de paarden vast hieldt
by de deur van den Schouwburg, de verschillende wendingen van 's Menschen
Geest, en alle die fyne trekken van onderscheiding in 's Menschen Character? alle
de afzonderlyke aandoeningen, alle de zamengestelde gevoelens van 't Menschlyk
Hart? Wie leerde hem aan de doode letter des verhaals den leevendigen geest des
bedryfs schenken? de wysgeerigste denkwyze met al de kragt van driftvervoering
paaren, die beide met alle de bevalligheden der Verbeelding, en al de verrukking
der Dichtkunde, opeieren? van elke beschryving eene schildery maaken, en elk
gevoelen in een grondwaarheid herscheppen? wie toonde hem, hoe elk weezen,
dat bestondt, zou spreeken en handelen in elke veronderstelde omstandigheid en
toestand? en hoe elk weezen, dat niet dan enkel in de verbeelding bestaan hadt,
moest spreeken en handelen, indien het immers een daadlyk bestaan kreeg?
Maar, om tot het onderwerp myns Briefs weder te keeren. Toen ik haar myne
verwondering te verstaan gaf over twee of drie toespeelingen in een haarer
Dichtstukjes, op 't geen by
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Classicaale Schryvers gevonden wordt, en vroeg hoe zy 'er aan kwam, bekende zy
dezelve ontleend te hebben uit kleine prentjes die aan het venster van een winkel
hingen. Deeze aanduiding zal, misschien, te stade komen, om rede te geeven van
de wyze waar op een onbeoefend en ongelukkig, maar zeer verheeven, Vernuft
(*)
van deeze Stad eenige van die denkbeelden kreeg, welke door zyne Schriften een
zweemzel van Geleerdheid verspreiden, die hy in de daad niet bezat. Eene groote
ziel bevat in ééns, en maakt zich eigen alles wat nieuw is en treffend; en ik hou
myzelven verzekerd, dat een waarlyk dichterlyk Vernuft dikwyls de kunst bezit om
volkomen en in den grond onderrigt te schynen wegens Onderwerpen, welker eerste
beginzels 't zelve alleen kent; als hy, met een meesterlyken opslag van het oog, de
hoofdtrek heeft afgezien, en des blyk geeft, denkt men veelligt dat hy voorbedagtlyk
al het andere heeft laaten vaaren; doch hy is 'er, weezenlyk, onkundig van: het wordt
op rekening van zyne Kundigheid gesteld, 't geen eigenlyk op die zyns Oordeels
moest staan.
Ik heb het genoegen, Mevrouw, om u te mogen berigten, dat onze arme.
Dichteresse in eene ongemeene maate yverig en werkzaam is. De Zangodinnen
hebben haar niet in den waan gebragt, dat het ophaalen van eenige weinige heerlyke
grondregelen van Deugd haar ontslaan van de striktste betragting derzelve. Ik heb
eenige doorslaande en onwraakbaare bewyzen, dat haare Zedekunde niet
uitgedampt is in het Sentimenteele, maar een vast beginzel van werkzaamheid
geworden. Zonder zulks, zou zy, ondanks haar Vernuft, myne Vriendschap niet
verwerven en ik geen grond gehad hebben om my tot u te vervoegen, om uwe Gunst
te haarwaards te verzoeken.
Ik loop uwe edelmoedige medewerking reeds vooruit met een klein ontwerp 't
geen ik op 't oog heb om haar in den zo drukkenden toestand te gemoet te komen.
't Bedoelt niet haar in zulk een staat van onafhangelykheid te stellen, als haar zou
kunnen vervoeren om al haar tyd aan de ydelheid der Dichtkunst op te offeren. Ik
hoop zy is overtuigd, dat Verzen maaken de groote bezigheid des leevens niet is;
en dat zy, als Vrouw en Moeder, Pligten te vervullen heeft, welker minste meer
weezenlyke waardy bezit dan de schoonste Verzen, die zy kan zamenstellen: doch,
dewyl het GODE behaagd heeft haar deeze bekwaamheden te schenken, mogen zy
dan niet ten middel dienen om haare omstandigheden te verbeteren, indien wy, by
Inschryving, een klein Deeltje haarer Dichtwerken in 't licht geeven? De
milddaadigheid myner Vrienden laat my niet toe eenigen twyfel op te vatten wegens
den gelukkigen uitslag. Hoe dringend de ongelegenheden zyn,

(*)

Chattenton.
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waarin zy zich bevindt, zou ik, als ik niet dagt, dat haar Hart recht geplaatst was,
vreezen zulk een voorslag doen, en dusdanige maatregels te neemen, dewyl ze
zouden kunnen strekken om haar te ontzetten van de gemaatigdheid des gemoeds;
en, door haare trotsheid op te wekken, ongeschikt doen worden voor de werkzaame
bezigheden haars laagen leevenstands; doch het zou wreed zyn ons te verbeelden,
dat wy haar Lot niet zouden kunnen verbeteren, zonder haare Deugd te benadeelen.
Wat my betreft, ik voel myzelven niet bewoogen door de ydele grootsheid van
een Ontdekster: want ik beken, dat de Eerzugt, om een Vernuft, dat in de duisternis
bedolven lag, in 't licht te brengen, veel min sterk op mynen geest werkt, dan de
Wensch om eene verdienstlyke Vrouwe uit elenden te redden: want 't is geen
Vermaardheid, maar 't is Brood, 't geen ik haar zoek te bezorgen.
Ik zou verschooning verzoeken voor deezen langen Brief, indien ik niet verzekerd
was, dat gy altoos gereed zyt, om 't geen gy geschikt hadt, tot de keurigste
verfraaijingen, aan de minste eischen der Menschlykheid op te offeren; en dat het
streelend genot van Agting uwe gevoeligheid voor de vermaaken der Weldaadigheid
niet verminderd, of u onaandoenlyk gemaakt heeft voor dit treffend en
onweerstaanbaar zeggen: De zegen van hem, die gereed stond om verlooren te
gaan, was op my. Ik ben
MEVROUW

U.D.W.
HANNAH MORE.

Verslag eener zeer zeldzaame verhuizing eens Schotschen
edelmans; na Nieuw-Zeeland.
(London Magazine, for Feb. 1785.)
Omtrent twee jaaren geleden viel het volgende, zeer zonderlinge, geval voor. Een
Schotsch Edelman op het Eiland Herries, een der Westlyke Eilanden, zeer veel
tegenheids beproefd hebbende in zyne Liefde, verkogt zyn Landgoed, 't welk hem
eene som van meer dan 7000 Ponden Sterling in handen stelde: voor welke hy
twee goede Schepen uitrustte, zelve te Glasgow Scheep gaande, benevens zestig
Huisgezinnen zyner voorgaande Leenhouderen, voorzien van al het noodige tot het
oprigten van een Fort en Volkplanting, en stak in Zee met oogmerk om na
(*)
Nieuw-Zeeland te stevenen .

(*)

Om de Inboorelingen deezes Lands te leeren kennen, verzenden wy onze Leezers tot het
VIde Deels 2de Stuk onzer Algemeene Vaderl. Letteroef. bl. 81. 405 en 409.
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Zyn voorneemen was de Theems-Rivier van Capitein COOK in te zeilen, zyne
Schepen op een veilige plaats op te leggen, naby een rots, zo dat ze hem tot een
wyk en ter bescherming konden verstrekken. Hy voerde met zich Vee, Vogelen,
Zaaden, enz. ----- Een Man van zeer bezadigden aart en voorzigtig zynde, lydt het
weinig twyfel of hy zal de genegenheid der Inboorelingen te eenemaal verwerven,
door hun goede diensten te betoonen; en, indien dit het geval mogt weezen, zal hy,
binnen weinige jaaren, Vorst zyn diens Eilands; indien het mislukt, is hy, des noods,
voorzien van 't geen hy behoeft om andere Schepen te bouwen. De groote ellende
der Inboorelingen ontstaat uit gebrek aan kennis in den Land- en Akkerbouw. Hy
zal, eenige vordering in hunne taal gemaakt hebbende, in staat zyn, om hun het
aanbelang eener geheel andere wyze van Landbouw, dan by hun plaats heeft, te
leeren: hy zal hun een voorbeeld geeven, en onder zyne Tochtgenooten zyn
Kunstenaars van allerlei soort.
Een Vriend en Nabuur deezes Onderneemenden Mans (een Zeeman op het
Eiland Herries,) heeft beloofd derwaards te zullen komen, binnen drie of vier jaaren,
om hem een bezoek te geeven, met oogmerk, om, indien de Volkplanting bloeit,
zich ook daar neder te zetten. Het voorneemen des Edelmans is een
Nieuw-Zeelandsch Meisje ter Vrouwe te neemen, om, door dat middel, zich nauwer
met de Inboorelingen te verbinden, en hun te overtuigen van zyne vriendlyke
oogmerken.

Op de afbeelding van Dorinde.
Men poogd' op dit paneel Dorinde's beeld te stellen;
Doch voor haar' schoonheid zwicht de konst, hoe hoog zy ryz'.
Geen wonder; Paris, moest hy ééns nog 't oordeel vellen,
Schonk boven Venus zelv' deez' Maagd den eereprys.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Aanmerkingen over de godlykheid van de leere der apostelen.
Hy, die zich een zuiver denkbeeld van God, als het algenoegzaam, goed, wys en
heilig Opperweezen, heeft leeren vormen, erkent aanstonds, dat God, met de
bekendmaaking van de leere des Evangeliums, de beste en heilzaamste oogmerken
gehad hebbe. Het groot belang, 't geen God in het heil der menschen stelde, deedt
hem zyn, van Eeuwigheid genoomen, besluit, ter behoudenisse der zondaaren, in
den tyd uitvoeren, door zynen eenig gebooren Zoon, tot eenen Heiland en
Zaligmaaker der weereld, te zenden, om, door zyne aankomst in den vleesche, der
weereld te leeren, welken weg men te bewandelen hadt om aan de oogmerken van
God, ter bevorderinge van 's menschen waar en weezenlyk geluk, op de beste wyze,
te beantwoorden. De Zoon van God verliet den schoot zyn's Vaders, kwam op aarde,
wierdt een mensch ----- een Leeraar der weereld ----- en een onbedriegelyke gids
ten Hemel, dien men slechts hooren en gehoorzaamen moest om tot de hoogste
gelukzaligheid verheven te worden. Hy wierdt bestemd om een Leeraar der Jooden,
het volk zyns eigendoms, te zyn, om in eigen persoon hen den weg te bakenen,
welken zy, om Hemelwaards gevoerd te worden, moesten bewandelen. Onder een
volk, aan veele staafsche vooroordeelen en diepgewortelde verkeerde denkbeelden
naar de vaderlyke wyze, gekluisterd en overgegeeven, openbaarde hy zich, en zyne
majesteit. Hy kwam wel in zyn eigendom; maar de zynen namen hem niet aan, Joh.
1 vs. 11. Ruim drie jaaren lang predikte by in persoon den Jooden het Evangelium,
en bekrachtigde hetzelve met veele wonderwerken, als zoo veele ontegenzeggelyke
bewyzen van de echtheid van zyn Messiasschap, van de Waarheid zyner zendinge,
en van de Godlykheid zyner leere. ----- Den Jooden, zynen broederen naar den
vleesche, mogt het gebeuren, gemeenzaam met Jesus om te gaan, terwyl Gods
Zoon, als Mensch, uit de Jooden komende, inzonderheid ook tot de Jooden ging.
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Hoe hel dit licht ook scheen, waren 'er echter rondsom noch veele duisterheden.
Israëls hervorming ----- de verlichting der weereld ----- de bekeering van zoo veelen,
zoude het werk van Jesus alleen niet zyn. Twaalf Apostelen, benevens noch zeventig
andere Discipelen, waren het, die, door Jesus gevolmachtigd, dit groot werk zouden
onderneemen, en het ook daar zonden opvatten waar Jesus het gelaaten hadt.
Zwakke jongeren, uit zich zelven tot deezen gewichtigen post onbekwaam, moesten
zyne belyders zyn, om, onder Jooden en Heidenen, van het licht te prediken 't geen
in de weereld was gekomen. Een ampt zoo gewichtig, eene bediening, hun zoo
onbekend, vorderde onderrichting ----- Christus roept en zendt hen, terwyl hy hun
by hunne uitzending te gelyk de zoo treffende en verschillende lotgevallen bekend
maakt, welken zy by hunne amptsvoering zouden moeten ondergaan, om hen dus
tot die zoo felle slagen voor te bereiden en gehard te maaken. Gebeurde het, dat
zy zich wegens hunne onkunde bezwaarden, zoo beloofde Jesus hen dat zyn Geest
hun wysheids genoeg zoude schenken; was het dat zy zich wegens veel en
veelerleye lyden beklaagden, zoo zoude dezelfde Geest hen sterken, wel gemoed
en standvastig maaken. En waarlyk! zulk eene troost en opbeuring behoefden zy,
doordien zy meestal, het loon hunner getrouwe amptsverrichtinge, in kruis en lyden,
vervolging en armoede, in naare kerkers en doodelyke folteringen, zouden vinden.
Ongetwyfeld konden zy zich geen beter lot verbeelden, doordien Jesus hun Godlyke
Meester zelfs van de bitterste verachting en vervolging, en van de schandelykste
verguizingen, niet is verschoond gebleeven. Op deezen voet konde het hun niet
vreemd voorkomen, dat zy door de Jooden in den ban gedaan en tot den dood toe
vervolgd wierden, terwyl zy, door eenen onverstandigen yver over den Godsdienst
te zeer vervoerd, gelooven zouden dat zy Gode daardoor eenen dienst deeden, ja
dat zy daardoor Gode een aangenaam offer bragten, terwyl de uitkomst geleerd
heeft, dat dezelfde lotgevallen, door Jesus voorspeld, hen ook daadelyk getroffen
hebben.
Men behoeft zich voorzeker over dit alles niet te verwonderen, by aldien men in
aanmerkinge neemt den geringen luister en aanzien der Apostelen, de vooroordeelen
en heerschende gevoelens der Jooden, den onaart hunner harten, de diepe onkunde
der Natie, de geweldige heer-
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schappy der Geestelykheid, en den verderflyken invloed der Joodsche leeraaren,
de Phariseën en Schriftgeleerden naamlyk, in hunne harten en gevoelens. In weerwil
echter van alle die onaangenaamheden, waar mede hunne Evangelische dienst
zoude vergezeld gaan, bleeven zy, onder de troostvolle herinnering van de heilryke
belofte hunnes meesters, standvastig en getrouw in het waarneemen hunner
bedieninge, waartoe zy afgezonderd waren; bewyzende, door hunne predikinge,
onvermoeiden vlyt en verrichtte wonderwerken, dat die leere, welke zy predikten,
de zuivere en waare leere, van den Hemel, en Godlyk was. Het is waar, de
Apostolische prediking hadt in alle opzichten, die zoo groote en zalige uitwerking
niet, welke men zich, op goede gronden, van dezelve verbeelden konde. Niet die
allen, aan welken de raad van God tot de eeuwige zaligheid verkondigd wierdt,
bekeerden zich: niet die allen wierden Christenen, die het worden konden. Het zoude
zeer verkeerd en geheel dwaas geoordeeld zyn, by aldien men de reden van dit
verschynzel, of aan het Evangelium zelfs, of aan deszelfs inhoud, of aan den geenen,
die op Jesus bevel en op zynen naam dit predikten, wilde toeschryven, terwyl zulks
alleen in de vooroordeelen, blindheid, ongeloof, en hartens hardigheid, der Jooden
te zoeken en te vinden was ----- de leere, welke zy predikten, bleef Hemelsch en
van een Godlyke kracht, schoon zy, de Jooden, derzelver heerlyke uitwerkingen
niet ondervonden. Maar (en dit is eene dier bedenkingen en zwaarigheden, welken
zy maaken, die gewoon zyn, Hemelsche dingen naar het aardsche astemeeten, en
in wier zielen de vooroordeelen en geringachting voor de waarheid des Evangeliums
zoo veel velds hebben gewonnen, en die daarom, op dat ze aan zich zelven niet
ontrouw zouden worden, daar veele zwaarigheden zoeken en opperen, waarze niet
te vinden zyn) maar, zegt men ‘Zoude de leere der Evangelische predikinge geene
vruchtbaarer uitwerkingen gehadt hebben, byaldien God hen, die dezelve
voordroegen, met meer luister voorzien hadt, byaldien zy van zoo veel lyden, droefnis
en vervolgingen bevryd gebleeven, en niet zoo zeer veracht en gelasterd waren
geworden?’ Moogelyk denken thans veelen onder de menschen over dit stuk noch,
gelyk de Jooden weleer dachten ten tyde van Christus en zyne Apostelen, die zich
aan deeze leere ergerden. Deeze zwaarigheid is geen nieuwe, maar is reeds voor
tyden geopperd geworden. Valt het niet ligt bedenkingen te maa-
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ken tegen waarheden, van wier echtheid, gegrondheid en zekerheid, men zich niet
geerne laat overtuigen; te meer, wanneer men daar door gelegenheid zoekt, om
zich bloot aan de leidingen van het vernuft en grillige voorstelling van een bedwelmde
verbeeldings kracht over te geeven, en de zinlyke neigingen van een bedorven hart
breideloos en gretig tracht in te volgen? Maar hoe weinig moeite kost het ook aan
den slechts weinig oplettenden mensch om zoortgelyke nietige schynzwaarigheden
uit den weg te ruimen, den Godsdienstigen, in schyn, aan zich zelven bloot te leggen,
en de waarheid van Jesus leere tegen alle deeze en zoortgelyke niet betekenende
bedenkingen en zwaarigheden op het grondigste te bewyzen en te bevestigen? Met
weinigen zal ik trachten te doen zien, dat de door de Apostelen gepredikte leere,
eene waare, Hemelsche en Godlyke zy, alschoon zy, op zich zelve beschouwd, zo
zeer zwak en onkundig, en aan zoo veel lyden, leed en lasteringen, schimp en
vervolging onderhevig waren. ----- Men moet hierby vooraf wel in overweeginge
neemen, dat de Joodsche staat, in den tyd van Jesus aankomst en onder de
Apostolische prediking, in een diep verval was gekomen: dat de Joodsche Natie,
beweerende, dat zy alleen onder de Godsregeering (Theocratie) stondt, en het dus
met hunnen ouden luister en afkomst niet overeen te brengen ware, dat een
Roomsch Keizer het oppergebied over haar voerde, destyds door zoo veele
schandelyke vooroordeelen en schadelyke grondstellingen wierdt weggesleept: dat
het in dien tyd niet wel moogelyk was te hoopen, dat eene, by hen toen noch vreemde
en nieuwe leere, door Christus en zyne Apostelen voorgedraagen, een gretig byval
en toestemming zoude verkrygen: te meer, daar men van de natuur van Christus
Koningryk weinig meer dan vleeschelyke begrippen hadt: Ja, daar men zelfs, volgens
het geen de Schriften der Euangelisten zeggen, niet konde twyfelen, of de byna
algemeen heerschende verkeerde begrippen der Jooden bezielden ook Jesus
Apostelen, vraagende: of Christus ook in dien tyd Israëls Koningryk wederom zonde
oprichten, Hand: I. v. 6. Dit byna algemeen heerschend gevoelen der Joodsche
Natie was, gelyk genoeg bekend is, dat Gods Zoon, de Messias, de gelukaanbrenger
der weereld, op aarde een zichtbaar prachtig en luisterryk Koningryk zoude oprichten,
waarin zyne Jongeren de beste, eerste en aanzienlykste plaatzen en eerampten
bekleeden, waarin eene Koninglyke hofhouding en een ontzachlyk staatsbestier
plaats vinden, en zyne dienstknechten,
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de eerste Edelen zyn zouden: men meende hy zoude de Jooden van het juk des
Roomschen Keizers bevryden, en hen wederom tot hunne oude en eerste
waardigheid verheffen. Hier van daan was het, dat men, by zyne aankomst in de
weereld, zyne nederige gestalte, welke men aan hem zag, met die hooge begrippen,
welken men zich van hem gevormd hadt, niet wist overeen te brengen; 't geen ook
wel de reden mag geweest zyn, waarom Christus zoo menigwerf den volke
waarschouwde, om zich niet aan zyne nederige gestalte te ergeren. Daar zy zich
nu zoo deerlyk in hunne meeningen bedroogen zagen, en Christus hun zoo vaak
gezegd hadt, dat zyn Koningryk niet van deeze weereld was, zoo ontstondt daar
uit, by veelen, traagheid, onwil en ongehoorzaamheid, en by veele anderen haat,
verachting en vervolging. De prediking van Jesus en zyne Apostelen mogt hier en
daar by veelen eenen gewenschten invloed hebben en aanhang bekomen, zoo
wierden echter de Phariseën en Schriftgeleerden allengskens heeter, en arglistig
genoeg, om, onder den dekmantel van waakzaamheid, over de vaderlyke wetten
en voorrechten van den Joodschen Godsdienst en vryheid van den Burgerstaat,
geene gelegenheid te verzuimen, om de leere van Jesus en zyne Apostelen als
verdacht en gevaarlyk uit te kryten; Christus, als eene ondermyner hunner Vryheid,
en verminker van hunnen Godsdienst aan te klaagen; zyne werken aan den Duivel
toe te schryven, en zyne discipelen kinderen der Satans te noemen. Geen wonder
dan dat de Evangelische prediking zoo veel tegenkantingen en zwaarigheden
ontmoette. Om alle deeze zwaarigheden, zo veel mooglyk, te ontworstelen, moest
de Godheid, door den dienst der Apostelen, zich krachtdaadig bewyzen, terwyl men
niet ophieldt, door allerleie aanvallen op Jesus en zyne prediking, de belyders van
Christus naam van de grootste ongerechtigheid te beschuldigen. Niet minder laakte
men de leere der Apostelen, welke zy op den last en order hunnes meesters
verkondigden. Arglistigheid en bedrog, met schynheiligheid en verleidinge gepaard,
moesten hand aan hand gaan, om met gelyke krachten te arbeiden, en aan hunne
snoode oogmerken te voldoen. Het geen men op Christus niet hadt konnen
verkrygen, zocht men op zyne Jongeren en getrouwe Apostelschaare. Men deedt
aanvallen op hunne persoonen, op hun gering aanzien en voorkomen, op hunne
geringe omstandigheden, op hunne onbekwaamheid, op hun gebrek, lyden,
droefnissen en vervolgingen; dit alles ge-
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schiedde, om daar door der weereld, by aldien het mooglyk was, te overtuigen, dat
zy die niet waren, waar voor zy zich uitgaven.
Men beweerde naamlyk, dat het met het oogmerk hunner zendinge niet rymde,
en dat het met de Godlyke majesteit onbestaanbaar was, dat zy, die Jesus getuigen
op aarde zouden zyn, zulke geringe lieden, van allen luister en aanzien ontbloot,
dat zy zulke onwelspreekende en eenvoudige menschen waren; men gaf voor, dat,
gelyk een aardsch Koning, de beste, bekwaamste en voornaamste lieden uit zyn
volk tot zyne gezanten maakt, zoo ook God voorzeker anderen, die edeler en
aanzienlyker waren, hier toe verordend en afgezonden, met meer kracht en
heerlykheid zoude hebben voorzien, en dat God dus veel minder dan een aardsch
Koning kon verdraagen, dat zyne afgezanten door de weereld bespot en gelasterd,
en met zoo veele wederwaardigheden wierden geteisterd; waarom men dan ook
uit dit alles het zeker besluit wilde opmaaken, dat zy geene echte Apostelen van
Jesus, maar menschen-verleiders en bedriegers, waren, en dat men, hoe ook
genoemd, geene redenen had aan hun eenig gehoor, geloof en toestemming, te
geeven. ----- Dan de ongegrondheid van dit besluit zal zich, wanneer men het stuk
met behoorlyke opmerkzaamheid nagaat, ligtlyk openbaaren, gelyk we, by eene
volgende gelegenheid, duidelyk zullen doen zien.

Over het nut van den Tartarus emeticus, in aanhoudende koortsen
(Febres Continuae.)
Door * * * M.D.
De Tartarus Emeticus mag met recht onder die Geneesmiddelen geteld worden,
waartegen zig het vooroordeel sterk gewapend, en welkers gebruik, door eene al
te groote beschroomdheid, nog te zeer bepaald is. ----- Alle de Waarneemingen van
eenen Amstrong, van eenen Hoffman, Fothergill, Watson, Glas, Monro, Dopson,
Lind, Pringle, Tissot, en andere zo beroemde mannen in onze Konst, wegens de
heilzaame uitwerking van dit middel, in verschillende Ziekten, zyn nog op verre niet
toereikende het blinde vooroordeel te bestryden. ----- Men vind zelf nog
Geneesheeren, die het gebruik van dit middel voor
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onvoorzichtig houden. ----- De Waarneemingen leeren overtuigend, dat de Tartarus
Emeticus, door zyne braakverwekkende kragt, niet alleen de Maag van veele
ziekmaakende stoffe ontlast; maar ook, dat dit zelfde middel, door deszelfs
ontbindend en prikkelend vermogen, niet alleen den stoelgang, maar ook de
Transpiratie, en de pisloozing, bevordert, en dus in alle die ziekten, waarin zodanige
werkingen vereischt worden, met voordeel kan toegediend worden. ----- Dan van
een allerbyzonderst nut is de Tartarus Emeticus in de aanhoudende Koortsen,
wanneer dezelve, in kleine hoeveelheid, en zeer verdund in water, of, zo als de
Franschen zeggen, l'Emetique en Lavage, toegediend word. Niets is 'er, 't welk zo
schielyk den aanval der Koortsen vermindert, en met zweetingen doet eindigen als
dit middel. Hiervan hebben ons herhaalde Waarneemingen overtuigd, en dit word
door het getuigenis van Pringle, Tissot, Monro, Millar, Huck, Gregory, en andere,
bevestigd. Gewoonlyk geeven wy dit middel tot drie grein, in 10 pond, 15 oncen,
water verdund. Niet zelden verwekt de eerste of tweede gifte braakingen, welke
groote verligting aanbrengen. Vervolgens maakt het zweetingen, die gewoonlyk
den aanval van de koorts doen ophouden. ----- Dit middel is bovendien zeer
gemakkelyk in te neemen, en kan by Kinders, beter dan eenig ander geneesmiddel,
toegediend worden. Ook maakt het geen onderscheid, van welke natuur de Koortsen
zyn, mits zy niet van eenen inflammatoiren aart zyn: zelf in aanhoudende Koortsen,
met uitslag, hebben wy de uitmuntenste werkingen van dit middel gezien.

Natuurlyke historie der wulpen.
(Volgens den Heere DE RUFFON.)
De Naamen, zamengesteld in naavolging van de Stem, den Zang, en het
Geschreeuw der Dieren, zyn, om zo te spreeken, de Naamen der Natuure, en ook
die de Menschen daar aan eerst gaven. De Taalen der Wilde Volken verschaffen
ons honderd voorbeelden van die Naamen door Instinct gegeeven; en de Smaak,
welke niets anders is dan een keuriger Instinct, heeft ze min of meer bewaard in de
Taalen der beschaafde Volken, en bovenal in
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de Grieksche, schilderagtiger dan eenige ander: daar dezelve iets noemende 't
zelve asbeeldt. De korte beschryving, door ARISTOTELES van de Wulp gegeeven,
zou, zonder den naam Elorios, niet genoegzaam geweest zyn, om dien Vogel te
(*)
doen kennen, en te onderscheiden van andere Vogelen . De Fransche naamen
Courlis, Curlis, Turlis, zyn naavolgingen van 't geluid der Wulpen, die vliegende,
volgens BELON, roepen Corlieu; de Engelsche naam Curlew, en de Italiaansche
Caroli, Tarlino, hebben 'er desgelyks betrekking op; doch de Latynsche benaamingen
Arquata en Falcinellus zyn ontleend van zyn gekromden bek, even zo ook de naam,
Numenius, afgeleid van een woord 't geen den tyd der wassende Maan aanduidt,
op de Wulp toegepast, om dat haar Bek iets van een wassende Maan heeft. De
hedendaagsche Grieken noemen haar Macrimiti of Langneus: dewyl de Bek zeer
lang is in evenredigheid van de grootte zyns Lyfs.
De Bek van de Wulp is zeer dun, gegroefd, in de geheele langte eenpaarig
gekromd, en uitloopende in een stompe punt; dezelve is zwak, van eene tedere
zelfstandigheid, en schynt alleen geschikt om wormen uit eene zagte aarde te
haalen. Uit hoofde van dit kenmerk, zouden de Wulpen geplaatst kunnen worden
aan het hoofd van een talryk gezin Vogelen met lange dunne Bekken, die de
moerassen en oevers der rivieren bewoonen, en die, niet gewapend zynde met een
Bek, geschikt om Visschen te vatten, of te doorsteeken, verpligt zyn zich te bepaalen
tot Wormen en Insecten, die in 't slyk kruipen, en op vogtige en moerassige plaatzen
voorkomen.
De Wulp heeft een langen Hals en lange Pooten, de Schenkels gedeeltlyk bloot;
de Vingeren, by derzelver zamenvoeging, door een vlies aaneen verbonden, de
geheele langte haalt omtrent twee voeten, de Bek is omtrent zes duimen lang, en
hy heeft meer dan drie voeten vlugts. De gansche Pluimadie is een mengzel van
ligt graauw, uitgenomen aan den Buik en Stuit die wit zyn; het donker is met vlekken
op de bovenste deelen, en elke veder bestaat uit ligt graauw of een rosse kleur; de
groote Vlengelpennen zyn donker bruin, de Rugveeren hebben een Zydagtigde
gloed; die van den Hals donsagtig, en die van den Staart, welke nauwlyks iets buiten
de digtgeslaa-

(*)

Elorios avis est apud mare victitans, similiter ut Crex; coelo tranquillo ad littus pascitur.
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gene vleugelen uitsteekt, zyn, even als de Middelveeren der Vleugelen, verdeeld
in wit en donker bruin. Weinig onderscheids is 'er te zien in het Mannetje en Wyfje,
het laatste is alleen een weinig kleinder, en gevolglyk is de byzondere beschryving
van het Wyfje, door LINNAEUS gegeeven, overtollig.
Eenige Natuurkundigen hebben gezegd, dat het vleesch der Wulpen, schoon
eenigzins smaakende naar dat van een bewoonder der moerassen, zeer geagt is,
en door zommigen in den eersten rang van dat der Watervogelen gesteld wordt.
Haar voedzel bestaat uit Aardwormen, Insecten, en kleine Schulpvischjes, welke
zy aan de stranden, in de moerassen, en vogtige landen, vinden. De Tong van de
Wulpen is zeer kort en diep in den Bek verschoolen; in de maag, welke veel heeft
van die der Graaneetende Vogelen, vindt men zomtyds kleine steentjes.
Deeze Vogels loopen zeer snel, en vliegen by benden. Zy zyn Trekvogels in
Frankryk, en houden zich naauwlyks op in de binnenste Landschappen des Ryks;
doch zy vertoeven in de aan Zee gelegene Gewesten, als in Poitou, in Aunis en in
Bretagne langs de Loire, waar zy nestelen. Men verzekert, dat ze in Engeland niet
dan 's Winters de Zeekusten bewoonen, en in den Zomer landwaards in by het
gebergte nestelen; in Duitschland komen zy niet dan in den regentyd en met zekere
winden: de naamen, daar op verschillende plaatzen aan de Wulp gegeeven, hebben
alle betrekking tot Wind, Regen en Onweer, als Wind-vogel, Regen-vogel,
Wetter-vogel: KLEIN, van de Wulp spreekende, noemt dezelve Tempestatum
Praesagus; in den Herfst worden de Wulpen in Silezie gezien; in den Zomer trekken
ze tot de Baltische Zee en den Bothnischen Golf; men treft ze even zeer in
Griekenland als in Italie aan, en het blykt dat ze haare omzwervingen over de
Middellandsche Zee uitstrekken; want zy trekken, volgens eene waarneeming, my
medegedeeld door den Heer DESMARY, tweemaal 's jaars over Malta; daarenboven
hebben de Reizigers de Wulpen in bykans alle Werelddeelen aangetroffen. COOK
vondt ze in Nieuw Holland, in Nieuw Zeeland; ANSON op Tinian; FREZIER te Chili,
ROBERTS op een der Caap Verdische Eilanden; en, schoon hunne berigten voor 't
meerendeel slaan op onderscheide soorten van dit zeer talryke gezin, schynt niet
te min de Europische soort te Senegal en te Madagascar voor te komen.
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Behalven de Gemeene Wulp, is 'er eene de helft kleinder, voorts in gedaante, in
kleur, en schikking der Pluimadie, volmaakt op dezelve gelykende: ook komt de aart
en leevenswyze volkomen overeen. Nogthans zyn deeze twee soorten zeer
onderscheiden; zy onthouden zich op dezelfde plaatzen, zonder zich met elkander
te vermengen, en blyven op dien afstand, welken het magtig verschil, in de grootte
om met elkander te kunnen paaren, tusschen haar stelt. Deeze soort van Kleine
Wulp is byzonder eigen aan Engeland, waar ze, volgens de opgave der Schryveren
van de Zoologie Britanique, veel gemeener is dan de Groote. In Frankryk,
daarentegen, is deeze zeer zeldzaam, BELON heeft ze niet gekend, en, naar alle
waarschynlykheid, bezoekt de Kleine Wulp Italie niet meer dan Frankryk; want
ALDROVANDUS spreekt 'er niet dan verwardlyk van, in navolging van GESNER. ----De Vogel, welken de Heer EDWARDS onder den naam van de Kleine Ibis heeft
opgegeeven, is zeker een Kleine Wulp geweest; welker Pluimadie aan 't ruyen was,
gelyk die Vogelbeschryver zelve optekent, en waar door hy buiten staat was de
nette soort te bepaalen; waartoe die Vogel behoorde. ----- In Italie wordt een Wulp
gevonden, van daar de Italiaansche geheeten; zy noemen dezelve Falcinello. Deeze
is aan hals, kop, borst en op de zyden van den rug schoon donker kastanjebruin;
de rug, boven op de vleugels en de staart, groen, en goudkleurig naar het vallen
der lichtstraalen. De Bek, de Pooten, en de kaale gedeelten der Schenkelen zyn
zwart; men zou deeze de Groene Wulp kunnen noemen; zy komt ook in Duitschland
voor, en draagt daar den naam van Weltscher-Vogel, Sichler of Sagiser; de Wulp
van den Donau, door MARSIGLI vermeld, is, naar allen schyn, eene verscheidenheid
van die soort.
Byzondere melding onder de Vreemde verdient de Roode Braziliaansche Wulp
by de Braziliaanen Guara genaamd. ----- De laage landen en moerassige streeken,
grenzende aan de Zee en de groote Rivieren van Zuid-America, worden ryklyk
bewoond door verscheide soorten van Wulpen; de schoonste en de algemeenste
te Guyane is de Roode Wulp. Haare geheele Pluimadie is scharlaken rood,
uitgenoomen dat de tip der grootste Vleugelpennen zwart is: de Pooten en het
ongevederde van de Schenkelen en den Bek zyn rood of roodagtig; van deeze kleur
is ook de kaale huid die het voorste van den Kop bedekt, van
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den wortel des Bek tot agter de oogen. Deeze Wulp is zo groot, doch wat schraaler
dan de groote Europische; de Pooten zyn veel hooger, en zyn veel langer Bek is
ook veel sterker en breeder by den Kop. De Pluimaadie van het Wyfje is min helder
rood dan die van het Mannetje; doch de een zo wel als de ander krygt, alleen met
de jaaren, die overheerlyke kleur; de Jongen komen ter wereld met een zwartagtig
dons; vervolgens worden zy aschgraauw, naderhand wit als zy beginnen te vliegen,
en 't is eerst in het tweede of derde jaar, dat dit schoone rood allengskens
toeneemende te voorschyn komt, en meer gloeds aanneemt naar maate zy in jaaren
opklimmen.
Deeze Vogels houden zich in benden by elkander 't zy ze vliegen, 't zy ze op de
boomen zitten, waar zy door hun aantal en de gloeijende kleur het schoonste vertoon
opleveren. Zy zyn sterk en snel van vlugt; doch vangen die alleen aan in den morgen
en avondstond; op het heete van den dag onthouden zy zich in 't geboomte tot drie
of vier uuren in den naamiddag, wanneer zy uitgaan om te aazen, en 's avonds
weder in 't geboomte de rust neemen. Bykans nooit ziet men een Roode Wulp alleen;
is 'er een van de bende afgedwaald, zy haast zich om 'er weder by te komen. Deeze
benden zyn naar de jaaren onderscheiden, de Ouden draagen zorg om haar troep
van de jongere af te zonderen. Het broeden begint in January en eindigt in May. Zy
leggen de Eijeren onder het geboomte in groote gewassen, of in het kreupelhout
op eenige byeengezamelde takken; deeze Eijeren zyn groenagtig. Gemaklyk laaten
de Jongen zich met de hand grypen wanneer de Moeder ze uitleidt om Insecten en
kleine krabbetjes te zoeken, die het eerste voedzel uitmaaken. Zy zyn niet wild, en
laaten zich gemaklyk tot den huislyken staat gewennen.
‘Ik heb,’ schryft de Heer DE LA BORDE, ‘'er een opgekweekt, die ik meer dan twee
jaaren hieldt, zy nam, met de grootste gemeenzaamheid, de spyze uit myne hand,
en miste nooit in het uur van 't ontbyt en middagmaal waar te neemen; zy at Brood;
gebraaden en gekookt Vleesch, Visch, alles was haare gading; de voorkeuze,
nogthans, gaf zy aan de ingewanden van Visch en Gevogelte, om deeze magtig te
worden liep zy menigmaal na de keuken, buiten dezelve was zy steeds bezig
metwormen rondsom het huis te zoeken, of in den tuin den werkenden Neger tuinman
te volgen: 's avonds
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keerde zy van zelve weder na de Menagerie, waar zich honderd Vogelen bevonden;
de hoogste dwarsstok was haare slaapplaats, en dreef met zwaare slagen met den
Bek al het gevogelte, 't geen zich daar wilde plaatzen, weg; 's nagts scheen zy
dikwyls vermaak te scheppen om het Gevogelte te ontrusten. 's Morgens zeer vroeg
was myn Roode Wulp wakker, en vloog driemaalen het huis rond, zomtyds waagde
zy het tot den Zeeoever te gaan; doch hieldt 'er zich niet lang op. Geen ander geluid
heb ik haar hooren slaan dan een zagt gekras, 't welk een aanduiding scheen te
zyn van vreeze, op 't zien van een Hond of eenig ander Dier; van de Katten hadt zy
een sterken afkeer zonder dezelve te vreezen, zy viel 'er onverichrokken op aan,
geweldig met de vlengelen slaande. Zy werd digt by myn huis doodgeschooten,
zittende by een modderpoel, door een Jaager, die haar voor een Wilde Wulp aanzag.’
Dit verhaal van den Heer DE LA BORDE stemt zeer wel overeen met het getuigenis
van DE LAAT, die 'er byvoegt gezien te hebben, dat eenige deezer Vogelen in den
gevangen staat paarden en jongen teelden. Wy denken, over zulks, dat het zo
gemaklyk als aangenaam zou weezen, dit schoone Vogelgeslacht, 't geen ten
Cieraad der voorpleinen zou strekken, op te kweeken en te vermenigvuldigen. Thans
heeft de Prins van CONDÉ een Roode Wulp leevende in zyne Menagerie te Chantilly.
Misschien zouden zy teffens de aangenaame Tafelgeregten kunnen vermeerderen:
want het Vleesch deezes Vogels, reeds goed om te eeten, zou daar door verbeterd
worden; en, door de verandering van voedzel, dat eenigzins wansmaaklyke, 't geen
'er nu in gevonden wordt, geheel verliezen. Daarenboven, de Roode Wulp zich naar
alle soorten van spyzen schikkende en den afval van de keuken nuttigende, zou
het onderhoud weinig kosten. Voorts weeten wy niet, of de Roode Wulp, gelyk
MARCGRAVE optekent, alles, wat men haar te eeten geeft, eerst in 't water weeke.
In den wilden staat, leeven deeze Vogels van kleine Vischjes, Schulpvischjes en
Insecten, welke zy aan strand by ebbe opzamelen: nooit verwyderen zy zich verre
van den Zeeoever, noch gaan de rivieren verre op boven den mond; zy doen niets
anders dan gaan en wederkeeren in dezelfde Landstreek, waar men ze een geheel
jaar ziet. ----- De Vogelsoort is, nogthans, verspreid in de meeste heetste
Landschappen van America; men vindt ze aan de mon-
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den van de Rio Janeiro, van de Maragnon enz, op de Bahama Eilanden en de
Antilles. De Indiaanen van Brasil schikken zich op met de vederen van deezen
schoonen Vogel, hy hun Guara geheeten; de naam van Flammant, de Vuurige, te
Cayenne daaraan gegeeven, slaat op het gloeiend vuurig rood der Pluimadie, en 't
is zeer verkeerd, dat men, in deeze Volkplanting, den naam van Flammant toevoegt
aan alle Wulpen zonder onderscheid. Het is ook zonder grond, dat de Reiziger F.
CAUCHE tot de Roode Wulp van Brasil zyn Violetkleurige Wulp van Madagascar
brengt, indien hy voorgehad hebbe, daar mede iets meer aan te duiden, dan de
gelykheid in gedaante tusschen die twee Vogelen: want de Violetkleur, welke hy
aan de zyne toeschryft, verschilt zeer veel van de schitterende Scharlaken kleur
van de Roode Wulp; alles, wat wy uit zyne aanduiding kunnen opmaaken, is, dat
'er, op Madagascar, een Violetkleurige Wulp gevonden wordt, die geen ander
(*)
Reisverhaal ons leert kennen .

Zeldzaam voorbeeld van het ceheugen eens olyphants.
(Uit. het Engelsch.)
Zeer veel heeft men gesprooken en geschreeven van de wondere schranderheid
en het sterk geheugen eeniger Dieren: bykans ongelooflyke voorbeelden zyn door
bevoegde getuigen gestaafd. Doch het volgend verhaal, wegens een Olyphant, zou
volstrekt allen geloof te boven gaan, indien geen Man van aanzien, kortling uit de
Oost - Indiën hier geland, de Gouverneur HASTINGS, het zelve niet bekragtigde.
Een Olyphant, toebehoorende aan een onbeampt Heer te Calcutta, uit het
bovenste des Lands na Chotygoné zullende gebragt worden, ontliep zynen Oppasser,
en geraakte in de bosschen verlooren. De verschooningen, door den Oppasser in
't midden gebragt, vonden geen ingang; men veronderstelde dat hy den Olyphant
verkogt hadt: ter straffe werden diens Vrouw en Kinderen tot slaaven verkogt, en
hy zelve veroordeeld om aan den weg te arbei-

(*)

Voyage a Madagascar et au Bresil, par FRANCOIS CAUCHE, Parisi, 651. p. 133.
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den. Omtrent twaalf jaaren daar naa zondt men hem landwaarts in, om te helpen
op de jagt van wilde Olyphanten. Eene der wyzen om deeze Dieren te vangen is
dezelven eerst te omzetten, dan allengskens den kring te vernauwen, tot ze
gedreeven worden in eene nauwe insluiting. In deezen toestand is het zeer gevaarlyk
die Dieren te naderen, voor dat ze vergezeld zyn van tamme Olyphanten, wanneer
ze terstond zo gedwee en handelbaar worden als zy te vooren woest en ontembaar
waren. - De Oppasser meende dat hy zyn lang vermisten Olyphant onder den hoop
zag, en besloot zich derwaards te begeeven; de sterkste vertoogen van het groot
gevaar, waar aan hy zich bloot stelde, konden hem niet te rugge houden van 't
volvoeren zyns oogmerks. Toen hy nader en onder 't oog des Olyphants kwam,
herkende deeze den Oppasser, gaf terstond drie Salams of Groeten, door den Snuit
in de lugt te steeken, knielde neder, en nam hem op den schoft. Vervolgens diende
zy hem, om zich van de andere Olyphanten te verzekeren, en bragt drie jongen
mede, welke zy in dien tusschentyd geworpen hadt. De Oppasser herkreeg niet
alleen zyne eer, maar een Jaargeld tot vergoeding van 't uitgestaane leed, en tot
belooning zyner onverschrokkenheid. Deeze Olyphant hadt de Gouverneur HASTINGS
onlangs bezeten.

Levensbyzonderheden en werken van den hoogleeraar Pieter
Simon Pallas.
Overgenomen uit de Travels into Poland, Russia, Zweden and Denmark. By WILLIAM
COXE, A.M.F.R.S.
‘Leevensberigten van nog leevende Geleerden, en een verslag van hunnen
Letterarbeid te ontvangen, is een aangenaam onthaal. De oplettende en keurige
Reiziger Coxe vondt zich door den Heer PULTENY in staat gesteld om dit te
verschaffen, ten opzigte van den beroemden Hoogleeraar PIETER SIMON PALLAS, en
de Leezer zal ons dank weeten, dat wy, die berigten van hem overneemende, ons
Mengelwerk daar mede opcieren.’
De geleerde en uitsteekende Natuurkundige en wydvermaarde Reiziger Dr. PALLAS,
van Petersburg, is de zoon
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van SIMON PALLAS, Hoogleeraar in de Chirurgie te Berlyn, en eerste Chirurgyn van
het Hospitaal te dier Stede. Deeze maakte zich, onder de Schryveren, bekend door
eene Verhandeling over Chirurgicaale Bewerkingen, in den jaare MDCCLXIII
uitgegeeven, en een Byvoegzel tot dat Werk, over de kwaalen der Ingewanden, in
't jaar MDCCLXX, in welk jaar hy stierf, den ouderdom van zesenzeventig jaaren
bereikt hebbende.
PIETER SIMON PALLAS werdt in 't Jaar MDCCXXXI gebooren, en ontving
waarschynlyk het eerste gedeelte zyner opvoedinge te Berlyn; doch hy ging in den
jaare MDCCL na Gottingen, om onder den wydberoemden HALLER zyne Studien
voort te zetten; deezen werd hy sterk aangepreezen door Dr. MECKEL, zyns Vaders
Amptgenoot te Berlyn, Hoogleeraar in de Ontleedkunde.
De Heer PALLAS trok na Holland, om aan Leydens Hoogeschool een ryken oogst
van kundigheden in te zamelen; hier beklom hy dewaardigheid van Doctor in de
Geneeskunde, in 't jaar MDCCLX, en schreef, te dier gelegenheid, eene keurlyke
Verhandeling, onder den Tytel van Dissertatio inauguralis de Insectis viventibus
intra viventia. Hier uit bleek, met hoe onvermoeiden yver hy zich hadt toegelegd om
deeze schadelyke Diertjes te onderscheiden; met groote nauwkeurigheid beschreef
hy, onder andere, de Wormen, in 't menschlyk Lichaam voorkomende.
De bekwaamheden des Schryvers bezorgden hem reeds vroeg de gunst en
bescherming van den grooten GAUBIUS, toen Hoogleeraar in de Geneeskunde te
Leyden; op diens aanpryzing schynt Dr. PALLAS zich in den Haage te hebben
neergezet, waar wy hem in den jaare MDCCLXVI aantreffen, wanneer hy een zeer
hoog geschat werk, zyn Elenchus Zoophytorum, uitgaf.
De aandagt, door Dr. PALLAS besteed op de Zoophytes, of Dierplanten, by het
naspeuren der Wormen, die in 't Menschlyk Lichaam huisvesten, en byzonder de
vreemde natuur van de Tenia, of Lintworm, heeft hem, gelyk hy zelve bekent, geleid
om zich op dit gedeelte der Natuurlyke Historie toe te leggen; waarin hy zulk een
groote maate van naauwkeurigheid en verbaazenden arbeid betoond heeft. In dit
Werk beschryft hy naa over de natuur deezer Dieren in 't algemeen gehandeld en
de onderscheide gevoelens der Schryvers wegens de plaats, welke zy in het Stelzel
der Natuure moeten bestaan, opgegeeven te hebben, meer dan tweehonderd en
zeventig soorten van deeze
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Wormen en Diertjes, bekend onder de verschillende naamen van Polypen, Coraalen,
Madreporen, Zeepennen, Lindwormen, Sponzen, Zeewaayers, enz. alle volgens
eigene Waarneeming.
Hy vondt zich in staat gesteld om dit Werk te verrigten met de beschryving eener
groote verscheidenheid deezer voortbrengzelen, uit beide de Indiën aangebragt,
door den vryen toegang, die hy hadt tot het Museum des Prinsen van ORANJE, en
andere keurige Verzamelingen van Liefhebberen in Holland. Hy beschreef elke
soort in 't breede, en gaf 'er een nieuwen naam aan, ontleend van de
kenmerktekenende onderscheidingen; en 't geen de waardy van dit Werk grootlyks
doet ryzen, bestaat hier in, dat hy, met onvermoeiden vlyt, zo veel hem mogelyk
was, de naamen heeft opgespeurd door andere Schryvers zo oudere als laatere
gebezigd: zulks maakt dit Boek van eene onontbeerelyke nuttigheid voor allen, die
zich in dit vak der Natuurlyke Historie willen oefenen.
Dat het Character van Dr. PALLAS, als een man van kunde, reeds voor de uitgaave
van dit Werk, moet gevestigd geweest zyn, mogen wy vrylyk daar uit opmaaken,
dat hy op den zevenden van Juny, des jaars MDCCLXIV tot Lid der Koninglyke
Societeit te Londen verkooren werd, en het vóór dien tyd reeds was van de Keizerlyke
Academie.
't Is waarschynlyk, dat de naam, door deeze Werken verworven, hem deedt
besluiten om na zyn Geboortestad te trekken, waar hy in den jaare MDCCLXVII
zich bevondt; in 't zelfde jaar werd hy door de Keizerin van Rusland geroepen tot
het Hoogleeraarschap in de Natuurlyke Historie te Petersburg, en ten zelfden tyde
tot Opzigter van het Museum aangesteld.
De Russische Monarchen hadden, van tyd tot tyd, geleerde en kundige Mannen
gezonden na de afgelegenste Landschappen huns wyduitgestrekten Ryks, om daar
door de grenzen der Weetenschappen uit te breiden, en de Inwoonders kennis van
nuttige kunsten te doen krygen. Omtrent den tyd dat de Hoogleeraar PALLAS zich te
Petersburg nederzette, beraamde men een plan van twee dusdanige Reistochten.
Dr. S. GMELIN zou het opzigt over den eenen hebben, en PALLAS werdt aan 't hoofd
van den anderen gesteld; de Heeren FALK, LEPEKIN, en GULDENSTAEDT zonden hem
vergezellen.
In de maand Juny, des jaars MDCCLXVIII, verliet hy
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Petersburg, trok door Moscow, Volodimir, Casimof, Murom en Arsamas, tot Casan,
een groot gedeelte van dat Landschap bezogt hebbende, overwinterde hy te
Simbirsk. Van daar vertrok hy in Maart des volgenden jaars, door Samara en
Orenburg, tot aan Guraf voorttrekkende, dit is eene kleine Russische Sterkte, gelegen
aan den mond van de Rivier YAIC of Ural. Hier onderzogt hy de grenzen van
Calmuksch Tartarye, en de nabuurige oevers der Caspische Zee, door het Landschap
Orenburg te rug gekeerd, bragt hy den tweeden Winter te Usa door. ----- Naa
verscheide tochten in de omstreeks gelegene oorden van dat Landschap gedaan
te hebben, verliet hy Usa op den zestienden van May MDCCLXX. en zette zyne
reis voort door het Uralische Gebergte tot Catharinenburg, bezogt de Mynen van
dat Landschap, doordringende tot Tcheliabinsk, eene kleine sterkte onder het gebied
van Orenburg, en in December bereikte hy Tobolsck. ----- Het volgend jaar besteedde
hy in het doortrekken van de Altai Bergen en het nagaan van den loop der Rivier
Irtisch tot Omski en Kolyvan, waar hy de beroemde Zilvermynen bezogt hebbende,
voorts na Tomsk vertrok, en dat jaar zyn Peistocht eindigde te Krasnoyarsk, eene
Stad aan de Yeniséi. Te dier Stede, schoon slegts op den 56 Graad Noorder Breedte
gelegen, was de koude zo streng, dat hy getuigen was van het natuurlyk bevriezen
van Kwikzilver, welk zeldzaam verschynzel hy zeer nauwkeurig beschryft. ----- Van
Krasnoyarsk vertrok PALLAS op den zevenden Maart MDCCLXXII, en ging over
Irkutsk, stak het Meir Baikal over, om te Udinsk, Selenginsk en Kiakta te komen,
plaatzen waar de Handel tusschen Rusland en China voornaamlyk gedreeven wordt.
Gekomen zynde in dat gedeelte van Dauria, in 't Zuidoostlykst gedeelte van Siberie
gelegen, reisde hy tusschen de Rivieren Ingode en Argoon, op geen grooten afstand
van de Amoor. Van hier de grenzen langs trekkende, die het Russische Ryk scheiden
van de Mongolsche Stammen, die onder China hooren, keerde hy weder na
Selenginsk, en overwinterde andermaal te Krasnoyarsk. ----- In den Zomer, des
Jaars MDCCLXXIII, bezogt hy Tara, Yaitsk en Astrakan, en besloot de reis van dat
Jaar te Tzaritzin, eene Stad aan de Volga gelegen; van waar hy in de naastvolgende
Lente zyne reis voortzette, en, op den dertigsten van July MDCCLXXIV, te Petersburg
aankwam, naa eene afweezigheid van zes jaaren.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

480
De Hoogleeraar PALLAS heeft deeze groote en belangryke Reis beschreeven in vyf
(*)
deelen ; een Werk, 't geen zyn reeds vermaarde naam nog wyder deedt klinken.
In 't zelve geeft hy eene Land- en Plaatsbeschryving van de Gewesten, Steden en
Dorpen, door hem op reize bezogt, vergezeld van een nauwkeurig verslag van
derzelver Oudheden, Geschiedenis, Voortbrengzelen en Koophandel; hy heeft veele
Stammen, die in onderscheide streeken, digt by de grenzen van Siberie,
rondzwerven, nauwkeurig beschreven, en verslag gedaan van hunne zeden,
gewoonten en taal: gewigtig heeft hy deeze Reisbeschryving voor de
Natuuronderzoekers gemaakt, door veelvuldige ontdekkingen in de drie Ryken der
Natuure, schoon hy die Reis in het Hoogduitsch opstelde, heeft hy by elk Deel een
Aanhangzel in 't Latyn gevoegd, behelzende de beschryvingen van verscheide
Viervoetige Dieren, Vogelen, Visschen, Insecten en Planten. Negen Kaarten, en
honderd drie- en twintig Planten, verbeeldende verscheide Oudheden, Tartaarsche
Kleederdragten, Afgoden, als mede veele Dieren en Planten, zetten aan het Werk
luister en nutheid by.
Reistochten van deezen aart, in onherbergzaame Gewesten, onder zwervende
en meest barbaarsche Volken, zyn vol gevaars; dit heeft men te over ondervonden;
bovenal was dit het ongelukkig lot der Reisgenooten MULLER en GMELIN den Ouden,
onder de regeering van Keizerin ANNA: niets dan een blaakende yver, tot het
bevorderen der Weetenschappen, kan de Menschen tot het doen van zulke
onderneemingen aanzetten. Op dien tocht sneuvelden de Heeren DE L'ISLE en
STELLER; en als of het ongeluk deeze Reizen op de hielen volgde, stierf, op de thans
ondernomene, Dr. S. GMELIN, veel van zyne papieren verlooren hebbende, van
(†)
hartzeer en ziekte, in een klein Dorpje, op 't Gebergte Caucasus ; FALK over-

(*)
(†)

De tytel is: Reise durch verscheidenen Provinzen des Russichen Reichs.
Op den 5 Feb. 1774, werdt hy gevat, op bevel van USMEI KHAN, een klein Tartaarsch Vorst,
over wiens grondgebied hy moest trekken. USMEI gaf voor reden van dit zyn bedryf, dat, dertig
jaaren geleden, verscheide Familiën, uit zyne Heerschappy gevlugt, in het Russische gebied
een schuilplaats gevonden hadden; 'er byvoegende, dat GMELIN niet geslaakt zou worden,
voor dat men hem die Familiën weder leverde. De Hoogleeraar werd van de eene gevangenis
in de andere gebragt, deeze plaageryen en het gemis van veele zyner papieren en
verzamelingen, troffen hem zo sterk, dat hy den 27sten van July te Achmet Kent den geest
gaf. Eenige zyner Papieren zyn na Kistar gezonden, geduurende zyne gevangenis, en de
andere heeft men niet dan met veel moeite kunnen krygen uit de handen van den Barbaar,
wiens mishandelingen deezen waardigen Man den dood deeden. BACH, Russ. Bibl. for. 1775,
p. 50.
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leedt onder den weg, en de Hoogleeraar LOWITZ werd onmenschlyk omgebragt door
den oproerigen PUTGATCHEF.
De Hoogleeraar PALLAS keerde behouden weder, schoon niet zonder veele
moeilykheden ondergaan, en ter nauwernoode de dreigendste gevaaren ontworsteld
te hebben: het slot zyner Reisbeschryvingen geregtigt ons om dit vast te stellen.
‘Op den dertigsten van July,’ schryft hy, ‘bereikte ik Petersburg met een zeer verzwakt
Lichaam en gryze Hairen, schoon slegts drie- en dertig Jaaren bereikt hebbende;
doch ik vond my veel sterker dan ik in Siberie geweest was, en vol dankbaarheids
aan de Voorzienigheid, die my tot hier toe bewaard, en uit ontelbaare gevaaren
verlost hadt.’
De Hoogleeraar PALLAS, meest bekend als een zeer bekwaam Natuurkundige,
verdient ook een hoogen rang onder de Schryvers, die het hunne hebben toegebragt,
om ons de ingewikkelde Geschiedenis te ontvouwen dier zwervende Stammen,
welke verspreid zyn over de wydstrekkende Gewesten, van het hart van Siberie tot
de Noordlykste Grenzen van Indie. Hy heeft, in een byzonder daar toe geschikt
(*)
Werk , ons de Staat-, Natuurkundige en Burgerlyke Geschiedenis opgegeeven van
de Mongolsche Stammen, en een nieuw licht verspreid over de Jaarboeken van
een Volk, welks Voorouder Rusland, China, Persie en Indostan vermeesterden; en,
op meer dan één tydperk, misschien een wyduitgestrekter Ryk vestigden dan ooit
door eenig Volk bezeten werd. De stoffe tot dit Werk verzamelde hy deels
geduurende zyn' ommegang met de Mogollers, Buratten en Calmuken, deels uit de
berigten van MULLER en GMELIN.
Tot dus lang hebben de meeste Schryvers, die over

(*)

Getyteld: Samlungen Hist. Nachrichten ueber Mongolischen Volkerchaften.
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deeze Asiatische Stammen berigten op 't papier stelden, ze alle, zonder onderscheid,
Tartaaren geheeten: de Hoogleeraar PALLAS heeft deeze verkeerde benaaming
verbeterd, en onlochenhaar beweezen, dat de Mongolsche Stammen, van de
Tartaarsche, te eenemaal onderscheiden zyn, en verschillen in Gelaatstrekken,
Taal en Bestuur, en naar dezelve in niets anders gelyken, dan in de trek tot eene
zwervende leevenswyze.
Dit oorspronglyk Volk van Asia, welks herkomst, geschiedenis en tegenwoordige
staat, het onderwerp uitmaakt van dit belangryk Werk, dagtekent zyne vermaardheid
van den Stichter ZINGHIS-KHAN. Wanneer zyne uitgestrekte Heerschappye, onder
zyne Opvolgers in de Zestiende Eeuwe, in stukken geraakte, scheidden de
Mongolsche en Tartaarsche Stammen, die één Ryk gevormd hadden, weder van
elkander, en zyn, zints dien tyd, onderscheiden en onafhanglyk gebleeven. ----- De
Mongolsche Stammen verdeelt de Heer PALLAS in drie voornaame takken, genaamd
Mongollers, Oeraten of Calmuken, en Buratten; elk deezer beschryft hy afzonderlyk
met die nauwkeurigheid, welke het merkteken is van alle zyne Schriften. Dit Deel,
't geen de Staat- Natuurkundige en Burgerlyke Geschiedenis behelst, zal gevolgd
worden van een tweede, bestemd om een zeer omstandig verslag te geeven van
hun Godsdienst, bestaande in den dienst van de Delai Lama. ‘Een Werk,’ gelyk de
Heer TOOKE te regt opmerkt, ‘dat den voorraad van menschlyke kundigheden zal
vermeerderen met ontdekkingen, voor 't grootste gedeelte, geheel nieuw, en welke
(*)
niemand anders dan de Heer PALLAS in staat is mede te deelen .’
In 't zelfde Jaar, dat de Heer PALLAS zyn Elenchus Zoophytorum uitgaf, liet hy ook
te voorschyn komen eene Verhandeling, ten tytel voerende: Miscellanea Zoologica,
quibus novae imprimis atque obscurae Animalium species describuntur &
Observationibus Iconibusque illustrantur. Dit Werk is, voor een groot gedeelte,
ingelyfd in eene uitgaave, 't volgend Jaar te Berlyn gedrukt, genaamd Spicilegia
Zoologica, 't geen hy, by kleine Stukjes, op onbepaalde tyden uitkomende, vervolgd
heeft tot het Jaar MDCCLXXX, wanneer het veertiende uitkwam. Het is met
verscheide Plaaten opgecierd, en bevestigt de reeds

(*)

TOOKE'S Russia Illustrata. Introd. p. CXI.
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verworven agting des Schryvers, als een zeer nauwkeurig Waarneemer en bevoegd
Beoordeelaar in de Zoologie; het behelst een welvoorzien magazyn van kundigheden
voor volgende Dierbeschryvers, niet alleen van wegen het groot aantal nieuwe
Dieren, door den Heer PALLAS ontdekt op zyne reizen door het Russische Ryk; maar
ook, uit hoofde van de veelvuldige nieuwe Waarneemingen op reeds bekende
Dieren, en byzonder, om het licht, door hem verspreid, over de afkomst van
verscheide Huisdieren, welker oorsprong tot dus lang zeer in het duister lag. De
Schriften van den Graaf DE TUFFON, den beroemden Franschen Dierbeschryver,
draagen, in de bygevoegde Deelen, overvloedige getuigenis van den arbeid, door
den Heer PALLAS verrigt; en de Heer PENNANT, een der eerste Dierbeschryvers in
Engeland, erkent meermaalen zyne verpligting aan den Petersburgschen
Hoogleeraar, bovenal in de nieuwe uitgaave zyner Synopis of Quadrupeds; daar
hy van den Heer PALLAS, in eene menigte van Brieven, zeer veele byvoegzels en
verbeteringen ontvangen hadt.
Voor de Academie te Petersburg las onze Hoogleeraar, in Juny MDCCLXXVII,
op eene zamenkomst, die de Koning van Zweeden met zyne tegenwoordigheid
vereerde, eene Verhandeling voor over de Wording der Bergen, en de
Veranderingen, welke deeze Aardbol ondergaan heeft, inzonderheid voor zo verre
(*)
zulks in Rusland blykt .
In den Jaare MDCCLXXVIII gaf hy in 't licht een Werk, genaamd: Novae species
Quadrupedum e Glirium Ordine, waar in een groot aantal Ratten, en derzelver
Ontleeding, beschreeven en afgebeeld wordt. Het Jaar MDCCLXXXI zag van zyne
hand te voorschyn komen eene Enumeratio Plantarum quae in horto Procopii a
Demidof Moscua vigent, of eene Lyst der Planten in den Hof van den Heer DEMIDOF,
te Moscow. ----- Dit zelfde jaar kwamen van de Pers twee Deelen van een
aangelegen Werk, in het Hoogduitsch, geheeten Neue Nordische Bytrage, of Nieuwe
Noordsche Bydraagen, over verscheide Onderwerpen van Aardrykskunde, Natuurlyke
Historie en Landbouw; in het jaar MDCCLXXXII zondt hy een derde Deel in 't licht;
in deeze Stukken is een schat van Waar-

(*)

Deeze keurlyke Verhandeling, in 't Fransch geschreeven, kwam te Petersburg uit. De Heer
TOOKE heeft 'er, in zyn Russia Illustrata, eene Vertaaling van gegeeven.
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neemingen tot opgemelde byzonderheden betrekkelyk. Twee Stukjes maakten dit
jaar een aanvang van een nieuw Werk, getyteld: Icones Insectarum, praesertim
Russiae, Siberiaeque, leverende gekleurde Afbeeldingen op van Insecten, bovenal
der zodanigen, die eigen zyn aan Rusland en Siberie, met nevensgaande
beschryvingen en ophelderingen. Ons wordt berigt, dat hy thans onledig is met de
schikking en uitgave van een overheerlyk Werk, op kosten van haare Ruskeizerlyke
Majesteit, over de Planten van het Russische Ryk, 't geen met ettelyke honderd
Plaaten zal vercierd, en op zeer groot papier, by Numeros, uitgegeeven worden.
Ook is aan hem, naa het overlyden van den Hoogleeraar GULDENSTAEDT, de uitgave
toevertrouwd der Papieren van dien Hoogleeraar als van S. GMELIN.
Behalven de reeds afzonderlyk door hem vervaardigde Werken, heeft hy, van tyd
tot tyd, de Keizerlyke Academie onthaald op het voorleezen van verscheide
Verhandelingen, in de Stukken, van deeze Academie uitgegeeven, geplaatst.
Zeer onlangs heeft de Hoogleeraar PALLAS, een byzonder merk van de gunst der
Keizerinne mogen ondervinden, daar zy deezen verdienstlyken Man benoemd heeft
tot Lid van den Raad der Mynwerken, met een jaargeld van twee honderd Ponden
Sterling.

