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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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Nieuwe Algemeene Vaderlandsche
Letter-oefeningen, waarin de boeken en
schriften, die dagelyks in ons vaderland en
elders uitkomen, oordeelkundig tevens en
vrymoedig verhandeld worden.
Geschiedenis der Israelieten voor de tyden van Jesus. Door J.J.
Hess, Bedienaar des Goddelyken Woords te Zurich. Uit het
Hoogduitsch overgezet. Zevende Deel. Te Amsterdam by de Erven
P. Meijer en G. Warnars, 1788. Behalven de Voorrede 530 bladz.
in gr. octavo.
In dit Deel ontvouwt ons de Eerwaerde Hess de geschiedenis van Saul, benevens
die van David, tot den opstand van Absolom; welke hy, overeenkomstig met het
plan van dit zyn Werk, beschryft, niet slegts met betrekking tot die Vorsten, maer
tevens, zo als derzelver bedryven in verband staen met de geschiedenis der Israëliten
onder deze Koningen; in welker voordragt hy bestendig het oog gevestigd houd op
de wegen der Gods-Regeeringe over Israël. Zyn Eerwaerde doorloopt dus hierin
een opmerkelyk tydvak der geschiedenissen van Gods oude Volk, die hy met eene
oordeelkundige oplettendheid nagaet, terwyl hy de merkwaerdige voorvallen van
Saul en David naeuwkeurig overweegt, en 't Bybelsch geschiedverhael, door zyne
manier van voorstellen, meermaels opheldert. Deze schryfwyze doet hem
verscheiden byzondere omstandigheden, vooral ten opzichte van David, onder 't
bespiegelen der gemoedswerkzaemheden, en 't bybrengen der toenmaels gemaekte
Psalmen, in een treffend licht plaetzen. Het voorstel van Nathans bestraffing, en
het by die gelegenheid voorgevallene, volgens 2 Sam. XII. 1-23, geeft ons hiervan
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een voorbeeld aen de hand. Op het verslag van Davids ten hoogste wraekbaer
misbedryf, in 't geval met Bathseba en Uria, merkt zyn Eerwaerde op, dat het
gebeurde, schoon by zommigen verdagt gehouden, echter nog zo niet in 't oog liep,
dat het oproerige bewegingen onder 't Volk, of in 't leger veroorzaekte, of begeerte
tot bloedwraek in iemand van Urias nabestaenden verwekte.
‘En dus scheen het, (zo vervolgt onze Autheur,) dat 'er verder geene slegte
gevolgen te vreezen waren; de zaak was veel gelukkiger geëindigd, dan de Koning
immer had durven hoopen. - “Maar deeze zaak was kwaad in de oogen van Jehova;
en hy zond Nathan tot David.” ('t Zou jammer zyn geweest, indien de plaats van
Samuel, die den voorigen Koning zo menige bittere waarheid had durven zeggen,
thans niet door iemand vervuld was geworden!) De profeet kwam by David en
verhaalde hem, zo warm en nieuw, als of het zo even eerst gebeurd was, het
volgende.
Twee mannen woonen in zekere stad, een ryke en een arme. De ryke heeft groote
kudden van schaapen en runderen; de arme niets, dan één eenig ooilam, welk hy
gekogt en opgevoed had; het wies by hem met zyne kinderen op; het at van zyne
spys, dronk uit zynen beker, sliep op zyn schoot; 't was voor hem als een kind.
Reizigers neemen by den ryken hunnen intrek; hy ontziet zig om van zyne kudden
van groot en klein vee den gasten iets voor te zetten, hy neemt den armen man zyn
schaapje af, slagt het, en bereidt het voor zyne gasten.’
‘Om Davids zedelyk gevoel in al zyn sterkte weder op te wekken, was 'er geen
woord meer noodig. Hy oordeelt egter tevens als Regter en Koning te moeten
handelen. ‘Hy heeft den dood verdiend, die booswigt. - Dat ooilam zal hy viervoudig
wedergeeven.’ - Dit was niet enkel eene uitdrukking van hevig ongenoegen, maar
een regterlyk vonnis, overeenkomstig die korte en scherpe regtspleeging, waarmede
de Koning zig geregtigd dagtte de onregtvaardigheid op staande voet te straffen.
Ook was de boete volgens de wet. - Gaarne zag de profeet het zedelyk gevoel in
zyne volkomene sterkte weder ontwaaken. Hy had zig nu den weg tot Davids hart
gebaand, en vervolgde dus:
‘Die man zyt gy.’ - En na eenige tusschenpoozing: - ‘Hoor het vonnis van den
God Israëls:
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ik heb u tot Koning gezalfd over Israël, u van Sauls vervolgingen verlost, u uws
heeren huis, nevens deszelfs gemalinnen, ja u Juda en Israël gegeeven. En, indien
dit nog te weinig was, ik zou de gunstbewyzen nog oneindig vermenigvuldigd hebben.
Waarom hebt gy dan Gods wetten in den wind geslagen, en deeze misdaad
bedreven? Gy hebt Urias den Hethiet, - na dat gy hem zyne vrouw ontnomen hebt,
- door het zwaard der Ammonieten laaten vermoorden. Daarom zal het onheil ook
nooit van uw huis wyken, om dat gy my veragt, en u eens anders vrouw hebt
toegeeigend.’ Dus spreekt Jehovah: ‘Uit uw eigen huis zal ik uw kwaad verwekken.
- Vrouwen, die de uwen zyn, zal ik uwen vyand geeven. Die zal ze beslaapen in het
aanschyn deezer zon! 't Geen gy in het verborgene gedaan hebt, dat zal ik openlyk
voor gantsch Israël, op klaaren dag, laaten geschieden.’
‘Niets bleef den Koning over, dan te belyden, dat hy gezondigd had, tegen God
en de menschen: waar op de profeet hem verzekerde, “dat Jehova het hem in zo
verre vergeeven had, dat hy hem niet aan het leeven straffen zou.” (Want schoon
de Koning niet te vreezen had, dat hy van eenige regtbank, volgens de wetten van
Moses, tot de straf der steeniging verweezen zou worden, hem had nogtans dat
geen kunnen overkomen, wat de Godheid zig in zekere gevallen had voorbehouden;
te weeten, groote misdaadigers op zulke eene wyze te laaten sterven, dat ieder een
het voor een Godlyk strafvonnis houden moest. Ondertusschen kondigde Nathan
hem aan, dat, dewyl hy door zyn bedryf den vyanden van den godsdienst stof tot
lastering gegeeven had, het zoontje, welk hy by Bathseba verwekt had, sterven zou.
- Naauwlyks was Nathan weggegaan, of eene doodlyke ziekte overviel het kind.
Dit alles was zoo ten volle beantwoordende aan de theokratie, dat zelfs de vooraf
aangekondigde gevolgen der overtreeding tot regtvaardiging der Godheid
verstrekken, die deezen Koning zo menig uitmuntend blyk haarer gunst gegeeven
heeft, dat het haar niet slegts te dier tyd, maar nog heden ten dage verweeten word,
dat zy den grootsten zondaar tot haaren gunsteling verkoor. 't Is opmerkenswaardig,
dat de profeet den Koning juist dit, dat hy stof tot lastering gegeeven had (en nog
gaf) mede
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tot misdaad aanrekent. Van den God van Israël was te minder te verwagten, dat hy
dit misdryf in den Koning, die anders in zo menig opzigt een voorwerp zynes
welbehaagens was, met oogluiking zou behandelen, dewyl dus de berisping op de
Goddelyke regeering zelve gevallen zou zyn; (hoewel men integendeel geenzins
berispelyk gevonden heeft, dat de gruweldaad van Saul, aan de priesterschaar, [te
weten aen Achimelech en zyne geheele familie, 1 Sam. XXII. 9-20], gepleegd, van
(*)
geene zigtbaare Goddelyke straffen agtervolgd werd.) . Maar waarom werd David
dan zo genadig gestraft?’ - Deeze tegenwerping zal niet ligtelyk herhaald worden
van iemand, die dat geene, wat hem naderhand van den kant van zynen zoon
overgekomen is, met opzigt op deeze misdaad en Nathans aankondiging, in
overweeging neemt.
‘De dood van het kind, by Bathseba in overspel geteeld, was het minste van 't
geen thans over David beslooten was, en egter viel dit gedeelte zyner straf hem
reeds zo zwaar, dat hy alle verkeering met de menschen ontweek, en met vasten
en traanen gantsche nagten om de geneezing van het kind bad; niet alleen, gelyk
het schynt, uit liefde voor dat kind, maar ook om zig het verwyt te bespaaren, dat
hy de schuldige oorzaak van deszelfs dood was. Men wendde alle bedenklyke
moeite aan, om de angst van 's Konings hart te verzagten, ten minsten om hem te
beweegen, tot een geregeld gebruik van spyzen: maar vergeefs.
Op den zevenden dag stierf het kind. Nu was men ten hove nog meer verlegen,
op welk eene wyze hem hier van te verwittigen, zonder hem in eene volkomene
vertwyfeling te storten. Uit het gemompel bemerkt David hunne verlegenheid, en
vraagt regtstreeks, of het kind dood is. - “Ja” was het antwoord. En eensklaps houdt
hy op van te klaagen. In plaats van te vasten, van rouwgewaad, en van den nagt
op den harden grond door te brengen, maakt hy nu weder gebruik van het waterbad,
de zalfolie en betere kleederen, gaat in het heiligdom ter verrigting zyner godsdienst-

(*)

‘Want Sauls rampen, en het verliezen van de kroon, kan men niet als eene straf van deeze
misdaad aanzien, nademaal hem reeds lang van te vooren, wegens andere overtreedingen,
zulk een onheil gedreigd was.’
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oefeningen, en laat zig, in zyn paleis te rug gekomen zynde, met spys en drank
bedienen. Juist in dat oogenblik, waarin de droefheid doorgaans ten hoogsten top
stygt, hield de zyne op, en maakte, tot verbaazing der hovelingen, plaats voor eene
bedaarder en geruster gemoedsgesteldheid. Maar juist dit, dat hy, zo regtstreeks
tegen de gewoonte der treurenden aan, handelde, toont, hoe deeze zaak hem regt
ernst was. - “Zo lang ik nog hoop voedde,” dus lostte hy zelf dit raadsel “op, dat het
kind nog in het leeven gespaard mogt worden, vastte en weende ik. Maar waarom
zou ik, nu het gestorven is, langer vasten. Zal ik het te rug kunnen brengen? Ik zal
by hem komen, maar hy zal nooit tot my wederkomen.” - David veinsde zo min
droefheid als vreugd. Met zo veel hartelyke vreugd hy eertyds voor de heilige bondkist
danste, zo ongeveinsd was thans zyne droefheid, en zyn ophouden van treuren.
“Ik zal wel by hem komen.” - Dit, van een, in zyne onnozelheid, gestorven kind
gezegd, schynt iets meer te kennen te geeven dan alleen: “Ik zal ook sterven.” - En
dus begrypt men ook zo veel te ligter, van waar in eens deeze bedaardheid kwam;
wanneer men, naamelyk, vaststelt, dat zyne gedagten, schoon nog niet zeer duidelyk,
zig tot een beter toekomende uitstrekten.
Zo ooit eenige gelegenheid geschikt was, om verhevener gevoelens van
godsdienstige demoedigheid en berouw in zyne ziel te verwekken; 't was de
tegenwoordige: dewyl de profeet zo nadruklyk zyn geweeten getroffen, en hem
sce

egter ook weder van Gods genade verzekerd had. De LI Psalm, welke tevens
het ootmoedigste berouw en de wederkeerende gerustheid van het hart uitdrukt,
behelst dezelfde aandoeningen, met welke hy nu de eerste maal weder in het
heiligdom verscheen, en die hy zig gedrongen vond, niet alleen in 't verborgene
voor God uit te boezemen, maar zelfs tot eene onbetwistbaare belydenis van schuld
openlyk in schrift te stellen.’ - Deeze Psalm, dien de Eerwaerde Hess geheel
bybrengt, was, gelyk hy met regt aenmerkt, ganschlyk opgesteld in den geest der
Wet, welke voor ene misdaed, gelyk David bedreven had, gene zoenoffers
verordende.
‘Uit dien hoofde,’ (dus schryft de Autheur verder) ‘geloofde David zig niet door
zoenofferanden, maar eeniglyk door berouw, weder in 's Heeren gunst te kunnen
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herstellen, als hebbende reeds van Samuel geleerd, dat gehoorzaamheid veel beter
was dan offeranden. Nathan had ook niet van een zoenoffer gesproken. Maar in 't
heiligdom zyne schuld te belyden, en deswegens om vergiffenis te bidden, was
eene veel noodzaakelyker verrigting; waar van zyn eigen geweeten hem
vermoedelyk, reeds voor dat Nathan hem tot volkomene overtuiging bragt, de
noodzakelykheid aangetoond had; doch waar in hy tot nog toe door valsche schaamte
weêrhouden werd, en die egter de voornaamste grond was van de steeds
sten

toeneemende gerustheid zyns gemoeds. Dit alles wordt in den XXXII
Psalm,
[welken zyn Eerwaerde hier insgelyks geheel plaetst,] verondersteld, dien hy, na
de volkome herstelling der gerustheid zynes harten, zong. - Dan, onaangezien alle
de gerustheid, welke thans in zyne ziel wederkeerde, bleef egter nog altoos de
bekommerende verwagting van eenig nader onheil over, waarmede de Godspraak
hem bedreigd had; ofschoon 'er als nog geen zweemsel van het zelve te vinden
was.’

Anonymi cujusdam doctissimi Exegesis passionum Jesu Christi,
Servatoris nostri. Editio altera. Quam adornavit et notis illustravit
P.J. de Fremery. Sylvaeducis, apud, J. et H. Palier, 1788. Absque
Praefatione 622 pp. in quarto.
Het nuttige dezer Verklaringe van 's Heilands Lydensgeschiedenis, door een
Ongenoemden (en tot nog onbekenden) Geleerden, reeds in 't jaer 1752 afgegeven,
en zins geheel uitverkogt, heeft den Hoogleeraer de Fremery genoopt de hand de
lenen tot derzelver vernieuwde uitgave.
De ongenoemde Geleerde, na zyne denkwyze over het lyden van Jezus Christus,
en by die gelegenheid het voorgevallene op deszelfs laatsten Paeschmael, ontvouwd
te hebben, doorloopt verder het Euangelische verhael nopens dat lyden, beginnende
met deszelfs zielen-angst in Gethsemane, en eindigende met deszelfs begravenisse,
afgedeeld in achttien Hoofdstukken. Het aental van geleerde en oordeelkundige
aenmerkingen, over deze zo gewigtige geschiedenis, heeft de opmerkzame de
Fremery, hier en daer, vermeerderd met wel overdachte aentekeningen, die ter
nadere ophelderinge van etlyke byzonderheden strekken.
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Wyders heeft hy deze uitgave nog met enige bykomende stukken verrykt. (1) J.
TURQUII Meditationes of Overdenkingen, nopens etlyke byzondere voorvallen en
gezegdens van Jezus in die omstandigheden; getrokken uit des Autheurs geschrift
solitudo pia sen meditationes sacrae. (2) J. VAN DER HAAR Illustratio medica verborum
Joh. XIX. 34; ejusdemque loci ulterior illustratio, of Geneeskundige verklaring en
derzelver nadere opheldering van 't aengetekende Joh. XIX. 34. wegens het
uitvloeien van bloed en water uit de zyde van Christus, na zynen dood: twee stukken
die de kundige van der Haar oorspronglyk in 't Nederduitsch medegedeeld heeft,
in de Hollandsche Maatschappy der Wetenschappen VI D. II St. bl. 923, en de
Algemeene Vaderl. Letteroes. V. D. II St. bl. 288. - En eindelyk (3.) Catalogus
commentariorum of een Lyst der Uitlegkundige Schriften over des Heilands
Lydensgeschiedenis, getrokken uit J.G. WALCHII Bibliotheca Theologica IV. 629, tot
welke verzameling de Lezer verder gewezen word, met opzicht tot vele Hoogduitsche
Leerredenen over dit onderwerp. Deze Lyst, dien de Hoogleeraer de Fremery nog
merkelyk aengevuld heeft, behelst niet alleen ene opgave van de Tytels dezer
Werken, maer tevens, omtrent de merkwaerdigsten, een beknopt oordeelkundig
(*)
berigt van derzelver uitvoering. - Uit hoosde van 't een en 't ander verdient ook dit
Werk eene plaets by deze soort van Schriften; en 't kan, overeenkomstig met het
geen de Hoogleeraer, in deze uitgave, met zyne aenmerkingen bedoelt, bovenal
van dienst zyn, voor jonge Predikanten, die zich op het behandelen van dit onderwerp
toeleggen; daer hy hun meermaels aenwyst, waer zy deze en gene byzon-

(*)

Ten opzichte van de ontvouwing der Lydensgeschiedenisse door H. Versteeg, geest ons de
Hoogleeraer te kennen, dat die aenpryzenswaerdige Verhandeling grootlyks het werk is van
den Hoogleeraer Franciscus Burmannus, als zynde deze die zeer geleerde en en wijdberoemde
Heer, uit wiens huisselyke lessen, zynen leerlingen schriftelyk opgegeeven, de Heer Versteeg
in zyne Voorreden zegt, verscheiden dingen genomen te hebben. Ook is, gelyk ons hier, uit
Tillii Bibliotheca Theologica gemeld word, deze Burmannus de Vir doctus of geleerde Heer,
die de aenmerkingen opgesteld heeft, welken G. GOESIUS wederlegt in zyn Geschrift, getyteld
Pilatus Judex, enz. dat verscheiden leerzame regtskundige bedenkingen over dien Regtshandel
behelst.
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derheden, hier toe behoorende, ook in andere Schriften opgehelderd, of in ene
andere manier behandeld kunnen vinden. - By het doorbladeren dezer aentekeningen
is 'er ons, onder anderen ene voorgekomen, welke hy ons meld verschuldigd te zyn
aen den Hoogleeraer Alberti, des wy dezelve, als niet algemeen bekend, hier nog
zullen plaetzen.
In 't verhael der zogenoemde Regtspleginge van den Joodschen Raed meldt ons
Mattheus, Hoofdstuk XXV: 59, 60: zy zochten valsche getuigenisse tegen Jezus,
op dat zy hem dooden mogten, en vonden niet. En hoewel daer vele valsche getuigen
toegekomen waren, zo vonden zy [toch] niet. De onbekende Schryver heeft deze
herhaling juist niet byzonder gade geslagen, maer alleen opgemerkt, dat de Raed
zich, in 't ondervragen der getuigen zo gedroeg, dat 'er genoegzame aenleiding
gegeven wierd, om een valsch getuigenis tegen Jezus aen te voeren; en dat de
Leden van den Raed, evenwel, geen getuigenis erlangden, dat gewigtig genoeg
was, om Jezus, met eenigen schyn, doodschuldig te verklaren. - Ter dezer
gelegenheid geeft ons de Hoogleeraer de Fremery deswegens ene aentekening
aen de hand, welke hy in zyne jeugd uit den mond van den beroemden Hoogleeraer
Alberti opgeschreven heeft, die in dezervoege luid.
‘De geleerde Kusterus is, in praesatione ad Millii N.T. p. 4. van oordeel, dat het
eerste κ, ουχ υρον (en vonden niet) doorgehaeld moet worden; steunende op het
gezag van één enkel Handschrift van Parys, waerin men deze woorden niet leest:
gevende tevens, als ene reden voor deze uitlating op, dat, daer 'er terstond volgt,
κ, πολλων - ουχ υζον, deze herhaling niet alleen ongevallig, maer ook geheel
overtollig is. Op soortgelyke gronden is R. Simon 'er voor, om het tweede και ουχ
ευρον (en vonden niet) door te halen; 't welk men ook niet leest in de Syrische
vertaling en enige andere Overzettingen, volgens de aentekening van J. Saubert
in var. lect. in Matth. p. 121. Zie ook de uitgaven van het N.T. door Bengel en door
Wetstein. - Dan men heeft hier, myns oordeels, niets te veranderen of door te halen:
en 't gezag van één enkel Handschrift behoorde men zo veel niet te doen gelden,
dat men daerom van alle andere goedgekeurde Handschriften, die eenstemmig
deze onze lezing hebben, zou moeten afwyken. Ook is de zin vollediger, en 't
gezegde nadruklyker, als men de aengeno-
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men lezing behoud, dan als men die wraekt. - Mattheus verhaelt ons, dat de Leden
van den Joodschen Raed een valsch getuigenis tegen Jezus zogten, op dat zy hem
dooden mogten; en hy duid aen, dat ze zulks by herhaling gedaen hebben. 'Er
kwamen dus voor den eersten keer, (dit geest het verband van 't verhael stilzwygend
te kennen,) wel valsche getuigen voor den dag, maer zodanigen, wier getuigenis
niet van zo veel gewigts was, dat men Jezus daerop doodschuldig konde verklaren,
't welk juist het enige was, dat zy zogten. Hiertoe is betreklyk het eerste en vonden
niet, slaende op de voorige woorden, zochten, enz. Dezen bepaelden zin begunstigt
de gelykluidende plaets, Marc. XIV. 55, daer in dat zelfde verband van verhalen
gezegd word, en vonden niet. Terwyl de Leden van den Raed zich tot dus verre te
leur gesteld zagen, kwamen 'er, in een volgenden keer, by de voorigen ('t welk in 't
woord πϱοσ λϑοντων (bykomende) opgeslooten ligt,) nog meer andere valsche
getuigen. Dan ook deze herhaelde pooging was vruchteloos; zy vonden,
desniettegenstaende, toch niet het geen zy zogten. Tot deze herhaelde mislukte
pooging is betreklyk het tweede, zy vonden [toch] niet. De reden hier van geeft ons
Marcus vers 56. οτι ισαι ουκ ησαν αι μαϱτυϱιαι, de getuigenissen waren niet eenparig
of gewigtig; kunnende men het woord ισαι van de eenparigheid, of van het gewigt
der getuigenissen verstaen. Eindelyk kwamen 'er nog twee valsche getuigen by,
wier valsch getuigenis Mattheus vers 6, aentekent; welk getuigenis de Raed
gewigtiger, en geschikter ter bereikinge van 't bovengemelde bedoelde, oordeelde.
Dus is alles duidelyk, en de aengenomen lezing behoud hare waerdy. - [Dus ver
Alberti] - Indien wy nu de bondigheid dezer aentekeninge erkennen, dan behoeven
wy in den tekst niets door te halen. Vergelyk Elsneri Comment, in Euangelium
Matthei. II: 281. Voor 't overige zal het een ieder, die zich bekwaem wenscht te
maken, om over de tekstlezing van 't N.T. wel te oordeelen, niet berouwen, dat hy
met oplettendheid naga de regels, welken ons ten dien einde aen de hand gegeven
worden, door den in de beoefening der beschavende letteren wydberoemden
Ernestus, in inst. interp. N.T. p. 2. c. 6. § 17. seq.’
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Daemonologische Fragmenten, of Byvoegzels tot de Verhandeling
van den Hoogleeraer Timmerman, over de Daemonische Menschen.
Door F.G.C. Rutz. Hoogduitsch Leeraar der Luthersche Gemeente
in 's Hage. Eerste Stuk. Te Haarlem by Plaat en Loosjes, 1789.
Behalven de Voorreden en eene Nareden, 148 bladz. in gr. octavo.
(*)