Uittrekzel van eene reize, door de capiteins Cook, Clerke en Gore,
naden Stillen Oceaan, in de jaaren MDCCLXXVI, MDCCLXXVII,
MDCCLXXVIII, MDCCLXXIX en MDCCLXXX, met de schepen de
Resolution en Discovery, om ontdekkingen in het noorder halfrond
te doen.
(Vervolg van bladz. 451.)
Capitein COOK, op den twintigsten van May 1778 Prins Williams Sound verlaatende,
steevende, volgens de strekking der kust, Zuid-Westwaards aan, en ontdekte op
den één en twintigsten een hoog Voorgebergte door hem Kaap Elizabeth geheeten,
't geen hy eerst verkeerdlyk nam voor den Westlyken Uithoek van America; doch,
korten tyd daar naa, zag hy meer lands westwaards aan, en bevondt
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dat het geen hy voorheen verondersteld hadt de Westkaap van America te weezen,
de twee uitersten waren van den ingang eener breede Riviere, waarin hy meer dan
zeventig Mylen opzeilde, eer hy zich volstrekt verzekerd hield, dat het geen Straat
was, tot den Noorder Oceaan leidende. Deeze Rivier is naderhand, op uitdruklyken
last van Lord SANDWICH, Cook's Rivier geheeten.
Indien de ontdekking, schryft Capitein COOK van deeze groote Rivier, die, zo 't
zich liet aanzien, met de grootste reeds bekende om den voorrang dingt, geschikt
mogt weezen tot een wyduitgestrekte binnenlandsche vaart, bleek nuttig te zyn, of
voor het tegenwoordige, of voor het toekomende, Geslacht, zouden wy den tyd,
daar op gesleeten, min moeten beklaagen. Maar voor ons, die een veel grooter
oogmerk bedoelden, was het verwyl daar door veroorzaakt een weezenlyk verlies.
Het jaarfaisoen verliep allengskens. Wy wisten niet hoe verre wy Zuidwaards mogten
geraaken; en waren nu ten vollen overtuigd, dat het Vasteland van America zich
verder uitstrekte dan de beste hedendaagsche Kaarten ons reden gegeeven hadden
te verwagten. Dit maakte het bestaan van een Doortocht in Bassins- of
Hudsons-Baay min waarschynlyk, of toonde, ten minsten, dat dezelve van grooter
uitgestrektheid was. Het strekte my egter, tot voldoening, op te merken, dat, indien
ik deezen zo aanmerkelyken Inham niet onderzogt hadt, dezelve door bespiegelende
Vervaardigers van Landbeschryvingen aangenomen zou weezen, als iets daadlyk
bestaande, dat dezelve gemeenschap hadt met Bassins en Hadsons-Baay
Oostwaards, en was dan deeze Inham, misschien, in volgende Wereldkaarten, met
meer nauwkeurigheids en zekere tekenen van daadlyk aanweezen, uitgewerkt, dan
de ingebeelde en daarom onzigtbaare Straaten van de Fuca en de Fonte.
Eer Capitein COOK deeze Rivier verliet, zondt hy den Luitenant KING, in twee
gewapende Booten, met last om te landen aan een landhoek, aan 't Zuid-Oosten
van de Rivier, daar de Vlag te planten, bezit te neemen van het Land en de Rivier,
in den naam zyner Groot-Brittannische Majesteit, en in den grond een vles te
begraaven met eenige stukken Engelsch geld, geslaagen in den Jaare MDCCLXXII,
en een papier waarop de Naamen der Schepen en den tyd der Ontdekkinge vermeld
stonden. Deeze Landhoek kreeg den naam van Point Possession.
De Inboorelingen der nabygelegene Eilanden, en van de
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Kust die veel handels dreeven met het Scheepsvolk, terwyl zy de Rivier op en neder
voeren, hadden zulk eene treffende gelykheid met de Inwoonders van Prins Williams
Sound, dat eene byzondere beschryving van dezelve geheel overtollig zou weezen
als meest op herhaalen uitkomende. By de voorgaande aanmerkingen, wegens de
Ontdekking deezer Riviere, voegt Capitein COOK, 'er valt geen twyfel aan, dat 'er
een zeer voordeelige handel zou kunnen gedreeven worden met de Bewoonders
deezer wydstrekkende Kust; doch, indien een Noorder Doortocht niet doenlyk
bevonden wordt, legt dezelve al te verre van Groot Brittanje om 'er eenig voordeel
van te trekken.
Den mond van Cook's Rivier op den zesden van Juny uitgezeild zynde, hieldt
Capitein COOK verscheide dagen Zuid-West ten Westen aan, steeds de strekking
der Kust volgende, houdende bestendig het Vasteland in 't gezigt, zeilende door
ontelbaare Eilanden, en doorgaans met dik dampig weer.
Op den achttienden een Sloep na de Discovery moetende zenden, schoot een
van 't Volk een zeer schoonen Vogel tot het geslacht der Valken behoorende. Dezelve
was wat kleinder dan een Eend, zwart van Pluimadie, uitgenomen het voorste van
den Kop, dat wit is; boven en van achter ieder Oog ryst een fraaye geelagtig witte
kuif, agterwaards over gekruld als een Ramshoorn. De Bek en Pooten waren rood.
Capitein COOK giste dat het de Alca Monochrora van STELLER was, vermeld in de
Historie van Kamtschatka; wy zagen naderhand verscheide van deeze Vogelen, en
zomtyds by geheele benden.
Eenige Inboorelingen kwamen op den negentienden, met drie of vier Canoes,
aanroeyen, zy hadden de Discovery eenigen tyd gevolgd en bereikten dat Schip
eindelyk. Een hunner maakte verscheide tekenen, zyn muts afneemende en
groetende op de wyze der Europeaanen. Een touw nedergelaaten zynde, hegtte
hy daar aan een klein dun houten doosje; dit welvastgemaakt, iets gezegd, en eenige
tekens gegeeven habbende, verlieten de Canoes de Discovery. Niemand aan boord
hadt eenig vermoeden dat dit doosje iets zou behelzen, tot men, naa 't vertrek der
Canoes, 't zelve toevallig openende, daar in een stuk papier vondt net opgevouwen,
waarop iets geschreeven stondt, zo als wy veronderstelden in de Russische taal.
Het jaartal 1778 las men boven aan, en in het geschrift
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zelve werd geweezen tot het Jaar 1776. Niemand onzer was geleerd genoeg om
het te leezen; dan de talletters weezen genoegzaam uit, dat anderen ons voorgegaan
waren in het bezoeken van dit naar gedeelte des Aardbodems; anderen, die aan
ons verbonden waren met andere banden dan die der gemeene Menschlykheid.
De hoop, om welhaast eenige Russische Kooplieden aan te treffen, was streelend
voor ons, die, in zo langen tyd, alleen verkeerd hadden met de Wilden van den
Stillen Oceaan, en des Vasten Lands van Noord-America.
Capitein CLERKE was eerst van meening, dat eenige Russen hier Schipbreuk
geleden hadden, en dat die ongelukkigen, Schepen ziende voorby vaaren, zich van
dit middel bedienden om dezelve van hun toestand te onderrigten. Met
Menschlievende Gevoelens, te dier gelegenheid vervuld, wilde hy byhouden, tot zy
tyd mogten hebben om zich aan boord te vervoegen. Dit denkbeeld kwam by Capitein
COOK niet op, deezen dagt het duidelyk, dat, indien zulks het geval geweest ware,
de Schipbreukelingen, om zichzelven en hunne Tochtgenooten redding te bezorgen,
eenigen hunner in de Canoes na de schepen zouden gezonden hebben. Om deeze
reden hieldt hy het voor veel waarschynlyker, dat het gevonden papier een
berigtschrift was, agtergelaaten door eenige Russische Handelaaren, die zich
onlangs op deeze Eilanden bevonden, om overgegeeven te worden aan de
eerstkomende Russen; en dat de Inhoorelingen, Schepen ziende voorbyvaaren,
dezelve voor Russische Schepen hielden, en beslooten hadden dit Briefje over te
geeven, in de verwagting dat zy dan aan land zouden komen. Capitein COOK zich
hiervan verzekerd houdende, hieldt zich niet op met verder onderzoek na deeze
zaake; doch zeilde Westwaards voort.
Op den één- en twintigsten 's middags, bevondt Capitein COOK zich op twee mylen
afstands van Halibuts Eiland. Rotzen en Klippen noodzaakten hem zo verre van 't
land af te houden, dat hy de Kust slegts van verre zag tusschen Rock Pount en
Halibut Eiland. Over dit en de nabygelegene Eilanden, kon hy het Land zien bedekt
met sneeuw; doch inzonderheid eenige Bergen, welker hooge toppen door de wolken
heen drongen. De Zuidwestlykste deezer Bergen ontdekte men dat een
Vuurbraakende Berg was, die, by aanhoudenheid, zwaare kolommen zwarten rook
o

opwierp. Dezelve is niet verre van de Kust afgelegen op de Breedte van 54 48 en
o

de Lengte van 195 45. Hy steekt
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uit door zyne gedaante, zynde een volmaakte kegel, en de Vuurmond is op den top.
Zeldzaam zag hy deezen Berg of eenige andere deezer Bergen, geheel zonder
wolken. Op enkele tyden was het beneden en boven helder: waarop een kleine
wolk, zomtyds twee of drie, de een boven de ander, het middelste gedeelte, als een
gordel, omvatte: 't geen, met den kolom van rook, tot een groote rechtstandige
hoogte, uit den top opklimmende en voor den wind heenen als een staart van eene
verbaazende langte uitwaaijende, eene zeer schilderagtige vertooning opleverde.
't Was opmerkenswaardig, dat de wind, op de hoogte tot welke de rook deezes
Vuurbraakenden bergs opklom, zomtyds rechtstrydig was met den wind in zee,
schoon dezelve fris opwaaijde.
In den naamiddag drie uuren lang voor stilte dryvende, vong het scheepsvolk
meer dan honderd Heilbotten, eenige woogen honderd ponden, en geen minder
dan twintig. Zy verschaften ons eene rechttydige verfrissing. Op de hoogte daar wy
vischten, op een afstand van drie of vier mylen van 't strand, kwam 'er een kleine
Canoe, geroeid door één Man van een nabyliggend Eiland. Het schip naderende,
nam hy den hoed af, en boog zich gelyk de voorgaande Bezoeker van de Discovery
op den voorgaanden dag gedaan hadt. 't Bleek klaar, dat de Russen gemeenschap
en handel met deeze Volken moesten gedreeven hebben; niet alleen uit hunne
aangeleerde beleefdheid, maar uit het voorheen overgeleverd Briefje. Doch thans
hadden wy hier van een nader bewys: deeze Man hadt een groenen laakenschen
broek aan, een overrok van zwart laken of stof, en een onderkleed van de
kleederdragt aan deeze streeken eigen. Hy hadt niets te ruilen, dan een graauwe
Vossenhuid, en eenig Vischtuig of harpoenen; de punten, een voet en meer lang,
waren net van been gemaakt, van dikte als een wandelstok, en gesneeden. Hy
voerde met zich een blaas, gevuld met iets 't geen wy veronderstelden traan te zyn;
want hy opende dezelve, nam 'er een dronk uit, en bondt ze weder digt.
Op den zes en twintigsten was, schoon de dag aanbrak, het weer zo dik en
nevelagtig, dat men geen drie scheepslengten kon vooruitzien; doch de Wind vry
gemaatigd zynde, waagde Capitein COOK het door te zeilen. Ten half vier uuren
werd hy ontrust, hoorende het geluid van blinde klippen aan den boeg van 't
bakboord. Het lood neemende, vondt hy acht- en twintig vademen waters, by
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het volgend worp vyf- en twintig. Onmiddelyk deedt hy het schip wenden en ankerde
ter laatstgemelde diepte, de Discovery, die zeer naby was, toeroepende om mede
te ankeren. Naa het verloop van weinig uuren, zag hy, den nevel een weinig
opgeklaard zynde, dat hy een zeer dreigend gevaar ontkomen was. Hy bevondt
zich drie vierde van een myl van de Noord. Oost zyde eens Eilands, 't geen zich
van het Zuidwesten tot het Noordoosten op omtrent een myl afstands uitstrekte.
Twee hooge rotzen, de een Zuid ten Oosten en de ander Oost ten zuiden, waren
ieder omtrent eene halve myl van de Schepen: en omtrent even verre van elkander.
Verscheiden blinde klippen lagen 'er rondsom, nogthans schryft Capitein COOK, hadt
de Voorzienigheid, in die donkerheid, de Schepen tusschen die rotzen heen gestuurd,
't geen ik op klaaren dag niet zou hebben durven waagen, en ons geleid op eene
ankerplaats zo goed, dat ik geen beter zou hebben kunnen kiezen.
Het Eiland, werwaards zy, op deeze Voorzienige wyze, heen geleid waren, ligt
ten Zuiden van Oonalashka, een ander Eiland, waar zy, naderhand, eene heerlyke
haven vonden, en werd door de Inboorelingen Samganooda geheeten. Hier nam
hy water in, doch vondt geen hout. Oonalashka is een dier talryke groepen van
Eilanden, welke zich tot op een zeer grooten afstand Zuidwestwaards uitstrekken,
o

van een zeer uitsteekende Kaap aan 't Vasteland van America, liggende op 51½
Noorder breedte; op de Kaart van Capitein COOK Alaska geheeten. Dit Eiland
naderende, zagen zy eenige Inboorelingen twee Walvisschen sleepen, welke wy
veronderstelden dat zy zeer kortling gedood hadden. Eenigen hunner vervoegden
zich nu en dan by de Schepen, en ruilden zommige kleinigheden met het volk; doch
bleeven nooit langer dan een vierde van een uur agter een aan boord. Zy scheenen
schuw; het Scheepsvolk oordeelde egter dat onze Schepen hun niet geheel vreemd
voor kwamen. Zy gedroegen zich ook met eene maate van beleefdheid, niet bekend
by geheel wilde Stammen.
Terwyl de Schepen in de haven van Samganooda lagen; kwamen verscheide der
Inboorelingen, ieder in een Canoe, en ruilden eenig Vischtuig voor Tabak. De Canoe
van een hunner, een jongman, viel om aan de zyde van een onzer boots. Ons Volk
greep hem, doch de Canoe dreef weg, en werd door een ander opgevischt en
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aan strand gebragt. De jongeling was, door dit toeval, genoodzaakt aan boord te
komen; op de eerste innoodiging trad hy in de kajuit, zonder de minste wederzin of
weigering te betoonen. Zyn kleed was een overrok, gelyk een hembd, gemaakt van
de huid eens grooten Zeediers, waarschynlyk van een Walvisch; daar onder hadt
hy een kleed van dezelfde gedaante, toegesteld van Vogelhuiden met de vederen
daarop, netjes zamengenaaid, de gevederde zyden droeg hy na 't lyf toe: het was
afgezet of uitgemonsterd met stukjes zyden stof; zyn muts was vercierd met twee
of drie soorten glaaze koraalen. Zyne eigene kleederen nat zynde, gaf Capitein
COOK hem andere, die hy zelve aantrok en dit zeer vaardig. Uit zyn gedrag en dat
van eenige anderen, werd hy verzekerd, dat dit Volk niet geheel vreemd is van de
Europeaanen, en eenige hunner gewoonten. Doch 'er was iets aan onze Schepen,
dat hunne nieuwsgierigheid gaande maakte: want de zodanigen die niet in Canoes
konden komen, verzamelden op de nabygelegene bergen om ze te zien.
Kort naa het ankeren, bragt een der Inboorelingen, een dergelyk Geschrift over,
als Capitein CLERKE voorheen ontfangen hadt; doch het was in de Russische Taal
opgesteld, welke niemand, gelyk wy reeds opmerkten, kon leezen. Dewyl het van
geen dienst kon zyn voor Capitein COOK, en voor anderen van gewigt, gaf hy het
den Brenger weder, en liet hem vertrekken, met eenige kleine geschenken: waar
voor hy zyn dank betuigde door het maaken van eenige buigingen als hy heen ging.
's Anderen daags zag Capitein COOK, langs strand wandelende, een hoop
Inboorelingen van beiderlei Sexe gezeten op het gras, het morgen ontbyt neemende,
bestaande uit raauwe visch, welken zy, met zo veel graagte, nuttigden als wy een
Tarbot met de best toegemaakte sous zouden eeten. Dikke nevels en tegenwind
hielden Capitein COOK daar tot den tweeden van July, 't geen hem gelegenheid
verschafte om eenige nadere kennis van het Land en de Inboorelingen op te doen.
('t Vervolg hier naa.)
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Zes brieven, behelzende het verslag eener reize na het eiland Man,
tusschen Engeland, Schotland en Ierland gelegen, gedaan in den
jaare MDCCLXXXIV.
Eerste brief.
MYN HEER,

Douglas, May 1784.
Het naar en droevig vertoon van het Eiland Man, zo als het zich uit zee opdoet,
deedt myn bloed als in de aderen verstyven. Maar misschien zal die akelige
aandoening vergoed worden, door de inwendige bekoorelykheden van 't zelve, in
beantwoording aan de hoope welke de Inwoonders my des gegeeven hebben. ----Ik zal u verslag geeven van elk voorwerp, van elke ontmoeting, zo als zy my
voorkomen, en van myne aandoeningen teffens, zonder dat ik my aan eenige orde
of schikking bepaale.
Laatstleden Donderdag trad ik, 's morgens vroeg aan boord van de Sloep George,
Capitein CLADWELL. Twee jonge Juffrouwtjes, eerst van de School te Liverpool
gekoomen, waren myne eenige Reisgenooten. Geen wind begunstigde ons om de
Mersey-stroom aftevaaren; dezelve lag geheel vlak en kaatste, als een spiegel, alle
voorwerpen aan den oever, en elk schip op den vloed, te rugge. Langen tyd hadden
wy werk, om de punt van Black-rock om te komen, en nog langer duur de het, op
de verveelendste wyze, eer wy den mond bereikten. De bergen van Welch
vertoonden zich op een afstand, ondanks het schoone weer, met sneeuw overdekt,
en Penmanmaur, als ten hemel ryzende, stak boven alle uit. De zyde van 't gebergte,
nogthans, 't welk wy in 't oog hadden, vertoonde het schriklykst aanzien niet, 't is
die kant alleen, welke na Anglesea ziet, die den aanschouwer met vervaaringe
vervult. ----- In den avondstond had ik het genoegen om de Zon op 't schoonst te
zien ondergaan, en de randen der wolken aan de westerkim op 't prachtigst te
vergulden.
Het gemis der Zonne werd vergoed door de opkomende Maan, haar flaauw
schynsel, op de golven, stak zeer af by de glinsterende zee, die, door de Zon
bescheenen, den geheelen dag onze oogen hadt doen schemeren. Ik voelde, door
eene lichaams ongesteldheid, my niet geschikt, om bot te vieren aan eene romaneske
droefgeestigheid: terwyl anders het beschouwen van de Maan, staatlyk aan het
uitspanzel voortgaande, terwyl eene diepe stilte rondsom heerschte, alleen
afgebrooken
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door het zagt geruis der zeegolven, daartoe wonder geschikt was.
Niettegenstaande de duisterheid, de naauwheid en kortheid van het hol waar in
ik lag, veel gelykende naar de nissen in de kerken, geschikt om de beeldtenissen
der afgestorvenen te plaatzen, werd dit door het Scheepsvolk voor het beste bed,
of de beste kooy, gehouden. In de daad, ik sliep den eersten nagt redelyk wel, en
stondt den volgenden morgen vroeg genoeg op, om de Zon te zien opkomen. Den
volgenden nagt werden wy overvallen door een hevigen storm, het slingeren en
schokken des vaartuigs deedt my vreeslyk zeeziek worden. Deeze ongesteldheid,
met de verveelende hitte in myn naauwbesloote slaapplaats, deedt my na verfrissing
boven op 't dek verlangen; doch toen ik poogde uit myn kooy te komen, vond ik de
helft van myn bedstede bezet door de kajuitsdeur, dien ik niet kon openen; dewyl'er,
door het schokken des schips, een zwaar lichaam was voorgerold. Alle handen
boven bezig zynde, zag ik weinig kans om schielyk myne vryheid te herkrygen. Ik
besloot, nogthans, te beproeven of ik door de kleine gebleeve opening kon heen
dringen; al myne kragten inspannende kwam ik zo ver dat ik met hoofd en hals 'er
door kwam, en nog wat dringende stak ik 'er het halve lyf uit; doch, helaas! hier bleef
ik zitten als een muis in den val, en ik kon my noch voor- noch achterwaards noch
op noch nederwaards beweegen. In deezen toestand bleef ik zeeziek, door de
schommelende golven als een kind in de wieg geslingerd. Hebt gy niet wel eens
aan den gevel onzer Gothische Gebouwen het uitsteekend gedeelte eens halven
Mans gezien, met den mond open om tot een geleider van het regenwater te dienen?
Dit is eene zeer vergezogte gelykenis, ik beken het; doch dezelve kan dienen om
u een naauwkeuriger denkbeeld te geeven van uw Vriend in deezen elendigen
toestand dan eene enkele beschryving ----- Eindelyk geraakte ik daar uit verlost,
door het schielyk omdraayen van den wind, die geweldig aanblaazende op die zyde
van het vaartuig waar ik hing, met een vreeslyk geraas, Theetafel, Porcelein, met
één woord alles wat beweegbaar was, omverre wierp; en de zwaarte, die voor de
deur was en dezelve vasthield, wegname, zo dat ze onmiddelyk openborst, en ik
te midden van dit alles voor over nederviel.
't Is onmogelyk met woorden een denkbeeld te geeven van de vreugd, welke zy,
die aan zeevaaren ongewoon zyn, gevoelen, wanneer zy, na eenen langen
verdrietigen tocht, aanlanden. Terwyl het Lichaam aangedaan wordt door de
onderscheide aandoeningen, ontstaande uit Zeeziekte en honger die dezelve
vergezelt, (schoon op den eigen tyd het gezigt van voedzel de ziekte doet
toeneemen,) vestigt zich de Ziel voornaamlyk op de genoegens, welke zy, aan land
gekomen
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zynde, verwagt. Wat my betreft, het denkbeeld van een goede kan koffy, en een
gemaklyk bed, hieldt my staande, en onbezweeken in 't midden van het gieren der
winden en het klotzen der golven; ja het verzagtte eenigermaate de
ongemaklykheden myner Zeeziekte. ----- Toen ik deezen morgen aan land stapte,
dagt ik volkomen in staat te zyn om het verrukkend genoegen te begrypen, van het
scheepsvolk op de Centurion, beschreeven in ANSON's Reize, wanneer het den voet
zette op 't strand van Juan Fernandes ----- 't Was een vermaak, 't welk men zich
niet ligt kan verbeelden, een zindelyke kamer te zien, en onthaald te worden op 't
geen ik geduurende den geheelen tocht zo ernstig verlangd hadt, naa twee dagen
en twee nagten bykans geheel doorgebragt te hebben, in een donker morssig bed,
waar de mond geen frissen adem kon haalen, maar een vundse Scheepslugt, en
het oor bykans niets hoorde dan het gesteen der zeezieken.
De vloed was over als wy in de Baay van Douglas kwamen, wy voeren na de
Stad met een Visschers boot, zeilende door een reeks ruwe en schriklyke rotzen,
waarop veele Paarden en Schaapen zich onthielden, nevens eene menigte van wild
Gevogelte. Het grootste gedeelte van deezen naamiddag heb ik in 't bed gesleeten,
en voel my door de koffy en slaap uitsteekend verkwikt. Mejuffrouw WILSON, myne
Waardin, is een Engelsche Vrouw, zo vet als een Zeepappegay, en zo goedaartig
als vet - van Zeepappegaaijen gesprooken; dit zyn Vogels die in de holen der rotzen
nestelen, byzonder op een eenzaamen klip, het Calf van Man geheeten, omtrent
een halve myl van den zuidlyksten uithoek deezes Eilands gelegen. Zy bestaan
byna geheel uit een klomp vet, en worden voor een zeer lekker beetje gehouden.
De rechte tyd om ze te vangen en te eeten is eerst in de maand Juny, zo dat ik het
genoegen niet zal hebben om 'er op onthaald te worden.
Ik heb de Stad Douglas doorgekruist en omgewandeld, deeze, schoon de grootste
op het Eiland, is kleinder dan onze Engelsche Marktvlekken van middelbaare grootte.
Zy ligt vry romanesk, op de zyde van een hoogen berg, die een gedeelte van deeze
Baay vormt, en heeft twee Kerken, behalven de Land kerk, die op eenigen afstand
van de Stad gebouwd is, en waar de dienst in de taal der Eilanderen gedaan wordt.

Tweede brief.
MYN HEER,

Casteltown, 2 May.
Omtrent vier uuren deezen naamiddag verliet ik Douglas, en
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kwam hier te Casteltown, vergezeld van Dr. C- een jong Arts, met wien ik kennis
maakte in Wilsons Koffyhuis. Volgens zyn eigen zeggen is hy vermaagschapt aan
eenige der aanzienlykste Familien op dit Eiland. ----- Hy at deezen dag in de Nunnery,
een klein schoon Landgoed, niet verre van Douglas, waar ik na hem vroeg, en
gebragt werd in de zaal, waar Mr. T ----- en diens gezelschap, naa het middagmaal,
zat. Deeze Heer, die zich als een zeer welopgevoed Man gedroeg, is zeer onlangs
Weduwnaar geworden. Welk een verlies moet een schoone en beminnelyke Vrouw
weezen, voor een Man van een keurig verstand, op eene plaats zo schoon als de
Nunnery.
De morgengodsdienst, en een weinigje nieuwsgierigheid, deedt my in de Kerk te
Douglas gaan. De vergadering bestondt uit een hoop welgeschikte menschen, en
men betoonde meer aandagts op den dienst, dan men gemeenlyk in Engeland
waarneemt. Hun nieuwe Bisschop was 'er voor de eerste keer tegenwoordig.
Woensdag zal hy te Peel staatlyk worden ingehuldigd, ik hoop 'er morgen avond te
zyn.
De weg van Douglas na Casteltown is in de daad schoon, het land aartig verdeeld
in bergen en valeyen; mangel aan geboomte is een in 't oogloopend gebrek van dit
tooneel. De rieten daken der hutten op dit Eiland worden voor 't geweld der winden
beschut, door eene soort van stroo-net, daar over heen gewrogt; de hutten zelve
zyn zamengesteld uit lei en zooden. ----- Het Dorp Bally-Salley, welk wy doortrokken,
is zeer vermaaklyk, men vindt 'er de overblyfzels van de Abtdye. Naa by dit Dorp
leidde myn Reisgenoot my in by zyn Oom, een groot Landhoevenaar alhier. Hy hadt
twee Zoons en twee Dogters, allen ongetrouwd, volwassen jonge lieden. Zy maaken
eene gastvry en morssig Gezin uit, waar in overvloed en kladdigheid heerschen.
Casteltown, schoon de Hoofdstad des Eilands, is een slegte kleine Stad, en de
voornaamste Gebouwen daar in zyn een slegt Kasteel, een slegte Kerk, een slegte
Academie en een slegte Herberg. Het Kasteel is de verblysplaats des Landvoogds;
en alle zaaken, die tot het bestuur des Eilands behooren, worden hier afgedaan
door twee Regters. Deemsters geheeten. Zo lang dit Eiland in handen was des
Hertogs van ATHOL, werd by de verkiezing deezer Deemsters de volgende
zonderlinge Eed hun voorgehouden. Gy zult recht doen tusschen den Man en zynen
Naasten, zo regtmaatig als de graat in een Haring van de twee zyden in het midden
ligt. Zints het Eiland aan de Kroon gehegt is, komt de Regeerwyze met die der
Engelsche Graafschappen overeen. Persoonen, die tot den Kerkdienst van Man
geschikt zyn, worden op de Academie alhier onderweezen; doch geenen geordend,
of 'er moet eene plaats opengevallen weezen. De Geestlyken kunnen hier van eene
wedde van vyf- en twintig Ponden zo goed leeven als de
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Engelschen van vyftig. Tot een voorbeeld van de goedkoopheid der leevensmiddelen,
schryf ik hier voor u af een der rekeningen in een Herberg my gegeeven,
L.
0

-

S.
0

-

D.
8.

Thee en
Koffy

0

-

0

-

4.

Een Pint
Wyn

0

-

0

-

9.

Een Pint Ale 0

-

0

-

2.

Een
Quartiertje
Haver

-

0

-

2.

't
Middageeten

0

Ik zit thans aan een Avondmaaltyd die 'er wel uitziet voor acht stuivers, in Engeland
zou ik 'er achttien voor moeten nederleggen.
(Het vervolg hier na.)

De vriendschap en edelmoedigheid.
Of de Geschiedenis van sayd, een Algeryn, en compian, een
Koopman van Marseilles.
Een Zedeleerende Gebeurtenis.
(Uit het Engelsch.)
Met den aanvang deezer Eeuwe hadt een Koopman van Marseilles, COMPIAN
geheeten, het ongeluk, dat hy, naa een manmoedigenden tegenstand gebooden te
hebben, genomen werd door een Algerynschen Kaper. De verwinnaar voerde hem
na Algiers, en verkogt hem tot Slaaf. De Kooper was SAYD, een der voornaamste
Regeeringspersoonen in dit Roofnest. Deugd treft men niet zelden zelf by barbaaren
aan SAYD omhelsde de Godsdienstbelydenis van het Land zyner Geboorte en
Opvoeding; dan hy zag met een oog vol droefheid, en een hart vol weedoms, al de
mishandelingen, welke de Christen-Gevangenen moesten ondergaan. ‘Zyn ze,’
sprak hy menigmaal tot hunnen Meester, of liever hunne Beulen, ‘zyn ze niet onze
medeschepzels; denkt gy het Opperweezen te behaagen, door uwe woede los te
laaten op deeze ongelukkige Slagtoffers, welken het Oorlogslot in uwe hand gesteld
heeft? Wie de Wet der Natuure schendt beledigt den GOD, dien wy aanbidden; den
GOD, die nimmer de bedryven van een wreed, medogenloos, hart zal vergeeven!’
Deeze gevoelens, schoon zy geenen indruk maakten op de verharde gemoederen
zyner Land- en Stadgenooten, doen ons reeds by voorraad begrypen, dat de
Koopman van Marseilles
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álleen den naam van Slaaf hadt. 't Is waar, hy poogde zich nuttig te maaken by den
braaven Musulman; zyne poogingen, om hem dienst te doen, waren onafgebrooken;
doch het waren de poogingen van een Vriend, yverig voor de belangen van een
Vriend, en de dankbaare SAYD toonde zich in de geringste, zo wel als in de
gewigtigste, bedryven gevoelig voor deeze poogingen. Hy gaf SAYD het opperopzigt
over zyne huislyke zaaken, en behandelde hem met een onbepaald vertrouwen.
COMPIAN smaakte, ongetwyfeld, in de onverwagte goedheid zyns Meesters, eene
verzagting van de Slaaverny; nogthans ontsnapte hem wel eens, zyns ondanks,
een zugt, en de kwyning was op zyn gelaad te leezen. 't Viel SAYD niet moeilyk
deezen onaangenaamen toestand zyns dagelykschen Medgezels te ontdekken, en
hy sprak hem indeezervoege aan: ‘Wat is het, myn Vriend, dat u zo zeer kwelt?
Vergeefsch poogt gy uwe kwelling te bedekken. Ik kan in uwe Ziel leezen, een
inwendig verdriet knaagt uw hart. Kunt gy klaagen over een Meester, die, afstand
van dien tytel doende, thans uw toegenegenste Vriend is?’ ----- Ach! riep COMPIAN,
in traanen uitbarstende: Ik ben zeker aan u verbonden door banden, die nimmer
kunnen verbrooken worden; door banden van altoosduurende dankbaarheid. Ja,
gy leest in 't binnenst myner Ziele; deeze is vervuld met de dankbaarste gevoelens
wegens uwe goedheid; doch staa my toe, my op uwe aandoenlykheid te beroepen.
Edelmoedige SAYD, zoudt gy, in myn toestand, niet door verdriet verteerd worden?
Kan ik vergeeten, dat ik een Vaderland...en in 't zelve eene Vrouw en twee Zoonen
heb? Zyt gy ooit Vader geweest? Myn eenige wensch is, hun slegts voor weinige
dagen te zien, hun aan myn hart te drukken, en zulk eene schikking op hunne zaaken
te maaken, als hun, in myn afweezen, de grootste veiligheid schenkt. ----- ‘Hoor my,
COMPIAN’ sprak SAYD, ‘ik wil het niet verheelen; gy zyt voor my noodzaaklyk geworden,
noodzaaklyk niet alleen ten aanziene myner tydlyke belangen; myne gevoelens zyn
onbaatzoekender. Indien gy van my gaat, ben ik van alles beroofd. Gy hebt myne
tederste en vuurigste Vriendschap verworven, gy zyt een voedzel myner Ziele, en,
indien ik u mis, weet ik zeker dat ik dit gemis niet zal kunnen overleeven.’ ----COMPIAN wierp zich neder voor de voeten van SAYD, uitroepende: Myn waarde
Meester! ----- ‘Ach!’ viel SAYD hem in de rede, met uitgebreide armen, ‘noem my
geen Meester, noem my uw Vriend, die niets hartlyker wenscht dan u te overtuigen
van eene Verknogtheid, voor welke, geloof my, slegts weinige Zielen vatbaar zyn!’
De Koopman van Marseilles beantwoordde eene Vriendschap zo inneemend met
eene wederkeerige van zynen kant; doch hy kon de zugt om Frankryk, om zyne
Vrouw en Kinderen
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te zien, niet dooven. Eene ziekte tast hem aan; SAYD gevoelt zich desgelyks
ongesteld; hy doet zynen Vriend allen mogelyken bystand en verlaat hem niet.
COMPIAN stelt hem voor. Wilt gy my in 't leeven spaaren, daar is maar één weg open
om my myne gezondheid weder te geeven; vergun my ééns myne Vrouw en Kinderen
te mogen zien! ‘Ach! wreede,’ riep SAYD uit, ‘waar is uwe Vriendschap jegens my?
Zeg wat gy begeert? Wilt gy deelen in myne bezittingen? Ik schenk het u; maar uwe
Vryheid te erlangen...my te verlaaten....Ik heb u meermaalen gezegd, dat gy
noodzaaklyk zyt tot myn geluk.’ ----- Hoor my, hervatte COMPIAN, houdt gy my voor
een Man van Eer? Durft gy u op myn woord verlaaten? ----- ‘Ja, Christen, ik twyfel
niet aan uwe Eerlykheid. 't Verschil onzer Godsdienstbegrippen heeft my niet
ongevoelig gemaakt voor uwe Deugden. Zints het eerste oogenblik dat wy elkander
zagen, heb ik u strikt gade geslaagen; en beken met het streelendste vergenoegen,
dat ik gevoelens in u ontdekte, die u aan myn hart dierbaar deeden worden, en hier
uit is eene verknogtheid gebooren, waar door ik my voor altoos aan u verloofde.’
----- Ach! edelmoedige SAYD, indien gy my dan agt en bemint, indien gy my
onbekwaam agt om myne Eer te schenden, staa my dan toe na myn Land te mogen
trekken, om ééns myne Vrouw en Kinderen te omhelzen, en ik zal wederkeeren.
----- ‘Zult gy wederkeeren, COMPIAN?’ ----- ik geef u hier op myn woord, myn
onkrenkbaar heilig woord. ----- ‘Gaa dan; sprak SAYD, zie uw Vaderland, uwe Vrouw
en Kinderen weder: maar wees gedagtig dat ik u te rug wagt; dat gy uw woord 'er
voor verpand hebt, en dat ik, indien gy, ten gestelden tyde, niet wederkomt, van
verdriet vergaan zal. COMPIAN! gy weet ik ben uw Vriend, nooit uw Heer, geweest.’
----- De Koopman wierp zich, weenende, in de armen van SAYD, zeggende: Ja, myn
dierbaare Weldoender; ja, ik zal wederkeeren tot de oude Vriendschapsbanden. Gy
zult zien, dat ik waardig ben, die onderscheiding met welke gy my altoos bejegend
hebt, en thans in 't byzonder betoont!
De Koopman van Marseilles rust zich toe tot de reize. SAYD poogt zyn
boezemsmert te verbergen. De dag des vertreks breekt aan: en op denzelven
vertoont hy al de gevoeligheid en tevens al de edelheid van Ziel. ‘Gaa,’ zegt hy: ‘zie
deeze traanen niet; denk, nogthans, dat uwe hand alleen dezelve kan afdroogen.
Ik zal de dagen en de uuren tellen, en nooit rust genieten, tot ik u wederzie!’ ----COMPIAN storte zyne erkentlyke Ziel uit met de nadruklykst spreekende traanen: hy
gaat scheep. Een Slaaf brengt hem een Brief met een kisje vol Sequinen; de Brief
behelsde. ‘Myn Vriend! weiger niet dit gering teken myner verknogtheid aan u te
aanvaarden:
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myn Leeven is aan uw Leeven verbonden; en tot uwe wederkomst zal myne Ziel
door verdriet verteerd worden!’
COMPIAN zag, naa een gelukkigen en spoedigen overtocht, Marseilles weder.
Welk eene vreugd, welk eene verrukking, genoot hy in de armen zyner Vrouwe! en
de omhelzingen zyner Kinderen! Hy beschikt zyne zaaken, door zyn lang afweezen
in verwarringe geraakt. Zyne Vrienden onthaalen hem geduurig; hy voelde het
vermaak, 't geen het hart doortintelt, wanneer men, naa eene uitlandigheid van veele
jaaren, zyn Vaderlyken grond weder betreedt, en bot mag vieren aan de genoeglykste
gewaarwordingen der Natuure.
SAYD bevondt zich in eenen recht tegenovergestelden toestand. Eene diepgaande
doefgeestigheid verbitterde zyn bestaan. Dikwyls beschuldigde hy zichzelven, dat
hy te onbedagt toegegeeven hadt aan de inboezemingen van Edelmoedigheid;
‘COMPIAN,’ dit waren zyne overpeinzingen, ‘COMPIAN zal nooit wederkeeren: een
misbruik van myne zwakheid maaken ----- ach, COMPIAN! hebt gy my vergeeten? ik
ben uw Slaaf geweest, ik ben die nog. In de bezitting van alle myne schatten, vind
ik niets van die geneugten, welke ik mogt smaaken als onze voor elkander geschikte
harten zich onderling uitstortten. Indien ik u, ô COMPIAN, niet weder zie, sterf ik
beroofd van allen troost.’ ----- Intusschen ontving hy brieven van Marseilles, opgevuld
met betuigingen van altoosduurende erkentenis. COMPIAN gaf 'er hem ook een
verslag in van den staat zyner zaaken; doch sprak van het stuk, waarin SAYD het
meeste belang stelde, geen enkel woord. ‘Ik zal, was zyn besluit, gewislyk bedroogen
zyn.’
De Koopman van Marseilles noodigde alle zyne Bloedverwanten en Vrienden,
op een heerlyk gastmaal. Naa den maaltyd werd het overige van den dag in
verscheide vermaakneemingen gesleeten. Het uur van scheiden naderde: en zy
stonden gereed, wanneer COMPIAN zeide: Blyft nog een oogenblik; ik heb iets van
het uiterste aanbelang aan u te ontdekken; gaa weder zitten en verwaardigt my met
uwe aandagt. ----- 't Geheele gezelschap wagtte met ongeduld wat hier zou gebeuren.
COMPIAN haalde een papier uit den zak, en reikte het zyne Vrouwe toe, zeggende,
dit is myn Uiterste Wil! ----- ‘Uw Uiterste wil! hoe...Waarom dien thans te voorschyn
gebragt - gevoelt gy uw dood ras aanstaande?’ ----- Neen, naar allen schyn is dit
myn geval niet; maar ik heb my gereed gemaakt tot myn vertrek. ----- ‘Uw vertrek!’
riep het geheele gezelschap met ééne stem, ‘verklaar, wat gy hier mede meent.’ - Dat ik gereed staa u te verlaaten ----- misschien voor altoos. Hierom ben ik zo
vlytig bezig geweest om alle myne zaaken in orde te brengen. Myne Vrouw en
Kinderen zullen even zeer reden hebben om voldaan te zyn. Ik heb hunne
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onderscheide belangen behartigd met al de naauwkeurigheid, die regtvaardigheid
en genegenheid kunnen inboezemen. Alles, wat in myn vermogen was, heb ik voor
hun gedaan; nu moet ik om my zelven denken. De Bloedverwanten van COMPIAN
begeerden de reden van dit zo geheel onverwagte vertrek te weeten. Ik zie, sprak
hy, dat gy angstvallig gist na de meening van 't geen u een raadzel schynt. Ik zal
het uitleggen; niemand uwer kan vergeeten weezen, dat ik, eenige maanden geleden,
hier komende, een Slaaf was, en de ketenen, die my binden, zyn van dien aart, dat
ze nooit kunnen gebrooken worden. ----- ‘Hoe, zyt gy nog geld noodig tot het betaalen
van uwen losprys? vindt gy des eenige verlegenheid, uwe Vrienden zyn gereed om
u met al hun vermogen by te springen.’ ----- Ik ben zeer dankbaar voor dit edelmoedig
aanbod; doch myne Vrienden kunnen my, in dit geval, niet dienen: want al konden
zy alle de schatten van Marseilles aan my schenken, ze zouden niet genoegzaam
weezen om myn schuld te betaalen.
Hierop deedt COMPIAN, met al de geestdrift eener deugzaame Ziele, een verslag
van de verpligtingen, die hem aan den Algeryn verbonden: en van de voorwaarde,
op welke hy verlof bekomen hadt om zyne Vrouw en Kinderen te zien; ten besluite
vermeldende, gy bemerkt dat geene bedenking, welke ook, my ontslaan kan van
myn eed: 't is de verbintenis van Pligt, Dankbaarheid, van Eer. ----- Een der
aanweezenden, wiens niets beduidend gelaat eene Ziel aankondigde van alle edele
gevoelens verstooten, en die desniettegenstaande zich veel liet voorstaan op 't geen
hy keurig oordeel noemde, liet zich hooren. ‘Myn arme COMPIAN! zyt gy wel by uw
verstand? Gy spreekt van Verbintenissen, van Eer en wat niet al...waarom zult gy
uw woord houden by zulk Volk? Zyn ze geen Turken? Zy gelooven niet in GOD!’ ----Zy gelooven in GOD, hernam COMPIAN, glimlachende, 't is waar, hunne
Godsdienstbelydenis verschilt van de onze; doch zy hebben, egter, dezelfde
denkbeelden van Eer, Braafheid en Deugd. SAYD ten minsten heeft zich altoos onder
die eerbiedenswaardige charactertrekken aan my vertoond. Hy is, daarenboven
myn Weldoender....myn Vriend. 't Is alleen in gevolg van zyn verlof, dat ik het
genoegen mogt smaaken om myn dierbaar gezin te omhelzen, en u allen nog eens
te zien. Ik zal na Algiers wederkeeren...myn Pligt roept my.......ik moet volstrekt
gaan.
Hy staat van tafel op; het geheele Gezelschap vernieuwt de aanzoeken en
smeekingen. Zyne Vrouw, zyne Kinderen vallen hem om den hals, vereenigen
traanen, gebeden, en weeklagten. De deugdzaame COMPIAN blyft onverzetlyk. De
bovengemelde spreeker vervoegt zich by hem met de houding van iemand, die een
redmiddel hadt uitgedagt. ‘Myn Vriend, indien gy uzelven volstrekt door een Eed
verbonden rekent, wy weeten wegen en middelen om u van die verbintenis te
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ontslaan: ik ken 'er twee......doch ik zeg u nogmaals, gy kunt mets aan die
schelmsche Turken verschuldigd zyn.’
COMPIAN is doof voor alle inboezemingen, welke zyn hart niet kan goedkeuren.
Zyn hart alleen raadpleegt hy, en gehoorzaamt 'er volkomen aan. Hy rukt zichzelven
uit de omhelzende armen zyns Huisgezins en zyner Vrienden, die hem weenende
na de haven vergezellen. Weest verzekerd; sprak hy tot zyne Vrouw en Kinderen,
dat ik onverduldig haak om my weder by u te vervoegen, dat my het scheiden
allerbitterst valt. Gy kunt myne aandoenlykheid niet in twyfel trekken...gy ziet 'er de
proef van. Was myn hart min vatbaar, ik schond myne belofte, maar ik weet, dat
SAYD my wagt; ik ben door de heiligste banden verbonden. Ik heb de pligten van
Egtgenoot en Vader volbragt. Voor ulieder belangen kan ik niet meer zorgen. Ik
moet thans voldoen aan de verpligtingen van Eer en Vriendschap. Vaar wel....geloof
my....gy zult nooit uit myn hart weezen. ----- Dit zeggende, rukte COMPIAN zich, met
een blykbaare wederzin, uit de klemmende omhelzingen, en tradt aan boord. Hy
waagde het niet de ooggen strandwaards te wenden, voelende dat hy gevaar liep
om te rugge gevoerd te worden, door die kragtige beweegingen der Natuure, welke
het zo bezwaarlyk valt te wederstaan.
Eindelyk bezeilt hy de haven van Algiers, en komt in het paleis van SAYD. Het
eerste berigt luidt, dat eene verregaande droefgeestigheid deezen vermeesterd
hadt, en dat hy gevaarlyk krank lag. COMPIAN treedt de kamer van SAYD in, vindt
hem liggen op een sofa, bykans den geest geevende. Hy werpt zich in diens armen
met deeze woorden. Myn Meester! myn Vriend! gy ziet my weder; ik kom om myn
Woord te houden en myn Pligt te volbrengen! ----- De vreugde van SAYD is
onbeschrysbaar. ----- ‘Zyt gy het COMPIAN! Zyt gy het! Ach! gy zult my het leeven
weder schenken. Ja, ik verteerde kwynende om uw afweezen. ----- Ik durfde niet
langer eene hoop koesteren....Ik vermoedde....Ik begon my te verbeelden de
Christenen....doch ik deed hun ongelyk....Edelmoedige en deugdzaame Zielen, ben
ik nu overtuigd, vindt men overal.’
SAYD dankte den Hemel en bewonderde de Grootmoedigheid en Trouwe van
COMPIAN, die voor hem zyn Vaderland, zyn Gezin, en alles wat hem op aarde kon
verbinden, hadt opgeofferd. Deeze Edelmoedige voer voort met hem alles te
betoonen wat Vriendschap en Dankbaarheid kon inboezemen. Ja; myn Meester,
sprak COMPIAN, (want met dien naam zal ik u altoos gaarne noemen,) 't was niet
noodig dat ik my door eene Belofte verbond. Vriendschap alleen zou genoegzaam
geweest zyn om my tot mynen waarden Weldoener te rug te brengen.
Te vergeefsch zogt SAYD zyn Slaaf te overtreffen in blyken van Verknogtheid en
Edelmoedigheid. Nu en dan vondt de een den ander in traanen, en zy zogten, egter,
voor zich zelven te verbergen uit welke bronnen zy vloeiden. COMPIAN
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hadt den Algeryn, van tyd tot tyd, meer blyk gegeeven van yver, werkzaamheid en
bekwaamheid. Alle de zaaken van SAYD gingen door zyne handen, op deeze hadt
hy eene schikking en geregeldheid beraamd, die de inkomsten zyns Weldoeners
verdubbelde. Zy poogden elkander voorby te streeven in het wederzydsch genoegen
van verpligten.
COMPIAN werd, desniettegenstaende, geknaagd door eene heimlyke zorge, welke
het oog zyns Meesters niet kon ontgaan, die, ondanks het genoegen, voortspruitende
uit het herkrygen van zyn Vriend en het leeven met hem, zeer droefgeestig werd
en allengskens erger. Diepgehaalde zugten en klagten ontglipten hem by wylen.
Men zou veelligt gezegd hebben, dat zyne ziel in arbeid ging, met iets worstelde,
en het tragtte te onder te brengen. COMPIAN moest onaandagtiger geweest zyn dan
hy was, om niet te zien, dat, wanneer SAYD het oog op hem sloeg, de hevigheid
zyner gemoedsbeweegingen zich ten allersterksten vertoonde.
Op zekeren avond bejegende SAYD zynen Vriend, met grooter betoon van
Vriendschap, dan hy tot nog gedaan hadt, en uitte, onder anderen, deeze taal.
‘COMPIAN! gy spreekt geduurig van myne gunstbetooningen. Ik kan nooit de
verpligtingen, welke ik aan u heb, beantwoorden; ik gevoel al de waarde der diensten,
door u aan my beweezen. Gy hebt alles aan my opgeofferd; en Ik....Ik heb het alleen
in myn vermogen gehad u te beminnen: eene schraale belooning waarlyk voor uw
edelmoedig en inneemend gedrag. Wanneer gy na uw Geboorteland wederkeert,
denk dan aan een Man...zeker geen uwer Landgenooten bemint u meerder,....Gy
waart nooit myn Slaaf....Gy waart my een Vriend...een Zoon. Indien gy myne oogen
sloot, zou myne geheele bezitting uw erfenis zyn. Maar ik moet my zelven dit
genoegen ontzeggen. Ach! COMPIAN! ik moet geweld doen aan myn hart....Vergeet,
waar heen ook uw lot u moge voeren, vergeet nimmer SAYD...Denk dat gy in hem
een Vriend agterliet......
Hy kon geen woord meer uitbrengen; zyne traanen, zyne geheel vertederde ziel
belette hem voort te spreeken. COMPIAN drukt hem, in eene vervoering van
aandoenlykheid, aan zyn hart, zeggende: Weldaadige Man! Aanbiddelyke Man,
kunt gy denken, dat ik immer zal ophouden u lief te hebben? ----- 't Is waar, myne
Echtgenoot en Kinderen....derzelver aandenken....verwekt, by wylen, de
aandoeningen van droefheid; doch de Vriendschap, welke ik u gezwooren heb, is,
te dier oorzaake, niet min vuurig, niet min opregt. ----- ‘Neen, myn COMPIAN!’ hervatte
SAYD, nog zigtbaarder dan voorheen ontroerd, ‘gy zult my niet overtreffen. 't Is de
pligt van SAYD, zulke opofferingen te gedenken en te beloonen. Staa morgen vroeg
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op, wy zullen eene wandeling na de haven doen...Geloof my, gy zult altoos dierbaar
aan myn hart weezen.’
COMPIAN was zeer ontroerd over de omstandigheid, waar in hy zyn Meester verliet:
en sprak by zichzelven. Bedrieg ik my? Welk een ramp heeft hem zo zeer neerslagtig
gemaakt? Vrugtloos poogde hy het te verheelen. Goede Hemel! spaar een leeven,
my zo dierbaar. Nooit beklom vriendschap een zo hoog toppunt!
De dag brak nauwlyks aan, of SAYD tradt in het vertrek zyns Vriends, die verbaasd
stondt op het aanschouwen van een zo verbleekt en ongedaan gelaad. Ach! myn
waarde Meester, wat schort u? hebt gy deezen nagt niet wel gerust? ----- ‘Niets,
niets, myn Vriend,...ik moet myn besluit volvoeren,...Ik heb het vast
bepaald...ja...volstrekt bepaald.’ ----- Verklaar, verklaar my dit geheim, myn waarde
Meester! ----- ‘Kom laaten wy ons na de Haven spoeden...helaas! gy zult het maar
al te ras ontdekken.’
De angst van COMPIAN klom allengskens hooger; hy kon zich met geene
mogelykheid verbeelden, wat SAYD zo moeilyk viel te ontdekken. Zy bereiken, onder
die worstelende aandoeningen, de Haven. COMPIAN ziet een schip leggen, waarin
SAYD verzoekt dat hy zou intreeden. Hy bewondert het schoone maakzel, de
Koopmanschappen en veelwaardige goederen, met welke het belaaden was; naa
alles bezien en nauwkeurig opgenomen te hebben, is hy de eerste die voorstelt van
boord te gaan. ‘Myn Vriend,’ liet zich toen SAYD hooren, onder een vloed van traanen,
‘myn Vriend, gy zult in dit Schip blyven...'t is het uwe. Te lang, veel te lang, heb ik
de regten der Vriendschap geschonden. Ga, en vervoeg u na uw Land, by uw
Huisgezin. Toon uwe Vrienden de ketenen, waarmede men te Algiers Slaaven,
gelyk gy zyt, belaadt.’ Hierop gaf hy hem een Gouden Keten, ryklyk met Diamanten
bezet, in Fransch geld misschien meer dan 500,000 Livres waardig; 'er byvoegende.
‘Dit is niets, in vergelyking met de gevoelens, welke gy in myn hart naalaat....doch
ik moet my van u afrukken...Zie, bid ik u, niet hoe veel deeze wreede scheiding my
kost!’ ----- COMPIAN, verbaasd, verstomd, en vervoerd, door die overmaate van
aandoenlykheid, welke deeze edele daad noodwendig moest voortbrengen, zogt
te vergeefsch zyn Meester in edelheid van Ziel te evenaaren. ‘Ik ben, sprak SAYD,
uw Meester geweest, en 't is uw pligt te gehoorzaamen!’ dit zeggende drukte hy
hem aan zyn boezem.
Ten laatsten namen deeze twee, elkanders ongemeene Vriendschap zo waardig,
een hartbreekend afscheid. COMPIAN kwam te Marseilles, en, by zyne Huisgenooten
gekomen, borst hy uit. Denk hoe zeer ik u bemin; om uwent wil heb ik den
dierbaarsten Vriend en edelmoedigsten Weldoender verlaaten. Gy zult 'er de proeve
van zien. Ik heb een Schip medegebragt, 't welk, met de
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goederen, meer dan 1,100,000 Livres waardig is; dit Schip, deeze goederen is een
Geschenk van zyne hand. Myne Vrienden smeekt, smeekt altoos Zegeningen af,
die op het hoofd van den overgelyklyken SAYD nederdaalen!
De Man zyner kennisse, die voorheen van oordeel was, dat men den Turken geen
woord moest houden, kwam een bezoek by COMPIAN afleggen; die zich niet kon
bedwingen hem te gemoet te voeren. - Denkt gy dat veelen van ons Christenen
dien Turk in edelheid van hart en grootheid van gedrag zouden overtreffen!
COMPIAN onderhieldt eene bestendige briefwisseling met SAYD, en elke brief, dien
hy schreef, was met traanen besproeid. Eenige jaaren daar naa, als hy zich gereed
maakte nog eene reis te doen, om het genoegen te genieten van zyn Weldoender
nogmaals te zien en te omhelzen, tastte hem eene krankheid aan, die hem wegrukte.
SAYD ontving de tyding van den dood zyns Vriends met zo veel aandoening, dat de
droefheid hem te eenemaal vermeesterde, en hy zyn geliefden COMPIAN welhaast
ten grave volgde.

Aanmerkingen over het onderscheid tusschen smaak en vernuft.
(Ontleend uit H. BLAIR'S, Lectures on Rhetoric and the Belles Lettres.)

Smaak en Vernuft zyn twee woorden dikwyls by elkander gevoegd, en, te deezer
oorzaake, door onnauwkeurigen en onbedagtzaamen onder elkander verward. Zy
duiden twee zeer verschillende zaaken aan, het verschil kan zeer klaar worden
aangeweezen, en 't is van aanbelang zulks op te merken.
Smaak bestaat in het vermogen van te oordeelen; Vernuft in het vermogen om
iets voort te brengen. Iemand kan eene groote maate van Smaak hebben in
Dichtkunst, Welspreekenheid, of eenige andere der Fraaije Kunsten, die weinig of
bykans geen Vernuft bezit om in eene derzelven iets uit te voeren. Maar Vernuft
sluit altoos Smaak in. Vernuft verdient, over zulks, als een hooger Zielsvermogen,
dan Smaak, aangemerkt te worden. Vernuft behelst altoos iets van het uitvindende
en scheppende, 't welk niet berust in de enkele aandoenlykheid voor Schoonheid,
waar deeze zich opdoet; doch dat, daarenboven, nieuwe schoonheden kan
voortbrengen, en op zodanig eene wyze voorstellen, dat ze het gemoed van anderen
sterk aandoen. Verfynde Smaak vormt een goed Oor-
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deelkundige; doch Vernuft wordt er vereischt om den Dichter en Redenaar te vormen.
Hier hebbe men aan te merken, dat het woord Vernuft, in de algemeene betekenis,
zich veel verder dan tot het Voorwerp van Smaak uitstrekt. Het wordt gebezigd om
dat Talent of die Bekwaamheid, welke wy van de Natuur ontvangen hebben, om in
eenige zaak, welke ook, uit te munten, en aan te duiden. Indeezervoege spreeken
wy zo wel van een Vernuft tot de Wiskunde, als van een Vernuft tot de Dichtkunst
geschikt; van een Krygskundig Vernuft, en wat dies meer zy.
Dit Talent, of die Bekwaamheid, om in eenige byzonderheid uit te munten, is een
Geschenk der Natuure. Door Kunst en Oefening kan het Vernuft grootlyks
aangekweekt, doch door deeze alleen nooit verkreegen, worden. Naardemaal
Vernuft een hooger vermogen is dan Smaak, vinden wy 't, overeenkomstig met de
gewoone spaarzaamheid der Natuure, in bepaalder kring van werkzaamheid,
omschreeven. 't Is geenzins een vreemd verschynzel Persoonen te ontmoeten, die
een keurigen Smaak bezitten in verscheide beschaafde Kunsten tevens, als Muzyk,
Dicht- en Schilderkunst, Welspreekenheid; doch iemand aan te treffen, die het in
alle deeze meesterlyk uitvoert, is zeer zeldzaam: of liever zulk een wordt te
vergeefsch gezogt.
Eene soort van Algemeen Vernuft, of iemand, die even zeer en onverschillig zich
toelegt op verscheidenerlei Kunsten en Weetenschappen, zal waarschynlyk in geen
één uitsteeken. Schoon op deezen regel eenige weinige uitzonderingen mogen
vallen, gaat het egter, in 't algemeen, door, dat, wanneer de neiging der ziele geheel
gerigt is tot één voorwerp, op zekere wyze alle andere uitsluitende, de grootste kans
zich opdoet, om daarin, wat het ook zyn moge, uit te steeken. De straalen moeten
in één punt zamenloopen, om met te helderder glans te blinken. Deeze aanmerking
is van zeer groot gewigt, en behooren jonge lieden zich ten nutte te maaken, ten
einde zy, met nauwkeurigheid, gadeslaan, waartoe het aangebooren Vernuft hun
aanzet, en met yver dat spoor betreeden, waarop zy zich kunnen belooven te zullen
uitmunten.
Een Vernuft, voor een der Schoone Kunsten geschikt, veronderstelt altoos Smaak;
en 't is openbaar, dat de verbetering van Smaak zal dienen om de werkingen van
't Vernuft te bevorderen en te verbeteren. Naar gelange de Smaak van eene Dichter
of Redenaar zuiverder wordt ten opzigte van de schoonheden zyner opstellen, zal
dezelve hem zeker bystand bieden om keuriger schoonheden in zyn werk te brengen.
----- Vernuft kan, ondertusschen, by een' Dichter, by een Redenaar, zomtyds in veel
grooter maate dan Smaak gevonden worden; of, met andere woorden, het Vernuft
kan stout en sterk zyn, ter-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

503
wyl de Smaak noch vry kiesch noch zeer nauwkeurig is. Zulks heeft menigmaal
plaats in de kindsheid der Kunsten; een tydperk, waarin het Vernuft zich met veel
vuurs vertoont, en alles vol leevens volvoert; terwyl Smaak, die ondervinding noodig
heeft, en langzaamer toeneemt, den vollen groei nog niet bereikt hebbe. HOMERUS
en SHAKESPEAR dienen tot bekragtigende voorbeelden van het hier te nedergestelde.
In hunne bewonderenswaardige Schriften treft men blyken aan van ruwheid en
onkieschheid, die de meer verfynde Smaak van laatere Schryveren, wier Vernuft
by 't hunne niet kan haalen, hun zou hebben leeren vermyden.
Naardemaal alle menschlyke volmaaktheid bepaald is, zal dit, waarschynlyk, de
wet onzer Natuure zyn, dat het één en denzelfden Mensche niet gegeeven worde
met kragt en vuur iets te volvoeren, en, ten zelfden tyde, te letten op de mindere en
verfynde bevalligheden, behoorende tot de nauwkeurige voltrekking zyns arbeids:
terwyl, aan den anderen kant, een volkomen Smaak voor deeze mindere
bevalligheden, meestentyd, vergezeld gaat van eene vermindering in het verheevene
en sterke.