Achtervolgens de onlangs gemelde belofte , maekt de Eerwaerde Rutz hier mede
een aenvang van 't afleveren zyner Byvoegzelen, op de Verhandeling van den
Hoogleeraer Timmerman, by wyze van Fragmenten, waer van thans twee het licht
zien, welken door nog twee anderen staen gevolgd te worden. - Het eerste Fragment
dient grootlyks ter duidelyke voordragte van 's Mans gevoelen. Zyn Eerwaerde
erkent het wezenlyk bestaen van den Duivel; maer hy ontkent dat dezelve nog
gestadig onmiddelyk op onze Aerde werkt; en beweert dat de Leerstelling, wegens
zodanig eene werking door de Daemons, (die, volgens zyne gedachten, gene
wezentlyke gemeenschap heeft met de Leerstelling nopens den Duivel,) niet anders
dan ene Hypothesis of Vooronderstelling zy; welke men, zonder 'er enig gegrond
bewys voor te hebben, aengenomen heeft, ter verklaringe van enige natuurlyke
verschynzelen: en die men dus ook byzonderlyk overgebragt heeft op den toestand
en de werkzaemheden van kranke of kwalyk gestelde Persoonen, die men
Daemonische Menschen of Bezetenen noemde. Dit laetste nader te ontvouwen en
te bewyzen, is het hoofdbedoelde van het tweede Fragment. Hier in legt de Autheur
het 'er op toe, om den oorsprong dier Vooronderstellinge na te vorschen, derzelver
voortgang op te spooren, en eindelyk, daer 't in dezen bovenal op aenkomt, te
overwegen, of niet Jezus Christus, door zyne gesprekken en handelingen omtrent
zulke menschen, deze tot dien tyd onbewysbare Vooronderstelling tot den rang
ener waerheid verheven hebbe? Of niet de hier bedoelde Leerstelling dus, zins dien
tyd, opgehouden hebbe ene Hypothesis te zyn, en als ene onloochenbare waerheid
voorkome? - En des valt de vraag: ‘Of men Jezus Christus en den Heiligen Geest,
(door welken de Eu-

(*)

Zie Nieuwe Alg. Vaderl. Letteroef, IV D. bl. 486.
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angelisten en Apostelen onseilbaar gedreven werden,) niet beschuldige van
onwaarneden voorgedragen te hebben, terwyl zy van Daemonen gesproken hebben,
als van Wezens, die werkelyk aanwezig zyn en werken, zoodra men zegt; dat de
Daemonen niets dan eene loutere Hypothese zyn?’ Zyn Eerwaerde benaerstigt zich
om de gronden en bewyzen voor die gedachten te toetsen, en tracht te toonen, dat
ze zeer verre van bondig zyn; 't welk hem, in stede van te doen denken, dat die
Leerstelling, zedert de prediking van Jezus, van ene Vooronderstelling ene Waerheid
geworden zoude zyn, in zyn gevoelen doet volharden, ‘dat zy naamlyk, in en na de
dagen van onzen Godlyken Verlosser, gebleven zy, 't geen zy oorspronglyk was, te weten - ene loutere Hypothese.’
Rakende Jezus Christus zelven; nagegaen hebbende, wat men ten dezen opzichte,
van die zyde, te berde brengt, en wat men, van de andere zyde, daeromtrent gegrond
mag aenmerken, blykt, zynes oordeels, uit het aengevoerde, duidelyk, ‘dat Jesus,
op eene onschuldige en zeer wel geoorlofde wyze van eene Volkstaal, die hy niet
uitgevonden en in trein gebragt hadde; maar die hy onder zyne Tydgenooten aantrof,
gebruik maakte, zonder daardoor deeze Volkstaal goed te keuren of te boek te
stellen voor de taal der waarheid, of ons daar door te verplichten, zyne uitdrukkingen
in een letterlyken zin te moeten opvatten, en voor wysgeerige waarheden te moeten
houden.’ - Wat betreft de Euangelisten en Apostelen, in zo ver zy voorkomen als
Geschiedschryvers of Verhalers, schreven ze en verhaelden ze, zegt hy, niet onder
ene onmiddelyke Godlyke Openbaring; en gevolgelyk kunnen derzelver
geschiedverhalen, op zichzelven, niet als geloofsartykelen aengedrongen worden:
de Volkstael, welke zy daerby bezigen, word hier door de tael der wysgeerige
waerheid niet. - Overeenkomstig met deze denkwyze, verklaert de Autheur voorts
deze en gene spreekwyzen en voorstellingen, die in de Euangelieschriften gevonden
worden, waer uit velen asleiden, dat 'er toch onreine Geesten of Daemons geweest
moeten zyn, die de werkende oorzaek der ziekten waren. Hierby komt wel
inzonderheid ter overweeginge het geval van den bezetenen te Gadara, Luc. VIII.
29-33; dat echter, zyns oordeels, zyn gevoelen geenzins verzwakt. Maer hy stelt
de ont-
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vouwing zyner gedachten deswegens uit, tot de afgifte van zyn derde Fragment; 't
welk tevens van een vierde vergezeld zal gaen; wanneer het gansche beloop der
denkwyze van zyn Eerwaerden, over deze Leerstelling als ene Hypothese, het volle
beslag zal hebben, en men 'er over zal kunnen oordeelen. Intusschen is het dus
ver bygebragte genoegzaem ten bewyze, dat de Eerwaerde Rutz dit onderwerp
met ene welwikkende oordeelkunde behandeld heeft, en dat gevolgelyk zyne
voorstellingen de opmerking vorderen van hun, die nog lust hebben, ter naspooringe
der Leerstellinge aengaende de Daemonische Menschen of Bezetenen.
By manier van ene Nareden op de Verhandeling van den Hoogleeraer Timmerman,
heeft men ook in dit Stukje nog geplaetst eenige bedenkingen van een
ongenoemden, op het gedrag van Christus, omtrent de Bezetenen, zo in 't gemeen,
als te Gadara in 't byzonder. De Schryver stelt zich, ter ophelderinge van dit gedrag
van Christus, als geschikt naer het Volksbegrip en de Volkstael van dien tyd, voor,
‘historisch te bewyzen, dat de Jooden van Jesus eeuw, zo veelen niet van het
Sadduceeuwsch gevoelen waren, van den Messias, als één zyner kenmerken, de
uitdryving der Daemonen verwacht hebben.’ En dit leid hem verder; ‘ter overweginge
der Joodsche denkbeelden van Christus eeuwe, met opzicht tot de zoogenaamde
Daemonische of Bezetenen.’ Zy beweerden naemlyk, ‘dat zekere ziektens door
Daemons, of zielen van overledene menschen, in de levende vaarende, veroorzaakt
werden.’ - Op de ontvouwing van het een en ander komt onze Schryver bepaeldelyk,
tot het beoogde gedrag van Christus, en zegt: ‘Onder zulke verwachtingen der natie,
en by deeze joodsche gevoelens omtrent het ryk des Duivels, omtrent de Daemonen
en de bezetenen, genas nu Jesus, voldoende daardoor aan de behoefte zyner tyden landgenooten, om in hem den Messias te gereeder en te treffender te konnen
ontwaaren, niet alleen met der daad de kwaalen van allen, op eene wonderdadige
wyze, die hem onder den naam van bezetenen voorkwamen, maar handelde en
sprak daar by zodanig, als of de krankheden dier lyderen waarlyk van geesten
askomstig waren geweest. En komt hem onder anderen [naamlyk te Gadara] eens
een gewaande bezetene voor,
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die zich verbeeldde, van een geheel legioen van Daemonen bezeten te zyn, en die
hem uit naam derzelven verlof verzoekt, om, by hunne uitvaart uit den lyder, in eene
daaromstreeks weidende kudde varkens van eenige duizend stuks te mogen vaaren;
Jesus willigt, naar den uiterlyken schyn, het verzoek der gewaande Daemonen in,
terwyl hy in den gronde der zaake eigenlyk maar op het zelfde oogenblik, dat hy
den gewaanden bezetenen van zyne dolle razernye wonderdadiglyk geneest, door
een tweede wonderwerk, de kudde varkens in eene naby geleegene zee doet slorten
en verdrinken. Hy grypt daar door een allergewenscht geval, het geen zich hem van
zelve aanboodt, gereedlyk aan, om zyne tydgenooten daar mede, by hunnen
ingewortelden heerschenden denktrant, een doorslaandst bewys, zoo ver het voor
de hand mogelyk was, te geeven, dat hy de Messias moest zyn, gekomen, om,
volgens hunne verwachting van den Messias, 's Duivels ryk op aarde te verstooren,
en Gods ryk daar voor in de plaatze te doen komen.’ - Dit denkbeeld ontvouwt de
Autheur verder, en bevestigt het zelve, door ene vergelyking van dit gedrag met
andere handelingen van den Allerhoogsten, die meermaels gebruik gemaekt heeft
van dwalende Volksbegrippen. - Handelingen, die toonen, dat God, wetende dat
enkel tegenspreken geen Volksdwalingen kan uitrooien, zich voor eenigen tyd naer
dezelven schikt, en een langzamen weg gaet, als den besten, om, na verloop van
tyd, de Volksdwalingen, door ene verstandelyke overtuiging zyner redelyke en zich
oefenende schepzelen, allengskens te verzwakken, en eindelyk geheel te doen
verdwynen; wanneer de duisternis der dwalinge voor 't licht der waerheid moet
wyken. - Onderzoeklievende Lezers zullen in deze schrander uitgewerkte
bedenkingen nog al veel vinden, dat hunne aendacht gaende kan houden.
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De Eenzaame Kristen, of verzameling van Godvruchtige
Overdenkingen in de Eenzaamheid, door K.W. Oemler. Uit het
Hoogduitsch. Met eene aanprijzende Voorreden van den Hoogeerw.
Hooggel. Heer L. Meijer. S.S. Th. Dr. en Prof. Ordin. aan 's Lands
Hooge School te Franeker, enz. Eerste Stuk. Te Amsterdam, bij
M. de Bruijn 1789. Behalven het Voorwerk 148 bladz.
Naer de verschillende geestgesteldheid en onderscheiden denkwyze der menschen,
(die, in 't midden dezer verscheidenheid, gelyklyk het goede op het oog hebben,)
ontdekt men ook natuurlyk een verschillenden smaek in 't gebruik der middelen van
stichting. Beredeneerde voorstellingen behagen den enen; doch by den anderen
zyn ze te koel, om invloed op zyn hart te hebben; hem gevallen beter bespiegelende
overdenkingen, die hem als vervoeren; welken intusschen by den eerstgenoemden
even daerom minder geschikt geoordeeld worden, om dat ze meer op het
hartstogtlyke dan op het verstandlyke werken. Uit dien hoofde zal ook deze
verzameling van Godvruchtige Overdenkingen van den Weleerwaerden Oemler
natuurlyk zeer onderscheiden beoordeeld worden, en de onpartydigste Lezers
zullen, zo wy agten, met ons instemmen, dat dit zyn Geschrift best geschikt is voor
hun, die niet zo zeer voor bedaerde redeneeringen, als wel voor gemoedlyke
bespiegelingen vatbaer zyn: en van daer met welgevallen herhaelde voorstellingen,
geschikt om het hart aen te vuuren, lezen, die anderen integendeel mishagen. - De
hoofdonderwerpen, in dit Stukje, het welk door nog drie anderen staet gevolgd te
worden, overdagt, zyn; Het is mij goed nabij God te weezen. - God is Liefde. - Gods
Barmhartigheden hebben geen einde. - Het Woord is vleesch geworden. - Zyn
Weleerwaerde behandelt deze gewigtige onderwerpen, die zeker nooit te ernstig
nagedacht kunnen worden, volgens het bovenaengeduide, op zodanig ene manier,
dat zyn Geschrift een gemoedlyk stichtend Huisboek kunne zyn, voor hun die zich
met 's Mans denk-en schryfwyze verenigen. Tot een stael zyner maniere van
voorstellingen, die ons bovengezegde tevens opheldert, strekke hier zyne
overdenking, over 's menschen onagtzaem gedrag onder de Godlyke Barmhartigheid,
die echter, desniettegenstaende, genadig blyft volduuren. - Na ene
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algemene aenmerking over dit onderwerp, vervolgt hy indezervoege.
‘De wakkere Jongeling denkt niet aan zijnen Schepper in de dagen zijner Jeugd;
zijne edele krachten beweegen zich niet ter eere van zijnen Formeerder; alles wat
aan hem is zwijgt; dartelend in wellust en ijdelheid verloogchent hy Hem, die den
leevendmaakenden adem in zijne neusgaaten geblaazen heeft. - Geheel gevoelloos
onder het genot der beste zegeningen, die steeds op elkander volgen, en zijne
dagen en nachten vervrolijken, verlaat hij den rotssteen zijns heils: - zo verbloeit de
bloem, maar niet ter verheerlijkinge des Scheppers.
Zelfs de krommende Grijsaart wil met zijne graauwe hairen, en met zijne
wechgezondigde kragten nog den Heer niet vreezen; hij is bij de onledigbaare
volheid der beste zegeningen oud geworden, en nog is de Alomtegenwoordige hem
onbekend, dien hij door zo veele millioenen van weldaaden had kunnen zien,
gevoelen en smaaken. Groote God! welke schriklijke ervaaring! welke vreeslijke waarheid! schoon de
blinde mensch ondankbaar is te midden in den stroom uwer zegeningen, schoon
de wulpsche jonglingschap, die de beste uuren van een ras voortsnellend leeven
in de vermaaken eener zinlijke dartelheid verbeuselt, Uwe Goedertierenheden
koelhartig en gevoelloos geniet, en zijne oogen van de wonderen Uwer Godsliefde
met verachting aftrekt, schoon de beevende oude, die om den rand van het graf
heen strompelt, U niet dienen wil, en zonder dankende verwondering de
wechgeleefde dagen zijner hooggeklommen jaaren kan nadenken; evenwel blijft
Gij, o God! hun Hoogstgoed, Genadig en Barmhartig; nog zijt Gij niet moede, van
het werken aan hun welzijn, - nog doet Gij hun dagelijks de beste zegeningen van
Uwen goeden Hemel toevloeijen, - nog is de bornput Uwer Genade niet opgedroogd
- nog staan Uwe liefderijke armen open, - nog klopt Uwe erbarmende borst, - nog
wenken Uwe oogen hun ontferming in het hart, - nog draagt Gij hen op de armen
Uwer Vaderlijke langmoedigheid, - nog beleeven zij de dagen des heils! - nog schenkt
Gij hun jaaren van vriendlijk lokkende genade. Ach! ik verstom! ik verstom! aanbidlijke Hemelheer! groot zijn de wonderen
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Uwer Barmhartigheid, die Gij aan ondankbaaren bewijst! - ô wat zie ik! wat zie ik!
alle de wonderen Uwer Liefde staan voor mijne verbijsterende oogen, ik zie hen,
en een vervrolijkend gevoel doet mijnen Geest wechzinken in verrukkingen, die
onbeschrijflijk zijn.
Wanneer ik mij dit alles onder het denkbeeld breng, ben ik geheel aandacht,
geheel gevoel, geheel verwondering; hoe groot is Uwe Goedheid, o God! Uwe
Barmhartigheid jegens den Zondaar wordt mij eene ladder, bij welke ik opstijg, op
elke sporte met verbaazing stil staa, en opklim tot den hoogsten trap Uwer alles te
bovengaande Liefde, dien ik bereiken kan, van waar ik nederzie in de bedwelmende
diepte van den afgrond Uwer ontfermende Goedheid, en uitroepen moet, ‘oneindig,
onuitspreeklijk, en waardig den lof van eindloos voortrollende eeuwen is Uwe
Goedheid, o God! jegens den weerbarstigen en ondankbaaren zondaar!’

Waarneeming omtrent de Natuur en Geneezing der Koortzen, naar
het Engelsch van den Heer W. Grant, M.D. door F.J. Thomassen
à Thuessink, A.L.M. Phil. en 's Lands Med. Doctor, enz. enz. Eerste
Stuk. In 's Hage by I. van Cleef, 1789. Behalven het Voorwerk 158
bladz. in gr. 8vo.
De Schryver deezer Waarneemingen is een Man van uitsteekende bekwaamheden,
wiens Schriften de echte kenmerken van waare Geleerdheid, ryp oordeel, en
doordringende opmerkzaamheid draagen, en uit dien hoofde voor den Beoefenaaren
der Geneeskunde onontbeerlyk zyn. - De geest van orde, die in zyne Waarneemingen
heerscht, kan tot een modél verstrekken voor de zulken, die, zo gereedelyk, alles
wat zy by het Ziekenbed zien, onder den naam van Waarneemingen laaten drukken;
terwyl de inhoud der Waarneemingen zelf den Ervaarenen Artz tot niet weinig nut
kan verstrekken.
Wy onthouden ons over den inhoud der Waarneemingen zelven uit te weiden.
Het eerste Stuk, dat wy thans voor ons hebben, handelt over het soortgelyk
onderscheid tusschen de Koortsen, welke op verschillende Jaargetyden te Londen
worden waargenomen, en tevens de verschillende behandelingen der Ziekten, die
byna dezelven schynen te zyn, aan te toonen.
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De Heer THUESSINK, aan wien wy deeze Vertaaling verschuldigd zyn, en die ons
ook de Vertaaling der volgende Stukken belooft, heeft dezelve verrykt met eenige
Byvoegzels, welke achter het Werk zelven geplaatst zyn. Deeze hebben ten
onderwerp. 1) den invloed der Maan op verschillende Ziekten - meest uit TOALDO
en anderen overgenomen. 2) over de Natuur en naaste Oorzaak der Koorts; ook
hier wordt niets beslist, maar slegts de gevoelens der beroemdste Geneesheeren,
van BAGLIVIUS tot op CULLEN, voorgedraagen, waarby de Heer THUESSINK ten oogmerk
heeft te bewyzen, dat de algemeen aangenoomen leer omtrent de natuur der
Koortzen niet uit de Engelsche, maar uit de Nederlandsche, School is voortgekomen.
3) over de Geneezing der Koortzen, waarby de Schryver ten doel heeft, het thans
in Nederland zo algemeen heerschend misbruik van den Koortsbast, in de
tusschenpoozende Koortzen, een weinig te keer te gaan.
Dat hieromtrent misbruiken plaats hebben, willen wy den Heer THUESSINK gaarne
toestemmen, dan dat dit juist zo byzonder in ons Land het geval zoude zyn, komt
ons eenigzints vreemd voor; dewyl wy maar al te wel overtuigd zyn, dat men in
Engeland meer algemeen den Koortsbast toedient dan by ons, en het ons zeer
gemakkelyk zonde zyn eene tegengestelde stelling te bestryden, te weeten, dat
men in zommige gevallen, in ons Land, nog veel te huiverig is, dit middel toe te
dienen.

Nederlandsche Insecten, door J.Ch. Sepp. Te Amsterdam, by J.C.
Sepp, 1789. In quarto.
In drie Plaaten levert ons de opmerkzaame Sepp eene uitvoerige en naauwkeurige
aftekening eener Rupfe, door alle haare veranderingen tot in een Vlinder; welk Insect
hy te onderscheidenlyker gemaald en breeder beschreeven heeft, om dat deszelfs
veranderingen eenigzins byzonder zyn. De Rups zelve is, van wegen haare
gulzigheid, bekend onder den naam van Veelvraat; en Linnaus noemt haaren Vlinder
Phalena Rubi, of Braamuil, om dat de Rups ook op de Braambezien gevonden
(*)
wordt. Zy vervelt viermaal , en ondergaat telkens geene ge(*)

Nopens de vervelling, welke alle soorten van Rupsen, doch de eene meermaals dan de
andere, moeten ondergaan, ter oorzaake dat haare huid, welke zich niet genoeg kan uitzetten,
te eng wordt, voor het in uitgebreidheid toegenomen lichaam, tekent de Heer Sepp, ter deezer
gelegenheid, hier het volgende aan.
‘Vermits het uitwendige dezer Dieren, der Rupsen-Vel namentlyk, niet grooter kan worden,
maar door den wasdom van de inwendige deelen van het Dier te klein word, zo moet het zich
uit dien hoofde op eenmaal, en wel al het buitenste te gelyk, van het eigentlyke Lichaam des
Diers afzonderen. Deze aszondering heeft niet alleen maar betrekking op het Vel als Vel
alleen, maar ook op alles wat op en aan het zelve is: dus verwisselen of liever stroopen as,
ook alle de aldersynste, zo wel als aldergrofste Hairen, Doorens, Hoorens, Klaauwtjes en wat
dies meer is van eene Rups. Van hier is het ook, dat aan eene zodanige afgestroopte Huid
eener Rups, alle de zich aan dezelve bevindende Hairen enz. wezentlyke holle Buizen zyn,
in dewelken men met Microscopische hulp kan inzien, zo lang namentlyk, als het asgestroopte
Vel der Rups zyne vogtigheid of zweet, welke het onder het vervellen verkreegen heeft, nog
bezit; want deze vogtigheid, of dit zweet, verdroogende, krimpt alles aan het Vel in elkanderen.
't Is zeer ligt te begrypen, dat, zal 'er zo eene volmaakte loslaating van alle de uitwendige
deelen eener Rups geschieden, gelyk 'er by het vervellen moet geschieden, en ook werkelyk
plaats vind, dat tot deze afzondering eenige tyd nodig is: hierom is het dan ook, dat alle
Rupsen twee, drie, vier, ja zomtyds meer dagen, tot deze afzondering van hunne oude huid,
zich stil ter neder zetten, en, om zo te spreeken, als met gelaatenheid afwachten, zonder in
dien tyd eenig Voedzel te gebruiken; 't welk men als dan op 't vervellen zitten noemt. Zeer
geredelyk kan men dit zien, of eene Rups op 't vervellen zit, of niet, door de verschuiving of
verplaatzing van den ouden Kop: want deze begint, zo dra een Rups zich op 't vervellen zet,
terstond geheel naar beneden te zakken, tot voor het Gebit of den Mond van den nieuwen
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ringe verandering van koleur en gedaante van opperhuid. Met de vierde vervelling
volwassen, en steeds in schoonheid toegenomen zynde, schikt zy zich egter nog
niet ter verandering in eene Pop; maar blyft bestendig haar voedzel gebruiken. Hier
mede volhardde zy, volgens de waarneeming van den Heer Sepp, na haare laatste
vervelling, in 't begin van Augustus, zo lang hy haar Willige bladen verzorgen kon.
Met den invallenden Herfst dit voedzel missende, en nu geen trek tot ander voedzel

Kop, waardoor het dus ook aan eene Rups, in dien staat zynde, volstrekt onmogelyk is iets
te kunnen vreeten.’
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schynende te hebben, bleeven deeze zyne verzamelde Rupsen, zonder iets te
nuttigen, al vast rond kruipen, tot dat de vermeerderde koude van het Jaarsaisoen
hen eene schuilplaats deed zoeken, onder de dorre bladen en andere ruigte, die
hy haar gegeeven had, waar onder elk deezer Rupsen zich geheel in elkander rolde,
om dus, nog als Rups, te overwinteren. ‘Of zy, (zegt hy) deze in elkander gerolde
gedaante aanneemen, om haare uitwaassemingen des te minder te doen zyn in
den Winter, wanneer zy toch geen voedzel, zo 't my is toegescheenen, gebruikten;
dan of zy dit doen om de inwendige warmte, om zo te spreeken, als meerder by
elkander te houden, is my onbekend, doch het eene of andere schynt niet
onwaarschynlyk te weezen.’ - In deezen stand bleeven, gelyk hy ons verder berigt,
ten

die Rupsen tot den 25 Maart, in 't volgende jaar, toen een warme dag haar zich
op nieuw deed beweegen, 't welk vervolgens, by aanhoudende warmte, meerder
toenam. Zy verkoozen egter geen voedzel te gebruiken, en 't liep aan tot in 't begin
van May, eer zy zich, ter veranderinge in eene Pop, een spinzel vervaardigden,
dan, eer ze hier toe kwamen, sneuvelden 'er veelen, ‘en zulks scheen,’ zegt onze
Waarneemer, ‘niet veroorzaakt te worden door eene schielyke en geweldige
berooving van het Leeven, maar door een langzaam verminderen en uitteeren van
alle vermogens en krachten des dierlyken leevens; waardoor ze al langzaamerhand
haare grootte en schoonheid verlooren, tot dat ze, in eene onaanzienlyke gedaante,
geheel ingekrompen, stierven.’ - Deeze Rupsen, die eenige dagen noodig hebben,
om hun spinzel, 't welk zy ongemeen lang en ruim maaken, te vervaardigen, liggen
langer, dan andere Rupsen gewoonlyk doen, op haare verandering: 'er verliepen
altans, volgens dit berigt, van toen af, dat de Rups zich begon in te spinnen, tot op
haare verandering in eene Pop, niet minder dan 17 dagen; waar uit vervolgens de
Vlinder hervoortkwam.
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Verhandelingen uitgegeeven door Teyler's tweede Genootschap.
Zevende Stuk. Te Haarlem by J. Enschedé en Zoonen en J. van
Walre, 1789. Behalven de Voorreden 377 bladz. in gr. quarto.
Het verschillend oordeel over de geloofwaardigheid van HERODOTUS als
Geschiedschryver, en 't belang dat men 'er in stelt, om, op goede gronden, zo veel
mogelyk zy, te bepaalen, in hoe verre men zich al of niet op hem moge verlaaten,
heeft de geagte Leden van TEYLER's tweede Genootschap bewoogen, om ter
Prysverhandelinge voor te slaan, het opstellen eener historie- en oordeelkundige
verhandeling, ‘over de waare verdiensten en geloofwaardigheid van HERODOTUS als
historieschryver, in aanmerking genomen den tyd en de omstandigheden van zyn
leeven; de meerdere en mindere moeielykheid om nauwkeurige berichten te
verkrygen aangaande de zaaken door hem te boek gesteld; de voorlichting, welke
hy kan gehad hebben van vroegere of gelyktydige schryvers, als mede in hoe verre
de berispingen en beschuldigingen, tegen HERODOTUS, van oude schryvers, en
inzonderheid van PLUTARCHUS ingebragt, voor gegrond, of ongegrond, kunnen
gehouden worden?’ - Aan dit Voorstel nu heeft, op eene uitmuntende wyze, voldaan
de Wel Edele Hooggeleerde Heer Mr. KORNELIS WILLEM DE RHOER, Hoogleeraar in
de Historien en Welspreekendheid op de Geldersche Hooge School van Harderwyk;
weshalve hem ook de gouden Eerprys toegeweezen zy.
Men heeft des Hoogleeraars Verhandeling, (oorspronglyk in 't Latyn geschreeven,)
te gelyk met eene Nederduitsche Overzetting gemeen gemaakt. Dezelve is, na
eenige voorafgaande aanmerkingen over dat onderwerp, en het bedoelde beloop
van dit Geschrift, tweeledig. Het eerste gedeelte gaat over de dwaalingen van
HERODOTUS, waartoe hy zonder erg of list kon vervallen: en het tweede is geschikt
tot een onderzoek, of HERODOTUS in zo verre den pligt van een eerlyk man zoude
vergeeten hebben, dat hy niet geschroomd zou hebben, om zyn werk met leugen
en lastertaal te bezwalken. Ten opzigte van het eerste spoort onze Autheur
aanvanglyk op, de bronnen der geschiedenissen van HERODOTUS, mitsgaders
derzelver zuiverheid en gebreken; en daarop ontvouwt
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hy de oorzaaken, door welken de geschiedkunde bedorven geworden is, die hy
voornaamlyk tot de vyf volgende brengt: (1.) de neiging tot fabelen; (2.) de
overdreevene Vaderlandsliefde; (3.) de ligtgeloovigheid in 't aanneemen van berigten,
nopens minder bekende en verafgelegen landen; (4.) het bygeloof, en eindelyk (5.)
de gebreklyke kennis van de vermogens der natuur, en van de uitwerkingen der
natuurlyke oorzaaken. Zyn Ed. ontvouwt den nadeeligen invloed van 't een en 't
ander op de Geschiedschryvers afzonderlyk, en brengt dit telkens over op
HERODOTUS; by welke gelegenheid hy dan zodanige berigten van dien Schryver
nagaat; welken aanleiding gegeeven hebben, om zyne geloofwaardigheid in twyfel
te trekken: waaruit men gereedlyk kan nagaan, dat HERODOTUS, schoon hier en
daar, by mangel van genoegzaame kunde en onderrigting, misleid, egter over 't
geheel het character heeft van een geloofwaardig Geschiedschryver, die zyne
berigten, naar zyne beste kennis, getrouwlyk medegedeeld heeft. - Dan hier tegen
komt PLUTARCHUS op, als die de goede trouw van deezen Geschiedschryver ten
sterksten loochent, in een daar toe opzetlyk vervaardigd geschrift, getyteld, de
lasterzucht van HERODOTUS; 't welk den Hoogleeraar DE RHOER noodzaakt, hierop
byzonder staan te blyven; waar toe hy dan het laatste gedeelte zyner Verhandelinge
schikt. Hy maakt dit gedeelte tweeledig, in navolging der bezwaaren van PLUTARCHUS,
die in twee hoofddeelen vervat zyn; behelzende het eerste de meer in 't algemeen
voortgebragte beschuldigingen; en gaande het volgende over de verhaalen, welken
HERODOTUS kwaadaartig, tot schande der Grieksche Staaten, geboekt zou hebben.
- De Hoogleeraar toont ten duidelykste de valschheid of ongegrondheid dier
bezwaaren, mitsgaders van eenige andere stukken, welken PLUTARCHUS aan
HERODOTUS ten laste legt, en merkt te gelyk aan, dat PLUTARCHUS, schoon een man
van groote en uitsteekende kundigheden, waar aan wy voorzeker zeer veel te danken
hebben, zich niet zelden met drogredenen behelpt, en ook onderwerpen, welken
hy in zeker oogpunt geplaatst wilde hebben, zelfs tegen zyn beter weeten aan,
zomtyds verkeerd voorstelt; hetwelk de Hoogleeraar met eenige voorbeelden bewyst.
- - Wyders deelt hy ons, het opgemelde geschrift van PLUTARCHUS over 't geheel
overziende en beoordeelende, des aangaande het volgende mede.
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‘1. Dat de schryvers, welke door Plutarchus ter wederlegging van Herodotus worden
aangevoerd, geene groote noch ook veelvuldige dwaalingen in zyn werk schynen
te hebben opgemerkt. Indien wy enkel het getuigenis van Aristophanes den Boëtier
uitzonderen, ingevolge waar van de naam der bevelhebbers der Thebaanen by
Thermopyle niet Leontiades, zo als Herodotus verhaald had, maar Anaximander
zoude zyn geweest, is al het overige, het geen uit die schryvers wordt aangevoerd,
bykans enkel ingericht, om te toonen, dat Herodoot zomtyds zulke dingen met
stilzwygen heeft voorbygegaan, die hy wel had mogen of moeten te boek stellen,
of in tegendeel voorvallen vermeldt, waarvan men elders geen het minste gewag
vindt gemaakt. Hoe zeer dan ook Plutarchus zyne lezers in het denkbeeld zoekt te
brengen, als of hy met zyn werkje enkel bedoelde om de lasterzucht van Herodoot
te gispen, zonder zich over zyne overige sprookjes en onwaarheden uit te laaten,
als zynde deezen, volgens zyne gedachten, ontelbaar, en een onderwerp, dat veele
boekdeelen zoude kunnen beslaan, zo is echter de bittere schryftrant, waarmede
dit boekje is opgesteld, myns bedunkens, genoegzaam, om deze snorkery te
wederleggen, als wordende daarin alles, wat maar eenigzins ten bezwaar van onzen
schryver konde dienen, byeen geraapt en op een gestapeld. Hierby zal een ieder
met my moeten erkennen, dat leugen en lasterzucht te naauw aan elkander
verbouden zyn, dan dat men deze smetten in eenig schryver naauwkeurig zoude
kunnen uit elkander zetten. Het koomt my derhalven voor, dat de arbeid van
Plutarchus niet geheel zonder vrucht geweest is, als kunnende ten bewyze strekken,
dat die Geschiedschryvers, waarvan hy gebruik gemaakt heeft, geene groote feilen
en misslagen in Herodoot hebben erkend.
2. Vervolgens meen ik getoond te hebben, hoe ook zulke plaatzen, welke door
Plutarchus worden bygebracht, om 'er de lasterzucht van Herodoot uit te betoogen,
dikwerf de doorslaandste blyken geeven van die eenvoudige oprechtheid, welke in
zyne schriften allezints doorstraalt, en waardoor hy werdt aangespoord om de
waarheid te zeggen, zelfs ten koste dier eigenliefde, welke de Grieken zo zeer had
ingenomen, en dien onberedeneerden afkeer, waar mede zy de zogenaamde
barbaaren behandelden, hoe zeer ook de oprechtheid der verhaalen 'er by mogt ly-
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den. - De beschuldiging derhalven, die men tegen Herodotus heeft ingebragt, dat
hy namelyk den roem van Griekenland met een kwaadaartig opzet zoude hebben
verdonkerd, strekt zelfs, in het waare oogpunt geplaatst zynde, ten klaaren bewyze,
dat de verhaalen van onzen schryver nog niet besmet waren met die onbedrevene
lofredenen, waar mede de Grieksche dichters en redenaars naderhand de
geschiedenissen van hun land hebben vervalscht.
3. Daar de Grieksche burgerstaten nimmer eensgezind waren, had de nayver, of
vyandschap, die 'er tusschen dezen plaats had, dikwerf ten gevolge, dat onze
schryver zig genoodzaakt zag, om zeer tegen elkander aanlopende verhaalen te
boek te stellen, die dan gewoonlyk neerkwamen op den roem en lof van dat volk,
waarvan deze berichten afkomstig waren, en tot last en schande hunner nabuuren
moesten strekken. Deze omstandigheid wordt door Plutarchus in een zeer ongunstig
en verkeerd daglicht geplaatst, wanneer hy Herodoot zelven wil doen voorkomen,
als had hy zulke lasterlyke berichten, als de Grieken ten kosten hunner mede
vrystaten verspreid hadden, eerst verzonnen, en door zyne schendzieke pen aan
de aankomelingschap overgebragt.’
In ieder gedeelte deezer Verhandelinge toont de Hoogleeraar DE RHOER zyne
uitgestrekte beleezenheid en ervarenis in de aloude Historie, en hy maakt 'er telkens,
in verscheiden omstandigheden, een recht oordeelkundig gebruik van; waardoor
hy deeze en geene berigten van HERODOTUS, die men wel eens ongunstig beschouwd
heeft, in het juiste daglicht plaatst; toonende wel byzonder dat veelen zyner
verhaalen, die in vroeger tyden ongeloovelyk voorkwamen, en die de Romeinen,
boven al met eene veragting der Grieksche Schryveren bezield, als belachlyk of
ongegrond verworpen hebben, integendeel gansch aanneemlyk zyn, naar uitwyzen
van 't geen ons de laatere kennis van de zeden en handelingen veeler Volkeren
aan de hand gegeeven heest. - Men moet des, gelyk hy ten besluite opmerkt,
erkennen, dat HERODOTUS, hoewel niet vry van misslagen, waar toe hy in het tydperk
en de omstandigheden zynes leevens natuurlyk moest vervallen, over het geheel
ongelyk geloofwaardiger is, dan zyne tegenpartyders hem beschouwen; en dat men
hem gegrond vry konne spreeken van immermeer opzetlyke en voorbedagte
onwaarheden te boek ge-
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steld te hebben. Te regt betuigt daarom de Hoogleeraar, op het einde zyner
Verhandelinge: ‘Ik acht het dan voor zeker, dat het Werk van deezen Schryver te
houden zy, en aan de nakomelingschap zal overgaan, als eene onschatbaare
verzameling van Grieksche en uitheemsche gedenkstukken, welker waarde en
geloofwaardigheid by de moeite van een ernstig onderzoek van tyd ryst, naar maate
de oudheidkunde van den onderzoeker zig ook onder het bewerken meer en meer
uitbreid.’

Raadgeeving aan het Volk van Vrankryk. Uit het Fransch vertaald.
Te Dordrecht by A. Blussé en Zoon, 1789. Behalven de Voorreden
239 bladz. in gr. 8vo.
Dit Stukje werd in het Fransch geschreven toen de tegenwoordige Nationaale
Vergadering van dat Ryk, door den Koning beloofd, maar eer zy nog was by een
geroepen. De zeldzaamheid deezer groote gebeurtenisse by een Volk, dat, langer
dan anderhalve eeuw, door eene bykans willekeurige magt geregeerd, eindelyk de
gelegenheid bekoomt om zich in Vryheid te herstellen, en zyne rechten, de rechten
van den mensch en van den burger, te doen gelden, moest natuurlyk de pennen
der zodanigen, welken bekwaam waren, of zich bekwaam oordeelden, om, in deezen
zo belangryken, en tevens zo hachelyken, toestand van zaaken, goeden raad te
geeven, aan werk helpen. Het is niet te verwonderen, dat, by eene zo gewigtige
gelegenheid, veele Werken zyn in het licht gekomen, welke meer blyken draagen
van verwaandheid, of, ten besten genomen, van welmeenende voorbaarigheid, dan
van weezenlyke kundigheden, doorzicht in het beloop der menschelyke zaaken, en
bedrevenheid in het bestuuren derzelve. Onder eenen zo grooten hoop wordt,
evenwel, doorgaans iets goeds, en veeltyds iets uitmuntends gevonden: en indien
Eerzucht, of nog laagere bedoelingen, den schryflust van veelen deeden ontwaaken,
de voortreffelyker beginsels van Liefde tot het Vaderland, en tot het menschdom,
moesten ook by edeler gemoederen niet buiten werking blyven. Tot deeze laatsten
schynt ons de ongenoemde Schryver te behooren van het Werkje, dat wy hier den
Leezer aankondigen.
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(*)

Na eene korte Voorreden gericht tot het Volk van Vrankryk , over deszelfs
hachelyken toestand en plicht om van de zich aanbiedende gelegenheid gebruik te
maaken tot herstelling der Constitutie en tot verbetering van gebreken, volgt het
Werk zelve verdeeld in vier Hoofdstukken.
Het Eerste Hoofdstuk heeft tot zyn opschrist: Van het geene men behoort te
weeten, om voor de tegenwoordige belangens nuttig te zyn. - Het Tweede handelt,
Van de Fransche Regeering zo als dezelve thans is. De grove gebreken, welke in
het gemelde Ryk in een verloop van zo veele eeuwen zyn ingeslopen, zo ten opzichte
van de eigendunkelyke magt der Koningen, als met betrekkinge tot de burgerlyke
en lyfstraflyke Wetten, worden hier nadruklyk voorgesteld.
Maar het belangrykste is het Derde Hoofdstuk. Dit is tevens het grootste, als
loopende van bladz. 46 tot bladz. 190, en bevattende dus ruim drie vyfde deelen
des geheelen Werks. Het Opschrift is; Van de Fransche Regeering, zo dezelve
behoord te zyn. Vooraf gaan verscheidene gegronde aanmerkingen over de
verschillende regeeringsvormen, waaromtrent het gebrekkige van derzelver gewoone
verdeelinge in alleenheerschingen, regeeringen des adels of van de voornaamsten
(†)
(‡)
des lands, en volksregeeringen wordt aangetoond . ‘Men ziet, zegt de Schryver ,
dat men zich aan geen iedele naamen, die men aan de staaten geeft, moet binden;
dat die naamen noch de overeenstemming, noch de verschillen, die tusschen hen
plaats hebben, aantoonen; dat die naamen, noch de deugd, noch de ondeugd, die
in derzelver staatsgesteldheid stand grypt, doen kennen; dat wanneer men zegt dat
een koningryk is een alleenheersching, men dan noch niet weet welk voordeel
gehecht is aan het vermogen van den vorst, mitsgaders of dat

(*)

(†)
(‡)

Dit Volk schynt hier eenigzins met zichzelven verward te worden. Ten minsten op bl. VI
ontmoeten ons deeze woorden: ‘Gevoelt al het gewigt der zaaken die gy hebt te verdeedigen:
verliest dezelve geen oogenblik uit het gezigt, en behoed u voor verwytingen over begaane
kleinigheden aan een Hoogaanzienlyk Volk, zo waardig van u te worden bemint.’ Ware deeze
Voorreden gericht tot de Nationaale Vergadering, dan was de meening duidelyk: nu verstaan
wy ze niet.
Bl. 47.
Bl. 65.
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vermogen gelyk staat met de tusschen beide komende magten, of het volk is vry of
slaafsch, en of het is gelukkig of ongelukkig; dat de aanhangers van dit zoort der
regeering, zo men haar in derzelver algemeene en byzondere betrekking beschouwt,
geen recht hebben om te besluiten, dat een staat, om dat hy die naam draagt, wel
wordt bestiert, en dat de menschen 'er gerust en vergenoegt in leeven; dat de
Voorstanders van een Algemeenebest geen meer reden hebben een regeering te
benoemen, om dat dezelve de tytel van algemeenebest voert; dat men de vorming
van ieder maatschappy wel onderzoeken, en de woorden ter zyde stellen moet, om
'er een geschikt oordeel over te kunnen vellen.’ - Vervolgens handelt dit Hoofdstuk,
in elf onderdeelen of paragraaphen, van de noodzaaklykheid om de wetgeevende
magt van die der uitvoerende te scheiden. - Van de vorming eener wetgeevende
magt, uit de drie standen van het ryk. - Aanmerkingen over deeze standen. - Van
de middelen, die de Wetgeevende magt verhinderen zich te buiten te gaan. - Van
de rechten en verrichtingen der wetgeevende magt. - Van de rechten en verrichtingen
der uitvoerende magt. - Van de vryheid der drukpers. - Van de herroeping en
intrekking van 's Konings gezegelde lastbrieven, of LETTRES DE CACHET. - Van de
vernietiging der brieven van genade of vergiffenis, anders BRIEVEN VAN PARDON. Van de algemeene grondregel, die tot een leidsman in de hervorming onzer wetten
behoord te dienen. - Van de rechterlyke magt. - Van de bestierende magt. Wat de
Schryver onder deeze laatste benaaming begrype, blykt uit het begin der afdeelinge.
(*)
‘De landschapsvergaderingen , zegt hy, moeten plaats hebben om de wetten, die
tot de bestiering der geldmiddelen als anderzints betrekkelyk zyn, uit te oeffenen,
gelyk de rechterlyke magt, die, welke de burgerlyke en lyfstraffelyke aangaan, moet
uitvoeren; zy moeten zich bezig houden met het inzamelen der lasten, het
onderhouden der wegen, der grachten, rivieren en verscheide andere gewichtige
(†)
voorwerpen en zaaken . Het Vierde Hoofdstuk heeft tot titel. Van de magt der

(*)
(†)

In het Fransch Assemblêes Provinciale.
Bl. 175.
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algemeene staaten, en de overeenstemming die 'er tusschen de drie standen
behoord plaats te hebben. Gemaklyk begrypt men, dat de Schryver den Algemeenen
Staaten de opperste magt toekent. Het begin van dit Hoofdstuk is ‘De algemeene
staaten kunnen alles doen; in hunne handen zyn alle zoorten van magt vereenigd.’
En kort daarna, ‘Wanneer de staaten vergadert zyn, heeft de koning geen het minste
(*)
gezag .’ Deeze stellingen worden vervolgens ontwikkeld en aangedrongen.
Op dit alles volgt nog een Aanhangsel, waarvan men het oogmerk eenigzins kan
afleiden uit de woorden, met welke het begint ‘Ik heb dit werk begonnen en geëindigt
wanneer verkeerde en staatzugtige lieden zich aan het hoofd der regeering
bevonden; een vaderlandlievend staatsdienaar is hun opgevolgd, en ik heb niets
verandert..... De daadelyke toestanden der verdienstelyke mannen zyn wel
waargenomen, en hier uit zyn eenige aanmerkingen, die niet nutteloos kunnen zyn,
gebooren.’
Gaarne zouden wy onzen Leezeren nog iets tot een staal van de schryfwyze des
opstellers mededeelen, en daartoe zoude het ons niet aan stoffe ontbreeken. Het
werk blykt allezins het voortbrengsel te weezen van eenen moedigen,
vryheidlievenden, schranderen, en in de geschiedenissen en tegenwoordige
gesteldheid van zyn Vaderland bedreven man. Alleen de bedenking, dat ons
tegenwoordig bericht naar evenredigheid der grootte van het Stukje te lang zoude
worden, wederhoudt ons van hier in te voegen, het geen de Schryver van bladz.
112 tot bl. 117 zegt, raakende de Vryheid der Drukpers. Doch wy willen liever alle
beminnaars van waare vryheid, allen welken eenig deel neemen in het lot van zo
veele millioenen hunner medemenschen, tot het Werk zelve wyzen; terwyl wy echter
den geenen, welken het Fransch maatig zyn, het Oorspronglyke aanraaden boven
eene Vertaaling. De Overzetter komt ons voor op verscheidene plaatzen de meening
van den Schryver niet naauwkeurig gevat te hebben, en is, in de geslagten der
Naamwoorden, en andere deelen der Taalkunde, somtyds vry gebrekkig.

(*)

Bl. 191.
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De Bastille beschouwd, met eenige byzonderheden daar toe
betrekkelyk. Te Amsterdam by W. Holtrop, 1789. in gr. 8vo. 60
bladzyden, buiten het Voorbericht.
In een zo klein bestek, zal de Leezer geene uitvoerige beschryving of geschiedenis
van dit nog onlangs verschrikkelyke gebouw verwachten. Ondertusschen behelst
dit Stukje genoeg om een denkbeeld te geeven van deszelfs eislykheid, en van de
ellende der aldaar door de willekeur der Staatsdienaaren opgesloten gevangenen.
Men kan het in een half uurtje doorleezen, en 'er eenigermaate de vreeslyke gevolgen
van eigendunkelyk gezag uit leeren kennen.
Behalven het geen de titel belooft, is 'er nog bygevoegd een Plan, of platte grond
van dit nu vernielde werktuig der dwingelandy.