Het zelfbedwang.
Een Oostersche vertelling.
De Gunsteling eens Sultans wierp een steen na een Dervich, die hem om een
aalmoes vroeg. De vertoornde Geestlyke durfde geen woord kikken; doch hy raapte
den steen op, bewaarde dien; zich streelende met de hoope, dat, vroeg of laat, de
tyd zou gebooren worden om dien den trotschen en wreeden Gunsteling na 't hoofd
te werpen. ----- Naa een wyl tydverloops kwam men hem zeggen, dat deeze
Gunsteling by den Sultan in ongenade vervallen was, en op diens bevel in de Stad
zou' rond gereeden worden op een kameel, blootgesteld aan de bespottingen,
smaad en balddaadigheden des Volks. ----- De Dervisch hadt dit niet vernomen, of
hy gaat den steen zoeken: hy vat dien op; doch, naa een oogenblik bedenkens,
werpt hy denzelven in een put; zeggende: ‘Ik bespeur thans duidelyk, dat men zich
nooit moet wreeken. Is onze Vyand vermogend, dan begaat men eene
onvoorzigtigheid en dwaasheid; is hy ongelukkig, dan kan het van laagheid en
wreedheid niet worden vrygesprooken!’
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Luchtsgesteldheid te Amsterdam, augusti, 1785.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Aanmerkingen over de godlykheid van de leere der apostelen.
(Vervolg en Slot van bl. 468.)
Zo waarschynlyk de onlangs gemelde zwaarigheden, wegens de Godlykheid van
de Leere der Apostelen, in den eersten opslag, ook iemand moge voorkomen, even
zo valsch en onwaarachtig is dezelve, wanneer men ze onbevooroordeeld en van
naby beschouwd. Eenen iegelyken toch moet aanstonds blyken, dat het besluit zoo
onregelmaatig en verkeerd hieruit afgeleid en opgemaakt, te weeten: de Apostelen
hebben zoo veel elend, kruis, verachting en vervolgingen moeten ondergaan, by
gevolg is hunne prediking geene waare, en de Leere, welke zy verkondigd hebben,
geene Hemelsche Leere, in alle opzichten geheel ongerymd en valsch is; terwyl wy
veel meer, op goede gronden, daarin een sterk bewys meenen te vinden van de
waarheid hunner Zendinge en Godlykheid hunner Leere.
Men kan niet ontkennen, ja de Apostelen zelfs hebben het openhartig beleden,
dat zy, over het algemeen genoomen, gemeene, eenvoudige en onaanzienlyke
lieden waren. Men beschouwe hen in hunne uitwendige personeele omstandigheden
en in hunne betrekking tot hun ampt en begaafdheden, men zal wel ras in alle deeze
onderscheiden opzichten bemerken, dat eene byzondere Godlyke kracht hen tot
die zoo gewichtige bediening hebbe in staat gesteld. Het leeven der Evangelisten
en Apostelen is overbekend, en de waakende voorzienigheid heeft steeds gezorgd
dat de Evangelische waarheid ongeschonden bewaard, en tot ons wierdt overgebragt.
'Er legt ons aan de waarheid van de Leere en Godsdienst van Jesus zeker te veel
gelegen, om niet van de echtheid en geloofwaardigheid van het getuigenis der
Apostelen, op welken het toch byzonder in ons allerheiligst geloof aankomt, en
waarop het zelve gegrond is, overtuigd te zyn. Zy berichten ons
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van al 't geen zy gezien en gehoord hebben, en van al 't geen hen gelast en bevoolen
is, om aan de weereld bekend te maaken: zy moesten toonen, wi en wat zy, als ook
de krachten, waarmede zy uitgerust, waren, benevens alle de onaangenaamheden,
waarmede zy in hunnen dienst te worstelen hadden, en dat alles ----- op dat Gods
grootheid daaruit erkend wierdt, en de Godlykheid van Jesus leere daarby des te
heerlyker blyken zoude. Wie immers was een Mattheus, wie een Petrus, wie een
Paulus? Wie waren de overige Apostelen? Paulus leert ons dat God het geen by
de weereld voor gering en niet geoordeeld wierdt, hadde uitgekoozen, om zynen
naam, de leere van Jesus, en om de prediking van het kruis bekend te maaken.
Het behaagde der Godheid, om deeze, zoo gewichtige en der weereld zoo veel
heils aanbrengende bediening, om wyze en heilige reden, niet aan de eerste en
voornaamste lieden, die by de weereld in kundigheid, welspreekenheid, geleerdheid
en aanzien uitmunteden, maar veel meer aan eenvoudigen toe te vertrouwen, wyl
door dezelven veel gemaklyker die groote einden en oogmerken konden worden
bereikt, welken God met hunnen dienst beoogde. ----- Van eenen Tollenaar, die
daarenboven in dien tyd voor een ondeugend mensch gerekend, en met de snoodste
booswichten, en in 't oogloopende groote Zondaaren, wierdt gelykgesteld, kon men
met geen mooglykheid verwachten, dat hy door geschiktheid, redelykheid en
uitmuntenheid geloof verdienen, veld winnen en veelen in zyn belang voeren zoude:
even zoo weinig kon men zich zulks van Petrus eenen Visscher, en van Paulus
eenen Tapyt-weever belooven, die echter allen, op 't bevel van Jesus om hem te
volgen, alles aanstonds gewillig verlaaten en in zynen dienst overgaan. De uitwendige
omstandigheden des leevens, de geringe voorraad der Apostelen in het ligchaamlyke,
zyn allen bekend ----- alleen Johannes de Evangelist en Apostel was het, die, meer
voorzien van aardsche middelen en goederen deezes leevens, onder hen uitmuntede,
doordien hy, van goeden huize zynde, te Jerusalem een eigen' wooning hadt,
waarom Christus ook zeer waarschynlyk, te meer daar hy een zyner getrouwe en
standvastige jongeren was, hem zyner Moeder, toen hy aan het kruishout voor
zondaaren sterf, ter voorzorge en pleeginge aanbeval. Daarby komt, dat hunne
menigvuldige, zeer vermoeijende reizen niet weinig toebragten tot hun uitwendig
gering voorkomen. Op een
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Godlyk bevel moesten zy nu hier, dan daar henen trekken om het woord te prediken,
niet weetende wat hen daar ontmoeten zoude. Aan veele onheilen blootgesteld,
moesten zy dan hongeren en dorsten; en veelerlei ongemak te water en te land
uitstaan en verdraagen, waar door hunne ligchaamskrachten natuurlyk vervallen,
en zy in hun uitwendig voorkomen onaanzienlyk moesten worden; ja, voor smaad
en lasteringen niet ongevoelig, moesten zy, te midden hunner vervolgingen, in naare
kerkers en banden de grootste verzwakkingen gevoelen.
De handelingen der Apostelen, zoowel, als de Kerklyke Geschiedenissen, leeren
ons, dat zy de bitterste gevolgen van hunnen getrouwen dienst hebben moeten
smaaken, en het loon voor hunnen yver, de eene meer de andere min, in banden
en gevangenissen, zelfs in eenen wreeden dood, gevonden hebben. Boven dien
kan men hiertoe ook de aart en wyze hunner predikinge, en de inhoud der leere
welke zy verkondigden, als eene voornaame oorzaak aangeeven. Zy komen onder
verschillende volken, van onderscheiden tyden, gewoonten, zeden en
Godsdienstbegrippen, ouder volken, waar ongeloof, oude vooroordeelen, doldriftige
en verkeerde vaderlandsliefde, en gestrenge Godsdienst-wetten en plichten
heerschten, die, naar de onderscheiden hoofdneigingen en temperamenten,
overeenkomstig met de Lugtstreeken, waaronder zy leefden, veeltyds onvoeglyk,
ligtgeloovig en afgodisch, of onbuigzaam, hartnekkig en der blindheid geheel
overgegeeven waren. Zy moesten hervormers zyn, en aan de weereld prediken,
Jesus, dat hy de Christus is, die, als de Zoon van God, in de weereld kwam om
Zondaars te zaligen: die daarom voor de weereld stierf, opdat zyn dood een
verzoenofferhande voor de Menschen wierdt, en de Zondaar dus door zyn verdienst,
met ter zyde stellinge van alle eigene weerdigheid en werkheiligheid, Gode
aangenaam worden mogte. Zy moesten boete en vergeeving van zonden prediken,
en van de gerechtigheid getuigen, welke voor God geld, en het bloed van Jesus
Christus, als van zonden reinigend Joh. 1 v. 7. aan de weereld voorstellen. Het
Evangelium, door hun gepredikt, moest ook leeren, dat Jesus de beste vriend en
liefderyke Vader der Menschen, dat hy hun leeraar, Heer, weldoener en Koning
was, dien de weereld daarvoor erkennen en aanneemen moest. Het Evangelium
vorderde, op dien Jesus alléén te vertrouwen, hem in oprechtheid, zuivere
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onschuld, ongeveinsde Godsvrucht en alle andere deugden gelykvormig te worden,
en zyne voetstappen te drukken. Geen wonder dan, dat deeze Leere hun vreemd
was, en zy deeze Prediking voor iets nieuws en ongehoords aanzagen! Konden zy
dan wel zoo ligt besluiten om dezelve aan te neemen; te meer, daar zy hunne
valsche beginzelen en aangenoomene leerstellingen vaarwel moesten zeggen,
zouden zy Christus volgelingen worden?
Gods vaderlyke wysheid hadt wel gezorgd, dat men rondsom, onder de Jooden
en Heidenen, het gerucht vernoomen hadt van eene zoo zeldzaame gebeurtenis,
welke voor het Paaschfeest te Jerusalem was voorgevallen ----- dat daar een
Wondermensch, van wien gezegd wierdt, dat hy een Zoon van God was, by zoo
veele zonderlinge verschynselen en wonderwerken, daarby plaats gevonden,
gestorven was, die door de Jooden veroordeeld en door een heidenschen Rechter
was ten dood gebragt. Maar het scheen dat dit helle licht, door een schepel bedekt,
wel ras wederom wierdt uitgebluscht, zoo dat men, binnen korten tyd, hiervan niets
meer vernam. Even zoo weinig toejuiching kon de treffende inhoud van de
Apostolische predikinge by een verdraaid en ongeloovig geslacht verwerven. Was
het eene prediking geweest, gelyk die der Vernuftigen en Weereldwyzen, waarby
het vernuft alleen behoefde werkzaam te zyn, op eenen hoogdraavenden en cierlyken
toon voorgesteld, de verbeelding kittelende en zich met menschelyke
Weetenschappen alleen bezig houdende: of was derzelver inhoud een voorschrift
geweest hoe men het meest en best aan de weereld voldoen, de dartelende wellust
der zinnen streelen, aardsch en tydelyk voordeel kon bejaagen, ongetwyfeld zoude
dezelve zeer schielyk beminnaars en aanhangers verkreegen hebben. Maar de
Leere der Apostelen behelsde eene aankondiging van kruis, tegenspoed en
veelerleije wederwaardigheden; men sprak daarin van noodige zelfkennisse, van
weereld-verachtinge en zelfsverloocheninge: zulk eene prediking kon niet behaagen
aan een volk, 't welk zich alléén door zinlyke voorstellingen begoochelen en door
verkeerde weereldwyzen van het rechte spoor liet afleiden. Nu kon het den Apostelen
niet langer vreemd voorkomen, dat zy van de weereld veracht en gelasterd, vervolgd
en gedood wierden. Meer dan der Menschen en Engelen kracht, ja eene Godlyke
inlichting en versterking van den Hemel hadden zy noodig, om hunnen
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gewichtigen post getrouw waar te neemen. Zagen zy op de belooning voor hunnen
dienst, niets was dan in staat om het hun, als menschen, aangenaam te maaken.
De verhevenheid der zaake, voor welke zy streeden, de overtuiging van de hulpe
des Hemels, en het gewicht van de ryke belooninge naa deezen tyd, als mede de
troostryke herinnering van de zalige belofte hunnes grooten Meesters - deezen
alléén konden hen boven alle de rampen deezes leevens verheffen, standvastig in
al hun lyden doen zyn, en, om Jesus en zyns naams wille, geene naare kerkers te
ontzien, maar hen veel meer, zelfs door hunne gevaaren en gevangenissen, in hun
ampt sterken, en doen uitroepen, gedenk aan onze banden.
De Apostelen konden 'er niets tegen inleggen, wanneer men hen tegenwierp, dat
zy, naar den ligchaam zwak en bouwvallig, gering en onaanzienlyk waren, zy
loochenen het niet: zy belyden veel meer hunne eigen' onmacht en behoefte, maar
ontkennen daarby wel degelyk, dat zy daarom ongeschikt zouden zyn om het
Evangelium van Jesus te prediken, het welk den Jooden wel eene ergernis, den
Grieken wel eene dwaasheid, maar den geloovigen eene reuk ten leeven is; dat zy
daarom geene echte boden en gezanten des Hemels konden zyn; veel meer
toonende, dat Gods kracht in hen zwakken machtig was. God hadt hun dien grooten
schat des Evangeliums toevertrouwd, hoewel zy van geringe afkomst en
onwelspreekende lieden waren. In eene bevatbaare eenvouwdigheid en nochtans
verhevene deftigheid, wisten zy dien grooten schat tot de beste en door God
bedoelde einden te gebruiken, terwyl zy geleerd hadden ten rechten tyd te spreeken,
en uit hunnen schat oud en nieuw voor te brengen. ----- En was dit niet het beste
middel om veele mooglyke verwyten voor te komen, en veele zwaarigheden welken
hun ten laste gelegd konden worden, te ontduiken? de leere van Jesus en de
prediking van zyn Evangelium moesten wyd en zyd uitgebreid, overal bekend
gemaakt, en algemeen nuttig worden. Waren zy nu, door wier diensten dit groote
werk zoude verricht worden, lieden van aanzien en rang, van hooge geboorte en
uitgebreide geleerdheid, van groote en uitsteekende welspreekenheid geweest,
zoude men dan de uitbreiding deezer leere niet zeer ligt, en waarschynlyk zeer
schielyk, aan hunne gelukkige bekwaamheden, voorrechten en geschiktheden
hebben toegeschreeven? Zoude
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men dan aan hunnen smaaklyken en bevalligen redeneertrant niet aanstonds het
oor geleend en gezegd hebben; zy overreeden ons, zonder dat men ons overtuigt?
Maar nu het zulke geringe eenvouwdige, en daar voor by de weereld bekende lieden
waren, nu wierdt een ieder, die op hun doen en laaten, op hunne leere en daaden,
acht gaf, en die de voorstellingen van het gezond verstand niet rechtstreeks wilde
tegenspreeken, verpligt om openhartig te belyden: zy zyn meer dan gemeene lieden,
zy zyn boden van Christus en afgezanten des Hemels 2 Cor. V. vs 20, die de
menschen met God verzoenen, en de boetstemme Gods op aarde zyn. Zy bedienen
zich daarom van zulk eenen voorstellingsaart, welke het allerbest, aan het einde
en hoofdoogmerk van hunnen gewichtigen post, konde beantwoorden. Zaaken, die
algemeen nuttig en noodzaakelyk zyn, en weetenschappen waaraan der geheele
weereld zoo veel gelegen legt, moesten eenvouwdig, klaar, zoo duidelyk en
verstaanbaar voorgedraagen worden, dat men niet verre na de betekenis der
woorden en den zin en meening der spreekeren te zoeken hadt. 'Er waren dus even
zo min redenen om zich onvoorzichtig te verheffen, en onbedacht met verachtinge
op anderen neder te zien, als om zich ongeoorloofd en verachtelyk te vernederen.
Genoeg was het dat zy aan de weereld leerden, en daadlyk toonden, dat het
Evangelium eene Godlyke kracht was ter zaligheid, den geenen die geloofden Rom
I. vs. 16.
Mogte het nu noch aan genoegzaame blyken van de echtheid en Godlykheid
hunner leere ontbreeken, zoo konden Jesus Apostelen zich vrymoedig op zodanige
stukken beroepen, die ontegenzeggelyk beweezen, dat hunne leere van den Hemel,
dat het Euangelium, door hun verkondigd, Godlyk, en zy getrouwe knechten van
Jesus waren. Zy bevlytigen zich daarom, om op eene eenvouwdige en nochtans
krachtdaadige wyze te doen zien, door bewyzen, welken niemand, hoe weinig
ervaaren ook, op eenige gronden konde tegenspreeken, dat hunne prediking, en
de wonderwerken, door hun verricht en gedaan, ontegenzeggelyke en echte
kenmerken hunner Godlyke zendinge waren. Zy bekeerden door hunne predikinge
veele menschen, terwyl zy dezelve met veele wonderwerken bekrachtigden. En
welk een bewys ter bevestiginge deezer waarheid, konde men van hunnen
heldenmoed, gelaatenheid, geduld en onverschrokken' standvastigheid in hun lyden,
waardoor zy, als eerste belyders en vereerers van
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Jesus leere voorbeeldig waren, afleiden? Konden hiertoe ook vervolgens niet tot
een spreekend bewys dienen dat hun lyden en droefnissen, dat alle hunne
wederwaardigheden altoos de beste uitkomst en de gelukkigste gevolgen hadden,
terwyl zy onder al hun lyden eindelyk overwonnen? Konde men in dien tyd, waarin
de Apostelen leefden, wel krachtiger bewyzen vorderen? Het nieuwe verbond
beschryft ons alle deezen zeer naauwkeurig, en wy vinden dezelven, in het leeven
der Apostelen, getrouw en duidelyk aangetoond.
Jesus dienstknechten, door Gods geest onderweezen, kenden meestal hunne
lotgevallen, en de weerbarstigheid en tegenkantingen, welken hunne prediking by
de weereld zoude ontmoeten. Eene zorgvuldige en toereikende voorbereiding was
hun daar toe van nooden, terwyl het hun niet ontbrak aan genoegzaame gronden,
om hunne gezegden met zulke klaare bewyzen te bevestigen, dat 'er niemand iets
tegen inleggen konde, waaom zy zich dan ook veilig op hunne prediking, en op
derzelver kracht en uitwerking, konden beroepen. Waar toch konde men eenige
bewyzen aan geeven, ten blyke dat de voorstellingen der Weereldwyzen en
Vernuftigen, dat hunne verheven' leertrant, en alombekende welspreekenheid, zulke
uitwerkingen hadden ten voorschyn gebragt, als men zag en getuigen moest dat
Jesus Apostelen daadelyk opleverden? 't Is waar, in de kennisse der natuur en
haare krachten, hadt men eenige vorderingen gemaakt, men wist de
vernuftswaarheden en schoone weetenschappen, op eene streelende wyze,
beminnelyk te schetzen, men wist daardoor eere en aanzien, hoogachting en
toejuiching, allerlei lof en eenen goeden naam by de weereld te winnen; maar bragt
dit alles wel iets tot de waare en zedelyke verbetering der menschen by? Zy mogten
het oor kittelen en de verbeelding lieflyk streelen, het hart nochtans bleef 'er
ongeroerd en gevoelloos by. Geheel anders, daarentegen, was het met de Leere
en Predikinge der Apostelen gesteld. Hunne voorstellingen en bewyzen mogten
eenvouwdig zyn, zy gingen nochtans met eene Godlyke kracht gepaard. Zy
bedoelden niet alleen voor het verstand, kennis en weetenschappen, maar byzonder
voor het hart te arbeiden, om het zelve deugd en Godsdienst in te prenten. Gods
wil bekend maakende, poogden zy het verstand te verlichten, den wil te heiligen,
en langs den weg van waare boete en ongeveinsde bekeeringe, den
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zondaar tot zyn weezenlyk geluk op te leiden. Hoe ernstig en harttreffend waren
niet hunne redenen? Met hoe veel nadruks wisten zy niet, de bevelen hunnes
meesters leevendig voor te stellen en bekend te maaken, met hunne leere en leeven,
en eenen vertrouwlyken en welmeenenden raad en vriendelyken omgang, veele
harten te winnen en Christenen te maaken? Getuigen hier van zyn de heerlyke
uitwerkingen en vruchtbaare werkingen hunner predikinge, waardoor zeer veelen
geloovig wierden, en tot Jesus Godsdienst en het Christendom overgingen. Konde
en moest dit alles niet in de daad bewyzen, dat hunne leere van eenen geheel
anderen aart dan die der Weereldwyzen, dat zy van den Hemel en Godlyk was, en
dat Gods Geest hunnen getrouwen dienst verzelde? Hier by kwam noch, dat zy de
leere, door hun gepredikt, met wonderwerken bekrachtigden; verrichtende dezelven
op den wenk des Heeren, wanneer zy, door Gods Geest byzonder aangespoord
en gedreeven, hem daarom gebeden hadden. Petrus sprak wel eer tot den kreupelen
by den tempel te Jerusalem; Goud en Zilver heb ik niet, maar wat ik heb, dat geeve
ik u in den naam van Jesus Christus, van Nazareth, sta op, en wandel; en hy stond
op en wandelde, Hand: III. vs. 6, 7. Dezelfde Apostel wekt eene Tabéa op, terwyl
Paulus den verstorvenen Eutyches wederom leevendig maakt. Hoe veele spreekende
bewyzen van de voortreflykheid hunner leere en Godlykheid hunner zendinge?
Niemand konde daarom deeze groote verschynzelen tegenspreeken, terwyl ze allen
de kenmerken van echte en waare wonderwerken hadden. ----- Het bewys, 't welk
een' onbevooroordeelde weereld hieruit moest afleiden, en zulks bedoelden de
Apostelen, was onfeilbaar het volgende: ‘Mannen, Broeders! Gy ziet deeze daaden,
echte en waare wonderwerken, daaden, die nooit eenig bloot natuurlyk mensch
gedaan heeft en nooit doen zal; zy, die zulke daaden verrichten, zyn meer dan
natuurlyke menschen, en moeten door een hooger en Godlyke macht geregeerd,
en daartoe in staat gesteld zyn, en zyn dus ontegenzeggelyke bewyzen, dat, die
zulks verrichten, Jesus discipelen, waare Gezanten des Hemels, echte Leeraars
en onbedriegelyke, Apostelen van God zyn.’ By alle deeze klaare bewyzen voor de
Godlykheid der Apostolische Predikinge, konnen wy nu noch hunne voorbeeldige
heldenmoed, stille gelatenheid, aanhoudend geduld en onwankelbaare
standvastigheid voegen. Men behoeft slecht
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het oog te vestigen op het gehouden gedrag van Jesus dienstknechten en hunne
verschillende lotgevallen; en men zal aanstonds de sterkste en onloochenbaarste
bewyzen daar toe aantreffen. Hoe veel moeds behoorde 'er niet toe, om
onbevoorraad, en als behoeftig, hun ampt, vrienden, bestaan, vaderland, en al 't
geen hun lief was, aanstonds en vrywillig te verlaaten, en zich tot een land en volk
te begeeven waar zy geheel onbekend waren? Tot een volk waaronder
ongodsdienstigheid, vooroordeelen, bygeloof, toomlooze zinsopvolgingen, en
verregaande verkleefdheden aan de vaderlyke gebruiken en wetten, met veele
menschelyke leeren en instellingen verzwaard, den zetel beklommen hadden en
heerschten. Tot een volk, waaronder zy zich ligt verbeelden konden, dat zy hun
ampt, niet zonder kruis en lyden en de felste martelingen, zouden voeren konnen.
Zy kouden daarom aan de weereld, tot voorbeelden van onverzaagden heldenmoed
en stille gelatenheid, van een voorbeeldig geduld en onwrikbaare standvastigheid,
voorgesteld worden. Aan een onbereid volk wierdt hen bevolen eene Leere te
verkondigen, waaraan wel veel gelegen was, maar welke echter, doordien het
dezelve voor geheel nieuw en vreemd aanzag, door veelen, als verleidend zoude
verworpen worden. Eene Leere, welke zo wel kruis en elend als vergenoegen en
vreugde predikte, en voor den enkel zinlyken mensch, voor vleesch en bloed, eene
loutere dwaasheid was, ja wier inhoud leerde, dat derzelver belyders en getrouwe
verkondigers, met allerleie verdrietelykheden, met martelende banden en wreede
vervolgingen bekroond konden worden. Waren nu de Apostelen met vleesch en
bloed ten raade gegaan, waren zy niet byzonder door de Godheid gesterkt geworden,
zeer gemaklyk hadden zy dan hierby weigerachtig en ontrouw konnen geworden
zyn. Hoe veel vermogen moesten zy dus niet op zich zelven, op hun hart en
overtuiging, hebben, om een Canaan te verlaaten en een Egypten te verkiezen, om
vaderland en vrienden vaarwel te zeggen, en slachtoffers van onmenschelyke
wreedheid en fellen bloeddorst te worden? Welk eene heldenmoed en
standvastigheid, om zyne broeders gebannen, en aan den dood zelfs overgeleverd
te zien, en nochtans onverschrokken genoeg, om de zelfde zaak, waarom hunne
broeders geofferd wierden, manmoedig staande te houden en te beweeren? Geene
schrikbeelden van kerkers en naare gevangenissen, geene aakelige voorstellingen
eenes wreeden
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doods, geene schandelyke en heillooze rechtspleegingen van onrechtveerdige
rechteren, geene brandende houtstapels en bloedige moordschavotten, geen dood,
hoe langzaam pynigend en wreed ook, niets van deeze allen, was in staat, hen dien
weg te doen verlaaten, welken Jesus, hun te bewandelen, bevoolen hadt ----- Welk
een vooruitzicht dan toch bleef 'er voor deeze heilboden over? Ongetwyfeld verhieven
zy zich boven deeze aarde, en zagen op die groote voordeelen, die niet hier beneden,
maar aan den anderen kant van het graf, in de Eeuwigheid aan te treffen zyn, en
voor hen bewaard wierden. ----- Welk een bewys moest dit niet opleveren voor de
waarheid hunner zendinge en Godlykheid hunner leere?
Niet minder kon de gelukkige uitkomst en de heerlyke gevolgen van al het lyden
der Apostelen, ten bewyze strekken van de waarheid hunner predikinge. Wat toch
zoude van hun geworden zyn, by aldien zy zich door fellen angst hadden laaten
vervoeren, en onder al hun kruis bezweeken waren? Zoude Jesus prediking wel
dien gewenschten voortgang gehadt hebben welke wy zien, dat zy gehadt heeft?
Zoude de leere des Euangeliums wel tot alle volken zyn uitgebreid geworden, daar
wy, dank zy den Hemel! met billyke zielsverheffinge roemen mogen, dat dezelve
nu, zedert byna achttien honderd jaaren, zoo zeer bewaard, aan de weereld
gepredikt, en op ons is voortgeplant? Hoe veel zyn wy dan niet aan Jesus
dienstknechten en aan hunne getrouwheid verplicht? Zy wierden dikwils zeer beangst
- De eene zwaarigheid waren zy naauwlyks te boven gekomen, of veele anderen
deeden zich wederom op. Gedrukt en gebukt onder den last van zoo veele
bezwaaren, zouden zy, aan zich zelven overgelaaten, zeer ligt den moed hebben
konnen laaten zinken, zoo God niet zelfs hunne sterkte ware geweest; te meer, daar
men, naar de gedachten der volken van dien tyd, van meeninge was, dat zy, die
zoo hevig bezocht en gekweld wierden, by uitneemenheid, groote en onrechtveerdige
zondaars waren. Onaangezien alle hunne ligchaams zwakheden, bleeven zy onder
al hun lyden dan noch grootmoedig en onverschrokken. ‘Verwonderd u niet’ zoo
konden zy spreeken, ‘dat wy onder dien zwaaren last, onder allerleie wreedheid,
haat en verdrukkingen, echter welgemoed zyn en niet bezwyken, terwyl ons kruis
en lyden niet dan heerlyke uitwerkingen, en voor ons, zoo
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zalige gevolgen hebben; en dit moet u veel meer verplichten, om ons voor waare
knechten Gods, en getrouwe Apostelen van Jesus, aan te zien. Moeten wy alom
het lyden en sterven van Jesus aan ons draagen, God die ons geroepen, en in dit
ampt gesteld heeft, is getrouw, die wil en zal ons uithelpen.’
Hunne leere was waarheid en Godlyk eindelyk, door dien zy overwonnen. Welke
pynigende slagen hen ook mogten treffen, en tot welke wreede uitersten men hen
ook voerde, derzelver uitkomst en gevolgen moesten hun altoos dierbaar zyn, terwyl
zy verzekerd waren, dat zy eindelyk altoos overwonnen. Door een goed en kwaad
gerucht moesten zy hun ampt voeren, en daar zy, by de weereld, wel veracht, doch
in Gods oogen aangenaam, waren, en geleerd hadden allerlei leed met geduld en
zachtmoedigheid te verdraagen, konden zy de heerlykste werktuigen in de handen
van eenen wyzen God en den menschenbeminnenden Vader zyn, om de gaven
des Hemels, en de verlichtende genade van den heiligen Geest in hunne zielen, ter
verlichtinge der weereld, en ter uitbreidinge van de Evangelische predikinge, aan
te wenden. Wie toch konde hen scheiden van de liefde Gods? droefnis of angst,
vervolging, honger, naaktheid, of gevaar, of het zwaard? In dit alles, zeggen zy,
overwinnen wy verre, om diens wille, die ons heeft lief gehadt; want wy zyn
verzekerd, dat noch dood, noch leeven, noch engelen, noch vorstendommen, noch
het tegenwoordige noch het toekomende, noch eenig geweld, noch het hooge, noch
het diepe, noch eenig ander creatuur, ons kan scheiden van de liefde Gods in
Christus Jesus, onzen Heere, Rom. VIII. vs. 35-39. Zoo sprak en gedroeg zich
byzonder een Apostel Paulus, en zo verklaarden zich alle de overige getrouwe
dienstknechten van Jesus, ten bewyze, dat zy zich der leere en belydenisse van
hunnen grooten meester en leeraar niet schaamden, maar zich veel meer daar voor
in de bresse stellen, en, waar het 'er op aan kwam, dezelve met pyn en banden
belyden en met hun martelbloed, voorbeeldig en standvastig, bevestigen wilden.
Tot slot moet ik 'er noch eene aanmerking byvoegen. Men zoude mogelyk, daar
de schriften des Nieuwen Verbonds zoo veel van den voorbeeldigen heldenmoed
der Apostelen, van hunne onverzaagdheid in hun lyden, en van hunne
standvastigheid in de leere van Jesus gewaagen, hier
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tegen eenige bedenkingen konnen maaken, ten naadeele der bovengemelde
waarheid, doordien in dezelven, hier en elders, van eenige menschenvreeze en
kleinhartigheid, der eerste getuigen van Jesus, melding gemaakt wordt! Men zoude
daaruit mogelyk tot de gedagten konnen komen; of men wel zoo zeker op het
getuigenis der Apostelen staat maaken, en of men zich van hunne geloofweerdigheid
wel vergewissen konde? Men zoude mogelyk hier tegen konnen inwerpen en
vraagen: Hoe? Zyn Jesus Discipelen dan mannen geweest die in hunnen geheelen
wandel en Apostolischen dienst door den Geest van God zyn geleid geworden, zyn
zy zulke voorbeeldige en standvastige geloofshelden geweest, waarom zyn zy dan
door angst, schrik en bangigheid beloopen? Waarom zyn zy dan hier, dan daar
gevlucht? Waarom gezucht en hunne verlegenheid getoond? Waarom zoo veel van
hun lyden, treurigheid en vervolgingen gesprooken? Men kan niet ontkennen, dat
de Apostelen, nu en dan wel eens door schroom en vreesachtigheid zyn overvallen
geworden, maar! zyn zy dan daar door geheel weggesleept, hebben zy hunnen
post verlaaten, zyn zy ontrouw geworden? Is dan deeze hunne verschrokkenheid
een onbedriegelyk bewys tegen de Godlykheid hunner leere? Verliest het Euangelium
daardoor ook iets van zyne waardy? Wie waren toch de Apostelen van Jesus?
Waren zy geene menschen, en moesten zy geene menschen blyven? Waren zy
van alle menschelyke aandoeningen, van alle vreeze en schrik, geheel versteeken,
en voor het menschelyke niet meer vatbaar? Moesten zy hunne natuur verloochenen
toen zy Apostelen van Jesus wierden? Moest men hen van de aarde wegneemen,
en in den Hemel boven de Engelen plaatzen? Zyn zy in en by deeze hunne
angstvallige omstandigheden niet te ontschuldigen? De zwaarigheden zoowel hier
by gemaakt, als ook de verwondering hier over, zullen aanstonds wegvallen en
ophouden, wanneer men zich de menigte hunner rampen, de aanhoudenheid hunner
vervolgingen, de wreedheid hunner vyananden, en de verschriklykheid hunner
gevaaren, verbeeldt. Hoe gedroeg zich Jesus omtrent zyne jongeren, wanneer zy
treurig en verslagen waren? Verachtte hy wel de droefgeestigheid zyner volgelingen,
toen hy hun zyn aannaderend lyden en dood bekend maakte; of berispte hy hunne
billyke treurigheid? Wel verre van hun zuchten te misbillyken, vergunde hy hun veel
meer, om het volle hart
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en den zwoegenden boezem, door heete en silte traanen te ontlasten; wel verre
van hen deswegen te doemen, beurt hy hen veel meer op, vertroostende hen met
de heerlyke belofte, van hen haast te zullen wederzien, terwyl hunne treurigheid in
blydschap veranderd worden, en niemand hunne vreugde, welke dan bestendig
zoude zyn, van hen konde neemen.
Mogten zy dan, als menschen, door vrees overvallen en schroomachtig worden,
als Apostelen evenwel vertzaagden zy niet: wars van alle kleinmoedigheid, richtten
zy zich wederom op, en bleeven standvastig: verre van vertwyfeling, hoopten zy op
God, doordien zy, op hem vertrouwende, voor geene gevaaren, hoe groot ook,
beducht waren. En zo beweezen zy, daar zy overwonnen, de waarheid der Godlyke
belofte: die tot het einde toe standvastig blyft, zal de kroone des eeuwigen leevens
erven. ----Uit het geen wy dus, aangaande het gehouden gedrag van Jesus Apostelen, hier
ter neêr gesteld en aangeweezen hebben, kunnen wy veilig het besluit opmaaken
en zeggen: dat hunne uitwendige nederigheid, hunne behoeftige toestand en
onmacht, hunne rampen, banden en marteldood, geenzins iets konnen bewyzen
tegen de waarheid hunner zendinge, en Godlykheid hunner Evangelische predikinge,
maar dat alle deeze byzonderheden, veel meer, ontegenzeggelyke gronden
opleveren, zoowel voor hun voorbeeldigen heldenmoed en onwrikbaare
standvastigheid, als ook voor de Godlykheid des Evangeliums, voor de waarheid
der Leere, welke zy verkondigden, en voor de kracht van Jesus Godsdienst; en ons
Christenen overtuigen, dat het Evangelium van God is, en wy ons, in alle opzichten,
veilig en gerust, op de geloofweerdige getuigenissen van Jesus Apostelen, verlaaten
konnen.
A.
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Brief over den eenvoudigen toestel, enz. aan den heere T.P.
Schonck.
Door W. van Barneveld.
Wel Ed. Heer!
Ik ben overreed van uwe welmeenendheid en ernst, om de Scheikunst te beöeffenen.
Uwe bedenkingen geplaatst, in het Zevende Deel der Algemeene Vaderlandsche
Letteroefeningen, N. 9, op myn Eenvoudig Toestel, geplaatst in N. 6 van dat zelfde
Deel, hebben my zeer verëerd; 't kon my niet dan aangenaam zyn, beoordeeld en
verbeterd te worden, door een myner Kunstvrienden, die in de Scheikunst niet slegts
den ouden weg betreed, maar zig op verbetering en volmaaking dier Kunst toelegt.
Dan hoe veel te sterker zoud gy my veraangenaamd hebben, indien gy, met de
bedoelde verbetering, niet in andere gebreken gevallen waart.
Wy hebben één oogmerk myn Heer! ook is het ons beide, om de waarheid te
doen; derhalven twyffele ik geenzins, of wy zullen, te zamen werkende, in staat zyn,
om het beste Toestel, tot het vereischte oogmerk dienstig, uit te denken, vooral
indien wy de Theorie niet zonder de Praktyk doen werken.
Doe eens proeven met uwen verbeterden Toestel, en gy zult uwe dwaaling ras
ontdekken; elk die uwe verbetering goedgekeurd, en den beschreevenen Toestel,
in de oeffening naargevolgd heeft, zal de onmogelykheid, om op deeze wyze de
voortbrengzels van Scheikunstige Lichaamen te verzamelen, reeds ondervonden
hebben; elk die den aart der vloeistoffen kent, zal, zonder eenige proefneeming, by
de enkelde overweeging, gezien hebben, dat, schoon uwe Stellingen goed schynen,
derzelver praktyk onbestaanbaar is.
Ik zoude onaangenaam worden, indien ik hier meer wilde byvoegen. Het zoude
aan Kunstvrienden, in een tyd van lusteloosheid in de edele Weetenschap der
Scheikunst, althans in ons Vaderland, niet voegen, elkanderen onaangenaamheid
aan te doen. Wy moeten te zamen werken, elkanderen behulpzaam zyn, en dit kan,
meer dan vitteryen, de kunst het meest aankweeken. Ik wil derhalven geen een
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eenige aanmerking op uwe bedenkingen maaken; maar op uwen verbeterden Toestel
zal ik u slegts één misslag onder het oog brengen, en deeze is, naar myne meening,
zo gewigtig, dat uwe verbetering op niets uitkomt, aangezien de weg, die gy aanwyst
om Kunstluchten te verzamelen, in de praktyk onmoogelyk is.
Dan oordeel liefst zelf, myn Heer! by nadere overweeging en ondervinding durf
ik u veilig Regter laaten: gy wilt dan uwe Kunstluchten verzamelen, in een Molglas
met water, omgekeerd gesteld op een Plank, in de Tobbe met water, naar de
gewoone manier van PRIESTLEY, in plaats van aan de Pyp een Blaas te voegen,
voornamentlyk om het doorvreeten derzelve te voorkomen. De pyp wilt gy af hellende
hebben, om niet in de noodzaakelykheid te geraaken, van den vlugsten Spiritus
afzonderlyk op te vangen. Dan hier door komt gy in nieuwe ongelegendheden, die
ik, voor dat ik den Eenvoudigen Toestel beschreef, meer dan eens ondervonden
heb.
Gy weet immers dat de Lucht veêrkragtig is, dezelve zet door hette uit, en krimpt
door verkoeling in. Het Vuur, onder eenig destilleervat aangebragt, zet de Lucht in
het zelve vry aanmerkelyk uit, ontwikkelt de Kunstlucht, en dringt die door de Pyp
in uw Molglas; wanneer uw eene Molglas vol is, stelt gy een ander over de Pyp, om
meer op te vangen, dan wat gebeurt 'er, als uw vuur niet bestendig onderhouden,
of niet van tyd tot tyd vermeerderd word? gelyk dit laatste in veele bewerkingen
gansch niet te pas zoude komen. Zal, door de vermindering van een enkelen graad
des vuurs, de Lucht in uwe destilleervaten niet inkrimpen? en zal deze, om het
evenwigt te herstellen, het water uit de Tobbe niet naar zich tot in den ontfanger
trekken? terwyl de stand van uwe Pyp oorzaak zal zyn, dat dezelve als een Hevel
blyft voortwerken, en zal alle uwe overgehaalde Geest daar door niet onnut worden?
De minste uitwendige verkoeling, tegen uwe destilleervaten, kan deze inkrimping
te weegbrengen, en zie daar uw geheele oogmerk verydeld.
Immers, schoon ik van uwe Scheikundige naauwkeurigheid verwagte, dat gy
bestendig zult zorge draagen, dat het vuur onder uwe destilleervaten niet verslappe,
en van buiten op alles de naauwkeurigste agt zult slaan, om de inkrimping der Lucht
in uwe destilleervaten in alle gevallen voor te komen, zo zie ik daar van de volstrekte
onmoogelykheid in, aangezien uw vuur zo niet kan onderhouden worden, dat
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het zelve in het eene oogenblik niet eens een weinig heeter zoude kunnen worden,
dan in het andere. Dog gesteld, dit ware eens mogelyk, dan nog zoude 'er eene
andere reden zyn, die het onmogelyk maakte, om uwen Toestel, in alle gevallen,
te bezigen; want daar zyn bereidingen, in welke, op sommige tyden der
Luchtsontwikkeling, de Lucht, in de destilleervaten, inkrimpt of vermindert, niet
tegenstaande eene gepaste en juist geregelde hitte. Wy worden hier van niet
verwittigd, dan op het oogenblik, dat het reeds gebeurt, en als wy dit ondervinden,
is de voortgebragte Spiritus in den Ontfanger, met het te rug keerende water uit de
Tobbe, door de Pyp reeds vermeerderd, en nutteloos geworden.
Uwe bedenkingen zouden derhalven beter voorgekomen zyn, indien de Pyp, die
naar het Molglas met water gaat, in een opwaards klimmenden stand geplaatst was,
en gy de vles, om den vlugsten Spiritus afzonderlyk te verzamelen, volgens myn
Toestel had behouden; voorts, indien gy deze Pyp zo hoog onder het Molglas had
laaten opklimmen, dat het eind der Pyp, tot boven tegen den Bodem van binnen in
het Molglas, aangeraakt was. Dan het natuurlyk gevolg van de veerkragt der Lucht
in de destilleervaten zoude de proef ook hier doen mislukken; want het water uit het
Molglas en Tobbe trekt op, niettegenstaande dezen opklimmenden stand der Pyp,
gelyk een Zuiger van een Pomp, en men zal dus ook met deze verandering niet
volkomen slaagen. Meer behoef ik hier thans niet by te voegen.
Ik beken, myn Toestel, met de Blaas, is niet zonder gebreken, om dat de
doorknaaging der Blaas, in zommige Luchten, plaats heeft, en deszelfs
doordringbaarheid aan andere fyne Luchten, een wezentlyk beletzel is, om dezelve
voor ontäarding te bewaaren; dan omtrent dit laatste schynt gy in uwe bedenkingen
niet bedagt geweest te zyn. Dit ondervond ik reeds lang, vóór de Beschryving van
mynen Toestel, waarom ik thans de blaazen met oly insmeer, lenig maak, en met
zemelen zagtjes uitwryve, waar door de blaasen tweemaal 24 uuren en langer de
inflammabiliteit der Lucht kunnen bewaaren; dan ik stem toe dat 'er fyner Luchten
kunnen zyn, waarom de Blaas zeer bedrieglyk is. Ik heb in het gebruik der Blaas
dit gebrek toen plaats gegeeven voor andere gebreken, die my nadeliger
voorkwamen; kan derhalven een Molglas met wa-
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ter zonder zorg gebezigd worden, zoude het zelve zekerlyk voordeliger zyn.
Voorts is het insteeken der Glazen Pyp, in de destilleervaten willekeurig; is de
opening der voegen naar uwe meening te groot, ik heb 'er niets tegen, dat gy een
gat, in den ontfanger laat drillen; dog liever in den Hals, dan in den Buik der vles,
om dat dezelve, daar dikker zynde, minder zal inscheuren. Wat de doorvreeting van
het Lutum betreft, door de scherpheid van zommige Geesten; ik antwoorde, dat
dezelve geschied, op ieder afzonderlyk deeltje der oppervlakte van het Lutum, en
dat dit, derhalven, het zy dit Lutum groot of klein zy, met een evenmaatige byting
geschied.
Nog iets omtrent het gebruik van de Blaas en het Molglas: in de bereiding van
Spiritus Salis fumans Glauberi kan men noch Blaas, noch Molglas met water,
gebruiken, om dat de Luchtdamp dezes Spiritus de Blaas doorvreeten, en, in
aanraaking met water komende, terstond tot het zelve overgaan, verminderen, en
als 't ware op de oppervlakte van dat water versteenen zal. Dus zoude men, in dit
geval, volstrekt de kwik moeten bezigen in plaats van water. ----- in effervescentien,
daar vaste Lucht word ontwikkelt, zal de Blaas of het Kwikzilver in aanmerking
koomen vóór water, om dat het water deze Lucht anderzins ten grootsten deele
terstond zoude opslorpen.
Zie daar myn Heer en Vriend myne gedagten en ondervindingen op uwe
bedenkingen openhartig medegedeeld. Inderdaad, gy hebt my werkzaam gemaakt,
om naar andere middelen om te zien, ter volmaaking van deezen Toestel, en ik laat
my voorstaan, dat ik thans op den weg ben, om daarin te slaagen. Wilt gy nu uwe
handen met my in een slaan, om te zamen een Toestel, uit onzer beider Toestellen,
te vervaardigen, dat volmaakter is, ik biede, tot nut der Scheikunst, u myne hulpe
volvaardig aan. Ik ben met de vereischte agting,
Myn Heer!
Amsterdam,
den 10 Sept. 1785.
U Wel Ed. D.W. Dienaar en Vriend
W. VAN BARNEVELD.
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Natuurlyke historie van de kievit.
(Volgens den Heer DE BUFFON.)
Om de Kievit aan te duiden, gebruiken de Grieken drie benaamingen, Α᾽ιξ, Ἂεγα en
Ταως αγϱιος, de Latynen noemen haar Capella en Vanellus, de Italiaanen Paonzello,
de Franschen Vanneau, de Engelschen Lapwing, de Zwitzers Gyfitz, de
Hoogduitschers Gyvit, de Portugeezen Byde, de Poolen Cazayka, de Zweeden
Wipa, en de Turken Gulguruk.
Den Franschen naam Vanneau schynt deeze Vogel ontleend te hebben van het
geraas, 't geen hy, vliegende met zyn vleugelen, maakt, en veel gelykheids heeft
met het geluid van een wan, geschud om graan te zuiveren; de Engelsche Lapwing
heeft ook betrekking op het geduurig en geluidgeevend slaan zyner vleugelen. De
Grieken hadden, behalven de twee eerstgemelde naamen, op 't geluid deezes
Vogels slaande, hen den laatsten of dien van Wilde Paauw gegeeven, ter oorzaake
van zyn Kuif en aartige kleuren; ondertusschen is de Kuif der Kievit zeer verschillende
van die der Paauw, alleen bestaande in lange zeer dunne veertjes; en de kleuren
haarer Pluimadie, die onder aan het lyf wit is, vertoonen, alleen op een vry donkeren
grond, een schitterenden en na goud trekkenden weerschyn voor 't van nabyziend
oog. Veele der gemelde naamen zyn, gelyk de Nederduitsche, ontleend van 't geluid,
zo ook de Fransche, op veele plaatzen, als Dix-huit, Pivite en Kivite. Opvliegende,
slaat zy dit geluid een of twee maalen, en herhaalt het dikwyls onder het vliegen,
zelfs in den nagt, volgens het getuigenis van RZACZYNSKI: zy is sterk van vleugelen,
en bedient 'er zich veel van; zy vliegt langen tyd agter een, en beklimt een
verbaazende hoogte; op den grond zittende, schiet zy op, vliegt by kleine horten
voort.
Zeer lustig is deeze Vogel, onophoudelyk, in beweeging; hy maakt in de lugt de
vreemste gebaaren, neemt allerlei houdingen aan, zelfs met den buik om hoog
vliegende, dan eens op de eene en andere zyde, met de vleugels rechtstandig;
geen Vogel evenaart hem in deeze vlugge beweegingen.
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De Kieviten komen, met het begin van Maart, of op 't einde van February, by groote
benden, in onze velden, met een Zuiden wind nederstryken; zy zoeken het
Veldgewas, en 's morgens vogtige landeryen, om 'er de Wormen te betrappen, die
zy met eene byzondere behendigheid uit den grond weeten te doen komen. Wanneer
de Kievit die kleine aardhoopjes ontmoet, door de Wormen agtergelaaten, haalt zy
ze een weinig om, en, het gat ontbloot hebbende, trapt zy dan den kant des grond
met den poot, houdt het oog onwrikbaar op het gat gevestigd, en het lyf voorts stil;
deeze kleine beweeging is genoeg om den Worm te doen uitkruipen, die zich niet
vertoont of hy wordt opgesnapt. 's Avonds hebben zy 'er een anderen trant op; zy
loopen door het wassend groen, en voelen onder haare pooten de Wormen, die
met de koelte boven komen, wanneer zy zich ryklyk vergasten; voorts wassen zy,
in eenig nabyzynd water, Bek en Pooten af.
Zeer bezwaarlyk laaten zy zich naderen, en schynen van zeer verre den
Vogeljaager te ontdekken: gemaklykst vallen ze als het sterk waait; want dan kunnen
ze zeer bezwaarlyk opvliegen. Wanneer zy zich byeen verzameld hebben, en gereed
staan om te gelyk te vertrekken, beweegen ze allen te gelyk haare vleugels, en daar
deeze van binnen wit zyn, en de Kieviten digt byeen zitten, schynt de plek gronds
door hunne menigte bedekt, die zich eerst zwart vertoonde, eensslags in wit te
veranderen; maar deeze groote Maatschappy, die de Kieviten, by haare eerste
overkomst, uitmaaken, wordt verbrooken, zo ras de eerste voorjaarswarmte zich
laat voelen; twee of drie warme dagen zyn genoeg om ze te doen scheiden. Het
teken wordt gegeeven door de gevegten, die de Mannetjes met elkander houden;
de Wyfjes schynen te vlugten, en gaan het eerst weg uit het midden van den hoop,
als of zy zich des geschils niet aantrokken; doch met de daad om de strydenden tot
zich te lokken, en hun een nauwe en zagte verbintenis te doen aangaan, in welke
ieder Paar zich vergenoegt, staande drie Maanden dat de Paartyd en de zorg voor
het kroost duurt.
Zy leggen in April drie of vier langwerpige Eijeren, donker groen, met zeer veel
zwarte stippen; het Wyfje legt ze neder in moerassige velden op kleine aardhoogten,
boven het waterpas des lands; eene voorzorg, welke zy schynen te draagen om ze
voor den overloop des wa-
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ters te beschutten; doch die niet te min hun het middel beneemt om het nest te
bedekken, en 't zelve geheel bloot laat: om eene geschikte broedplaats te maaken,
agt het Wyfje het genoeg in het kruid, een klein rond te vervaardigen, 't geen welhaast
verdort, door de hette van den broedenden Vogel: wanneer men het veldgewas nog
fris vindt, oordeelt men dat de Eijeren niet lang bezeten zyn. Men houdt deeze
Eijeren zeer goed om te eeten, en in veele Landschappen verzamelt men 'er
duizenden, om ze ter markt te brengen. Men zou mogen vraagen, of dit geen roof
is, aan de Natuur gepleegd, daar wy, dus doende, de beginzels van eene Vogelsoort,
welke wy niet kunnen vermenigvuldigen, wegneemen? De Eijeren der Hoenderen
en andere Huisvogelen behooren ons, van wegen de zorge, welke wy draagen voor
derzelver vermenigvuldiging: doch die der vrye Vogelen komen toe aan de
algemeene Moeder aller weezens.
De Broedtyd des Kieviten duurt, gelyk die van meest alle andere Vogelen, twintig
dagen; het Wyfje zit steeds op 't nest. Indien eenig ontrustend voorwerp het Wyfje
dwingt het nest te verlaaten, kruipt het een stuk wegs door het Veldgewas heen, en
vliegt niet op dan wanneer het zich op eenen vry goeden afstand van het nest
verwyderd vindt, ten einde haar opvliegen de plaats niet aanwyze: de oude Wyfjes,
aan welken de Eijeren ontnomen zyn, stellen zich niet weder bloot aan het broeden
in een moerassig land; zy wyken na de Koornvelden, die hoog opgeschooten gewas
hebben, en leggen daar geruster een tweede broedzel; de jonge, minervaarene,
stellen een tweede broedzel aan gelyk gevaar als het eerste bloot, en broeden
zomwylen drie keeren op een en dezelfde plaats; doch ten lesten leggen zy maar
twee Eijeren, of zelfs maar één.
De Jonge Kieviten loopen, binnen twee of drie dagen, naa dat ze ter wereld
kwamen, in het veldgewas, den Vader en de Moeder volgende: deeze verraaden
zomtyds, door eene overmaat van bezorgdheid, hun klein gezin, 't zelve ontdekkende,
door onder een onrustig geschreeuw over het hoofd der Vogelaaren te vliegen; dit
geschreeuw verdubbelen zy, naar maate men de plaats nadert, waar de Jongen,
op het eerste teken van onraad, zich vlak op den grond hebben nedergevlyd; zich
gejaagd vindende, gaan zy loopende voort, en het is zeer bezwaarlyk, zonder hond,
ze magtig te worden: want zy zyn zo vlug als de Patryzen. Een zwartagtig dons
bedekt ze als dan,
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overkleed met lange witte vederen; maar met de maand July ruijen zy, en krygen
die schoone Pluimadie.
Als dan neemt de groote Maatschappy weder een aanvang; alle de Kieviten van
een moerassige streek jong en oud verzamelen byeen; die der omstreeksliggende
komen 'er by, en, binnen weinig dagen, zyn ze ten getale van vyf- of zes honderd
by elkander. Zy tuimelen in de lugt, of zwerven in de velden, en verspreiden zich,
naa den regen, in de bebouwde landen.
Men houdt deeze Vogels voor onbestendig, en waarlyk zy verblyven zelden meer
dan vier- en twintig uuren in een streek; doch deeze onbestendigheid is gegrond
op hunne weezenlyke behoefte: wanneer een land in één dag van Wormen geledigd
is, wordt de bende genoodzaakt 's anderen daags een anderen oord te zoeken. Met
de maand October zyn de Kieviten zeer vet, om dien tyd vinden zy den grootsten
overvloed van voedzel; dewyl, in dit vogtig jaarsaisoen, de Wormen by duizenden
uit den grond kruipen. Maar de koude winden, die omtrent het einde dier Maand
waaijen, doen ze weder in de aarde kruipen, en noodzaaken de Kieviten te
vertrekken: dit is de oorzaak, dat alle op Worm-aazende Vogelen, in onze
Landstreeken, en in 't Noorden, heenen gaan; zy zoeken hun voedzel in 't Zuiden,
waar dan de regentyd een aanvang neemt; doch, door eene zelfde noodzaaklykheid,
vinden zy zich gedrongen, met den Voortyd, zich na de Zuidelyke Gewesten te
begeeven; de overmaat van Warmte en Droogte brengt daar hetzelfde uitwerkzel
te wege, als de overmaat van Koude by ons; de Wormen verdwynen, en vertoonen
zich niet aan 's aardryks oppervlakte dan wanneer dezelve vogtig en gemaatigd is.
----- De Heer BAILLON, aan wien wy de keurigste berigten wegens de Natuurlyke
Historie der Kieviten verschuldigd zyn, versterkt ons in dit denkbeeld, van de oorzaak
van de wederkomst der Vogelen uit het Zuiden in het Noorden, door eene
waarneeming, die hy zelve deedt op de Antilles. ‘De aarde,’ schryst hy, ‘is,
geduurende zes maanden van het Jaar, op de Antilles, van eene verbaazende harden droogheid; in al dien tyd ontvangt dezelve geen drup regens. Ik heb in de valeijen
spleeten gezien, vier duimen wyd en eenige voeten diep; 't is onmogelyk dat als
dan eenige Worm aan 's aardryks oppervlakte zich onthoude; ook ontdekt men in
dien tyd der droogte geen een Wormëetenden Vogel op die Eilanden; doch zo ras
de Regen-
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tyd aanvangt, ziet men die Vogels met geheele benden aantrekken, welke ik
oordeelde te komen uit het laage en vogtige land der Oostkust van Florida, van de
Caiques en de Turksche Eilanden, en eene menigte andere onbewoonde Eilanden,
ten Noorden en Noordwesten van de Antilles gelegen. Alle die vogtige plaatzen zyn
de geboorteplaatzen der Watervogelen deezer Eilanden, en misschien van een
gedeelte des grooten Vasten Lands van America.’ ----- Deeze orde in 't vertrekken
en wederkeeren der Wormëetende Vogelen, is dezelfde in geheel ons Halfrond; wy
hebben 'er een byzonder bewys voor in de Kieviten. In Kamtschatka wordt de Maand
October, de Maand der Kieviten, geheeten; zy vertrekken dan van daar even als uit
(*)
onze streeken .
BELON schryft, dat de Kievit over geheel den aardbodem bekend is; in de daad,
deeze Vogelsoort is zeer wyd verspreid. Wy hebben reeds gezien, dat deeze Vogels
tot in den Oostlyksten uithoek van Asie gevonden worden; zy komen desgelyks voor
(†)
in de binnenste Landschappen van dit wydstrekkend gebied en door geheel Europa
heen. Op 't einde des Winters, vertoonen ze zich by duizenden in onze Landschappen
Brie en Champagne, zy worden in groote menigte gevangen; volgens de verzekering
van den Heer HEBERT, blyven 'er in Brie eenigen tot het diepst des Winters over.
OLINA stelt in Italie de groote vangst der Kieviten in November, en het blykt uit zyn
berigt, dat men aldaar deeze Vogels, den geheelen Winter door, by benden byeen
(§)
ziet .
De Kievit levert een zeer geagt wild op; in Lotharinge is een spreekwoord: Die
geen Kievit geëeten heeft, weet niet hoe Gevogelte smaakt. Ondertusschen hebben
de zodanigen, die de keurige grensscheiding stelden van Godsdienstige onthouding,
de goedheid gehad om de Kievit onder de Spyzen te tellen, die de onthoudenste
Mensch mag gebruiken.
'Er is geen onderscheid van grootte tusschen het Mannetje en Wyfje; doch 'er
doet zich eenig verschil op in de kleuren der Pluimadie; schoon ALDROVANDUS zegt,

(*)
(†)
(§)

Pikis Koatch, of Pikis alleen, wordt deeze Vogel geheoten. GMELIN Voyage & Siberie.
Lettres edifiantes, Trentieme Recueil. p. 317.
OLINA. p. 21.
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't zelve niet bemerkt te hebben: over 't algemeen bestaat dit verschil daar in, dat de
kleuren by het Wyfje zwakker, en de zwarte gedeelten met grys gemengd zyn. Haar
Kuif is ook veel kieinder dan die van het Mannetje, wiens Kop grooter en ronder is;
de Pluimadie van deezen Vogel is dik, en het dons sterk, dit dons is zwart naby het
Lyf; het bovenste en de rand der Vleugelen, na de Schoft, zyn wit, als mede de Buik,
de twee buitenste Staartpennen en de eerste helft der overige: daar is een witte stip
aan elke zyde van den Bek, en een streep van dezelfde kleur boven de oogen in
de gedaante van een Wenkbrauw: al het overige der Pluimadie is zwart in den grond,
maar verrykt met een schoonen metaalkleurigen weerschyn, na het groene en
goudkleurige trekkende, bovenal op den Kop en aan de veeren; het zwart aan de
Keel en den Voorhals is met witte vlekken gemengd; doch dit zwart vormt alleen op
de borst een breede ronde plek; die, gelyk het zwart der Vleugelpennen, schittert
met een metaalglans; de Dekveeren van den Staart zyn ros; doch daar 'er zich
dikwyls eene verscheidenheid opdoet in de Pluimadie van de eene en andere Kievit,
zou een breeder verslag van de byzondere kleuren geheel overtollig zyn. Wy merken
alleen nog op, dat de Kuif niet in het voormaar in het agterhoofd is ingeplant, 't geen
aan dezelve meer bevalligheids byzet: dezelve bestaat uit vyf of zes, tedere,
snavelagtige veertjes, schoon zwart van kleur, welker twee bovenste de andere
bedekken en veel langer zyn; de zwarte Bek is klein en kort, en na 't einde
omgekromd. WILLUGHBY merkt op, dat de Ooren van de Kievit veel laager staan
dan in andere Vogels: de Pooten zyn hoog, dun en donker rood, als mede het
benedenste kaale gedeelte der schenkelen; de staart steekt niet buiten de
ingeslaagene Vleugelen uit, de geheele langte des Vogels haalt elf of twaalf duimen,
en de zwaarte staat gelyk met die van een gemeene Duif.
Men kan de Kieviten als Huisvogels, volgens OLINA, voeden met het hart van een
Os, in reepen gesneeden; zomtyds zet men ze in de tuinen, waar zy van dienst zyn
om Wormen en Insecten te dooden; zy blyven 'er gaarne, en poogen niet weg te
vliegen. Deeze gemaklykheid om dien Vogel in een gevangen staat te houden,
ontstaat veel eer uit domheid dan uit gehegtheid aan den Eigenaar. GESNER spreekt
van witte en donkergevlekte Kieviten, van Kieviten zonder Kuif; doch hy zegt 'er niet
genoeg van,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

530
om te beslissen, of de eerstgemelde niet enkel toevallige verscheidenheden zyn,
en het dunkt ons, dat hy zich, ten opzigte van de laatstgemelde, bedriegt, en de
Plevier voor de Kievit neemt; hy schynt 'er zelve aan te twyfelen: want hy stemt
elders toe dat hy de Plevieren weinig kende, die zeer zeldzaam is in Zwitzerland,
en 'er bykans nimmer voorkomt, terwyl de Kieviten 'er in grooten getale zyn.

Hollandsche turfassche, dienstig bevonden ter bemesting der
wyngaarden.
(Journal General de France.)
‘Wy hebben niet willen in gebreke blyven, om deeze Waarneeming, die door de
Liefhebbers hier zo gemaklyk als onkostbaar kan beproefd worden, mede te deelen.
Zy komt uit handen van den Heer LE GROS, Baron DE MARCHE, en is van volgenden
inhoud.’
Men weet, dat men in Artois, waar de Baron DE MARCHE zyn verblyf houdt, geene
Wynstokken heeft. De weinige Wyngaarden, welke men daar kweekt, brengen geen
goede Druiven voort, dan wanneer ze tegen muuren op de zuider on geplaatst zyn;
en dan nog gaat het bezwaarlyk. Hy liet, in 't verloopen jaar, verscheide nieuw
ingeleide Wyngaardranken, op onderscheiden wyzen, bemesten. Het gunstigste
voor zyn jonge Planten vondt hy de Assche van Hollandsche Turf, in Artois bekend
onder den naam van Cendre de Mer. Hy is van gevoelen, dat het nuttig zou weezen
de Wynstokken daar mede te bemesten; te meer daar de meeste Wynen, gelyk
men wil, veel van hun deugd en geur verlooren hebben, zints men de Wynstokken
met mest heeft aangezet. 't Zou gemaklyk weezen overal die Turfassche te krygen,
en het vervoeren na de Wynstokken niet veel kan beloopen: dewyl één persoon in
een mande genoeg kan draagen voor veertig of vyftig Ranken.
Een der Ranken, by welken hy nauwlyks een halven hoed vol deedt strooijen,
schoot looten tusschen de acht en tien voeten lang: terwyl dezelve, in 't voorgaande
jaar, niet meer dan twee voeten konden haalen. ----- Dan men moet wel zorge
draagen, om die Turfassche zui-
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ver te hebben, dat is, niet vermengd met drie vierde deelen stof, gelyk de Turfassche,
die men te Artois verkoopt, veelal is: men verzamelt geel stof, 't welk men by den
weg vindt, en doet het onder de Turfassche; dit mengzel voor den zelfden prys
verkoopende, als of ze onvermengd ware.

Verslag van de heerlyke en schoone vertooningen die het
noorderlicht op hooge noordlyke breedten maakt.
(Uit het Engelsch.)
Omtrent den tyd des Herfst-zonnenstand, ziet men, in de Eilanden van Shetland,
tusschen 60 en 61 Graaden Noorderbreedte geleegen, alle nagten het Noorderlicht,
door de Inwoonders Merry Dancers of vrolyke Danssers geheeten, 't welk over 't
geheele Noorder Halfrond een breed en glansryk vertoon spreidt. ----- Op deeze
Noordlyk gelegene Eilanden, aanschouwt men dit Licht op alle heldere avonden,
en schenkt het grooten troost te midden der akelige en lange winternagten. Het
komt doorgaans met de scheemring aan den Gezigteinder te voorschyn, is
blaankleurig, naar 't geele trekkende: zomtyds blyft het in dien stand verscheide
uuren lang, zonder eenige zigtbaare beweeging: daar naa breekt het uit in stroomen
van sterker licht, zich in kolommen verspreidende, verandert allengskens in
duizenden van verschillende gedaanten, afwisselende in kleuren van geel tot het
hoogste rood. Dikwyls bedekken zy het gansche Halfrond, en leveren dan het
schitterendst vertoon op. De beweegingen zyn als dan verbaazend schielyk, en zy
verbaazen den Aanschouwer door de oogenbliklyke gedaanteveranderingen. Het
barst uit op plaatzen waar niemand het te vooren zag, vaardig door het uitspanzel
schitterende; 't wordt schielyk uitgebluscht, en laat een eenpaarige donkere streep
agter. Deeze ziet men weder heerlyk, op dezelfde wyze, verlicht, en weder in donker
verwisseld. ----- Op zommige avonden neemt dit Licht de gedaante aan van groote
kolommen, aan de eene zyde van het donkerst geel, en aan de andere afneemende
in helderheid, tot men het niet van het uitspanzel zelve kan onderscheiden.
Meestentyds hebben ze eene sterke schuddende beweeging, van
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het eene tot het andere einde, welke aanhoudt tot dat alles verdwynt.
Met één woord, wy, die alleen de uitersten zien deezer Noordlyke
Lugtverhevelingen, hebben slegts een flauw denkbeeld van derzelver glans en
beweegingen. Naar gelange van de gesteltenisse des Dampkrings neemt dit Licht
verschillende kleuren aan: zomtyds een bloedroode, wanneer het een schrikbaarend
verschynzel oplevert. De Landlieden neemen den toon van Propheeten aan, en
verschrikken de verbaasde Aanschouwers met de vrees voor Oorlog, Pest, en
Hongersnood. Dit bygeloof was niet byzonder eigen aan de Noordlyke Gewesten;
en deeze Lugtverhevelingen zyn van geene laate jaartekening. De Ouden noemden
ze het Noorderlicht, naar de onderscheide gedaanten, welke het aannam, een Balk,
een Pyl, een Fakkel, een dansende Geit, het Hol, het Vat, enz. In vroegere tyden
waren de Noorderlichten zeer zeldzaam, en trokken daar door meerder de opmerking.
Van de dagen van PLUTARCHUS, tot die van den Geschiedschryver RICHARD BAKER,
veronderstelde men, dat ze voorbeduidzels waren van groote Gebeurtenissen; en
de beangste verbeeldingskragt schiep 'er Legers van, die in het uitspanzel kryg
voerden.
Naa een vry geruimen tusschentyd, zo ik veronderstel, vertoonde zich het
Noorderlicht zeer schitterend, in Maart des Jaars MDCCXV-XVI. De Wysgeeren
sloegen het gade. Het Gemeen hieldt het voor een merkteken der invoeringe van
een nieuw Vorstlyk Huis. De nieuwigheid en vreemdheid heeft nu opgehouden, en
de oorzaak wordt, met eene hooge maate van waarschynlykheid, aan de groote
hoeveelheid van Electrike stoffe toegeschreeven.
In de Yszee, en op de Kusten van Siberie, is het Noorderlicht zo gemeen als in
Europa, en vertoont zich doorgaans met soortgelyke veranderingen. Zeker soort
verschynt geregeld tusschen het Noord-Oost en het Oosten, gelyk een verlichte
Regenboog, met een aantal luchtkolommen daar uit straalende; beneden den boog
is eene donkerheid, waardoor de Starren met eenigen glans heen schitteren. De
Inboorelingen merken dit Noorderlicht aan als een voorboode van Storm. ----- 'Er is
eene andere soort, 't welk een aanvang neemt met zekere afzonderlyke straalen
uit het Noorden, en andere uit het Oosten, voortkomende. Zy vermenigvuldigen
allengskens tot zy het geheele uitspanzel vervullen, en een glans verwekken zo
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schitterend als Goud, Robynen en Esmarauden; doch de verschynzels, die 't zelve
vergezellen, vervullen de aanschouwers met schrik; want zy kraaken, fissen en
spatten, en maaken een ruischend geluid, niet ongelyk aan dat van
Kunst-vuurwerken. Het denkbeeld, dat het Noorderlicht aan de Electriciteit den
oorsprong verschuldigd is, wordt door deeze beschryving zodanig versterkt, dat 'er
bykans geen twyfel overblyft wegens de oorzaak dier Lugtverschynzelen. De
Inwoonders zeggen, by dit verschynzel, dat 'er een hoop dolzinnigen voorby trekt.
Elk Dier is van schrik getroffen, zelfs de Honden der Jaagers zyn met zulk een
schroom bevangen, dat ze op den grond nedervallen, en onbeweeglyk blyven liggen
tot het verschynzel voorby is.
In de jammerlyke streeken van Hudsons Baay is, desgelyks, geduurende den
Winter, het Uitspanzel niet zonder schoonheden: Byzonnen en Zonnekringen zyn
'er algemeen; zeer helder en ryklyk geschilderd met alle de kleuren van den
Regenboog. De Zon gaat op en onder met een langen kegel van geelagtig licht. De
nagt wordt opgeklaard met het Noorderlicht, 't welk duizend verschillende straalen
van verschillende kleuren door het geheele uitspanzel schiet, die door het schynzel
der volle Maane niet weggenomen worden, en de Starren zyn als dan van eene
vuurige roodheid.

Berigt van het leeven en de schriften des hoogleeraars Leonard
Euler.
Ontleend uit de Eloge de M. LEONARD EULER, den 23 Oct. 1783, In de Keizerlyke
Academie der Weetenschappen voorgeleezen, door NICOLAAS FUSS, Hoogleeraar
in de Wiskunde en Lid dier Academie te Petersburg.
‘Hebben wy, door het mededeelen van twee Brieven, op zyn tyd, verslag gegeeven
van den dood des grooten Wiskunstenaars LEONARD EULER, den 7 Sept. O. Styl,
(*)
1783 overleeden , wy kunnen niet nalaaten een breeder berigt van het Leeven en
de Schriften diens verdienstlyken Mans, onzen Leezeren, ter

(*)

Zie de Algem. Vaderl. Letteroeff. VI. D. II. St. bl. 131 enz.
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hand te doen komen. De Hoogleeraar N. FUSS stelt ons hier toe in staat.’
De Academie van Petersburg kon niet nalaaten de dubbelverdiende schatting eener
Lofreden te betaalen aan de Naagedagtenisse van den grootsten Wiskunstenaar,
dien dezelve ooit gehad heeft; een zyner beste Leerlingen, de Hoogleeraar FUSS,
sprak dezelve uit; het voornaamste, dien grooten Man en zyne Schriften betreffende,
komt hier op neder.
LEONARD EULER zag te Basel, op den 15 April, des Jaars 1707, in 't welk ook de
Graaf de Buffon gebooren werd, het eerste Leevenslicht. Zyn Vader gaf hem, in 't
eerst zyner opvoedinge, eenige kennis van de gronden der Wiskunde: dan zo ras
hy zich op de Wysbegeerte begon toe te leggen, gaf hy zich bykans geheel aan de
Wiskunst over, met eene zo bepaalde geneigdheid, en zo groot eene geschiktheid
tot die Weetenschap, dat zyne vorderingen zyne Leermeesters versteld deeden
staan. Welhaast geraakte hy in kennis met JEAN BERNOULLI, de grootste
Wiskunstenaar van zyn tyd, die hem ras van alle zyne andere Leerlingen
onderscheidde, dan geen ingang kunnende verleenen aan de verzoeken des jongen
Wiskunstenaars, om hem byzondere lessen te geeven, boodt hy hem aan, alle
zwaarigheden, welke hy in een week tyds mogt ontmoet hebben in het beoefenen
van de zwaarste werken der Wiskundige Schryveren, des Saturdags op te lossen.
Eene overheerlyke Leerwyze; doch die niet kan gelukken, dan met een vernuft, zo
vuurig gepaard met eene zo onvermoeide bevlytiging, als EULER bezat, geschikt om
eerlang een Leermeester, die een Tydperk gezet heeft in de Geschiedenis der
Wiskundige Weetenschappen, voorby te streeven.
In den Jaare 1723 beklom hy den trap van Meester der Kunsten. De beide Zoonen
van BERNOULLI, in den Jaare 1725, op de Academie te Petersburg beroepen zynde,
zogten 'er voor hem eene plaats; dan om 'er zich toe bekwaam te maaken, lag hy
zich op de Geneeskunde toe: dit belette hem niet om eene Verhandeling te schryven
over de Natuur en den Voortgang des Geluids, en een antwoord op eene Vraage,
over het Masten der Schepen, welke de Academie der Weetenschappen te Parys,
den
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tweeden Prys, in den Jaare 1727, waardig oordeelde. Dit geschrift, en een der
stellingen door hem verdeedigd om de opgevalle plaats, als Leeraar in de
Natuurkunde, te Basel te verwerven, toonen dat de Heer EULER reeds vroegtyds
het oog geslaagen hadt op de Zeevaardkunde; eene Weetenschap, welke hy
naderhand met zo veele nieuwe ontdekkingen verrykte.
De eerste Deelen van de Academie te Petersburg leverden verscheide gewigtige
Vertoogen op van deezen jongen Wiskundigen, waar in eene wondere gemaklykheid,
om de zwaarste voorstellen op te lossen, doorstraalde.
'Er waren geen Werken over de Beweeging, uitgenomen twee of drie, welker
onvoldoenendheid EULER kende; hy zag met leedweezen dat de beginzels der
Wysbegeerte van NEWTON en de Phoronomie (of de Weetenschap van de Beweeging
der vaste en vloeibaare Lichaamen) van den Hoogleeraar HERMAN, Schryvers, die
het best daar over geschreeven hadden, onder het dekkleed der Synthetische
Leerwyze, den weg verborgen, langs welken zy de werktuigkunde met zo veele
gewigtige ontdekkingen verrykten; hy bezigde, om die aan te wyzen, de Analytische
Leertrant, welke hy zo meesterlyk verstondt, en hem in staat stelde om eene menigte
van vraagstukken, welker oplossing niemand voor hun hadt durven onderneemen,
op te lossen. Hy voegde zyne Ontdekkingen by die van andere Wiskunstenaaren,
en bragt alles tot een Stelzel. De Academie deedt dit Werk in den Jaare 1736 in
twee Stukken in 4to drukken. Dit Werk plaatste den Schryver in den rang der eerste
Wiskundigen van Europa; hier toe wrogt ook mede zyne Oplossing van het
Vraagstuk, over de Isoperimetrische Figuuren, (dat zyn de zodanige die eenen
gelyken omtrek hebben: maar desniettegenstaande naar haare vlakte ongelyk zyn.)
Een vraagstuk zo beroemd door het geschil tusschen de twee Broeders JACQUES
en JEAN BERNOULLI, daar ieder hunner de Oplossing meende gevonden te hebben,
terwyl geen van hun beiden het stuk in al deszelfs uitgestrektheid begreep. Het
aantal en de verdienste van alle de Verhandelingen, welke EULER verschafte, in de
Deelen der Academie, verbaasde, en men kon niet begrypen hoe één Mensch tot
zo veel arbeids was opgewassen.
De Muzyk was een zyner uitspanningen; en hy gaf, in 't jaar 1739, eene
Verhandeling in 't licht over de Theorie en de Berekening der Accorden, waar in
men nieuwe
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denkbeelden aantreft, die waarschynlyk groote Muzykanten van dienst zouden
weezen, indien het hun mogelyk ware de berekeningen des Wiskunstenaars te
volgen. EULER stelde ten grondbginzel, waar op by afging, dat het vermaak der
Muzyk bestaat in de gewaarwording der betrekkingen, welke de klanken tot elkander
hebben, zo ten aanziene van den duur in derzelver opvolging, als ten opzigte van
de veelvuldigheid der schommelingen in de lugt verwekt. 't Is op dit
bovennatuurkundig beginzel op alle de deelen der Muzyk toegepast, dat het Stelzel
van EULER rust.
De Heer EULER deelde, in den Jaare 1740 den Prys van de Academie der
Weetenschappen, met DANIEL BERNOULLI en MACLAURIN, twee der beroemdste
Wiskundigen ooit bekend. Dit was het beginzel zyns arbeids over de Aantrekking
en het Wereldstelzel, de gewigtigste toepassing, welke van de Wiskunde kan
gemaakt worden, en waarin niemand zich dermaate met voordeel onderscheiden
heeft als EULER.
De Koning van Pruissen, de Academie te Berlyn herstellende, riep hem derwaards.
Die Vorst schreef onzen Geleerden uit de Legerplaats by Richenbach, te midden
van zyne Oorlogsverrigtingen, welke in diens boezem de liefde tot de Letteren nooit
deeden verflaauwen. Zints dien tyd heeft EULER niet afgelaaten de Memorien dier
Academie met veele en diepuitgewerkte Stukken te vervullen; hy hieldt de hand ook
aan die der Academie van Petersburg, welke hem een Jaargeld liet behouden.
De Zeevaard en het Scheepbouwen behooren tot die Voorwerpen, welke op het
zeerst verdienden de naspeuringen van onzen Grooten Wiskundigen gaande te
houden. In den Jaare 1749 gaf hy eene breeduitgewerkte Verhandeling over die
stoffe in 't licht. Daar de Heer BOUGUER in 't Jaar 1746 zyn heerlyk werk uitgegeeven
hadt, waarin hy eene verlichte daadlyke oefening met de diepste bespiegeling
paarde, verschafte EULER in 't Jaar 1773 eene volkomene Bespiegeling over het
Bouwen der Schepen, hoe zich van dezelve te bedienen, geschikt naar de bevatting
van allen, die zich op de Zeevaart toeleggen. Nimmer heeft een Wiskundig Werk
een schitterender opgang gemaakt: te Parys werd 'er terstond eene nieuwe uitgaave
van vervaardigd. Men voerde 't zelve in op de Schoolen tot onderwys der Zeelieden.
De Koning beschonk EULER met eene belooning van 6000 Livres, ‘voor het nut 't
geen zyne
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veelvuldige ontdekkingen Frankryk en alle verlichte Volken gedaan hadden;’ dit zyn
de uitdrukkingen der Uitgeeveren van den Paryschen Druk. De Heer TURGOT, toen
ten tyde Controleur Generaal, haalde, op aanzoek van den Marquis DE CONDORCET,
den Koning over, tot dit betoon van Edelmoedigheid, en de Keizerin van Rusland
voegde 'er eene belooning van 8000 Livres by.
Een der diepzinnigste Werken van den Heer EULER is de Integral Rekening; hy
heeft de perken van die verheevene Rekening veel wyder uitgezet, dan de Uitvinders
hadden durven verhoopen. Het Derde Deel behelst de nieuwe soort van Rekening,
met welk hy de Analysis Infinitemale verrykt heeft, te weeten die der veranderingen.
Het vraagstuk, wegens de Isoperimetrische Figuuren, hadt 'er hem het eerste
denkbeeld toe verschaft. Dit denkbeeld werd gevat door den Heer DE LA GRANGE,
waardigen Opvolger van den Heer EULER op de Berlynsche Academie. Hy ontdeedt
dezelve van al het Geometrische, en maakte 'er een Analytisch Vraagstuk van, en
bragt het zo verre, dat hy het ontbondt door eene nieuwe wyze van rekenen, welke
de Heer EULER naderhand volmaakte onder den naam van Calcul des Variations;
dewyl de betrekking, tusschen de veranderlyke hoeveelheden, daarin zelve als
veranderlyk beschouwd wordt.
EULERS Verhandelingen over de Gezigtkunde hebben de eerste aanleiding
gegeeven tot de schoone ontdekking der Acromatische Verrekykeren, door DOLLOND
vervaardigd, welker aangelegenheid voor de Starrekunde de geheele wereld kent.
In den Jaare 1766 deedt de Keizerin van Rusland, die den Heer EULER wilde
wederschenken aan de Academie tot welke hy in zyne jeugd behoord hadt, hem zo
groote aanbiedingen voor zyn Persoon en Familie, dat de Koning van Pruissen hem
het verlof, om dezelve te aanvaarden, niet kon weigeren. Korten tyd naa zyne
aankomst te Petersburg, stortte hy in eene zeer gevaarlyke ziekte, die hem bykans
geheel van 't gebruik zyns gezigts beroofde: dan dit ongeluk belette hem niet zyne
Wiskundige Werken voort te zetten.
De aankomst van den Heer KRAFFT stelde hem in staat om een Ontwerp uit te
voeren reeds voor lang door hem gesmeed: om naamlyk in één Lichaam te
vereenigen alles wat hy, in een tydverloop van dertig Jaaren, gedaan hadt, tot
volmaaking der Werktuigen van de Gezigtkunde. Hy
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sloeg de hand aan dat Werk met zyne gewoone leevendigheid, en liet, in de Jaaren
1769, 1770 en 1771, drie Deelen in 4to over de Doorzigtkunde drukken.
Zyne Waarneemingen over de Maan hebben hem een groot gedeelte zyns leevens
bezig gehouden. Reeds, in den Jaare 1746, deelde hy aan 't Gemeen zyne
Maantafels mede, en in 't Jaar 1753, eene Theorie over de Beweegingen der Maane,
van welke naderhand TOBIAS MAYER gebruik gemaakt heeft, om de Tafels, van
welken zich de Starrekundigen thans bedienen, te berekenen. Die in Engeland
zitten, over de lengte op Zee, beslooten aan de Weduwe van den Heer MAYER een
Prys te schenken; doch lieten, ten zelfden tyde, aan den Heer EULER een Gift
toekomen van 300 Louïsen, tot eene belooning dat hy aan MAYER de Theoremes
of Formulen bezorgd hadt, die deezen in staat stelden om zo veel toe te brengen
tot het gewigtig Vraagstuk, wegens de lengte op Zee.
De groote Verhandeling van EULER met zyne Maantafelen verscheen in 't Jaar
1772; dit uitgebreid Werk vervaardigde hy in zyne blindheid, geholpen door zyn
Zoon JEAN ALBERT EULER, den Heer KRAFFT en den Heer LEXEL, die niet aflieten hem
hunnen bystand te leenen. Door dit middel vervaardigde hy een groot aantal
Memoriën. Nimmer heeft een Wiskundige zo veel gearbeid als hy, zo veel
onderwerpen behandeld, en met zo groote schreden vorderingen gemaakt, in de
Wiskundige Weetenschappen. Hy overleedt den 7 September O. Styl, aan eene
Beroerte. Hy was zints eenige dagen bezig geweest aan berekeningen over de
Lugtbollen van MONTGOLFIER; de Academie der Weetenschappen heeft ze doen
drukken in het Deel zyner Gedenkschriften, voor 't Jaar 1781, 't welk in dit Jaar 1785
uitkomt.
Van dertien Kinderen, in zyn eerste Huwelyk verwekt, zyn 'er acht in derzelver
Kindschheid gestorven; drie Zoons en twee Dogters volgden hem na Petersburg;
doch geene dan de Zoons hebben hem overleefd. De oudste, die zints lang de
voetstappen zyns Vaders drukt, is met rede beroemd, zo door zyne eigene Werken
als door het aandeel, 't welk hy gehad heeft aan den laatsten arbeid zyns Vaders,
en verscheide Pryzen behaalde op de Academien van Petersburg, van Parys, van
Munchen en Gottingen. ----- De tweede Zoon, Arts van haare Keizerlyke Majesteit
en Raad, deelt in eene agting, verdiend door zyne kunde, en door den yver, welke
hy betoont in het waarneemen zyns
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Beroeps. De Jongste Luitenant Colonel der Artillery, en Bestuurder van de
Wapenmaakery te Sisterbeek, is by de Geleerden bekend door zyne Starrekundige
Waarneemingen; hy was een der gezondenen om den overgang van Venus waar
te neemen. De oudste Dogter van den Heer EULER, in den Jaare 1781 overleden,
was getrouwd aan den Heer DE BEL, Majoor der Algemeene Staaten, en de jongste
was gehuwd aan den Baron VAN DEHLEN: zy stierf op haar Landgoed in het
Hertogdom van Gulik, in 't Jaar 1780. Deeze vyf Kinderen hebben den Heer EULER
Grootvader doen worden van acht- en dertig Kleinkinderen, van welken 'er nog zesen twintig leeven.

Uittrekzel van eene reize, door de capiteins Cook, Clerke en Gore,
na den Stillen Oceaan, in de jaaren MDCCLXXVI, MDCCLXXVII,
MDCCLXXVIII, MDCCLXXIX en MDCCLXXX, met de schepen de
Resolution en Discovery, om ontdekkingen in het noorder halfrond
te doen.
(Vervolg van bladz. 490.)

Oonalastika werd door Capitein COOK, op den tweeden van July MDCCLXXVIII,
verlaaten, en hy zette den koers Noordwaards. Op den derden van Augustus verloor
hy den Heer ANDERSON, zyn Chirurgyn, die reeds twaalf maanden aan de Teering
geweest was. Om de gedagtenis van dien waardigen Man te vereeuwigen, aan wien
hy veele keurige waarneemingen, de Natuurlyke Historie betreffende, te danken
hadt, noemde hy een Eiland, kort naa diens overlyden ontdekt, Andersons Eiland.
Op den negenden dier maand kreeg Capitein COOK, den westlyksten uithoek van
geheel America, tot nog bekend, in 't gezigt, en gaf het den naam van Kaap Prins
(*)
o
van Wales . Deeze Kaap ligt op de Noorder Breedte van 65 , 46′ en de Lengte van
o
191 . 15. Van hier stak hy over na een

(*)

Behalven Andersons Eiland, werden 'er andere Eilanden, Kaapen, Baaijen, enz. door Capitein
COOK waargenomen, op zyne reize van Oonalastika na Kaap Prins van Wales, alle nauwkeurig
getekend op een Kaart van de Noord-Westkust van America, en de Noord-Oostkust van Asia.
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Landhoek, die het Oostlykst gedeelte uitmaakt des Vastenlands van Asia, omtrent
dertien mylen van Kaap Prins van Wales gelegen. Dit is, gelyk naderhand bleek,
het Land Tehutski, door BEERING, in 't Jaar MDCCXXVIII, ontdekt. Capitein COOK
ankerde aan de Zuidwest zyde van deeze Kaap, in een Baay, die hy, zynde deeze
dag de tiende van Augustus, St. Laurens noemde. Zyne ontmoeting met de
Inboorelingen droeg zich in deezervoege toe.
Als wy in deeze Baay lagen, zagen wy aan den Noordlyksten oever een Dorp en
eenig volk, dat, op 't gezigt der Schepen, met verlegenheid en vreeze bevangen
scheen. Wy konden duidelyk bespeuren dat eenige Persoonen, met goederen op
den rug, landwaards in liepen. By deeze wooningen stelde ik my voor te landen, en
voer daar heen met drie gewapende booten, vergezeld van eenige Officieren.
Omtrent dertig of veertig man, ieder gewapend met een Piek, Boog en Pylen, stonden
op een opgaanden grond, digt by het Dorp. Als wy nader kwamen, traden drie hunner
na strand toe, namen beleefd hunne mutzen af, en boogen zeer laag. Wy
beantwoordden deeze beleefdheid; doch zulks boezemde hun geen vertrouwen
genoeg in om onze landing af te wagten; want, toen wy de boots op 't strand haalden,
traden zy te rug. Ik volgde hun, alleen, ongewapend: door tekenen en gebaaren
beduidde ik hen dat zy zouden staan blyven, en eenige geringe geschenken
ontvangen. In beantwoording hier van gaven zy my twee Vossenhuiden en een paar
Zeehondentanden. Ik kan niet zeggen of zy dan of ik eerst de geschenken overgaf:
want het scheen my toe, dat zy deeze dingen tot dat einde medegenomen hadden,
en zy ze my zouden geschonken hebben, schoon ze van my niets ontvangen hadden.
Zy scheenen zeer vreesagtig en voorzigtig, en gaven, door tekenen, hun verlangen
te kennen, dat ik niet zou toelaaten dat 'er meer van ons volk aan land kwam.
Wanneer ik myn hand lag op den schouder van een hunner, ging hy eenige schreden
te rug. Naar gelange ik voorttrok, traden zy agteruit, altoos in eene houding, gereed
om gebruik te maaken van hunne Pieken: terwyl zy, die zich op de hoogte bevonden,
gereed stonden, met Pyl en Boog hunne Landgenooten by te springen. Zonder dat
ik het bemerkte, hadden twee of drie myner medegenomene manschap zich onder
hun vervoegd. Eenige koraalen, uitgereikt aan die naast ons stonden, veroor-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

541
zaakten wel haast zekere maate van vertrouwen: zodanig dat zy zich niet ontrustten,
toen 'er meer van onze manschap zich by ons vervoegden: allengskens begon 'er
eenige ruiling. Voor Mesjes, Koraalen, Tabak, on dergelyke, gaven zy ons eenige
stukken hunner kleedinge en eenige Pylen. Doch niets van 't geen wy by ons hadden
kon hen beweegen om een Piek of een Boog af te staan. Deeze hielden zy altoos
in gereedheid, en alleen lagen vier of vyf persoonen dezelve af, terwyl zy voor ons
zongen en dansten: en zelf toen plaatsten zy ze, in zulker voege, dat ze dezelve in
een oogenblik konden opvatten, en te hunner geruststelling verzogten zy, dat wy
zo lang zouden nederzitten.
De Pylen waren gepunt met been of steen; slegts eenige hadden baarden, en
eenige een ronde punt. Ten welken einde zy de laatstgemelde gebruiken, kan ik
niet zeggen, of het moet zyn om kleine Dieren te dooden, zonder de huid te
beschadigen. De boogen waren even eens als die wy gezien hadden op de
Amerikaansche Kust, en gelyk de Èsquimaux gebruiken. De pieken of speeren
waren met yzer of staal gepunt en van Europisch of Asiatisch maaksel: niet weinig
moeite was 'er aangewend om ze te vercieren met snywerk en inlegzels van koper
en zeker wit metaal. Zy, die met boog en pylen gereed stonden, hadden de piek
over de rechter schouder hangen aan een lederen riem: over den linker schouder
hing een lederen gevulden pylkoker: eenige deezer pylkokers waren, schoon van
rood leder, fraay gestikt, en met andere cieraaden opgeproakt.
Verscheide andere dingen, inzonderheid hunne kleeding, weezen uit, dat zy een
veel grooter maate van vernuft bezaten, dan wy zouden verwagten onder een zo
Noordlyk gelegen volk aan te treffen. Alle de Americaanen, die wy gezien hadden,
na onze landing aan die kust, waren klein van gestalte, met ronde dikke aangezigten,
en uitsteekende kaakbeenen. Het volk, waar onder wy ons thans bevonden, geleek
'er niets na, het was kloek en welgemaakt, langwerpig van aangezigt. Met één
woord, het vertoonde zich als een geheel ander volk. Wy zagen noch Vrouwen,
noch Kinderen, Meisjes, noch Jongens, en geene oude lieden, uitgenomen één
Man met een kaal hoofd, en hy was de eenige die geene wapens droeg. De andere
scheenen uitgekooze Mannen, eer beneden de middelbaare jaaren dan 'er boven.
De oude Man hadt een
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zwarte streep over zyn aangezigt, welken ik in anderen niet bespeurde. Alled hadden
zy doorboorde ooren, en eenige daar in glazen koraalen hangen: dit waren de
eenigste bestendige cieraaden, die wy by hun ontdekten: zy droegen 'er geene in
de lippen: dit is eene andere byzonheid, waar in zy verschillen van de Americaanen,
laatst door ons ontmoet.
Hunne kleeding bestaat uit een muts, een rok, een broek, laarzen en
handschoenen, alle van leder gemaakt, alle wel toebereid: eenige met andere zonder
't hair. De mutzen slooten vry nauw om de hoofden; en, behalven deeze mutzen,
die de meesten droegen, kreegen wy 'er van hun eenigen, van hondenvel
vervaardigd, groot genoeg om hoofd en schouderen teffens te dekken. Hun hair
scheen zwart te weezen, dan hunne hoofden waren afgeschooren, of het hair zeer
digt daar by afgesneeden; geen hunner droeg een baard. Van de weinige Artykels
die zy van ons overnamen, stelden zy op Messen en Tabak den meesten prys.
Wy vonden het Dorp bestaande uit Zomer- en Winterwooningen. De laatste
gelyken volmaakt naar een kelder, beneden den grond gemaakt. Een derzelven,
door my bezogt, was langwerpig van gedaante, omtrent twintig voeten lang, en ten
minsten twaalf voeten hoog, van hout en de ribben van Walvisschen gemaakt, die
op eene geregelde wyze geschikt stonden, en verbonden waren door kleinder
stukken hout en been. Over dit gespant ligt een dekzel van grof rietgewas; en dit is
weder met aarde bedekt: zo dat het huis van buiten een heuvel gelykt, ondersteund
door een steenen muur, drie of vier voeten hoog, opgehaald aan de beide kanten
en het eene einde. Aan het andere einde is de grond schuin, oploopende, om by
den ingang te komen, te weeten een gat boven in het dak aan dat einde. De vloer
lag met planken, onder dezelve was eene soort van kelder, waar in ik niets zag dan
water. Aan het einde van elk huis, was een overwelfde plaats, die ik voor een
bergplaats hieldt: die bergplaatzen hadden gemeenschap met het huis door een
donkeren gang; en met de lugt, door een gat in het dak, gelyk komende met den
grond, waarop men ging; doch zy kunnen niet gezegd worden geheel onder den
grond te zyn: want het eene einde keert recht tot den kant der hoogte, langs welke
zy gemaakt zyn, en die met steen was opgehaald. Boven op stondt eene soort van
wagthuisje of tooren, van groote vischbeenen.
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De Zomerwooningen waren vry breed en rond van gedaante, na den top spits
uitloopende. Zy bestonden uit duune stokken en beenen, bedekt met de huiden van
Zeedieren. Ik bezag 'er een van binnen, en vondt eene Vuurplaats, digt by de deur;
hier lagen eenige houten vaten, alle zeer morssig. De slaapplaatzen waren aan de
zyde, en besloegen den halven kring; 'er scheen eenige onderscheiding in agt
genomen te worden; althans dit dagten wy te mogen opmaaken uit de afdeelingen
door vellen daar toe hangende. Beestenhuiden maakten de bedden en het
beddengoed uit, en de meeste vond ik droog en zindelyk.
Rondom de wooningen waren verscheide staaken opgerigt, tien of twaalf voeten
hoog; van denzelfden aart als wy waargenomen hadden op eenige gedeelten van
de Americaansche Kust; zy bestonden geheel uit beenderen, en scheenen geschikt
om visch en huiden te droogen, die in deezervoege geplaatst waren buiten het
bereik hunner Honden, die zy in groote menigte hadden. Deeze Honden zyn van
het Vossen soort, kloek van gestalte, verschillend van kleur, met lang zagt hair als
wol. Waarschynlyk bedienen zy 'er zich van om hunne sleden in den Winter te
trekken: van sleden zyn ze ryklyk voorzien, ik zag ze opgelegd in een hunner
Winterwooningen. 't Is ook niet onwaarschynlyk, dat de Honden een gedeelte van
hun voedzel opleveren. Verscheiden lagen 'er dood, welke dien morgen gedood
waren.
De Canoes van dit volk zyn als die der Noordlykste Americaanen; eenige, zo
groote als kleine, lagen 'er in een kreek by ons Dorp. Uit de groote vischbeenen en
die van andere Zeedieren, bleek het, dat de Zee hun het meerendeel van hun
onderhoud oplevert. Het Land deedt zich zeer onvrugtbaar op; geen boom of
kreupelhout konden wy ontdekken. Op eenigen afstand, westwaards, zagen wy een
reeks bergen met onlangs gevallen sneeuw bedekt.
In 't eerst veronderstelden wy, dat dit Land een gedeelte was van het Eiland
Alaschka, in de kaart van den Heer STAELIN getekend. Maar uit de gedaante van de
kust, de gelegenheid van het tegen over liggend Americaansche strand, en uit de
lengte, begonden wy welhaast te denken, dat het waarschynlyker het land van de
Tschutski was, of de Oostlykste uithoek van Asia, door BEERING, in den Jaare
MDCCXXVIII, ontdekt. Maar dit vast te stellen, zonder verder onderzoek, was, de
Heer STAE-
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LIN'S Kaart, en zyn berigt van den Noorder Archipel, voor zeer gebrekkig in de opgave

der breedte te houden of voor een louter verdichtzel; een vonnis, 't welk te hard was
de stryken over eene uitgave zo staatlyk goedgekeurd; hier toe waren 'er de klaarste
bewyzen noodig.
Naa tusschen twee en drie uuren by dit volk gesleeten te hebben, keerde Capitein
COOK met de zynen weder na boord; en, het anker ligtende, stevende hy
Noordwaards op, houdende, zo veel mogelyk, de Americaansche kust. Op den
zeventienden, eenigen tyd voor den middag, zagen zy in 't Noorden, aan den
gezigteinder, eene helderheid, gelyk aan die het ys te rug kaatst, en Ys-blink
geheeten wordt. Men sloeg 'er weinig agt op, in de veronderstelling, dat het
onwaarschynlyk was, dat zy zo ras ys zouden ontmoeten. Nogthans scheen de
scherpheid der lugt, de duisterheid van 't weer, in de twee laatste dagen, eene
schielyke verandering te spellen. Omtrent een half uur laater, liet het gezigt van een
groot Ysveld hun geen twyfel in 't minst over wegens de oorzaak van de helderheid
aan den gezigteinder in 't Noorden gezien. Ten half drie uuren kwamen zy digt by
den zoom van het Ys op twintig vademen water; en zy bevonden zich op de Breedte
o

van 70 41′. Zy konden niet verder vorderen: want het ys was geheel
ondoordringbaar, en strekte zich uit van het Westen tot het Zuiden, tot het Oosten
en Noorden, zo verre het oog kon reiken. Hier was een overvloed van Zee-Paarden,
eenige in het water, doch veel meer op het ys.
o

Den volgenden dag bevonden zy zich, op den middag, op de Breedte van 70 .
44′, en waren omtrent vyf mylen Oostlyker. Zy zeilden digt by 't ys heen, 't welk digt
geslooten lag als een muur; het vertoonde zich ten minsten tien of twaalf voet hoog.
Doch verder Noordwaards op, was het veel hooger. De oppervlakte was zeer ruw,
hier en daar zagen zy water in 't midden der Ysvelden. Thans waren zy drie of vier
mylen van de Americaansche Kust, die zich van het Zuiden, tot het Zuidoost ten
Oosten uitstrekte. De Oostlykste uithoek vormde een punt, geheel en al met ys
o

bezet, waarom die den naam van Ys-kaap kreeg. De Breedte is 70 . 29. en de
o

Lengte 198 . 20′. Het andere uiterste des Lands verloor zich in den gezigteinder;
zo dat 'er geen twyfel aan kan vallen, of dit is de volduuring van het Americaansche
Vasteland. De omstandigheid der Zeereizigeren werd thans zeer hachlyk. Zy lagen
beneden wind, en het ys kwam op hun aandry-
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ven. Zeker zou het hun, indien zy langer tusschen 't zelve en het land gebleven
waren, hun op strand gezet hebben; het scheen zich aan ly met het land te
vereenigen: de eenige streek die open bleef was Zuidwest. De Capitein een gang
Noordwaards gedaan hebbende, nam dien koers.
(Het Vervolg hier na.)

Hedendaagsch zedetafereel: de dwaasheid, om 't weezenlyk genot
des leevens op te offeren aan een valschen smaak voor grootheid
en pragt, ten toon stellende.
(Naar 't Engelsch gevolgd.)
't Eenvoudig is reeds lang verdreeven;
De hovaardy groeit aan op 't mindren van de magt,
Men zou de Vryheid, Eer, ja 't al ten beste geeven
Tot voedzel zo van Staatzugt als van Pragt,
En veelen, als ze zien het einde hunner schatten,
Beginnen t'eenemaal als dollen uit te spatten.
HOLLANDSCHE SPECTATOR, II. D. LXXXIV Vertoog.

'Er zyn eenige gemeene, maar aangenaame, Gemakken en Geryflykheden des
leevens, welker gemis geen Fraaiheid van Toestel kan vergoeden. Naardemaal zy,
egter, niets hebben van uitwendig, en in 't oogloopend vertoon, worden zy dikwyls
opgeofferd aan de voldoening van ydelen Trots. Veeler zo slegt beraadene als
ongelukkige verkiezing is te veel voor 't oog van anderen, en te weinig voor hun
eigen Hart, Genoegen en Voldoening, te leeven: zy bekommeren zich meer om
Gelukkig te schynen dan te zyn.
Volgens den hedendaagschen Leeftrant, moet men, by alle gelegenheden, een
groot figuur maaken; en wanneer men een schitterend vernis over alles kan stryken,
bekreunt men zich niet over de weezenlyke gesteltenis zyner zaaken. Niet weinigen
toonen in geheel hun gedrag een soortgelyk zwak als de Franschman, die liever
zonder hemd wilde gaan dan zonder lubben, liever als een arm Graaf wilde sterven,
dan leeven in den overvloed en onafhanglykheid van een welvaarend Koopman.
Het heerschend kwaad is een Leeven naar de Mode ten
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Afgod te stellen, waar aan men alles opoffert; dan, de zegeningen, in dien dienst
verworven, beantwoorden volkomen aan de natuur des gerookten Afgods: ze zyn
alle ingebeeld, en missen 't waare weezen; ze blyken, by de uitkomst, ydele droomen,
harssenschimmen, te zyn, die eenigen tyd voor de zinnen en verbeelding speelen,
en, met derzelver verdwyning, den bedroogen Mensch in een onuitkomelyken poel
van tydlyk verderf doen nederstorten.
't Is, in de daad, onverantwoordelyk te zien, dat Familiën, van goede middelen
en rang, terwyl zy zichzelven 't genoegen van een ruim en ryk voorziene tafel
ontzeggen; terwyl hun Keuken het verblvf is van Koude en Honger; (terwyl zy hunne
Naasten en Bloedverwanten veragten, wanneer zy de onherbergzaame en
ongastvrye wooning voorby gaan,) niet schroomen verkwistend ryklyk te weezen,
in het aanleggen en veranderen van Gebouwen en Buitenplaatzen, in het steeds
verwisselen van kostbaar Huiscieraad, in pragtige Kleeding en verderen Toestel;
by openbaare Vermaaklykheden, en Plaisierpartyen op binnenlandsche reisjes, of
verdere togten, alleen, vermaakshalven, genomen; of liever om dat dit te doen de
Mode medebrengt. Om deeze op de leest der Mode geschoeide ryklykheid van
Uitgaven te kunnen voldoen, berooven zy zichzelven van genietingen, welke zy
weeten en erkennen dat meer en weezenlyker genoegens schenken. Want wie
hunner keert na huis van de luidrugtige en geldspillende nagtvermaaklykheden des
Winters, of de daar aan gelyke Zomeruitspanningen, zonder te klaagen over
vermoeienis, verdriet en wansmaak? Zy hebben zichzelven vertoond, zy hebben
anderen gezien, die zich vertoonden, en dezelfde rol speelden: veel fraais en
schitterends streelde voor eene wyl hun oog; maar hebben zy de aangenaamheden
gesmaakt van Huislyk genoegen, of de bedaarde geneugten, die welgeregelde
Gezelligheid hun kon schenken in hunne Huizen, op hunne Buitens? Hebben zy
zich niet beroofd van de vertroostingen, die het welgesteld hart ontleent uit een
onbekrompen en onbezwaarden Staat zyner middelen, en ontvangt door de agting
en liefde, welke anderen den Man toedraagen, wiens Gedrag Geschiktheid is.
De gemelde zyn, nogthans, op verre na niet van de slimste soort, hoe veragtlyk
ook by den weldenkenden. ----- Zich over hals en hoofd in Schulden te steeken, in
geduurig gevaar te leeven, om door Schuldeischers op de rolle gebragt te worden,
is by eenigen een voorwerp van hedendaagsche Eerzagt. Zy houden zich overtuigd
van de dwaasheid van zyne schulden te betaalen voor Lieden van Fatsoen: en
hebben de onderscheiding gevat, van Eer en Eerlykheid; het laatste voor den
geringen Burger overlaatende, en zich alleen aan het eerste houdende, 't welk, naar
hunne drogredenkundige
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(*)

wyze van denken, met het ander geene gemeenschap heeft . Eene Dagvaarding
te wagten, of reeds gekreegen te hebben, stelt hen gelyk met dien * * * * met dien
* * * met dien * * * * *. De jammerzalige naavolger van schitterende Behoefte, van
opgeblaaze Grootshartigheid, van getytelde Schandvlekken en Pesten der
Maatschappye, zal zyn laatste Geld besteeden, zyne Vryheid, zyne Eer, vell hebben,
om een Man van Fatsoen te vertoonen. Hy pocht dat hy gelukkig is; want hy is een
Man van de Wereld; hy weet te leeven, en verstaat volkomen het geheim, voor
laagere zielen ondoorgrondelyk, het Scavoir Vivre. Hy steekt de borst op, ziet met
een oog van veragting neder op den Eerlyken Medeburger, verwaardigt hem met
geen groet ----- of dezelve is gepaard met eene houding, dat men liever niet, dan
op die wyze, zou gegroet weezen: Dan geef deezen Verwaanden, dit ondraagelyk
Schepzel, de Onderscheiding, welke hy, in zyne bedwelming, aanmerkt als de bron
van Geluk, en voor zyne Eer noodzaaklyk agt. Staa hem toe dat hy Smaak, kieschen
Smaak hebbe, om iet keurigs, kostbaars, uit te denken, te beschikken; laat hy een
Man van de groote Wereld weezen, en allen eisch hebben op het zo geliefde Scavoir
Vivre: dit immers is het toppunt zyner wenschen. ----- Hy kan, te midden van dit
alles, niet ontkennen, dat hy dag aan dag door zyne Schuldeischers gemaand wordt,
dat hy nauwlyks langs den weg konne gaan, zonder deezen of geenen te ontmoeten,
dien by liever niet zag, om de onaangenaame herinnering of de nog lastiger
aanspraak van Lieden, die hy gaarne zonder groet zou laaten loopen; doch de
Vryheid gebruiken om eisch te maaken op hun wettig eigendom. Hy kan, aan zyn
tafel zittende, de onbetaalde beete niet in den mond steeken, den zints jaaren
schuldigen wyn niet drinken; de kleederen, by den Winkelier en Kleermaaker nog
openstaande, niet aantrekken, enz, zonder zomwylen te denken dat van dit alles
niets zyn eigen is, dat hy zich mest met het zweet van den Ambagtsman en den
Winkelier.
Indien hy het zo verre gebragt hebbe, dat hy geene onaangenaame of
ongemaklyke aandoeningen gevoelt, als hy denkt om zyn eigen bekommerlyken
toestand, of de gevolgen, die zyn gehouden gedrag op anderen, geheel
onschuldigen, heeft, dan doet men hem geen ongelyk met hem te beschryven, als
een laage, onwaardige en geheel verbasterde Snoodaart. ----- Doch gevoelt hy dat
onaangenaame, dat ongemaklyke, waar, bid ik u, is dan zyn zo hoog geroemd
Genot, waar zyn vermeend Geluk? Hoe veel meer hadt hy genooten, hoe veel

(*)

Zie ons Vertoog: Over de Dwaasheid om zyne Schulden te betaalen voor Lieden van Fatsoen.
Alg. Vaderl. Letteroef. VIde D. 2de St. bl. 653. Welks herleezing wy by het tegenwoordige
aanpryzen.
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gelukkiger ware hy geweest, hadt hy zyn Leevenskoers afgebaakend naar Rede,
naar Pligt, naar zyne Middelen; hadt hy het Huislyk genoegen gezogt in een
welgeregeld Gezin, zich geagt, vertrouwd en bemind gemaakt by allen; zonder te
vreezen voor den lastigen Schuldmaaner en Regstvervolger. ----- 't Is waar, hy zou
dan niet uitgeschitterd hebben onder zyne Medeburgeren; hy miste dan de nu
misschien verworve eer van de Eerste, of de Eenige in zyne Stad te weezen, die
Menschen wist te ontvangen, en niet Hollandsch ----- Boersch ----- te onthaalen:
doch, in vergoedinge hier van, was hy mogelyk gezond, in ruimen doen, goed van
naam, wel te vrede. Hoe veelen worden 'er niet gevonden, die men zelden ziet, van
welken men zelden hoort, en egter, in de stilte en gerustheid eens Burgerlyken
Leevens, alles genieten wat dit ondermaansche kan opleveren om deezen Staat
genoeglyk te maaken, de onvermydelyke onvolmaaktheden te verkleinen, en de
lasten, die denzelven drukken, te verligten.
In stukken van een minderen aart, en die geen onmiddelyke betrekking hebben
tot het Zedelyk gedrag, is dezelfde voorkeus van Uiterlyk Vertoon, dezelfde
verwaarloozing of agteraanstellen van Weezenlyk Genot, als deeze tegen elkander
overstaan, maar al te dikwyls zigtbaar. 'Er zou geen einde zyn aan de optelling der
gevallen, waarin de valsche Smaak den meester speelt. Hoe menigmaal is de
schikking van een Huis, om te beter van buiten te vertoonen, ongemaklyk voor den
Bewoonder? Hoe dikwyls een Rydtuig gevaarlyker of zwaarder, om 't oog des
voorbygangers te trekken, door iets nieuws in de gedaante en het maakze!? Onze
Kleeding is met overtolligheden overlaaden, of vol hinderlyke onvolkomenheden,
naar dat de Mode, die Proteus, de grilzieke bevelen uitdeelt. Wy eeten, wy drinken,
wy zien en hooren, niet maar onzen eigen Smaak, en volgens onze eigene Zintuigen;
naar zo als de gezagvoerende mode wil. In de verfynde Eeuw, welke wy beleeven,
wil elk bykans voor een Man van Smaak gaan. Van de hoogste tot de laagste rangen
zyn 'er Wetgeevers, Voorgangers, die het aan geen volgers ontbreekt. De vraag
valt niet wat regt, voorzigtig, behaagelyk, dienstig, gemaklyk is: neen, maar wat met
de Mode strookt.
Ook ontdekt zich dit heerschend kwaad, op eene aanmerkelyke wyze, in den
aanleg van Tuinen, van Lustplaatzen. Een plek gronds te vooren verdeeld in Bloemen Moestuin en Boomgaard, 't geen 's Voorjaars de cieraaden der Lente vertoonde,
de rykdommen des Zomers, en de vrugten des Herfsts verschafte, en dus allen
daadlyk genot opleverde, 't geen 'er van getrokken kon worden, moet geheel
hervormd, en in een Engelschen of Americaanschen Tuin herschaapen; dikwyls op
eene gedrogtlyke en belachlyke wyze Planten, welker naamen den Bezitter, als hy
wandelt en des gevraagd wordt, doen verle-
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gen staan, beslaan den grond daar voorheen Vrugten groeiden, welke hy kende,
en vermaak in den groei schonken, zyn tafel vercierden en vervulden. ----- Men
trekke dit niet te verre, als of wy hiermede het aankweeken van vreemde Planten
en Gewassen, in 't algemeen, wraakten, verre van daar, alleen wilden wy dit
overgelaaten hebben aan Lieden, wier Liefhebbery daar op valt, en zeer voegelyk,
ter voldoening van dezelve, een gedeelte gronds schikken: dan, 't geen in de
zodanigen te pryzen is, is in anderen belachlyk, dewyl zy niet door eigen smaak
geleid; maar door de Mode bestuurd worden. ----- Hoe veele Buitenhuizen derven,
om daar aan te voldoen, gemakken en geryflykheden. Geen regte Laanen van deftig
hoog opgaande Boomen meer, roept die Gezaggeefster, en alles krygt bogten, alles
verandert in slingerende Laanen van onderscheiden aanleg. Men raadpleegt niet
met zich zelven, noch onderzoekt, wat zou my best gevallen' maar geeft het over
aan den Ontwerpmaaker, die in den heerschenden smaak is, en zyne dikwyls grillige
verkiezing stelt de wet aan den Eigenaar, die misschien reeds, eer 't werk voltooid
is, of, korten tyd daar naa, zich zyner dwaasheid zal beklaagen: of zugten over de
heerschappy der ligt veranderende Mode, die zyn aanleg, binnen kort, wraakt.
Verstandiger handelde de ouderwetsche Hollander, die een Boeren-Buiten, teffens
tot een Zomerverblyf voor den Heer geschikt, en met alle gemakken voorzien, bezat.
Een Vriend, die een Buiten van eenen geheel anderen aanleg hadt, by zich
hebbende, stelde deeze hem voor. Gy hebt hier een wonder fraaije gelegenheid;
welke heerlyke gezigten! en schoone Landsdouwen! Ik moet bekennen, dat het hier
uittermaate vermaaklyk is; doch het verwondert my, dat gy u niet toelegt, om uw
Huis wat meer gemaks en cieraads by te zetten, dat zou ligt uit te werken zyn. Gy
behoefde slegts een voet of tien van uw Dorschvloer te verliezen, en de onkosten
zouden, naar ik het by my zelfs reeds overlegd heb, gering zyn. Met een duizend
Guldens of tien, zou men al veel kunnen doen.... Doch hy antwoordde, hem in de
reden vallende, ‘Ik begeer geen duimbreed van myn Dorschvloer te verliezen. Myn
Huis en al wat 'er by of omtrent is, zal blyven, gelyk ik het van myne Ouders
ontvangen heb, en ik meen alleenlyk te zorgen, dat het voor verval bewaard wordt,
en al wierd my de vereischte somme geschonken, zo zou ik ze, op voorwaarde van
ze daar toe te besteeden, weigeren aan te neemen. Ik zou 'er niet alleen niets by
winnen; maar op allerlei wyzen by verliezen. Ei lieve myn Heer, zo ik myn Huis
ophaal en vercier, zal ik 'er geruster in kunnen slaapen, smaaklyker eeten, myne
Vrienden, met meer vermaak en hartlykheid onthaalen? Wat ontbeer ik hier tog, dat
my weezenlyk noodig is, om alle de aangenaamheden van het buitenleeven te
genieten?
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Daarby, kom ik eens tot de gril van myn Huis aanzienlyker te willen maaken, zo
diende alles met die verbetering wel evenmaatig te zyn, en zo moeten myne schoone
Vrugtboomen en Moestuinen plaats maaken voor Parterres, breede Laanen en
Starrebosschen, en aldus zal myne milddaadige Voedster een duur Houwkind
worden. Myne Meubelen zullen ook pragtiger moeten worden, en, in plaats dat ik
deeze zonder zorg of dwang gebruik, zal ik een slaaf van de nieuwe zyn. Voeg daar
by, dat ik zelfs met een pragtig Gebouw en cierlyker Lusthof, al verloor ik 'er niets
by, dit stuk goed niet zou willen verruilen. Ik kom op 't Land de Kunst ontvlieden, en
de Natuur een lang bezoek geeven, en vind haar niet in marmeren Vaazen, vergulde
Beelden, veelverwige Parterres; maar in Koornvelden, Bosschen, Weiden,
Boomgaarden. ----- Uit Eerzugt zal ik nog min diergelyke zotheid onderstaan: want
al was ik dwaas genoeg om in zulke onderwerpen eenigen luister te zoeken, zo zou
het my onmogelyk weezen, myn Lusthuis met de aanzienlykste te evenaaren, en
de tweede rang zou my al zo onverschillig zyn, als de laagste. Een eer, die my met
(*)
duizend anderen gemeen is, agt ik naauwlyks een Eer .’
Men moge dit antwoord, dat gedrag, styf noemen, daar over den neus opschorten;
wie niet voor de gezagvoerende Mode knielt, zal 'er veel waarheids, wat schryf ik?
loutere waarheid in vinden: en de keuze van dien Man, in zyne omstandigheid, als
verstandig toejuichen. Dit neemt niet weg, dat Buitenplaatzen van eenen anderen
smaak, anderen beter voldoen, en, in zo verre zy hunne eigene welberaadene
verkiezing volgen, in derzelver aanleg, zonder het oor te leenen aan de uitspraaken
der Mode, kunnen zy in een grootscher trant, verstandig handelen, 'er, op den duur,
weezenlyk genot van trekken, Gelukkig is die verscheidenheid van neiging, zy weert
een doodsche eenzelvigheid, geeft werk aan vernuften van onderscheiden stempel,
en arbeid aan den eerlyken daglooner. 't Gezond Verstand keurt eene alzins styve
en onverzettelyke gesteldheid op het oude niet min af dan de wisselziekheid van
aart, die zich laat slingeren en inneemen door elke nieuwe Snof, die, gelyk Vader
VONDEL, reeds schreef
opkomt met elke nieuwe Maane.

(*)

Hollandsche Spectator. IIde D. LXXXV, VERT. Waar in men eene leezenswaardige beschryving
van dat Buiten, en van het Buitenleeven, daarmede overeenkomstig, met vermaak zal
naaleezen.
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Zedelyke bedenkingen.
Nooit loopt een Gemeenebest grooter gevaar, van buiten gedreigd wordende met
eenen vyandelyken aanval, dan wanneer het vuur van Tweedragt van binnen brand,
en de geest van Muitzugt het vuur van Oproer tragt te ontsteken. ----- Dan hy is een
verrader van zyn Vaderland, die het vuur van Tweedragt en Muitery aan 't vlammen
houd, ten verderve van het Vaderland, alleen om eigen voordeel te bejagen, en
byoogmerken te bereiken. ----- Een waar Vaderlander kent niets zo dierbaar, dat
hy niet voor het Vaderland, Godsdienst en Vryheid, zou opofferen. ----- Zyn leven
zelfs is hem minder dierbaar, dan deze kostelyke Panden. - Alle Landen, waarin
men zo denkt, zyn doorgaans veilig tegen allen aanval van buiten.
Het is een hoon, die men de Menschelykheid aandoet, wanneer men iemand
door geweld dwingt, en hem berooft van een Vryheid, die hem even zo wel toekomt
als den dwingeland, aangezien hy van dezelfde natuur is, als deze. ----- Iemand,
door noodzake, of geweldige middelen, te dwingen, is zeer gevaarlyk; want dikwyls
worden zulke banden en kluisters met geweld verscheurd, en de rampzalige gevolgen
komen neêr op den kop des dwingers. ----- Elk moet wel toezien, al heeft hy de
beste zaak voorhanden, dat hy zyn medemensch nooit zoekt te dwingen, maar te
leiden. Dwang berooft alles, maar door eene zagte leiding kan men groot geweld
doen. ----- Zy, die hunne daden met bedaardheid aanleggen, en met geene
overhaasting hunne besluiten uitvoeren, slagen meest altoos, om hun bedoeld
oogmerk te bereiken; maar hy die met drift en overhaasting werkt, kan de beste
zaak bederven. Te zien wat koers de zaken nemen willen, en dezelve zo ver
opvolgen, als bestaanbaar is, doet veelal een gelukkig einde bereiken en het waare
doel treffen. Dan dwang wekt alle geweld op in vrygeboren Zielen, en breekt door
alle beletzelen heen ----- Een stroom, die gestuit word, bruischt geweldig, daar die,
welke geleid wordt, zagtjes, zonder eenig geweld of geraas, voortvloeit.
De Menschen worden niet beter van hunne voorheen begane misslagen en
dwaasheden genezen, dan door de gevaren en moeijelykheden, waar in zy door
dezelve gebragt worden. ----- De beste, de allerovertuigenste redeneeringen kunnen
niet uitwerken 't geen de bevinding doet; - dan word men eerst regt overtuigd. ----Dan het gaat nogthans niet door, dat die bevinding altyd de Menschen wyzer en
voorzigtiger maakt. ----- Tienmalen begaat men zomtyds dezelfde
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dwaasheden, schoon tienmalen overtuigd van de gevaren en nadeelen, die ze altyd
zeker ten gevolge hebben moeten
Gelukkig is het land, wiens bestierders begrypen, dat hunne byzondere belangen
aan die van de algemeene verbonden zyn, en dat ze altyd zamen moeten gepaard
gaan.
Niets kenmerkt het karakter van een eerlyk man meer, dan de stipte onderhouding
van zyn woord.
Indien zy, die magt en gezag hebben, heerschzugtig zyn, als zy door deze
geweldige dryfveer in alle hunne daden en bedryven geregeerd en bestierd worden,
dan is doorgaans die Maatschappy zeer ongelukkig; vooral als zulke heerschzugtigen
tot hoofden des volks gesteld zyn.
De Mensch mag op aarde rykdom, eer, aanzien, waardigheden en hoge staten
begeren. ----- Hy moge tragten uit te munten in schranderheid, in wetenschappen
en verstand; ----- indien hy de gunst des Allerhoogsten derft, al het overige zal hem
weinig baten.
Het is zeer opmerkelyk, dat men al dikwyls ziet, als ons het geluk het vriendelykst
aanlagt; wanneer alles wat ons bejegent, alles wat ons omringt, op het vriendelykst
aanlagt, dat dan het ongeluk, jammer en verdriet niet heel ver van ons af zyn.
Aldus is 's Menschen leven doorgaans, het gaat gelyk een schip door de
hobbelende baren, gestadig op en meer - nu eens hoog, en dan weder om laag,
schynende in den afgrond te verzinken: nu eens vrolyk, dan weer treurig; nu eens
gelukkig, dan weer jammerlyk ongelukkig, en betreurenswaardig; deze geduurige
afwisselingen, deze gestadige veranderingen blyven zo lang voortduuren tot eindelyk
zich alles zaam vereenigt, en de kiel des levens in den diepen afgrond des doods
verzwolgen word. ----- Gelukkig zy, die aan de overzyde van den vloed in behouden
haven mogen aanlanden.
De ondeugd maakt van den Mensch den kruipensten slaaf, vastgeketend aan de
banden zyner vleeschelyke Lusten en begeerlykheden. ----- Wie een vry Mensch
wil zyn, moet over zyne lusten en kwade begeerlykheden kunnen heerschen.
Zou 'er wel een wezen zo snood, of eene zaak zo verkeerd wezen, daar een
doorslepen boos vernuft geen verweerschrift voor zou weten op te stellen? ----- Men
vind zulke verdorven Menschen, die het kwaad goed, en het goed kwaad durven
noemen, en hetzelve met een glimp van waarschynelykheid weten voor te dragen.
----- Zulken mogen kortziende Menschen verleiden; dog zy, die wel weten te
oordeelen, zullen zy nochtans niet misleiden kunnen.
Het is allernoodzakelykst, voor dat men zyn oordeel over eenige zaak velt, dezelve
op de allernaukeurigste wyze te onderzoeken. Men moet ze, op alle mogelyke
manier, onzydig en van alle kanten, beschouwen; laat dan de beoordeeling
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volgen, het zal veelal juist en naar waarheid zyn. ----- Dan de meeste menschen
zullen getuigen, dat zy op deze, en nooit op eene andere, wyze te werk gaan; en
nochtans ziet men van de minsten regt en gezond oordeelen over voorkomende
zaken. ----- Van waar komt dit? Nergens anders van, dan dat men, omtrent
zichzelven, niet getrouw handelt; voorwendende dat geen te doen, waar omtrent
men in gebreke blyft.
Hoe meer gaven iemand bezit, hoe meer bekwaamheden en vermogens, ziet
men al veeltyds, dat zulk een zich des te nederiger zal gedragen; hier door schitteren
intusschen zyne deugden en bekwaamheden des te schooner en aangenamer in
het oog van een ieder, die ze beschouwt. Zy, integendeel, die bekwaamheden en
hoedanigheden bezitten, en daar op hoogmoedig zyn, verdonkeren, even hier door,
derzelver luister grootelyks. Dan de grootste hoogmoed valt den moesten tyd in
luiden van weinig verstandlyk vermogen.
Niets duidt doorgaans de engheid, de bekrompenheid van iemands verstand
duidelyker aan, dan de ligtgelovigheid. ----- Al wie goede en kwade gerugten op het
eerste voorkomen aanstonds voor egt aanneemt, zonder dezelve in den grond te
onderzoeken, die verraad al terstond zichzelven. Een wys, verstandig en voorzigtig
man wikt en weegt alle dingen met naukeurigheid, voor dat hy over iets zyn vonnis
strykt; en neemt niet terstond alles, wat hem voorkomt, voor waaragtig aan.
Hoe dikwils ondervind een Oplettend Geneesheer niet, dat één en hetzelfde
geneesmiddel, schoon tegen de eigenste gebreken en ziekten aangewend, by den
eenen eene heilzame en by den anderen eene nadeelige uitwerking zal hebben.
----- Zo is ook ieder goede raad niet even nuttig en heilzaam voor alle menschen.
----- Het geen den eenen voordeelig is, zal dikwils den anderen ten nadeele
verstrekken. Alle menschen kunnen niet op dezelfde wyze behandeld worden. Wil
men met vrugt arbeiden, het is hoogst noodig der menschen aart en gesteldheid
alvorens te leeren kennen.
C.V.D.G.
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Luchtsgesteldheid te Amsterdam, september, 1785.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
De onderscheide diensten en gebruikmaakingen van rede en
openbaaring, aangeweezen, in eene redenvoering van den
eerwaardigen J. Foster.
Over SALOMONS Spreuk: Hoofdst. XX. 27. De ziel des Menschen is eene Lampe des
HEEREN.
Door de Ziel des Menschen moeten wy noodwendig verstaan, het verstandig denkend
beginzel, 't geen ons natuurlyk opleidt tot de kennis van GOD, en het verschil tusschen
goed en kwaad aanwyst; en 't geen, volgens de wyze waar op het werkt, en de
onderscheide bezigheden waar in het gebruikt wordt, Verstand, Geweeten, Wil, of
Geheugen heer 't welk alles niets meer betekent dan het vermogen der Rede, op
onderscheide wyzen aangewend) wanneer dit vermogen de Lampe des Heeren
genaamd wordt, levert zulks onmiddelyk de algemeene waarneemingen op, dat de
Rede een GODLYK Licht is. Deeze is het Natuurlyk Licht; doch de Openbaaring
erkennen wy voor een Buitengewoon Licht des Hemels.
Ik zal, in de volgende Redenvoering, tragten te bewyzen, dat deeze twee zo verre
zyn van de zaaken in tegen over gestelde gezigtpunten, en met elkander strydende
kleuren, te vertoonen, dat zy elkander ophelderen. Ten dien einde wil ik,
VOOR EERST, overweegen, hoe verre zich het Regtsgebied der REDE uitstrekke,
en, ten
TWEEDEN, de voortreslykheden der Openbaaring, en de byzondere voordeelen

daar aan verknogt, aanwyzen.

Geen Onderwerp is van meer aangelegenheids, om onze naspeuringen der Waarheid
te regelen, te bestuuren; door hetzelve niet wel te verstaan, loopen wy gevaar om
smaad en veragting toe te brengen, en aan den Natuurlyken, en aan den
Geopenbaarden, Godsdienst.
Wat myn EERSTE STUK betreft, het is eigenlyk en
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ééniglyk, het werk der Rede, ons, in 't algemeen, een denkbeeld te geeven van
GODS Bestaan, Volmaaktheden en Voorzienigheid: de groote Waarneden en eerste
Beginzels, op welken Natuurlyke en Geopenbaarde Godsdienst rust. Want, wanneer
wy bestaan deeze uit de Openbaaring te bewyzen, wikkelen wy ons in onuitkomelyke
zwaarigheden, en treeden in een doolbof vol verwarrings en duisterheids. ----- Wy
neemen het noodwendig voor een erkende waarheid aan, dat 'er een GOD is, als
wy tragten te bewyzen, dat eenig byzonder stelzel van Godsdienst eene Openbaaring
van GOD is: wanneer wy, nogthans, naderhand, door de woorden der Openbaaring
zelve willen bewyzen, 't geen wy voorheen als een zeker beginzel hadden
aangenomen, begaan wy dezelfde soort van ongerymdheid, als wanneer iemand
zich zette om de Wysheid en Goedheid van GOD te betoogen, eer hy in staat was
GODS Bestaan te bewyzen, en dan besloot ‘dat 'er zulk een hoogst en eeuwig Weezen
zyn moest: dewyl hy getoond hadt dat het Wys en Goed was.’ ----- Dat de Alweetende
Vader der Geesten, die volmaakt de gesteltenis der Menschlyke Ziele kent, door
eene inwendige verlichting het Menschdom kan overtuigen van zyn Bestaan en
Voorzienig Bestuur, schynt zeer bewysbaar. Daar wy, egter, zonder de benzelendste
en verwilderdste Geestdryvery, geen eisch kunnen maaken op zulke buitengewoone
en onmiddelyke ontdekkingen, is dit eigenlyk het stuk niet waar op het aankomt, 't
zelve moet dus te neder gesteld worden. ‘Of deeze gewigtige Waarheden door het
enkel getuigenis eener uitwendige Openbaaring kunnen beweezen worden? dan
of zy afgeleid worden uit de Rede, welke alle Openbaaring vooronderstelt.’
Dat dit laatste het geval is, spreekt bykans van zelve; want het voorgeeven zelfs
eener Godlyke Openbaaring zou belachlyk weezen, indien 'er geen GOD was; en,
indien het tegendeel niet kon beweezen worden uit het enkel Licht der Natuure, en
'er geen genoegzaame grond was om dit te gelooven, op de algemeene Beginzels
der Rede, moest zulks belachlyk aan 't geheele Menschdom voorkomen.
Daarenboven, op welk eene wyze zouden wy iemand met mogelykheid kunnen
overtuigen van de Waarheid eener Openbaaringe, indien hy niet reeds voldaan
ware ten aanzien van deeze Grondstelling? Wanneer wy hem zeggen, dat hy verpligt
is zekere Leerstellingen aan te neemen, om dat GOD ze hem Geopenbaard heeft,
mogen wy ons ei-
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genaartig verbeelden, dat hy eerst vraagt; hoe hy weete dat 'er een GOD is? Zouden
wy hier op antwoorden, des verzekerd te zyn, en dat Hy zelve het gezegd heeft;
men zou ons terstond tegenwerpen, dat wy het stuk in geschil voor erkend
aannamen. En wy zouden ons verlegen vinden en de zaak moeten opgeeven, indien
onze Rede niet in staat is om andere bewyzen daar voor by te brengen, uit de Natuur
der dingen ontleend. ----- Ja, ik mag vry nog een stap verder gaan, en 'er byvoegen,
dat het voor ons onmogelyk is, op eenigen aanneemelyken grond, de waarheid des
Geopenbaarden Godsdiensts te bewyzen, ‘indien wy niet in staat zyn om vooraf,
door onze eigene overdenkingen en redenkavelingen, niet alleen overtuigd te worden
van GODS Bestaan en Bestuur der Wereld; maar ook van de uitneemendheid en
volmaaktheid zyner Zedelyke Natuure.’ Naardemael 'er niets klaarder en
onwederspreeklyker is, dan dat noch Wonderwerken, noch de Inwendige Goedheid
der Leere, kan aangedrongen worden als eene genoegzaame baarblyklykheid, of
wy moeten verzekerd zyn, dat de GODHEID te Regtvaardig en te Goed is, om toe te
laaten, dat door mindere Weezens Wonderwerken gewrogt worden, om zyne
schepzelen te bedriegen, en in gevaarlyke dwaaling te dompelen; en van zulk eene
hooge Wysheid, zulk eene vleklooze Heiligheid, dat geene beginzels, dan die zeer
bestaanbaar en redelyk zyn, en geschikt, om Deugd en Geluk te bevorderen, van
dat weezen den oorsprong kunnen ontleenen.
Brengt men in 't midden, dat de Wonderwerken, gewrogt om het gezag eener
Openbaaringe te slaaven, ook sterke en onlochenbaare bewyzen zyn van GODS
Aanwezen en Voorzienigheid; dan antwoorde ik, ‘dat zulks wel zeer in twyfel mag
getrokken worden, als men verondorstelt, dat de Rede deeze groote Waarheden
niet kan asleiden uit het Maakzel des Heelals, en den algemeenen Loop der Natuure.’
Want deeze uitwerkzels, welke altoos zigtbaar de bepaalde en vastgestelde wetten
der Natuure zyn, ontdekken ten minsten evenveel Wysheids, Magts, en Goedheids,
als zich kan vertoonen in eenige Wonderdaadige werkingen, welke wy ons kunnen
verbeelden. ‘De laatste, 't is waar, treffen ons, ongewoon zynde, sterker, en maaken
een dieper indruk, dan de geregelde en eenpaarige vertooningen der schoonheid
en grootheid des Heelals, welke wy steeds voor oogen hebben:’ doch

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

558
kunnen, de zaak te recht ingezien en overwoogen zynde, ons geen verhevener
denkbeelden inboezemen van de Magt en Weetenschap des Werkmeesters. Het
doen stilstaan der Zonne in haaren loop, (ik verkies te deezer plaatze te spreeken
in de taal der Schriftuure, in overeenkomst met de volksvooroordeelen,) het doen
stilstaan der Zonne in haaren dagelykschen loop, zeg ik, (een der Wonderdaaden
in de Schriften des Ouden Verbonds vermeld,) kan op zich zelve geen grooter werk
heeten, dan het eerst ontsteeken van den Dagtoorts; ook is het weder ten leeven
herstellen van een dooden niet Wonderdaadiger (schoon het ons meer verbaaze)
dan het leeven mede te deelen aan ontelbaare soorten van Dieren, en aan
verscheide rangen van redelyke weezens. Weshalve geene Wonderwerken kunnen
erkend worden, als een bewys voor het Bestaan van een Eeuwigen Geest, den
Schepper en Bestuurder aller dingen; indien het Maakzel der Wereld, voor de Rede
der Menschen in 't algemeen, des geen veel vollediger betoog oplevere ‘als 't welk
van eenen zo zamengestelden aart is, en in zich zulk een oneindig aantal en
verscheidenheid van uitwerkingen behelst, die onbetwistbaarder proeven verleenen
van alvermogen, en spreekender blyken van hoogstwyze en goede schikking, dan
alle de buitengemeene voortbrengzels van eene wonderdaadige natuure, die immer
bestonden, of die wy, op eenigen goeden grond, kunnen verwagten dat onder het
Menschdom ooit zullen bestaan.’
Maar eens toegestaan zynde, dat de Wonderwerken, een voldoenend blyk
verschaften voor GODS Aanweezen en Voorzienigheid, zal het algemeen bewys, 't
welk ik annvoere, daar door in 't minst niet verzwakt worden: dewyl alles, wat men
'er uit kan afleiden, hier in bestaat, dat de uitwendige Blykbaarheden eener
Openbaaringe even sterk pleiten voor de eerste beginzelen van den Natuurlyken
Godsdienst. En ten aanziene van het bewys uit de Wonderwerken ontleend, zo wel
als ten opzigte van de veelvuldiger bewyzen uit het maakzel en de schikking der
zigtbaare Wereld getrokken, staat het nog aan de Rede te bepaalen, of ze voldoende
zyn dan niet: want het is alleen door middel onzer verstandlyke vermogens, dat wy
de graaden van baarblyklykheid kunnen afpassen, of door Overtuiging vatbaar zyn.
Zo dat der Rede haar onbetwistbaar voorregt te ontneemen, om het Bestaan, de
Volmaaktheden en de Voorzienigheid van GOD te bepaalen en vast te stel-
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len, niet alleen het gezag der Openbaaringe ondermynt en de eer daar van
wegneemt; maar, in de gevolgen, bevonden zal worden, de Hoofdleerstellingen van
den Natuurlyken Godsdienst, die de grondslag is van den Geopenbaarden, om verre
te werpen; en, by gevolge, te strekken, om tot twyslaary en verkeerdheid
overhellende gemoederen in Ongeloof en Godlochening te verharden.
Ten Tweeden. Gelyk het tot de taak der Rede behoort de Grondbeginzels van
den Natuurlyken Godsdienst vast te stellen en te bepaalen, moet men haar ook
toekennen te oordeelen over de wezenlyke Kenmerken eener Godlyke Openbaaringe
in 't algemeen, en de Blykbaarheid noodig om dezelve te onderschraagen: als mede
of eenige byzondere Openbaaring aan deeze kentekenen beantwoordt, en
onlochenbaare Geloofsbrieven van eene Godlyke Herkomst mede brenge. Dat 'er
eenige byzondere kenmerken zyn, en onderscheidende hoedanigheden aan welken
allen voorgeeven van Openbaaring moet getoetst worden, gaat zo vast, als dat 'er
een onveranderlyke regel is, in alle stukken van Godsdienst en Zedekunde, om
Waarheid en Dwaaling van elkander te onderscheiden. Anderzins vonden wy ons
blootgesteld aan eindlooze bedriegeryen, en hebben geen de minste bescherming
tegen de driesste Geestdryvery. ----- Maar hoe zullen wy weeten, welke deeze
Characters zyn, dan door onze Rede, het eenig vermogen, waar door wy kunnen
oordeelen, en zonder 't welke wy zo blind en oordeelloos, en even onbekwaam tot
Godsvrugt en Deugd zouden weezen als het domme Vec. Of, op welk eene wyze
kunnen wy voldaan zyn, of eenig byzonder stelzel den naam eener Godlyke
Openbaaring verdient, of een ongerymde en snoode Bedriegery, dan door behulp
van dit zelfde Licht des Verslands, 't geen de groote Schepper in onze Zielen
ontstooken heeft. Te zeggen, dat wy alle deeze dingen ingewikkeld moeten
aanneemen op 't gezag der Openbaaringe zelve, is te veronderstellen, dat het eene
Godlyke Openbaaring is, eer wy zulks beweezen hebben: 't geen alleen op de
voorgestelde wyze kan geschieden.
Daarenboven, indien wy der Openbaaringe toestaan de rechtmaatigheid van
haaren eisch te bepaalen, door haar eigen gezag, stellen wy ons bloot voor de
kunstenaary en het bedrog van elk stout, en zich alles aanmaatigend, Bedrieger,
die zyn voordeel wil doen met onze Onoplettenheid en Ligtgeloovigheid. En, in de
daad, 'er is geene mogelykheid om dit miskwaam voor te komen, dan door
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veelvuldige overweeging en redelyk onderzoek. Wy kunnen geen reden geeven op
eenig ander beginzel, dan dat wy het ter toetse der Rede stellen, waarom wy eenige
Openbaaring in 't geheel gelooven, of de eene Openbaaring boven de andere stellen;
waarom wy het Euangelie van CHRISTUS omhelzen, en den KORAN van MAHOMETH
verwerpen. ----- Want, waarom erkennen wy den Christlyken Godsdienst voor den
waaren? Zekerlyk niet, om dat wy in de Belydenis van denzelven zyn opgevoed,
immers dit zou in eenige andere deelen der Wereld, even goed pleiten voor het
aankieeven van Heidensch Bygeloof; doch het is, of althans het behoort te zyn, om
dat onze Rede ons leert, dat het Euangelie GODE waardig is, dat de Leerstellingen
met elkander bestaanbaar, geloofwaardig, en wonder geschikt zyn, om de
Menschlyke Natuur te zuiveren en te volmaaken. ----- En waarom verwerpen wy,
aan den anderen kant, de Leer van MAHOMETH, dan ‘dewyl dat zelfde Redeslicht
ons toont, dat dezelve eene Bedriegery is, in de bespiegelende beginzelen en
plegtigheden, een bedorven mengelmoes van waaren Godsdienst en de oude
Bygeloovigheid der Arabieren, dewyl zy eene onmaatige genoegdoening van
zinnelyke lusten aanmoedigt; de Geboden zeer wel overeenkomen met het Paradys
daar in beloofd; bestaande in zulke groove dierlyke genietingen, als verre beneden
dien staat van volmaaktheid zyn, om welke te bevorderen, de oorspronglyke aanleg
van onbedorven Godsdienst moet strekken. En dat de Insteller een Man was, met
de vlekken van Wellust en Wreedheid besmet: en, by gevolge, de Man niet, dien
zich eenig bedagtzaam Mensch zou verbeelden, dat het wysste en besste van alle
Weezens zou gebruiken, tot het gewigtig werk, om een onkundig en bedorven
Menschdom te onderwyzen en te verbeteren. ----- En, eindelyk, om dat hy, in stede
van zo veelvuldige, openbaare en ontwyselbaare Wonderwerken te verrigten, als
CHRISTUS en de Apostelen ter bevestiging van den Christlyken Godsdienst wrogten,
zyn Godsdienst voortplantte, door zodanige middelen van wreed geweld, die altoos
mismoedig maakend, drukkend en hoonend zyn voor de Deugd, de steunzels van
laage oogmerken, en de natuurlyke bronnen van Bedrog en Geveinsdheid, en, met
één woord, zo onteerende voor GOD den Vader der Barmhartigheden, die geen
vermaak schept in de elende en verderf zyner Schepzelen, als
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zy aanloopen tegen de gesteltenis van 's Menschen geest, welker overtuiging niet
afgeperst kan worden door eenige vrees voor tydelyk onheil, en de natuur van den
waaren Godsdienst, die geheel vry en van dwang vervreemd is.’
Ten derden. Het komt der Rede toe te oordeelen over den Zin der Openbaaringe,
zo wel als over derzelver inwendige Voortresselykheid en van buiten aankomende
Bewyzen. Er zyn zekere Regels volstrekt noodig ten rechten verstande van de
Heilige Schriften, die, niet behoorelyk in agt genomen, ons onvermydelyk gevaar
doen loopen van de onbestaanbaarste gevoelens te omhelzen en tot de ongerymdste
bedryven over te slaan. By voorbeeld, op het onmiddelyk oogmerk en doel der
Schryveren moet zorgvuldig gelet, en het algemeen beloop der Openbaaringe steeds
in 't oog gehouden worden. Men behoort gelykluidende plaatzen te raadpleegen en
met elkander te vergelyken; deeze moeten, 't zelfde onderwerp behandelende,
elkander ophelderen: duistere en twyfelagtige behooren, volgens alle regelen van
gezonde Uitlegkunde, verklaard te worden, door de zodanigen, welker meening
uitdruklyk en bepaald is. En, indien wy deeze Regels, welke de Rede voorschryft,
verwaarloozen, zullen onze gevoelens over den Geopenbaarden Godsdienst verward
en ongeschikt zyn. Ja, het moet loutere wartaal, een stelzel vol duisterheid, en, wat
den waaren zin aanbelangt, voor altoos onverstaanbaar zyn.
(Het Vervolg hier na.)

Waarneeming wegens eenen lintworm, na het gebruik van onrype
mispelen, in zyn geheel afgedreven.
Door H. Grau, Medic. Doctor te Delft.
Eenigen tyd geleden werd ik geroepen by een Lyderesse, zynde een Dienstmaagd,
welke, reeds sedert een geruimen tyd, geklaagd hadt over hevige Buik- en
Maagpynen, of, zoo als men in het gemeen gewoon is deze laatste te benoemen,
pyn voor het hart, welke menigmalen zoo
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verregaande waren, dat zy, als in eene vlaag van dolzinnigheid, langs den grond
kroop.
De Juffrouw, waar by zy woonde, en my tot hare hulp hadt laten roepen, verhaalde
my, by myne komst, ontdekt te hebben, dat deze hare Dienstmaagd in die twee
laatste dagen, met haren afgang kwyt geraakt was, twee zekere stukken, ter lengte
omtrent van een half el, en volkomen gelykende naar twee stukken wit smal band
of lint. Schoon, op dit verhaal, het my niet moeilyk scheen, de oorzaak der Ziekte,
met de meeste waarschynlykheid, te gissen, als die schielyk op het denkbeeld
komen moest, dat de Lyderesse eenen Lintworm by zig hadt, en wist, dat onder de
toevallen, over welke Lyders, met diergelyken Worm bezet, gewoonlyk klagen,
voornamentlyk de Buik- en Maagpynen te tellen zyn, oordeelde ik het echter
behoorlyk en van mynen pligt, om, zoo min mogelyk, omtrent de oorzaak dier Ziekte
mis te tasten, myne Lyderesse naauwkeurig te ondervragen, aangaande alle, my
toen ter tyd invallende omstandigheden, die eenige betrekking tot haar ongemak
konden hebben. Dewyl het niet onmogelyk ware, dat, behalven het geen my wel de
waarschynelyke oorzaak der Ziekte toescheen, de Lyderes ook iets zoude kunnen
genuttigd hebben, waardoor hare pynen, zoo al niet veroorzaakt, ten minsten
aangezet en verheft waren geworden, onderzogt ik, of zy wel een of ander huismiddel
tegen hare kwaal mogte hebben ingenomen? haar antwoord was, neen; verder, of
zy ook dien dag, of des daags te vooren, eenig schadelyk voedsel, iets, dat haar
vreemd of ongewoon ware, gegeten of gedronken hadde? zy antwoordde, zig zulks
niet te kunnen herrinneren. Deze vraag echter bragt hare Juffrouw in gedagten, dat
men, sedert deze verlopene dagen, Mispelen geplukt hadt, en dat zy hadt gezien,
dat hare Dienstmaagd van deze iets hadt gegeten. Ik besloot dus de Lyderes,
aangaande dit onderwerp, nader te ondervragen, het welk van dat gevolg was, dat
zy erkende: dat zy, op het zien dier vruchten, zulk eenen ongewoonen trek tot
dezelve gekregen hadt, dat zy van dezen (hoe ongeschikt die onrype en harde
vrucht ook ware, om voor lekkerny, zelfs o n voor voedsel te gebruiken.) dertien of
veertien hadt ingezwolgen, en wel met die graagte en gretigheid, dat zy zelfs de
meeste met kernen met al hadt opgegeten
By my zelven nu het geene my verhaald was naargaan-
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de, kwam my de oorzaak der pynen onzeker voor. Aan den eenen kant kon de
Lintworm, aan wiens bestaan ik, volgens het geen men my hadt opgegeven, niet
kon twyfelen, dezelve veroorzaakt hebben; aan den anderen kant, kwam het my
even mogelyk voor, dat zy de gevolgen waren van het zoo onmatig en gretig te lyf
slaan eener harde, onrype en scherp-wrange vrucht, die noodwendig aan eene
zwakke maag nadeelig moest zyn. In beide gevallen ondertusschen oordeelde ik
niet ondienstig, een buikzuiverend middel aan de Lyderes toe te dienen, ten einde
de eerste wegen te ontlasten van eene vreemde stoffe, die door hare prikkeling pyn
moest doen ontstaan, van welke natuur deze stosse dan ook zyn mogte. Ik deed
haar dus een purgans gereed maken, bestaande uit Scammonium resina Jalappae,
en Mercurius dulcis: van oordeel zynde, een vermogend en sterk purgeermiddel
het best en schielykst tot myn oogmerk te zullen werken, en een wormdryvend
middel, hoedanig voornamentlyk de Mercurius dulcis is, gevoegd by de twee andere
purgantia, zoo al niet ten vollen noodzakelyk, ten minsten onschadelyk te zyn.
Den volgenden dag myne Lyderes wederom komende bezoeken, vond ik niet
alleen de volkomen zekerheid van de aanwezigheid eens Lintworms, maar was
tevens niet weinig verwonderd, dat dezelve in zyn geheel was uitgedreven, in de
gedaante van een kluwen ineen gerold, hoedanig hy altyd is, wanneer hy
ongeschonden en in zyn geheel afgedreven wordt: men verhaalde my te gelyk, dat
zy, denzelfden morgen, dien Worm, niet zonder de hevigste pynen, met de ontlasting,
was kwyt geraakt.
Zie daar dan myne Lyderes op het onverwagtst, en ik mag zeggen volkomen by
toeval, genezen van een allerhardnekkigst ongemak, dat niet zelden zelfs de
beproefdste middelen en de kundigste Artsen heeft te leur gesteld. De Dienstmaagd
bevind zich na het lozen van den worm volkomen wel, steeds zeer gezond, en
bevryd van hare vorige ongemakken en pynen.
Sints dit geval heb ik menigmalen en ernstig myne gedagten laten gaan, zoo over
de oorzaken der pynen in deze Lyderesse, als over het geen eene zoo schielyke
en volkomene uitdryving van den Worm bewerkt heeft.
Wat de eerste belangt, komt het my, de zaken van agteren beschouwd, volkomen
zeker voor, dat niet de wrange en harde gretig ingezwolgen vrucht, maar wel het
herstellen
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van dezen Lintworm in de darmen, de verregaande Maagen Buikpynen, over welke
de Lyderesse klaagde, heeft doen geboren worden, zoo, om dat die pynen reeds
lang voor het eeten dier Mispelen plaats gehad hebben, als om dat het ongemak
volkomen heeft opgehouden na het lozen van den Worm.
Het tweede, namentlyk de oorzaak der zoo onvoorziene en schielyke uitwerping
van den geheelen Lintworm, is het derhalven, dat hier voornamentlyk in aanmerking
komt.
Verscheide vragen zyn hier natuurlyk te doen. Is de Worm uitgedreven door het
toegediende purgeermiddel: of wel, zyn het de gegeten onrype Mispelen geweest,
die dit hebben uitgewerkt? of eindelyk, hebben deze beide daar toe, elk het zyne,
toegebragt?
De eerste vraag betreffende, men kan die niet ten vollen toestemmende
beantwoorden. Men kan wel niet ontkennen, dat het toegediend purgeermiddel
wormdryvende is: maar kan men het zoo vermogend rekenen, dat het in staat zou
zyn, den Lintworm zynen prooi te doen loslaten, zich ineen rollen, en de plaats,
waar hy zich gezet heeft, verlaten?
Wel is waar, onder de sterke purgeermiddelen, die Mevrouw NOUFFER, of
afzonderlyk, om de aanwezigheid eenes Lintworms te ontdekken of na het gebruik
van haar, voor eenigen tyd zoo zeer geroemd, specificq middel, gewoon was haren
Lyderen in te geven, hadden myne toegediende purgantia, de Scammonium resina
Jalappae en Mercurius dulcis, geen gering aandeel in de uitwerking. Maar, noch
door haar, noch door de Heeren Commissarissen, van wegen den Koning van
Vrankryk belast met het onderzoek van haar Specificum, door dien Vorst, ten nutte
zyner Onderdanen, en van het Menschdom in het gemeen, van de Bezitster gekogt,
is immer aan deze middelen het vermogen toegeschreven van den Lintworm geheel
te kunnen uitdryven. Ook had ik myne Lyderesse deze middelen niet by herhaalde
reizen, nog in die hoeveelheid toegediend, dat ik, met eenige waarschynlykheid,
het gevolgde uitwerkzel aan derzelver werking kan toeschryven.
Men mag dan, met eenigen grond, de oorzaak van dit verschynsel, in de gebruikte
Mispelen zoeken. De vraag is nu slechts: hoe en door welk vermogen hebben zy
het te wege gebragt? heeft de Mispel iets in zich, dat zulk een vermogen zou
bezitten?
Volgens het getuigenis van alle Schryveren, die de Ma-
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teries Medica behandeld hebben, zyn de Mispelen, vooral nog onryp zynde, en niet
overgegaan tot den staat van rotting, in welke zy eerst goed zyn om gegeten te
worden, van een sterk samentrekkenden aart. Haar wringende smaak is genoeg,
om, op het eerste proeven, zelfs den onkundigste daar van te overtuigen.
Is het dit samentrekkende ook, dat haar het vermogen zou kunnen geven van
den Lintworm uit te dryven? Wy zien, dat andere wormdryvende middelen ook, in
eenen meerderen of minderen graad, samentrekkende zyn. Volgens het getuigenis
van den Heere VOGEL, is de Cortex Peruvianus, die buiten allen twyffel van eene
samentrekkende natuur is, van een uitstekend gebruik in de Wormziekten. Andere
Geneeskundigen getuigen dit zelfde.
De wortel van Varem, het specisiecq middel tegen de Lintwormen van Mevrouw
NOUFFER, by de Ouden daar voor reeds bekend, en door haren Man slechts der
vergetelheid onttrokken, heeft dit samentrekkende mede, hoewel in eenen minderen
graad, ten minsten zoo wy eenigen staat mogen maken op het geen DODONAEUS
en LEMERY daaromtrent aantekenen.
Heeft ook het wrange, het zuure van deze onrype vrucht, het bovenverhaald
uitwerkzel kunnen te wege brengen? Mespili Fructus subausterus, zegt VOGEL in
zyne Materies Medica. Volgens LEMERY, bevatten de Mispelen veel aardachtig
zuur-zout in zich.
Hier valt my eene plaats in van AETIUS, die, myns bedunkens, deze gedagten
schynt te staven. In universum enim omnia, zegt hy, quae Lumbricos educunt, aut
per acredinem occidendo, aut per amaritiem subducendo, &c. efficacia cognoscuntur.
Ook heeft men onder de meestgeroemde wormdryvende middelen, verscheide, die
enkel dit vermogen bezitten uit hoofde van hunne zuurheid, of voor het minst van
eenig zuur beginsel, dat zy in zich bevatten. Van dien aart zyn de azyn, het Vitriolum
Martis en eenige ontbindingen van het Koper.
Zoo het deze hoedanigheid zyn mogte, die in het bovenverhaald geval, het
gevolgde uitwerkzel heeft te weeg gebragt, zouden de onrype Mispelen dit nog
hebben voorgehad, dat zy, uit hoofde van hare hardheid, niet genoegzaam door de
werking der mage kunnende worden te ondergebragt, meer of min in hun geheel,
en ongekookt naar de darmen gevoerd worden, en daar hunne wrang-
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heid met zich voerende, ook hierom te beter in staat zyn geweest om den Lintworm
uit te dryven.
Eindelyk, hebben de Mispelen by myne Lyderes niet slechts enkel verstrekt als
een voermiddel, en moet hunne werking derhalven niet beschouwd worden in
verband met de werking van het daarop toegediend purgeermiddel?
De geleerde en waarlyk groote Leydsche Hoogleeraar S.D. HAHN, tot myne
onuitsprekelyke droefheid, en ten wezentlyke nadeele van het Gemeenebest der
Hollandsche Hooge Schoole, welke hy tot luister verstrekte, te ontydig door den
dood ontrukt, op wiens onschatbare vriendschap ik my beroemen mogt, en wien ik,
eenige weeken voor zyn dood dit geval mededeelde, ten einde deswegens zyn
Hoog-Geleerdens gedachten hieromtrent te mogen weten, scheen van dit denkbeeld
niet afkeerig te zyn. Zyn Hoog-Geleerde, namentlyk, zeide my, dat deze vrucht, op
de voorverhaalde wyze gebruikt, met het daarop toegediend buikzuiverend middel,
zeer wel, naar zyne meening, het gevolgde uitwerkzel kon daargesteld hebben, als
zynde deze vrucht van eene zeer harde en vaste zelfstandigheid, en daar door te
meer geschikt, om de uitwerping te bevorderen. Men heeft te meermalen, in het
beoeffenen der Geneeskunde, zich van een hard en moeijelyk te verduwen voedsel
of geneesmiddel bediend, om, met behulp van een daarop ingegeven vermogend
purgeermiddel, Wormen, en byzonder Lintwormen, uit te dryven.
De evengenoemde Hoogleeraar was meestal gewoon, op deze wyze te handelen
met zyne wormzieke Lyderen, welke hy, alvorens een of ander wormdryvend middel
te laten gebruiken, aanriedt eenig vast voedzel, als Ossenvleesch, Stokvisch,
Aardappelen, Wortelen, en diergelyke te nuttigen, en meestal met dat gevolg, dat
de Wormen, door deze vaste massa voortgestuwd, te gemaklyker werden
uitgeworpen.
Niet weinig word deze gedachten, zoo wy die aannemen willen, gestaafd door
het geen de beroemde VAN ZWIETEN zegt, in het 4de Deel zyner Commentarien,
bladz. 725 en en 726. Daar namentlyk is die groote Man van oordeel, dat de
wormdryvende middelen gevoegelyk kunnen gebragt worden tot drie classen, welke
eerste hy bepaalt tot die middelen, quae aspera ac scabra sunt, & a quibus speratur,
quod motu peristaltico intestinorum mota & pressa, tenera vermium corpora
destruerent, vel multum laederent; unde mortui, vel saltem debilitati, vermes facilius
expelli pos-
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sent de corpore. Ten voorbeelden hier van brengt hy by het Stannum rasum en
Corallum rubrum, in gelyke deelen, door MEAD, het Stannum purum door ASTEN, en
de Corallina door GESNERUS, met zeer goed gevolg, tegen de Wormen toegediend.
In dit geval zouden de kernen of steenen der Mispelen niet weinig hebben toegebragt,
en het uitdryven van den Worm een gevolg geweest zyn, zoo van het gebruikte
purgeermiddel, als van de onrype gegeten Mispelen.
Hoe dit ook zy, ik kan, tot nog toe, met eenige zekerheid, zoo uit hoofde van de
enkelheid van het geval, als zy de het my nergens by eenig Schryver voorgekomen,
en zynde ik nog niet weder in de gelegenheid geweest, het gebruik der Mispelen
tegen den Lintworm te beproeven; ik kan, zeg ik, tot nog toe, geene juiste bepaling
maken, aangaande de oorzaak der volkomene uitdryving van den Lintworm, in het
voorverhaalde geval. De weinige kunde die wy hebben omtrent de waare
eigenschappen van ieder geneesmiddel in het byzonder, en omtrent die byzonder
eigene hoedanigheid, die dit of dat middel, op deze of die bepaalde wyze, doet
werken, is de oorzaak, dat wy, door middel van eene Analogische beschouwing,
en daar uit afgeleide gevolgtrekkingen, niet ten vollen uit de werking van het eene
middel tot die van een ander besluiten kunnen. Nieuwe proefneemingen, nieuwe
ontdekkingen, zullen 'er noodig zyn, om te beslissen, of de Mispelen wezentlyk iets
tegen den Lintworm vermogen.
Ondertusschen heb ik niet kunnen nalaten, myne waarneming en aanmerkingen
over dezelven, hoe gering dan ook het een en ander aan dezen of genen moge
toeschynen, waereldkundig te maken. Mogelyk zullen zy nog van eenig nut zyn;
mogelyk zullen zy nog dienen, om den eenen of anderen kundiger en geoeffender
Arts aan te zetten tot het nemen van andere proeven, om daar door ontdekkingen
te doen, die van belang kunnen zyn voor zoodanige Lyderen, die, na het vergeefs
beproeven van verscheiden, zelfs van de vermogendste, geneesmiddelen, jaren
lang, een kwynend leven voortslepen.
Ik zal eindigen met het zeggen van VAN ZWIETEN, Minime improbabile videtur,
quod plura alia detegentur, sive casu sive attenta observatione & variis tentaminibus
prudenter institutis. Summa talium utilitas stimulum addet Medicis, ut in haec inquirant
ulterius.
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Voorslag, om de rytuigen, door hunne wryving te verminderen,
veel ligter te doen gaan.
Voorgesteld in een Brief aan de Schryvers der Algemeene Vaderlandsche
Letteroeseningen.
Myn Heeren!
Zints eenigen tyd zyn myne gedagten gevallen op een Concept, om de Rytuigen in
't algemeen, van welke foort ook, die op Wielen gaan, tot de Kruiwagens ingeslooten,
veel ligter dan gemeenlyk te doen gaan, door hunne wryving te verminderen. Het
Concept, dat ik 'er my van gevormd heb, heeft my, gelyk het meermaals in zodanige
gevallen loopt, hoe langer hoe meer behaagd, en, daar het my voorkomt, dat het
uitvinden van een hier toe dienstig middel, in veele gevallen, van groot nut kan zyn,
zo heeft my de overweeging hier van genoopt, om myn voorslag desaangaande U
Lieden toe te zenden, of het U Lieden ook goeddagte denzelven in uw Maandwerk
te plaatzen; mogelyk kan het anderen, van meer bekwaamheid, aanleiding geeven,
om dit stuk met opzet verder door te denken, en myn Concept tot meer volmaaktheid
te brengen. Zie hier mynen voorslag; handelt 'er mede naar welgevallen. Ik ben enz.
Het is bekend, dat alle Rytuigen eene zeer sterke wryving hebben; door dien de As,
als het Rytuig voortgaat, gestadig op den bos van het Wiel drukt en wryft, waardoor
dan de voortgang van het Rytuig niet weinig belemmerd wordt. Het Rytuig zou
derhalven merkelyk gemaklyker voortgaan, indien men deeze wryving konde
voorkomen, of althans grootlyks verminderen.
Misschien is dit, tot een aanmerkelyken trap, te verkrygen, door eenige Rolletjes
rondsom den As te plaatzen. Deeze Rolletjes moeten dan derwyze om den As
gesteld worden, dat ze omtrent de gedaante van een Bakkers Buil of Ronsel hebben.
De eindens naamlyk zyn twee stukken als bodems van een vat, deezen hebben in
't midden een rond gat, grooter dan de As dik is; en, daar in zulk een Buil of Buidel,
de twee cirkelstukken, om ze op den behoorlyken afstand te houden, met latten
verbonden zyn, zo zyn ook hier wel eenige zulke latjes, maar Rolletjes
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'er tusschen. Deeze Rolletjes worden door den As gedrukt tegen den bos van het
Wiel aan; ze wandelen, daardoor, met den bos van het Wiel rondsom den As, (als
het Rytuig voortgetrokken wordt,) en hebben dus weinig of geen wryving.
Die Rolletjes moeten op hunne eindens of Asjes niet steunen: de cirkelstukken,
in welken die Asjes liggen, dienen om de Rolletjes in hunnen eigen en behoorelyken
afstand van elkanderen te houden: de gaatjes derhalven, in welken de eindens dier
Rolletjes liggen, moeten straalswyze veel grooter zyn, dan die eindens; en zo moeten
ook de gaten der cirkelstukken, door welken de As komt, veel grooter zyn, dan de
omtrek van den As is. Anders zou men, door steunpunten te maaken, Wryving te
wege brengen. - Dit dus beschreeven Ronsel schuift men over den As, en dan het
Wiel over dit Ronsel...
Dergelyk een Ronsel zou ook in veele andere Rader-Werktuigen veel nuts kunnen
aanbrengen, door de wryving te verminderen. By voorbeeld, in een Kaapstang:
deszelfs Rol, verticaal staande, wryst zeer sterk tegen den halven omtrek van zyn
steunhout aan; maar schuift 'et, van onderen op, een Ronsel van dien aart om, en
hy moet oneindig minder wryven: want de Rol van den Kaapstang drukt de Rolletjes
van het Ronsel tegen het steunhout van den Kaapstang aan, en alles wandelt met
elkanderen rond.
Gelukt het de wryving van den As op den bos van het Wiel, op deeze, of op eene
nog betere wyze, te verminderen; dan blyft 'er nog overig eene zylingsche wryving
van den bos van het Wiel, tegen den verbreeden As, en tegen den Spyl; waar tegen
insgelyks nog wel een hulpmiddel vereischt zou worden. Om deeze te verminderen
kan het veelligt van dienst weezen, een cirkelstuk (NB. met een groot gat) om den
As te hangen: in dit cirkelstuk maakt men, straalswyze, eenige ronde pennetjes, en
om deezen hegt men ronde Bolletjes: die Bolletjes nu, geraakt door den bos van
het Wiel, vinden wederstand aan den verbreeden As, en wandelen zydelings met
den bos van het Wiel. Het Wiel, of deszelfs bos, wryft dan byna niets tegen den As
aan, en daarmede zal ook de wryving tegen den Spyl van weinig of geen belang
weezen.
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Nieuwe waarneemingen gedaan op de ichneumon, of rat van
pharao. Door den Heer Sonnini de Manoncour.
(Journal de Physique.)
Zeer veel heeft men over de Ichneumon geschreeven, en eene menigte van Fabeltjes
wegens dit Dier geboekt. Zy werd, gaat men daar op of, in eenige Steden van Oud
Egypte aangebeden, en 't was, in 't algemeen, verbooden haar te dooden; een
voorwerp des Bygeloofs onder een beroemd Volk, de vermeende Beschermster
van het schoonste Land des Aardbodems, tegen een der gedugtste plaagen, vreemd
en onbekend in onze Luchtstreeke; hoe veele zamenwerkende oorzaaken, om 'er
Wonderen van te vertellen! De meeste Reizigers hebben de Ichneumon gezien,
zonder onderzoek op dit Dier te doen, en den geest vooringenomen zynde met de
verhaalen deswegen uitgevent, hebben zy, in hunne Reisbeschryvingen, deeze
overgenomen, en, door 't herhaalen, meer en meer geloof doen vinden. 't Was voor
de fakkel der Oordeelkunde, het vernuft van den onsterflyken BUFFON voorlichtende,
bewaard, eene menigte van duisterheden, die de Natuurlyke Historie in 't algemeen,
en die van de Ichneumon in 't byzonder, bedekte, op te klaaren. Ik zal hier niet
ophaalen, 't geen zich met oneindig meer genoegen, in 't werk deezes grooten
Natuurkenners, laat leezen; maar dewyl ik gelegenheid gehad heb, om de Ichneumon
in haar Geboorteland en in haar vryen staat waar te neemen, ----- naauwkeurig waar
te neemen, zal ik den korten inhoud myner waarneemingen op dit Viervoetig Dier
te nederstellen, en tragten te bepaalen, welk een denkbeeld men moet vormen van
deszelfs nutheid, en de juiste waarde van de diensten daar door gedaan, zo breed
uitgemeeten, en zodanig vergroot opgegeeven.
Hoe geschikt de Ichneumons ook mogen weezen, om zich te laaten temmen, zyn
ze nergens in Egypte Huisdieren; niet alleen worden ze tegenwoordig tot den
huislyken staat niet opgebragt, maar de bewoonders van Egypte kunnen zich niet
herinneren dat hunne Voorvaders het ooit gedaan hebben. 't Is, derhalven,
waarschynlyk, dat de Ichneumons, die BELON en PROSPER ALPINUS in een getemden
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staat zagen, de zodanige waren, die men eer aartigheids-, dan nutshalve hadt
opgekweekt en tam gemaakt: want daar zy op de Ratten aazen, vallen zy niet min
op het Gevogelte aan; hier door zou het nut, 't geen zy aanbragten met de huizen
van deeze schadelyke Dieren te zuiveren, 't welk de Katten veel zekerder en met
min ongemaks doen, welhaast worden opgewoogen.
In aart en leevenswyze genoegzaam overeenkomende met de Wezeltjes en
Bontsings, bestaat haar voedzel in Ratten, Vogelen, Kruipend Gedierte, enz. Zy
zwerven rondsom de Huizen, sluipen 'er in, om de Hoenders te verrassen en de
Eijeren uit te slurpen. Deeze natuurlyke trek tot Eijeren zet de Ichneumons zomtyds
aan, om in het zand te krabben, om de Eijeren der Krokodillen, daar in nedergelegd,
te zoeken, en hier in bestaat al het kwaad 't geen zy deezen Dieren doen.
Men belacht tegenwoordig, en met allen grond van rede, de langgeloopen
hebbende vertelling, dat de Ichneumon, ten keelgat van dat schriklyk Dier ingaat,
(*)
in den buik komt, en 'er uitgaat, na de ingewanden doorknaagd te hebben . Indien
eenige Ichneumons, onder het betoon van een verscheurende vraatzugt, aangevallen
(†)
zyn op kleine Krokodillen, welke men hun voorhieldt , geschiedde zulks, ingevolge
van haar smaak in allen kruipend Gedierte, en niet ter oorzaake van een byzonderen
haat, of een Natuurwet, uit kragte van welke zy, als 't ware, geschikt zouden weezen
om zich aan te kanten tegen de vermenigvuldiging dier Tweeslachtige Dieren, gelyk
(§)
veelen zich hebben ingebeeld . Het zou al zo redelyk geweest zyn, te zeggen, dat
de Ichneumons op aarde geplaatst waren, om de te sterke voortteelt der Hoenderen
te beletten; daar zy aan dit Geslacht veel meer afbreuks doen dan aan de Krokodillen.