Lessen over de Redekunst en fraaie Weetenschappen van Dr.
Hugo Blair, een van de Predikanten der Hoofdkerk, en Hoogleeraar
in de Redekunst en Fraaije Weetenschappen aan de Hoogeschool
van Edinburg. Naar den derden Druk, uit het Engelsch. IIde Deel
Te Deventer, by L. Leemhorst, 1789. in groot octavo 390 bladz.
Daar wy, by gelegenheid der uitgave van het Eerste deel deezes voortreflyken
Werks, het ontwerp en de schryfwyze van den Hoogleeraar BLAIR, met lof gedacht
(*)
hebben , zullen wy 'er thans niets meer van zeggen, dan dat dit Tweede deel, op
dezelfde wyze als het eerste, naar hetzelfde doeleinde voortgaat. De Hoogleeraar
handelt in hetzelve, over de Figuurlyke Taal, en de algemeene Karakters van den
Styl. Over het openbaar Spreeken. Geschiedenis der Welsprekenheid, zo der
Grieksche, Romeinsche als hedendaagsche, gestaafd door voorbeelden en
Uittreksels uit DEMOSTHENES en CICERO. Over de onderscheiden soorten van
openbaare Redevoeringen, zo in Volksvergaderingen, als voor de Balie, en op den
Kansel. De Behandeling eener Redevoering in alle haare deelen, als de Inleiding,
Afdeeling, Verhaal en Verklaaring. Over het betoogend en hartstochtelyk gedeelte

(*)

N. Alg. Vad. Letteroef. III. D. 1. St. bl. 505.
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van dezelve, benevens de uitvoering of mondelyke voordragt. Wordende dit Deel
besloten, met eene beschryving der Kunst, om zich tot eenen Redenaar te vormen.
‘Men kan (zegt de Hoogleeraar BLAIR) de Welspreekendheid in drie soorten of
trappen verdeelen. De eerste en laagste is die, welke alleenlyk bedoelt de
toehoorders te vermaaken. Van dien aart is gemeenlyk de Welspreekendheid in
openbaare Lofredenen, Inwydings-redevoeringen, Aanspraaken aan groote Mannen,
en dergelyke meer. Deze soort van Redevoeringen is niet geheel te verwerpen. Zy
kunnen tot eene onschuldige uitspanning en een aangenaam onderhoud voor den
geest verstrekken, en tevens met veele nuttige gedachten doorvlogten zyn. Men
kan echter niet ontkennen, dat, wanneer de Spreeker verder niets bedoelt dan te
praaten en te vermaaken, de kunst dan ligtelyk in ydelen praal ontaardt, en het
Opstel laf en verveelend wordt.
Een tweede en hooger trap der Welspreekendheid is die, wanneer de Spreeker
niet blootelyk bedoelt te vermaaken, maar tevens te onderrichten, te leeren, te
overtuigen: wanneer zyne Kunst haare kracht oeffent in het verdryven van
vooroordeelen tegen zich zelve en zyne zaak; in het kiezen van de meest gepaste
bewyzen; in het krachtig staaven van deezen, in dezelve in de beste orde te schikken,
en met de meeste gepastheid en schoonheid voor te stellen; en in ons voor te
bereiden om zodanig oordeel te vellen, of de zaak van dien kant te beschouwen,
als hy bedoelt. Hierin is voornaamelyk de Gerechtelyke Welspreekendheid gelegen.
Maar 'er is nog een derde en merkelyk hooger trap van Welspreekendheid, welke
op des menschen geest vry grooter magt oeffent. Door middel van deze worden wy
niet alleen overtuigd, maar tot deelneeming bewoogen, geroerd, en met den Spreeker
weggesleept; onze driften ryzen tot eene gelyke hoogte met de zynen; wy geraaken
in dezelfde aandoeningen met hem; wy beminnen, wy haaten, wy worden toornig,
naa dat hy ons die driften inblaast; hy maakt ons vaardig om met nadruk en vuur te
besluiten of te handelen. Geschillen in Volksvergaderingen openen het schoonste
veld voor deze soort van Welspreekendheid, ook is dezelve van den Predikstoel
niet uitgeslooten.
Ik moet hier eene aanmerking maaken, en deze is van gewigt: dat naamelyk die
hooge Welspreekendheid,
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waar van ik zoo even gesprooken heb, altoos de uitwerking is van drift. Door drift
verstaa ik hier dien toestand der ziele, wanneer zy door zeker voorwerp, waarin zy
belang stelt, in beweeging gebracht, en als in vuur gezet is. Men kan door bloote
redenen en bewyzen anderen wel overtuigen, en zelfs overreden tot handelen: maar
die graad van Welspreekendheid, welke de verwondering der menschen verwekt,
en iemand eigenlyk den naam van eenen Redenaar waardig maakt, wordt nimmer
zonder drift of vuur gevonden. Zodanige graad of drift, als geschikt is om de ziel op
te wekken en te ontvonken, zonder haar echter buiten haar zelven te brengen, is
gemeenlyk bevonden de menschelyke vermogens te verhoogen. De ziel wordt daar
door oneindig meer verligt, doorzichtiger, kloeker, en mannelyker, dan zy gewoonlyk
is in bedaarde oogenblikken. De man, die door eene sterke drift in beweeging is
gebracht, vertoont zich veel grooter dan op andere tyden. Hy gevoelt zich veel
sterker; hy brengt verhevener denkbeelden voort; maakt veel hooger plans, en voert
dezelven uit met eene stoutheid en een geluk, welke hy, by andere gelegenheden,
voor onmogelyk zoude hebben gehouden. Maar byzonder ziet men die kracht der
drift in het overreden. In drift is vast elk mensch welspreekend: hy is dan om woorden
en bewyzen in 't minste niet verlegen; Hy deelt, door eene soort van aansteekende
Sympathie, de levendige gewaarwordingen, welke hy gevoelt, aan anderen mede;
zyn gelaat en gebaarden zyn zelfs overredend, en de Natuur vertoont zich hier
oneindig vermogender dan de Kunst. Hierop is gegrond de zo waare als bekende
regel:
- Si vis me slere, dolendum est
Primum ipsi tibi.

Uit deze grondstelling, dat alle hooge Welspreekendheid uit drift ontstaat, spruiten
verscheidene gevolgen voort, welke onze opmerking verdienen, en welker melding
de gemaakte grondstelling nog meer zal bevestigen. Van hier toch die algemeen
erkende uitwerking van het enthusiasme, of van elke soort van vuurigheid in eenen
Redenaar, op de gemoederen der Toehoorders. Van hier, dat alle kunstige
declamatie, en gezochte sieraaden van den styl, welke bewyzen zyn van eene
bedaarde en koude ziel, zo weinig met overredende Welspreekendheid kunnen
bestaan. Van hier, dat alle gemaaktheid in gebaarden en
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uitspraak de indrukken, welke de Spreeker wil maaken, zo zeer verzwakt. Van hier,
dat eene Redevoering, welke wy leezen, ons veel minder aandoet, dan wanneer
zy in 't openbaar wordt uitgesprooken; om dat zy in het eerste geval minder den
schyn heeft van warm uit het hart te komen. Van hier, dat een koud Redenaar
hetzelfde beteekent als een Redenaar zonder Welspreekendheid. Van hier, dat de
Twyfelaar, die altoos in onzekerheid is, en van geen ding sterk geroerd wordt, als
mede de listige Huurling, welke vermoedt wordt meer den schyn van drift aan te
neemen, dan dezelve te voelen, in het openlyk spreeken zo weinig invloed hebben
op de gemoederen der menschen. Van hier eindelyk, de noodzaakelykheid om in
alle gevallen waar het op overtuigen aankomt, belangeloos voor zich zelven en
yverig te zyn, of ten minsten daar voor gehouden te worden.’

Echte Sterrenvoorzegkundige Brieven, van den waereldberoemden
Astrologist J.C. Ludeman, behelzende 's mans Voorspellingen
over de Jaaren, 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787.
1791 en 1792. Eerste verzameling. Naar het eigen handschrift,
onder een van des Autheurs bloedverwanten berustende. Uit het
Hoogduitsch overgezet. Alom te bekomen. In quarto 135 bladz.
Ondanks de hooge Regeering van Friesland, in den jaare 1774, by gelegenheid dat
Mercurius en Mars zeer na voorby onzen aardbol zouden loopen, openlyk, op het
bericht van kundigen, en tot bedaaring van ontruste gemoederen, verklaard heeft:
dat de beweegingen der Planeeten geenen invloed op de Aarde hebben. Ondanks
de sterrenkundige FUS en EULER te Petersburg, tien jaaren laater aangetoond
(*)
hebben , dat een Komeet, zo groot als de Aarde zelve, wanneer zy die op haaren
weg ontmoetede, dezelve wel zou doen wijken; maar 'er geen andere schade aan
zou kunnen toebrengen, dan dat de dag, op zyn hoogst, vier dagen na elkander, 6
uuren korter zou worden. Ondanks alle sterrenkundigen de Astrologie voor een
ingevoerd bedrog der Chal-

(*)

In hunne Recherches sur le derangement d'une Cométe; qui passe pres d'une Planéte. In
de Memoires de Mathematique et de Physique d'Academie Royale des Sciences à Paris.
Tom. X. 1785.
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deeuwen houden, alleen uitgevonden om onkundigen de beurs te ligten, en om
dezelfde reden ook tot onze tyden overgebragt; ondanks dezelve door duizend
gezonde redenen in het waare daglicht gesteld, en het valsche der onderstellingen
aangewezen is; zo zyn 'er nog menschen in het thans zoo verlicht Europa, welke
aan die grollen geloof geeven; ja, 'er zyn nog bedriegers in ons Vaderland, die den
kortzigtigen daar mede verleiden.
De bekende Doctor LUDEMAN, die zich in Amsterdam, vooräl met het trekken van
Horoskoopen heeft opgehouden, en zich daar door eenen naam heeft gemaakt;
was, na zyn' dood, de voorgewende Autheur van eenige zogenaamde voorspellende
boeken, van welken men zommigen, tot schande der Natie, verscheidenmaalen
heeft moeten herdrukken. De bekende gebeurtenissen in ons Vaderland, zedert
den Oorlog der Engelschen met de Americaanen, lagchten de Hebzucht veel te
aanlokkelyk aan, om, nu alles reeds geschied is, niet te voorspellen wat 'er
geschieden zou. En hier toe moest de naam van LUDEMAN weder op eene zeer
onbillyke wyze misbruikt worden. Of kan het eenigzins gebillykt worden, dat men,
onder den gefingeerden naam eenes bloedverwants (zo als JAN HENDRIK BRUTZSTEIN
te Haarburg hier voorkomt) den dooden, met zogenaamde nagelaaten werken,
beledigt; die, indien ze maar gedeeltelyk door hem geschreven waren, hem, wel is
waar, ten opzichte van den uitslag der Geschiedenissen, tot een eenzydig Propheet
zouden verhessen; maar hem, in betrekking zyner voorgewende kunst, alle die
naamen zouden waardig maaken, die hem in zyn leven, in publieke geschriften, in
menigte zyn toegezwaaid; als Doctor zonder Promotie; Doctor Crispyn;
gedeserteerde Haarburgsche Schoenmaaker; Spiritus samiliaris van Sancta Brigitta,
(†)
(BRITTA BEIJER); Alchymist van Leer en Piktouw, en meer anderen.

(†)

Hy, [zegt zeker Periodiek Schryver van den jaare 1727, LUDEMANS mislukte Promotie, te
Harderwyk beschryvende] hy ziende dat men voor twee pillen, een heele beurs, voor een
lepel Conserf, een weinig Tinctuur, een mond vol solvolative, of een Stukje Opeaat, een hemel
vol vermaak konde genieten; zeide, weg met den Spykerbak, den Schoenpin en het Leer!
Wy willen GALENUS copieeren, en zyn ons zyne Zenuwbladeren te slegt, wy zullen met Quik
en Antemonie de tydgenooten vergeeven. Zo gezeid, zo gedaan; zonder zich met iets anders
te voorzien, dan met uitgediende Zalfpotjes en Syroopdoozen, trok hy naar Amsterdam om
Peper. Naauw zag hy onze toorens en kasteelen, die op waterige turven dryven, of SAUL
raakte onder de Propheeten aan 't waarzeggen. Hy wist uit de Conjunctie van Sol en Luna
te voorspellen, dat het naa negen maanden zou kinderen regenen. Hy kon voelen aan het ei
van een Hen, wat voor een Haan de Vader van 't eerste Kuiken zoude zyn. Hy wist, uit de
tekening van Mars, den dolk te vertoonen, die Dione bekroop. Hy wist nog meer, want hy kon
zich, van de Passeerderstraat en Baangragt, vyzelen in 't hartje van Gysbrechts stedelingen;
daar leefde de Haarburgsche Esculaap, als de Haarlemmer Geneesheer van zyne Patienten.
Met één etmaal recepten te copieeren, en oude Medicyn practyken te steelen, was meer te
verdienen, dan met een heele week den Zoolleest te omvaamen, enz.
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Indien de Astrologie wezenlyk eene kunst is, dan loopen derzelver oeffeningen zeer
ver uit elkander; want de waare handelwyze van LUDEMAN verschilt oneindig veel
met de onëchte, die men hem in dit Boek doet houden. Zyne Horoskooptrekking
was, op één oogenblik, op den geboortenstond van een enkel persoon bepaald; en
zyne Voorspellingen, uit den stand der Planeeten, op dat oogenblik, volgens de
gewoone Astrologische grondbeginselen afgeleid, betroffen dus niemand anders,
dan die persoonen welke op dat oogenblik geboren waren. Doch, in dit Boek heeft
men het genoeg geacht, den stand der Planeeten, by den aanvang van een Jaar,
op te geeven; en dan uit dien stand het lot van duizenden te melden, wier wezenlyke
(*)
Horoskoop daar wel hartig mede streed. Ware die stand der Planeeten nu nog
goed aangewezen, dan zou men eenige sterrenkunde by den schryver kunnen
vooronderstellen; maar deeze is meestal valsch, of weinig betekenend. By voorbeeld:
de stand der Planeeten voor den 1sten January 1786, 's namiddags om 4 uuren,
wordt dus opgegeeven: ♂ ☉ ☿ ☉ in ♑: daar de eerste Planeet, namelyk Mars of ♂
toen in ♉ was, en dus, als in een derde Aspect met ☿, of dus ♂ ∆ ☿ moest
voorgesteld worden. De Schryver schynt dit te willen vergoeden door twee Zonnen
te gelyk in Capricornis te plaatsen, als één tusschen Mars en Mercurius, en één

(*)

Het woord Horoscoop, van Hora, uur, en Scopus, doelwit, afgeleid, betekent eigenlyk dat
punt van de Ecliptica, dat, in het oogenblik van een geboorte stip, aan den Horizon opgaat.
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agter laatstgemelde Planeet, en bewyst dus te meer zyne onbedrevenheid in
sterrenkundige zaaken. Mogelyk zal het dus moeten weezen: ☌
☿ ☉ in ♑. - Zou
men het iemant wel kwalyk kunnen neemen, dat, als hy zoo veel verschil in den
stand der Hemellichten vondt, hy ook veel verschil in de opgave der gebeurtenissen
vermoedde? - Dan, wy herhaalen het, de meeste in dit Boek voorkomende gevallen
zyn partydige naspellingen en geene voorspellingen: wordende ook, door geene
Aspecten, als ☌ ☍ ✱ ∆ □, daar het by de Astrologisten zo zeer op aankomt,
opgehelderd.
De voorgewende Vertaaler wil, bladz. 86, regel 6, alwaar de stand der Planeeten
van 1783 voorkomt, dat Jaargetal in 1792 veranderd hebben. Dus zou 'er zeker nog
iets voorspellende in dit Boek kunnen zyn: maar of de zaaken van 1783 niet dan
nog ééns zullen moeten geschieden, geeven wy aan zyne eigene overweeging
over. Intusschen zien wy, terwyl wy dit schryven, het Planeetgestel na, en merken,
dat de Zon, reeds voor 2 dagen, in den ☋ van Uranus geweest is; een Planeet van
welke LUDEMAN nimmer droomde, en met welken de Astrologisten van deezen tyd
(*)
geheel geen raad weeten : zynde de stand der Planeeten dusdanig ☍ ♃ ♀. - ♂ □
☿. - ☌ ♂
in . Wy voorspellen niets uit dien stand, maar uit het aangevoerde
gelooven wy, dat de Schryver deezer zogenaamde Ludemansche Brieven nog vóór
1791 bloozen zal, wegens zyne ontdekte onkunde en onbeschaamdheid. - Mogt de
Natie intusschen alle voorspellende Boeken van dezen aart zo zeer verachten, als
zy verachtelyk zyn.

Zedenkundige Proeven. Te Utrecht by G.T. van Paddenburg en
Zoon, 1789. In octavo 263 bladz.
Eene verzameling van zedelyke overdenkingen, op verschillende wyzen, by manier
van bespiegelingen of verhaalen, voorgesteld; welke uit verscheiden Hoogduitsche
Schryveren byeen gebragt zyn, en met vrugt geleezen kunnen worden, daar ze
gewoonlyk goede zedelessen verleenen, die dikwyls gelegenheid

(*)

Zie het Vers van J.C. MOHR aan den Geest van Ludeman, in de Werken van het Genootschap:
Kunstliefde spaart geen Vlyt, in 's Gravenhage.
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kunnen geeven, om op zodanig een onderwerp nader te denken, en het zelve verder
uit te breiden. - Zo ontmoeten we hier onder anderen een droom, die ons den berg
der elende voorstelt, en ons de elende, die ons zomtyds mogt drukken, geduldig
leert draagen. De vinding is niet nieuw; dan het denkbeeld is van zo veel aanbelang,
dat het niet wel te dikwils herinnerd kan worden: waarom wy, den geheelen droom
voor ons bestek te uitvoerig zynde, 'er den hoofdzaaklyken inhoud 'er van zullen
mededeelen.
‘JUPITER naamlyk liet het menschdom eenmaal aanzeggen, dat zij alle hunne
rampspoeden en wederwaardigheden zouden bijeenbrengen, en, in eene zekere
daartoe bestemde vlakte, op éénen hoop uitschudden. Een aantal van menschen
nam dit voorstel gretig aan, en bragt, door de Inbeelding geholpen, zijne
onderscheiden lasten op den hoop, die weldra een hooge berg werd. - Dit verrigt
zijnde liet JUPITER ten tweedemaal uitroepen, dat het ieder een vrijstond zijne
bezwaaren te verruilen, en met het pak van een ander, 't welk hij zou kunnen
uitkiezen, naar zijne wooning te rug te keeren. Op dit aanbod kwam de Inbeelding
denzulken, die ruilen wilden, vlijtig ter hulpe, en prees ieder een bijzonder pakje
aan. De ruiling ging in den eersten opslag met genoegen door; doch 'er was onder
die allen geen één mensch te vinden, of hij hield, slegts weinige oogenblikken na
de gedaane ruiling, de nieuwe rampspoed, aan welke hij nu onderworpen was, voor
ver ondraagelijker dan de oude. Of zulks van daar kwame, dat alle rampen, welke
ons natuurlijk opgelegd zijn, in eene zekere evenmaat tot onze kragten staan; dan
of het hier aan toe te schrijven ware, dat zij ons draaglijker worden, wanneer wij 'er
aan gewend zijn; behoeft in deezen niet beslist te worden. Het gemelde uitwerkzel
had althans bij allen plaats, en elk hunner trok zeer erbarmelijke gezigten, terwijl
zij, onder den last van hunne verschillende pakken, op en neder gingen.’ - Onze
Autheur dit breeder ontvouwd, en met gepaste voorbeelden opgehelderd hebbende,
vervolgt voorts indezervoege.
‘De gantsche streek was met morren en klagen vervuld, tot dat JUPITER zich eindlijk
over den armen mensch ontfermde, en gebood, dat ieder een zijn last andermaal
van zich zoude werpen, op deeze voorwaarde, dat elk dat zelve pak zoude
wederkrijgen, 't welk hij van te vooren gedraagen had. Zij ontdeeden zich daarvan
met de grootste blijdschap, waarop de Inbeelding, die hen in deze grove verblinding
had geleid, bevolen wierd te verdwijnen. In haare plaats kwam het Geduld; en deeze
Godheid hefte haare oogen van tijd tot tijd naar den Hemel, en hield ze op JUPITER
gevestigd. Zij was niet zoodraa tot den berg der elende genaderd, of, 't geen zeer
opmerklijk is, de gantsche hoop zonk zoo diep neder, dat hij naauwlijks een derde
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van zijne voorige hoogte scheen te hebben. Zij gaf vervolgens ieder mensch zijn
eigen ongeluk weder, en leerde hem, hoe hij het zelve op de minst moeijelijke wijze
zou kunnen draagen. Elk een ging even vergenoegd weg, en was zeer verblijd, dat
hij zich niet aan zijn eigen keus had moeten houden, maar dat kwaad had moeten
neemen, 't welk op zijn lot gevallen was.
Behalven verscheiden andere zedeniessen, welke hieruit kunnen getrokken
worden, leerde ik ook hieruit, dat ik noch met mijn eigen ongeluk t'onvreden moet
zijn, noch het geluk van een ander moet benijden, om dat het niemand mooglijk is,
een goed oordeel te vellen over de kwaalen van zijnen evennaasten. Daarom heb
ik ook vast voorgenoomen, de klagten van een ander niet zoo ligt voor ongegrond
te verklaaren, maar den kommer van mijnen medemensch met medelijden en
erbarming aan te zien.’

Spectatoriaale Schouwburg, behelzende eene verzameling der
beste zedelyke Tooneelstukken, byeengebragt uit alle de
verscheiden taalen van Europa. Met nieuwe geinventeerde
Konstplaaten versierd. Zeventiende Deel. Te Amsterdam, by de
Erven P. Meijer en G. Warnars, 1788. In octavo 408 bladz.
Het drietal Tooneelspelen, in dit Deel verzameld, levert ons weder eene
verscheidenheid van leerzaame characters, die geschikt zyn, om het haatlyke der
ondeugd, en 't beminlyke der deugd, ten leevendigste in te boezemen. In het eerste,
den Vaandrig getyteld, zien wy den Baron van Chronech, hoe gelukkig anders in
zyn tydlyke omstandigheden, gefolterd door het nadenken van zyn wangedrag
omtrent eene jonge Juffer, door hem verlaaten, na dat zy hem ten wille geweest
was. De Vaandrig is een Persoon van een onbesprooken character, maar 'er is iets
geheimzinnigs in zyn gedrag, dat hem onder een kwaad vermoeden brengt; doch
het blykt eerlang, dat dit ontstaat uit een edel beginzel; als voortspruitende uit eene
geheim gehouden ondersteuning zyner behoeftige en kwalyk gestelde Moeder. Met
de ontdekking hiervan, komt tevens aan den dag, dat deeze Moeder de opgemelde
mishandelde persoon is, welke de Baron, ter herstellinge van zyn wanbedryf, dus
lang te vergeefsch had nagespoord. De Baron, verblyd, erkent den Vaandrig als
zyn Zoon, en schikt zig ter ontmoetinge van zyne geliefde Carolina. Maar deeze
ontdekking schynt een beoogd Huwelyk tusschen den Vaandrig en Sophia, die als
eene Dogter van den Baron bekend staat, volstrekt te dwarsboomen; tot dat de
Baron, naar waarheid, verklaart, dat hij Sophia, als een kind, uit een brandenden
Boerenstulp gered, door haare arme Ouders, nu reeds overleeden, als zyne Dogter
had laaten opvoeden, en
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haar vervolgens als zodanig in zyn Huis had aangenomen; des dit Huwelyk,
onverhinderd, zyn voortgang konde hebben. - Het tweede, dat ten opschrift heeft
de twee Zusters, maalt ons het haatlyke gedrag eener oudste Zuster jegens de
jongste; dat door de Moeder ondersteund wordt, en 't welk men zo veel schyns van
rechtmaatigheid weet te geeven, dat men ook den Vader bykans geheel overhaale,
om zyne jongste Dogter alle toegenegenheid te ontzeggen. Doch eene gunstige
ontdekking verydelt eerlang dien aanslag; en de Vader neemt daarop zodanige
maatregels, die Jansje, door een gewenscht Huweiyk, gelukkig maaken; terwyl hy
Margarietje en zyne Huisvrouw zyn regtmaatig ongenoegen, over haare snoode
handelingen omtrent Jansje, gevoelig doet ondervinden: met zyne Huisvrouw
bepaalder in ontzag te houden, en alles omtrent Margarietje zo te beschikken, dat
zy wel ongehuwd zal moeten blyven. - Ten laatsten wordt hier nog, in een Toneelspel,
de wyze Huisvader geheeten, de gevaaren der leevenswyze du Bon ton, in veelerleie
opzigten, geschetst, welker gevolgen de Heer Courval, als een wys Huisvader, in
zyne Huishouding, waarin dezelve hand over hand was toegenomen, manlyk te
keer gaat; dezelve afwendende, niet door geweldige en nutloos gerugtmaakende,
of zelfs schadelyke middelen; maar door 't neemen van verstandige maatregelen,
die zyne Egtgenoot, (in een tweede Huwelyk,) en zyn Zoon, overtuigelyk te regt
brengen. Het gedrag van den Heer Courval strekt tot eene leerzaame les voor hun,
die in soortgelyke omstandigheden zyn, en gevaar loopen van hun oogmerk te
onbezonnen door te zetten: hoedanig een gedrag, in zulk een geval, te wraaken zy,
gelyk de Heer Courval, een geweezen bedienden van hem welken hy nog in veele
zaaken gebruikte, doet opmerken. Deeze Marcelin, naamlyk, met den Heer Courval
in gesprek geraakt zynde over de leevonswyze van deszelfs Zoon, liet zig ontvallen,
dat dezelve al zo veel aan Hem, als aan den jongen Heer, te wyten was, het welk
gelegenheid gaf tot het volgende onderhoud.
DE HEER COURVAL.

‘Marcelin!
MARCELIN.

Ja Mynheer! Ik vrees kwalyk gedaan te hebben met het te
zeggen; Maar ik kan het nu niet weder inhaalen, al moest het
my eenig ongenoegen by u verwekken.
DE HEER COURVAL.

Spreek vol uit, en met vertrouwen, myn Vriend; Gy hebt
geen ongenoegen te vreezen; ik ken uw goed oordeel, en uwe
verknochtheid aan myne belangen. - Een oud dienaar, die zo
veele blyken van zyne trouw en yver heeft gegeeven, mag ten
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minste zyne gedachten onbewimpeld voordragen, zonder gevaan
te lopen, dat men 't hem kwalyk zal nemen.
MARCELIN.

Hoe vind ik steeds myn vorigen toegevenden vriendelyken
Heer, in myn tegenwoordigen Patroon en Weldoener, weder!
DE HEER COURVAL.

Gy verdient dat volkomen. - Maar spreek op; Wat is
myn ongelyk?
MARCELIN.

Dewyl gy het dan begeert, Mynheer, zal ik myne gedachten
onbewimpeld voordragen: - zie hier dan hoe ik meermaalen
by my zelven geredeneerd heb! - Dat Mynheer de Beaufond,
weetende dat zyn Vader ryk is en slechts twee Kinderen heeft,
zig, in een ouderdom van twintig jaaren, aan zyne vermaaken
overgeve, dat hy spele, dat hy geld verteere en opneme, dat is
de tegenwoordige trant der jonge Lieden, die zig in zulke gunstige-omstandigheden
bevinden. Ik blyf echter steeds hoopen,
dat zyne vroegere opvoeding, - de lessen zyner eerbiedenswaardige
Moeder, - en zyne natuurlyk goede geaartheid
hem, vroeger of laater, van die ongeregeldheden zullen doen herkomen.
- Dat Mevrouw Courval, in haaren ouderdom van
vyf en twintig Jaaren, zig insgelyks door den tegenwoordigen
stroom late wegsleepen, en meer werks maake van haar Toilet,
dan van haar huishouden; Dat zy haare gezelschappen tot diep
in den nacht voortzette, en eerst des morgens na haar huis wederkeere,
om haar volgenden dag niet dan op den middag te
beginnen; Dat zy haaren Echtgenoot vermyde, een sleep van
allerhande Lieden dagelyks by haar ontvange; en zulken onder
dezelven, die haar het meest over haare schoonheid weeten te
vleien, vriendelyk toelagche, of met eene hedendaagsche gemeenzaamheid
aanspreke, dit alles verwondert my even weinig als het
eerste. Het is weder het gewoon beloop van zaaken; Het is het
gebruik onder de Dames du befair en de Heeren du bon ton. Maar Mynheer!....
DE HEER COURVAL.

Wel nu vervolg; schroom niet, zeg ik u nogmaals.
MARCELIN.

Wel dan; Dat Myn Heer Courval dien leeftrant in zyn huis
kan dulden; Dat een Heer zo beroemd wegens zyn verstand,
zo wel als edele gevoelens, - by elk daar voor erkent die belairerie en bontonnerie, met alle haare ongeregeldheden, niet
verbanne; Dat hy zyn Vrouw en zyn Zoon in dezelve kan zien
volharden; Zie daar wat myn verstand te boven gaat, Niemand kan u immers beletten meester in uw huis te zyn.
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DE HEER COURVAL.

Ik ken het kwaad, en ik ben verre af van 'er onverschillig
voor te zyn; integendeel ik voel het op eene zeer smartelyke
wyze; Maar, om 'er my van te bevryden, moet ik het met eene
voorzichtige zagtheid behandelen. Buiten dat zou het ongeneeslyk
worden. Alles moet zo veel mogelyk bedekt gehouden, en
de achting van myne Vrouw en myn Zoon moet bewaard blyven,
om myne eigen achting niet te verliezen, en alle myne
(*)
poogingen vruchtloos te maaken. Zo dra ik dien Dorsini ,
die my schriklyk verveelt, en wien ik als de voornaamste werkoorzaak
van alle de tegenwoordige wanordes in myn huis beschouw,
al te zwaar of ontydig aantastte, zou zyn geraakte
hoogmoed allerhande verschooningen ten mynen nadeele opzoeken.
Die verdeedigingen, buitens huis komende, en door den
mond van vriend en vyand gaande, zouden ligtelyk beschuldigingen
tegen my worden. Men zou my als styfhoosdig, als bekrompen,
als knorrig, als jaloersch asschilderen; Dorsini byzonderlyk
zou geene zwaarigheid maaken van myn karakter en gedrag
in het haatelykste licht te stellen, om aan zyne bedoelingen
een glimp te geeven, en die, ware het mogelyk, te rechtvaardigen.
Dus zoude ik myne achting, na zo veele jaaren zorgs tot
derzelver verkryging en behoud besteed te hebben, noodeloos
verliezen, zonder dat ik de schuldigen, die ik wenschte te winnen,
nu, ja misschien ooit, zou kunnen te recht brengen. Neen
Marcelin. Nog eens, 't is geene onverschilligheid, gelyk gy
zoudt kunnen vermoeden, 't is een beredeneerd uitstel. 't Is
eene noodige voorzichtigheid, die my op eenige gunstige gelegenheid
doet loeren, om met vrucht te werken.
MARCELIN.

Ik voel hier weder, dat gy gelyk hebt, Mynheer! zo als ik in
zo veele vroegere gevallen gelegenheid gehad heb uwe wysheid
op te merken en te ondervinden. - Een Vader zyn Zoon,
een Man zyne Vrouw, voor de Wereld ten toon te stellen,
neen dat kan, dat moet, niet geschieden! Hy zou zigzelven het
eerst ten toon stellen, de Wereld zou hem ongelyk geven, en
de schuldigen zouden onverbeterlyk worden. Ik had ongelyk,
Mynheer, verschoon my.
DE HEER COURVAL.

Geene verschooning! Gaa voort my met denzelfden yver te
dienen: ik zal 'er een nuttig gebruik van maaken.’

(*)

Dorsini was een slimme lustige knaap, die, onder een schoon voorkomen, dat hem bykans
alomme ingang deed verkrygen, een slegt hart omdroeg: en die maar al te veel invloeds had,
op de Vrouw en Zoon van den Heer Courval, ten opzigte tot het aanhouden van
gezelschappen, en geldspillingen; waar van hy listiglyk, tot zyn voordeel, gebruik maakte.
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De Brandschatting. Tooneelspel, in vyf Bedryven. Naar het
Hoogduitsch van den Graaf Van Bruhl. Te Amsterdam, by A. van
der Kroe en A. Capel, 1789. In octavo, 105 bladz.
By eene behaalde overwinning wordt 'er van hooger hand ordre gegeeven tot eene
brandschatting; uit kragt hiervan wordt zeker adelyk Slot op eene aanmerkelyke
somme gesteld, en, by mangel van derzelver opbrenging, met eene gansch
verwoestende verbranding bedreigd. Zulk een wreed bevel uit te voeren, staat den
Majoor ten kragtigste tegen; te meer, daar hy ontdekt heeft dat de eigenaar van 't
Slot gehuwd is met eene Dame, die hy weleer verwagt had ter Egtgenoote te zullen
verkrygen; en welk Huwelyk, door de Gelieven gewenscht, door Ouderdwang
gedwarsboomd is geworden. Dit doet hem alles, wat in zyn vermogen is, te werk
stellen, om ten spoedigste contra-orde te erlangen; waar door hy dan ook ten laatste
dat gedreigde onheil afgewend ziet. Van dien inhoud is het opgenoemde Tooneelspel,
dat, door verscheiden tusschenkomende omstandigheden en verschillende
characters, op eene gevallige wyze verlevendigd wordt. Hier vertoont zich een
lafhartige Baron, die niets meer ter harte gaat, dan de Jagt; gehuwd met eene
kloekhartige Dame, die zich, in deeze omstandigheden, op de verstandigste wyze
gedraagt. Een baldadige Cornet, die zyne eer stelt in woeste onbeschoftheid, en
een braaf Wagtmeester, die 't 'er op toelegt om hem te beteugelen, en alle
mishandelingen, zo veel doenlyk, af te keeren. En een edelkenkend Majoor, die 'er
voor is, om de krygswoede binnen haare paalen te houden, en tot geene
onmenschlyke wreedheden, buiten krygsnoodzaak, over te slaan. Zyne ontdekking
der Baronesse doet zyne Min op nieuw ontvlammen, doch hy bedwingt zyne
oploopendheid; en de Baronesse gedraagt zich omtrent hem, op eene manier, die
haar alleszins eer aandoet: 't welk meer dan één treffend Tooneel oplevert. Te gelyk
is eene en andere zamenkomst met haare Dogter, en van deeze met haaren Minnaar,
aandoenlyk. De Minnaar zelve speelt, buiten het tedere, een schoonen rol, daar hy,
door zyne onverzaagdheid en edelmoedigheid, den Cornet tot rede brengt. Van
deezen Minnaar, die Oom moest zeggen tot den Generaal, bedient zig de Majoor
om contra-orde, zo 't mogelyk ware, te verkrygen; en, terwyl deeze op weg is, maakt
hy de noodige schikkingen, (of 't ook mogte mislukken,) om het Huisraad, de
Meubelen, enz. in veiligheid te doen brengen. Intusschen nadert het bepaalde tydstip
van 't Slot in brand te steeken; en 'er komt geen gehoopte contra-ordre. Dit noopt
den Wagtmeester een brand te verwekken, die ten schoorsteen uitslaat, en 't gezigt
dier vlam doet den voorgemelden Minnaar zyn paard te slerker de spooren geeven,
om te spoediger de ver-
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kreegen contra-ordre aan 't Slot te brengen; en dus den verderen voortgang van
den brand te stuiten. Zulks beantwoordde aan de hoop van den Wagtmeester, die
den brand, in den schoorsteen veroorzaakt, ook terstond wist te dempen: waar
mede het Slot behouden bleef, en al het overige, naar wensch, geschikt werd.

Eenige Bijdragen voor Genie en Menschengevoel. Tweede Stukje.
Te Utrecht, bij G.T. van Paddenburg en Zoon, 1789. In gr. octavo
154 bladz.
(*)

Volgens ons berigt van 't voorige Stukje , leveren deeze Bydragen een Mengelwerk,
dat deels in Prosa, deels in Rym of op Maat, eene verscheidenheid behelst, die
geschikt is, om voor Leezers van verschillenden smaak gevallig te zyn; 't welk door
dit tweede Stukje ten volle bevestigd wordt. - Tot eene proeve, uit eene groote
menigte van behandelde onderwerpen, diene het volgende voorstel wegens het lot
eeniger ongelukkige Kinderen, ten spiegel voor eigenzinnige Ouderen.
‘Zeker aanzienlijk Handwerksman, (dus luidt het verhaal,) die zich een tamelijk
groot vermogen verworven hadt, nam het besluit, om, voor zijne Zoonen, eenen
levensstaat uit te kiezen, waardoor de laagheid hunner geboorte in vergetelheid
gebragt mogt worden: maar hij nam hunne neigingen niet tot raadslieden. In
tegendeel bezorgde hij hen naar zijn eigen goeddunken, en naar maate de een
ouder was dan de ander. Ten aanzien van den oudsten alleen, was de beschikking
toevallig. De oude man naamlijk wandelde eens op een publieke plaats, en zag
eene kompagnie soldaaten exerceeren; dit beviel hem zo wel, dat hij den oudsten
terstond dienst liet neemen, en hem een Vaandel kogt. De Jongeling was van een
zagte, stille en vreesachtige gemoedsgesteldheid; beminde de boeken, en een
zittend leven; en was een vijand van alles, wat naar gedruisch en luidruchtigheid
geleek.
De tweede Zoon wierd aan den Kerkelijken staat gewijd, uit geene andere oorzaak,
dan alleen, om dat het een geagte staat is. Maar deeze was juist het
tegenovergestelde van zijnen oudsten broeder. Een vriend van verstrooijing en van
geraas: Een slaaf zijner driften, die, reeds op het school, moedwillig genoeg en een
weetniet was, en eenen onverwinnelijken afkeer van het studeeren en de boeken
hadt.
De derde wierd een Koopman in zijden stoffen, om dat zijne Moeder het voor de
netste en zindelijkste negotie hieldt. Deze jonge mensch hadt meer bekwaamheid
dan alle zijne broeders; hadt een juist en gezond verstand; was koen in zijne
onderneemingen; edel in zijne manier van denken; kortom, hij bezat alle voorregten
van den geest, schoon hij haatelijk van per-

(*)

Zie Nieuwe Algem. Vad. Letteroef. II D. bl. 40.
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soon was. Hij was kort, dik en plomp, zeer van de pokken geschonden, en hadt, in
zijne kinderjaaren, het ongeluk gehad, van, door het vallen, een oog te verliezen.
De jongste Zoon wierd bij eenen Koopman besteld, die de grootste Negotiant in
de gantsche Stad was. Hij was van een stroef verstand, en lage gevoelens, maar
een groote windmaaker: hij was, voor het overige, zeer aartig van persoon, en hij
wist zich, door vleijerij, overal toegang te bezorgen. - Dit waren de levensstanden,
waartoe de zwakke en iedele Vader zijne ongelukkige zoonen bestemde. Maar, wat
was het gevolg zijner keuze, waardoor geen van alle een staat, naar zijne vermogens
geschikt, bekleedde?
De Militair was niet lang bij zijn Regiment geweest, als de andere zijne
bloohartigheid merkten, met hem den spot dreeven, en hem eindelijk voor den degen
uitdaagden. De jonge, zagtmoedige man, wiens hart even zoo zeer voor den dood
vreesde, als hij het voor eene geweetenszaak aanzag, een ander te dooden, gedroeg
zig daarbij zoo onhandig, dat hij zijne partij zelfs in den degen viel, en het offer wierd
van zijns Vaders onkunde.
De Geestelijke, wien de Vader, door geld of goede woorden, een ambt bezorgd
hadt, gaf zich aan zijne buitenspoorige neigingen zoo zeer over, dat hij voor den
Bisschop geroepen wierd. Eindelijk, na dat verscheiden ernstige waarschuuwingen,
en opentlijke bestraffingen, niets bij hem uitgewerkt hadden, wierd hij afgezet. - Uit
balloorigheid liep hij onder de militairen, en eindigde, als gemeen soldaat, onder
meenigerlij elende, zijn ongelukkig leven.
De zijden Stoffen-verkoper hadt een onverwinnelijken tegenzin in de geringheid
van zijn beroep. De menigvuldige misslagen, die hij daar bij beging, de veragting,
die de Dames, als zij eenig goed bij hem kogten, hem, om zijne onaangenaame
gestalte, betoonden, maakten het hem zoo hatelijk, dat hij zijn verdriet in de wijnfles
zogt te versmooren, en, binnen korten tijd, het in 't drinken zoo verre bragt, dat hij
nooit meer nugter was.
Met den Koopman liep het spoedig ten einde. Hij hadt, voor eene uitgebreide
negotie, die met de uiterste schranderheid moest behandeld worden, geen verstand
genoeg. Zijne zaaken raakten in wanorde, en hij vond zijnen ondergang in een
reddeloos bankrot.’
Percival.
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Dichtöffer aan Themire, door J.E. de Witte. In 's Gravenhage by I.
van Cleef, 1788. in gr. 8vo. 88 bladz.
Zephire; door J.E. de Witte junior, (Niet vertaald). By denzelven,
1788. in gr. 8vo. 256 bladz.
Hortense, een Fragment, door J.E. de Witte junior. Te Amsterdam
by de Wed. J. Doll, 1788. in 8vo. postpapier, 80 bladz.
Schetzen voor het menschelyk hart, door J.E. de Witte junior. By
dezelve, 1789. in gr. 8vo. 272 bladz.
Lierzang op zyne Doorluchtigheid, Vorst Grigory Alexandrowitsch
Potemkin, bygenaamd de Tawrier, Generaal Veldmaarschalk der
Russische Legers, enz. enz. enz. By gelegenheid zyner Verovering
der Turksche Vesting Okzakow, in den jaare 1788, door J.E. de
Witte junior. By dezelve, 1789. in gr. 8vo. 32 bladz.
De Harmonie der Schuldelooze Liefde, in Toneel-Fragmenten, door
J.E. de Witte junior, (met Platen). By dezelve, 1789. in 8vo.
postpapier, 178 bladz.
Schoon wy, zedert twee jaaren, reeds verscheiden stukken van deezen Autheur
beoordeelden, vinden wy, by slot van Rekening, dat bovengemelde nog van ons
onaangeroerd zyn gelaaten. Wy voegen hen dus by elkander, om onze
beoordeelingen te kunnen bekorten. - Het Dichtöffer aan Themire, voor het welk
men het afbeeldzel van den Dichter geplaatst heeft, bestaat uit een aantal
Dichtstukken, benevens een paar Proza Stukjes; zynde dit geen der minste Schriften
van deezen Dichter.
De Zephire is een Roman in Brieven, welke minder sentimenteel, en meer aaneen
geschakeld is, dan des Autheurs Cephalide, voorheen door ons beoordeeld. De
Hortense bestaat uit elf Dichtkunstige brieven; eene toewyding aan de Vriendschap,
en KAREL op het Graf van HORTENSE, alle in den smaak van des Heeren FEITH'S
Fanny, zynde tevens in het zelfde formaat gedrukt. In de Schetsen van het menschlyk
hart, heeft de Schryver, de waarde der menschheid, door verscheiden trekken,
willen doen gevoelen; en mogelyk zyn de volgende, met een dubbel oogmerk,
vooraan geplaatst.
‘Nauwelyks sloeg ik den eersten levenden blik op, in het ruim der Schepping - of
myn bestaan wierdt met het merk van den rampspoed bestempeld. - De tyd die het
overige, immers het meerer gedeelte der stervelingen, aan de vreugd - en aan de
onschuldige vermaaken der jeugd kunnen afstaan, was voor my een tyd van
afwisselende tegenheden. - Dan hier - dan daar mede. - Die tegenheden echter
vormden myn hart; zy maakten het gevoelig - deelneemende in het lot der
menschheid, en, mag ik het zeggen? zy leerden my, hoe jong ook, doordenken; ten
minsten voor zoo verre een jongeling tot aan zyn zestien jaaren kan doordenken. o! hadden die tegenheden myner kindsheid my ook ergdenkende
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en minder openhartig gemaakt, hoe veele traanen - hoe veele rampen ware ik
voorgekomen! - Dan! helaas! het is wel ongelukkig voor een gevoelig hart, dat wy
altyd op onze hoede moeten zyn, tegen de boosheden van medemenschen, die wy
zo gaarn met een broederlyke liefde de hand zouden toereiken, en met al het
betrekkelykst gevoel als Natuurgenoot en Christen aan onze borst drukken! - Zyn
wy dan allen geene weezens die tot een zelfde bestemming voorverördend zijn! Edele Grysaart! uwe witte hairen zie ik altijd met eerbied aan; hoe weinige
ongelukkigen zouden 'er gevonden worden, indien ieder mensch uw hart hadde! Gij kent het myne - en niemand, dan het Opperweezen, kent het beter dan gy. - Gy
die my in myne wieg reeds eene traan aangeweend hebt, gy hebt my aan uwe, voor
God en het heil der menschheid kloppende, borst, ook in myne kluisters laaten
uitsnikken: - ik wil U een geheel - geheel U waardig vertrouwen geeven! - Reeds
ween ik, dit schryvende, een druppel of drie, die van den benedensten grondrand
van mijn aanzijn opwellen: - doch dat zegt niets, ik zal U alle myne gewaarwordingen,
zoo veel ik kan, afschetsen. - Maar ook gy weent, brave? - Veeg weg die traan! - Ik
ben ongelukkig - doch niet wanhoopend!
Nu was ik negentien jaaren oud - een verraderlyk monster misleid myne jeugd genoeg: gy weet dit - ik zet den eersten voet in het volle renperk der verschrikking
- een loeijende donder rommelt akelig rondom my heenen - alle myne landgenooten
verklaaren zich tegen my - en uwe jonge vriend ontvangt de kluisters der misdaaden
om zyne handen - hy treed den drempel van het verblijf der traanen, zo
verschrikkende voor de menschheid, op. - Zes - meer dan zes jaaren zyn 'er
verloopen - en hy zucht nog dáár!
Men zegt my: gy zyt gevangen - zoo verzengt de zwavel van een nedervallenden
bliksem de bladen van een bloeijenden eik - ik zonk geheel beweegingloos dáár
heenen. - Leefde ik op dat oogenblik? - Ik kan die vraag niet oplossen; - zy trekt
een floers over myne herinnering.
Duizend - duizend op elkander gestapelde folteringen folterden mijn hart af: Agttien maanden zuchtte ik zonder hoop - zonder troost, overgelaaten aan my zelven
in eene naauwe kamer - het zwaard van een beul was boven myn schedel
opgeheven: - geene Ouders - geene Bloedvrienden - geene door myn hart
uitgekozene vrienden, konden - mogten my één enkel aasje troost geeven; - niemand,
dan droevige muuren - dan een door myne traanen bevochtigde sponde, hoorde
myne zuchten - myne wrange - bange zuchten. - Vader - Broeder - Zusters, alles alles was van my afgescheurd! - Gaven zy wel ééne traan aan myn lyden? - dit wist
ik niet, - als de natuur hun
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deedt weenen, zou mogelyk de vooringenomenheid tegen my die traanen hebben
doen opdroogen! - Verstorvene, dierbaare Moeder! hoe menige gedachten hebt gy
in dien tyd van my gehadt - hebt gy nog dagelyks van my! - toen gy in mynen arm,
- en ik was nog een kind, - den geest gaavt - toen gy, met den doodstuip der
vernietiging op de lippen, my nog aan uw breekend - teder - gevoelig - moederlyk
hart drukte - my uwen jongsten zegen - uw jongst vaarwel - vaarwel tot den morgen
der eeuwigheid toestamelde; toen, dierbaare Vrouw! heb ik uw gemis met eenen
bloedigen traan die niemand dan de hand van God konde opdroogen, beweend; maar in myn lyden - in mijn vernederend - onteerend lyden, heb ik, menigwerf, vuurig
den hemel gedankt, dat hy U den rampspoed van uwen Zoon niet heeft laaten
overleeven! - Edele gryze vriend! vergeef die afwyking aan de opgaav' van eene
toeroeping der Natuur.
Bezef, wat 'er in dien tyd in myn hart moest omgaan. - Een oogenblik van die
bange dagen moet ik U niet verbergen; het zal U van mynen toestand een levendig
bezef geeven.
De klok sloeg één uur des nachts; de wachten, die men in myne kamer gesteld
hadt, sluimerden. Met een hart, wiens afgrond niets dan verschrikking en bloedig
zweet opgaf, leidde ik my te bedde: niet om te rusten, ook die zaligheid kende ik
toen niet, maar om met meer vryheid te beproeven, of ik konde schreijen - de bron
myner traanen zelfs was uitgedroogd - vergeefs - zy gaf niet ééne druppel meer
aan myn oog op. Twee traage weggerolde uuren lag ik met open, half verstorvene,
oogen dáár; het flaauwe schynzel van eene kleine nachtlamp aanstaarende. - Soms
snikte ik overluid - en echter ik dacht niet - ik was geheel verstompt - dood - de
weedom hadt my geheel afgepraamt - en myn hart sloeg gehoorbaar. - Nu was het
byna vyf unren (in de maand November) het lampje ging uit - de wachten sliepen
gerust. - Zie daar eene vertooning van den nacht de grafs! - Ik wendde my om in
myn bedde, eene werktuigelyke pooging doende om in te sluimeren. - Zy gelukte
my - maar het was de rust der verschrikking die op myne oogen gedaald was - niet
lang duurde zy. - Ik ontwaakte in eene gemoedsgesteltenis die ik U niet kan
omschryven; - dood en graf - een wanhoopend vader - kermende bloedvrienden;
en alles wat de natuur kan affolteren, zweesde juillende voor mynen geest. - Nog
lag ik zoo diep ellendig dáár - toen ik in in eene soort van stuiptrekking eenige groote
bloedige traanen aan myn oog ontrukte - ha! dit gaf verlichting! ik weende geheel
uit - en, die traanen leerden my bidden! - Toen de dageraad aanbrak sliep ik gerust
- en men hadt de menschlievendheid myne rust niet te stooren, voor laat op den
middag. - Ach! hadt die slaap myne doodslaap mogen weezen!
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Lieve vriend! wat is toch myn leeven: een geduurig levendig wegsterven, anders
immers niet!
Gy zult my zeker vraagen, of ik zoo veel zelfverwyt - zoo veel schuldig zelfverwyt
met my omdraag; wyl ik zoo rusteloos was. - Spreeken wy hier niet van; waardig
Grysaart! In den dag der eeuwigheid - in het oogenblik, dat de geduchte stem der
Almacht het vonnis van een geheel schepzelendom zal uitspreeken, zullen de nevels,
die over myn lot thans nog zwart en donker zyn zamengepakt, opklaaren. Genoeg:
ik eerbiedig de hand, die de bestemming des stervelings in onzen proeftyd hier
beneden regelt!
Thans kan ik gerust op den bodem van myn hart neder zien; deeze eenzaamheid
heb ik my zelve, en door den troost van het Opperweezen, en door beoefening der
letterkunde, draagelyk gemaakt. Ik beken het, dat zy my echter zomwylen eenen
bangen zucht asperst. Het zuchten in een kerker, hoe onverschillig onze ziel dan
ook over ondermaansche rampen denken moge, is van zoo veele bitterheid, van
zoo veele kleine beleedigingen vergezeld, dat 'er een meer dan menschelyk
vermogen toe behoort, om altyd op dezelve met koelheid neder te zien. Myn geheel
aanwezen raakt hier door dikwerf in beweeging, en doet my een genoegelyken blik
op de rust des grafs nederwerpen: doch dan is het altyd een goed boek, of myne
pen, die my der reden wedergeevt, en my al dat treffend, al dat beledigend, dat zich
aan mynen toestand gepaard heest, met een onverschillig oog doet beschouwen.
- Ik breng myn hart dan weder in zynen kring, en ben te vreede.’ De Lierzang op POTEMKIN, verder in den tytel omschreven, heeft ten motto ‘l'Eloge
des grands hommes, est la lecon du monde, een Spreuk onder welke FEITH zynen
DE RUITER bezong, en voldoet over 't geheel redelyk wel aan die Zinspreuk, nadien
zy dien Held in een verheven licht plaatst; schoon 'er verscheide zwakke verzen en
verhaalen in voorkomen. Dus sluit hy zynen Lierzang:
Hy kwam - hy zag - hy overwon! Zoo vaak de kling blonk in zyn handen,
Vloodt alles, wat ontvluchten kon,
Geen Turk bestondt hem aanteranden!
Hy paarde, met zyn' leeuwenmoed.
Een edel hart, dat menschheid voedt!
Zo dra de vyand was verslagen,
Boodt hy, 't gekwetste volk, de hand,
Als zoonen van zyn Vaderland,
Die wonden, 't ryk ten luister, draagen! Geheel Euroop moog' Potemkin,
Als 't voorbeeld aller Vorsten, roemen:
Hem 't sieraad zyner Monarchin,
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De wreeker haarer glorie noemen! De fierste Kryger moog' zyn naam,
Vereeuwigd door de dankbre faam,
Geheiligd, in zyn' boezem drukken! De deugd spreek' zegen, op zyn stof! Zyn land, verheerlykt door zyn lof,
Moet' hem der sterflykheid ontrukken! -