(*)
(†)
(§)

MAILLET, JAUNA en anderen.
MAILLET, Descript. de l' Egypte, P. II. p. 34.
MAILLET, als boven. Zie ook l' Histoire de Cypre, de Jerusalem & d' Egypte, par le Chevalier
Dominique JAUNA, Tom. II. en Etat present de l' Egypte, p. 1230., en merkt op, dat de
laatstgemelde, bykans in alles een getrouw Uitschryver van MAILLET, hier zyn Voorganger
voorbygeloopen heeft; noch andere Fabelen voegende by die hy overschreef. Op deeze wyze
kunnen de Reisbeschryvers groote Boekdeelen zamenflanssen.
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't Geen tot nader bewys strekt, dat men ongelyk heeft met dergelyk eene voorzorge
der Natuure, ten opzigt van de Ichneumons, toe te schryven, bestaat hier in, dat, in
het Noordelykst gedeelte van Egypte, dat is te zeggen, in dat gedeelte, 't welk bevat
is tusschen de Middellandsche Zee en de Stad Siout, de Ichneumons zeer veelvuldig
zyn, schoon men 'er geen Krokodillen aantreft, terwyl men ze veel zeldzaamer vindt
in Opper-Egypte, waar de Krokodillen zeer talryk voorkomen. De Ichneumons zyn
nergens overvloediger dan in Neder-Egypte, dat meer bebouwd, digter bewoond,
veel vogtiger, en meer beschaduwd, dan Opper-Egypte, rykelyker voorraad van
spyze voor de Ichneumons oplevert, en de Krokodillen, ik herhaal deeze waarheid,
vertoonen 'er zich nooit.
Het staa my vry hier, in 't voorbygaan, eene dwaaling aan te stippen en tegen te
gaan, die van geene aangelegenheid zou weezen, in een Reiziger van minder naam
en min geloofs, dan de Heer SHAW: dit zal een bewys zyn, onder zo veele anderen
van gelyken aart, van het wantrouwen, 't geen de zodanigen, die vreemde Landen
doorreizen, moeten hebben, om, wanneer zy zelve geen waarneemingen kunnen
doen, geene dikwyls valsche berigten te plaatzen. ‘De Egyptenaars, zegt hy, kennen
zeer weinig den waaren Krokodil, door hun Timsak geheeten, en die zo zeldzaam
te vinden is beneden de Watervallen des Nyls, dat de Egyptenaars niet min
(*)
nieuwsgierig zyn om ze te zien dan de Europeaanen .’ De Heer SHAW, die niet veel
verder geweest is dan Cairo, heeft wat los eene verzekering aangenomen, strydig
met het getuigenis der geenen, die hem voorgegaan zyn; door zich beter te hebben
laaten onderrigten, zou hy geleerd hebben, dat Opper-Egypte, door weezenlyke en
veelvuldige Krokodillen geplaagd wordt. Dit is, voor 't overige, de eenige misslag
niet in de Natuurlyke Historie, welken ik ontdekt heb in 't Werk van deezen zeer
geleerden en anderzins zeer verlichten Schryver.
De afkeer van den Krokodil, verkeerdlyk toegeschreeven aan den Ichneumon, is
met de daad een ingeschaapen drift, in een Dier van een geheel ander Geslacht.
In dit geval is gebeurd 't geen wy in andere menigmaal hebben waargenomen: terwyl
men aan de Ichneumon de eere gaf, dat zy een geslaagen hardnekkigen oorlog
voerde tegen de

(*)

Voyages de Shaw, Tom. II. pag. 167.
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Krokodillen, was het eene soort van Nyl-Schildpad, die, deezen Dieren de zekerste,
maar tefsens verborgendste, slagen toebrengende, ten hunnen bederve arbeidde.
Wanneer de jonge Krokodillen uitgekomen zyn, en te water willen gaan, valt 'er
deeze Nyl-Schildpad op aan, en verslindt ze; elken dag worden 'er eenige haar
prooy, en het gelukt slechts een klein getal deezen vyand te ontkomen. ----- De
Heer DE MAILLET is des niet onkundig geweest; doch hy heeft geoordeeld, zich niet
te moeten houden aan het getuigenis der Inwoonderen, hoe zeer dit verdient
aangenomen te worden, als het zaaken, zo algemeen bekend, betreft. ‘Ik weet,’
luidt zyn berigt, ‘dat eenige Lieden willen, dat dit Dier, (de Ichneumon) niets anders
is dan eene soort van Witte Schildpad, door de Arabieren, Cersé geheeten. (dit
moet Thirsé zyn, de algemeene naam der Schildpadden in Arabie.) Zy zeggen, dat
zy, door een natuurlyk Instinct gedreeven, den Krokodil bespiedt, wanneer deeze
Eijeren gaat liggen, en in 't zand begraaft, en dat zy onmiddelyk, naa dat de Krokodil
is weggegaan, de Eijeren opzoekt, om ze te verbreeken en uit te slurpen....Doch,
zonder te spreeken van de gedaante, welke DAPPER aan de Ichneumon geeft, die
geheel niet met de gedaante van een Schildpad overeenkomt; laaten zo veele
afbeeldingen op steen van dit Dier uitgehouwen, en van welke de meesten met
beeldspraakige Letteren vergezeld zyn, geen twyfel over, of dit is het Dier 't geen
den naam draagt van Rat van Pharao.’ (Dit wil niets meer zeggen, dan dat men aan
't bestaan van de Ichneumon niet hebbe te twyffelen: dan niemand heeft het bestaan
van dit Dier betwist.) ‘De Ichneumon is’, gaat hy voort, ‘eene soort van een klein
wild Varken, een zeer aardig Beest, gemaklyk te temmen, en dat een ruwe huid
(*)
heeft als een Stekelvarken .’ Zie daar, deeze Rat in een klein Varken veranderd.
Men zal my gereedlyk toestaan, dat dergelyke Schryvers van weinig gezag zyn in
't stuk der Natuurlyke Historie.
Gemelde soort van Schildpadden, vindt men alleen in het opperste gedeelte van
den Nyl, de bepaalde woonplaats der Krokodillen. Om een denkbeeld te geeven
van den gelukkigen uitslag, met welke deeze Thirsé der Egyptenaaren en Nubiers
de Krokodillen bestrydt, zal ik eene

(*)

MAILLET, Descript. de l'Egypte, Part. II. pag. 33 en 34.
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waarneeming mededeelen, my met alle verzekerdheid opgegeeven, door eenige
Persoonen van Thebaide, wier goede trouw en waarheidsliefde my van elders
gebleeken is: hier in bestaande, dat men eens heeft opgemerkt, hoe van vyftig kleine
Krokodillen, uit het zelfde broedzel voortgekomen, slegts zeven de Thirsé
ontkwamen. Aan dit Dier, derhalven, is Egypte eene zeer merkbaare vermindering
verschuldigd, van eene soort van Dieren, zo afzigtig van gedaante, als schadelyk
door derzelver wreeden en verslindenden aart: uit dit oogpunt beschouwd, zou de
Nyl-Schildpad veel grooter eisch hebben dan de Ichneumon, om eene Godheid der
Egyptenaaren en een Wonder der Schryveren te weezen.
Dan, 't moet zyn, dat dit dierbaar Geslacht van Schildpadden ook zyne vyanden
hebbe; want, het is zo talryk niet, als het, de vrugtbaarheid van dit Geslacht in
aanmerking genomen zynde, zou moeten weezen. Zou men daar van de Ichneumon
niet mogen beschuldigen, die, door haare greetigheid op Eijeren, de Eijeren, welke
de Schildpadden, even als de Krokodillen, in het zand verbergen, opzoeken. Langs
deezen weg zouden ze den Krokodillen, in derzelver aanteelt, bevorderlyk weezen,
en dus geenzins een geslaagen vyand zyn, gelyk men heeft voorgewend.
De naam van Mangouste, en die van Ichneumon, zyn niet bekend in Egypte; men
ontmoet 'er ook niet langer dien van Rat van Pharao, welken HASSELQUIST zeer
verkeerdlyk aanmerkt, dat door Franschen zou verzonnen weezen. Met een weinig
meer oplettenheids, of liever met een weinig minder vooringenomenheids, tegen
ons, zou hy ontdekt hebben, dat de Italiaan PIETRO DELLA VALLA, en de Hollander
CORNELIS DE BRUIN, zich van dien naam bedienden, en dat KLEIN, die geen
(*)
Franschman was, deezen naam gegeeven hadt aan het Indisch Varken, enz. enz.
en, met wat minder verhaasting in zyne oordeelvelling, zou hy begreepen hebben,
dat eene algemeene benaaming niet ten strengsten behoort opgevat te worden,
boven al, wanneer dezelve niet onredelyk is, en deeze behoort geenzins tot die
soort, en is op verre na zo belachlyk niet, als duizend spreekwyzen der
Naamlystmaakeren, welke hy van buiten kon: doch hy hadt de dwaasheid om van
de Franschen kwaad te spreeken; eene

(*)

Quadrup. p. 49.
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dwaasheid, over welke de Heer DE BUFFON hem openlyk genoeg te zyner geneezinge
(*)
zou berispt hebben, indien hy op zyne Reize niet gestorven was .
Wanneer iemand dikwyls ongelyk heeft, wordt hy ligt veronderstelt altoos ongelyk
te hebben. HASSELQUIST heeft geen geloof kunnen vinden by DE BUFFON, als hy
vermeldt, dat in Egypte de naam van de Ichneumon, Neins is: en de Heer DE BUFFON
hadt te meer reden om iemand niet te gelooven, die hem voorkwam een zo slegt
Schryver als gering oordeelkundig Waarneemer te weezen, daar de Heer SHAW,
wiens gezag by dat van HASSELQUIST, ruim en ryklyk, op kan weegen, geschreven
hadt, dat Neins, in Barbarye, de naam was van het Wezeltje, en Tezer-dea die van
de Ichneumon. 't Is, ondertusschen, zeer zeker, dat de hedendaagsche Egyptenaars,
die, om dit in 't voorbygaan te zeggen, niet meer agtings of eerbieds hebben voor
de Ichneumon, dan wy voor Wezeltjes en Bontsings, dezelve Neins heeten, en het
Wezeltje den naam van Hersé geeven. Dit onderscheid is niet zeldzaam: want,
schoon de Arabische Taal even zeer in Egypte als in Barbarye verspreid is, gelyken
de Uitspraaken in deeze twee Landen zo weinig naar elkander, dat de Inwoonders
van Barbarye en Egypte dikwyls zeer veel werks hebben, om de een den ander te
verstaan.

De bespiegelende wysgeer, by het dorren en afvallen der bladeren,
in den herfst.
(Naar het Engelsch gevolgd.)
Like leaves on trees the race of man is found
Now green in youth, now withering on the ground.
Another race the following spring supplies,
Thy fall successive, and successive rise,
So generations in their course decay,
So flourish these, when those are past away.
POPE.

Het Jaar, nu wyd, door d'oude wenteling
Der driftige saisoenen, voortgeloopen,

(*)

Hist. Nat. de la Mangouste.
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Vermaant en roept, dat hier geen leevenskring
Door lossen waan op vasten duur moet hoopen.
Zulks leeraart ook 't ras stervend bladergroen,
Dat ros en geel, in 't kleevend slyk gevallen,
Den oogen meer geen blydschap aan zal doen,
Noch fruit en moes bemantlen en omwallen.
Zo laat ons dan, terwyl wy hier nog zyn,
De deugd uit vreugd, de vreugd uit deugd doen ryzen;
Ja laat ons zoo, by 's Leevenszonneschyn,
Gods weldaân bly genieten, en hem pryzen.
POOT.

Elk Getyde van het wentelend Jaar, brengt eene verscheidenheid van schilderagtige
vertooningen voort, daar aan byzonder eigen. De aandoeningen, die de Ziel vervullen,
terwyl dezelve de tooneelen bespiegelt, welke ieder Maand medebrengt, moeten
gevolglyk van verschillenden aart weezen, en geschikt naar het Saisoen. De
leevendige en hartbetoverende schoonheden van de Lente, de gloeiend heete
Zomerdagen, de afneemende natuursbevalligheden des Herfsts, en het doodsch
vertoon des Winters, verwekken beurtlings, Leevendigheid, Kwyning, Ernst,
Moedloosheid.
‘De Zomer,’ de afstammeling der Zonne, ‘heeft met haar vuurrood gelaad’ onze
Noordlyk gelegene Gewesten verlaaten. Elke vrolyk gekleurde bloem valt af, en de
Winter nadert met snelle schreden. Dan, het somber vertoon van het ten einde
spoedend Jaar wordt in de Hersstmaand verleevendigd, door de verscheidenheid
der kleuren, eenige leevend en schoon, welke de rype en ten afval gereede Bladeren
van Boomen, Gewassen en Planten, aanneemen. Zy veranderen dagelyks, zy
verminderen, de regenvlagen, de nagtvorsten, doen ze afvallen, en een sterk
opblaazende Herfstwind rukt ze by millioenen op den grond, nu bezaaid met het
eertyds schommelend Loof, en 't dikwyls bespiegelend blad van uitgeleeze Planten;
die, door vreemdheid of zeldzaamheid, het oog trokken.
Eene vormverwisseling, dus dichterlyk afgemaald.
't Veelkleurig bosch verheft zyn halfverwelkte kruin,
Van stormen nog bevryd, aan ginds zy', boven duin
En heuvel, treurig op: ik zie den gloed verduisterd
Van 't lachend landschap, en zyn verwe alom ontluisterd,
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Is meer of minder vaal, naar dat de kragt van 't groen,
De werking wederstaat van 't sloopend Herfstsaizoen.
't Verwelkte loof zygt neder op de paden,
En streelt van verr' het oog door schynbre veldsieraaden.
Nu schudt het treurig bosch een gantsche bui van bladen
Boneen, en dekt daar meê de velden en de paden.
Al 't kruid verslenscht allengs, door 't guur saizoen bekneld,
't Krimt in zyn bedding op, 't verlaat het drassig veld;
Het laatste bloempje heeft zyn schoone kleur verlooren,
De wind doet buldrend zich door 't naakt geboomte hooren:
Nu werpen hof en woud, by zulk een naar gerucht?
De laatste bladers af. ----- ----- -----

't Is op dien tyd, en vervolgens in den Winter, dat van het groeiend Ryk gezongen
mag worden.
Het steile mastbosch heft zyn schedel na den hoogen,
En blinkt, by 't schitterend wit, ons aangenaam in de oogen,
Met onverwelkbaar loof. De pynboom, donker groen,
En breedgeblaarde eik, trotseeren 't bar saizoen.
Het smal jeneverloof is zwaar met sneeuw beladen;
De doorenige hulft draagt ze op zyn bonte bladen;
't Haagappelboomtje steekt met bloem en vrugt 'er uit.
De klim, die om den stam zyn tengre takjes sluit.
Een reeks van heesters en van altoos groene planten
Vertoont zich door de sneeuw, en pronkt aan alle kanten:
'k Zie srisse maagdenpalm en geurge rosmaryn.
O Lente! zou dit bosch uw stille wykplaats zyn?
N.S. VAN WINTER.

De bespiegelende Wysgeer, die niet blyft stilstaan by het oppervlakkig vertoon en
de zigtbaare uitwerkzelen, welke zich aan allen opdoen, zoekt de dieper verhoolene
oorzaaken op te spooren. En, wanneer hy het maakzel der Boom-Bladeren nagaat,
en derzelver diensten, met welk een van dankbaarheid overvloeijend hart, erkent
hy dan niet, dat de wyze Schepper dezelve niet alleen ten cieraad, maar tot het
toebrengen van de gewigtigste diensten, in het Groeijend Ryk, gevormd heeft.
Plantkundigen geeven deeze bepaaling op van een Blad,
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dat het zelve een gedeelte van een Plant is, in langte en breedte, zulkerwyze
uitgestrekt, dat men de eene zyde van de andere kan onderscheiden. De Bladeren
maaken eigenlyk het uiterste gedeelte van een tak uit, en zyn het cieraad der telgjes.
Zy bestaan uit eene lymerige stoffe, overal met aderen en peezen doorvlogten.
Meer dan honderd onderscheidingen van Bladeren, van derzelver stand en gedaante
ontleend, worden 'er opgeteld. In alle is het een der diensten, dat zy den overvloed
van voedend sap kleinzen, daar aan meer geests geeven, en 't zelve tot de kleine
knoppen voeren.
'Er zyn twee soorten van aderen en peezen in de Bladeren, behoorende tot ieder
der oppervlakten; en heeft men, in 't algemeen, waargenomen, dat de onderkant
van het Blad, die takswyze doorvlegtingen breedst heeft, en in staat is een vogt
door te laaten, 't welk door die van den bovenkant des Blads niet heen kan dringen.
Deeze twee soorten van aderen zyn op onderscheide plaatzen ingehegt; doch zo
naauw niet veréénigd, of ze kunnen gemaklyk van elkander gescheiden worden,
naa dat ze, een behoorlyken tyd, in 't water geweekt zyn.
Men heeft verondersteld, dat die tweërlei oppervlakten geschikt zyn tot het bereiken
van zeer verschillende einden. Men denkt, dat de boven oppervlakte, of het
bekleedzel der aderen, bestaat uit Lugtvaten, door welke de doorwaassmende stoffe
wordt heen gedrongen en de lugt ingeademd. Dit blykt uit de kleverige
zelfstandigheid, onder den naam van Honigdauw bekend, welke altoos op den
bovenkant des Blads gevonden wordt. Men oordeelt, dat de beneden oppervlakte
geschikt is, om de vogtigheid, uit de opklimmende dampen des aardryks ingezogen,
te ontvangen, te bereiden en te doen omloopen, welke dampen zo veel tot den groei
van Boomen en Planten toebrengen. Weshalven een voornaame dienst der Bladeren
is, om eenigermaate, ten onderstand des Groeijenden leevens, het zelfde te doen,
als de Longen der Dieren ten Dierlyken leeven.
Tot het doen dier onderscheide diensten, zyn de twee oppervlakten zeer
verschillend gevormd. De bovenste is doorgaans glad en helder, de onderste meestal
hairig of met een zagt dons bezet, om des te beter de opklimmende dampen te
vatten, vast te houden en in de binnenste vaten over te brengen. ----- Wanneer het
maakzel der Bladeren verschilt, is het, door proeven, beweezen, dat
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ook de dienstbetooningen veranderen; want in deeze Bladeren, welker boven
oppervlakte bezet is met een hair of dons, is die boven oppervlakte de ontvanger
en geleider der opryzende vogten, en niet de onder oppervlakte, als in de andere
Planten. Indien, derhalven, deeze oppervlakte veranderd worde, door de takken,
aan welke de Bladeren groeijen, om te keeren, zullen de Bladeren in derzelver groei
vertraagen, tot dat men ze omkeert, en de Bladeren in den voorigen stand herstelt.
Een ander der groote einden, waartoe de Bladeren der Boomen en Planten
verordend zyn, is, dat derzelver grondstukken of Spooren, de Botten der aanstaande
Looten voeden en voorbereiden, die altoos aan den grond van deeze spooren
gevonden worden. Terwyl de Bladeren in volkomen staat zyn, neemen deeze Botten
in grootte toe, en, in de Boomen die de Bladeren laaten vallen, zyn ze tot rypheid
gebragt, eer de Spooren der Bladeren zich, in den Herfst, van de Botten scheiden.
Indien de Bladeren geschroeid zyn, of derzelver geheele oppervlakte bedorven is,
schoon de spooren overblyven, zullen egter de Botten kwynen of niet tot eene
volkomene grootte geraaken, by mangel van voedzel aan dezelve, door de Bladen
toegebragt. Wanneer, derhalven, de Boomen van Blad beroofd, de Bladeren
gesneden, of op eenige andere wyze verzeerd worden, hoewel dit gebeure als de
Botten bykans gevormd zyn, zullen nogthans, indien het voorvalle eer de Spooren
zich natuurlyk van de Takken scheiden, de aanstaande Looten verzwakt zyn, naar
gelange van den tyd wanneer dit geschiedde. Met één woord, het is van de uiterste
aangelegenheid, de Bladeren der Boomen en Planten niet af te plukken, of af te
snyden, terwyl zy groen blyven en gezond zyn.
De Bladeren, daarenboven, zyn bestemd om de Botten der aanstaande Looten
voor de Zon te dekken, die, anderzins, al derzelver vogtigheid zou uithaalen en
opdroogen. Zy beschaduwen ook de jonge Vrugt, 't welk volstrekt noodig is,
geduurende den tyd van derzelver groei. Zy werpen, door uitwaasseming, uit, wat
de Plant ten voedzel niet behoeft: en dit komt overeen met de ontlasting door
uitwaasseming in de Dierlyke Lichaamen. Indedaad, de Planten waassemen veel
meer uit, in den zelfden tyd, dan groote Dieren. Men heeft, door herhaalde
proefneemingen, by voorbeeld, bevonden, dat de
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Zonnebloem, in het verloop van vier- en twintig uuren, zeventienmaal meer dan een
Mensch uitwaassemt.
Blykbaar komt de Lugt tot de Bladen in, gaat door de geheele plant heen, en ten
Wortel weder uit. Indien de Bladeren de Lugt missen, zal de geheele plant sterven.
Dit is beweezen door proesneemingen met de Lugtpomp. Niet alleen trekken de
Planten, door derzelver Bladeren, een gedeelte des voedzels uit de Lugt; maar de
Bladeren verrigten desgelyks het noodige werk, om het water, door den Wortel
ingezoogen, te veranderen in de natuur en vogten van de Plant. En, te deezer
oorzaake, is het, dat het leeven der Planten zo onmiddelyk van derzelver Bladeren
afhangt. De Landman lydt dikwyls nadeel door gebrek aan deeze kundigheid. Het
Gewas van de Onobrichis, ook Sainsoier, geheeten, is een zeer dierbaare zaak, en
de Wortel, daar van overgebleeven, zal den Landman verscheide jaaren met
vermeerdering van inkomst zegenen; maar wordt dikwyls in den beginne bedorven,
door toe te laaten dat de Schaapen-'er zich mede voeden, die, alle de Bladeren
opeetende, den Wortel beroofd laat van de middelen om lugt in te haalen, en de
geheele Plant doet sterven. Deeze aanmerking kan men desgelyks uitstrekken, om
de ongerymdheid te toonen van den Winter en Voortyd het Koorn te laaten afeeten.
De Bladeren, over zulks, zo noodzaaklyk zynde, heeft de Natuur alle overblyvende
Planten een voorraad van dezelve bezorgd. De Bladeren deezer Planten worden
altoos in den Herfst gevormd, schoon zy zich niet voor de volgende Lente
ontwikkelen. Zy openen zich dan, en neemen allengskens toe, naarmaate van de
sappen en hoeveelheid van het voedzel, 't geen 'er in wordt omgevoerd. De Bladeren
der altyd groene Planten hebben ook een dun digt dekzel over derzelver
oppervlakten. De proeven wyzen uit, dat zy slegts weinig indrinken en uitwaassemen,
in denzelfden tyd, vergeleeken by Planten en Gewassen, wier Bladeren afvallen;
en hebbe men voornaamlyk toe te schryven aan dit digt bekleedzel, en aan de
geringe hoeveelheid van vogt, in de vaten beslooten, dat zy haar Groen behouden,
en de strengste koude kunnen wederstaan; eene omstandigheid, welke zy ook
moeten dankweeten aan derzelver olieagtig buitenst. ----- Behalven deeze
Herfstbladen, wordt 'er een ander soort gevormd in de Lente en uitgebreid midden
in den Zomer. Deeze doen onuitspreeklyk grooten dienst aan veele Boomen,
byzonder aan de Moerbezieboom;
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dewyl zy dien in 't leeven bewaaren, wanneer de Bladeren van den Voortyd alle
door de Zydwormen zyn opgegeeten.
Geen Plant, indedaad, welke de Natuur met Bladeren voorzien heeft, kan, zonder
dezelve, in leeven blyven; maar zal onvermydelyk sterven, indien ze alle afgeplukt
worden, zo ras ze te voorschyn komen. Het gewoone Gras onzer velden en
weilanden schynt eene uitzondering op deezen algemeenen regel uit te leveren;
doch, hier staat aan te merken, dat, schoon de Schaapen 't zelve vry kort afscheeren,
en de Bladeren zo schielyk afeeten als zy groeijen, 't nogthans, wanneer het dus
door het Vee wordt afgeschooren, alleen in blad is, en zeer weinig, ten dien tyde,
in de hoogte opgroeit, en daarom moet 'er minder sap gekleinsd worden, en gevolglyk
wordt 'er minder van de werking, aan de Bladeren toegeschreven, vereischt. 'Er is,
daarenboven, een bestendige opvolging van nieuwe Bladeren, in plaats der oude
komende: en veele deezer, te kort zynde om afgeschooren te kunnen worden,
dienen in stede der opgeëetene.
Eindelyk dient het Blad, op eene byzondere wyze, gelyk reeds is opgemerkt, om
het Oog der Plant te voeden, tot dat dezelve, allengskens grooter wordende, de
vaten van het voetstuk zamendrukt; waar door het vogt, van tyd tot tyd, in het Blad
verstopt, tot dat het niet langer door het voetstuk kan te rug keeren: 't geen dan,
door het ophouden van den toe- en afvloed des voedenden saps, rot, waarop het
Blad sterft en afvalt. Dit is de voornaame oorzaak van het vallen der Bladeren in
den Hersst. Andere worden 'er voor bygebragt. Een der in 't oog loopende is, de
Koude van het Jaargetyde: want de eerste rym-vorst bedekt de Bladeren niet, of ze
vallen, in groote menigte, af; de Boomen en Planten worden van derzelver groen
tooifel beroofd. De Koude, zegt men, veroorzaakt een stilstand der sappen in de
Planten, en belet de uitwaasseming door de Bladeren. Doch, deeze oplossing zou
onvoldoende weezen, buiten de reeds gegeevene verklaaring: want de Bladeren
zouden zeker afvallen, schoon 'er den geheelen Winter geen vorst kwam: het
opsluiten in beschuttende warme Oranjehuizen kan de jaarlyksche verwelking, en
afval der Bladeren, niet beletten.
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Bedenkingen over een twyfel, wegens de eerste ontdekking van
America, door Christophorus Columbus.
Door den Heer Mallet du Pan.
(Uit de Mercure de France.)
Dat het Geval, of het Vernuft alleen, den beroemden Zeeman CHRISTOPHORUS
COLUMBUS, op de Kusten van Hayti gebragt hebbe, is niet waarschynlyk; dat men,
vóór zynen tyd, reeds de onbekende Wereldstreeken bestevende, wordt door geene
dugtige bewysstukken gestaafd; dat COLUMBUS eenige onzekere voetspooren volgde,
om aan de Aardrykskunde eene Nieuwe Wereld te geeven, is een gevoelen, 't welk
uit verscheide Geschiedkundige omstandigheden kan worden opgemaakt.
Eer ik dezelve aanvoere, moet ik kortlyk gewaagen van een Verhaal, hiertoe
betrekkelyk, en de waarde van 't zelve wikken: 't komt hier op neder. ‘Het eerste
denkbeeld, 't geen COLUMBUS opvatte om een nieuw Halfrond te ontdekken, ontleende
hy uit eene gebeurtenis, geboekt in een Portugeesch Werk, getyteld: Chronique de
Bresil, par P. SIMON DE VASCONCELLOS, Jesuit te Lisbon, in den Jaare MDCLXXIII,
in één Stuk, in Folio uitgegeeven, waar men leest:
In een gedeelte van Andalousie, in het Graafschap Niebla geheeten, woonde een
Man met naame ALONZO SANCHEZ, geboortig in de Stad Guelva, een Zeeman van
beroep. Wanneer hy, in den Jaare MCCCCXCI, van de Canarische Eilanden na
Madera zeilde, met een Laading Zuiker, ingelegde Waaren en andere
Voortbrengzelen, voor Spanje geschikt, werd hy door een Storm beloopen, en, door
sterke Oostewinden, westwaards gedreeven, tot aan Landen, den Zeevaarenden
onbekend. Zyn Schip mastloos, en van alle zyden lek, liep, twintig dagen lang,
gevaar van vergaan: de vrees der Schepelingen evenaarde hunne verlegenheid,
inzonderheid toen zy een groot onbekend Land zagen. ALONZO SANCHEZ durfde dit
Land niet aandoen; de tegenwinden, eindelyk, uitgewoed hebbende, zogt en vondt
hy den weg na Madera, waar hy aankwam,
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doch zo afgemat, dat eene hevige ziekte hem, binnen weinige dagen, ten grave
sleepte. Ten huize van CHRISTOPHORUS COLUMBUS, een Zeeman van Genua, lag
SANCHEZ ziek, en ontving alle mogelyke oppassing van zynen Gastheer. Hunne
gemeenzaamheid en onderling vertrouwen groeiden even schielyk aan, en COLUMBUS
ontving van den stervenden SANCHEZ, alle de berigten van zynen laatsten
Scheepstocht, zyn dagverhaal, zyn logboek en zeekaart, waarop hy met rood aard
het ontdekte Land getekend hadt. SANCHEZ voldeedt te gereeder aan het verzoek
van COLUMBUS, om dit alles over te geeven, dewyl hy daar door, op de beste wyze,
diens herbergzaamheid dagt te betaalen.
COLUMBUS, met deeze kragtige hulpe gesterkt, vormde terstond het ontwerp om
roem te behaalen, door het volgen der ontdekkinge van SANCHEZ: doch, welke hoope
kon hy scheppen, om daar in te slaagen? Hy ging van 't eene Hof na 't andere, hy
stelde zyne bedoelde onderneeming, te Florencè, in Portugal en zelfs in Engeland,
voor; overal werd hy afgeweezen, en als een gek behandeld; geen Koning, geen
Staatsdienaar, wilde een gunstig oor leenen aan zynen voorslag.’
Het overige van deeze Geschiedenis, allen genoeg bekend, laaten wy agterwege;
en maaken 'er de volgende aanmerkingen op. Deeze Roman van Vader
VASCONCELLOS is niet van zyne vinding, hy heeft niets anders gedaan dan een Fabel
overschryven, uitgedagt door de Spaansche Jalousy, om eenen Italiaan den roem
der Ontdekkinge van America te betwisten. 'Er zyn verscheide en verschillende
leezingen van dit Berigt, oorspronglyk in de Wereld gebragt door GOMARA, en
aangenomen door de Portugeesche Jesuiten. De een stelt, dat deeze Onderrigter
van COLUMBUS in Andalousie, de ander, dat hy in Biscaye, en een derde, dat hy in
Portugal, gebooren is; men geeft hem zo veel Naamen als Geboorteplaatzen, als
mede verscheide naamen aan zyn Schip. OVIEDO spreekt met veragting van dit
volksgerugt. HERRERA agt het niet meldenswaardig, en 'er is geene dugtige proeve
voorhanden, om de egtheid van eene zo gewigtige gebeurtenis te staaven. Wat een
onbekend Monnik, in zeker Boek, een Eeuw geleden, heeft opgetekend, voldoet
niet om de waarheid des verhaals te erkennen; het is zelfs van alle waarschynlykheid
ontbloot.
Die Oostewind, welke, zo juist van passe, den Anda-
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lousier na America voerde; die Westewind, welke niet min rechttydig opstak, om
hem na Madera te rug te brengen, die Ziekte, die Dood, die Edelmoedigheid jegens
COLUMBUS, op een tyd, dat de zugt, om nieuwe Ontdekkingen te doen, alle Zeelieden
bezielde, zo veele toevallige dingen loopen niet zamen tot één punt, dan in een
Roman. ----- Daarenboven, wanneer men zich te binnen brengt, de tegenwerpingen,
de smaadheden, welke COLUMBUS moest verdraagen, toen hy van Hof tot Hof zwierf,
en overal, als een harssenschimmig Man, afgeweezen werd, vraagt men ligt, waarom
hy zulks niet te keer ging, door eene stellige verzekering, van welke hy de
bewysstukken in handen hadt? Waarom die Zeekaart niet vertoond, die
rechtvaardigende proeve der onderneeminge, dat uitmaakend bewys der eerste
Ontdekkinge? Welk Vorst zou zulk een betoog wederstreesd hebben? COLUMBUS
deedt het niet, derhalven bestaat dit bewysstuk niet.
Ten anderen, zou een geheel Scheepsvolk, 't welk, met den Andalousischen
Zeeheld, het onbekend Land gezien hadt, zo veel voor COLUMBUS over gehad
hebben? Zou het, om een Genuees een zekeren weg tot roem te baanen, zyn eigen
roem vergeeten hebben, en 'er geen voetstap van een Reistocht, waar in misschien
honderde persoonen deel hadden, overgebleeven weezen? De Leugenvertellers,
't is waar, ontslaan zich van de Scheepslieden, gelyk zy zich van den Scheepsvoogd
ontdoen; waar uit men moet opmaaken, dat, daar niemand hem overleefd heeft,
het geheim der Erfmaaking aan COLUMBUS niet heeft kunnen uitlekken.
Als het de zaak was, geschiedkundige waarheden te gronden op vertelzeltjes,
dan zou men mogen gelooven, dat, reeds in de Twaalfde Eeuwe, America den
Europeaanen bekend was. Men vindt in de Verzameling van HACLUYT berigten van
een Zeetocht, in den Jaare MCLXX gedaan, door MADOC, Zoon van OWEN GUYNETH,
Prins van Wales. Deeze Reiziger, volgens het verhaal van POWELL, westwaards
stevenende, hadt een Land aangetroffen, ryk in vrugten en goudmynen; hy liet 'er
twintig Man, keerde na Engeland te rug, rustte eene nieuwe Vloot toe, en zeilde
weder na het nieuw ontdekte Land, zonder dat men vervolgens ooit van hem heeft
hooren spreeken. Eenige Verzen, ter eere van deezen Zeetocht gezongen, door
den Waleschen Dichter MEREDITH AP RHEES, die in den Jaare MCCCCLXXVII
overleedt, schynen aan de waarheid dee-
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(*)

zer Reistochte getuigenis te geeven . Maar met dit alles, welk was het ryke Land
door MADOC ontdekt? Dit heeft nooit iemand kunnen zeggen.
't Is waar, dat 'er, in de Middel-eeuwen gemeenschap plaats hadt tusschen het
Noorden van Europa, en het Land van Labrador. Eenige stoutmoedige Scandinaviers,
eenige Noorweegsche Zeelieden, zyn, naar alle waarschynlykheid, de eerste
Europeaanen geweest, die in America den voet aan land zetten; doch, dit heeft
geene betrekking altoos op de onderneemingen der Italiaansche, Portugeesche
(†)
Zeelieden der Vyftiende Eeuwe, die van deeze Landaandoeningen niet wisten .
En, schoon COLUMBUS, eene reis na Ysland deedt, is het niet uit deeze Noordsche
Overleveringen, dat hy den koers na een nieuw Halfrond opgemaakt hebbe.
Dan, zou hy het denkbeeld van deeze onderneeming ééniglyk verschuldigd
geweest zyn aan zyne eigene bedenkingen over een algemeene Wereldkaart, gelyk
(§)
de Geschiedschryvers verzekeren? De beroemde ROBERTSON omhelst dit gevoelen .
De Abt RAYNAL, voert het nog hooger op, en schryft het ontwerp van COLUMBUS aan
de kragt van een Instinct toe. Alle deeze eigendunkelyk aangenome gevoelens
zullen hunne geloofwaardigheid verliezen, wanneer men de Geboorteplaats, de
Letteroefeningen, en het Ontwerpvolle Tydperk deezes onsterflyken Reizigers, in
aanmerking neemt. Twee welgestaafde stukken, den Heeren ROBERTSON en RAYNAL
onbekend, verspreiden een groot licht over de waare oorzaak der zeekundige
begrippen van CHRISTOPHORUS COLUMBUS.
Vooringenomen met de Scheepstochten der Portugeesen, hebben de
Geschiedschryvers niet genoeg agt geslaagen op den Koophandel, op de
Zeevaardkunde, en de Reistochten der Italiaanen in de Veertiende en Vyftiende
Eeuwe.

(*)
(†)
(§)

Zie dit alles breeder ontvouwd in ROBERTSON's Gesch. van America, I. D. bl. 169. 173. Aant.
des Vert.
ROBERTSON, als boven bl. 175. Aant. des Vert.
Volgens ROBERTSON, heeft hy meer dan dit ten grondslage gehadt, als boven bl. 92 en verv.
dan dit neemt niet weg, dat de volgende berigten onze overweeging wel degelyk verdienen:
en zy mogen als een toevoegzel, by 't geen die verdienstlyke Schryver ons verhaald heeft,
aangemerkt worden. Aant. des Vert.
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Wanneer men ziet, dat vier Zeelieden oorspronglyk uit dit volk, thans op zee als
vergeeten, CABOT, COLUMBUS, VESPUCIUS en VERAZZANI eene omwenteling te wege
brengen, die het gelaat van Europa veranderd heeft, welk eene Zeemogendheid
zal, naar dus een voorbeeld, zich kunnen streelen met de gedagten, van boven de
toevallen des wisselvalligen lots verheven te zyn?
Genua, Pisa en Venetie, waren, in de Vyftiende Eeuwe, het middelpunt van den
Koophandel. De Venetiaanen bezaten, boven al, de grootste Vlooten, en den
uitgebreidsten Zeehandel; van alle Volken in Europa, hadden zy de rykste
verzamelingen van Plans en Zeekaarten. Zy droegen volkomen kennis van de
onderneemingen der Portugeesen, en LOUIS CADMOSTO, een Venetiaan, in
Portugeeschen dienst getreeden, kende het grootste gedeelte van de Zuidkust van
Africa.
Een ander Venetiaan, SEBASTIAAN CABOT, zo bedreeven als COLUMBUS, moedigde
eerst de onderneeminge aan van MENDOZCO, om de West-Zee te onderzoeken. In
(*)
het verhaal, 't geen RAMUSIO ons heeft naagelaaten van de onvolkomene poogingen
deezes Onderkonings, ziet men, dat CABOT het bestaan van eene gemeenschap
tusschen den Atlantischen en den Wester-Oceaan, verondersteld en bykans
verzekerd heeft. Hy is de eerste, die het Spaansche Hof het denkbeeld inboezemde,
om langs dien weg de Speceryen der Philippynsche Eilanden na Mexico, en van
daar na Europa te voeren, om een langen zeeweg te bekorten, en duizend gevaaren
te ontgaan: een denkbeeld, slaauwlyk gevolgd, in het bepaalen van het Acapulco
Galjoen. De uitzigten van CABOT, zyne groote ontdekkingen, draagen getuigenis
van de uitgestrekte kundigheden, welke van de Zeevaard gevonden werden, ter
plaatze, waar hy onderwys in die Weetenschap gekreegen hadt.
Doch 'er bestaat heden nog een heerlyk gedenkteken van de kundigheden der
Italiaanen, in de Aardryks- en Zeevaardkunde. In den Jaare MCCCCXXXIX, een
onloochenbaar tydperk, beval de Raad van Venetie, Broe der MAURE, een Witte
Monnik, om, volgens de papieren hem door de Admiraliteit ter hand gesteld, de
beroemde platte Kaart te ontwerpen, van vier voeten en acht duimen over 't kruis,
welke men nog vindt in de

(*)

RAMUSIO, Naviggaz. Viagg. Ed. de 1556. T. 2.
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Boekery van St. Michel de Muran, niet verre van Venetie.
Op deeze Kaart ziet men de Kust van Africa bepaald, de Kaap, het Land van
Zanguebar, (daar Zinzibar geheeten) en het Eiland Madagascar, het bovenste
gedeelte van de Tartaarsche en Siberische Kust, tot Japan, afgetekend.
By dit zeldzaam Werk zyn Aantekeningen van belang voor de Aardrykskunde,
de Zeevaart en de Natuurkunde. In een deezer Aantekeningen leest men, dat de
Kaap der Goede Hoope, toen bekend onder den naam van Duivels Kaap, in den
Jaare MCCCCXX, ontdekt was door een Oostindisch Schip. De Schryver spreekt
in eene andere van de Eb en Vloed; dezelve toeschryvende aan de drukking of
weeging der Maane. Daarbenevens, beweert hy, dat de Conques of Indiaansche
Vaartuigen, zonder Kompas vaaren, schoon ze zich van een Astrolabie bedienen;
eene waarneeming, die het denkbeeld om ver stoot, waarin men verkeerd heeft,
dat de Indiaanen het gebruik van 't Kompas van de Indiaanen en Chineezen geleerd
(*)
hadden .
ALPHONSUS DE IV, Koning van Portugal, verzogt, in den Jaare MCCCCLIX, eene
aftekening van die platte Kaart. De Raad hieldt het in bedenking, en stondt, in den
Jaare MCCCCLXII, het overgeeven eener aftekening toe, dezelve werd in den Jaare
MCCCCLXIV overgeleverd, en de prys daar voor, uit naam van ALPHONSUS, betaald:
byzonderheden, die alle beweezen kunnen worden door de Rekeningen, nog
voorhanden in het Klooster van Saint Michel de Muran.
De Aftekening van die Kaart word in Portugal bewaard, in het Klooster van
Alcobaza. Uit dezelve zyn ontleend, de Kaarten aan VASCO DE GAMA gegeeven. Alle
de poogingen der Portugeesen, om, den Uithoek van Africa omzeilende, in de Indiën
te komen, hebben die Kaart ten grondslag en geleide gehad. In de Reis van ALVAREZ,
(†)
uitgegeeven door RAMUSIO , leest men, dat Don EMMANUEL, die in den Jaare
MCCCCLXXXVII regeerde, aan PIERRE COVIGLIANO en aan ALPHONSE DE PAYVA,
vertrekkende om ontdekkingen in Africa te doen, Uittrekzels deedt geeven van eene
Italiaansche Wereld-

(*)
(†)

RAMUSIO, Idem, Tom. II. aan 't einde van de Voorrede der Reize van MARCO PAOLO.
ROMUSIO, Tom. I. pag. 361.
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kaart; deeze Wereldkaart nu was geene andere dan de Kaart van Broeder MAURE.
----- Vreemd is het, en het dient onder de veelvuldige bewyzen van de onoplettenheid
der geenen, die den naam van Reizigers draagen, dat niemand der geenen die
hunne Reizen door Italie beschreeven, en, behalven de Heer DE LA LANDE, zo veele
onnutte of reeds overbekende zaaken opgetekend hebben, geen gewag altoos
maaken van een zo keurlyk Gedenkstuk.
Dan, dit Gedenkstuk is het éénige niet, 't geen ten bewyze strekt van de vorderinge
der Italiaanen in de Zeevaartkunde, vóór de ontdekkingen der Portugeesen en
Spanjaarden. Men bewaart in de Boekery van Parma, eene Landkaart, welks
welverzekerde Jaartekening MCCCCXXXVI is, en waar op men een groot Land of
Eiland, ten Westen de Canarische Eilanden, juist op de hoogte van St. Domingo,
aangeweezen ziet. Een Italiaansch Geleerde, wiens verbaazende kunde veele
Stukken, Geschiedenis en Oudheid betreffende, heeft opgehelderd, de Graaf CARLI,
Oud-Voorzitter van den Raad der Geldmiddelen te Milaan, verhaalt in zyne Lettres
Americaines, thans dertig Jaaren geleden, eene Kaart, volkomen daar aan gelyk,
(*)
by den Procureur FOSCARINI gezien te hebben .
Behalven deeze twee Gedenkstukken, waar in de Italiaanen der Veertiende en
Vyftiende Eeuwe, de Eilanden des Oceaans by America aangeduid hebben, bezit
de Boekery van Geneve vier Zeekaarten, in Folio, op pergament, geplakt op hout.
Boven de Gelukkige Eilanden, staan deeze woorden geschreeven: In hac regione
sunt plegae arenosae & valde magnae, enz. Deeze Kaarten, gelyk een aantekening
des Maakers zelve aanwyst, zyn getekend in het Jaar MCCCCLXXVI, door ANDRE
BENINCASA, van Ancona, en dus zestien Jaaren vóór de ontdekking van COLUMBUS.
't Zou gebrek aan oordeel te kennen geeven, uit deeze verscheide Gedenkstukken
op te maaken, dat men, dezelve vervaardigende, reeds zekere kennis hadt van die
Eilanden, en van dit Land, Westwaards geleegen, bewaard voor de naspeuringen
en de ondervinding van COLUMBUS. De oude overleveringen van de Atlantides en
Hesperides hebben meer dan daaden, deeze Aardryksbeschryvers, die de
ontdekkingen als vervroegden, geleid; doch hier uit volgt niet te min, dat 'er toen
ten tyde in Italie een algemeen denkbeeld heerschte van 't bestaan eens anderen
Vasten

(*)

Lettre Americaine, 1782. Tom. II. pag. 68.
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Lands; dat, onafhangelyk van droomeryen of ontdekkinge der oudheid, dit denkbeeld,
geheel gissender wyze gevormd, rustte op redekavelingen, vrugten der
ondervindinge, op eene verlichte voortzetting der Zeevaart, misschien op eenige
gebeurtenissen, waar van ons geene voetspooren zyn overgebleeven. Wanneer
men dusdanige Gedenktekens ziet by een Zeevaarend Volk, ryk in stoute Zeehelden,
en toen beroemd door zyne onderneemingen; wanneer men in opmerking neemt
deeze bykans oogenbliklyke losbarsting, by welke de moed, met kundigheden
gewapend, alle de Grensscheidingen der bekende Wereld overschreedt, kan men
niet in twyfel trekken, of dit gewigtig Tydperk is voorgegaan, door eene verzameling
van kundigheden. Het Instinct, het Vernuft, of een zamenloop van gunstige
omstandigheden, kunnen éénen Zeeheld doen gebooren worden als COLUMBUS;
doch 't is alleen van de kundigheden der tyden te wagten, dat 'er een aantal ten
zelfden dage te voorschyn treedt.
COLUMBUS nam, op de vleugelen zyner Landsgenooten, de vlugt tot het doen van
Ontdekkingen, en de verkryging der Onsterflykheid. Zyne opvoeding beantwoordde,
zeer gepast, aan 't lot hem beschooren. Alles, wat men ten dien dage wist van de
Starre- Wis- Aardryks- en Tekenkunde, hadt hy geleerd. Zyne School was de
Universiteit van Padua, eene Venetiaansche Stad, waar de Weetenschappen, tot
de Scheepvaart betrekking hebbende, onderweezen werden, als de grondslagen
van de Magt en Voorspoed des Gemeenebests. Daar moest COLUMBUS de
uitgestrektste kundigheden opdoen; daar ontwikkelde zich voor zyn aangebooren
yver, de staat der gedaane en der gehoopte ontdekkingen; daar kreeg hy kennis
aan de Zeekaarten, welker voorspellingen hy, eerlang, zou bewaarheden. Zyne
eerste Zeetochten waren voorbereidzels tot die zynen naam vereeuwigen.
Italie en zyne Eeuw moeten in zynen roem deelen; daar zy hem voortbragten en
vormden. Op 't gezigt der beroemde Zeelieden, ten dien tyde, uit het zelfde Gewest
oorspronglyk, mag men dat Land, de Moeder der groote Mannen, heeten. COLUMBUS
vindt den Koers en het Land, even gelyk iemand, die uit een bosch komt, door
behulp der openingen, daar in met menschen handen gemaakt.
Men zou tegen deeze voorloopige kundigheden der Venetiaanen kunnen
inbrengen, hunne onverschilligheid om
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'er zich van te bedienen. Waarom verwaarloosde dit Gemeenebest deel te neemen
in de ontdekkingen der Portugeesen? Waarom sloeg 't zelve dien weg niet op na
de Indiën, daar het de leiddraad derwaards in handen hadt, en die, ontdekt zynde,
ten graf van den Venetiaanschen Koophandel strekte?
't Valt niet moeilyk, de oorzaaken deezer voorgewende werkloosheid op te speuren.
De voorzigtigheid verboodt, misschien, in den beginne, het Gemeenebest, om door
zyne voetstappen den weg uit te merken, langs welken andere Volken 't zelve zouden
gevolgd hebben, na de Groote Indiën. Zulks was, als met oogmerk, zich van den
Oosterschen Handel ontzetten. De Kaap, ééns omgezeild zynde, kon die Handeltak
niet blyven voor een Volk in den Adriatischen Zeegolf gelegen. En, hoe zouden de
Venetiaanen hunne Vastigheden in de Indiën hebben kunnen bewaaren en
verdeedigen, zonder één enkele Haven aan den Oceaan, en eenigermaate verpligt
doortocht te vraagen aan de Beheerschers van den Straat van Gibraltar.
Het gelukkig slaagen hunner Zeetochten zou, den nayver der andere Mogenheden
vermeerderende, het Verbond van Kameryk, 't geen in den Jaare MDVIII gevormd
werd, mogelyk vervroegd hebben. Al de Zeemagt van den Staat spilde zich eindelyk
in de Oorlogen tegen BAJAZETH. De Sultan van Egypte verbondt zich hem te
onthessen van de lasten op hunnen Indischen Handel: een groot voordeel, en
genoegzaam om de gevaarlyke Zeetochten te staaken, in welke zy, geduurende
dertien Jaaren, van honderd veertien Schepen, de Kaap om na de Indiën gezonden,
'er negenen vyftig verlooren hadden.

Bedenkingen over de bankrotten.
Onder de menigvuldige Ondeugden, die den redelyken Mensch verlaegen, en het
zedelyk bederf zyner natuur ten toon spreiden, zyn de schandelyke Bankrotten,
welke zo vaek onder hen plaets hebben, en aen onderscheidene schadelyke bronnen
moeten worden toegeschreeven.
Beschouwt men Lieden, die met tydelyke middelen zyn gezegend, of van de
Bedieningen, welke zy bekleeden, een, naer hunnen staet, toereikend bestaen
hebben, moet men zich verwonderen, dat de eersten, niet te vreden met eene naer
hunne inkomsten geëvenredigde verteering, die middelen, door eene

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

591
buitenspoorige verkwisting, door den tyd geheel doen verzwinden, en, om hunnen
ingevoerden staet uit te houden, de geheele Waereld schuldig blyven, en eindelyk,
als Bankbreekers, hun overschietend Boeltje aen hunne Schuldeisscheren moeten
overgeeven. Als mede, dat de laetsten, in stede van bedacht te zyn, dat, met hunnen
dood, de inkomsten van hunne Ampten voor hunne Huisgezinnen ophouden, en zy
dus verpligt waren, om, ter verzorging van dezelven, wat over te spaeren, niet alleen
hunne jaerlyksche inkomsten gansch verspillen; maer eindlyk ook, door meerdere
verkwisting dan die inkomsten, als Schuldenaeren, welken niet betaelen kunnen,
ten eenemael worden uitgeschud.
Het onteerende van zulk eene onbetamelyke levenswyze loopt elk in 't oog, en
de slechtheid van zodaenige karakters kan by geen weldenkend Mensch met eenige
kleuren gevernist worden. Of gebrek aen vooruitzicht, of eene voorbedachte
opzetlykheid, gepaerd met een' kwalyk geplaetsten hoogmoed, moet hier van de
aenleidende oorzaek weezen.
Wanneer men den Mensch, met een naeuwlettend oog, gadeslaet, zal men, by
veelen, dat gebrek aen vooruitzicht maer al te zeer ontdekken. Daer zyn sommigen,
wier onaendoenlykheid en uitzicht op het toekomende, zó gering zyn, dat zy,
deswegens, in een' altoosduurenden zorgeloozen slaep gedompeld schynen, waer
uit noch voorbeelden, noch vermaeningen, hen kunnen wekken. Altoos in die
suizeling voortleevende, hebben zy geen de minste bekommering over hunnen
toestand, en hunne oogen worden niet eerder geopend, vóór dat zy in een' poel
van jammeren zinken, waer in zy geen middel van redding voor zich zien; zelfs
blyven eenigen nog in die kommerlooze verbystering na hun ongeval, terwyl hunne
onheilen, die menig een tot wanhoop zouden vervoeren, in hun geen de minste
bittere aendoening doen ontstaen. Zulk slag van Menschen is waerlyk te beklaegen,
en het ware hun beter geweest, dat zy altoos in behoefte hadden moeten kwynen;
dan zouden dikwyls hunne rampzalige Vrouwen en Kroost daer van niet de
beklagenswaerdige slagtoffers geworden zyn, en uit een' staet gevallen weezen,
dien de gewoonte hen, als onontbeerlyk voor hun tydelyk geluk, deed beschouwen;
noch hun, Geslacht zou in die vernedering hebben gedeeld, en zelfs, ter redding,
het zyne, hoewel somtyds noodige, daer aen hebben moeten opöfferen.
Anderen weder, wier geestvermogens hen in de Maetschappy doen uitmunten,
die voor verstandigen doorgaen, en zelfs geacht worden verlegenen met wyzen
raed te kunnen ondersteunen, moeten, in zulke omstandigheden geraekende, (gelyk
men, helaas! maer niet dan al te veel ziet gebeuren) met regt gehouden worden,
zich moedwillig, en uit dwaezen waen, dit onheil te hebben berokkend; geen gewisse
te be-
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zitten, en eene laege ziel in hunnen boezem op te draegen. Voorbeeldige straf, in
plaets van medelyden, behoorde hun lot te weezen, en de verguizing van elk eerlyk
hart moest hen steeds bejegenen.
Nog verfoeilyker is der zodanigen handelwyze, die, door gouddorst vervoerd, niet
te vreden met hun lot, en steeds uit zynde om een' luisterryker staet te voeren, het
vertrouwen van hunne Medeburgers weeten te winnen, overal geld opligten, en
eindelyk hun Stad en Land verlaeten, om, in een vreemd Gewest, hun lang
gekoesterd snood oogmerk te volvoeren, en aldaer, terwyl zy de versmaeding der
Uitlanderen door ruime verteeringen weeten te overwinnen, hun hoofd,
onbeschaemd, opsteeken, en de Aenzienlyksten dier Streeken, door hunne prael,
evenaeren, ja dikwyls zelfs te boven streeven. Zulke schandvlekken dienden nergens
te worden geduld; de straf behoorde hen altoos op de hielen te volgen; geene
vrykooping moest, ten hunnen opzichte, plaets hebben; zy hebben de aenspraek
op de achting en onderscheiding van den geringsten der Stervelingen verlooren;
ze zyn het uitvaegsel van het Menschdom, en erger dan de openbaerste
Straetroovers.
Een min strafwaerdiger soort van Bankbreekers zyn de zulken, die, om hunne
bezittingen te vermeerderen, de fortuin van hunnen Evenmensch roekeloos in de
waegschael stellen, door, met eens anders penningen, een' al te hachlyken handel
te onderneemen, om 'er op of onder te weezen. Kieschheid van gevoelens kunnen
zy niet bezitten, zo min als een naeuw geweten. Bedenken zy dan niet, dat, hoe
eerlyk alles ook by hen te werk gae, zy, wanneer hun ramp bejegent, dikwerf eene
menigte behoeftigen maeken, die dikwyls hunne gansche bezitting hun hebben
toebetrouwd, en zich eensklaps, door derzelver onheil, in den jammerlyksten nood
bevinden, daer zy, met heete traenen, hun al te ligt vertrouwen beweenen, en hunne
overige levensdagen in een nypend gebrek moeten slyten. Deeze gegronde
gedachten, moesten hen, zo zy eenige menschlievendheid bezaten, liever met hun
lot doen vergenoegd weezen, dan de bewerkers te zyn van den onzaligen toestand
zo veeler betreurenswaerdige red- en raedeloozen, die, om hunnen wil, dagelyks
de zielgrievendste klagten uitboezemen.
Neemt men den gemeenen Burgerstaet in opmerking, hoe akelig is het daer
mede, ten deezen aenziene, somtyds gesteld! Een burger Zoon, zyns Vaders huis
verlaetende, waer hy eene ruime levenswyze gewoon was, en zich in een' stand
plaetsende, bedenkt niet, dat, daer hy eerst zyn beroep aenvangt, zyne winsten, in
den beginne, veeltyds schaersch zyn, en hy, op den trant zyner Ouderen, daer van
niet kan bestaen. Deeze bedenking komt, veelal, niet eens in hem op. Hy wil zyne
Ouders in alles gelyk weezen, en hun nergens in toegeeven; zyne verteeringen
overtreffen al aenstonds zyne
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winsten; hy loopt hoe langer zo meer agter uit, tot dat hy, in stede van een'
welgevesten staet te erlangen, zich wel rasch uit zynen stand ziet gezet, terwyl hy,
door verlies van credit, zich nimmer kan herstellen. Onrypheid van jaeren, meestal
van zorgeloosheid verzeld, gebrek aen de noodige ondervinding, en het gemis van
genoegzaeme beteugeling en onderrichting, zyn daer van veeltyds de oorzaek. Dat
dit alle jonge eerstbeginnende Lieden toch ernstig overwoogen! Dat Ouders, wien
het niet aen doorzicht mangelt, toch altoos bedacht waren om zulke loshoofden, al
zyn ze reeds geplaetst, nimmer op hunne wieken te laeten dryven, maer hen altoos
met gepaste vermaeningen, en wyze raedgeevingen te ondersteunen; en, wanneer
dit alles van geen uitwerking mogt weezen, door sterker middelen den ganschen
ondergang van hun Kroost voor te komen; wyl de daer uit te ontstaene onheilen,
die, in 't eerst, dikwerf nog te verhelpen zyn, by vervolg veel geduchter, en zelfs
onoverkomelyk, worden.
De levenswyze, buiten het huishoudelyke, die, in den burgerstaet, maer al te veel
door de Vaders der Gezinnen gevoerd word, is menigmael ook zó verkwistend, dat,
hoe bloeiend hunne omstandigheden ook mogen zyn, een onvermydelyke ondergang
echter daer van het gevolg weezen moet. Daer de zucht tot Kunsten en
Weetenschappen, die het leven van den Mensch veraengenaemen, en den band
der gezelligheid naeuwer toehaelen, zo weinig, en dikwyls in 't geheel niet, by veelen
gekoesterd word, vermoorden zy den tyd, die, ter verpoozing van broodwinnende
bezigheden, in genoeglyke uitspanningen mag besteed worden, jammerhartig in 't
verderflyk spel, en den schadelyken drank. Terwyl zuinige Vrouwen, en goede
Huishoudsters, den geheelen dag, 'er op uit zyn om de spaerzaemheid in alles te
betrachten, ten einde te kunnen staende blyven, met eere door de Waereld te komen,
en niemand iets schuldig te blyven, verspilt de Man, 's avonds, in zyn Gezelschap,
met spel en drank, in ééns, dikwyls meêr, als, de geheele week, in de huishouding
verteerd word. De gereede gelden worden zoek gemaakt; de kostwinning word
verwaerloosd, verflauwt, gaet agter uit; men hoopt schulden op schulden, daer men
zich niet uit weet te redden; tot men eindelyk zelfs eene verachting van die geenen
word, welken in die kwistende tydkortingen hebben gedeeld. Waren Kunsten en
Weetenschappen het voorwerp van uitspannende vermaeken; kon een verstandig
onderhoud de beroepsbezigheden verpoozen; was eene byeenkomst, daer geestige
vrolykheid het afgematte ligchaam weder nieuwen lust en frissche kragt byzette,
waer in ook de afgesloofde Huisvrouwen konden deelen, het doelwit van redelyke
verlustigingen, alle die verderflyke openbaere Gezelschappen van Mannen zouden
'er geen plaets hebben; oneindig geld zou
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'er gespaerd worden; akelige wroegingen zouden 'er veelen niet ontrusten; een te
laet naberouw zou het leven geen hel maeken; huisselyke oneenigheden zouden
voorgekomen, de band der gezellige samenleving vastgemaekt, en de streelendste
geneugten over het leven verspreid worden; daer nu de Vrouwen, in haere huizen,
dikwerf, moeten zitten suffen, en over het uitspoorig gedrag van haere Echtgenooten
diepe zuchten loozen; terwyl een opgroeiend Kroost zonder behoorlyk opzicht
gelaeten word. Beoogt men, nu en dan, de evengemelde gepaster byeenkomsten,
dan maekt men dezelve zo kostbaer, dat zy, die 'er den grootsten luister aen zouden
byzetten, daer van moeten terug blyven.
Hoe veele klagten hoort men niet, dagelyks, de Handelaers slaeken over de
menigvuldige schaden, die zy lyden door de ontrouw, of het slecht oppassen van
hunne Klanten. Die klagten zyn maer al te gegrond, dan dat men dezelve als vergroot
zou kunnen aenmerken. Veelen, die eene nering aenvangen, zyn beiden, en van
kunde en van middelen ontbloot. Geen gemaklyker broodwinning is 'er toch dan
deeze. Daer de nyvre Kunstenaer en Handwerksman, door veele jaeren oefenings
bekwaem geworden; daer zelfs veelen, in hooger stand geplaetst, door Ampten of
Studiën, van den vroegen morgen tot den spaden avond, om hun bestaen moeten
zwoegen, lyd hy, die nering doet, veeltyds een lui en kommerloos leven. Weinig, of
niets bezittende, weet hy echter by deezen en geenen Koopman credit te krygen;
van den eenen bekomt hy deeze, van den anderen geene, goederen. Schoon de
verkoop, wanneer hy dien met winst wil doen, zo gering is, dat hy de geheele
dagelyksche ontvangst tot zyn onderhoud noodig hebbe, bekreunt hy zich des
weinig; hy heeft evenwel om van te bestaen; de Koopman moet zorgen, dat hy zyn
geld krygt; word hy bankbreukig, men komt op een dorp, daer geen huizen staen;
hy is zo ryk als te vooren; en, in een' laegen staet geplaetst geweest zynde, behoeft
hy zich niet te schaemen, om, tot zyn onderhoud, de gemeenste bedryven by de
hand te vatten. Heeft hy veel kunnen los krygen, dan ontdoet hy 'er zich schielyk
van, door onder de markt te verkoopen, en maekt dus, vóór zyn uiteinde, nog een
beursje, dat hy heimlyk agterhoud. Lang heb ik bepeinsd, of 'er voor den Koopman
geen middelen zouden weezen, om dergelyke schaden te verhoeden, en het is my
voorgekomen, dat die wel voorhanden zyn. Vooreerst wat schaerscher met zyn
credit te weezen, en naeuwkeurig onderzoek te doen, vóór hy zyne goederen afzend.
Ik weet, dat 'er credit moet gegeeven worden. Ik weet ook, dat sommigen, die met
niets begonnen hebben, door vlytig oppassen en zuinigheid, groote Handelaers, en
welgegoede Lieden, geworden zyn; doch hun getal is zeer gering, in vergelyking
van de straksgenoemde. Ten tweeden, dat, zo niet
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alle, ten minste een goede aental van Kooplieden, in ieder Stad, elk in hunnen tak
van handel, op gezette tyden eene byeenkomst hielden, waer in ieder, zonder
agterhoudendheid, zyne onwillige kwaede betaelers opgas; terwyl zy zich, onderling,
moesten verbinden, om aen de zodanigen geene goederen meêr te leveren. Dan
was het rasch met de zulken gedaen; de schade, die de een of ander daer door
mogt lyden, zou luttel weezen, in vergelyking van het voordeel, dat voor allen daer
uit zou spruiten. Andere naerstige, en hunne rekening maekende, nering doende
Lieden, zouden 'er oneindig by winnen, en de Kooplieden zouden, allengskens, niet
dan goede Betaelers in hunne Boeken krygen, en hunnen Handel, met minder
schroom, en wezenlyk genoegen, kunnen dryven. Dit voorgemelde zou ligtlyk kunnen
plaets grypen, heerschte 'er niet eene kwalyk geplaetste jaloezy onder de Kooplieden.
Elk wil veele Klanten hebben; elk is even begeerig om goederen af te zenden, zonder
te bedenken, of zy daer voor betaeling kunnen krygen dan niet. De huizen worden
om commissiën afgeloopen. Hoe menigmael ben ik daer van een aenschouwer
geweest; terwyl ik my de vreugd verbeeldde van een' Kantoorbedienden, die zyn'
Meester met een Boekje vol Klanten t'huis komt, waer van twee derde gedeelten
dikwyls maer in staet, en voorneemens zyn hun gekogte, en te ontvangene, goederen
te betaelen, terwyl het ander derde gedeelte gretig op zyne aenstaende prooi loert,
zonder immer in de gedachten te neemen daer voor eenige betaeling te doen
erlangen. Wat hartzeer moet de Koopman daerenboven nog niet meermaels
gevoelen, wanneer hy, zich misleid ziende, zyne voldoening, door regtsmiddelen,
tracht te bekomen. Zy, wien hy daer toe last geeft, zyn, somtyds nalaetig in den
zelven uit te voeren, of uit traegheid, of om den naem van den goeden Man by
hunne Medeburgers te krygen, door hen quasi niet te overvallen, en om verre te
stooten. Is 'er een, die daer in, met wakkerheid, en naer gewisse, te werk gaet,
dezelve heeft, aenstonds, de anderen tegen; hy word by slechtdenkenden en
kwalykhandelenden, uitgekreeten voor een bloedzuiger en verderver van zyn
Medeburger; zo dat hy eindelyk ook den moed laete zinken, en buiten staet gesteld
worde, om tegen dien geweldigen stroom te kunnen oproeien; warsch van alle de
onaengenaemheden, welke hy daer door moet uitflaen, krygt hy 'er zulk een' schrik
voor, dat hy dergelyke schuldinvorderingen van de hand wyst. In 't kort, de Koopman,
in stede van geld te ontvangen, moet dikwyls nog veele aengewende kosten
betaelen.
Het heilloos regt van preferentie, dat, hier en daer in Nederland, plaets grypt,
behoorde den Koopman ook beter op zyne hoede te doen weezen. Eer hy tyding
van den slechten toestand zyner klanten krygt, hebben 'er reeds zo veelen met
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regt gesproken, dat hy agter het net vist, en de Boedel al insolvent is, vóór hy iemand,
tot pleeging van regtsmiddelen, heeft last gegeeven. Wenschlyk ware het, voor 't
algemeen credit, dat dit regt van preferentie in alle plaetsen, daer het in gebruik is,
wierde afgeschaft, en de invordering van schulden, in sommige oorden, aen eene
min omslagtigere en min kostbaere regtspleeging onderworpen gemaekt. De
inwooners dier oorden zouden 'er merklyk door worden bevoordeeld; het vertrouwen
zou algemeener en grooter worden, en de handel dier streeken zou sterk in bloei
toeneemen.
Het voeren van eene zekere staetsie heeft, in de Maetschappy, zo zeer de
overhand genomen, dat niemand voor den ander wil onderdoen, al ziet men, dat
men het niet kan uithouden; al moet zulks een' gewissen ondergang naer zich
sleepen, evenwel zal men niet inkrimpen. En waerom toch? Omdat de dwaeze
mensch de achting en onderscheiding aen uitterlykheden hecht. Deugden of gaven
kunnen by de meesten daerop geen aenspraek maeken. De braeve, die teering
naer de nering stelt; die het grootst, het grievendst hartzeer zou gevoelen, wen hy,
door zyn toedoen, iemand zou moeten schuldig blyven, word door verre de meesten
als een' arme sukkelaer, met versmaeding, beschouwt, terwyl hy, die vry minder
inkomsten heeft, door zyne vertooningmaekende levenswyze, word geëerbiedigd,
en overal welkom is. Schulden te maeken word geen schande meêr gerekend; in
regten daer voor betrokken te worden doet niet meêr bloozen; geen reefje word 'er
voor gemaekt; men zou anders te leven voor eene vernedering, voor eene verguizing
beschouwen; het is tyds genoeg zulks te doen, wanneer alle de bronnen geheel
zyn uitgedroogd, en die hoopt men nog altoos, door het een of ander middel, nieuw
toevoer te zullen doen erlangen.
Zal dees verderflyke levenstrein gestuit worden, dan moeten de Aenzienlyken,
de Regenten den zodanigen hunne achting, hunne bescherming, ten cenemael
onttrekken; zy zullen overal hun hoofd moeten stooten. Als dit stand grypt, dan
zullen de minderen weldra derzelver voorbeeld volgen; en die vertoonmaekers,
welken, daer zy, in hun gedrag, zinneloozen zyn, nogthans, door hunne gesprekken
en redeneeringen, een voorkomen van schranderheid, voorzichtigheid en overleg
willen doen blyken, zullen, ten laetsten, met schande den aftogt moeten blaezen,
en zich van schaemte verbergen; terwyl de stille, de deugdzaeme, de welgeregelde
in zyne bedryven, alöm geëerbiedigd, voorgetrokken, en beschermd, tot eer en
sieraed van zyne Stad en Burgery weezen zal.
De straffen, hier te Lande, aen moedwillige Bankrottiers opgelegd, zyn ook veel
te zacht, om den wortel van dit kwaed uit te roeien. Eene berooving van het
burgerregt, het eeten van water en brood voor eenigen tyd, zyn daertoe al te
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zwakke middelen. Zou iemand, die zyne woonplaets heeft moeten verlaeten, en 'er
nimmer weder durft binnen komen, zich bekommeren, of hy daer burger blyst dan
niet? Zou iemand afgeschrikt worden, om, voor eenigen tyd, water en brood te eeten,
wen hy daervan weldra ontslaegen word, wyl zyne schuldeisschers het rasch moede
zyn, hieraen veele kosten te hangen; terwyl het dikwerf slechts den naem van water
en brood heeft, nadien hy door bloedverwanten of vrienden, in stilte, van betere
spyzen voorzien word. Een Duitsch Vorst heeft daertoe andere, en veel strengere,
middelen uitgedacht, of hy hier door dit verfoeilyk kwaed mogt kunnen afwenden.
Myns bedunkens moet hy een edel hart bezitten, wyl men gemeenlyk ziet, dat zy,
die aen dit zelfde euvel mank gaen, niet de bestryders, maer de Voorstanders, van
de zodanigen zyn.
In de Fransche Keulsche Courant naemlyk, van den 28sten July deezes Jaers,
berigt men ons, dat 'er te Darmstad eene Ordonnantie tegen de Bankrottiers was
in 't licht gekomen, waer by dezelven, uit na te noemene oorzaeken bankbreukig
wordende, veroordeeld worden; als 1. door verzuim van beroep, voor eenigen tyd
tot de gevangenis; 2. door uitspoorige verkwisting, 't spel, enz. voor een of meêr
Jaeren tot de Gevangenis of het Tuchthuis; en 3. door bedrog, voor langen tyd, en
zelfs, naer het geval medebrengt, voor al hun leven, tot het Tuchthuis, of tot de
openbaere werken, en tevens van hunne bedieningen afgezet. De Bedienden van
't Hof, de lieden van karakter, de Edelen zullen eene veel zwaerdere straf, dan de
anderen, ondergaen; omdat zy misbruik hebben gemaekt van 't credit en 't
vertrouwen, dat hunne bedieningen, titels en staet hun geeven. Zodra men, met
opzicht tot de Hofbedienden, onderzoek zal gedaen hebben, tot welke klasse van
Bankrottiers zy behooren, zullen dezelven dadelyk van hunne bedieningen en
eerampten beroofd worden; zullende zy echter niet buiten staet verklaerd worden,
om in 't vervolg, wanneer zy zich beteren, te mogen dienen, ten ware zy tot de derde
klasse van Bankrottiers behoorden, wanneer zy aenstonds oneerlyk zullen worden
verklaerd, en onbekwaem om eenige bediening te bekleeden. Vermits het, ten
aenzien van Edellieden, en andere persoonen van rang, betamelyk is de eer der
Familiën in aenmerking te neemen, zal men dezelven in eenige andere gevangenis,
als in de vesting van Macburg, kunnen opsluiten, in stede van hen in 't Tuchthuis
te zetten. De vrouwen der Bankrottiers, die, gelyk maer niet dan al te veel gebeurt,
het meest tot den ondergang van hunne Huisgezinnen toebrengen, zullen insgelyks
aen eene willekeurige straf onderhevig weezen.
Daer zyn zekerlyk lieden, wien zulk een drom van rampen bestormt, dat zy, welke
rustelooze poogingen ook door hen
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worden aengewend, echter schuldig moeten blyven; doch eene gansche ontbeering
van kostwinning, neringloosheid, of geleeden verliezen kunnen aen de geheele
Waereld kenbaer worden. De schulden van de eerste en tweede soort kunnen,
wanneer deugdzaeme lieden dien druk ondergaen, nooit van veel belang weezen;
en elk behoort met hun, zo wel als met de laetstgemelden, niet alleen een waer
medelyden te oefenen, maer hen ook kragtdadig te ondersteunen.
Mogt de Nederlander, elk in zynen staet, die oude vlyt, zuinigheid, en goede trouw,
waeromtrent hy by den vreemdeling zo beroemd geweest is, weder doen herleeven!
Mogt elk alle zyne handelingen behoorlyk overrekenen, en liever wat zoeken te
bespaeren, dan alles zo deerlyk te verspillen! Mogt de Man van geboorte, de
Aenzienlyke, anderen hierin voorgaen, en, door een tegenstrydig gedrag, nimmer
zyne afkomst, of zyn eerampt bezwalken, en daerdoor strafwaerdiger worden dan
iemand van lageren rang! Niet dat ik bedoel, dat ryken en vermogenden, door eene
al te verregaende kaerigheid, hunne goudstapels steeds moeten ophoopen, zonder
eene betamelyke weelde te koesteren. Neen, dit stopt de bronnen van welvaert
eens Burgerstaets; hierdoor kwynen Kunsten, Weetenschappen, en Handwerken.
Ik beöog slechts de zodanigen, die, schaersch van middelen voorzien zynde, door
hunne kwistachtigheid zichzelven, en de hunnen, de grootste onheilen berokkenen.
Mogt ik het onuitspreeklyk genoegen smaeken, dat ik, in mijne Geboorte- en
Woonplaets, nimmer van verderflyke en schandelyke bankbrenken hoorde; en dat
'er nooit iemand, om schulden, in regten behoefde vervolgd te worden! Dat ik daer
de minst welvaerende myner Medeburgeren ware, en den groei en bloei van elken
stand met het streelendst en hartgrondigst vermaek mogt aenschouwen!

Zedelyke bedenkingen.
Het is zeer verkeerd gedagt, indien men waand Gode eenen dienst te doen, met
menschen door geweld te noodzaken, of door dwang te verpligten, tot eenen zekeren
Eerdienst, en die geloofsbelydenis, welke men het beste en veiligste rekent, om zyn
eeuwig geluk op te bouwen. ----- De Oneindige God, de Fontein van alle Waarheid,
kan onmogelyk behagen scheppen in eenen huichelagtigen Godsdienst. ----- De
Geveinsdheid, vooral in den dienst van God, is den Allerhoogsten ten uitersten
onaangenaam. ----- Nogthans opent de vervolging eene wyde deur voor geveinsdheid
en drieste onkunde.
Het is de dwaasheid zelve, met eene onafgebroken eene onverzadelyke begeerte
te staan naar dingen, die buiten ons
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bereik zyn, of te tragten naar dat geen, het welk de mate onzer kragten te boven
gaat; ----- want al wie naloopt, 't geen hy nooit bejagen, nimmer bekomen kan,
verliest doorgaans dat, waartoe hy geschikt is, en 't geen met zyn aart overeenkomt;
dat geen, 't welk hem in den kring, waarin hy geplaatst is, gelukkig zou kunnen
maken.
Men kan zich nooit veilig verlaten op zulke menschen, die hunne goede trouw
gewoon zyn breed uit te meten, of hoog opgeven van hunne eerlykheid. ----- Het
zyn de daden, en niet de woorden, die iemand braaf maken. Hy, die met de daad
goed is, en zulks niet slegts wil schynen, maakt weinig ophef van zyne daden. Maar
hy integendeel, die alleen voor het oog goed wil schynen, en zich weinig bekreund
of hy is, het geen hy schynt, die maakt gewoonlyk alom eene groote vertooning van
alles wat hy verrigt; om van de Waereld gehouden te worden voor het geen hy niet
is.
Op zulken, die hun eigenbelang niet boven het algemeene stellen, die geen vleijers
of Jabroêrs zyn, kan een Land, of Maatschappy, zich het veiligste verlaten. Maar
wanneer het eigenbelang de dryfveer van iemands daden is, dan wordt het algemeen
belang zo menigmaal aan het byzondere opgeofferd, als 'er zich maar gelegenheid
toe opdoet, en het laatste zulks vordert. Ook loopt het Gemeenebest, wanneer 'er
veele Vleijers en Jabroêrs in gevonden worden, alle uuren gevaar; aangezien den
laatsten of de moed, of het vermogen ontbreekt, om eene goede zaak te
ondersteunen; terwyl de eersten dezelve opoffeten aan de lage en kruipende
begeerte, om aan hun te behagen, die zy boven zich stellen.
Men heeft het altoos voor eenen vasten stelregel gehouden, om zulke menschen
in bestier van 's Lands zaken te brengen, die en Inboorlingen van hetzelve zyn, en
hunne eigen bezittingen daarin hebben, om dat het algemeen en byzonder belang
dan zamen gepaard gaan: ----- daar een Vreemdeling, en hy die 'er geene goederen
in heeft, zich weinig bekreund aan deszelfs welzyn; het slegts gebruikende als eene
herberg.
Een Geestelyke van een slegt karakter, en die tevens loos genoeg is, om hetzelve
agter den schyn van Goed te verbergen, en zyne slinksche wegen voor het oog van
het gemeen te bedekken, is het allergevaarlykst meubel in eene Maatschappy. ----Dezulken gebruiken den Godsdienst tot een voorwendzel, en weten daardoor altoos
hunne oogmerken, al zyn ze nog zo snood, op eene listige wyze te bereiken. ----Dan, hoe onverantwoordelyk maken zy zich, die het allerheiligste dus misbruiken,
om snoode opzetten uit te voeren. Wee denzulken! want hunne verantwoording zal
zeer zwaar vallen!
Een Vorst moet eenen verheven geest bezitten, onveranderlyk standvastig zyn,
en zichzelven grondig kennen, wil Hy
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niet verleid worden, door de bedriegelyke vleitaal, welke Hy gestadig hooren moet.
----- De Hoven krielen doorgaans van laffe en gevarelyke Vleijers, die, met hunne
bedregelyke vleitaal, hun fortuin zoeken te maken. ----- Hierin bereiken zy altoos
hunne oogmerken, als de Vorsten geene grootmoedige zielen bezitten. ----Ondertusschen zyn 'er naulyks ongelukkiger menschen op aarde, dan Vorsten, die
het oor leenen aan vleitaal; dewyl de lage Vleiers hun van de eene moeijelykheid
in de andere; van het eene verdriet in het andere slepen.
Het zou al een heel slegt mensch moeten wezen, dien men niet nog tot iets zou
kunnen gebruiken. Zelden is iemand zo slegt, dat 'er in het geheel niets goeds in
hem gevonden worde; of zo ondeugend, dat 'er niet ééne enkele sprankel of vonk
van deugd by hem te vinden zou wezen. ----- En even zo is, buiten zinneloozen,
geen zo grooten dwaas te vinden, of men kan hem nog tot iets gebruiken.
Men moet het veelal aan de opvoeding, en dikwils niet aan den aart der menschen,
wyten, dat zy geene nuttiger en beter leden der Maatschappy zyn. ----- Het is de
opvoeding, die de menschen bykans tot alles bekwaam maakt; en de verwaarloozing
van dezelve, die de beste hoedanigheden verduistert. ----- De schoonste gaven, de
beste bekwaamheden, blyven by velen als schatten onder de aarde bedolven, om
dat 'er geene bearbeiders zyn, die ze uit de mynen, in welken zy diep verholen zyn,
doen ten voorschyn komen.
Hy, die in het vervolg van zyn leven eene groote Personagie moet worden, en
Ampten bekleeden, welke op den welstand der Maatschappy een grooten invloed
hebben, heeft, boven alles, eene goede opvoeding noodig; ten dien einde moet
men 'er zyn voornaamste werk van maken, om hem van eenen bekwamen
Leermeester te voorzien. Men behoorde daar toe altoos te verkiezen een deugdzaam,
geleerd, oprecht, eerlyk en Vaderlandschgezind Man; een Inboorling van het Land,
wien deszelfs welzyn ter harte gaat; en geenzins eenen Vreemdeling, die zelden
iets anders dan zyn eigen belang op het oog heeft. Aan de goede opvoeding van
zulk een Perzoon, van welken de belangens van het algemeen zeer veel afhangen,
is byzonder veel aan gelegen. Het geen den zulken toch in zyne eerste en tederste
jeugd word ingeprent en geleerd, gaat als tot de natuur over, en zet by hem een
onveranderlyken plooi. Indien men hem derhalven verkeerdlyk eene zugt voor zyn
eigen belang boven de Liefde voor het Algemeen inboezemt, dan is die Maatschappy,
waaronder hy hoort, ongelukkig.
Indien men van alle zaken het overtollige afliet, wat zou 'er in veele gevallen niet
magtig veel te besnoeijen zyn? ----- Tot welke kleine Boekjes zouden veele groote
en uitgebreide Wer-
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ken niet gebragt worden? ----- Welke korte sermoentjes wierden dan veele
langdradige en uitgerekte Predikaties niet? ----- Men zou dan, door zo veele
omwegen en drajingen, in pleitgedingen, de hoofdzaak nimmer uit het oog verliezen,
of tragten te verdonkeren. ----- Met één woord, de menschen wierden over het
algemeen verlichter, om dat, waar nu duisternis is, aldaar dan licht zou zyn.
Wanneer iemand, die altoos, zyn pligt betragt, in de Maatschappy wel geleefd en
aan dezelve geene onrust of stoornis te wege gebragt heeft, tot het begaan van
eenig kwaad, of misdadig bedryf overslaat, die zal zeker verschoonelyker zyn, dan
een, wiens gansche leven niets anders is, dan eene aaneenschakeling van
wanbedryven, die de algemeene rust verstoren.

Recept, om iets sentimenteels toe te maaken.
Neem eene gelyke portie van Streepen en Uitroeps-tekenen, welluidende
Vrouwennaamen, en reine, hemelsche, eeuwige Liefde: strooi hier over eenig
Rommelkruid, bestaande uit ziels-wegsmeltingen, zuchten, neêrzyging,
hartkloppingen, ziels-op-krimpingen, jongste vaarwellen, laatste kusschen
-----handdrukkingen, snikken, dood, graf, assche, eeuwigen nacht, grondelooze zee
der eeuwigheid, enz. meng dit alles wel onder één, giet 'er dan eene Saus van stille,
zagte, gloeiend heet gemaakte traanen op; zal goed zyn.
Wil men aan deeze bereiding een Haut gout geeven, men ga te rade met de
Hoogduitsche Keuken, die ons de Ingredienten daartoe mildelyk aan de hand zal
geeven, als: millioenen Spheeren, Waerelden, Zonnen, harmonische
Spheeren-Concerten, wandelende Wolken, Donders, stroomen van Licht, Engelen,
Archangels, Seraphs, Cherubs, Wormpjes, Planeeten, Zandkorrels, Verzinkingen
in het niet, enz.
Wanneer men 'er eene zoete Saus op wil maaken, moeten 'er (volgens den
Duitschen Smaak) veel zaligheidscheppende Blikken, Morgenwolkjes, trillende
Sephyrs, en uitwaasemende Nachtviooltjes, inkomen.
Wil men nu dit alles naar den smaak opdisschen, dan moet men het in Saxisch
Porceleine Schotels doen, rykelyk met geëmailleerd Beeldwerk, en breede randen,
voorzien, zo dat zy in haar midden maar een weinigje van deeze bereiding bevatten
kunnen: dit geeft een beter oog, waarom ook de hedendaagsche Koks allerhande
soort van spys gewoon zyn zo op de publique Tafels te zetten.
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Luchtsgesteldheid te Amsterdam, october, 1785.
Bar:
1 { 29. 1-5

50

Th:
Stil

Wind.
R. z. betr.

1 { - 1-5

58

NW

3

wolkig Rb.

1{-24

48

-----

4

z. betr. iets R

2{-32

49½

NNW

2

zw. wolken

2 { - 3-5

57½

NO

0

-----

2 { - 3-0

46

O

0

-----

3 { - 0-5

43½

ZO

6

z. betr. betr.

3 { 28. 10-9

55

-----

6

donker R.

3 { - 10-5

49

ZtO

4

iets R. z. betr.

4 { - 11-1

50

ZW

2

wolkig

4 { - 11-7

62½

WtZ

2

o. helder

4 { - 11-6

55

NW

0

donker R.

5 { - 11-6

51½

Stil

5 { 29. 0-5

63

W

0

o. helder

5 { - 0-6

53

-----

0

z. betr. R.

6 { - 0-5

51

ZZW

2

wolkig o. helder

6 { - 0.5

60½

WZW

2

o. helder.

6 { 28. 11 8

51

-----

0

wolkig

7 { - 10-7

50

ZW

1

z. betr. R.

7 { - 10-9

59½

WtZ

2

o. helder

7 { - 9-6

55

ZW

6

donker

8 { - 8-0

54½

ZZW

8

R. donker

8 { - 7-1

64*

ZW

8

z. betr. Rb.

8 { - 6-8

57

-----

8

----- zw. Rb.

9 { - 8-6

51

WtZ

4

o. helder wolkig

9 { - 9-5

60

W

5

-----

9 { - 9-0

52

ZW

6

-----

10 { - 6-8

54½

-----

6

z. betr. Rb.

10 { - 7-1

59½

WtZ

4

zw. wolken Rb.

10 { - 9-0

54

WtN

4

----- Rb.

11 { - 10-5

54½

WNW

3

z. betr. Rb.

11 { - 11-4

60½

W 4 ZW

6

wolkig z. betr.

11 { - 11-0

55

ZW

2

z. betr.

nevel o. helder

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

12 { - 9-5

55½

ZtW

6à8

----- Rb.

12 { - 9-2

56

-----

6à8

donker R.

12 { - 9-0

57

ZZW

10

zw. wolken Rb.
Wl.

13 { - 10-0

56½

WtN

8. 10

donker

13 { 29. 0-0

61

NW

10 à 12

----- R.

13 { - 1-5

59

NtW

10

-----

14 { - 2-3

59

WtZ

8

z. betr.

14 { - 2-7

63

W ZW

10

donker R.

14 { - 3-4

57

-----

6

----- R.

15 { - 4-2

51

WtN

1

wolkig

15 { -* 4-7

60

-----

1

z. betr.

15 { -* 4 7

56½

WZW

2

donker

16 { - 4-5

55½

-----

2

-----

16 { - 4-2

58

-----

4

-----

16 { - 3.8

56

W

2

----- z. betr.

17 { 29. 3 5

56½

W

2

donker

17 { - 2-8

59

WNW

2

----- iets R.

17 { - 2-7

54

-----

2

z. betr.

18 { - 3-0

47

N

8

zw. wolken Rb.

18 { - 3-6

54

-----

8

----- Rb.

18 { - 4-5

47½

-----

6

o. helder

19 { - 4-5

46½

NtO

4

wolkig

19 { - 4 6

53

N

4

donker

19 { - 3-5

50

NW

4

R. z. betr.

20 { - 2-8

46

NOO

7

wolkig R.H.

20 { - 3-5

52

ONO

5

-----

20 { - 3-9

42½

NO

2

o. helder

21 { - 4-2

36½*

NtO

2

z. betr.

21 { - 4-3

51

NtW

4

----- Rb.

21 { - 4-5

46

-----

4

----- Rb.

22 { - 4-4

46½

-----

2

donker R.

22 { - 4-1

50½

ZW

4

-----

22 { - 3-6

48

-----

5

-----

23 { - 3-0

46½

-----

2

----- mist

23 { - 2-4

55

W

2

o. held. z. betr.

23 { - 1-5

48

-----

1

mist

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

24 { - 0 6

46½

ZW

5

o. helder

24 { 28. 10-5

53

-----

7

z. betr.

24 { - 9-0

50

-----

10

-----

25 { - 7-1

48

WZW

4

----- Rb.

25 { -* 5 9

50

W

8

zw. wolken Rb.

25 { - 6-7

42

NW

10

zw. R. Hb.

26 { - 7-9

38

WtN

8

-----

26 { - 8-1

44½

-----

8 à 12

----- iets sn.

26 { - 8-5

37½

-----

4à8

-----

27 { - 9-0

38

-----

4à8

-----

27 { - 9-6

45

N 8 NW

4

-----

27 { - 10 8

37

WNW

4à8

zw. wolken
R.H.

28 { - 11-5

37

WZW

4à8

----- R.H.

28 { - 11-0

45

W

8

donker R.H.

28 { - 9-8

44

ZtW

12

----- R.

29 { - 7 0

44

WZW

14

zw. R.

29 { - 7-8

43

N4W

NW 4

z. betr. iets R.

29 { - 10-0

39

NW

6 a 10

zw. wolken
R.H.

30 { 29. 0.2

38

NW t

N8à10

----- R.H.

30 { - 1-0

46

NW

10

----- Rb.

30 { - 0-7

45

W

8

donker R.

31 { 28. 10-8

40½

ZZW

10

R. wolkig

31 { - 9-0

48

-----

12

extra koude R.

31 { - 9-2

49

ZW

8

donker R.

29. 0 11/90

50 87/90

5 1/10

Den

30 's av. 8 u. Th. 47.
31 's av. 8 u. Bar. 28. 8. 8

Th.

's mo.

48 5/31

's mid.

55 2/31

's av.

49 21/31

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

603

Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
De onderscheide diensten en gebruikmaakingen van rede en
openbaaring, aangeweezen, in eene redenvoering van den
eerwaardigen J. Foster.
Over SALOMONS Spreuk: Hoofdst. XX. 27. De ziel des Menschen is eene Lampe des
HEEREN.
(Vervolg en Slot van bladz. 561.)
‘Wy moeten, in het onderzoeken en bepaalen der Leerstellingen van de Openbaaring
- of onze Redelyke Vermogens gebruiken - of ons geheel door Klanken laaten leiden.
Indien het laatste ons geval is, mogen wy in staat weezen om woorden na te klappen;
doch wy zullen niets gelooven, of niet weeten wat wy gelooven. Wanneer wy, by
voorbeeld, Spreekwoordlyke gezegdens letterlyk opvatten; wanneer wy algemeene
regels in derzelver wydstuitgestrektste ruimte neemen, zonder die uitzonderingen
en bepaalingen, welke andere deelen der Schristuure duidelyk aan de hand geeven,
en de natuur der dingen zelve vordert; wanneer wy Figuurlyke Uitdrukkingen
opneemen, en geene toegeevenheid gebruiken voor de sterkte en stoutheid van
Spreekwyzen, by de Oosterlingen in zwang; en de Leenspreuken uitbreiden tot elk
punt van vergelyking, dat, of eene heete verbeeldingskragt, of vindryk vernuft, of
eene laage kinderagtige opvatting ons inboezemt, welke geestdryvende beginzels,
welke wilde buitenspoorigheden, kunnen wy dan niet laaten rusten, op verkeerd
begreepene Plaatzen der Heilige Bladeren? - Aanloopende tegen het algemeen
gezond Verstand en de Ondervinding, tegen Waarheid, Zedelykheid en het duidelyk
oogmerk der Heilige Schrift zelve.’
Dan, alle deeze moogelykheden en ongelegenheden zullen gereed en zeker
vermyd worden, indien wy ons Verstand gebruiken, en tot onzen bestendigen Gids
neemen, in het
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raadpleegen en verklaaren der Openbaaringe. ----- 't Geen wy dusverre gezegd
hebben, is niet alleen de taal der Rede; maar 't wordt gestaasd door veelvuldige
uitdrukkingen in de Schriften van het Nieuwe Testament: waar wy eenen door den
Geest gedreeven Apostel aantreffen, die zich beroept op de verstandige vermogens
der geenen aan welke hy schryft. Als tot verstandige spreek ik, oordeelt gy 't geen
(*)
ik zegge . Wy worden, in 't algemeen, opgewekt, om alle dingen te beproeven; de
(†)
(§)
Schriften te onderzoeken ; de Geesten te beproeven of ze uit GOD zyn ; gereed
te zyn, om verantwoording te geeven, aan een ieder, die ons reden vraagt van de
(✱)
hoope welke in ons is ; en, om 't al in één te vatten, Kinderen te weezen in de
(†)
boosheid, en in 't Verstand volwassen .
Wy mogen hier byvoegen, dat het de Rede alleen is, welke de Voortreflykheden,
de Schoonheden en Nuttigheden der Openbaaringe, in een klaar en onderscheiden
licht kan voorstellen. Want, indien dit vermogen niet in staat is om ze te onderkennen,
en in derzelver waaren luister te doen voorkomen, moeten ze geheel niets beduiden,
en zo volstrekt nutloos weezen voor het Menschdom, als voor wezens die gansch
en gaar redeloos zyn.
Eindelyk. Het Licht der Rede, eene Straal des eeuwigen Oorsprongs van Licht
en Waarheid, is van zulk eene aangelegenheid, en het gezag daar van zo heilig,
dat niets, op eene regtmaatige wyze, als een beginzel van den Geopenbaarden
Godsdienst, kan toegelaaten worden, 't geen daar mede strydt. Wanneer wy door
Rede, in 't algemeen, verstaan een inwendig oordeel, wel en naauwkeurig gevormd,
('t geen op 't zelfde uitkomt, als de afgetrokke natuur en waarheid der dingen,) is
het van zelfs blykbaar, dat alle voorgewende Openbaaring, daar mede
onbestaanbaar, noodwendig, een Bedrog moet behelzen: naardemaal de Alwyze,
de Goede en Onveranderlyke GOD, noch zich zelven kan wederspreeken, noch zyne
Schepzelen bedriegen. ----- Of verstaan wy, door Rede, het Redelyk Vermogen van
elk Mensch, hoofd voor hoofd,

(*)
(†)
(§)
(✱)
(†)

1 COR. X. 15.
1 THESS. V. 21.
1 JOAN. V. 39.
1 PET. III. 15.
1 COR. XIV. 20
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zelfs dat moet, ten zynen opzigte, het beslissend Oordeel over Waarheid vellen.
Want, te beweeren, dat by verpligt is eenige beginzels aan te neemen, tegen het
gevoelen en de bezeffingen van zyn eigen hart, is hem tot eene onmogelykheid te
willen verpligten: naamlyk, om te erkennen dat iets waarheid is, 't geen hy ten zelfde
tyde gelooft valsch te zyn. Alles, wat in 't midden wordt gebragt tegen het gebruik
der Rede, in zaaken van den Godsdienst, als mede om de zwakheid en bedorvenheid
daar van te bewyzen, is een beroeping op de Rede: elk bewys, aangevoerd om
andere meer gezagshebbende beslissingen, van regt of onregt, andere maatregelen,
van waarheid en valschheid, veronderstellen, dat het geregtigd is om deeze groote
vraag te beslissen. ----- ‘Welk is de maatstok, by welke alle zaaken van deezen aart
moeten worden afgemeeten? En, byaldien de Rede de bekwaamheid bezit, om dit
grondpunt, waar van alles afhangt, af te doen, mag zy zeker vryheid hebben om in
alle gevallen te oordeelen; bovenal in stukken van veel minder aanbelangs, ten
opzigte van de algemeene zaak der Deugd en Godsvrugt, in het tegenwoordig en
toekomend Geluk des Menschdoms.’
Maar, indien de Rede zich zo wyd uitstrekke, en zulk een veel beheerend gezag
hebbe; ----- wat wordt 'er dan van de Voortreflykheid der Openbaaringe? waar zyn
alle derzelver zo hoog opgegeevene voordeelen? Wordt zy daardoor niet
grootendeels van geene beduidenis? Een weinig aandagts zal ons van het tegendeel
overtuigen.
Want, in de eerste plaats, is, niettegenstaande al het gezegde ten voordeele van
de Rede, de Nuttigheid der Openbaaringe allerbaarblyklykst, en de Zegeningen,
daar aan verknogt, zyn zeer groot en aanmerkelyk. Indedaad, wy kunnen bezwaarlyk
veronderstellen, dat 'er eenige Waarheden van den eersten Rang en van algemeen
belang voor het Geluk des Menschdoms zyn, of Rede, behoorelyk aangekweekt,
zou ze kunnen ontdekken. En nogthans zyn 'er slegts weinige van deeze, welke de
Rede van ieder Mensch daadlyk ontdekt heeft; en nauwlyks eenige, of vooroordeel,
ondeugd en bygeloof, hebben ze, in meest alle eeuwen der wereld, verkeerd en
verduisterd. ----- Ten anderen, laaten de Leerstellingen en Leefregels, in zich zelve,
allereenvoudigst zyn voor een aandagtig en onderzoekend hart, egter weeten wy,
by de ondervinding, dat ze kunnen, en doorgaans met de daad, kwaalyk begree-
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pen, misvormd, veranderd, en als 't ware vernietigd worden, door den ongelukkigen
invloed eener slegte opvoeding en gewoonte, door traag en oppervlakkig denken,
door trotsheid en hardnekkigheid van aart, en de kragt van veele andere ongeregelde
Driften en Hebbelykheden; de eigenaartige bronnen van dwaaling.
Wat is nu, in zulk een geval van algemeene en verregaande misleiding, voegelyk
en eigen dat geschiede? ----- ‘Moet het bedwelmd Verstand geheel aan zich zelven
worden overgelaaten, om ergens elders een nieuw en beter licht op te doen? Is 'er
geen ander verstandig hulpmiddel, tegen deeze kwaal, dan het enkel geval, dat het
ongeregeld en bedorven oordeel, ondanks alle de waarschynlykheden van het
tegendeel, op den eenen of anderen tyd, zich zelven zal te regt brengen en
hervormen? Neemt het gebruik maaken van Onderwys, ten aanziene der zodanigen,
die van den weg af zyn, iets het minste weg van de natuurlyke waardigheid en de
kragt der Rede? Wanneer de Menschen daadlyk overgegeeven zyn aan Afgodery,
en gedompeld in barbaarschheid en onkunde, moeten zy dan daarom gelaaten
worden als geheel onherstelbaar, moet men hun alle hulpe ontzeggen, om hun
verstand op te klaaren, en hunne vooroordeelen te verdryven? Zyn de mededeelingen
van Kundigheden, in stukken van het uiterst aanbelang, iets in 't geringste min nuttig,
enkel om dat de Rede, wel aangevoerd, juiste denkbeelden van Godsdienst en
Zedelyk gedrag zou hebben opgeleverd?’ ----- Heeft men het, door alle eeuwen
heen, geen zonderling voorregt gerekend, algemeen heerschend bederf en bygeloof
te hervormen? Zyn Mannen, die zich tot dit heerlyk werk aangordden, niet met
onderscheidende Fere behandeld? Ja, ‘Is dit de zaak niet, welke de Tegenstreevers
van den Christlyken Godsdienst zich aanmaatigen, en waar op zy roemen, (wel
verre van zulks eene overboodige gedienstigheid of een hoon voor 't Menschlyk
Verstand te heeten,) als een aller edelmoedigste en loflykste pooging? ----- Dan,
indien het wys, indien het voegelyk in zich zelve is, kan het dan onwys of onvoegelyk
in GOD weezen? Indien men de nuttigheid van Menschlyke Onderwyzingen erkent,
kan men dan eene Godlyke Openbaaring onnoodig keuren? Kan de Wysheid, de
Goedheid, het Medelyden minder zyn, waar de voordeelen veel grooter moeten
geagt worden, en de vernedering, (dat ik my dus
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uitdrukke) om dit Onderwys mede te deelen, oneindig grooter is?’ Dit zeker is eene
allergrilligste wyze van redenkaveling, welke alle beginzels om verre werpt, en ten
blyke strekt van de kragt des vooroordeels om 't Gezond Verstand te wederspreeken.
Want het geval is eenvoudig dit; dat, gelyk een Mensch die het gebruik zyner
oogen mist, het geleide noodig heeft van een zienden, even zo een verduisterd
Verstand Onderwys behoeft. En, gelyk het ten uitersten belachlyk zou weezen,
wanneer men, in het eerste geval, het noodig zoude agten te onderzoeken, of die
Mensch natuurlyk of toevallig blind ware? en, inzonderheid, indien hy zelve weigerde
den bystand en 't geleide van anderen, als hem hoogst dienstig, te ontvangen, dewyl
hy oorspronglyk het gebruik zyns gezigts hadt, en nog zou hebben, hadt hy het niet
door eigen schuld bedorven; gelyk dit, zeg ik, zeer belachlyk zou weezen, even zo
is het weinig minder ongerymd, ons zelven te verwarren door ydele en fyngesponnen
naarvorschingen, of de verstandsblindheid des Menschdoms hervoorkomt uit een
oorspronglyk gebrek in hunne bekwaamheden, of uit laater en verdere afgelegene
oorzaaken, om een regtmaatig oordeel te vellen, wegens de voegelykheid en nutheid
der Godlyke Openbaaring. ----- 'Er is, ik staa het toe, eenig onderscheid in de twee
opgenoemde gevallen, doch 't zelve is, in geenen deele, genoegzaam, om het gewigt
van het algemeen bewys, uit die vergelyking ontleend, weg te neemen. Want, schoon
de herstelling, als het oog des verstands verduisterd is, niet volstrekt onmogelyk
zy, gelyk die van het lichaamlyk oog zomwylen is; zal dezelve, nogthans, in de
hoogste maate onwaarschynlyk weezen, als 'er geen buitengewoone middelen
bykomen. ----- Vooroordeelen kunnen tot het bykans onoverwinnelyke opklimmen.
----- Dwaalingen, diep geworteld, en bykans onuitrooibaar weezen. ----- De uiterste
poogingen der Menschlyke Rede, om ongerymde gevoelens en heerschende
Zedeloosheden te weeren, kunnen by de proeve feilen, en blyken niets te beduiden.
----- 'Er kan geen waarschynlyk uitzigt zyn op eenig zekerder en kragtdaadiger
middel tot bereiking van dit wenschlyk einde. ----- En de Geschiedenis des
Menschdoms, met betrekking tot den Godsdienst, de Kennis en Eerbiedenis van
den éénen waaren GOD, (ten tyde dat de Christlyke Leer eerst verkondigd werd)
beantwoordt voor een goed gedeelte aan de opge-
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geevene beschryving. ‘Regtmaatige denkbeelden wegens de Godheid waren, over
't algemeen, uit de harten der Menschen uitgewischt. De Eerdienst was verlaagd
en besmet: naauwlyks eenige geringe voetstappen kon men ontdekken van den
oorspronglyken en onveranderlyken Godsdienst der Natuure. ----- Een alles
bedervend en barbaarsch Bygeloof nam het gevoel van Zedelykheid en het betragten
der Zamenleevingsdeugden weg. ----- De hulpmiddelen der Wysbegeerte werden
nooit aangewend, om deeze beginzels des kwaads te weeren, of vrugtloos gebezigd.’
----- In zulk een verwarden en bykans onherstelbaar verdorven staat der dingen, te
ontkennen, dat de Straalen van een Godlyk Licht een uitsteekend nut aanbrengen,
en ten blyke strekken van eene wyze en goedertierene schikking, is een verbaazend
vertoon van Dwaasheid en Ondankbaarheid.
Maar, ten tweeden, eene Openbaaring kan niet alleen nuttig weezen om bedorvene
beginzels te recht te brengen, en goede op een waarschynlyker voet vast te stellen;
doch zy kan ook eene genoegzaame Blykbaarheid opleveren, om ons te brengen
tot het gelooven van 't geen wy nooit konden verwagt, of mogelyk onwaarschynlyk
zonden geoordeeld hebben; ja tot het gelooven van eenige stukken, geheel door
de natuurlyke Rede niet te ontdekken; doch welke, egter, van zeer veel gevolgs zyn
als Beweegmiddelen, die kragtig en algemeen opwekken tot een geregeld en
onveranderlyk bestendig plan van Deugdsbetragting. Twee voorbeelden zullen dit
middagklaar aantoonen. ----- De Algemeene Opstanding uit den doode: ----- en de
Eeuwigheid der Belooningen in een ander Leven. ----- Ten aanzien van de eerste
waarheid, zwygt de Rede geheel stil, en duidt 'er niets van aan; en wat de tweede
betreft, schoon de Rede des gisse, vermoede, en zich met aangenaame
verwagtingen streele, heeft dezelve geene beginzels om op voort te gaan tot het
vormen van een zeker besluit. Weshalven de Openbaaring de aandagt kan
verleevendigen, om zich op Zedelyke Waarheden te vestigen, die, voor eenen
geruimen tyd, vergeeten, en onder een drom van verwarringen en dwaalingen bedekt
waren; zy kan eene Wettiging en Staaving geeven aan andere Leerstellingen, die,
hoewel niet strydig met de gezonde Rede, nogthans door dezelve niet konden
ontdekt worden; en maaken dat zelfs gewigtige begin-
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zels, voor de onversterkte Rede duister en twyfelagtig, klaar en onbetwistbaar zyn.
Over 't algemeen leeren wy uit het boven gezegde, hoe weinig gronds 'er is om
Geloof en Rede als strydig te doen voorkomen, die tegen elkander te stellen, en
het een aan te merken als de ander verwoestende ‘Naardemaal alle Geloof, 't welk
niet ontstaat uit blinde en verwilderde Geestdryvery, eene werkdaadige oefening is
der Rede, - eene vrye en edele oefening van dat Hemelsch Vermogen.’ Het tegendeel
te stellen is het Christendom onteeren, en het onderst boven werpen. De Bewyzen
of Gronden, waar op wy in den Geopenbaarden Godsdienst gelooven, zyn, indedaad,
eenige buitengewoone Gebeurtenissen, buiten den doorgaanden loop der Natuur
gewrogt; doch het oordeelen over de Geloofwaardigheid deezer Gebeurtenissen,
en in hoe verre zy eene Blykbaarheid voor de Waarheid der Openbaaringe opleveren,
wordt alleen door het Verstand verrigt, even als 't zelve werkt omtrent alle andere
voorwerpen van verstandig onderzoek.
Geloof en Rede te vertoonen, als met elkander onbestaanbaare beginzels, is de
wortel van oneindige Dwaaling en Bygeloof; en het magtig steunzel van dien hoop
dwaasheid, tegenzeggelykheid en godloosheid, die onder den naam van Godsdienst,
in Roomschgezinde Landen, doorgaan. En daar wy onlangs, van verscheide kanten,
ontrust zyn, als of dit verstandloos en verdrukkend Bygeloof onder ons veld won,
('t geen elk Vriend der Deugd, elk Beminnaar zyns Vaderlands, op 't ernstigst moet
zoeken te voorkomen,) kan niets aanpryzen als eigenaartiger geschikt tot het stuiten
en weeren van zulk een verderf, ‘dan dat wy het Gebruik der Rede in zaaken van
den Godsdienst aanmoedigen; de Leer der Protestanten bestaanbaar met zich
zelven maaken, en niet tragten, door het uitvaaren tegen de Menschlyke Rede, en
die in wanagting te brengen, het Volk onbevatbaare Verborgenheden op te dringen,
en Leeringen, die den toets van een onpartydig Onderzoek niet kunnen doorstaan.’
Want deeze zyn dezelfde kunstenaaryen, waar door de Paapery het eerst werd
vastgesteld, waar door dezelve toenam, en allengskens opwiesch tot de wanstalligste
hoogte van buitenspoorigheid en wreedheid. ----- Het Licht der Rede zal alle die
wolken van dwaaling verdryven; maar indien 't zelve, met voordagt, verdoofd en
uitgebluscht worde,
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vinden zich de Menschen blootgesteld aan de misleiding van elk indringend
Bedrieger, en zullen zy zich ligt van hunne Godsdienstbelydenisse laaten aftroonen.
Ik zal deeze myne Redenvoering besluiten, met aan te merken, dat, hoe meer
wy van de Rede in onzen Godsdienst zien, hoe meer wy geschikt zullen weezen
om dien te betragten; wanneer het ons blykt dat de Pligtsbetragting ons niet alleen
is opgelegd door willekeurig gezag; maar alleruitmuntendst in zich zelve is, en
strekkende tot bevordering van ons Geluk. En, naardemaal onze verpligtingen
sterker zyn, om de regelen van Godsdienst, ons voorgeschreeven, te volgen, moet
onze Zondenschuld, indien wy, door een los en ongebonden leeven, de voorschriften
daar van wederspreeken, te afzigtiger en te zwaarder zyn. Ik bid u, daarom, myne
Broeders, by de ontferminge GODS, dat gy uwe Lichaamen stelt tot eene leevende,
(*)
heilige en GODE aangenaame offerande welke is uwe REDELYKE GODSDIENST .

Gedagten op Kersdag.
Met vrolyke toonen geeven wy onze blydschap te kennen: met Vreugde-Psalmen
looven wy onzen Grooten Weldoener! de Eeuwige Vader schenkt ons zynen
tederbeminden Zoon tot onzen Verlosser! uit eene ongerepte Maagd is een Goddelyk
Kind gebooren! heden is de Verlosser der Waereld, Gods Zoon, in 't vleesch
verscheenen! ----- Engelen! wier Hemelsche Klanken zich, by zyne Geboorte over
de Bethlemitische Velden verheften, Seraphynen! Goddelyke Verkondigers der
heugelykste Boodschap, die, immer, uit den zaligen Hemel op eene zondige
onverzoende Aarde konde nederdaalen! - leert my, daar de ontzaggelyke grootheid
van dit Hemelsch Geschenk myne bespiegelende aandagt bezig houdt; daar ik, met
de diepste eerbied, den Heil aanbrengenden Dag, zyne Geboorte, herdenke: leert
my, Zalige Hemelbewooners! gepaste toonen slaan! ----- Maar...wat wensche ik?
onverhoorbre beden? neen! geen Aardsch Bewooner zal, aan deeze zyde des Grafs,
die toonen tressen. Dit echter mooge my gegunt worden te bezeffen: wat het voor
eene, in de zonde

(*)

ROM. XII. 1.
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liggende, Waereld te zeggen zy, den Geboorte-dag van eenen Verlosser, eenen
Goddelyken Middelaar tusschen het zondig Schepzel, en den Regtvaardigen
Schepper, te moogen vieren. En, geschied dit op eene betaamelyke wyze, het kan
niet anders zyn, of zulks moet eene onuitspreekelyke blydschap, eene onuitdrukbaare
dankbaarheid te wege brengen, waaruit klanken ryzen, die, ten minsten, dof
weergalmen zullen de welluidende Zangen dier blyde Boodschap-meldende
Hemelgeesten, toen zy, door het blinkend Zwerk, naar de Hoogte voeren, onder
het aanheffen van een tressend Beurt-muzyk: Eere zy Gode in de hoogste Hemelen!
Vrede op Aarde! In den menschen Welbehaagen! In hem vereenigde zich Goddelyke Magt met menschelyk onvermoogen! Hy, die
Hemel en Aarde uit niets voortbragt; op Wiens wenk tienduizenden van vlekkelooze
Hemelburgeren voor zynen Goddelyken throon gereed staan, behoeft, naar zyne
aangenomen menschheid, zyns Schepzels dienst en zorgen! ----- Maria!
onwaardeerbaar voorregt! alle geslagten zullen U zalig spreeken. Aan uw Kind, (zoo
beschikte het de Almagtige,) zyn de Heidenen verschuldigd een Licht ter verlichtinge:
Israël hunne Heerlykheid: een zondige Waereld haare Verlossing en Zaligheid: uit
U werd Hy gebooren, de Vrede-Vorst! Thands wel gelukkige Moeder! smaak alle
mogelyke blydschap op het zien van uwen pas gebooren Grooten Zoon. - Dan, hoe
zal die vreugde in bittere droefheid verkeeren, als Gy, met heete traanen, dien,
uwen Geliefden, aan het Kruis ziet sterven..! daar, kort te vooren, zyn veege mond
U nog als zyne Moeder toespreekt. ----- Maar, Gezegende onder de Vrouwen! het
Woord was tot U niet te vergeefsch gesprooken: het schoot diepe wortelen in Uw
opmerkzaam en vertrouwend harte! Uw geloove was groot: het zal U behouden!
als een Verzoener, dit wist ge, was Hy in de Waereld gekomen: als zodanig moest
Hy den dood smaaken, wilde Hy van den Rechtvaardigen Richter voor den
verdoemlyken Zondaar het leven verwerven. ----- Hoe moet, ô God! de geloovige
Sterveling Uwen Heiligen Naam niet roemen, zegenen en aanbidden; daar Gy Uwen
eenig gebooren Zoon tot Verlosser geschonken hebt, opdat een iegelyk, die in Hem
gelooft, niet verderve, maar het Eeuwig Leven hebbe. Groot zyn Uwe Wonderen in
het Ryk der Natuur; Goddelyk verheven in het Genade-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

612
Werk! Hoe straalt daar in niet Uwe Wysheid, Regtvaardigheid en Barmhartigheid
door! ‘Wie anders, dan Gy, Alwyze! kon een weg en middel uitvinden, waardoor de
schynbaar-strydige Eigenschappen van Geregtigheid en Barmhartigheid mogten
vereenigd worden. ----- Waardoor de Zondaar kon gezaligd worden, zonder eenige
kwetsing van de ouschendbaare heiligheid van Gods Wetten, en zonder eenige
onttrekking van de eere zyner billyke en regtvaardige Regeering? Onmogelyk was
het zulk eene verbaazende proef van zyne eindelooze Goedertierenheid jegens
arme Stervelingen te geeven, ten zy door het overleveren van zynen Zoon tot het
aanneemen van hunne geringe natuur, en het draagen van all' hunne schuld. ----Kon 'er merkwaardiger aan den dag legging van Regtvaardigheid Wezen, als het
overgeeven van deezen uitsteekendsten Perzoon in den dood, toen Hy in de plaats
stond der overtreederen; of van Barmhartigheid, als het afwenden der wraake van
hunne schuldige hoofden, op het vlekkeloos en onschuldig lyden van Zynen Zoon?’
Hoe word men hier niet als gedrongen uit te roepen: ô diepte des Rykdoms, beide
der Wysheid en der Kennisse Gods! hoe onnaspeurelyk zyn Uwe Wegen! - Maar
keeren wy naar Bethlehem weder.
Niet met eenen luister, zyn' Goddelyken oorsprong passende, ziet men hem
gebooren worden: geen juichstem van een verheugd Volk, dat in den koninglyken
zuigeling den aanstaanden throon-beheerscher vooruitziet, doet een koninglyk
paleis, by zyne komst ter Waereld, van vreugde klinken. Hoe zeer de kostbre wieg
en bakermat van den grootsten Waereld-Monarch te gering zyn zoude, voor den
jongst gebooren Zaligmaaker der Waereld, men ziet Hem, als een nedrig dienstknegt,
zyne intree doen in 't vleesche; in een stal moet Hy het eerst die oogen openen,
voor Wier schitterenden luister, in den Hemel der Hemelen, Seraphynen het gezigt
bedekken! Eene Kribbe moet ter ligging strekken, aan Hem, die Wonderen van
Alvermogen door een uitspanzel verspreidde, voor 't menschelyk oog ongenaakbaar!
----- Edoch, Onvergelykelyk Kind! Uwe Nederigheid ontciert U niet! de verblinde
Waereldling mooge Uwe Geboorte onaanzienlyk heeteu; het geloofs oog ontdekt
in U den Zaligmaaker! als zodanig moest Gy vernederd worden. ----- Maar het
eerbiedigt ook, in Uwe tederste jeugd reeds, in U den Christus, den Heere! - Zal
Natuur eens by Uw
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verscheyën, treuren: zal de Zon, by Uw sterven, zyne heldere straalen missen;
Natuur praalt thans met te heerelyker glanzen: eene blinkende Starre gaat op, by
Uwe Geboorte, in het gloeiend Oosten, ten gidze strekkende aan Oostersche Wyzen,
die den jong gebooren Koning der Jooden hulde kwamen bieden. ----- Gryze Simeon!
en met hem Gy allen! die 's Heeren Naam eerbiedigt! [Geloovigen!] hoe veel
aanzienlyker is uw voorrecht! 't mag U gebeuren de Goddelyke Leidstar te
aanschouwen! den Leidsman Israëls, die zyn Volk, niet slegts, op deeze Waereld,
leiden zal in het spoor der Gerechtigheid, maar het ook vrolyk over het Graf zal doen
henen stappen naar de Wooningen zyner Eeuwige Heerlykheid! - Vreest dan geen
kwaad, al gingt ge ook in een dal der schaduwen des doods, Hy zal met U zyn: zyn
stok en staf zal U verstroosten: uwe oogen hebben zyne Zaligheid gezien: in vrede
moogt gy henen gaan. U, niet alleen, maar nog gebooren wordende Volken, zal dit
Licht, van 's Hemels throon gedaald, in de oogen schitteren: veelen Geslagten der
Aarde zal het tot Zegen zyn! - Oostersche Wyzen, menschen, waren de
boodschappers dier hengelyke tydinge aan Herodes, en Hy geloofde hoewel hy
sidderde! Heilige Engelen zyn uwe getuigen, en zoudt Gy twyfelen? - Ook de
Oostersche Wyzen geloofden: Goud, Wierook en hunne aangebragde Myrrhe zyn
de waarborgen. Gy! toont gy uw geloov uit uwe Werken, en de Alweetende God zal
niet aanzien, dat voor oogen is, maar de opregtheid uwer harten. ----- Zalige Geesten,
die in het goede staande bleeven, en geene grootere Zaligheid te wagten hadden;
Hemelsche Heirlegers loofden God, by zyne Geboorte, met juichende klanken, en
zoudt gy, tot wiens Heil Hy in de Waereld kwam, zyn' grooten Naam niet pryzen?
Stervelingen! de ontzaggelyke Hemelkoning, die de Blikzem heeft tot zyne
Trawanten, wien de Donder gehoorzaamt, als Hy zyne vyanden wil verbryzelen,
verzoende u met zich in zynen grooten Zoon, den verheerlykten Zaligmaaker! De
God der Genade is niet meer op U vertoornd; Vrede heerscht op de Aarde! Christus
is opgewekt uit den doode! de Dood is verslonden tot overwinning! Hy heeft den
Vrede en het leven aangebragt! - Vertroostende gronden, die nimmer wankelen
zullen! door Hem zal het stervelyke de onstervelykheid, en het verdervelyke de
onverdervelykheid aandoen. De door dien Heiland gezaligde zielen zullen eens uit
den doodslaap ontwaaken! Zy wee-
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ten, dat hun Verrosser leeft; dat Hy eens over het stof zal opstaan; en dat zy, nadat
het gewormte hunne huid zal doorknaagd hebben, met hunne oogen hunnen God
aanschouwen zullen. ----- De Hand, die de Aarde gegrond heeft; de Rechte-Hand,
die de Hemelen, met de palme, heeft afgemeeten, zal hun ook, naa den dood, niet
verlaaten. Eens zullen zy bewooners worden van het Huis, niet met handen gemaakt,
maar dat eeuwig is, in de Hemelen! waar de Almagt zelve zich eenen Throon heeft
gevestigd, waar die Haare Heerlykheid, op het glansrykst, verspreid, daar zullen zy
een verblyf beërven! De Almagtige Schepper, voor wien de heiligste Seraphs zich
eerbiedigst buigen, zal hun Beschermer zyn! - Met vrolyke Hallels zullen zy, dan
eerst, den Eeuwiglevenden betaamende lof zingen, ondersteund door het keurmuzyk
van Hemelsche tongen. Welluidende klanken van dankbaarheid en blydschap,
elkanderen opvolgende, zullen weergalmen door de ruime Hemelzaalen. Den Zoone
Gods, zullen zy, eeuwig, dankweeten, die hun het verstand gaf den Waaragtigen
te kennen..! Lof, prys en dank zal, eeuwig, op hunne loovende lippen zyn!
P....

Voordragt van de schadelyke uitwerkzelen van digtgesloote heete
kamers; het laat by nagt opzitten.
(Overgenomen uit Dr. A. FOTHERGILL'S, Hints on Animation.)
Indien een gezond Mensch, in één minuut, drie mengelen Lugt besmet, enkel door
dezelve, by herhaaling, in en uit te ademen, kunnen wy gereedlyk verklaaren hoe
het bykome, dat de Lugt in eene Kamer zo zeer bedorven worde, door het
gezelschap, 't geen zich daar in bevindt; en die van een Slaapvertrek, door één
enkel Persoon daar in slaapende, volgens de waarneemingen van Dr. PRIESTLEY
en Dr. WHITE. Hier by moeten wy ons bedroeven, dat die ongezondheid der Lugt
niet weinig vermeerdert door de hedendaagsche Leevenswyze. De wiskundige
stiptheid, met welke de deuren en vensters der welgebouwde Huizen sluiten, weert
den toegang van
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frisse Lugt geheel. De bekrompenheid der Slaapvertrekken is eene andere
hoofddwaaling; en wordt deeze niet zelden vergroot door de schadelyke gewoonte
om met de bedgordynen, wel digtgehaald, te slaapen. De dus besloote Lugt wordt
vervuld met uitwaassemingen, uit de longen, en alle de onzigtbaare porien der huid,
en, in dien besmetten staat, verscheide keeren weder ingeademd: iet, 't geen in
gezondheid, tot verbaazens toe, over 't hoofd gezien, en in ziekte te jammerlyk
verwaarloosd wordt. In Rotkoortzen en besmetlyke Ziekten, maakt dit de Ziekekamer
niet alleen zeer onaangenaam; maar hoogstgevaarlyk voor den Zieken, den
Geneesheer en de Oppassers. ----- In plaatzen, waar veel Volks op een gepakt zit,
en geen versche Lugt komt, zullen wy zien dat de kaarssen zeer duister beginnen
te branden, eene drukking en flaauwte gevoelen, tot dat men versche Lugt inlaat,
wanneer deeze verschynzels terstond ophouden. Dit verzuimd wordende, tot dat
de Lugt geheel besmet is, zullen de Menschen van zich zelven vallen, en het
deerlykst vertoon opleveren.
De Vlam en alle brandende Lichaamen besmetten de Lugt op dezelfde wyze als
de Ademhaalingen. Indien men een ontstooke Kaars zet onder een ruimen glazen
Klok, neemt het licht allengskens af, tot dezelve geheel uitgaat in een zeer
schadelyke Lugt. Zulks toont de ongerymdheid van het bestaan, om eene, met pest
bezette Lugt te zuiveren, door het ontsteeken van groote Vuuren, die, in stede van
het besmettend beginzel te verbeteren, dienen, om dezelve ter inademing te
verslimmeren. Hier uit blykt tevens de onvoegelykheid om zo groote Vuuren aan te
leggen, zo veele Kaarssen te ontsteeken, als de hedendaagsche Mode wil dat
branden op alle plaatzen van schitterend onthaal: dewyl deeze, door de onzuiverheid
der Lugt, reeds met uitademingen besmet, te vermeerderen, niet anders dan nadeelig
voor de gezondheid kunnen weezen. Dit spant blykbaar met andere omstandigheden
zamen, om de Nagtlugt veel onzuiverder te maaken dan die van den Dag; en kan
dienen, om ons de nadeelige strekking aan te wyzen, van die zugt, om laat in den
nagt op te blyven, welke zo zeer de overhand genomen heeft by Lieden van de
Groote Wereld, en reeds by Menschen van laager rangen doordringt. De Aanbidders
der Mode, hier te Lande, schynen met elkander om stryd te dingen, om den dag in
nagt, en den nagt in

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1785

616
dag te veranderen, door alle de regelen van gemaatigdheid hunner wyzer
Voorouderen om te keeren, en de Natuur zelve te tarten.
Een groot gedeelte van den tyd, tot rust geschikt, wordt thans tot waaken besteed,
aan de Speeltafel, of in Boekoefeningen. Geduurende dien tyd, begeeven zich de
(*)
Dieren en Planten zelve in den arm der ruste . De laatstgemelde, in stede van
alsdan gedephlogisteerde Lugt uit te waassemen, verspreiden een schadelyke damp
over de Schepping. Terwyl de Dampkring buiten met avondnevelen en uitdampingen
vervuld is, brengt de heete Lugt des Vertreks het haare toe om de besmettende
oorzaaken te vermeerderen.
Wanneer men dus den nagt grootendeels waakende overbrengt, worden de
verfrissende uuren van den morgen, bestemd tot kragtsterkende verrigtingen, gespild
in verzwakkende sluimeringen, en van dag tot dag deeze zelfde onnatuurlyke
verschikking des tyds herhaald. ----- Eene onvoeglyke handelwyze zeker,
onbestaanbaar met de wysheid der geenen die zich in de hoogste kringen der
Maatschappye beweegen, en bovenal niet strookende met het Character der geenen,
die zich uitgeeven voor Meesters in de kunst van Sçavoir vivre. Niet alleen
Staatslieden en Raadsheeren, maar Godgeleerden en Wysgeeren, vereenigen zich,
om, met voorbedagten raade, van de voorschriften der Rede af te wyken, en de
kruipende Slaaven te worden van de Dwinglandy der Mode.
Inzonderheid is het te bejammeren, dat eene zo onnatuurlyke Gewoonte zo zeer
ondersteund wordt door de Britsche Jufferschappe, die Keurmeestressen van smaak
en fraaiheid, die zelve de Mode beheerschen, en van welker regtspraak men zich
op geen hooger kan beroepen. Ik verzoek de vryheid, deeze Schoone Overtreedsters
te mogen vermaanen, dat die handelwyze niet alleen zeer nadeelig is voor haare
Gezondheid en Leevendigheid; maar ook voor haare Schoonheid en Bevalligheid.
Ik kan, pligtshalven, niet na-

(*)

Dat de Planten des nagts slaapen, blykt uit den geslooten staat der Bladeren, en eene
zigtbaare verandering in der zelver uitwendig voorkomen. Dit zeldzaam verschynzel hangt
niet alleen af van de verandering der Lugt-gesteltenisse: dewyl men het in Stookkassen, zo
wel als in de open Lugt, waarneemt.
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laaten haar te herinneren, dat, het geen de eerstgemelde krenkt, in 't einde
verwoestend voor de laatste moet weezen. Haar volharden in zulk eene verderflyke
Leevenswyze, welke haare bedaarde rede niet kan nalaaten af te keuren, zal toonen,
dat zy zo wel strydig met voorzigtigheid handelen als met het gezond verstand.
Konden zy, integendeel, overgehaald worden, om zich te veréénigen tot het
wederstreeven deezer verkeerdheden, zy zouden den bevorderlyksten stap doen
tot hervorming deezer Eeuwe, en om haar eigen gezag op den hegtsten grondslag
te vestigen; zy zouden het dan veilig mogen laaten aankomen op het schoon der
Natuure, opgeluisterd door eene geregelde Leevenswyze, zonder de toevlugt te
moeten neemen tot de jammerhartige behulpzels der kunst. Haare aangeboore
bevalligheden zouden haar oneindig beminnelyker maaken, dan alles wat uit den
winkel van schoonheids bereidzelen gehaald kan worden. Wy zouden als dan veel
min reden hebben om het schielyk verval van weezenlyke schoonheid te beklaagen,
en het volslaagen onvermogen der kunste, om die verwoestingen te herstellen,
welke zy onvermydelyk ondergaat, door dus dagelyks aan de Godinne der Dwaasheid
te offeren.

Natuurlyke historie der plevieren, in 't algemeen.
(Volgens den Heer DE BUFFON.)
Het Instinct, om in eene Maatschappy te leeven, is aan alle soorten van Vogelen
niet geschonken; doch, in de Vogelsoorten, waar in het werkt, is het veel grooter,
veel sterk spreekender, dan by andere Dieren; niet alleen zyn hunne benden veel
talryker, niet alleen is hunne zamenvoeging veel bestendiger, dan die der Viervoetige
Dieren; maar het schynt dat tot de Vogelen alleen behoort, die gemeenschap van
smaak, van ontwerpen, van vermaaklykheid, en die eenigheid van willen, die den
band der onderlinge verknogtheid, en drangreden tot eene algemeene verbintenis,
oplevert. ----- Deeze meerderheid van het Instinct, tot het gezellig leeven in de
Vogelen, veronderstelt terstond eene talryke vermenigvuldiging, en ontstaat
vervolgens daar uit, dat zy langs meer wegen en gemaklyker zich kunnen
zamenvoegen, byeen blyven
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en met elkander reizen. 't Geen hun in staat stelt om elkander te verstaan, elkander
de kundigheden mede te deelen, om de eerste Wetten der Maatschappye te
begrypen, welke, onder alle soorten van weezens, niet kunnen vastgesteld worden,
dan op een plan, ingerigt naar welbestemde inzigten. 't Is deeze kundigheid, welke
tusschen die weezens, elk op zich zelven beschouwd, de genegenheid, het
vertrouwen en de aangenaame hebbelykheden der vereeniging, van den vrede en
allen heilgenot, daar uit ontstaande, te wege brengt.
Indedaad, wanneer wy de vrye of gedwongene Maatschappyen der Viervoetige
Dieren beschouwen, 't zy ze zich steelsgewyze en in een hoek vereenigen, in den
wilden staat, 't zy ze met onverschilligheid, of huns ondanks, zich vereenigd vinden
onder de heerschappy van den Mensch, en als Huisdieren gewend of tot Slaaverny
verweezen; zy komen niet in vergelyking met de groote Maatschappyen van Vogelen,
gevormd door louter Instinct, onderhouden door smaak, door geneigdheid, onder
de beschutting der volle Vryheid. Wy hebben gezien, dat de Duiven haar algemeene
huisvesting beminnen, en daar in, naar gelange zy veelvuldiger zyn, des te meer
genoegen scheppen: wy zagen de Kwartels zich by elkander voegen, elkander
kennen, het algemeen sein des vertreks geeven en volgen: wy weeten dat de Vogels
van het Hoender-geslacht, zelfs in den Wilden staat, gezellige hoedanigheden
hebben, die de Huislyke alleen ondersteunt zonder de natuur te dwingen: eindelyk,
wy zien, dat alle Vogels, die zich in de bosschen onthouden, of in de velden verspreid
zyn, in het Naajaar, zamen vergaderen, en, naa de laatste schoone Herfstdagen
genooten te hebben, te gader heenen trekken, om, gelykerhand, aangenaamer
Lugtstreeken en gemaatigder Winters op te zoeken. Dit alles geschied onafhangelyk
van den Mensch, schoon rondsom hem, en zonder dat hy in staat is het te beletten,
terwyl hy alle gezelligheid, alle éénswillenheid onder het Viervoetige Gedierte
bedwingt of vernietigt; door ze van een te scheiden heeft hy ze verstrooid. De
Marmot, door Instinct zo gezellig, vindt zich, op den rand der bergen, in eenzaamheid
gebannen. De Bever, nog meer zyne soortgenooten beminnende, nog meer tot het
gezellig leeven geschikt, en, als 't ware, beschaafd, vindt zich in het diepste der
woestynen verdreeven; de Mensch heeft alle Maatschappy onder de Dieren vernie-
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tigd, of belet dezelve. By de Paarden is ze geheel weg, daar het gansche geslacht
(*)
den teugel gehoorzaamt ; de vryheid van den Oliphant, ondanks de kragt en sterkte
van dien Reus, onder het Gedierte, is belemmerd; schoon hy in den getemden staat
niet wil voortteelen.
De Vogels, alleen, zyn die dwinglandsche Heerschappy ontvloogen; de Mensch
heeft niets kunnen uitrigten tegen hun leeven in Maatschappy, zo vry als de Lugt
welke zy bewoonen; alle zyne aanslagen kunnen alleen gelukken omtrent het leeven
van eenige weinigen: hy vermindert het getal; doch de soort lydt niet dan dit kleine
nadeel, verliest niets van haare Vryheid, van haar Instinct, van haare Leevenswyze.
'Er zyn zelfs Vogels, die wy niet kennen, dan door de uitwerkzels van dit Gezellig
Instinct, en niet zien dan in de oogenblikken van algemeene vergadering en
vereeniging in een groote menigte: zodanig is het doorgaans gesteld met de
Maatschappy der meeste soorten van Watervogelen, en inzonderheid der Plevieren.
Zy vertoonen zich, by talryke Benden, in Frankryk, in de regenachtige Herfstdagen,
en onthouden zich, even als de Kieviten, in vogtige landen en slykerige gronden,
waar zy Wormen en Insecten zoeken; 's morgens gaan zy na 't water om bek en
pooten te reinigen van den aankleevenden slyk, dit hebben zy gemeen met
verscheide andere Vogelen, die op Wormen aazen; zy trappen op den grond om
de Wormen te doen uitkruipen, en hebben ze dikwyls reeds beet eer ze geheel zyn
uitgekroopen. Schoon de Plevieren doorgaans zeer vet zyn, vindt men de inge-

(*)

De Paarden, weder wild geworden in de Vlakten van Buenos-ayres, loopen by geheele
Benden, weiden zamen, en geeven alle tekens dat zy elkander beminnen, elkander verstaan
en genoegen scheppen in die gezelligheid. Eveneens is het gelegen met de Wilde Honden
in Canada, en andere Stree ken van Noord-America. 'Er is geen grond om te twyfelen, of de
andere soorten van Huisdieren, als de Kameel, zints zo onheugelyke tyden dienstbaar
gemaakt, de Koeijen en Schaapen, welker Maatschappy de Mensch verbasterd heeft, door
de geheele soort in dienstbaarheid te brengen, zouden ook natuurlyk gezeilig weezen, en, in
den wilden staat, door de vryheid veredeld, die treffende merktekens gegeeven hebben van
genegenheid, waar door wy nog zien dat zy hun slaafschen staat eenigzins verzagten.
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wanden zo ledig, dat men tot het dwaaze denkbeeld gekomen is, dat ze van de lugt
konden leeven; doch, waarschynlyk verandert de lymerige zelfstandigheid der
Wormen bykans geheel in voedzel, en laat weinig vuilig heids agter; daarenboven
schynen de Plevieren langen tyd te kunnen vasten. SCHWENCKFELD verhaalt, dat
hy een dier Vogelen veertien dagen gehouden heeft, die al dien tyd niets anders
dan water gebruikte, en eenige zandkorrels oppikte.
Zeldzaam onthouden zich de Plevieren langer dan vieren twintig uuren op dezelfde
plaats: dewyl zy in zo grooten getale zyn, hebben zy welhaast het leevend aas, 't
geen zy zoeken, opgegeeten, als dan zyn ze genoodzaakt na een andere streek te
gaan: de eerst vallende sneeuw doet de Plevieren Frankryk verlaaten, om zagter
lugtstreeken op te zoeken; doch 'er blyven, in zommige aan Zee gelegene
Landschappen, nogthans veele over, tot den tyd dat de vorst begint door te tasten;
(*)
zy komen in den Voortyd weder ; zy zyn altoos in benden. LONGOLIUS zegt, men
ziet nooit een Plevier alleen: volgens BELON, zyn hunne kleinste benden vyftig sterk.
Wanneer zy op den grond zyn, houden zy zich nooit stil, men ziet ze bestendig bezig
met het zoeken van voedzel; veelen staan 'er op schildwagt, terwyl de groote hoop
aast; op de minste ontdekking van gevaar, slaan deeze op schildwagt staande
Plevieren een schreeuwend geluid, ten teken dat het tyd is om te vlugten. ----Vliegende, volgen zy den streek des Winds, en de orde huns optochts is vry
zonderling. Zy schikken zich op een lyn in de breedte, en vliegen dus voort; zy
vormen in de lugt dwars loopende banden, die zeer final, doch van eene verbaazende
langte, zyn; zomtyds ziet men verscheide van deeze banden evenwydig aan
elkander, doch die niet diep zyn, maar zeer uitgestrekt in dwarslynen.
Op den grond loopen de Plevieren zeer snel; zy blyven den geheelen dag byeen,
en scheiden alleen van elkander om den nagt door te brengen, 's avonds verspreiden
zy

(*)

Men ziet de Plevieren, naar 't berigt, ons door den Ridder DESMASI gegeeven, op Malta, twee
keeren 's jaars, geregeld overtrekken, in den Voortyd en in den Herfst, nevens eene menigte
van andere Vogelen, die over de Middellandsche Zee gaan, en aan welken dit Eiland ter
rustplaats dient.
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zich op eene vlakte, waar elk afzonderlyk slaapt; doch, met het aanbreeken van
den dageraad, verheft de eerst ontwaakende of de ongerustste, door de Vogelaars,
den Roeper geheeten, doch die misschien de Schildwagt is, een opwekkend geluid,
hui, hieu, huit, en, op het eigen oogenblik van dit geroep, komen zy allen byeen; dit
tydstip neemt men waar om 'er jagt op te maaken. Men spant voor den
aanbreekenden dag een net, tegen over de plaats, waar men 's avonds deeze
Vogels heeft zien ter ruste gaan. De Vogelvangers omringen dezelve in grooten
getale; op het eerste geluid van den Roeper, werpen zy zich op den grond neder,
om de Plevieren by elkander te laaten komen: als zy verzameld zyn, staan de
Jaagers op, heffen een schriklyk geschreeuw aan, en werpen stokken in de lugt:
de verschrikte Plevieren verlaaten het veld met een laage vlugt, en storten in het
uitgespannen net, 't welk nedervalt, en dikwyls is de geheele Bende daar in verward.
Deeze groote jagt wordt altoos van een overvloedige vangst gevolgd. Een enkel
Vogelaar, veel eenvoudiger te werk gaande, mist het egter zelden een goede vangst
te krygen; hy verbergt zich agter zyn net, en bootst het geluid van den Roeper naa,
waar op de andere in 't net vliegen. Zy worden dus in overvloed gevangen, en,
schoon vry gemeen in dien tyd, houdt men ze voor goed Wild; de jongen zyn de
meestgezogtste.
De jagt, die men op de Plevieren maakt, en hunne leevenswyze in dat Saisoen,
is bykans alles wat men van de Natuurlyke Historie deezer Vogelen weet.
Doortrekkende Vreemdelingen, veeleer dan Inwoonders van onze Velden, verlaaten
zy ons als de sneeuw komt, verschynen eerst weder in het Voorjaar, en begeeven
ons wanneer andere Vogels zich by ons vervoegen; het schynt dat de zagte warmte
van dat verkwikkend Jaargetyde, 't geen het slaapende Instinct van alle onze
Gedierten opwekt, op de Plevieren een tegenovergestelden indruk heeft: zy vliegen
na veel Noordelyker Gewesten, om daar te broeden en hun Kroost te kweeken;
(*)
want den geheelen Zomer door zien wy ze niet. Zy vertoonen zich dan in Lapland
en andere Noordlyke Landschappen van Europa; waarschynlyk ook in die van Asia:
hun tocht

(*)

Collection Academique partie etrangere, Tom. XI. Academie de Stockholm, pag. 60.
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strekt zich tot America uit: want de Plevieren behooren tot die soort van Vogelen,
welke gemeen zyn aan beide de Werelddeelen; in den Voortyd trekken zy voorby
(*)
Hudsons-baay, om nog verder Noordwaards op te gaan .
By geheele Benden, in die Noordlyke Gewesten gekomen, om daar te nestelen,
scheiden zy in paaren van een: de nadere en tederder band van Liefde doet, voor
een tyd, de algemeene verbintenis van het gezellig vriendlyk Leeven opschorten,
en 't is ongetwyseld in die omstandigheid, dat de Heer KLEIN, te Dantzig woonende,
de Plevieren heeft waargenomen, als hy schryft: de Plevieren onthouden zich
†
eenzaam in laage landen en weiden .
Deeze Vogelsoort, die in onze Landstreeken ten minste zo talryk schynt als de
Kievit, breidt zich zo wyd niet uit. Volgens ALDROVANDUS, vangt men minder Plevieren
dan Kieviten, in Italie: zy vervoegen zich niet, gelyk deezen, in Zwitzerland of andere
Gewesten. Den Zwitzeren, schryft GESNER, is de Plevier onbekend, of zeker daar
§
een zeer zeldzaame Vogel : doch misschien trekt de Plevier verder Noordwaards
op, en wint daar, 't geen hy by de Kievit in 't Zuiden schynt te verliezen: ook schynt
hy in de Nieuwe Wereld voor uit te hebben, waar de Lugtstreeken min onderscheiden,
doorgaans gemaatigder, en, over 't algemeen, vogtiger zyn, aan veele Vogelsoorten
toelaaten, zich van het Noorden na het gemaatigd Zuiden uit te breiden; terwyl een
al te brandende Lugtstreek, in de Oude Wereld, bykans alle soorten, die zich in
gemaatigde onthouden, bepaalt en afkeert.
Tot de byzondere beschryving van het groot geslacht der Plevieren, waar in zeer
veele Verscheidenheden zyn, in Gestalte, Grootte en Pluimadie grootlyks
verschillende, zullen wy ons niet inlaaten; het genoeg agtende, den algemeenen
aart en leevenswyze deezer Vogelsoort vermeld te hebben.