De Harmonie der schuldelooze Liefde, die in eenige Toneelfragmenten bestaat, en
voorgegaan wordt door eene Opdragt aan ELOISE, wordt gevolgd door de
Verhevenheid van het Euangelium, een Dichtstuk dat onder de Spreuk:
‘Hoe troostvol legt verhevenheid
Op 't Evangelie uitgespreid.’
H....

mede naar den Prys gedongen heeft, welke het Genootschap Kunstliefde spaart
geen vlyt, in 's Gravenhage, in 1788, heeft opgehangen, en mede in aanmerking
gekomen, doch echter niet bekroond is. De Dichter geeft by die gelegenheid zyne
bezwaaren op, tegen het stemmen by de meerderheid, zodanig als het by de meeste
Genootschappen in gebruik is; en wilde gaarne, dat men ook de waarde deedt
kennen van Stukken die men niet bekroont. Dan, of dit wel veel nut zoude
aanbrengen, en of de zwaarigheden daar tegen dat nut niet geheel zouden
opweegen, laaten wy bedenken die het aangaat. Zeker is het, dat, volgens het oud
Hollandsch spreekwoord, de beste stuurlieden gewoonlyk aan land zitten. - Of een
volgend Dichtstuk: de invloed van een vast geloof aan de Voorzienigheid, ook naar
den Prys, by het Leidsch Genootschap: Kunst wordt door arbeid verkreegen,
gedongen heeft, wordt niet gemeld. Beide stukken zyn der leezinge zeer wel waardig.

Zedelyke Verhaalen, getrokken uit de Werken van de Heeren
d'Arnaud, Mercier, en anderen der beste hedendaagsche
Schryvers. Met nieuw geinventeerde Kunstplaaten versierd. Elfde
Deel. Te Amsteldam, by A. Mens, Jansz. 1788. In octavo, 290 bladz.
Men levert ons in dit Deel weder een drietal van Verhaalen, die hunne gevalligheid
hebben, en tevens leerzaam zyn. In de geschiedenis van Fanny, wordt ons het
haatlyke der verleidinge van een onschuldig Meisje, ten leevendigste, geschetst,
en te gelyk op eene treffende wyze afgemaald de inkeer van den Verleider, die een
wettig gelukkig Huwelyk ten gevolg had. - Het tweede verhaal, getyteld de
Huichelaars, stelt ons het versoeilyk gedrag van dezulken, die, schynheilig, den
Godsdienst tot een dekmantel hunner snoode euveldaaden misbruiken, in een
helder daglicht. En 't voordraagen hiervan, in tegenoverstelling der lee-
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venswyze van een lossen Jongeling, wiens hart egter niet geheel bedorven is, en
die eindelyk ter Deugd keert; als mede van 't gedrag eener Mevrouwe, die haare
onbedagtzaamheid nog by tyds erkent; dient inzonderheid om ons onder 't oog te
brengen, hoe men nog eer kunne hoopen, op de verbetering van een ongeregeld
temperament, dan op die van een huichelagtig hart: in 't laatste geval zyn volstrekt
uitgewischt alle denkbeelden van eer en deugd, die in 't eerste geval nog al dikwils
eene heilzaame uitwerking kunnen hebben. - Hierby komen ten laatsten nog de
droevige lotgevallen van Lucia en Melanie, twee Zusters, die ten naauwste aan
elkanderen verknogt zyn, doch ongelukkig Medeminnaaressen worden, zynde
beiden verliefd op den Graaf d'Estival. Melanie tragt haaren min, ten gevalle van
Lucia, te verdooven; en Lucia, dit eindelyk ontdekkende, wil haaren Minnaar, ten
gevalle van Melanie afstaan, waaraan deeze volstrekt geen gehoor wil geeven. Dit
baart een edelmoedigen tweestryd, die voor Melanie te treffender wordt, na dat zy
uit den mond van den Graaf verstaat, dat hy Lucia, (die hem door wederzydsche
Vaderlyke schikkingen ter Egtgenoote toegelegd was,) wel hoogagtte, maar dat hy
haar [Melanie] daadlyk beminde. Zulks doet Melanie, om allen verderen aanzoek
en stryd, ook in haar eigen hart, zo veel mogelyk, te ontgaan, in stilte het Vaderlyke
huis verlaaten, en zich in een Klooster verschuilen. Dit doorboort het hart van Lucia;
zy geeft 'er den Graaf zelven verslag van, duidt hem aan, dat Melanie hem bemint,
en geeft hem te kennen, dat zy eer van hem wil afzien, dan het onheil van Melanie,
door haar huwelyk met hem, bewerken. Intusschen zetten beider Vaders het beöogde
huwelyk door, en d'Estival treedt met Lucia in den egt. Lucia ontdekt eerlang dat de
Graaf, hoe minzaam hy zich ook ten haaren opzigte gedroege, heimelyk kwynde
aan zynen Min voor Melanie, welke haar tot nog toe onbekend geweest was. Het
ontdekken hiervan stortte Lucia in een doodlyke ziekte; en op haar overlyden tragtte
hy, na verloop van eenigen tyd, Melanie, welker verblyfplaats men eindelyk
opgespeurd had, over te haalen, om zich met hem in den Egt te verbinden. Dan
deeze verydelde dit aanzoek, door haare kloostergelofte te doen, en 't gewyde
gewaad aan te neemen; waarop zy den Graaf allen verderen toegang tot haar
ontzeide. Zulks had kort daar op ten gevolge, dat de Graaf een einde van zyn leeven
maakte, en dat Melanie, op het berigt hiervan, binnen weinige dagen den geest
gave. - Herhaalde keeren hadden Lucia en Melanie, gelyk ook de Graaf, een bitteren
stryd in hun gemoed door te staan, daar ze, door pligt en min, nu herwaards dan
derwaards geslingerd worden, 't welk dit verhaal by uitstek treffend maakt.
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Nieuwe Algemeene Vaderlandsche
Letter-oefeningen.
Lukas Tweede Boek, behelzende de Handelingen der Apostelen.
Naar het Grieksch. Door Y. van Hamelsveld. Te Amsteldam by M.
de Bruyn, 1789. In gr. octavo.
Met opzicht tot den inhoud van dit tweede Boek van Lucas, dat, als een vervolg van
zyn Euangelie (behelzende de eerste verkondiging der Euangelieleere, door Jezus
Christus zelven,) ons een verslag geeft van de verdere prediking dier Leere, door
den dienst der Apostelen, en wel inzonderheid van Petrus en Paulus, stelt de Heer
van Hamelsveld, in zyne bygevoegde korte Aanmerkingen, zeer gepast, de volgende
bedenking voor.
‘Dit boek is voor de Christenen van het alleruiterst gewigt en aanbelang; zonder
het zelve zouden wij niet weten, hoe, of waardoor het Christendom onder Jooden
en Heidenen eerst gegrond, en uitgebreid is geworden. Het is geheel in den geest
van CHRISTUS geschreven, en zo treffend, dat het, met aandacht, en in zijnen geest,
gelezen wordende, het verstand niet alleen verlicht, maar ook het hart verwarmt.
Men ziet hier de middelen, welke gediend hebben, om het Koningrijk van den
verheerlijkten JESUS zoo op aarde te gronden, dat het, na zoo veele eeuwen, nog
staat. Deeze middelen zijn juist die, hoedanigen men, ten behoeve van het Godsrijk
van waarheid en deugd, verwachten moest, godlijke en verbaazende wonderwerken,
en overtuigende redenen, die geschikt waren, om den genen, dien het om waarheid
en deugd te doen was, te overtuigen. Overvoortreflijk zijn de redenvoeringen, door
de Apostelen en Leeraars van het Christendom gehouden, welken LUKAS in dit boek
optekent, wel niet naar de regels der schoolsche welsprekendheid, maar zuivere,
natuurlyke, overredende welsprekendheid; zoo dat het niemand verwonderen kan,
dat zelfs, bij voorbeeld, een Koning AGRIPPA, door de kracht van PAULUS redenen
getroffen, uitriep; gij beweegt mij bijna een Christen te worden.’
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In de manier van vertaling dezes Boeks, en de verdere uitvoering van de taek, die
de Heer van Hamelsveld op zich genomen heeft, vind men 's Mans aenhoudende
oplettendheid om ene duidelyke overzetting te geven, en te gelyk, daer 't dienstig
is, 'er zodanige beknopte uitbreidingen of byvoegzels in te vlechten, die ten gereeden
verstande van 't voorgestelde dienen; waer toe ook wyders zyne verdere korte
aenmerkingen alleszins behulpzaem zyn. - Men slae, tot een nieuw voorbeeld hier
van, het oog op het laetste gedeelte der aensprake van Jacobus, aen de Leden der
vergaderinge, te Jeruzalem byeengekomen, om te raedplegen, over de afwending
(*)
van den twist, nopens de noodzaeklykheid der besnydenisse . By die gelegenheid
liet zich Jacobus, na gewag gemaekt te hebben van de aenneeming der Heidenen
tot Gods Volk, overeenkomstig met de Godsprake van den Propheet Amos, volgens
de aentekening van Lucas, Hand. XV: 19-21, aldus hooren.
‘Niets is zekerer, dan dat aan God, al wat Hij doet, van eeuwigheid af bekend is;
derhalven ben ik van gevoelen, dat men den genen, die uit de Heidenen zich tot
God bekeeren, geene moeilijkheid moet aandoen, maar dat men hun enkel
aanschrijve, dat zij zich onthouden van alle ontreinigende gemeenschap aan of met
de afgoden, als ook van hoererij, en van [het eten van] het verstikte en van bloed;
- [dit oordeel ik nodig,] om dat MOSES al van over lange tijden in genoegzaam alle
steden zijne predikers heeft, en elken Sabbath in de Sijnagogen gelezen wordt,
[zoo dat, zonder de waarneming van deze voorschriften, geene broederlijke
gemeenschap schijnt plaats te kunnen hebben.]’
Op dit voorstel van Jacobus, volgens vers 22 en 23, door de Apostelen en de
Ouderlingen, met de geheele Ge-

(*)

‘Dit was, (zegt onze Uitlegger,) als men wil, het eerste Concilie, in zoo verre het eene
bijeenkomst was, om over een zeker leerstuk te handelen; maar geen Concilie van die natuur,
zoo als zij in de volgende eeuwen voorkomen. Als welke laatsten grootendeels den
christennaam meer tot schande, dan tot eere, verstrekten, dewijl zij de zuivere waarheid van
CHRISTUS en de Apostelen dikwijls verstommeld en vervalscht, en veel onschuldig bloed
gekost hebben. Zij waren veeltijds vergaderingen van trotschheid, winzucht, bedrog en
heerschzuchtigen partijgeest, maar geene vereenigingen in den geest der liefde, eendragt
en zuivere eenvouwige waarheid.’
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meente, goedgekeurd, en voorts den Heidenen bekend gemaekt, deelt ons de Heer
van Hamelsveld nog deze aenmerking mede.
‘Men heeft nopens den raad van JACOBUS en het besluit der Apostelen,
overeenkomstig dien raad, veele zwarigheden gemaakt; en gevraagd, of men dien
als een zedelijk gebod en voorschrift moest aanmerken, welke altijd alle Christenen
verbindt, dan niet? Het eerste scheen gegrond te zijn, doordien hoererij ook voorkomt
onder het geen verboden word, welke tot de zedelijke ondeugden behoort, waarom
sommigen, door “hoererij,” “hoerenloon” hebben willen verstaan. Aan den anderen
kant scheen het onthouden van het verstikte en van bloed meer eene stellige wet
te wezen. - Men kon dit alles heel gemaklijk vermijd hebben, indien men op het
oogmerk en verband van JACOBUS redenen gelet hadt. Het groot oogmerk van dezen
Apostel was, om de vrede en eensgezindheid te bevorderen, tusschen de geloovigen
uit de Heidenen en uit de Jooden, zonder de eersten te bezwaaren met het juk der
Mosaïsche Wetten. Daar toe oordeelde hij, dat, gelijk men aan den éénen kant de
Heidenen geene moeilijkheid moest aandoen, dus ook dezen aan den anderen kant
zoo veel moest inschikken, dat zij zich onthielden, niet alleen van dingen, die, gewijd
aan afgoden, dus een gruwel waren voor de Jooden, als ook van hoererij, maar ook
van het verstikte en van bloed, van welken de Jood even afkeerig was, en welke
dingen de grootste oorzaaken waren, dat Jooden en Heidenen geene
tafelgemeenschap, en dus geene naauwe vereeniging met elkanderen, houden
konden. En van de Joodsche Christenen kon men niet vergen, dat zij hierin toegaven,
alzoo zij van der jeugd af met eerbied de Wetten van MOSES hadden hooren
voorlezen, en dus niet wel betaamlijk konden gevergd worden, om hier toe te geven,
het geen de Heidenen zonder eenige zwaarigheid doen konden. En deze is dan de
meening van die woorden, “om dat MOSES enz.” Hieruit ziet men, dat, zoodraa de
gemeenschap en vereeniging der Christenen, gelijk door den tijd geschieden moest,
voltooid en volmaakter werdt, dit Apostolisch besluit, als enkel de handhaving van
rust en vrede bedoelende, van zelfs zijne verbindende kracht ophieldt uit te oefenen.
- Zoodraa soortgelijk geval plaats greep, zouden verstandige Christenen dezelfde
inschikkelijkheid oefenen omtrent de zwakken. - Uit dit oogpunt de
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zaak beschouwd zijnde, kunnen zedelijke voorschriften hier gepaard gaan met
stellige geboden. - Deze plaats behoort dus onder die menigvuldige bijbelplaatsen,
welke haare duisterheid alleen te wijten hebben, aan de onoordeelkundige
scherpzinnigheid der Uitleggeren, schoon zij in zich zelven allerklaarst en duidlijk
zijn. Het blijkt voorts, uit het verder beloop, alszins, hoe verstandig en vredelievend
de Apostelen en oudsten der Jerusalemsche gemeente gehandeld hebben. De
gemeene bedoeling van allen was de vrijheid van het geweten, en van alle Wettisch
juk; maar zij eischten inschiklijkheid, welke, zonder slaafachtig te worden, kon dienen,
om de geloovigen uit Jooden en Heidenen tot één lichaam te vereenigen. - Schoon
voorbeeld! - Indien dit in volgende Concilien en Kerkvergaderingen gevolgd was,
hoe veele scheuringen zou men onder de Christenen hebben voorgekomen! -’

Gesprekken en Overdenkingen over het lijden en sterven van
onzen Heere Jesus Christus, door W.L. Krieger, Predikant te
Utrecht. Tweede Deel. Eerste Stukjen. Te Amsteldam, bij J. Wessing
Willemz. 1788. In gr. octavo, 384 bladz.
Naer 't aengevangen Plan, op ene stichtende wyze uitgevoerd, gelyk we, by de
(*)
afgifte van het eerste Deel, gemeld hebben , achtervolgt de Eerwaerde Krieger, op
dezelfde wyze, na een voorafgaend aenleidend gesprek, zyne Overdenkingen,
gaende nu over de aenkomst der gewapende bende in Gethsemane, en 't verdere
beloop der Lydensgeschiedenisse; mitsgaders van het daer by voorgevallen,
aengetekend Matth. XXVI: 47-75. XXVII. 1-10, vergeleken met het verhael der
andere Euangelisten. En hierbij komt dan nog een gesprek over het lyden van Jezus,
als de bron van milde zegeningen, in de natuur en in de genade; als zynde Jezus
door zyn lyden de middel-oorzaek aller zegeningen, welken wy hier in den tyd
genieten, en in de eeuwigheid verwachten. Tot een opwekkend Stael van 's Mans
schryfwyze, diene zyne plichtmatige overdenking, by gelegen-

(*)

Zie N. Alg. Vad. Letteroef. I D. bl. 4.
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heid der beschouwinge van Jezus, als een voorbeeld in zyn lyden en in zyn zwygen,
geduurende zyne onregtmatige beschuldiging voor den Joodschen Raed.
‘ô Dat ik,’ (dus vangt hy aen,) ‘ô Dat ik maar zo lijden kon als Jesus leed! - hij
levert het volmaaktste voorbeeld van ootmoed, onderwerping, geduld,
bedachtzaamheid, bescheidenheid, menschenliefde en vertrouwen op God. Schoon
Hij volmaakt onschuldig de zwaarste beschuldigingen onderging. - Maar dit alles
ontbreekt mij; de bewustheid van onschuld, schoon die alle deze deugden in mij
moest voortbrengen, heeft niet zelden eene strijdige uitwerking.
In plaats van ootmoedig te bukken, als ik valschlijk beschuldigd worde, en Gods
bestelling daarin op te merken, in plaats van te denken, kenden mijne beschuldigers
mijn hart en mijne verborgen bedrijven, zij zouden veele meerdere en zwaardere
beschuldigingen, niet ten onrechte, maar met grond tegen mij kunnen inbrengen,
zo druischt mijne eigenliefde daar tegen aan: mijn hoogmoed wordt gevoelig
gestoken, en kan zulk een last niet draagen, daar ik enkel aanleiding uit zulke
bejegeningen moest neemen om in waaren ootmoed te vorderen.
Zoo ontbreekt mij de onderwerping aan God, om een welgevallen in zulk eene
schikking te hebben, om te gelooven dat God zulks mij ten nutte bestiert, om mij
veel daaruit te leeren, dat kan, dat wil ik niet; zo iets, zegt mijn hart, moest mij niet
treffen; daar heb ik het niet naar gemaakt. Terwijl ik, als ik naar waarheid over mij
zelven oordeel, mij verwonderen moet, dat ik niet tot een voorwerp van algemeenen
smaad, door Gods rechtvaardig oordeel, gesteld ben.
Somtijds meene ik, als de beschuldiging kort duurt, dat ik iets hier van geleerd
heb, en eenigzins gevorderd ben: maar helaas, wanneer zij eenigen tijd duurt,
wanneer de beschuldigingen herhaald en verdubbeld worden, waar blijft dan mijn
geduld? - Dit misse ik, daar ontbreekt het mij aan, daar door bezondige ik mij.
Ik ben ook niet altijd zo bedachtzaam, als ik moest; ik verzwaar zelf mijn
ongenoegen; door mij te willen verdeedigen, berokkene ik mij nieuw verdriet.
Dan eens ontbreekt het mij aan bescheidenheid: ik behandele die genen, die mij
beledigen, niet altijd zo bescheiden, als ik kon en moest; ik kan mijn hart niet zo van
wraaklust ontledigen als ik verplicht ben.
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Menschenliefde, uitgebreide menschenliefde te oeffenen, als ik lijden moet, te
zegenen die mij vervloeken, daar kan ik niet, zo als ik moest, aan beantwoorden,
hoe veel lust ik zomtijds daar toe vinde, ik worde verrast, ik worde afgetrokken, het
kwaad overvalt mij, eer ik 't weete, door eenen stroom van driften worde ik somtijds
zo verre weggevoerd, dat ik in langen tijd niet weder zo veel voorwaards kome, als
ik te rugge gedreven ben.
Aan het vertrouwen op God feilt het ook niet zelden. Wat zou ik gelukkig, op de
onstuimige baaren van deze wereld, naar de haven van eeuwige ruste voortzeilen,
onder alle de loeiende stormen van onspoed, smaad en laster, wanneer ik altijd
mijn geloofsoog levendig gevestigd had, op de magt en trouw van mijnen hemelschen
Vader; als ik 't Hem in de hand gaf, die de moeite en 't verdriet aanschouwt; als ik
't ijdele van allen menschen lof, en menschen gunst, geduurig recht besefte; als ik
altijd dacht: God ziet mij, en kome ik bij Hem beproefd uit, wat baat of schaadt mij
liefde of haat van stervelingen, die wel haast den levensadem uitblaazen en stof
worden. - Maar dit uit het oog te verliezen stoort mijne rust, beroert mijne ziel, en
doet mij zondigen tegen mijnen liefderijken en getrouwen hemelschen Vader.
Doch alle deze deugden zie ik in mijnen lijdenden Verlosser luisterrijk schitteren.
- Te midden van zijne grootheid is Hij waarlijk ootmoedig en onderworpen. Aan den
wil van zijnen Vader had Hij zich geheel overgegeeven, en vond dus een welgevallen,
in alle smerte en allen smaad, die Hem, door 't bestel van dien eeuwigen wijzen wil,
overkwamen. - Hoe zeer het lijden ook verdubbelde, en van trap tot trap klom, hoe
grievend ook de verguizingen en beschuldigingen waren, die Hem bejegenden, zijn
geduld was onbreekbaar. - Volmaakte bedachtzaamheid bestierde al zijn doen, zijn
spreeken, zijn zwijgen, nooit overijlde Hij zich. - Even zo bescheiden was Hij ook
jegens de genen, die Hem het alleronbescheidenste behandelden; geen
vervloekingen, geen scheldwoorden, geen bedreigingen ontrolden zijne lippen. De
grootste zachtaartigheid vergezelde altijd zijne handelingen. - Zo oeffende Hij ook
volkomen de menschenliefde, dit had Hij zo lang gedaan, dit deed Hij zeker ook in
deze oogenblikken: gelijk Hij aan 't kruis zijne lippen, biddende voor zijne vijanden,
ontfloot, zo heeft Hij zeker, terwijl Hij zweeg, met veel medelijkden, zijn
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hart biddende tot God opgeheven, om dezen, die Hem vloekten, te zegenen, om 't
goede voor hun van den Hemel te begeeren. - Zijn vertrouwen op God was de
oorzaak van die gerustheid van ziel, die Hij in deze benarde oogenblikken deed
blijken. Het was niet mogelijk geweest, om zo te handelen als Hij deed, zo 't
vertrouwen op onzichtbare hulp, zo de ondervinding van godlijke ondersteuning,
zijne ziel niet gesterkt had.
Zo vinde ik in Jesus 't volmaaktste voorbeeld in het lijden: waarlijk Hij is 't eenige
waardige voorbeeld, waarop ik zien, dat ik navolgen moet; zijne gedraagingen zijn
zo veele proeven van waare zedekunde. - En gelijk Jesus dit voor mij is in zijn lijden,
zo is Hij het ook in zijn zwijgen.
Daarin zie Hem, als een schaap, dat stom is voor 't aangezicht van zijne
scheerders, alzo deed Hij zijn mond niet op. - Hij zweeg niet uit vrees, dat Hij door
spreeken zijn zaak zou verergeren; niet uit hoogmoedige verachting, neen, schoon
Hij met verontwaardiging over de boosheid dezer menschen was aangedaan, wilde
Hij echter die bijtende verachting zijner vijanden met zelfverheffenden hoogmoed
gepaard, niet oeffenen: maar Hij zweeg, om door zwijgen te overtuigen en tot
nadenken te brengen; ook voorzag Hij, dat zijn spreeken vermeerdering van zonden
zou voortbrengen.
Och leerde ik zulk zwijgen ook dan oeffenen, als ik recht van spreeken hebbe! Dan helaas! hoe dikwerf zwijg ik door zondige menschenvrees, als ik mag en moest
spreeken; hoe dikwerf is dan mijne tong toegeklemd; en wat gebeurt het menigmaal,
dat ik spreeke, als het mij betaamde te zwijgen!
Hier moet ik op Jesus zien. Hoe zoude ik gehandeld hebben, als ik in zijne plaatse
had gestaan? - Ik zou in onbesuisde drift opgevlogen, die valsche beschuldigers,
die trouwlooze richters met smaad, misschien met scheldwoorden, overladen hebben;
ik zou aan toorn en oploopendheid den teugel gevierd, en daardoor eene goede
zaak zeer kwaad gemaakt hebben. - Maar Jesus zweeg, - zijn zwijgen was heilig,
dat moet ik navolgen.
Ik moet, als ik beledigd word, zwijgen, niet om daar door eere uit menschen te
bejaagen, om voor zachtmoedig aangezien te worden, maar om Gods goedkeuring
te ontvangen. - Ik moet zwijgen, niet met zelfkittelende verachting van mijne
beledigers; ik moet niet uit de hoogte laag op hen nederzien, en daarom zwijgen;
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maar ik moet zwijgen om Jesus voorbeeld te volgen. Ik moet liever schade en
ongelijk willen lijden, dan ongeoorlofde verdediging bij de hand nemen. - 't Is waar,
ik mag en moet somtijds mijne schuldelooze zaak verdedigen. - Hoe ik daarin moet
te werk gaan, zal 't vervolg van mijne beschouwingen van Jesus lijden mij leeren.
- Maar meestal zal ik meer met zwijgen dan met spreeken winnen: vooral is dit mijn
plicht, wanneer ik door spreeken vermeerdering van zonden zou te wege brengen:
ook moet ik daarin te meer op mijne hoede zijn, en liever zwijgen daar ik spreeken
mag, dan spreeken daar ik moet zwijgen, om dat ik geduurig zo bloot sta om in
woorden te struikelen.
O Godlijke Jesus, volmaakt voorbeeld van heilig geduld, onzondig spreeken en
vlekloos zwijgen! Leer mij tog door uwen Geest, hoe ik U in mijn spreeken en zwijgen
moet navolgen. Zet eene wacht aan mijnen mond. Laat de bedachtzaamheid over
mij de wacht houden. Bestier mijne gedachten, mijne hartstochten, mijne lippen;
laat mij behoed worden, om niets onbedachtzaams voort te brengen. Geef mij, dat
ik spreekende U verheerlijke, en zwijgende naar U gelijke!’

Bundel van Godgeleerde, Wijsgeerige en Zedenkundige
Mengelingen. Eerste Stuk. Te Haarlem, by Plaat en Loosjes, 1790.
Behalven het Voorbericht, 112 bladz. in gr. octavo.
Met de afgifte van dit eerste Stuk maekt men een aenvang van 't voordragen ener
verzamelinge van Verhandelingen, ter verlichtinge van het verstand, ter verbeteringe
van het hart, en ter bevorderinge van ware gelukzaligheid. By ene gunstige ontvangst
zal deze verzameling voortgang hebben; en men stelt zich voor, jaarlyks, ten minsten
vier Stukjes af te geven; ter welker volvoeringe de Uitgevers de behulpzame hand
van des bekwamen heuschlyk verzoeken. - Het thans afgegeven Stuk levert een
gunstig vooruitzicht, zo ten aenzien der gekoozene onderwerpen, als ten opzichte
van derzelver behandeling; beantwoordende het eene en het andere zeer wel aen
't opgemelde beöogde.
By manier van Inleiding wordt onze aendacht hier, in de eerste plaetze, gevestigd
op het vooroordeel aengaende de oudheid en nieuwheid van een gevoelen, ter
beöordee-
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linge der gronden, waerop het zelve, tot het begunstigen van het oude of nieuwe,
steunt; mitsgaders ter overweginge van 't geen ons de voorzichtigheid leert,
hieromtrent gade te slaen. - Voorts levert men ons een vrymoedig onderzoek over
de voorbeeldige Godgeleerdheid; in 't welke deszelfs Opsteller, na enige
voorafgaende aenmerkingen nopens dit onderwerp, zich, volgens zyn byzonder
doelwit, bepaelt tot deze vraeg. ‘Worden 'er zoodanige geschiedenissen en gebruiken
in het oude testament gevonden, welken, op eene overtuigende wijze, bewezen
kunnen worden, zelfs volgens het oogmerk van God, op den nog aenstaenden
Messias gezien te hebben, en bestemd geweest te zijn, om den Israëliten, die voor
den Messias leefden, meer of min aengaende hem en deszelfs rijk bekend te
maeken?’ - Vooral word deze vraeg met Ja beantwoord; doch onze Schryver
veréénigt zich met dezulken, die oordeelen, dat de gronden voor dit toestemmend
antwoord niet toereikende zyn, en tracht te toonen, dat ze den vereischten toets
niet kunnen doorstaen. - Het denkbeeld dat de levitische gebruiken, zo ze geen
voorbeelden van dien aert geweest zyn, voor niets betekenend gehouden moeten
worden, ('t welk Gode onwaerdig zoude wezen,) komt hem gansch niet aenneemlyk
voor. Bewerende, dat het hoofdoogmerk der mosaische wetgevinge was; ‘de afgoderij
te weeren, en den dienst van Jehova, den eenigen waeren God, onder de Israëliten
te bevestigen en ongeschonden te bewaeren;’ als mede, ‘dat Moses, bij de instelling
van den israëlitischen godsdienst, verscheiden gebruiken van de heidensche volken,
en inzonderheid van de Egyptenaren, overgenomen, en in zijnen godsdienst
ingevlogten heeft;’ zo leid onze Autheur daer uit, mitsgaders uit de nevensgaende
omstandigheden af, dat die verordeningen den Israëliten wel degelijk nuttig waren;
en men derhalve niet gedrongen is, 'er eene voorbeeldlyke betekenis aen te hechten.
- Wyders is deze Schryver zo ver van ene zinnebeeldige bedoeling van zommigen
dier gebruiken te ontkennen, dat hy, integendeel, op door hem bygebragte gronden,
veeleer stelle, ‘dat, mooglijk het grootst gedeelte der, door Moses voorgeschreven,
gebruiken zinnebeeldig geweest is.’ Dan hieruit kan men, gelyk hy met recht
aenmerkt, zonder nader bewys, niets besluiten, tot voorbeelden of beeldlyke
voorzeggingen. - Hiermede word dit onderzoek voor tegenwoordig besloo-
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ten, en men belooft vervolgens nog te zullen nagaen de byzondere bewyzen, welke
zommigen, tot verdediginge van deze en gene voorbeelden, aenvoeren.
In een volgend geschrift word ons onder 't oog gebragt, hoe ene groote reeks van
dwalingen en ongerijmde stellingen der eerste Christenen vermoedlyk haren
oorsprong verschuldigd zy, aen soortgelyke dwaze Joodsche dweeperyen, die de
vroegste kerkleeraers, veelal uit het joodendom afkomstig, van hunne Natie
overgenomen hebben. Nasporingen van dien aert, zo met betrekking tot de Joodsche
als Heidensche denkwyzen, welke natuurlyk, van de eene en andere zyde, zeer
grooten invloed op den denktrant der Christenen hadden, kunnen hare nuttigheid
hebben, ter verklaringe veler gevoelens der zogenaemde Oudvaderen, die ons
anders te byster zonderling, ja wel eens gansch belachlyk, voorkomen. - Op dit
geschrift volgen enige overdenkingen nopens de Opregtheid en het Vooroordeel;
dienende om den oplettenden Lezer te wapenen tegen het Vooroordeel, dat zelfs
de Opregtheid kan belemmeren; en uit dien hoofde te meerder ter Opregtheid aen
te spooren, om de kragt van 't Vooroordeel te overwinnen. Langs dien weg staet hy
eerlang te komen tot die geestgesteldheid, welke hier zeer gepast, als het beste
blyk van Opregtheid in dit geval, voorgesteld word: ‘dat men, naemlyk, door dezelve,
voor overtuiging vatbaar zijnde, altijd bereid is, om zig aen het gezag en de kragt
der waerheid te onderwerpen, wanneer deze zig tegen vooroordeelen verklaert,
welken langen tijd gekoesterd, algemeen aangenomen, en alzoo, door de gewoonte,
geheiligd zijn.’ - Verder leert men ons opmerken, dat men in den Griekschen tekst,
1 Pet. V. 8 niet leest αντιδικος υμων ο διαβολος, gelyk onze gewoone vertaling, uw
tegenparty, de duivel, aanduid, maar ο αντιδικος υμων διαβολος, dat is, de
tegenparty, uw duivel, 't welk den nadruk van 's Apostels tael in den zamenhang
gereeder doet verstaen. - Eindelyk heeft men hier ook nog geplaetst, eene ernstige
berisping van ene waerschouwing tegen de kwaedsprekendheid. Men vestigt in
dezen het oog, niet zo zeer op de lastertael, waerdoor men haetlykheden van zynen
evenmensch verdicht; als wel op die scherpere kwaedsprekendheid, welke men
onderscheidenlyk achterklap noemt; waerdoor men, buiten noodzaek, haetlyke
onwaerheden, ten nadeele van zynen Naesten, verspreid. Velen, die het eerste,
den lastertael,
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ten sterkste zullen verfoeien, vinden nogtans maer al te dikwerf genoegen en
vermaek, in 't laetste, den achterklap. Zy wanen, terwyl zy 't eerste zorgvuldig
schuwen, vry te zyn van kwaedsprekendheid, terwyl ze zich, door achterklappen,
aen de allerschadelykste en snoodste kwaedsprekendheid schuldig maken. Om dit
denzulken in te prenten, en hen daerdoor het afschuwelyke dier geblankette ondeugd
te leeren kennen, tast de Schryver hier de grondstellingen aen, op welke de
zodanigen dit hun wangedrag poogen te verontschuldigen. Ze zyn de twee
volgenden. - (1.) Ik zeg niets dan de waerheid, en 't geen ieder een weet. - (2.) De
ijver voer Gods eer, en de billijke af keer van het kwaed, laten niet toe, dat men, bij
het slegte gedrag van anderen, maer aenschouwe en stilzwijge. Door daervan te
spreken, wordt men juist geen kwaedspreker. - Het thans afgegeven papier is
geschikt ter ontzenuwinge van de eerste verontschuldiging, en een volgend zal
dienen om de kragtloosheid van de tweede te toonen; in de hoop dat het een en
ander zal strekken, om den nog enigzins opmerkzamen, op ene gevoelige wyze,
tegen dat gevaerlyk zelfsbedrog te waerschouwen.

Ernstige Verdeediging van de Aanmerkingen op eene Leerreden
over de bewyzen voor de Leere der H. Drieëenheid, gehouden te
Amsterdam, door A. Sterk, Leeraar in de Luthersche Gemeente
(*)
aldaar, tegen deszelfs Toetse in 't licht gegeeven, door J.m. Boon,
Leeraar in de Luthersche Gemeente te Rotterdam. Te Amsterdam,
by J. Ammeling, 1789. In gr. octavo 224 bladz.
Eene zeer uitvoerige verdeediging, die van enig belang kan schynen, voor hun, die
min of meer ingewikkeld geweest zyn, in de voor enigen tyd zwevende geschillen
in de Luthersche Gemeente te Amsterdam; welken nu, zo men ons wel onderricht
heeft, geheel tot stilstand gebragt zyn. Wat voor 't overige andere Lezers betreft,
die 't op Godgeleerde onderzoekingen toeleggen, voor dezulken kan men niet
zeggen, dat dit Geschrift van ene byzondere nuttigheid zy, dewyl het gene nadere
ophelderingen over de

(*)

Men zie, wegens de in dezen Tytel gemelde Geschriften, N. Alg. Vad. Letteroef. I D. bl. 538.
II D. bl. 191. en 310.
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betwiste leerstellingen vervat; ook behelst het bygebragte over 1 Joh. V. 7, dat ruim
80 bladzyden beslaet, niets nieuws; des deze verdeediging, gelyk het meermaels
met zulk soort van twistschriften gaet, meer vervelend dan onderrichtend zy.

De rechtzinnige denkwyze der eerste Kristenen, nopens den
grondlegger des Kristendoms. in eenen Brief van de Ouderlingen
der Kappadocische Kerke aan Malchion hunnen Mede Ouderling
te Antiochie. Uit de oorspronglyke tale overgezet en uitgegeven,
door Samson Carasco. Te Utrecht, by J.C. ten Bosch 1789. In gr.
octavo 224 bladz.
Na dat de Schryver der Aenmerkingen op de Prysverhandelingen tegen Priestley,
rakende de Leer der Oudvaderen, wel byzonder over de Godheid van Jezus,
(*)
goedgevonden had, den naem van Paulus Samozatenus te gebruiken ; heeft een
Tegenschryver den naem van Malchion, (een groot tegenstander van dien Bisschop
(†)
op de Kerkvergadering te Antiochie,) aengenomen . En ter dier gelegenheid heeft
men den bovenstaenden Tytel thans geplaetst voor een Stukje, geschikt ter
beschimpende lofzuitinge van Malchion, wegens het geen hy betreklyk tot dit
onderwerp aengevoerd heeft. - Men slaet hier den weg van spotterny in, en legt het
'er op toe, om den zogenaemden Malchion in een belachlyk licht te stellen. De
Ouderlingen der Kappadocische Kerke vyzelen, kwanswyze, de geleerdheid en
bekwaemheid van Malchion ten hoogsten top; terwyl ze de slordige schryfwyze, die
ze in zyn Geschrift bespeuren, toeschryven aen zyne nederigheid, of ook wel aen
zyne verhevenheid van geest, die hem kleinigheden doet veronachtzamen. Ze willen
ook alles wat hy voorstelt, uit hoogachtinge voor zyne talenten, gaerne als bondig
en welberedeneerd, (waeromtrent zy hem den uitbundigsten lof toezwaeien,) als
gegronde waerheden aennemen. Dan met dit alles blyven 'er, hier en daer, voor
deze Kappadociers, nog al vry wat bedenkelykheden en zwarigheden over. Het
schynt Malchion nu eens aen kunde, dan eens aen goede trouw te ontbreken; zyne
schryfwyze heeft niet zelden het voorkomen van Sophistery; en

(*)
(†)

Zie N. Alg. Vad. Letteroef. III D. bl. 236.
Als boven, bl. 388.
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men zou bykans op de gedachten vallen, dat hy zig wel eens van listige loopjes
bediende. Intusschen behoud hy nochtans de hoogachting der Kappadociers, die
begrypen dat het hun alleen aen genoegzaem doorzicht mangelt; weshalven zy
hem, over 't ene en andere, dat hen belemmert, slechts om nadere onderrichting
vragen, ten einde hem beter te verstaen, of de gegrondheid zyner redeneeringe
duidelyker te bezeffen. - Het geen wy by ene andere gelegenheid over die
(*)
bespottende schryfmanier gezegd hebben, komt ook hier te stade ; ze voegt, onzes
oordeels, geenzins in 't behandelen van ernstige onderwerpen; te minder daer ze
dikwyls, gelyk hier inzonderheid plaets heeft, den Schryver, in schyn, ernstige
uitdrukkingen, spotlyk, doet bezigen.

Natuurlyke en naar 't leeven naauwkeurig gekleurde Afbeeldingen
en Beschryvingen der Spooken, Wandelende Bladen,
Zabelspringhaanen enz. in alle vier deelen der Waereld
huishoudende, byeen verzameld en beschreeven door C. Stoll. In
't Fransch en Nederduytsch. Te Amsterdam, by J.C. Sepp, 1789.
In gr. quarto.
(*)

De op nieuw aangevangen verzameling van den Heer Stoll, onlangs aangekondigd ,
wordt in dit stuk agtervolgd. Het zelve behelst weder eene afbeelding en beschryving
van 23 Manlyke of Vrouwlyke Insecten, die deels tot het Geslagt der Spooken, en
deels tot dat der Wandelende Bladen, behooren; welken, naar gewoonte, zeer
onderscheidenlyk beschreeven, en met alle opmerkzaamheid getekend en gecoleurd
zyn. By den verderen voortgang van dit Werk staat men eene vollediger ontvouwing
van die Insecten, welken onder de Classe van Dermaptera of Lederagtige te brengen
zyn, te erlangen, dan tot nog het licht gezien heeft.