(*)
†
§

Hist. Gen. de Voyages, Tom. XV. p. 267.
KLEIN, Avi. pag. 20.
GESNER, Avi. pag, 683. Hy tekent, te deezer plaatze, op, dat de Afbeelding hem, uit Frankryk,
door RONDOLET gezonden was.
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Brief, aan de Heeren Schryveren der Algemeene Vaderlandsche
Letteroefeningen, wegens den berugten houten schaakspeeler
van den heer C.G. van Windisch.
Wel Edele Heeren!
In het laatst uitgekomene XIde Stukje van Uw. Ed. Maandwerk, las ik, onder anderen,
met genoegen, het Uittreksel der Brieven van C.G. VAN WINDISCH, over den beruchten
Schaakspeeler. Myne aandacht bepaalde zich vooral, tot het gene Uw Ed. bladz.
483, daar uit bybrengen, nopens de kunstgreep van dat Beeld, om een' der Paarden
alle de Vakken van 't Schaakbord te doen doorloopen: welke aanmerking de Schryver
der Brieven eindigt met deze bewoordingen: ‘Beproef gy eens dit zelf naar te doen
op uw Schaakbord: ----- misschien zult gy beter daar in slaagen dan ik: ----- alle
myne pogingen, daartoe, zyn zonder goeden uitslag gebleven.’
Kan eene houte Figuur, dacht ik, schoon op eene onmerkbare wys door menschlyk
vernuft geholpen, dit te weeg brengen, zoo behoort een levend en denkend mensch
ook dat zelfde te kunnen uitvoeren. Ik herinnerde my iets, dienaangaande, te hebben
aangetekend: en na eenige oogenblikken zoekens, vinde ik, dat de groote EULER,
deze liefhebbery zyner naarspeuring niet onwaardig hebbe geoordeeld: door het
opstellen eener Verhandeling daaromtrent, geplaatst in de Histoire de l'Academie
Royale des Sciences & Belles Lettres, pour l'Année 1759. Classe II. No. 4. onder
den Titel van Solution d'une question curieuse, qui ne parait soumise à aucune
Analyse: welker zakelyke inhoud, vertaald naar de opgave van de Biblioth. des
Scienc. Tom. XXVIII. pag. 67. hier op uitkomt: ‘De Heer EULER bevondt zich in een
Gezelschap, alwaar men, by gelegenheid van een gesprek over 't Schaakspel,
opgaf, om een' der Paarden alle de 64 Vakken van het Bord te doen doorloopen,
zonder dat het tweemaal op dezelfde plaats kwam, beginnende van een gegeven
vak. Men leide ten dien einde overal Penningen, behalve op het Vak, van waar het
Paard zynen eersten zet doen zoude; om vervolgens, by elken sprong van het zelve,
den Penning weg te nemen van het Vak, waarop het
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neêrkwam: zoo dat men zorgen moest, dat het Paard telkens een Penning deed
wegnemen, zonder ooit op eene reeds ledige plaats neder te komen. Zie hier een
voorbeeld daar van:
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de Vakken zyn hier getekend naar de orde der zetten, welken men met het Paard
na elkander doet. Dus geplaatst zynde op 1. springt het naar 2., van daar naar 3.,
vervolgens naar 4. 5. 6., enz. tot dat het eindelyk, op het laatste Vak 64. te staan
komende, alle Vakken doorloopen heeft.
De Heer EULER, vervolgens hierop eene alleszins byzondere Analysis, of
oplossende berekening, toepassende, toont daarby de wegen aan, langs welken
dit voorstel veranderd, en op ontallyke wyze opgelost kan worden: waaromtrent den
Liefhebberen het naarzien der Verhandeling zelve word aangeraden.’
Doch, het voorbeeld hier opgegeven, waar in het Paard voorondersteld word by
het begin gestaan te hebben in 't uiterste hoekje aan de linkerhand, en na 't afloopen
aller Vakken te rug komt, niet op, maar naast zyne eerste standplaats, kan dierhalven
niet dienen voor een' algemenen regel, noch voldoen aan het denkbeeld der
onbepaalde behandeling van het Kunststuk. Hiertoe is het noodig, dat men den loop
van het Paard (waar men het zelve ook zette) dus kunne bepalen, dat het, alle
Vakken geraakt hebbende, eindelyk wederom op zyne eerste standplaats t'huis
kome: dat is, dat het op 64. gesprongen zynde, met de volgende zet wederom het
Vak 1. aandoe, en dus voortgaande, als
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't ware in een' cirkel telkens wederom zyne oude plaatsen moete beslaan. Zie hier
(uit veelvuldige andere schetsen of schikkingen, welken men daar van maken kan,)
één voorbeeld tot dat einde dienende:
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Nu kan men het Paard plaatsen waar men verkiest, en men heeft slechts de
volgende der getallen in acht te nemen, zoo dat men, op 64. gekomen zynde,
wederom met 1 beginne, zoo zal aan het voorstel naar behooren voldaan zyn.
Vinden UWEds. deze loopende aanmerkingen waardig, om, ter opheldering van
het door UEd. gegevene Uittreksel, in derzelver Mengelwerk te worden geplaatst,
't zal my en mogelyk meer uwer Lezeren aangenaam zyn; zyn UEd. echter van een
verschillend begrip, zal zulks niets verminderen aan de achting, waarmede ik de
eer heb my te tekenen, als

Wel Edele Heeren!
Uwer WEds. zeer D.W. Dienaar,

November 1785.
G.R.R.G.
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Uittrekzel van eene reize, door de capiteins Cook, Clerke en Gore,
na den Stillen Oceaan, in de jaaren MDCCLXXVI, MDCCLXXVII,
MDCCLXXVIII, MDCCLXXIX en MDCCLXXX, met de schepen de
Resolution en Discovery, om ontdekkingen in het noorder halfrond
te doen.
(Vervolg van bladz. 590.)
Op den negentienden omringde een menigte van dryvend Ys de Schepen, het vaste
Ys lag omtrent twee mylen ten Noorden. Wat over den middag zeilden zy 'er even
in. Het was zo vast niet geslooten als hooger Noord op: doch al te vast en in te
groote velden, om het te waagen met de Schepen daar doorheen te booren.
Op het Ys lag eene verbaazende menigte van Zee-paarden, en, dewyl zy groot
gebrek aan versch eeten hadden, zette men de Boots van ieder Schip uit, om 'er
eenige magtig te worden. Omtrent zeven nuren 's avonds, kreegen zy negen deezer
Dieren aan boord van de Resolution: zy hadden ze tot nog voor Zee koeijen
gehouden; zo dat zy zich niet weinig bedroogen vonden, inzonderheid eenige der
Zeelieden, die, van wegen de nieuwigheid, reeds eenige dagen met hunne oogen
te gast gegaan hadden; en zouden zy nog in dezelfde verbeelding gebleeven zyn,
en het onderscheid niet ontdekt hebben, indien 'er zich geen twee Matroozen aan
boord gevonden hadden, die in Groenland geweest waren, en zeiden welke Dieren
het waren, en dat men 'er nooit van at. Doch, desniettegenstaande, aten zy 'er van
zo lang die voorraad duurde, en waren 'er slegts weinigen aan boord die de voorkeur
aan deeze spys niet gaven boven het gezouten vleesch. Het vet is, in 't eerst, zoet
als merg; doch het wordt, binnen weinig dagen, rans, of het moet gezouten zyn,
wanneer het eenigzins langer kan duuren. Het vleesch is hard, zwart en sterk van
smaak; het hart smaakte als dat van een Os. Het vet, gesmolten zynde, gaf veel
traan, goed om in de lampen te branden: de vry dikke huiden dienden tot belegzels
van touwwerk. De tanden van de meesten waren, op dien tyd, zeer klein, zelfs
zommigen van de grootste en oudste deezer Dieren hadden ze van niet meer dan
zes duimen langte. Hier uit werd opgemaakt,
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dat zy eerst, zeer onlangs, de oude tanden verwisseld hadden.
Zy leggen, schryft Capitein COOK, by hoopen van veel honderden op het Ys, gelyk
de Zwynen in een schot; zy slaan een vry sterk geluid, zo dat zy in den nagt, of by
mistig weer, ons te verstaan gaven, dat wy niet verre van het Ys waren, eer wy het
konden zien. Nooit vonden wy ze allen slaapende; en altoos 'er eenigen op de wagt.
Deeze maakten de naastliggenden wakker, als een Boot aankwam: dit ging van
den een tot den ander voort, tot dat de geheele menigte wakker was. Doch zelden
spoedden zy zich om weg te gaan, eer men eens gevuurd hadt; als dan tuimelden
zy, de een over den ander, in de uiterste verwarring, in Zee. En, indien wy by de
eerste schoot, het Dier, waar 't op gemunt was, niet doodden, verlooren wy ze
doorgaans allen, schoon doodlyk gewond. Zy kwamen ons niet voor, zo gevaarlyke
Dieren te zyn, als eenige Schryvers ze hebben afgemaald, zelfs niet wanneer men
ze aanvalt; ze zyn het meer in schyn dan in de daad. Zy volgden elkander, zomtyds,
in grooten getale, en kwamen digt by de Boots. Maar het afvuuren van kruid op de
Pan, of het enkel wyzen met den Snaphaan, deedt ze oogenbliklyk wyken. Het Wyfje
verdeedigt het Jong tot het uiterste, en ten koste van haar eigen leeven, 't zy in 't
water of op het ys. Het Jong zal de Moeder niet verlaaten, schoon deeze gedood
worde; zo dat men, deeze gedood hebbende, van geene verzekerd is. De Moeder
houdt het Jong, in 't water, tusschen de voorpooten.
Waarom men ze Zee-paarden noemt, kan ik bezwaarlyk zeggen: of het moet naar
den Russischen naam, Morse weezen: want zy hebben geen de minste gelykenis
op een Paard. 't Is, buiten twyfel, 't zelfde Dier, als men in den Golf van St. Laurens
aantreft, en daar Zee-koe noemt: zeker heeft het meer van een Koe dan van een
Paard; doch deeze gelykheid bestaat in niets anders dan den Bek. Met één woord,
het Dier gelykt naar een Zee-koe, maar is veel grooter; de lengte van een, dat niet
van de grootste was, haalde, van den snoet tot den staart, negen voeten en vier
duimen, en woog, in 't geheel, 1100 Ponden. Ik kon niet ontdekken waar op deeze
(*)
Zeedieren aasden. Daar was niets in de maag der geenen die wy doodden .

(*)

De geheele beschryving doet ons om het Dier denken, by ons onder den naam van Walrus
bekend; doch het gemelde, wegens het wisselen der Tanden, verstaan wy niet; ook is het
vreemd dat geen derzelven die groote zeldzaame Slagtanden hadden, die het uitsteekend
kenmerk van den Walrus uitmaaken. Deeze Dieren bekwamen de Togtgenooten van COOK
beter, dan het Volk eenes Capiteins, van wien ANDERSON vermeldt, die de nieren van den
Walrus gegeeten hadden, en 'er eene verdooving van gevoelden, welke niet dan met den tyd
overging, en gevolgd werd van zwaare hoofdpyn. Misschien hadden zy die deelen
weggeworpen.]
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't Is annmerkenswaardig, dat wy, zommige dagen te vooren dikwyls geheele benden
Endvogels gezien hadden, zuidwaardsaan vliegende. Zy bestonden uit twee soorten,
de een veel grooter dan de ander. De grootste waren bruin van kleur, en van de
kleinder soort was de Eend of de Woord, zwart en wit, de ander bruin. Zommigen
zeiden, dat zy ook Ganzen gezien hadden. Wyst dit niet uit, dat 'er Land,
Noordwaards aan, moet liggen, waar deeze Vogelen, in het gepaste Saisoen, plaats
vinden om te broeden, en van waar zy thans te rug keeren na een warmer
Lugtstreek?
Van deezen dag, tot den negen- en twintigsten, hieldt Capitein COOK het langs
den zoom van het Ys, van de Americaansche tot de Asiatische Kust, met oogmerk,
om, zo 't mogelyk ware, 'er door te dringen, en verder Noordwaards te geraaken;
doch vrugtloos. Op zekeren tyd vondt hy zich door het Ys omringd, en kon 'er niet
uitkomen dan door Zuidwaards aan te houden. Vervolgens naderde hy het vaste
Ys, en wist hoe daar langs te zeilen op 't geluid der Walrussen af.
Op den zeven- en twintigsten ging Capitein COOK met de Booten uit, om den staat
van het Ys te onderzoeken. Ik bevond, luidt zyne beschryving, dat het bestondt uit
losse stukken, van verschillende grootte, en zo digt zamengevoegd, dat ik nauwlyks
met de Boot aan den buitenkant kon doordringen, en 't was zo onmogelyk voor de
Schepen om 'er in te komen als of het zo veele rotzen geweest waren. In 't byzonder
merkte ik op, dat het al zuiver doorschynend Ys was, uitgenomen de oppervlakte,
die een weinig met openingen was. Het bleek geheel te bestaan uit bevroozen
sneeuw, en geheel en al in Zee gevormd te zyn. Want, ter zyde zettende de
onwaarschynlykheid of liever de onmogelykheid, dat zulke
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vervaarlyke klompen uit rivieren komen afzakken, die nauwlyks waters genoeg
hebben dat 'er een Boot vlotte, vonden wy geen land-voortbrengzel, daar in gehegt
of vastgevroozen; 't geen onvermydelyk het geval zou hebben moeten weezen, was
het Ys, in rivieren, groote of kleine, gevormd geweest. De Ysschotzen, die den
buitenkant van het veld uitmaakten, waren van veertig of vyftig voeten uitgestrektheid,
tot vier of vyf; en ik moest opmaaken, dat de grootste stukken dertig of meer voeten
diep onder 't water staken. Het dagt my ook zeer onaanneemelyk, dat dit Ys het
voortbrengzel zou weezen van den voorgaanden Winter alleen. Veeleer zou ik
veronderstellen, dat het voortgebragt was in zeer veele Winters: en was het, myns
oordeels, zeer onwaarschynlyk, dat het weinige 't geen nog van den Zomer
voorhanden was, het tiende gedeelte van dit Ys zou kunnen doen dooijen: want de
zon hadt 'er reeds de volle kragt haarer straalen op geoefend. Indedaad, ik ben van
gevoelen, dat de zou slegts zeer weinig toebrengt om deeze groote Ysklomklompen
te doen smelten. Want, schoon dat Hemellicht een zeer geruimen tyd boven den
Gezigteinder is, schynt het zelden meer dan weinig uuren agter elkander, en word
dikwyls verscheide dagen agter een niet gezien. 't Is de wind, of liever 't zyn de
golven, door den wind verwekt, die deeze verbaazende Ysklompen verkleinen, door
het een stuk tegen het ander te schuuren, en die deelen, welke blootliggen aan de
Zeebaaren, te doen uitkolken en wegvallen. 't Was blykbaar, uit onze waarneeming,
dat de bovenste oppervlakte van stukken deels was weggenomen, terwyl het
grondstuk of het benedenste vastbleef, verscheide vademen rondsom 't geen boven
het water uitstak, even als een ondiepte rondsom een verheeven klip. Wy namen
de maat van het water op een schots, en vonden het vyftien voeten diep, zo dat de
Schepen 'er over zouden hebben kunnen zeilen. Indien ik deeze diepte niet gemeeten
had, ik zou niet geloofd hebben, dat 'er een genoegzaam gewigt van Ys boven de
oppervlakte was, om het andere zo diep daar beneden te doen zinken. Dus kan het
gebeuren, dat 'er meer Ys vermaalen wordt in één stormagtig Saisoen, dan gevormd
wordt in verscheide Winters; en hier door wordt eene eindlooze ophooping
voorkomen. Doch, dat 'er altoos een overblyvende voorraad is, zal een ieder, die
op de plaats waarneemingen gedaan heeft, besluiten, en geene dan
Kamer-Wysgeeren zullen het betwisten.
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Op den negen- en twintigsten was Capitein COOK op de hoogte van Caap Noord,
o

o

aan de Kust van Asia, bykans op de Noorder Breedte van 68 56 en 180 51′ lengte.
Deeze Kaap bedoelde hy om te zeilen, overtuigd dat de Kust een zeer Westlyke
strekking zou aanneemen; dewyl hy geen Land ten Noorden kon zien, schoon het
aan den Gezigteinder vry helder was. In deeze pooging te leur gesteld, vondt de
Capitein het Jaargetyde zo verre verloopen, en de vriestyd zo na op handen, dat
hy het niet raadzaam keurde eenige verdere pooging te doen om eenigen Doortocht,
dit Jaar, na den Atlantische Zee te zoeken; hy hadt geen gedagten altoos dat het
zou gelukken. Hy vestigde daarom zyne aandagt op het vinden eener plaatze, waar
hy zich van hout en water kon voorzien; ook was hy bezig met het bedenken van
een plan, hoe hy den Winter zou doorbrengen, om eenige verbeteringen te maaken
in de Aardryksbeschryving en Zeevaard, en teffens in de gelegenheid te blyven,
om, den volgenden Zomer, na het Noorden weder te keeren, tot het verder zoeken
van een Doortocht.
Capitein COOK, deeze droeve Gewesten van Ys en Sneeuw verlaatende, wendde
den steven Zuidwaards, en zeilde, op den één - en dertigsten Augustus
MDCCLXXVIII, voorby een klein Eiland, op de Breedte van 67. 50. onder den naam
van Burney's Eiland, op de Kaart getekend. Den volgenden dag kreeg hy een schoon
o

hoog Voorgebergte in 't gezigt, op de Breedte van 67. 3. en de Lengte van 188 11′.
Hy hieldt zich nu volkomen verzekerd van 't geen hy voorheen geloofde, dat dit het
Land der Tschutski was, of de Noord- Oost-Kust van Asia, en dat die Kaap door
MULLER Serdze Kamen geheeten, de uiterste grenspaal was van BEERING'S Reize,
in 't jaar MDCCXXVIII. ----- Op den tweeden September kreegen zy schoon weer
en helderen zonneschyn, die zy in vyf dagen niet hadden mogen genieten, wanneer
zy, op den afstand van vier mylen van de kust, zeilden, zagen zy verscheide
Inwoonders, en eenige hunner Wooningen die naa Aardhoopen geleeken. In den
avond zeilden zy de Oostlyken Kaap om, denzelfden uithoek des Lands, welken zy
op den elfden van Augustus voorby gevaaren waren: en van welken de Kust eene
andere rigting neemt, Zuid-Westwaards strekkende. Zy, die een ingewikkeld geloof
sloegen aan de Kaart van den Heer STAHLIN, hielden het tot nog voor de Oostpunt
van zyn Eiland Alaschka; doch werden
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toen overtuigd, dat het niets anders kon weezen dan het Oostlyk Voorgebergte van
Asia, en waarschynlyk de eigenlyke Kaap Tschukotskoi, schoon het Voorgebergte,
door BEERING Tschukotskoi Noss geheeten, verder Zuid-Westwaards lag. Capitein
COOK besloot, egter, gelyk BEERING voor hem gedaan hadt, dat dit de Oostlykste
punt van Asia is. Dezelve bestaat uit een Schiereiland van eene verbaazende hoogte,
aan het Vasteland gehegt, door een zeer laage, en, zo als het zich laat aanzien,
zeer smalle streek lands. Naa den zeekant daalt alles steil af in rotzen; en op den
uithoek zelve verheffen zich eenige rotzen als toorens. De Uithoek ligt op de Breedte
o

o

van 66 , 6′ en de Lengte van 190 22′, en is van de Kaap Prins Walles, aan de
Americaansche Kust, op dertien mylen afstands. Het Land, rondsom dit
Voorgebergte, bestaat uit heuvelen en valeien. De eerste eindigen by de zee, in
steile rotzige punten, de laatste in laage stranden. De heuvels vertoonden zich als
barre rotzen, de valeien hadden een groen aanzien, doch geen bosch of kreupelhout.
Naa deeze Kaap omgezeild te hebben, zette Capitein COOK koers na den
Noordlyken hoek van de Baai St. Laurens, waar hy den tienden van Augustus
geankerd hadt. Hy bereikte dien den volgenden morgen, en zag eenigen der
Inwoonderen van de plaats daar hy ze te vooren ontdekte, en ook verscheide
anderen aan de overzyde van de Baay. Geen hunner waagde het, nogthans, de
Schepen te naderen, 't geen hem vreemd voorkwam: dewyl het weer gunstig genoeg
was, en zy, die laatst door hem bezogt waren, geene reden hadden om zich over
zulke bezoekers te beklaagen. Dit Volk, schryft Capitein COOK, moeten Tschutski
zyn, die de Russen, ten tyde dat de Heer MULLER schreef, nog niet hadden kunnen
vermeesteren. En, uit hun geheele gedrag, ten onzen opzigte, blykt het dat zy tot
nog door hun niet tot onderwerping gebragt zyn; schoon het zeker gaat, dat zy
eenigen handel met de Russen moeten dryven, of rechtstreeks, of door middel van
eenig nabuurig Volk; anderzins kunnen wy geen reden geeven, dat zy zodaanige
spietzen bezitten, als wy by hun aantroffen.
Gelyk Capitein COOK den naam van St. Laurens gaf aan deeze Baay, terwyl hy
'er den tienden van Augustus ankerde; gevallig is het dat BEERING op dienzelfden
dag dier maand, in den Jaare MDCCXXVIII, die plaats voorby zeilende, het
naastgelegen Eiland, naar dienzelfden
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Heilig noemde. Deeze Baay is, by den ingang, ten minsten vyf mylen breed, en vier
diep, allengskens binnenwaards naauwer wordende, en men scheen daar veilig te
kunnen leggen voor de zeewinden, als 'er genoegzaam water is voor de Schepen
om te kunnen vlotten. COOK, egter, onderzogt dit niet, schoon hy zeer verlangde
een haven te hebben in deeze streeken, werwaards hy zich de volgende Lente mogt
heen begeeven. Doch hy begeerde 'er een, waar hout te krygen was; een artykel,
't geen hy wel wist hier niet te zullen vinden. In den naamiddag hun koers
voortzettende, zagen zy wat het was, 't geen zy eerst voor een rots genomen hadden;
dit bleek een Walvisch te zyn, door de Inwoonderen van de Asiatische Kust gedood,
en welken zy na strand sleepten. Zy scheenen zig, om niet gezien te worden, agter
den visch te willen verbergen; doch dit was noodloos, dewyl COOK, zonder zich met
hun op te houden, zyn weg vervolgde.
Op den vierden van September liet hy af langs de rigting van de kust te stuuren;
dewyl hy bevondt dat dezelve Westwaards liep, na den Golf van Anadir, dien hy
niet beoogde in te stevenen. Hy zette dan de koers Zuid aan, en kreeg, met den
avond, het Eiland, door BEERING St. Laurens genaamd, in 't oog. Hy bevondt zich
thans op omtrent twaalf mylen van de Zuidlykste punt van het Vasteland. Dit nam
hy voor den Uithoek, door BEERING de Oostpunt van Suchotski, of Kaap Tschukotskoi
geheeten: een naam, zeer eigenaartig door hem daar aan toegevoegd, naardemaal
van dit gedeelte der Kust de Ingezeetenen tot hem kwamen, die zich Tschutski
o

o

noemden. Volgens COOK ligt dezelve op 64 13″ Breedte, en 186 36″ Lengte.
Indeezervoege, ten vollen overtuigd dat hy zich op de Kust van Asia bevondt, en
niet aan den Oostkant van het groot Eiland Alaschka geheeten, in des Heeren
STAEHLIN'S berigt van de nieuwe Noordsche Archipel, kort voor hy deeze reis aanving,
uitgegeeven door Dr. MATY, zette hy koers na de Kust van America, in hoope van
dat Eiland daar te zullen vinden. Te meer besloot hy eenigen tyd in het zoeken van
't zelve te besteeden: dewyl het beschreeven wordt als overvloed van hout
opleverende, 't welk beide de Schepen hoogst noodig hadden. Op den achtsten
van September kwam hy in een Zond, loopende tusschen twee Landpunten; de
Noordlykste noemt hy Kaap Darby, de Zuidlykste Kaap Denbigh. Dien Inham,
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dien hy (ter eere van Sir FLETCHER NORTON, thans Lord GRANTLEY, en Bloedverwant
o

van den Luitenant KING) Norton Sound heette, strekt zich Noordwaards tot 64 54
breedte. Hier vonden zy Water, en overvloed van Dryfhout. Hier toefde hy tot den
zeventienden September, niet alleen om Water en Hout aan boord te brengen, maar
ook om de Manschap eenige verfrissing te bezorgen, die by gedeelten aan Land
gingen, van de voorkomende kruiden aaten, en mede namen. Desgelyks zondt hy
den Luitenant KING, met eenige Manschap, om deezen Inham te onderzoeken, en
de omliggende hoogten te beklimmen. Uit alle de waarneemingen, door dien Heer
gedaan, moest COOK opmaaken, dat het Eiland van den Heer STAEHLIN enkel
ingebeeld was; en, vervolgens, ondervondt hy, dat de naam van Alaschka, door de
Russen en Inwoonders beiden aan de vaste Kust van America, in 't algemeen
gegeeven wordt, schoon dezelve eigenlyk behoore aan eene zeer verre
vooruitsteekende Kaap by het Eiland Oonamaka.
Terwyl Capitein COOK zich hier onthieldt, hadt hy eenigen ommegang met de
Inboorelingen. Een dier ontmoetingen beschryft hy in deezer voege. Een Gezin der
Inwoonderen kwam digt aan de plaats waar wy bezig waren met hout te verzamelen.
Ik weet niet hoe veel 'er in den beginne zich byeen bevonden; doch ik had alleen
te doen met de Man, de Vrouw en het Kind, en nog een vierde Persoon, die de
gedaante van een Mensch vertoonde, doch deeze was het al: want ik heb nimmer
kreupeler Mensch gezien, noch 'er van gehoord. De Man was meest blind, en noch
hy, noch zyn Wyf, zagen 'er zo wel uit als wy wel eens Bewoonders van deeze Kust
gevonden hadden. Beider onderlippen waren doorboord, en zy bezaten eenige dier
koraalen, als ik voorheen onder hunne Nabuuren gevonden had. Yzer was het meest
geliefde van alles wat zy hadden. Voor vier messen, door ons gesmeed van een
ouden yzeren band, kreeg ik van hun omtrent vierhonderd ponden visch, welken
zy op dien of den voorgaanden dag gevangen hadden. Ik gaf het Kind, een Meisje,
eenige koraalen: op welk geschenk de Moeder in traanen uitborst, vervolgens de
Vader, toen de Kreupele, en eindelyk, om het concert te volmaaken, het Meisje
zelve. Dit huilend muzyk duurde niet lang. ----- De Luitenant KING hadt de volgende
ontmoeting met het zelfde Gezin. Terwyl wy wagtten na het Volk dat bezig was met
Hout
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te zamelen, kwam 'er een Kanoe vol Volks na ons toe; ze aan Land verzoekende,
trad een oud Man en een oude Vrouw aan Strand. Ik gaf de Vrouw een klein mesje;
haar te verstaan geevende, dat zy voor visch een veel grooter zou kunnen krygen.
Zy gaf my een teken dat ik haar zou volgen. Ik was omtrent eene myl met den Man
en Vrouw voortgegaan, toen de Man, een klippigen hoek omloopende, viel, en zyn
been geweldig bezeerde. Dit deedt my stil staan: waar op de Vrouw wees na de
oogen haars Mans, welke ik zag dat bedekt waren met een dikke witte slym.
Vervolgens hieldt by zig digt by zyn Wyf, die hem van de hindernissen op den weg
onderrigtte. Deeze Vrouw hadt een klein Kind op den rug gebonden, zodanig
omwonden, dat ik het voor een pak hield tot dat het schreeuwen my anders
onderrigtte. Omtrent twee mylen voortgewandeld zynde, kwamen wy by hun op een
boot van vellen gemaakt, deeze lag op zyde gewenteld, met de ronde zyde na den
wind, en diende dus tot hun wooning. Ik werd verzogt eene zonderlinge bewerking
aan de oogen des Mans te doen. Eerst om myn adem in te houden, voorts op de
zeere oogen te blaazen, en eindelyk 'er in te spuwen. Hierop nam de Vrouw beide
myn handen, drukte ze op 't voorlyf van den Man, hield ze daar eenigen tyd; my
intusschen onderrigtende van den ellendigen staat haars Gezins, nu eens op haar
Man, dan eens op een Kreupelen, die zig daar bevondt, en zomtyds op het Kind
wyzende. Ik kogt al de Visch, dien zy hadden, welke zy zeer getrouwelyk
overleverden aan den Man, dien ik 'er om zondt. De bykans blinde Man was vyf
voeten en twee duimen lang, welgemaakt, koperverwig, zwart en kort van hair, ligt
van baard. Hy hadt gaten in den onderlip, doch 'er geen cieraaden in. De Vrouw
was kort en dik, hadt een lomp rond aangezigt, een jak aan van vellen en een
breeden hoed op 't hoofd. Beiden hadden ze zwarte tanden, die op het tandvleesch
afgevyld scheenen. Van den lip tot de kin was de Vrouw in 't aangezigt geprikkeld.
Op een anderen tyd gaven negen Man, elk in zyn Canoe gezeten, Capitein COOK
een bezoek. Zy naderden het Schip met eenigen schroom, en kwamen blykbaar
met geen ander oogmerk dan om hunne nieuwsgierigheid te voldoen. Zy gingen by
elkander by de agtersteven liggen; zy zongen, een hunner sloeg op eene soort van
trom, en een ander maakte duizend vreemde beweegingen met zyn handen
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en lichaam. Niets woests deedt zich op, noch in hun zang, of in de gebaaren, daar
mede gepaard. Niemand kon eenig verschil ontdekken tusschen dit Volk, wat de
grootte of de weezenstrekken aanbelangt, en die wy ontmoet hadden langs de
geheele Kust, Nootka Sound uitgenomen. Hunne kleeding, uit beestenhuiden
bestaande, was van dezelfde gedaante, en zy hadden de gewoonte om den onderlip
te doorbooren, en 'er cieraaden in te hangen.
Hunne Wooningen waren digt by 't Strand; en bestonden enkel uit een
schuinsasloopend dak, zonder eenige zydmuuren, zamengesteld uit stukken houts,
en bedekt met gras en aarde. De vloer was belegd met dergelyke stukken houts;
de ingang was aan 't eene einde, de vuurplaats in 't midden, en by den ingang een
klein gat om den rook uit te laaten.
(Het Vervolg hier na.)

Zes brieven, behelzende het verslag eener reize na het eiland Man,
tusschen Engeland, Schotland en Ierland, gedaan in den jaare
MDCCLXXXIV.
(*)

Derde brief .
MYN HEER,

Peel, 4 May 1784.
Gister avond kwam ik hier aan, naa een Land, op zommige plaatzen woost en bar,
op andere schoon en vrugtbaar, doorgereisd te hebben. Peel ligt twaalf mylen van
Casteltown; de eerste zes mylen is de weg, en 't land, eenzelvig en verveelend;
dan, vervolgens, daalt men af in eene schoone valei, rondsom een zeer hoogen
berg loopende. Veel genoegen schiep ik in het wild en romanesk voorkomen van
het Kasteel, zo als het zich, van den weg te zien, opdeedt. Ik ben, op dit oogenblik,
wedergekeerd van 't bezigtigen. Het ligt op een kleine rots, die op zich zelven staat,
en by welke men met laag water komen kan. Ik moest myne nieuwsgierigheid
voldaan houden, met dit Gebouw alleen van buiten le beschouwen: want, toen ik
myn best deed om de deur open

(*)

Zie de voorige Brieven hier boven, bl. 491, enz.
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te krygen, bemerkte ik, dat groote steenbrokken, van boven nedergevallen, den
ingang slooten. De Hoofdkerk maakt een gedeelte van het Kasteel uit, en wordt
thans, om den deerlyk vervallen staat, niet meer gebruikt. Het Kasteel en de Kerk,
te zamen, leveren een hoop ruïnen uit, die, in 't gemoed des Aanschouwers, een
denkbeeld doen ontstaan van het oude aanzien der groote Baronnen, die over
hunne Leenmannen, met een volstrekt oppergezag, heerschten. 't Was in dit Kasteel,
dat ELEONORA, Hertoginne van Gloucester, door de streeken des Hertogs van
SUFFOLK en den Cardinaal BEAUFORT, werd opgeslooten, onder voorwendzel dat zy
zich by Waarzegsters vervoegd hadt, om te weeten te komen, wanneer haar Man,
de Oudoom van HENDRIK DEN VI, Koning zou worden. ----- Terwyl ik in opgetooge
bespiegeling stondt by dit brokkelig Gedenkteken van oude Britsche grootheid, zag
ik een oude langgebaarde Geit den kop steeken uit een der toorens. Deeze
omstandigheid bragt my voor den geest de volgende schoone beschryving, in OSSIAN,
van de ruïnen van Balclutha. ----- ‘Ik heb de Wallen van Balclutha gezien; doch zy
lagen verwoest. De Zaalen waren verbrand; de stem des Volks werdt niet meer
gehoord. De Stroom Clutha is uit zyne bedding geweeken door den val der Wallen.
De distel stak hier het buigend hoofd op; de wind speelde met het digtgegroeijde
mosch. De Vos keek uit de vensteren, en het hangend gras van den muur, wapperde
rondsom zyn kop. Verlaaten is de wooning van MOINA; stilzwygenheid woont in het
huis haarer Vaderen!’
In het voorkomen van deeze Stad is iet zeer naargeestigs; en dit werd deezen
morgen vermeerderd door de betrokke lugt. Als gy de Kaart inziet, zult gy ontdekken,
dat Peel omtrent op 't midden van de Westkust deezes Eilands ligt. De Stad ziet
zeer verre Zeewaards in; het geduurig geklots der Zeegolven, met het gezigt van
het verwoeste Kasteel, levert een belangryk tooneel op voor den ernstigen
Bespiegelaar.
Een gebraaden Vogel staat voor my op tafel gereed; zo ras ik dien op heb, zal ik
myne reis na Ramsay voortzetten, deeze Stad ligt tien mylen van Peel De Herberg,
in welken ik deezen Brief schryf is zeer goed. ----- Ik bemerk dat het de gewoonte
in de Herbergen deezes Lands is, dat de Waard en diens Gezin met de Gasten aan
één tafel eeten, zo zy met uitdruklyk bedingen alleen te willen aanzitten. De Meid,
die gisteren het Theegoed binnen bragt, werd gevolgd door haar Juffrouw, die, my
te Peel, naar gewoonte, verwelkomd hebbende, zich by my aan tafel vervoegde,
en my Thee schonk. Zy verklaarde my reeds Thee gedronken te hebben, en hoopte
dat ik het niet kwalyk zou neemen als zy niet met my dronk. Hier uit kunt gy
afneemen, dat het hier voor een ge-
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brek aan welleevenheid wordt aangezien, een Gast zonder gezelschap te laaten
als hy aan tafel zit. Myne Waardin tradt met my in gesprek over deeze gewoonte,
en ontdekkende dat ik dezelve vreemd vond, hield zy noch het avondmaal noch het
ontbyt met my. Ik moet bekennen dat het my niet speet, dewyi zy my te praatagtig
voorkwam, en haar luidrugtig onderhoud meer diende om myn geest, die niet al te
zeer opgeruimd was, te neer te slaan dan op te beuren. Zy is nogthans zeer
oplettende ten aanziene van Vreemdelingen, en de zugt, welke zy betoonde om my
het verblyf ten haaren huize aangenaam te maaken, moet ik in 't byzonder erkennen,
dewyl zy het deedt, op een tyd, wanneer zy gewigtiger zaaken, en voor haar van
meer belang, te doen hadt; te weeten, zy hadt het zeer druk met alles te bereiden
tot het onthaalen van den Bisschop, die 'er morgen, met een zeer groot gezelschap,
zou komen eeten. Indedaad, ik weet my niet te herinneren, dat men ooit in eenigen
Herberg meer moeite genomen heeft om my te voldoen, dan te Peel in Leverpool
Koffyhuis.

Vierde brief.
MYN HEER,

Ramsay, 5 May.
Omtrent negen uuren 's avonds, kwam ik gisteren in deeze elendige Plaats, na den
vermaaklyksten rit, dien ik immer deed, afgelegd te hebben. De naamiddag was
allerhelderst en schoonst, en het Land, 't welk ik doortrok, verschafte eene
verbaazende verscheidenheid van heerlyke Landgezigten. Op zommige plaatzen
verhieven zich hooge vrugtbaare bergen, voorzien van Paarden en Schaapen, de
kruinen na de wolken, en bedekten voor de koude zeelugt de groene valeien aan
derzelver voeten, die, hier en daar bezet met huizen het hoofd tusschen het
geboomte opsteekende, een der treflykste Landgezigten vormde, welke ik ooit
aanschouwde. ----- Het Dorp Clanwillin trok, boven al, myne aandagt. Het bestaat
uit omtrent tien of twaalf met riet gedekte Wooningen, gebouwd aan den kant van
een diepe bogtige valei, door welks midden een kleine ruischende beek vloeit. ----Niemand, die een geest van opmerking bezit, kan dit verblyf van eenvoudigheid en
vrede aanschouwen, zonder zich een denkbeeld te vormen van de zeden dier tyden,
wanneer de Menschen eerst in Maatschappyen gingen woonen. In zulker voege
als Clanwillin is aangelegd, moet men zich verbeelden dat de woonsteden werden
gebouwd, in de vroegste eeuwen der Wereld.
De Stad Ramsay is beroemd van wegen de daar by liggende Baay, zo uitgestrekt
en geschikt, dat de grootste Scheepsvloo-
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ten 'er veilig liggen, te midden van het bulderen des hevigsten Storms. Dan, de
Herberg hier is een zeer ongeschikt huis, en het gezelschap, waar in ik den
voorgaanden nagt, naa myne aankomst, moest slyten, strookte geheel niet met de
verheevene denkbeelden, my ingeboezemd door de grootsche voorwerpen, welke
op myne reis myne gedagten bezig gehouden hadden. ----- Bedenk, hoe groot myne
ongemaklykheid was, naa gereisd te hebben door eene Landstreeke, vervuld met
eenige van de schoonste voorwerpen, die de Natuur den oogen biedt, met een
geest, ten hoogsten daar mede ingenomen, my moest vervoegen in een elendig
nauw kamertje, donker door de tabaksrook, en vervuld met het geschreeuw van
eene menigte zingers, die de schorste toonen sloegen. Maar deeze vrolyke
Ramsayers hielden zich niet alleen met dit schreeuwend en verveelend zingen
onledig: zy praatten ook; onder de verscheide gesprekken was 'er een, waar uit
bleek, hoe weinig zy bekend waren by hun Volksnaam. Het onderwerp werd
opgehelderd door de volgende korte geschiedenis, door een van het gezelschap
medegedeeld. ‘Een Soldaat, van dit Eiland geboortig, zyn been in Britschen
Krygsdienst verlooren hebbende, vervoegde zich by zeker Edelman om een jaarlyks
inkomen. De Edelman vraagende, welk een Landsman hy was? kreeg tot antwoord,
(*)
een Manksman . ----- Hy riep uit, een Manksman! en vroeg aan zeker Lord, die by
hem zat: Ik bid u, myn Heer! kunt gy my onderrigten tot welk Land de Manksmannen
behooren, in waarheid, ik kan my niet herinneren, ooit voorheen van dit Volk gehoord
te hebben. ----- Ach! was het antwoord, zy maaken, zo ik veronderstel, een der
Volken uit in de kleine staaten van Duitschland!’

Vyfde brief.
MYN HEER,

Douglas, 6 May.
De weg van Ramsay herwaards is, zo ik my verbeeld, niet ongelyk aan de wegen
in het bergagtig gedeelte van Wales. Nu eens vond ik my verheven in het gewest
der wolken, en zag, in myne verbeelding, met kleinagting neder op het kruipend
geslacht der aardwormen hier beneden; dan eens werd ik vernederd, laager dan
de woonplaatzen der Stervelingen, en zag met eerbied op na de verheevene
verblyfplaatzen der Arenden. Digt by het Dorp Laxey, trok ik voorby een

(*)

Manksman is de naam, met wellien de Inboorlingen van het Eiland Man zich zelven gewoon
zyn te benoemen.
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Gedenkteken der Druïden, bestaande uit acht groote Steenen, rechtstandig geplaatst
rondsom een nog veel grooter Steen. Gister avond bezogt ik een rots, niet verre
van deeze Stad gelegen, en zat 'er een half uur, bespiegelende de groote waterplas,
van daar zigtbaar. Naast my lag een Schaapherder, in diepen slaap, op den grond
uitgestrekt, terwyl zyne kleine kudde rondsom hem graasde.

Zesde brief.
MYN HEER,

Leverpool, 7 May.
Op dit oogenblik ben ik, naa myn reisje, hier behouden aangekomen. Wy zyn schielyk
overgevaaren; doch schielyk betekent by my slegt, want ik was den geheelen tyd
doodlyk zeeziek. Myn hoofd draaide door het schokken en slingeren van het Schip.
Nog danst de Kamer, het Vuur, Mejuffrouw S-----, de Hond en de Kat, voor myne
oogen. ----- Verschoon my dat ik in deeze verwarring niet meer schryf, zo draa ik
dit pakje Brieven weggezonden, en my met een kop Thee verfrischt heb, zal ik te
bed gaan, schoon het thans op 't midden van den dag is. Vaar wel!

Tsou-y, of de wysgeer.
Eene Chineesche geschiedenis.
(Uit het Engelsch.)
Een vreemd denkbeeld, voor een Vorst, kwam ten eenigen dage op in den geest
van TSCHING-OUANG, Keizer van China, wiens naagedagtenis in zegeninge is by zyn
Volk; hy wilde weeten wat het woord Wysgeer beduidde. ----- De minste aanduiding
eens Souverains is een bevel. Terstond ging 'er een gebod uit, dat een ieder, die
eisch maakte op den naam van Wysgeer, zich ten Hove moest vervoegen, en voor
(*)
den Keizerlyken Throon verschynen. ----- TCHEOU-KONG , een uitsteekend
Staatsdienaar des Keizers, was onvermoeid om dit gebod te helpen uitvoeren, en
liet de naauwkeurigste navorschingen doen na een Wysgeer.

(*)

Kong, is een Eertytel van den Man, den Keizer in waardigheid de naaste, en komt overeen
met dien van Vizir by de Turken.
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De beroemde CHAM-SOU, hadt te veel verwaandheids om te veronderstellen, dat
iemand, buiten hem, na de Eer van Wysgeer kon dingen. Trots op bykans honderd
boekdeelen, over CONFUCIUS geschreeven, verscheen hy in tegenwoordigheid des
Vorsten, met het volkomenste vertrouwen op eenen gelukkigen uitslag. Hy roemde
op zyne bekwaamheden, zyne veelvuldige schriften, en byzonder op zyne
menschliefde, belangloosheid en voorbeeldlyke godsvrugt. ----- Doch de Keizer
bevondt, by onderzoek, dat CHAM-SOU een ongevoelig en wraakzugtig schepzel
was: 'er greetig op gesteld om by alle gelegenheden van zich te doen spreeken, en
(*)
daarenboven zeer gebrekkig in beleefdheid . ----- TSCHING-OUANG sprak. ‘Deeze is
zeker de Man niet dien ik verlang; zendt hem weg!’ ----- CHAM-SOU verliet het Paleis,
en betoonde zyne geraaktheid over den Vorst, in een Schimpschrift op hem
vervaardigd. Deeze beklaagde dien ongelukkigen Geleerden, en lachte om het
lasterend Geschrift.
TSÉ-É kwam daar op te voorschyn. Hy schreef met veel geetsdrifts; en scheen
'er meer op gesteld, om de nevelen, die de Waarheid bedekken, te verdikken, dan
om dezelve te verdryven. Hy hadt veele Boeken uitgegeeven, alle vry Wysgeerig
geschreeven, ----- doch geheel nutloos voor het Menschdom. Een walgwekkende
hoogmoed straalde door, zelfs in zyne geringste verrigtingen. Zonderlingheid
onderscheidde hem van alle andere Schryveren: hy kende, indedaad, de zwakste
zyde van den Mensch, en wist het middel om de oogen op zich te trekken: deeze
Zonderlingheid gaf hem een naam, daar hy anders in het stof der vergetelnisse zou
gekroopen hebben. Om niets ter wereld zou hy zich eveneens kleeden als zyne
Medeburgers. Hy at zyne spys heet om dat de Chineezen die koud gebruiken, en
dat zy hun drank heet drinken, was by hem rede genoeg om den zynen koud te
neemen. In alle gezelschappen verklaarde hy hoe zeer hy het Menschdom veragtte;
en nogthans was blykbaar de hoogste begeerte van zyn hart om by 't zelve in een
gunstig licht te staan. Hy bedroefde zich, wanneer hy by het onderwerp hunner
gesprekken niet was: deeze ongesteldheid der ziele ging zo verre, dat hy eenen
Misdaadiger, die aan den lyve stond gestraft te worden, benydde; om dat dien dag,
de begaane misdaad en de uitgevoerde straffe, de aandagt der Stad geheel innam.
Daarenboven dienden zyne Schriften niet om den kring der kundigheden of der
geneugten uit te breiden; in dezelve was geen zweemzel ven een plan, schikking
of zamenhang. Allen lazen

(*)

Beleefdheid wordt by de Chineezen voor eene zaak van het grootste aanbelang gehouden.
Van hier gebruiken zy, in hunne gesprekken, anderen aanspreekende, de verheevenste
uitdrukkingen; doch, van zich zelven spreekende, de vernederendste.
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zy zyne Werken, niemand verstondt ze: 't welk misschien meer dan iets anders hadt
toegebragt, om ze zeer algemeen onder het Volk te maaken. ----- ‘Is deeze een
Wysgeer,’ riep TSCHING-OUANG uit, ‘hy is, indedaad, door zyne zonderlingheid, een
gelachwekkend Schepzel; weg, weg met hem!’
(*)
KIONG, de nederigste der Bonzen , was van denkbeeld, dat, niettegenstaande
zyne volstrekte versmaading van alle aardsche goederen, de eer en het belang van
den Godsdienst vorderden, dat hy, te deezer gelegenheid, ten Hove verscheen.
Onder het getal zyner voortreffelyke Deugden, telde hy zyn havenloos voorkomen;
zyn door vasten vermagerd en geel gelaat; zyne volslagene onkunde, en geheele
nutloosheid voor de wereld; zyne gebaaren, zyne verrukkingen, en bovenal de
nagelen welke hy in zyn vleesch omdroeg. ----- Deeze heilige Domkop twyfelde niet
in 't minste, of zyne Keizerlyke Majesteit zou hem voor het Puikstaal der Wysbegeerte
houden. Stipt in het waarneemen van alle, zelfs de minste bygeloovige, gewoonten,
verhief hy zyn Aanhang op de puinhoopen van alle andere. Daarenboven sprak hy
kwaad van het Menschdom in 't algemeen; besluitende alle zyne lasterredenen,
(†)
met eene zydlingsche lofspraake op zyn niets beduidenden Persoon , zyne
uitmuntende hoedanigheden, en zyne daaden, waardig om in de Jaarboeken des
Volks vermeld te worden. Ja, hy twyfelde niet, zich verre verheeven te verklaaren
boven zyne Broederen, de andere Bonzen; daar hy, door een buitengewoon en
bykans onnaavolgbaar geduld, jaaren lang in een Nis genageld bleef, met de armen
(§)
ten hemel geheeven, en het hoofd op de slinker schouder gehoogen . ----- De
Keizer hadt het geduld om hem uit te hooren, en de nagelen, hem in 't lyf gedreeven,
te tellen; doch daarop de goedheid, om zyn Geneesheer te gelasten voor deezen
Geestdryver zorge te draagen, en hem, ware het mogelyk, tot zyn verstand te
brengen, als thans van Wysheid en Deugd even verre vervreemd.
‘Hoe,’ sprak TSCHING-OUANG, ‘is 'er dan in de wyduitgestrekte Landen myner
Heerschappye, geen zulk een Character als ik my verbeeld hadt dat een Wysgeer
zou weezen?’ ----- Zie 'er een, antwoordde een Mandarin, die op dat oogenblik,
(✱)
buiten adem, kwam aanloopen. Zyne driedubbele kin wees

(*)
(†)
(§)
(✱)

Een naam der Chineesche of Japanneesche Priesteren.
Deeze uitdrukking strookt zeer wel met de Chineesche Beleefdheid. De Keizer, van zich
zelven spreekende, bedient 'er zich van.
Bykans orgelooflyke voorbeelden deezer Zelfplaageryen, vindt men in de Verhaalen der
Reizigeren in 't Oosten.
Zwaarlyvigheid zet een Man, in China, groote eere by; een Mandarin, met een driedubbele
kin, heeft wel voor uit.
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genoegzaam zyne gezondheid, wel te vreedenheid en gemaklyke levenswyze, uit.
Voortreflyke Zoon des Hemels! voer hy voort, aanschouw in my het beeld eens
Wysgeers. Ik hou my alleen bezig met de zorg voer myn Leeven; en leg my op
geene andere bezigheid toe. Ik doe alles op myzelven, als het middelpunt des
Heelals, uitloopen. Alles rondsom my is voor my alleen geschaapen. Ik heb de
aangelegenste van alle kundigheden verkreegen, en bezit de kunst van ongevoelig
te zyn, voor alles wat my eenige onaangenaame aandoening zou baaren. Ik heb
'er my op uitgelegd om het Vermaak als eene Weetenschap te beoefenen. Gemak
en Gerustheid dunken my het hoogste Goed. Ik schep vermaak in eene soort van
Nietbestaanlykheid. Door deeze middelen bespaar ik de springveeren des leevens;
wel overtuigd, dat zy schielyk zouden slyten en verlamd worden, als zy na buiten
werkten. Met één woord. Ik leef voor myzelven alleen. ----- De Keizer gelastte deezen
belachlyken en aanstootlyken zelfzoekenden Man, terstond, uit zyne
tegenwoordigheid te verbannen.
Om kort te gaan, in eene Hoofdstad, die veertig duizend Geletterde Mannen telt,
in Pekin, 't welk stoft dat de Redekunst daar gevonden is, kon men geen een Man
aantreffen, die den naam van Wysgeer verdiende.
De Keizer liet, egter, zyn oogmerk niet vaaren. Hy gaf het Ryksbestuur, voor eene
wyl zynen Broeder in handen, en ging met zyn Gunsteling TCHEOU-KONG, en twee
andere Hovelingen, op reis; onder een nederig kleed de hoogheid van zynen Rang
bedekkende.
Met deeze drie Hovelingen, China doorzwervende, kwamen zy aan den
verbaazenden Muur, welks gezigt elks Reiziger doet verstommen. Op een afstand
ontdekten zy een kleine Hut op den top eens bergs, die anderzins geen blyk
opleverde van bewoond te zyn. In de vlakte kreegen zy berigt, dat die Hut de
woonplaats was van een Wysgeer. ----- TSCHING-OUANG zich verblydende, dus het
oogmerk zyner lastige reize bereikt te hebben, stortte zyne dankzeggingen uit voor
(*)
TIEN , wegens deeze gelukkige ontdekking. Hy besloot dien berg op te klimmen;
zyne Reisgenooten volgden hem met gewillige schreden. Een soort van Wildeman
stuift uit dit verblyf te voorschyn, loopt den Keizer en de Hovelingen te gemoet; met
al zyn magt roepende: Mannen! nadert niet ----- nadert niet verder: wat hebt gy hier
te maaken? Zult gy my eene wykplaats betwisten, tot welke het wild gedierte niet
doordringt? - 's Keizers nieuwsgierigheid wordt meer en meer opgewekt. Hy ontdekt
het oogmerk zyner komste aan dien Woestaart; met korte worden verklaarende,
dat hy een Wysgeer zogt.

(*)

TIEN is de Opper-God der Chineezen.
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Indien deeze naam, vervolgde de Bergbewoonder, past op een Weezen, dat af keer
heeft van geheel het Menschdom, behoeft gy geen stap verder te gaan; 't geen gy
zoekt hebt gy in my gevonden. Niemand kan het Menschdom meer veragten, dieper
verfoeijen. ô Dat het slegts één hoofd hadt! met welk een genoegen zou ik het
afhouwen! Twintig jaaren lang heb ik in deeze woestyne gewoond; en beklaag my
dagelyks by TIEN, dat hy my niet heeft uitgekoozen onder de uitvoerders zyner
Wreekende Geregtigheid, om het geheele Menschlyke Geslacht te straffen, en,
ware het mogelyk, te verdelgen. ----- Vertrekt op 't oogenblik, of ik zal uw hart
doorbooren met deezen schigt, waar mede ik het gedierte dood om myn elendig
leeven te rekken. ----- De goede Vorst kreeg medelyden met deezen Mensch. In
navolging van den deugdzaamen Keizer YU, stortte hy traanen; zeggende tot zyne
Hovelingen. ‘Deeze Man moet een zwaaren ramp geleden hebben. Helaas! moet
iemand, in myn Ryk, zo ongelukkig weezen! Zeker, ik doe dan niet wat myn verheven
stand van myn vordert. Deeze elendige verdient aller medelyden, Hy is een
geslaagen, volstrekt verbitterde, Menschenhaater. Maar hoe veel verschilt hy van
een Wysgeer? Waar of wy dit zeldzaam weezen zullen aantreffen?’
't Zoekend Gezelschap komt in eene der vermaardste Steden van het Chineesche
Ryk. Alle gesprekken liepen daar over een beroemd Schryver, die zich voornaamlyk
op de Zedekunde bevlytigde. Hy hadt, deezer dagen, eene volledige Verhandeling
over de Vyf Hoofddeugden in 't licht gegeeven. ----- TCHING OUANG werd toegelaaten
by OUCI-FONG, dus was die Zedeschryver geheeten. Hy vondt hem, indedaad, een
Man van groote Geleerdheid. Waarheid zelve scheen hem de lessen over de
Leevenspligten in te storten. Zyne Schriften ademden niet dan de schoonheid en
verhevenheid der Deugd, dan de liefde tot eenstemmigheid en orde, en eerbiedenis
aan de Wetten verschuldigd. ‘Dat TIEN gepreezen zy,’ dagt de Monarch by zich
zelven; ‘thans heb ik den Wysgeer gevonden!’ Doch voorzigtigheid bad hem zyn
oordeel op te schorten. Hy ontvangt nadere berigten, en ontdekt dat OUCI-FONG, de
beste Zedeschryver, zyne heerlyke voorschriften in geenen deele naakwam, dat
hy, schoon in den ruimsten overvloed gezeten, niemand goed deedt, en geene
weldaadigheid bewees aan den elendigen. ‘Ik ben dan,’ zeide de Keizer, een diepe
zugt loozende, ‘bedroogen! Deeze Man kan zeker geen Wysgeer zyn!’
Nieuwe naspeuringen worden 'er in 't werk gesteld: de een zo vrugtloos als de
ander. TCHING-OUANG, niet weinig misnoegd, nam den weg weder na zyne Hoofdstad.
Twee Gunstelingen zogten hem vergeefsch te vertroosten over deeze te leurstelling.
‘Groote Vorst,’ spraken zy, ‘gy moogt u nu wel verzekerd houden, dat dit gezogt
verschynzel onder de
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Menschen niet bestaat. Indien 'er één Wysgeer, een enkelde Wysgeer op den
Aardbodem bestondt, wy zouden hem zeker gevonden hebben. Dit voorwerp uwer
naspeuringe moet eene loutere Harssenschim weezen - 't Is dan beslist dat een
(*)
Wysgeer een ingebeeld weezen is, en dat de Groote Zoon des Hemels deeze
begogeling aan de Zoonen der Aarde moet overlaaten’
Terwyl het gesprek op dien mismoedigen toon voortliep, waar in TCHEOU-KONG
alleen het waagde van een verschillend gevoelen te zyn, (of, met andere woorden,
in de vleiery der twee Hovelingen geen deel nam,) naderden zy eene bebouwde
plaats, in eene, boven beschryving, bekoorelyke ligging. Op een kleinen afstand
ontdekten zy een Huis, welks eenvoudigheid en netheid aller aandagt trok. Een
Boer ontmoette de Reizigers, terwyl zy 'er het oog op gevestigd hielden. ‘Wien,’
vroeg de Keizer, ‘behoort deeze Landwooning?’ ----- Aan een oud Man, antwoordde
de Boer, zo verre ik weet. Niemand is in staat hem uit zyne bedaardheid van geest
te brengen. Wy mogen hem zo veel kwaads en onaangemaamheids aandoen als
wy willen; maar weet gy hoe hy zich wreekt? door alles goeds te doen, 't geen in
zyn vermogen is. Indedaad, wy kunnen niet nalaaten hem te beminnen. Doch ik
weet slegts weinig van dien Man, ik heb hier korten tyd gewoond.
De Keizer verlangde zeer een Man te zien van zulk een zeldzaam Character, een
Man, die door kwaade bejegeningen niet verbitterd werd; en daarenboven eene
meer dan gemeene weldaadigheid scheen te oefenen. ----- Zy zetten hunne schreden
na dit Landverblyf, welks aangenaame omliggende streeken alle de bekoorelykheden
der kunstlooze natuur vertoonden, terwyl daadlyke gunstbetooning, dat Character
des Hemels, zich allerwegen vertoonde. Talryke Schaapskudden graasden niet
verre van het Huis; eenige groote boomen waren indiervoege geplant, dat ze eenen
breeden lommer verspreidden, en den voorbytrekkenden Reiziger tot rusten
uitnoodigden, en 't ontbrak niet aan heldere waterbeeken, waar zy den dorst konden
lessen.
Toen de Keizer by het Huis kwam, vondt hy aan de deur eene menigte Armen,
die 'er een ruime bedeeling Ryst ontvingen. Hy tradt in. Een eerwaardige
taebrigjaarige Grysaart lag op zyne knien. Deeze bemerkte TCHING OUANG niet.
TSOU-Y, (dit was de naam deezes braaven) stortte dit gebed tot TIEN uit. ô God! der
Goden! hoe veel danks ben ik niet verschuldigd u toe te brengen! Gy hebt my verlost
van Rykdom en Grootheid; doch my eene beete Broods gelaaten, welke ik met my-

(*)

Deeze is eene der buitenspoorig hoogklinkende Eernaamen, die de Chineesen hunnen Keizer
geeven.
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ne Broederen deel. Vaar voort met uwe weldaadigheden over dit Ryk uit te storten.
Waak over de behoudenis van onzen Vorst; mogten myne Kinderen waardig zyn
om Hem te dienen, om hun Land te dienen, om het Menschdom te dienen, en hunne
hulde aan U toe te brengen! Gun, ô TIEN! dat ik mag sterven in den boezem myns
dierbaaren Gezins, door 't zelve gedagt, doch door de wereld vergeeten worden!
De Keizer verloor geene deezer aandoenlyke woorden. Maar TSOU-Y, hem en de
Reisgenooten bemerkt hebbende, rees terstond op. Zeggende: Welk eene
beweegreden, waardige Reizigers! kan u aanzetten om zo verre van uwen weg af
te gaan? ‘Eene begeerte,’ antwoordde de Keizer, ‘om de verblyfplaats van Wysheid
en Deugd te vinden.’ ----- 't Is hier niet, antwoordde de Grysaart, dat gy deeze twee
zeldzaame schatten zult aantreffen. Gy zult hier niets anders beschouwen dan de
schildery van dien gelukkigen middelstand, welke de weezenlyke bestemming der
Menschen is. Doch waar mede kan ik u dienen? Zeg het. Ik zal tragten uwe behoeften
te vervullen, in zo verre als de Hemel my in staat gesteld heeft, om een genoegen,
zo zoet, zo zuiver, te smaaken.
TSOU-Y boodt zyne vier Zoonen aan TCHING-OUANG aan: zy stelden hun roem in
het landbouwen, en staken uit in het vervullen van alle de pligten der Kinderliefde
jegens hunne Ouderen. Zy vertrokken voor eene poos om versche Vrugten en
Bloemen te plukken, die zy den Keizer, schoon hun geheel onbekend, aanboden.
Doch rang, eer en tytels zyn by de Chineezen niet noodig, om hun tot het
waarneemen der pligten van Herbergzaamheid aan te zetten. Beleefdheid jegens
allen, zonder aanzien van Persoonen, is een hoofdtrek in hun Volkscharacter.
Naa een kort gebed tot TIEN uitgestort, voegden zy zich aan tafel. De Keizer kon
zich niet genoeg verwonderen over de goeddaadigheid en de minzaamheid des
eerwaardigen Grysaarts, eene hemelsche bedaardheid beschaduwde zyn gelaad.
‘Hoe lang, myn Vader, hebt gy deeze plaats bewoond?’ - Bykans veertig jaaren heb
ik hier onbekend geleefd. Ik doe zo veel goeds als my mogelyk is; en het geringe
dat ik kan doen herinnert my myne rampspoeden. Helaas! waarom ben ik niet in
staat om de bewyzen van de gevoeligheid myns harten uit te strekken tot allen die
ik gaarne zou bystand bieden? ----- ‘Hoe zyt gy dan ongelukkig geweest?’ ----Ongelukkig althans zal ik schynen in de oogen der Menschen; doch ik heb ontelbaare
verpligtingen aan den Tegenspoed; ik ben 'er medelyden, gevoeligheid van hart,
en alle de vermaaken der Ziele, aan verschuldigd. De Tegenspoed is een
Leermeester, die my gevoelig leert, wie ik ben - die my leert dat ik een Mensch ben.
Had ik geen Ongenade gekend, ik zou nimmer myn eigen Hart gekend hebben.
Nooit had ik dan het onuitspreekelyke genoegen gesmaakt, om in
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de rampen van anderen medelydend deel te neemen, en zomtyds dezelve te
verligten. ----- ‘Wat méent gy met Ongenade?’ ----- Ik was een der Staatsdienaaren
des overleden Keizers. ----- ‘Gy?’ ----- Ik tragtte, met allen ernst, zyn vertrouwen te
winnen; doch Nyd kon myn voorspoed niet verdraagen. Ik werd het slagtoffer van
Laster. Myne vyanden kreegen de overhand op my by aen Vorst. 't Is eene zo
bezwaarlyke zaak voor Vorsten de waarheid te verneemen. Alle myne Bedieningen,
en meest alle myne Bezittingen, moest ik afstaan. ----- ‘Bedreef de deugdzaame
OU-OUANG deeze onregtvaardigheid? Helaas! hoe zeer zyn de Vorsten te beklaagen!’
----- Zeker, en dit levert 'er een voorbeeld van op; geen Keizer vóór hem vertoonde
een juister afbeeldzel hier op aarde van den grooten TIEN, en egter, die Heer my zo
dierbaar... ----- ‘Gy schreit myn goede gryze Vader!’ ----- Ik herhaal het, ik ben verre
van hem te beschuldigen; 't Is het algemeen ongeluk der Vorsten: want dus mag,
met het volste regt, heeten die onoverkomelyke belemmering, welke de aannadering
van de waarheid tot den Vorstlyken Throon verhindert. Ik werd dan afgezet. Voor
het overschot myner bezittingen kogt ik het kleine Landgoed, 't welk gy hier ziet; ik
bearbeid het met behulp myner Zoonen, en ik heb een Huis gebouwd groot genoeg
om Gastvryheid aan Vreemdelingen te bewyzen. ----- ‘Hoe is de Keizer gestorven
zonder het u aangedaane ongelyk te vergoeden, en u te herstellen?’ ----- Nog ééns
de Keizer was een Mensch: hy werd bedroogen; hy was my niets verschuldigd. Ik
zal daarom nooit naalaaten zyne Naagedagtenis te eeren, en ik bid op het vuurigst,
dat TIEN de keur zyner zegeningen op het hoofd des Zoons van OU-OUANG uitstortte.
TCHING-OUANG poogde zyne traanen te wederhouden, als hy den Grysaart te
gemoet voerde. ‘Zyn Zoon moet ten eenigen dage u beminnen.’ ----- Ach, neen! Ik
kan niet denken ooit weder ten Hove te zullen komen. Ik zal hier sterven en ik maan
myn Huisgezin aan nimmer dit verblyf te verlaaten. Dat hunne oogen en harten
altoos gevestigd blyven op myne Begraafplaatze; dat hun gebeente met het myne
vermengd worde! Dat zy vergenoegd zyn, terwyl zy een schuldloos leeven leiden,
en de vrugten deezes velds inzamelen; dat zy hunne weldaadigheden uitstorten,
gelyk de dauw des Hemels, die den Aardbodem verrykt. ----- ‘Doch waarom is het
dat gy niet wenscht een uitgebreiden naam en roem te bezitten?’ ----- Dien te derven
is een der zegeningen, waar voor ik dagelyks den Hemel dank. Hoe verre is een
luisterlooze Staat boven hoogen Rang, boven den wydklinkendsten Naam, te stellen!
Wysheid en Menschlievenheid behooren ons dierbaar te zyn om haarszelfs wille.
Deugd ontvangt haare eigene belooning in het weinig goed dat zy kan verrigten.
De Inwoonders van het naast by gelegen Dorp zoeken zich zomtyds te vermaaken
met myne weiden te bederven en myne vrugtboomen te schenden. ----- ‘En welk
een straf vordert gy van
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dit ondankbaar Volk?’ ----- Ik draag zorg voor hunne Zieken; ik verligt den last hunner
Armen; en troost hun in verlegenheden. 't Is niet uit kwaadaartigheid dat zy dus
handelen: want in de Menschlyke Natuur, des hou ik my verzekerd, is meer
Zwakheids dan Boosheids. ----- ‘ô Verwonderlyk groote Sterveling!’ riep de Keizer
uit, ‘hier’ dagt hy by zichzelven, ‘hier heb ik eindelyk den Wysgeer, dien ik zogt,
gevonden!’ ----- Noem my geen verwonderlyk groote Sterveling. Ik doe alleen myn
Pligt. Het voegt my de misdaaden van anderen te vergeeven en myne eigene te
verbeteren. Daarenboven, wie is de gelukkigste, hy die beledigt, of hy die beledigd
wordt? De laatste heeft niets anders te doen dan vergiffenis te schenken; en hy kan
zich verzekerd houden van een genoegen te zullen smaaken, 't welk de ander nooit
kan genieten.
TCHING-OUANG kon zich niet langer van weenen onthouden. Al te aandoenlyke
Vreemdeling! sprak TSOU-Y, hoe zeer roert my dat betoon uwer gevoeligheid! ----‘Omhels my, beste der Menschen! Ja, ik heb ten laatsten het lang gezogte Voorwerp
myner Reize gevonden; vaar wel, eerwaardige TSOU-Y; ten eenigen dage zult gy
my leeren kennen.’
Heen gegaan zynde, was de Keizer grootlyks verheugd. ‘In 't einde,’ sprak hy,
‘ben ik beloond voor alle de uitgestaane vermoeienissen. Ik heb dit geschenk des
Hemels ontdekt, dit wonder der Menschlyke Natuure. Gy hebt gelyk gehad,
verstandige TCHEOU KONG, om het bestaan van zulk een Weezen hier op aarde niet
in twyfel te trekken, of onder de Harssenschimmen te plaatzen.’
In de Hoofdstad wedergekeerd, nam de Keizer de Regeering weder in handen,
en gaf bevel dat TSOU-Y, met diens vier Zoonen, voor hem zouden gebragt worden.
----- De eerwaardige Grysaart ontving 's Keizers bevel met alle onderdaanigheid;
doch zyne Zoons waren des ongerust en moeilyk. ‘Ongetwyfeld,’ zeiden zy, ‘hebben
de oude Vyanden onzes Vaders nieuwe oogmerken tegen hem gesmeed, en
benyden hem het geruste Akkerleven.’ ----- Ach! myne Kinderen! voerde de goede
TSOU-Y hun te gemoet, wat hebt gy te vreezen? Gy hebt dus lange deugdzaam
geleefd: en zal het u niet gemaklyklyk vallen te sterven? Ik zal u een voorbeeld
geeven. Komt, verschynt ten Hove met de gereedschappen uws Akkerbouws. Deeze
zyn Tekenen van Waardigheid, welke gy tegen de Eertekenen van uwe Vervolgers
moet stellen.
TSOU-Y en zyne Zoonen, na de Keizerlyke Hoofdstad gebragt, verscheenen voor
den Vorst, ieder met een Spaade. Zy boogen zich ter aarde, en kreegen bevel om
op te staan. ‘Myn Vader!’ was het woord des Keizers, ‘herkent gy my niet?’ ----TSOU-Y zyne oogen opslaande en op den Keizer vestigende, stondt verbaasd: hy
wilde zich andermaal voor den Throon nederwerpen. De Keizer kwam van denzelven
af, omhelsde
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den Grysaart met alle verrukking eener vertederde ziel; daar op zich wendende tot
den stoet van Ryksgrooten en Geleerden, door nieuwsgierigheid in 't Paleis gelokt,
sprak hy: ‘Ziet hier op aarde dien Hemelschen Man na welken ik zo langen tyd
vrugtloos gezogt heb, ziet hier den Wysgeer. Voortaan, TSOU Y, zult gy geenen
anderen Naam draagen.’ ----- TSOU-Y, riep uit: Verschoon my, magtigste Vorst! dat
ik het my vermeete u in de rede te vallen. Waar zyn myne Schriften, die my regt
geeven tot deeze zo schitterende onderscheiding? ----- ‘Uwe deugdzaame Daaden,
eerwaardige Vader! uwe zegenryke gunstbetooningen, zyn de beste Boeken. Indien
CONFUCIUS zich alleen vergenoegd heeft met over de Wysheid te schryven, en nooit
haare Voorschriften opvolgde, denkt gy dan dat hy den Eernaam van Oppersten
Wetgeever verdiend heeft? Gy, en uwe Zoonen, zult vereerd worden met alle
kentekenen myner hoogagting. Ik zal tragten de dwaaling myns Vaders te verbeteren;
zyn Zoon zyn roem stellen in uw Beschermer, in uw Vriend te weezen. Deel met
TCHEOU-KONG de lastige zorgen des Staatsbestuurs. Ondersteunt my beiden met
uw verligtenden raad en veelvermogenden bystand, en bovenal, vreest nimmer my
steeds den Spiegel der Waarheid voor oogen te houden.’
TSOU-Y wilde afstand doen van deeze aanzienlyke Post. ‘Ik beveel u,’ was de taal
des Keizers, ‘in den naam myns Volks, dat gy myne hoope niet te leur stelt. Volgt
beiden het voorbeeld van den voortreflyken Staatsdienaar CHAO-KONG, en gy zult,
gelyk hy was, weldoeners des Keizerryks weezen.’
Woorden konden de dankbaarheid van TSOU-Y niet uitdrukken; hy gaf dezelve
alleen te kennen door meer beduidende traanen. Hy en al zyn Geslacht genooten
eene onafgebrooken gunste; en hy hadt, daarenboven, het genoegen, om zynen
Vyanden, wier lot in zyne handen gesteld was, vergiffenis te schenken: hy smaakte
het onuitspreeklyk vermaak, het Godlyk geluk, om goed voor kwaad te vergelden,
en hun door zyn invloed en voorspraak by den edelmoedigen TCHING-OUANG staande
te houden.
De Chineesen richtten, naa beider dood, Standbeelden voor hun op; dat des
Keizers hadt geen ander Opschrift, dan deeze treffende woorden:
DE WELDOENER.
En, op het Voetstuk des Standbeelds van tsou-y, was de Naam geschreeven, die
zyn Lofspraak tot de laate Naakomelingschap overbragt:
DE WYSGEER.
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Zedelyke bedenkingen.
Zouden zy, die ongestoord een onafgebroken geluk genieten, die altoos in voorspoed
leven, zonder tegenheden te ondergaan, zonder door ziekten aangetast, of door
eenig ongemak gekweld te worden, zich in gewenschter, in voordeliger,
omstandigheden bevinden; dan dezulken, wier voorspoed wel eens door tegenspoed
verwisseld, wier Gelukzon een en andermaal door duistere wolken van ongeluk
bedekt word; ----- wier gezondheid door Ziekte en Lighaamskwalen nu en dan word
vervangen? ----- Deze soort van Vragen word zeer verschillend beantwoord; maar
ik zou naast tot de ontkennende zyde overhellen.
Gelyk het zoet, dat, na bitter, gesmaakt wordt, de tong meer streelt; gelyk men
eene vermakelyker aandoening heeft van het verkwikkelyk licht, dat op eenen
donkeren nagt volgt; alsmede van eene stille en liefelyke kalmte, die de plaats van
ysselyke Stormen en schrikbarende Onweeren vervangt, dan wel in andere
omstandigheden; zo heeft men ook een meer en beter bezef van zyn voorspoed
en geluk, dat op tegenspoed of ongeluk volgt. ----- Hy, die nooit ziek geweest is,
kent de regte waarde van de gezondheid niet. ----- Hy, die nooit tegenheden
gesmaakt heeft, kent die strelende aandoeningen niet, welken iemand gevoelt,
wanneer zyne gelukzon weder nieuwe stralen op hem begint te schieten. De
Alwysheid heeft het best geschikt, met 's Menschen leven over het algemeen zo in
te rigten, dat geluk en ongeluk, voorspoed en tegenspoed, elkanderen verwisselen.
Het verdrietigste, het lastigste leven, in deze wereld, is, niets om handen te
hebben. ----- De mensch, die zyn leven aldus moet slyten, word vadzig, lui, en
verveelt zichzelven op alle plaatzen, waar hy zich bevind. ----- Dan hy die zyne
dagelyksche bezigheden heeft, zoekt niet overal de gelegenheden op, om den tyd
den hals te breken; integendeel hy slyt zyn tyd vermakelyk, en heeft 'er altoos nog
gebrek aan.
Wanneer men een zaak te sterk aandringt, te geweldig doorzet, kan men ze
bederven, al is zy nog zo goed. Eene Lyn, te schielyk en te strak gespannen, moet
noodwendig breken. ----- Eene zaak, te geweldig doorgezet, kan nooit wel gelukken.
C.V.D.G.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Bericht van de koortzen, met uitstorting van melk in den buik der
kraamvrouwen, welke in het Hôtel de Dieu te Parys geheerscht
hebben; met eenige aanmerkingen daar over.
Door Jacob van der Haar.
De ondervinding toont, dat de Koortzen, aan welke de Vrouwen, in de eerste dagen
na hare verlossing, onderworpen zyn, voornaamlyk tot drie soorten kunnen gebragt
worden, als,
Voor eerst tot die, welke op den eersten, tweeden of derden dag na de verlossing
begint, en na een of twee dagen, door een overvloedig zuur- of goor-ruikend zweet,
eindigt; en door welke de borsten, met melk opgevuld, zig vervolgens daar van
vryelyk ontlasten.
De tweede soort ontstaat, wanneer het zog of de melk geenzins naar de borsten
word gebragt, maar wanneer dezelve veeleer slapper worden, en verschynt
doorgaans van den tweeden tot den vierden dag na de verlossing: ----- het is deze
Koorts, door welke de melk in de holligheid des buiks word uitgestort, en welke,
binnen vier of vyf dagen, doorgaans van den dood gevolgd word.
De derde soort van Melkkoorts ontstaat, na dat de melk, reeds eenigen tyd, in de
borsten verzameld is geweest, maar zeer ras, of ook wel langzaam, onder het bloed
te rug keert, en naar het hoofd, de borst, den buik, of naar eenig ander uitwendig
deel, verplaatst word: ----- deze ziekte is van langer duur, en van verschillende
uitwerkzelen.
Dan, het is geenzins myn oogmerk, over deze, in zig zelf eenigzins verschillende
Kraamkoortzen, te spreken: zy, die lust hebben, kunnen by de Schryvers, die zedert
ruim twintig jaren daar over hebben geschreven, genoegzaam te regt raken. Myn
eenig doelwit was, om aan myne Vaderlandsche Letteroeffenaaren een verkort,
dog
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zaakryk bericht mede te deelen, over het tweede soort dezer ziekte, het welk, op
(*)
order van de Medicynsche Faculteit te Parys, in het jaar 1782 is bekend gemaakt .
Ik doe dit te meer, om dat ik, reeds voor 22 jaren, de staat dezer ziekte, zo voor als
†
na den dood, beschouwd, even zo beschreven heb ; ----- en gemerkt dezelve by
veele Genees- en Vroedheeren, misschien, niet algemeen genoeg bekend zy, heb
ik, zedert twee jaren te vergeefs gewenscht, dat dit berigt meer algemeen worden
mogt. ----- Agt Geneesheeren van het Hôtel de Dieu, te Parys, die het zelve getekend
hebben, spreken aldus:
De schriklyke ziekte, van welke de tegenwoordige kleine Verhandeling de inhoud
is, en welker toevallen, op dat ze te beter gekend worden, wy, zo veel mooglyk is,
beschryven zullen; heeft zig, op verscheidene tyden, in het Hôtel de Dieu, te Parys,
vertoond, en het schynt zelf, of ze thans aldaar, meer dan voorheen, Epidemisch
heerscht.
Men vind in de Koninglyke Academie der Wetenschappen van het jaar 1746,
waarneemingen, welke de Heeren A. DE JUSSIEU, in de Stad Parys, en COLL. DE
VILLARS en FONTAINE, in het Hôtel de Dieu, over deze Ziekte hebben gemaakt; en,
schoon zy van de tegenwoordige eenigzins verschillende zyn, stemmen zy nogthans
in uitwerkingen overeen; zo als uit het openen der lyken in beiden is gebleken.
Zedert het gemelde jaar, is het tydpunt, waar in deze Ziekte het selst geheerscht
heeft, geweest, het najaar van 1774. Zedert dien tyd heeft men dezelve alle jaren,
min of meer, sterk bemerkt. En waarlyk, het was hoog tyd, dat de Geneeskonst
eindelyk zo gelukkig wierd, om deze verschriklyke Ziekte te bedwingen. ----- De
treurige uitwerkingen, welke zy zo dikwyls te weeg bragt, maakten, op het hart van
elk Menschenvriend, een sterk en onaangenaam gevoel; ----- en, indedaad, kan 'er
droeviger schouwspel zyn, en kan een Geneesheer zig in ongelukkiger toestand
bevinden, dan wanneer hy, niettegenstaande

(*)
†

Journal de Medec. 1782. Novemb. p. 448. &c.
Hollandsche Maatsch. der Wetensch. VIII. Deel, bladz. 330 en 331 enz.
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zyne ieverige en zorgvuldige pogingen, nogthans dagelyks een zeker aantal
Kraamvrouwen ziet sterven; zonder ooit vertroost te worden, met één éénige van
den dood te redden? - Wy hebben, onder meer andere, gezien, dat de Heer DOULCET,
die het tog eindelyk gelukte, tegen deze schroomlyke Ziekte hulpmiddelen te vinden,
het geheel opgaf om deze Vouwen verder te bedienen; wyl hy het niet langer konde
uitstaan, een magtelooze aanschouwer van de elende dezer Vrouwen te zyn; en,
voor dat zyn tyd verlopen was, zyne Kraamkamer tegen een veel grooter Ziekekamer
van een zyner Medebroederen, verwisselde.

Beschryving der Ziekte.
Men kon by de Vrouwen, welke met deze Ziekte wierden aangetast, geduurende
het grootgaan, nog zelf na de verlossing, die gemeenlyk zeer gelukkig was, in het
allerminst iet ontdekken, het welk aanleiding geven kon te vermoeden dat de
verlossing van zulke kwade gevolgen zou zyn. ----- Alles gaat tot den derden dag
naar wensch, deze dag is echter het ongelukkig tydpunt, waar op de gevaarlyke
toevallen beginnen. ----- Om deze in orde te beschryven, en aanleiding te geven,
hoe men deze Ziekte van andere onderkent, zullen wy dezelve in zulke, die altoos
voorhanden en aan alle Vrouwen met deze Ziekte gemeen zyn; en in zulke toevallen
verdeelen, welke men dikwyls, of slegts by byzondere Perzonen, waarneemt. ----Ligtelyk begrypt men dat de kennis der eerstgemelde de voornaamste zyn.
Wy hebben boven gezegd, dat de eerste tekenen dezer Ziekte, op den derden
dag na de verlossing, pleegen voorttekomen, ----- dit is gewoon; maar niettemin
(*)
gebeurt het ook eerder, ja zelf eenige uuren na de verlossing .

Toevallen welke altoos tegenwoordig zyn.
Op welk een tyd dezelve ook voorkomen, 'er ontstaat altoos schielyk eene merkelyke,
schoon niet zeer hevige

(*)

Ik heb ze op den vyfden dag zien ontstaan, en 30 uuren daarna van den dood zien volgen;
en byna vier ponden gehotte melk in den buik gevonden; waarby, om de kortheid des tyds,
geen reuk was; want, van de lengte des tyds, schynt de kwade reuk aftehangen.
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Koorts. ----- De pols is klein, te zamen getrokken, en een weinig rasser dan natuurlyk.
----- De borsten worden, in plaats van te zwellen, oogenbliklyk slap. - De buik begint
te zwellen, en ongemeen pynlyk te worden, zonder dat de gewoone Kraamvloed
eenigzins verminderd of veranderd word. ----- Dit zyn de toevallen, welke deze Ziekte
wezenlyk uitmaaken, en aan alle Vrouwen gemeen zyn, waar by men nog het verlies
van kragten voegen kan.

Byzondere toevallen.
By de bovengemelde toevallen komen zomwylen, na de verschillende gesteldheden
der Lyderessen, en onder veel veranderingen, nog de volgende: ----- 1. Een meer
of mindere hevige koude, welke zig aanstonds openbaart. ----- Braken van eene
groene of ligtgeel geverfde stof, dog veel meer eene bloote mislykheid zonder
wezenlyke ontlasting. ----- 3. Ontlastingen van melk-aartige, zeer stinkende,
afgangen. ----- 4. De oogen verliezen haren glansch. ----- 5. Het aangezigt verliest
zyne kleur; eindelyk en ten 6. De tong is gewoonlyk vogtig, en met eene witte, vry
dikke onreine korst bedekt: zomwylen is derzelver wortel geel-groen.

Voortgang der Ziekte.
Voor dat wy de beschryving van deze Ziekte eindigen, is het nodig te herrinneren,
dat het hier gemelde oogenblik het tydpunt is, op het welk men van de volgende
geneeswys gebruik moet maken: verzuimt men dit slegts eenige uuren, dan is het
daar na reeds te laat.
De toevallen, welken wy hier gemeld hebben, gaan, ten minste in de eerste uuren,
met geene andere gepaard. Alleenlyk merkt men, dat de hevigheid der Ziekte
toeneemt. ----- De pols word kleiner en nauwer; de borsten blyven slets en zonder
melk; en de pyn en zwellings des buik, worden onverdraaglyk. Ras daar op, dat is
op het eind van den tweeden of derden dag der Ziekte, vermindert de pyn, ja houd
zomwylen geheel op, dan dit is een bedrieglyke rust; dikwyls volgt 'er een klein koud
en kleverig zweet op. ----- De ontlastingen, door den afgang en kraamvloed, krygen
een onverdraaglyken stank. ----- De pols is bevend, zwak; de Lyderessen beginnen
te delireeren, en sterven op het
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eind van den derden, of het begin van den vierden, dag der Ziekte; zelden vroeger
of later.

Opening der gestorve Vrouwen.
Het aantal Vrouwen, aan deze ziekte gestorven, voor dat derzelver geneeswys
bekend was, heeft de gelegenheid, om de droevige uitwerkingen, die dezelve in het
menschlyk lichaam voortbrengt, te leeren kennen, helaas! maar al te zeer
vermenigvuldigd.
Wy zullen ons hier, by de beschryving der vaste deelen des buiks, die door het
uitgestorte vogt min of meer veranderd zyn, niet ophouden; het zy genoeg aan te
merken: ----- 1. dat het zeer klaar is, dat dit uitgestorte vogt melk-aartig zy: ----- 2.
dat wy daar van geen beter begrip kunnen geven, dan dat wy het zelve vergelyken
met gehotte melk, die van de room niet gezuiverd zy: ----- 3. dat het altyd eenen
zeer kwaden reuk heeft, en min of meer in menigte, op twee of drie pinten, beloopt:
----- 4. dat dit uitgestortte vogt zig altoos in de holligheid des buiks vertoont: ----- 5.
dat men daar in altoos groote witte stukken geronnen melk ziet zwemmen: ----- 6.
dat men veele dergelyke stukken melk aan het uitwendige der darmen ziet
vasthangen; en eindelyk, 7. dat men de baarmoeder zelf zeer natuurlyk bevind.

De Geneeswyze dezer Ziekte, door den Heer doulcet voorgesteld, en
het gelukkig gevolg daar van.
Voor dat de eenvouwige geneeswys, van welke wy aanstonds spreken zullen,
bekend was, heeft men van alle bedenklyke in- en uitwendige middelen, vrugteloos,
en dus onnodig hier te melden, gebruik gemaakt. ----- Dikwyls wierd hier over, zo
by de Geneesheeren van het Hotel de Dieu, als in de maandelyksche byeenkomst
van de Geneeskundige Fakulteit beraadslaagd en geklaagd. ----- Men begreep ras,
dat, schoon het al mooglyk was, om de dunne wey der melk, (Serum,) door inzuiging,
(Absorptio,) uit de holligheid van den buik dezer Vrouwen te brengen, dat nogthans
het dikke, vette, kaasachtige te rug bleef, en de ontbinding en absorbeering daar
van niet slegts bezwaarlyk, maar veel eer onmooglyk, was. ----- Aldus bleef 'er niets
anders over, dan een middel uit te vinden,
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het welk de eerst dreigende uitstorting van melk, in den buik dezer Vrouwen, kon
verhoeden en afwenden.
De Heer DOULCET begreep dat dit het eenige mogelyke hulpmiddel was; en wyl
hy, op zekeren dag en oogenblik, tegenwoordig was, dat eene, onlangs verloste,
Vrouw, in de eerste toevallen dezer Ziekte verviel, welk met braken begon, nam hy
dit gunstig oogenblik waar, en gaf aan de Lyderesse, in twee reizen, 15 grein Rad.
Ypecacuanha, en herhaalde dit braakmiddel den volgenden dag. ----- Wyl hy hierna
eene merklyke vermindering der toevallen zag, zo hield hy de afgangen, welke het
tweede braakmiddel te weeg bragt, gaande, door een olyachtig drankje, in het welk
hy twee greinen Kermis Mineralis had gemengd, en verhinderde, hier door, de
(*)
gedreigde verplaatzing der melk, welke de dood der Lyderesse gedreigd hadt .
Het gelukkig gevolg, het welk deze geneeswyze op het hart van den Heer DOULCET
maakte, spoorde hem aan, om daarmede verdere proeven te doen; hier toe begreep
hy, dat het van de grootste noodzaaklykheid was, het toedienen van dit middel aan
de voornaamste Kindermoeder van het Hotel de Dieu over te laten, welke, behalven
dat ze eene bekwame Vroedvrouw is, tevens zeer veel doorzigt en iever bezit, om
het heil van hare aanvertrouwde Lyderes-

(*)

'Er is geen twyfel aan, of de geneeswys van den Heer DOULCET zal, onder de handen van
bekwame Artzen, eerlang eene verandering en verbetering ondergaan. ----- Eene zwakke
hysterique Vrouw klaagde, zedert twee of drie uuren, op den derden dag der kraam, van
benauwdheid, en eene hevige pyn in den bovenbuik, met genegenheid tot braken; ----- de
pols was ras en te zamengetrokken; ----- de borsten nauwlyks iet gezwollen, maar de
kraamvloed in orde. Ik vreesde voor eene ontlasting van melk in den buik, en gaf haar
aanstonds 55 droppelen Vinum Emeticum, met 35 droppelen Tinct. Opii, in één once Aq.
Menthae; en gebood slappe Thee, met veel Saffraan getrokken, te drinken; ----- de pyn en
benauwdheid bedaarden; ----- zy raakte ras in rust, en in een overvloedig zuurruikend Zweet,
waar door zy, den volgenden dag, een zagt Laxeermiddel gebruikt hebbende, ras hersteld
was. ----- Dergelyk een rust- of zweetverwekkend, en veranderend middel, schynt, zomwylen,
bekwaam, om eene dreigende uitstorting van melk in den buik af te keeren. Ik zeg eene
dreigende uitstorting, want zo dezelve reeds plaats heeft, schynen alle middelen vrugtloos.
Daar na komen Klysteer-, Laxeer- of Purgeermiddelen te pas.
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sen te behartigen; en waar toe zy, helaas! maar al te veel gelegenheid had, om de
eerste aanvallen dezer Ziekte te leeren kennen: zy verdient deswegens, en met
regt, de grootste lofspraak. ----- De Heer DOULCET beval haar dus, op 't sterkste,
aan, zonder zyne komst af te wagten, het ware by den dag of den nagt, om, aan
alle Kraamvrouwen, by welke zy de eerste aanvallen dezer Ziekte bespeurde,
aanstonds de Ypecacuanha in te geeven. ----- De hier gemelde Ziekte heerschte
toen Epidemisch, en op eene geweldige wyze; - zo dat de bovengemelde
Kindermoeder geheele vier maanden lang geen oogenblik rust genoot. Buiten twyffel
wierd haren iever en moed, door den gelukkigen uitslag harer pogingen, ondersteund.
----- Meer dan tweehonderd Kraamvrouwen, waar van men het bewys by de
Regeering zien kan, welke door deze Koorts wierden aangetast, en op dezelfde
wyze behandeld, wierden daar door van den dood, die anders een gewis gevolg
(*)
was, gered .
Van alle de Lyderessen van dit soort zyn 'er geene gestorven, dan vyf of zes,
welke dit middel niet nemen wilden, en wier hardnekkigheid men door niets konde
bedwingen. ----- Men opende de lichaamen van deze ongelukkige, en men vond in
den buik de uitgestorte melk, de geronnene kaasaartige melkklompen, en veelal
het zelfde bederf, het welk men by de Vrouwen, welke in het voorgaande Jaar aan
dezelfde Epidemie gestorven waren, had waargenomen. ----- Ja het scheen of deze
Kraamvrouwen de zekere hulpmiddelen, welke men haar hadt aangeboden, hadden
afgeslagen, om daar door de triomph der geneeswys van den Heer DOULCET
volkomener te maken, en om het wantrouwen van nydige personen alle vermoeden
te beneemen, om ook de minste twyffeling, wegens het heil van deze geneeswys,
te voeden.

(*)

Men ziet hier uit, dat het heil, het welk door een kundig man in deze Ziekte kan worden
uitgewerkt, in het eerste uur en oogenblik, behoort gedaan te worden. ----- Dan dit is in de
Burger-practyk wel te wenschen, maar niet ligt te verwagten, nadien veelal, tot dat de regte
hulptyd verlopen is, Kraambewaardsters, Vroedvrouwen, Apothekers, enz. over deze
zogenaamde Kolyk-buikpyn der Kraamvrouwen worden geraadpleegd. ----- Dit is de reden,
dat arme Vrouwen in een Hospitaal, veel gelukkiger, dan ryken, in hunne paleizen, worden
gered.
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Men dient, daarom, by de allereerste verschynzelen der toevallen, geen een
oogenbljk te vertoeven, en 15 greinen Ypecacuanha, in twee deelen verdeeld, een
en een half uur na elkander, in te geeven. ----- Zo ras de uitwerking van dit middel
geeindigd is, moet men, oogenbliklyk, tot het gebruik van een olyachtig drankjen
overgaan, het welk uit twee oncen zoete Amandelolie, een once Althea-Syroop, en
twee greinen mineralischen Kermes bestaat, en lepelwys genomen word. ----- Den
volgenden dag moet men, niettegenstaande de toevallen verminderd zyn, wederom
met het gebruik der Ypecacuanha beginnen, en daar na met het zelfde drankjen
voortgaan, en vooral zo de toevallen met dezelfde hevigheid aanhouden. Dit echter
is zeldzaam, indien men de Braakwortel op den regten tyd heeft ingegeven; ----echter is men zomwylen genoodzaakt geweest, het braakmiddel drie ja viermalen
na elkander in te geven, wanneer de buik gezwollen en pynlyk bleef, en de pols in
grootte niet vermeerderde.
De drank moet eenvoudig zyn; - een afkookzel van Lynzaad of van
Schorzoneerwortel, met Althea-Syroop gezoet, is genoeg. - Op den zevenden dag
der Ziekte purgeert men de Patiente met twee oncen Manna, en een vierdeloods
dubbelzout, of Arcanum Duplicatum; dit is een zagt middel, het welk men drie of
viermalen herhaalt, en des noods sterker maakt.
Onder de braakmiddelen schynt de Ypecacuanha in dede Ziekte de voorkeur te
verdienen. Men kan eenigzins begrypen, dat ze door hare versterkende en te
zamentrekkende kragt, die ze buiten hare braakverwekkende eigenschap, de
Lymphatique vaten te zamen trekt, en belet, dat het daar in, op dezen tyd, bevatte
melkachtig vogt, in den buik word uitgestort. ----- Een voordeel, het welk men te
vergeefs van alle andere braakmiddelen kan verwagten. ----- De uitwerking der
Ypecacuanha is zo geschikt, dat ze met regt, in deze Ziekte, den naam van een
Specifiq-middel verdient, naamlyk, in zo verre, wanneer zy op het juiste tydstip
gegeven word. ----- Dan ook een klein aantal voorbeelden heeft vervolgens, in het
Hospitaal, getoond, dat ook deze Wortel, eenige uuren te laat gebruikt, nogthans
van eene heilzame, schoon onverwagte, uitwerking, geweest zy; - en hier door word
het nut daar van te meer geregtvaardigd.
De herstelling dezer Zieken volgt, zonder dat de borsten zwellen of het zog
derwaards keert, zo als op den
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derden dag na de verlossing doorgaans gebeurt. ----- In 't tegendeel, de melk word
veelal door den stoelgang ontlast, of gaat door de kraamzuivering, door het zweet
of het water, voort.
De hier gemelde geneeswys heeft niet slegts, onder de handen van den Heer
DOULCET, deze goede uitwerking gehad, maar ook onder drie Geneesheeren, die
na hem het gemelde Hospitaal en de Kraamvrouwen hebben bediend; en deze
hebben het zig tot een pligt geächt, zyn plan te volgen: ----- zy hebben slegts eenige
verandering gehouden, welke de byzondere omstandigheden van eenige Lyderessen
scheenen te vorderen: ----- byvoegzelen, welke men niet wel beschryven kan, en
(*)
wier nuttigheid Geneeskundigen alleen in staat zyn te beoordeelen .
De gelukkige behandeling van eene Ziekte, welke zo dikwerf den Praesident van
het Hotel de Dieu, door zorg en deelneming in dezelve, bekommerd had, heeft
denzelven bewogen, om den Uitvinder dezer geneeswyze eene vry sterke lof en
dankbetuiging te doen; - en in de daad het nut, het welk hy aan het menschdom
heeft te weeg gebragt, is niet gering; - en wy hebben het daarom voor nodig
gehouden de beschryving dezer Ziekte, en de

(*)

Schoon 'er in dit Berigt, behalven dit weinige, niets gerept word, van de onderscheiden en
verschillende toevallen dezer Ziekte, is 'er evenwel, naar myn inzien, geen twyfel aan, of deze
Ziekte, die op denzelfden tyd, en by meer dan 200 Kraamvrouwen geheerscht heeft, is wel
degelyk dezelfde Ziekte geweest; en heeft, naar de meer of min gevoelige onderwerpen, en
verschillende omstandigheden, ook verschillende uitwerkzelen gehad; en is, overeenkomstig
dezelve, behandeld geworden. Maar daar uit volgt geenszins, gelyk zommige al te angstvallig,
en tot bezwaar der geneeskunde, willen, dat deze Ziekte, om de verschillende uitwerkingen,
onder verscheiden Klassen, van Kraam-, Rot-, Gal- of Ontsteeking-Koortzen, enz. behoort
gebragt te worden. ----- Geene Braak-, Purgeer- os Zweetmiddelen, nog ook één éénige, der
eenvouwigste, Ziekte, zyn of is 'er, die, in alle onderwerpen, dezelfde uitwerking hebben. ----Eene algemeene heerschende verkouwdheid is genoeg, om de waarheid hier van te betogen,
en de Geneesheeren te leeren hunne geneeswys daar na te regelen. ----- Ieder, die eene
zieke Kraamvrouw behandelt, begrypt ligt, dat hy meer dan ééne Ziekte te bestryden heeft.
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daar tegen aangewende hulpmiddelen, openlyk bekend te maken; te meer, om dat
deze Ziekte niet slegts in het gemelde Hospitaal, maar ook onder de byzondere
Burgeressen, voorkomt, en aldus door des Heeren DOULCET's ontdekking een nog
groter aantal Vrouwen zou konnen worden gered. ----- Was getekend, Dejean,
Majault, Montabourg, Danié, Solier, Mallot, Du Hamme en Philip.
Het zal misschien zommigen vreemd schynen, dat eenige weinige ponden zagte
melk, in den buik der Vrouwen uitgestort, zo ras en zulke geweldige toevallen, ja
den dood, te weeg brengen; vooral daar het bekend is, dat veele ponden water,
bloed, etter, enz. zomtyds weken, maanden, enz. daar in, met min of meer ongemak,
kunnen huisvesten; dit schynt ook de reden te zyn, dat zommigen de Ziekte en dood
dezer Kraamvrouwen niet aan uitgestortte melk, maar aan eene ontsteking, en
versterving van de baarmoeder, en aan opgestopte kraamzuivering, hebben
toegeschreven, en ook aldus behandeld. ----- Dan wy zien uit het bovengemelde
Bericht, dat deze inbeelding nimmer plaats heeft. ----- Ik heb, in het byzyn van den
Hooggeleerden Heer J. BON, eene Kraamvrouw, op den zesden dag, na de verlossing,
gestorven, geopend, en toen ik de melk uit den buik, met eene spons, wegnam,
bleef het boter- en kaasachtige daar van, op de spons, even als zware vlokken
sneeuw, zitten. ----- De darmen waren door eene roosaartige ontsteking ligtelyk
aangedaan, maar de baarmoeder van buiten en van binnen zo frisch als men immer
kan verwagten.
Maar het verdient nog te meer onze opmerking, dat zulk eene kleine hoeveelheid
melk, in de holte des buiks gestort, zo ras zulk eene wanorde te weeg brengt; daar
het bekend is, dat dit zelfde vogt, in dezelfde hoeveelheid, niet binnen, maar buiten,
het buikvlies uitgestort, meestal eene Ziekte van eenen langen duur veroorzaakt.
----- Ik ben meermalen een getuigen geweest van uitstorting van melk tusschen de
spieren van den buik en deszelfs vlies, en binnen in het bekken (pelvis). ----- Ik heb
'er de bewyzen van getoond in myne Verhandeling over de ontwrigting os ontheuping
(*)
van het dyebeen, door inwendige oorzaken . Ja, ik heb de melk, die tusschen het

(*)

Hollandsche Maatsch. der Weetens. VIII. D. bladz. 331, enz.
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buikvlies (peritonaeum) en de buikspieren was uitgestort, door de navel zien
uitbarsten, en zig, dun en gehot, tot verscheiden ponden zien ontlasten, zonder dat
'er geweldige toevallen, veel min een rasse dood mede gepaard ging, maar van
een volkomen herstelling gevolgd wierd.
Doch, behalven dit, zien wy zomwylen, dat, tusschen den 10den en 12den dag,
na de verlossing, de melk uit de borsten naar het hoofd en naar de harssenen gaat,
en, zo deze Ziekte met ontlastende middelen behandeld word, een langduurig
delirium lacteum te weeg brengt, zonder van den dood te worden gevolgd.
Wel is waar, zo deze zog- of melkverplaatzing naar de Long geschied, dat ze
dikwyls van een rassen dood gevolgd word; en niettemin heb ik, met den
Hooggeleerden Heer J. BON, eene mooije blonde Vrouw behandeld, die, veele weken
na elkander, dagelyks een paar ponden zuur wordende melk uit de Long ophoestte,
en niet, dan na een geruimen tyd, aan eene melk-aartige uitteering, stierf.
Dan, buiten de drie gemelde holligheden, verspreid zig de melk zomwylen in de
algemeene Vet-rok, en door het geheele lichaam, even gelyk het water by eene
algemeene waterzugt (Anasarca); ----- makende een vertoon van een melkwit beeld;
- en niettemin is deze Ziekte, wanneer zy wel gekend en behandelt word, zelden
gevaarlyk. ----- Ik heb dergelyk eene schoone, blonde Dame, met den Heer BON,
behandeld, wier geheele Vet-rok, door melk, geweldig was opgevuld; - en, schoon
deze melk, onder het gebruik van versterkende en zuurweerende middelen, zig
merendeels door het water ontlastte, spoog zy nogthans, op de minste beweging,
vry gemaklyk, één of twee monden vol zuivere melk, die uit de maag in den mond
opkwam, zonder dat ze de minste melk voor voedzel gebruikte; zy genas daar na
vry gelukkig. ----- Maar, waarom 2, 3 of 4 ponden zuivere, zagte melk in den buik
der Kraamvrouwen uitgestort, binnen 2, 3 of 4 dagen, zonder merklyke versterving
der ingewanden, den dood aanbrengt, laat ik gaarne anderen beoordeelen.
Meermalen ben ik van gedagten geweest, dat het schielyk afhalen der nageboorte,
de daar op volgende sterke Kraamvloed, en het niet wel ondersteunen van den
slappen buik der Kraamvrouwen, eene aanleidende oorzaak tot het uitstorten van
melk in den buik geven kan, en misschien is dit maar al te waar; ----- maar, nadien
deze Ziekte zomwylen in zommige jaren, plaatzen en steden vry algemeen onder
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de Kraamvrouwen heerscht, gelyk dit voor eenige jaren in Haarlem, en uit dit berigt
gebleken is, zo schynt deze Ziekte veel van eene byzondere gesteldheid der lucht
aftehangen; maar waartoe misschien de voorafgaande verzwakking en verlossing
meer vatbaarheid verschaft. ----- En misschien is dit ook de reden dat zwangere en
zogende Vrouwen daar voor zeldzaam vatbaar zyn. ----- Dit algemeen heerschen
dezer Ziekte schynt ook gelegenheid gegeven te hebben, dat eenige dezelve
besmettelyk hebben genoemd; ----- anderen menen, dat ze om de zeven jaren
wederom komt; ----- dan, dit vereischt meer bewys.
Zeer zoude ik my verblyden, zo dit berigt slegts ter behoudenis van één éénige
Lyderesse diende.

's Hertogenbosch, den 15 November 1785.

Uittrekzel van eene reize, door de capiteins Cook, Clerke en Gore,
na den Stillen Oceaan, in de jaaren MDCCLXXVI, MDCCLXXVII,
MDCCLXXVIII, MDCCLXXIX en MDCCLXXX, met de schepen de
Refolution en Discovery, om ontdekkingen in het noorder halfrond
te doen.
(Vervolg van bladz. 635.)
Te Norton Sound het noodige verrigt hebbende, oordeelde Capitein COOK het hoogtyd
deeze Noordlyke Gewesten te verlaaten, en na eene plaats te stevenen, waar hy,
geduurende den Winter, zyn Volk eenige verversching kon bezorgen, en teffens
voorraad opdoen. Petropaulowska, of de Haven van St. Peter en St. Paul in
Kamtschatka, dagt hem de geschikte plaats niet om het noodige van 't een en ander
voor zulk een aantal menschen te bezorgen. Hy hadt, daarenboven, andere redenen,
om, ten deezen tyde, derwaards niet te trekken. De eerste, en van welke alle andere
afhingen, was de groote wederzin welken hy hadt om zes of zeven maanden
bedryfloos te leggen: 't geen een noodwendig gevolg was van het overwinteren in
deeze Noordlyke Streeken. Geen plaats was binnen zyn bereik zo gunstig voor
zyne oogmerken, als
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de Sandwich Eilanden. Derwaard besloot hy den koers te zetten, naa eerst zyn best
gedaan te hebben om een haven te vinden aan het vaste land van America,
Zuidwaards, waar hy zich verder van water kon voorzien.
Op den zeventienden van September, Norton Sound verlaatende, zag hy, in 't
voortzeilen de Eilanden Besborough, Stuart, Clerke, Gore, Pinnacle. Dan noch op
deeze, noch langs de kust, kon hy eene haven vinden, om den gewenschten
voorraad van water in te neemen. ----- Hier staat aan te merken, dat hy Zuidwaards
o

van den hoek Shallow Water, zyns oordeels op 63 gelegen, geen land zag; zo dat
o

van deeze Breedte en Shoal Ness, op de Breedte van 60 , de Kust geheel onbezogt
is. Hy dagt dat dezelve alleen genaakbaar was voor boots of zeer kleine schepen;
of, ten minsten, dat, indien 'er Kanaalen waren voor grooter Schepen, het lang zou
aanloopen dezelve te vinden; en zy zeer digt aan de kust zouden moeten gezogt
worden. De Zee vertoonde zich, van verre te zien, vol ondiepten, het water wankleurig
en modderig, en was veel verscher dan op eenige plaats, waar zy laatst geankerd
hadden. Hier uit leidde hy af, dat, in dit onbekende gedeelte een groote rivier zich
in Zee ontlastte.
Eindelyk kwam hy, op den tweeden van October, weder op het Eiland Oonelashka,
en voer in de Baay, bekend onder den naam van Egoochshack, tien mylen ten
westen van de Haven Samganoodha, waar hy voorheen geankerd hadt; doch het
water in de eerstgemelde Baay zeer diep vindende, was hy blyde die weder te
verlaaten. De Inboorelingen, die 'er in menigte woonden, bezogten hem verscheide
keeren, brengende gedroogde Salm en anderen Visch, dien zy ruilden voor Tabak.
Den derden October wierpen zy het anker in de Haven Samganoodha. De
Timmerlieden herstelden een lek, in de Resolution gekomen, onder het zeilen van
Norton Sound. De Kruiden, hier voorheen gevonden, waren nu meest in een zwakken
staat; zo dat zy maar weinig baats hadden van de groote meenigte bessen, overal
aan de Kust te vinden. Om egter zo veel van deeze nuttige verfrissing te bekomen,
als mogelyk was, kreeg, by beurten, een derde van het Scheepsvolk verlof om ze
te gaan opzoeken. Zy verschaften zich ook geen geringen voorraad van de
Inwoonders. Deeze diende, benevens de andere gebruiklyke middelen, om de
Scorbut, zo de beginzels dier kwaale op een der Schepen mogten gevonden worden,
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geheel te geneezen. De Visschery stelde hun in staat om den voorraad van
Scheepsspyze zeer te doen strekken. ----- Op dit Eiland, vondt COOK een Russische
Handelplaats. Veel beleefdheids beweezen zy elkander onderling. COOK kreeg 'er
dienstige onderrigtingen; en gelegenheid om een Brief af te vaardigen aan de Heeren
der Admiraliteit, (met een daar bygevoegde Kaart van de Noordsche Kusten door
hem bezogt,) deeze zou in 't volgend Voorjaar gezonden worden aan den Majoor
BHEM, Landvoogd van Kamschatka, en door deezen den volgenden Winter na
Petersburg.
COOK bleef tot den zes- en twintigsten van October op Oonalashka, en geeft ons
dit berigt van de Russen, daar zich onthoudende. Naa dat wy kennis kreegen aan
de Russen, gingen eenigen onzer Heeren hun bezoeken. Zy hadden één Woonhuis
en twee Pakhuizen. Behalven deeze Russen waren 'er eenige Kamschatdaalers
en Inwoonders, die den Russen als slaaven ten dienst stonden. Eenige Ingezetenen,
die van de Russen onafhangelyk scheenen, woonden te dier zelfde plaatze. Die
den Russen toebehoorden, waren alle Mannen, en worden, nog jong zynde, van
de Ouderen afgenomen, of misschien gekogt. Omtrent twintig waren 'er op dien tyd,
die voor niet meer dan voor Kinderen konden aangemerkt worden. Zy woonen allen
in 't zelfde huis, de Russen aan het oppereinde, de Kamschatdaalers in 't middelste
gedeelte, en de Inboorelingen in het laager einde: hier is ook een groote kookplaats
om de spyze voor dit Gezin te bereiden, deeze bestaat voornaamlyk uit het geen
de Zee oplevert, benevens eenige Wortelen, die in 't wilde groeijen, en bessen.
Weinig verschil is 'er tusschen de spyze van de tafel der eersten en der laatsten,
behalven 't geen door 't kooken 'er aan gedaan wordt; en de Russen bezitten de
kunst om iet smaaklyk te maaken. Ik heb Walvischvleesch van hunne toebereiding
gegeeten, 't geen my vry wel beviel; van Salmkuit, fyn gemaakt en gebakken,
bereiden zy een gebak, 't geen, des noods, voor brood kan gebruikt worden. Nu en
dan mogen zy weezenlyk brood gebruiken; doch dit is een toevalletje van weelde.
Indien wy het sap van bessen, 't geen zy over den maaltyd gebruiken, uitzonderen,
hebben zy geen anderen drank dan enkel water; en 't schynt zeer gelukkig voor hun
dat zy geen sterker drank bezitten.
Gelyk het Eiland Oonalashka hun Voedzel verschaft, zo
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voorziet het hun ook grootendeels van Kleeding. Deeze bestaat hoofdzaaklyk uit
Beestenvellen, 't beste 't geen zy kunnen hebben. Het opperkleed is van gedaante
als de rok onzer Voerlieden, en recht tot de knie. Behalven deeze, draagen zy een
of twee onderrokken en een broek; een bonten muts, een paar laarzen, de zoolen
en het bovenleder zyn van Russisch Leder; doch de schagten van sterke ingewanden
van Dieren. Hunne twee Opperhoofden, ISMYLOFF en IVANOVITCH, droegen ieder
een katoenen Kleed, en zy hadden, nevens eenige andere, zyden hembden. Dit
waren, mogelyk, de eenige deelen hunner kleeding, hier niet vervaardigd. ----- Men
vindt Russen, op alle de Eilanden van eenig aanbelang, tusschen Oonalashka en
Kamschatka, daar woonende om Pelteryen te verzamelen; Bever- en Otterhuiden
zoeken zy voornaamlyk: ik hoorde hun nimmer na de huid van eenig ander Dier
vraagen; schoon die van minder waarde ook een gedeelte uitmaaken van hunnen
koophandel. Ik heb vergeeten te vraagen, hoe lang zy op Oonalashka gevestigd
geweest waren: maar als men zal oordeelen uit de onderwerping der Inwoonderen,
(*)
kan dit niet wel van eene laate dagtekening zyn . Allen die zich hier bevinden,
worden, van tyd tot tyd, door anderen afgelost. De Russen, door ons ontmoet, waren
op dit Eiland van Okotsk gekomen, in den Jaare MDCCLXXVI, en stonden in 't Jaar
MDCCLXXXI weder te keeren, zo dat zy voor 't minst vier Jaaren, op dit Eiland,
zullen blyven.
Naa dit Verslag van de Russen, die zich op het Eiland Oonalashka hebben
nedergezet, zal het tyd worden om eenig berigt mede te deelen van de Inboorelingen.
Volgens allen uiterlyk voorkomen zyn ze het vreedzaamste en onbeschadigendste
Volk, 't geen ik immer ontmoette; en wat Eerlykheid betreft, kan het ten voorbeelde
dienen aan het beschaafdste Volk op den geheelen Aardbodem. Doch uit het geen
ik by hunne Nabuuren zag, met welken de Russen geene gemeenschap hebben,
twyfel ik wel zeer of dit hunne oorspronglyke geaartheid was: en denk eerder dat
het een gevolg is hunnes tegenwoordigen staats van Onderwerping. In de daad,
indien zommigen onzer de Russen wel begreepen hebben in het geeven hunner
naa-

(*)

De Russen hebben in den Jaare 1762 op Oonalashka eerst beginnen te verkeeren. Zie COXE,
Russian Discoveries, Ch. VIII. p. 80.
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rigten, waren zy genoodzaakt geweest verscheide strenge voorbeelden te stellen
(*)
eer zy de Inboorelingen tot eenige geregeldheid konden brengen . Wanneer zy, in
den beginne, eenige gestrengheden pleegden, is de beste verschooning daar voor,
dat ze de gelukkigste gevolgen te wege bragten, en dat tegenwoordig de grootste
eensgezindheid heerscht tusschen de twee Volken. De Inboorelingen hebben hunne
eigene Opperhoofden op ieder Eiland, en schynen vryheid en eigendom ongestoord
te bezitten. Of zy den Russen schattingschuldig zyn, dan niet, konden wy met geene
zekerheid ontdekken; eenige reden deedt 'er zich op om te denken, dat zy het waren.
De Oonalashkalers zyn klein van gestalte, gedrongen, kort van hals, voorts
welgevormd, zwartagtig, plomp van weezen, zwart van oogen, klein van baard, zy
hebben lang recht hair; de Mannen draagen het loshangende, van vooren
afgesneeden, de Vrouwen binden het in een knots zamen. ----- Van hunne Kleeding
hebben wy, in 't voorbygaan, gewaagd. Beiderlei Kunne draagt het zelfde maakzel,
het eenig verschil bestaat in de stoffe. De rok der Vrouwen is vervaardigd van
Zeehondenhuiden, en die der Mannen van Vogelvellen, beider rokken hangen
beneden de knie. Dit maakt de geheele kleederdragt der Vrouwen uit. Doch, over
dien rok, draagen de Mannen een ander, gemaakt van 't ingewand van Dieren,
tegen het water bestand; 'er is een kap aan, dien zy over 't hoofd trekken. Eenigen
hunner hebben laarzen, en alleen eene soort van een langwerpig ronden gepunten
kap van hout, met een holte om het hoofd in te bergen. Deeze kappen zyn
geschilderd met groen en andere kleuren; aan den opperkant van den rand steeken
de lange borstels van eenig Zeedier, waar aan glazen koraalen zyn gereegen,
vooraan ziet men een of twee kleine beeldjes van been gemaakt.
Zy schilderen zich niet, doch de Vrouwen prikken het aangezigt eenigzins; Mannen
en Vrouwen doorbooren de onderlip, en steeken stukjes been in de opening. Doch
het is zo ongewoon op Oonolashka een Man met, als eene Vrouw zonder, dit cieraad
te zien. Eenigen hegten koraalen aan de bovenlip, onder de neusgaten: allen hebben
zy Oorcierzels.

(*)

Zie de byzonderheden deezer Vyandlykheden, tusschen de Russen en de Inboorelingen, in
COXES, Russian Discoveries, Ch. VIII. p. 80.
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Hun Voedzel bestaat uit visch, zeedieren, vogelen, wortelen en bessen, en zelfs uit
zeewier. Zy droogen in den Zomer eene groote menigte visch, welken zy ten
wintervoorraad in kleine hutten opleggen, en het is waarschynlyk, dat zy wortelen
en bessen, tot dien tyd van schaarsheid, verzamelen. Zy eeten meest alles rauw.
Kooken en braaden is de eenige Kookkunst welke wy 'er zagen; het eerste leerden
zy naastdenkelyk van de Russen. Eenigen hebben kleine koperen ketels; die ze
niet bezitten, maaken ze van een platten steen met randen van klei, niet ongelyk
aan een vorm om iets in te gieten. Ik was 'er eens by tegenwoordig, dat het
Opperhoofd van Oonalashka zyn middagmaal deedt met den kop van een
evengevangen grooten Heilboth. Eer het Opperhoofd 'er iets van kreeg, aten twee
zyner Bedienden de Kieuwen, zonder eenig ander toebereidzel dan het afveegen
van het slym. Dit gedaan zynde, sneedt 'er een den kop van den visch, nam dien
na zee en spoelde denzelven uit, kwam 'er mede by het Opperhoofd, en zat by hem
neder; nam eenig gras, waar op de kop lag, weg, en strooide het overige voor het
Opperhoofd. Hy nam eenige groote brokken visch van de kaakbeenderen, lag
dezelve in 't bereik van zyne Grooten, die ze met zo veel greetigheid opaten als wy
Oesters. Wanneer het Opperhoofd zyn genoegen hadt, werd het overige van den
kop in stukken gesneeden, en aan de omstanders gegeeven, die met hunne tanden
den visch daar van afscheurden en beenen knauwden als zo veele honden.
Naardemaal dit Volk zich niet schildert of besmeert, zyn ze in hunne Persoonen
zo morssig niet als de Volken, by welken dit in gewoonte is; doch zy zyn ruim zo
luizig en morssig in hunne Huizen. Hunne Bouworde is deeze: zy graaven in den
grond een langwerpig vierkante put, de langte is zeldzaam meer dan vyftig en de
breedte zelden meer dan twintig voeten; doch over 't algemeen zyn de afmeetingen
kleinder. Boven deeze uitgraaving maaken zy een dak van hout, aan den zeekant
opgespoeld. Dit dak is eerst met gras, voorts met aarde, bedekt; weshalven het
uitwendig voorkomen van zulk een Huis zeer naar een mestvaalt gelykt. In 't midden
van het dak, na elk end toe, is eene vierkante opening gelaaten, waar door het licht
inkomt, ééne der openingen dient alleen tot dat einde, de andere is daarbenevens
geschikt om in en uit te gaan, door middel van een ladder, of liever een
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staak met daar in uitgehakte holten om by op en neder te klimmen. In zommige
Huizen is beneden nog eene andere ingang, doch dit is niet algemeen. Rondsom
de zyden en aan de einden van deeze Wooningen, hebben de Gezinnen, (want 'er
woonen verscheide Familien zamen in zulk een onderaardsch verblyf,) hunne
afgezonderde plaatzen, waar in zy gaan slaapen en zitten te werken, niet op banken,
maar in een holte uitgegraaven langs den binnenkant der Wooning, en bedekt met
matten, weshalven dit gedeelte vry zuiver gehouden wordt. Maar met het middelste
gedeelte voor alle de Familien geschikt, is het geheel anders gesteld: want, schoon
het bedekt is met gedroogd gras, dient het ter werpplaats van allerlei vuiligheid,
welker stank niet verbeterd of weggenomen wordt door de versche huiden of leder,
daar geduurig opgestapeld. Agter en boven het gegraaven afschutzel, zyn de weinige
goederen, welke zy bezitten, geplaatst: bestaande in kleederen, matten en huiden.
Het Huisraad der Oonalashkalers bestaat in nappen, schotels, kannen en gevlogte
manden, en zomtyds een Russische ketel of pot. Alle deeze gereedschappen zyn
vry net gemaakt en welgevormd, nogthans zagen wy by hun geene andere
Gereedschappen dan een Mes, en nog een werktuig van een stuk plat yzer, gelyk
een beitel, gezet in een krom houten handvatzel. Dit waren de eenige yzeren
werktuigen, die wy zagen. Want schoon de Russen onder hun woonen, vonden wy,
dat zy minder van dit Metaal bezaten dan andere Stammen op het Vasteland van
America, die misschien de Russen nooit gezien of met dezelven eenige de minste
gemeenschap gehad hadden. Misschien verkoopen zy voor eenige Koraalen, Tabak
en Snuif, alles wat zy bespaaren. Weinigen zo eenigen, onder hun, die niet rooken,
tabak kauwen of snuiven; deeze weelde is genoegzaam om ze arm te houden.
Zy scheenen om geen meer Yzers te wenschen, of eenige andere werktuigen te
ontbreeken, behalven Naalden om mede te naaijen; hunne eigene waren van been.
Met deeze naaijen zy niet alleen de bekleedzels hunner Canoes, en hunne
Kleederen, maar borduuren 'er ook mede. In stede van draaden, bedienen zy zich
van zenuwen, die zy vervaardigen tot die dikte, welke ieder soort van werk vordert.
Dit naaywerk wordt alles verrigt door de Vrouwen. Zy zyn Kleederschoonmaaksters,
Canoebouwsters en Bekleedsters: want de Mannen maaken, waarschynlyk, het
Houtwerk,
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over 't welk de vellen getrokken worden, gereed. Matten en Korven vervaardigen
zy van gras, en deeze zyn vry fraay en sterk. In de daad 'er heerscht eene netheid
en volmaaktheid in dit werk, die toonen dat het hun noch aan verstand, noeh aan
vlyt, ontbreekt.
In geen hunner Huizen zag ik eene Vuurplaat. Dezelve worden zo wel verlicht als
verwarmd door Lampen, die zeer eenvoudig zyn, dan egter zeer goed aan het
oogmerk beantwoorden. Ze zyn gemaakt van een vlakken steen, aan den eenen
kant als een schotel uitgehold, en omtrent van die grootte of grooter. In het uitgeholde
gedeelte doen zy traan, met gedroogd gras 't welk tot een lemmet verstrekt. Beide
Mannen en Vrouwen, warmen hunne lichaamen dikwyls over een deezer Lampen,
door die tusschen de beenen onder hunne kleederen te zetten, en 'er eenige
minuuten over te zitten.
Vuur verwekken zy door slaan of wryven; het eerste door twee steenen tegen
elkander te slaan, waar van de een voor af met zwavel welbestreeken is; het tweede
door twee stokken houts, het eene een stok van omtrent achttien duimen lang, en
het ander een vlak stuk houts; het gepunte einde van den stok zetten zy op den
plank, draaijen het rond als een drilboor, en veroorzaaken vuur in weinig minuuten.
----- Deeze laatste wyze van vuurmaaken is algemeen in veele deelen der wereld.
Zy grypt stand by deeze Oonalashkalers, by de Kamtschatkaers, by de Groenlanders,
by de Braziliaanen, by de Otaheiters. by de Nieuwhollanders, en waarschynlyk by
veele andere Volken. Eenige Geleerden hebben, uit deeze gewoonte, een bewys
willen haalen, om te betoogen, dat dit en dat Volk van dezelfde herkomst is; doch
toevallige overeenkomsten, in eenige weinige byzonderheden, kunnen zulk een
besluit niet wettigen; ook zal de strydigheid of in zeden of in gebruiken, tusschen
twee Volken geen bewys opleveren, dat ze van verschillende herkomst zyn.
Niets, 't welk na een verdeedigend of aanvallend Krygtuig geleek, vonden wy by
de Inboorelingen van Oonalashka. Wy kunnen niet veronderstellen, dat de Russen
dit Volk in dien verdeedigloozen staat vonden; 't is veel waarschynlyker, dat zv 't
zelve, te hunner eigene veiligheid, ontwapenden. Staatkundige beweegredenen
kunnen ook de Russen hebben aangezet om deezen Eilanderen het gebruik van
groote Canoes niet toe te staan: want het valt moeilyk te gelooven, dat zy
oorspronglyk geene zo-
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danige Canoes zouden gehad hebben, als wy aantroffen by alle hunne Nabuuren.
Nogthans zagen wy hier slegts één of twee van dit grooter slag van Vaartuigen den
Russen toebehoorende. De Canoes, door de Inboorelingen gebruikt, waren de
kleinste, welke wy op de Americaansche Kust gezien hadden: schoon op dezelfde
wyze gebouwd met een klein verschil in de zamenstelling. Tot het roeijen hunner
Canoes, bedienen zy zich van een riem aan beide einden met een blad, deeze
houden zy met beide handen in 't midden vast, slaan geregeld nu met het eene dan
met het andere blad in 't water. Hier door wordt de Canoe zeer snel voortgedreeven,
in eene richting zo recht als een lyn getrokken kan worden. Van Egoochshak na
Samgnoodha zeilende, hielden twee Canoes ons Schip by, schoon het met die
snelheid voortliep, dat wy zeven Engelsche Mylen in één uur afzeilden.
Het Visch- en Jaaggereedschap der Oonalashkalers verschilt zeer weinig by dat
de Groenlanders gebruiken, door CRANTZ zeer uitvoerig en wel beschreeven. Wat
de Visschen in deeze Zeeën betreft, Heilboth en Salm schynen 'er overvloedigst,
en van dezelve leeven de Bewoonders deezer Eilanden grootendeels: ten minsten
deeze zyn de eenigste soorten van Visch, uitgenomen een weinig Kabbeljaauw,
o

die wy tot wintervoorraad opgelegd vonden. Noordlyker dan 60 is de zee
eenigermaate onvoorzien van kleine Visschen van allerlei soort; doch dan zyn de
Walvisschen des te overvloediger.
Zeehonden, en dit geheele geslacht van Zeedieren, zyn hier zo veelvuldig niet
als in veele andere Zeeën. Dit kan ook niemand vreemd dunken; naardemaal 'er
nauwlyks een streek is op de wederzydsche Kusten, en nauwlyks een Eiland
tusschen dezelve gelegen, of 'er worden Inwoonders gevonden, die op deeze Dieren
jagt maaken om ze tot spyze en kleeding te gebruiken. Zee-paarden ontmoet men
in grooten getale aan het Ys; en de Zee-otter wordt, zo ik geloof, alleen in deeze
Zeeën gezien. Zomwylen kreegen wy in 't oog een Dier van kop als een Zeehond,
en dat blies op de wyze der Walvisschen. 't Was grooter dan een Zeehond, wit van
kleur, met eenige donkere plekken: waarschynlyk was dit de Zeekoe of Manati.
My dunkt dat ik vrylyk mag beweeren, dat Zee- en Watervogels nergens in zulk
een aantal en, in zulk eene verscheidenheid, zyn, als in de Noordlykste gedeelten
van den Atlantischen Oceaan. Hier zyn 'er nogthans eenige,
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die het my niet voorstaat ergens elders ontmoet te hebben, inzonderheid de Alca
Monochroa, van STELLER, en een zwarte en witte Endvogel, die my voorkwam te
(*)
verschillen van den Steen-Eend, door KRASHENINIKOFF beschreeven . Alle de andere
Vogels, door ons gezien, zyn door deezen Heer vermeld, uitgenomen eenige, die
digter by het Ys ons voorkwamen, en de meeste deezer, zo niet allen, zyn geboekt
door MARTIN, in zyne Reize na Groenland. 't Is eenigermaate zeldzaam, dat de
Penguins, zo veelvuldig in veele Oorden der Wereld, niet gevonden worden in deeze
Zee. De Albatrossen zyn 'er zo schaars, dat ik daar uit besluiten moest, dat die
Lugtsgesteltenis deezen Vogelen niet geleek.
De weinige Land-vogels, ons voorgekomen, zyn dezelfde als de Europische:
doch, dewyl onze omzwervingen zich geheel aan de Zeekust bepaalden, is het niet
te wagten, dat wy veel konden ontdekken van de Dieren of Gewassen des Lands.
Weinig Insecten zyn 'er, behalven Vliegen; van het Kruipend Gedierte zag ik 'er
geen dan Haagdissen. 'Er zyn geen Harten op Oonalashka, noch op een deezer
Eilanden. Zy hebben geene Huisdieren, geen Honden zelfs: Vossen en Weezels
waren de eenige Viervoetige Dieren, welke ons oog zag; doch zy verhaalden ons
dat zy ook Haazen hadden, en de Marmottas, door KRASHENINIKOFF vermeld. 't Is
uit dit alles op te maaken, dat de Zee en de Rivieren den Inwoonderen den meesten
Voorraad des leevens opleveren. Zy zyn aan de Zee ook verschuldigd al het hout
waar van zy hunne Huizen bouwen en andere noodwendigheden vervaardigen:
want geen stam groeit 'er op deeze Eilanden, noch op de bygelegen Kust des
Vastenlands.
De Geleerden verhaalen ons, dat de zaaden der Planten en Gewassen, door
verscheide middelen, van het eene gedeelte der Wereld in het ander gebragt zyn,
zelfs op de Eilanden in 't midden der groote Oceaanen, en verafgescheiden van
eenig Vastland. Hoe komt het by, dat 'er geene Boomen groeijen in dit gedeelte des
Vastenlands van America, noch op de Eilanden, daar digt by gelegen? Zy zyn zeker
zo wel gelegen om Zaaden te ontvangen, langs alle die onderscheidene wegen,
van welke ik gehoord heb, als eenige van die Kusten, welke overvloed van houtgewas
hebben. Kan de Natuur aan zommige gronden het

(*)

KRASHENINIKOFF, History of Kamschatka, p. 160.
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vermogen niet geweigerd hebben, om Boomen te doen groeijen, zonder behulp der
Kunst? ----- Wat het hout betreft, 't geen op deeze Eilanden aanspoelt, ik twyfel niet
in 't minste of 't zelve komt uit America. Want, schoon 'er geen hout op de nabuurige
Vaste-Kust moge groeijen, genoeg kan 'er wassen dieper landwaard in, die, met de
watervloeden in de Lente ontworteld, weggespoeld en in Zee gedreeven worden.
Niet weinig kan 'er ook aankomen van boomryke Kusten, schoon op grooten afstand
gelegen.
De Inboorelingen van Oonalashka begraaven hunne Dooden op de toppen van
heuvelen, en rechten een hoogte by het Graf op. Eene wandeling op het Eiland
doende, wees een der Inboorelingen, die my vergezelden, verscheide dier
verzamelplaatzen der Afgestorvenen aan. Een derzelven, aan de zyden des wegs
van de Haven na het Dorp, was bezet met een hoop steenen. Men merkte op, dat
een ieder, die 'er voorby ging, 'er een steen aan toevoegde. Ik zag in het land
verscheide steenen hoogten, die door kunst gemaakt scheenen. Veele hadden het
voorkomen eener hooge oudheid.
Welke de denkbeelden der Oonalashkalers zyn wegens de Godheid en een
Toekomenden Staat, weet ik niet: even onbedreeven ben ik ten aanziene hunner
Uitspanningen; niets heb ik gezien, dat my tot een van beide deeze stukken eenig
licht kon geeven.
Op Maandag, den zes- en twintigsten van October, stak Capitein COOK, van dit
Eiland, in Zee. Zyn oogmerk was na de Sandwich Eilanden te stevenen, daar eenige
der Winter naanden door te brengen, en dan na Kamtschatka te zeilen, om 'er den
volgenden Zomer, met het midden van Mey, te weezen. Den zes- en twintigste
November ontdekte hy Mowee, en op den dertigste Owhyhee, twee der Sandwich
Eilanden. Tusschen deeze Eilanden in zeilende, dreeven zy handel met de
Inboorelingen van Owhyhee, om leevensmiddelen. Ik had nimmer, schryft Capitein
COOK, een gedrag zo vry van agterhoudenheid en agterdogt, in myn handel met
eenige wilde Stammen ontmoet, als by het Volk van dit Eiland. 't Was by hun zeer
gebruiklyk, de onderscheide waaren, welke zy ter ruiling aanboden, in het Schip te
laaten overneemen, vervolgens kwamen zy zelve aan boord, en deeden de ruiling
op het halfdek. Het Volk van Otaheite stelde, zelfs naa onze herhaalde bezoeken,
zo veel vertrouwen niet op ons. Ik moet hier uit opmaaken, dat de Inwoonders van
Owhyhee, opregter moeten
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weezen in hunne handelingen met elkander dan die van Otaheite: want, indien zy
onderling niet ter goeder trouw te werk gingen, zy zouden zo gereed niet weezen
om vreemden te vertrouwen. Te hunner eere moet ik ook aanmerken, dat zy geen
eene enkele reis ons in de ruilingen poogden te bedriegen, of eenig diefstal te
pleegen. Zy verstaan den handel zo goed als eenig Volk, en scheenen klaarlyk de
reden te bevroeden van ons zeilen langs de Kust: want, schoon zy overvloed van
Leevensmiddelen aanvoerden, hielden zy den prys staande, en, liever dan ze af te
staan voor minder dan zy ze waardig keurden, zouden zy ze weder na strand gevoerd
hebben.
Eene voorraad van Zuikerriet gekreegen, en, by de proeve, eenige weinige dagen
te vooren bevonden hebbende, dat een sterk afkookzel daar van zeer drinkbaar
Bier opleverde, beval ik meer van 't zelve te brouwen, ten onzen algemeenen
gebruike. Doch, wanneer het vat was opgestooken, wilde geen een van myn
Scheepsvolk het zelfs proeven. Maar, dewyl ik, deezen Drank bereidende, geen
ander oogmerk had dan om onze sterke Dranken te bespaaren tot wy weder in
kouder lugtstreek kwamen, gaf ik my geene moeite, om, door gezagbetoon of
overreeding, tot het drinken te dwingen; weetende dat 'er geen vrees voor Scorbut
was, zo lang wy een grooten overvloed van andere kruiden konden krygen. Dan,
ten einde ik in myne bedoelingen niet mogt te leurgesteld worden, gaf ik last dat 'er
geen sterke Drank op een der Schepen zou worden uitgedeeld. Ik zelve, en de
Officiers, bleeven dit Zuikerriet Bier by aanhoudenheid gebruiken, als wy het noodige
om het te brouwen konden bekomen. Een weinig Hops, 't geen wy aan boord hadden,
verbeterde het zeer. Het hadt den smaak van versch Bier; en 'er viel geen twysel
aan of het was gezond; myn bedagtloos Scheepsvolk bleef, egter, beweeren, dat
het hunne gezondheid benadeelde. Zy hadden geen beter reden om een besluit
staande te houden, 't geen zy namen in King Georges Sound, om het Spruit-Bier,
daar gebrouwen, niet te drinken: doch zy volvoerden hun oogmerk niet om te
wederstreeven, door een onkundige weigering, 't geen ik, ten hunnen beste, had
uitgedagt. Elke nieuwigheid, welke het ook zyn moge, aan Scheepsboord, hoe zeer
dezelve ten nutte der Scheepslieden strekke, zal zeker hunne afkeuring ontmoeten.
De Soup, en de Zuurkool, welke ik hun liet voorzetten, werden, in 't eerst, gewraakt
en verwor-
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pen, als eeten voor geen Menschen geschikt. Weinig Scheepsbevelhebbers hebben,
op hunne Schepen, meer nieuwigheden, als nuttige verscheidenheden van spys
en drank, ingevoerd, dan ik. Weinig Scheepsbevelhebbers hadden dezelfde
gelegenheden om die proeven te neemen, of vonden zich in de noodzaaklykheid
om ze te onderstaan. Nogthans heb ik, aan de veelvuldige kleine afwykingen van
de vastgestelde gebruiklykheden, in eene groote maate, moeten toeschryven en
dankweeten, dat ik myn Scheepsvolk, over 't algemeen, bewaard heb voor die
schriklyke kwaal, welke misschien meer onzer Zeelieden heeft weggerukt op hunne
(*)
vreedzaame reizen, dan 'er vielen door de hand des Vyands in Krygstochten .
Veele dagen werden 'er gesleeten in het zeilen langs de Kust, om boven Owhyhee
te komen, en een goede ankerplaats te vinden. Op zekeren tyd omstuwden de
Canoes onze Schepen, zy waren vol Varkens en Vrouwen. Capitein COOK bemerkte
dat de laatstgemelde niet van boord konden gehouden worden; geen Vrouwen zag
hy ooit onbeschaamder: het bleek ten allerduidelykste, dat zy de Schepen met geen
ander oogmerk bezogten, dan om haare persoonen ten beste te geeven. Eindelyk
ontdekten wy, op den zestienden January MDCCLXXIX, een Baay, waar in Capitein
COOK, naa dezelve te hebben laaten onderzoeken, de Schepen deedt inzeilen. By
het vallen van den avond, ging het meerendeel der Inboorelingen na land; doch
veele verzogten aan boord te mogen slaapen. Nieuwsgierigheid was de eenige
beweegreden niet, althans by zommigen: want den volgenden morgen werden 'er
verscheide dingen vermist; waar uit een besluit volgde, om voortaan zo veelen aan
boord niet te laaten vernagten. - Op den zeventienden ankerden de Schepen in de
gemelde Baay, door de Inboorelingen Karakaoa geheeten. Veele Inboorelingen
kwamen, van tyd tot tyd, aan boord, en de Schepen waren omringd door eene
menigte Canoes.

(*)

Wy vinden deeze voorzorgen van Cap. COOK zeer onopgesmukt beschreeven, door den
meermaals aangehaalden H. ZIMMERMAN, een Tochtgenoot: die van de Soup, de Zuurkool,
de Bieren van een nieuw Brouwzel, zeer gunstig spreekt, en COOK ontheft van den blaam,
als of hy, door het bespaaren van den Brandewyn, zyn voordeel zogt; geloovende dat dit Bier
een voornaame oorzaak van het behouden der gezondheid was, bl. 103. 104.
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Op myne reize had ik nergens zulk een aantal Menschen op ééne plaats vergaderd
gezien. Want, behalven die in de Canoes tot ons kwamen, was de geheele oever
bedekt met toekykers, en veele honderden zwommen, als schoonlen Visch, rondsom
de Schepen. Wy konden niet nalaaten zeer getroffen te zyn door de zonderlingheid
van dit tooneel, en misschien bevonden 'er zich slegts weinigen aan boord, die zich
beklaagden, dat het ons mislukt was jongstleden Zomer, Noordom, den weg na huis
te vinden. Aan deeze te leurstelling hadden wy dank te weeten, dat wy de Sandwich
Eilanden weder mogten bezoeken, en onze Reis verryken met eene ontdekking,
die, schoon de laatste, in veele opzigten, de gewigtigste scheen, tot hier toe door
(*)
de Europeaanen gedaan, in de wyde uitgestrektheid des Stillen Oceaans .

(*)

Hier mede eindigt het Dagverhaal van Capitein COOK, 't welk de twee eerste Deelen van dit
kostbaar Werk beslaat. De overige verrigtingen, op deeze Reize, werden te boek gesteld
door Capitein KING, en vullen een derde Deel. waar van wy desgelyks den voornaamen Inhoud
onzen Leezeren hoopen mede te deelen.
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Luchtsgesteldheid te Amsterdam, december, 1785.
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