(*)
(*)

Zie N. Alg. Vad. Letteroef. II D. bl. 216.
Zie N. Alg. Vad. Lelteroef. III D. bl. 528.
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Nederlandsche Insecten, door J.Ch. Sepp. Te Amsterdam, by J.Ch.
Sepp. In quarto.
Schoon het meerendeel der Rupsen, uit welken Vlinders voortkomen, 16 Pooten
hebben, te weeten 3 paar scherpe Voor- 4 paar stompe Buikpooten en één paar
Naschuivers, is 't egter niet zeldzaam, onder deeze Insecten ook 10 en 12 pootigen
te vinden; welken geen Naschuivers en maar 2 of 3 paar Buikpooten hebben: waar
door ze een min of meer spanagtigen loop hebben, als ontstaande het spanagtige
voortkruipen, uit het minder getal van Buikpooten. Dan behalven deezen ontdekt
men ook nu en dan 14 pootige Rupsen, dien alleen de Naschuivers ontbreeken,
welken dus, zo min als de 16 pootigen, spannen; mitsgaders zulken, die insgelyks
14 pootigen zyn, om dat haar, terwyl ze de twee Naschuivers hebben, egter het
eerste paar, of de twee voorste Buikpooten ontbreeken: uit welken hoofde zy niet
zo sterk spannen als de 10 pootigen, maar, gelyk de 12 pootigen, halfspanagtig
voortkruipen, des men dezelven in den eersten opslag ligtlyk voor 12 pootige Rupsen
zoude aanzien. - Van eene Rups van deeze laatste soort nu, waar van de Heer
Sepp alvoorens slegts ter loops gewag gemaakt had, levert hy ons, in zyne laatst
afgegeeven Plaat, eene juiste afbeelding, met eene nevensgaande naauwkeurige
beschryving. Hy heeft dit Insect tot nog by geenen anderen Insectenbeschryver
aangetroffen, 't welk hem noodzaakt om zelf op eene benaaming van diens Vlinder
te denken. Daar nu de grondkleur der Vlerken bruin is, en de Vlinder een
aanmerkelyken Snuit heeft, zo noemt hy denzelven den bruinen Snuitvlinder, ter
onderscheidinge van eenen anderen, dien hy voorheen den naam van Snuitvlinder
gegeeven heeft. Volgens zyne waarneeming verandert deeze Rups, na zig
ingesponnen te hebben, zeer spoedig, omtrent binnen den tyd van drie dagen, in
eene Pop; en de Vlinder komt insgelyks wel dra, na een verloop van 16 of 18 dagen,
te voorschyn. Ook toeven de jonge Rupsjes niet lang in de Eitjes; want 'er verliepen
naauwlyks 8 dagen na de legging, of ze kwamen reeds voor den dag. In den tyd
van ongeveer vier weeken veranderden zy viermaal van huid; en omtrent veertien
dagen laater scheenen zy reeds op haar Winterverblyf bedagt te zyn.
‘Tegen het laatst van de Maand September, (zegt de
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Heer Sepp,) scheideden zy uit met vreeten, en begonnen zich te verschuilen in en
tusschen de dorre Brandenetel-Bladen en andere Ruigte, waarschynlyk om zich
voor de koude van den aannaderenden Winter te verschuilen; en denzelven, zonder
Voedsel te nuttigen, door te brengen. Want toen zy met vreeten ophielden, waren
'er nog lang daar na zeer goede en versche Netelen, [hun gewoone Voedzel,] te
bekoomen; echter, of schoon ik hun dezelven gaf, wilden zy 'er niets van gebruiken.
Zy bleeven echter meest allen den geheelen Winter in 't leeven; doch, met het begin
van 't Voorjaar, waren zy allen zo zeer in krachten verminderd, dat, toen ik hun
wederom frissche jonge Brandenetelen gaf, zy van dezelven niets scheenen te
kunnen nuttigen, maar allen, den eenen na den anderen, weg stierven. Mogelyk
zyn zy in de Vryheid in staat, zig nog beter voor de koude te kunnen verbergen, dan
opgeslooten zynde: te meer nog, wanneer des Winters, door den Sneeuw, alle laage
zich by den grond bevindende ruigte bedekt word, is het zonder twyffel waar, dat
ook als dan alle zich in die ruigte bevindende Insecten, door den Sneeuw verwarmd,
en voor de buiten-koude beveiligd, des te beter in het leven kunnen blyven.’

Verhandelingen, uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye
der Weetenschappen te Haarlem. XXVI Deel. Te Haarlem, by J. van
Walré, 1789. Behalven het Voorwerk 324 bl. In gr. octavo.
Ten aanvange van dit Deel vinden wy geplaatst eene zeer naauwkeurig uitgewerkte
Verhandeling van den Heer Chr. Brunings, ter beantwoordinge eener Prysvraage,
nopens de bepaaling der snelheid van stroomende Wateren. Naar den inhoud van
't Voorstel schikt hy zyne Verhandeling drieledig. ‘Men dient, (zegt hy,) in de eerste
plaats, na te gaan, welke Theoretische regelen tot hier toe uitgedacht zyn, om de
snelheid van stroomend water op allerleie diepten, en dus ook de middelbaare
snelheid in ieder doorsnede te bepaalen: ten einde vervolgens te onderzoeken,
welke van deeze Theoriën door proeven bevestigd is. En byaldien geene van
dezelven aan de ondervinding beantwoorden mogt, zo dat de snelheden alleen door
middel van daadlyke proeven zouden moeten gevonden worden; dan is in de derde
plaats de vraag, welk
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in zodanig geval het werktuig zy, het geen het meest aan 't vereischte voldoet?’ Zyn
Ed. getoond hebbende, dat men hier noodwendig den weg van proefneemingen
moet inslaan, geeft daarop eene uitvoerige beschryving van een werktuig, dat, boven
alle anderen tot nog voorgeschreeven en in 't werk gesteld, hier toe van zeer veel
dienst kan zyn. - Laatere waarneemingen en ontdekkingen hebben hem voorts
aanleiding gegeeven, om dit Werktuig nog grootlyks te verbeteren, en de proeven
daar mede te neemen tot een genoegzaamen trap van zekerheid te brengen: 't welk
dien oplettenden Waarneemer bewoogen heeft, om van dit alles in een en ander
Byvoegzel, met deeze Verhandeling gemeen gemaakt, een nader verslag te geeven.
Op deeze Verhandelingen volgen eenige Aanmerkingen over de Bloemen van
den Nooten-Moskaat-Boom, door Dr. M. Houttuyn, vergezeld van eene juiste
aftekening, met derzelver beschryving, vervaardigd door den kundigen Heelmeester
E.P. Swagerman: welk een en ander de vroegere deswegens gebreklyk verleende
berigten niet weinig opheldert.
Hier by komt de beantwoording eener Prysvraage, over de onderwerpen,
betreffende de Natuurlyke Historie onzes Vaderlands, waarvan men met gegronde
reden te verwagten hebbe, dat eene verdere naspooring ten nutte van het Vaderland
zal strekken. De Opsteller van dit stuk, een jongeling van groote hoop, S.J. van
Geuns Matthz., had zyne Verhandeling ingerigt volgens de gewoone verdeeling van
de voorwerpen der Natuurlyke Historie, in drie zogenoemde ryken, behelzende (1.)
de delfstoffen, (2.) de plantgewassen, en (3.) de dieren. Dan, verstaande dat de
Maatschappy zyne Verhandeling, voornaamlyk, wegens het tweede gedeelte had
goedgekeurd, en dat dezelve, omtrent een ander gedeelte, reeds eene nieuwe
prysvraag had voorgesteld, zo heeft hy, met goedkeuring van de Maatschappy,
liefst dit gedeelte alleen geplaatst gezien. Het hier mede afgegeven stuk bepaalt
zig des tot de Plantgewassen; en 't levert, ten deezen opzigte, eene reeks van
aanmerkingen en waarneemingen, die zeer geschikt zyn, om de opmerkzaamheid
der Natie te vestigen. Het blykt naamlyk uit het aangevoerde ten duidelykste, dat
'er een aantal van Planten hier te Lande groeit, die naauwlyks gekend of geheel
veronagtzaamd worden; dat men 't nut veeler Plantgewassen in onze Gewesten
niet behoorlyk gadeslaat; en onze Autheur legt het 'er inzonderheid op toe, om zynen

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

65
Landgenooten onder 't oog te brengen, welke soorten meer gadegeslaagen, of
zorgvuldiger gekweekt behoorden te worden, uit overweeging van 't voordeel, dat
men 'er uit zoude kunnen trekken, niet alleen in den Land- en Veebouw, maar ook
in de Genees- en Heelkunde, en menigvuldige inlandsche Fabriken en Trafiken.
Eindelyk ontmoeten we hier nog een Berigt van den Heer Chr. Brunings wegens
eenen nieuwen Hyetometer. Het gadeslaan van de gebreken der gebruikelyke
Hyetometers, die de hoeveelheid van den gevallen regen, juist niet met de vereischte
naauwkeurigheid, kennelyk maaken, had den opmerkzaamen Brunings reeds
meermaals op dit onderwerp doen denken. Een ongeluk, het breeken, naamlyk,
van zyne Regenvlesch tot die waarneeming geschikt, bepaalde hem nader, om
opzetlyk na te gaan, hoe men een naauwkeuriger Werktuig, dat te gelyk gemaklyk
voor de waarneeming was, ten dien einde, zoude kunnen vervaardigen. Hy deelde
zyn voorslag deswegens mede aan den kundigen Cuthbertson; en deeze heeft
denzelven, zo volmaakt aan zyn oogmerk beantwoordende, ter uitvoer gebragt, dat
de Heer Brunings, zyne waarneemingen met dit Werktuig, zedert den eersten Mey
1788, gedaan hebbende, 'er nog geen gebrek in ontdekt heeft. Deeze nieuwe
Hyetometer wordt in dit berigt, met behulp eener nevensgaande afbeelding, duidelyk
beschreeven, en men kan 'er deszelfs nuttigheid gereedlyk uit opmaaken.

Handelingen van de Nationale Vergadering in Vrankrijk. Te
Dordrecht, bij A. Blussé en Zoon, 1789. 184 bladzijden, behalven
het Voorbericht, in gr. 8vo.
Wij twijffelen niet, of dit Werkje, waarvan hier het Eerste Stuk wordt aangeboden,
zal door den Nederduitschen Leezer met graagte worden ontvangen. ‘De oogen
van gansch Europa,’ zo als in het begin des Voorberichts te recht wordt aangemerkt,
‘zijn thans gevestigd op de Nationale Vergadering, of Vergadering der Staten
Generael, in Vrankrijk, op last des Konings, Lodewijk de XVI, gehouden wordende,
den

en door zijne Majesteit, op den 5 Mei 1789, bij eene plegrige aenspraek, geopend.
De verrichtingen van deze Vergadering zijn zoo gewigtig, en in dezelve zijn zulke
treffende
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stukken ingediend, dat ieder weereldburger belang heeft om een en ander van nabij
te kennen; en hiertoe is geen gereeder en beter middel, dan de mededeeling der
volgende naauwkeurige en oorsprongelijke Handelingen, aldaer gehouden.’
Dit Voorbericht geeft vervolgens een beknopt verslag van de geschillen, tusschen
de Geestelijkheid en den Adel van den éénen kant, en den derden Staat van den
anderen, ontstaan, en van de onderhandelingen daaruit voortgesproten, tot op den
den

15 Juny, ‘wanneer de Gemeenten, ziende dat de meerderheid in de beide voorste
Orders bestendig weigerachtig bleef, om zich met hun te vereenigen, begonnen...
met de overweging van het allergewigtigste onderwerp om zich te vestigen, dat is,
om eene wettige gedaente aentenemen, tot afdoening van zaken; en het was de
uitslag dezer overwegingen die aen de Nationale Vergadering die gedaante gaf, in
(*)
welke zij vervolgens hare zittingen hield .’
den

Ingevolge hiervan begint het Werk zelve met de zitting van den 17 Juny. Een
geregeld uittreksel van hetzelve te geeven, is niet wel doenlijk. De waarlijk vrijheiden menschlievende Leezer zal met gemengde en elkander afwisselende
aandoeningen van bekommering, verfoeijing, verwondering en genoegen de
zwaarigheden opmerken, met welke de oprechte voorstanders der rechten van den
mensch en van den burger hadden te worstelen; de poogingen, welke zo door
openlijke tegenstanderen, als door heimelijke vijanden, of ook wel door doldriftige
of arglistige stookers van tweedracht en muitzucht, eindelijk door belangzuchtige
slaaven van willekeurige overheerschinge werden in het werk gesteld, om hen te
dwarsboomen; den onbezweken moed, met welken zij volhardden in het achtervolgen
van hunne heilzaame oogmerken; en de wijze op welke het hun gelukt is, in weerwil
van alle tegenkantingen, allengskens eenigen voortgang te maaken in het, voor
Frankrijk zo noodzaaklijke, werk der staatshervorminge. Dit Eerste Deeltje levert
den

daarvan reeds sterke blijken. Het loopt tot den 9 July, en eindigt met twee ten
uitersten belangrijke stukken. Het eene is het ADRES AEN DEN KONING: voorgelezen
door de Graef VAN MIRABEAU, en door de NATIONALE VERGADE-

(*)

Voorber. bl. VI.
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den

(*)

goedgekeurd in de zitting van den 9 July 1789 . Dit was het tijdstip, waarin
een aantal omstreeks Parys en Versailles zamengetrokken, en met de vernielende
werktuigen des oorlogs voorziene, krijgsbenden de ontluikende Vrijheid in Frankrijk
dreigden te verpletteren. Dit manmoedige Adres is te groot om het hier in zijn geheel
te plaatzen, en eene enkele paragraaph, uit haar verband genomen, zoude te veel
van haare kracht verliezen: ook zullen weinigen van onze Leezeren er onbekend
mede zijn. - Het andere Stuk, waarvan wij spraken, is het VERSLAG VAN HET COMMITTÉ
(†)
gelast met het Werk der CONSTITUTIE, door den Heer MOUNIER, in dezelfde zitting .
Het is een meesterlijk Vertoog over dat gewigtige Werk. Het slot, behelzende eene
SCHIKKING VAN HET WERK, door het Committé voorgesteld, zullen wij hier invoegen.
Het behelst de hoofdpunten, over welke de Vergadering heeft te handelen om de
Constitutie op eenen geregelden voet te brengen, onder deeze Artikelen. ‘Art. I. Het
enig oogmerk van alle Regeringen moet bestaen in het handhaven der menschelijke
regten; waaruit volgt, dat om de Regering tot het voorgestelde einde bestendig te
rug te brengen, de Constitutie moet beginnen met de aenwijzing der natuurlijke en
onvervreemdbare regten van den mensch. II. De Monarchale Regering is, als
geschikt om zijne regten te handhaven, door de Fransche Natie verkoren; zij is
vooral dienstig voor eene groote Maetschappij, zij is noodzakelijk tot de welvaart
van Vrankrijk: de aanwijzing van de grondbeginselen dezer Regering moet dus
onmiddelijk volgen op die der regten van den mensch. III. Uit de grondbeginselen
der Monarchie vloeit voort, dat de Natie, ter verzekering van hare regten, aen den
Monarch afzonderlijke regten heeft toegestaen. De Constitutie moet dus de regten
(‡)
van de eene in den anderen naeuwkeurig aenwijzen. IV. Men moet beginnen met
de aenwijzing van de Regten der Fransche Natie; vervolgens de regten des Konings
aentonen. V. Dewijl de regten van den Koning en der Natie bestaen alleen voor het
welzijn van alle de deelen, waeruit zij is zamengesteld, geleiden zij tot het onderzoek
van de regten der Burgers. VI. De Fransche Natie
RING

(*)
(†)
(‡)

Bladz. 162 enz.
Bladz. 168 enz.
Waarschijlijk eene drukfeil voor en.
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niet hoofd voor hoofd kunnende vergaderen, moet vertegenwoordigd worden: dus
moet de wijze van vertegenwoordiging, en de regten harer vertegenwoordigers,
aengetoond worden. VII. Uit de zamenwerking van de magt der Natie en die des
Konings moeten de inrichting en uitvoering der wetten voortvloeijen: dus moet
daedlijk bepaeld worden, hoe de wetten in te richten; vervolgens moet onderzocht
worden, hoe de wetten uittevoeren. VIII. Het onderwerp der wetten is de algemeene
(*)
besturing van het Rijk, de bedrijven der Burgers en de eigendommen - . De
uitvoering der wetten, die het algemeen bestuur betreffen, vereisschen Provinciale
en Stedelijke Vergaderingen; dus moet onderzocht worden, hoe de Provinciale en
hoe de Stedelijke Vergaderingen moeten zamengesteld worden. IX. De uitvoering
der wetten, aengaende de eigendommen en de bedrijven der Burgers, maken de
Regterlijke magt noodzakelijk; men moet dus bepalen hoe dezelve toevertrouwd
moet worden, en vervolgens hare verpligtingen en grenzen. X. Tot de uitvoering der
wetten en de verdediging van het rijk wordt eene algemeene magt vereischt: dus
moeten de grondbeginselen, die dezelve moeten besturen, bepaeld worden.’ Deeze zijn dus de eerste beginsels van het groote werk, waaraan men in Frankrijk
bezig is; het ruwe ontwerp, waarnaar men het gebouw der Constitutie moet
optrekken; een gebouw na welks voltoojinge ieder waar menschenvriend moet
reikhalzen, op dat zo veele millioenen van zo lang verdrukte en in slaavernij
gehouden natuurgenooten eenmaal het zoet der vrijheid, en der zegeningen, welke
zij medebrengt, mogen genieten.
De Vertaaler van dit Werk zoude, misschien, niet kwalijk doen, dat hij, op sommige
plaatzen, de Fransche naamen van eenige zaaken op den rand plaatste; bij voorb.
de naamen der onderscheidene Commissien door de Vergadering benoemd, van
welke op bladz. 23 wordt gesproken.
In het Voorbericht zeggen de Uitgeevers bladz. VII: ‘Vindt onze arbeid een goed
onthael, zoo zullen wij op het ingeslagen spoor met allen ijver voortgaen, en ons
intusschen bevlijtigen om alle die bouwstoffen bij een te

(*)

Zoude het niet ruim zo gevoegelijk zijn geweest, dat men hiervan een punt op zichzelven had
gemaakt?
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zamelen, welke ons in staet kunnen stellen, tot eene beknopte, maar volledige
den

Historie van het geen in de bijzondere Vergaderingen der drie Orders voor den 17
(*)
Juny dezes Jaers is voorgevallen, zo wel als van de Vergaderingen der Fransche
Staten Generael, sedert de eerste oprichting, tot op onzen tijd; om dus onzen
Landgenooten de juiste handleiding te geven tot eene grondige kennis van deze
gebeurtenissen, welke nu, en nog lange, de algemeene verwondering en aendacht
tot zich moeten trekken.’ Hartelijk wenschen wij, dat deeze onderneeming wel moge
uitgevoerd worden, en dan twijffelen wij niet of de Nederduitsche Leezer zal zulk
een Werk gretiglijk ontvangen.

Merkwaardige Levensgeschiedenis van Fredrik Vrijheer van der
Trenck, beschreven door hem zelven. Naar de nieuwe
vermeerderde en verbeterde uitgave, die te Berlin met privilegie
van den Koning gedrukt is, uit het Hoogduitsch vertaald, en door
eenige Aantekeningen opgehelderd. Met plaaten. Derde en laatste
Deel. Te Amsterdam bij M. de Bruin, 1789. Behalven het Voorwerk
360 bladz. in gr. octavo.
In dit derde Deel heeft men eenige Stukken byeen verzameld, welken deels ten
vervolge der Leevensgeschiedenisse van den Vryheer van der Trenck dienen, en
deels daar toe geene geringe betrekking hebben, of ons dezelve in verscheiden
opzigten beter kunnen doen nagaen.
Het eerste Suk behelst, in vervolg op het voorige verhaal, (dat in 't tweede Deel
beslooten werd met zyn voorneemen om na Berlin te gaan,) zyne reis na Berlin,
komst, verrigtingen en wedervaaren aldaar. Dit vermeldt ons veele byzondere
ontmoetingen van den Authenr, zo onder den weg, als in die Hofstad; vooral met
den thans regeerenden Vorst, het Hofgezin, de Collegiaale Raaden, de Militairen
en verdere byzondere Persoonen. Het verslag hier van is doorvlogten met eene
menigte van staatkundige en inzonderheid charactermaatige bedenkingen, die, naar
Trencks gewoonen denktrant, en wyze van uitdrukken, gemeenlijk vry scherp
opgesteld zyn; en waaronder ook nog etlyke berigten en aanmerkingen voorko-

(*)

Te weeten 1789.
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men, welken aan deeze en geene alvoorens gemelde ontmoetingen licht byzetten.
Daartoe behooren ook eenigermaate twee volgende Stukken, getyteld
Levensgeschiedenis van FRANS, Vryheer VAN DER TRENCK, des Autheurs Oom; en
Levensgeschiedenis van ALEXANDER VAN SCHELL, die uit Glatz deserteerde, en den
Autheur te gelyk uit de gevangenis verloste. Twee Persoonen, wier character en
leevensbeloop, hier beknoptlyk beschreeven, in verscheiden opzigten aanmerkelyk
is; en die, in verschillende betrekkingen zo veel invloeds op, en aandeels hadden
aan, verscheiden van des Autheurs lotgevallen, dat hunner byzondere melding
eigenaartig inkome, als een Aanhangzel tot zyne eigene Leevensgeschiedenis.
Hierby voegt de Autheur een Stuk, 't welk hy ten opschrifte geeft, Bede om
vergiffenis aan, en eerlijk verklaaring van die geenen, allen zoo wel als énen, en
énen zoo wel allen, welken ik in mijne Schriften hier of daar beledigd mogt hebben.
- Eene grootendeels geestig uitgevoerde Satyre, waardoor hy zyne Partyen, in de
erkentenisse der waarheid van 't geen hy nopens derzelver handelingen omtrent
hen, op het haatlykst ten toon stelt; terwyl hy over 't schryven van waarheid, zo 't
beledigend zy, verschooning vraagt. Ik reik, (zegt hy,) hier mede de broederlijke,
om vergiffenis biddende, hand aan allen toe, die zich in hun geweten overtuigd
kunnen houden, dat ik hun in de daad, door het al te onbewimpeld voordragen van
de waarheid, of door hun het momaangezicht af te trekken, beledigd heb. En hy
verzoekt maar gezwind pardon! Anders, (vervolgt hy,) Anders verval ik nog gezwinder
weder tot mijn oude gebrek, en verdedig de waarheid, en mij zelven, als een
vertwijfelde.
Op dit Geschrift laat de Autheur volgen een Antwoord op de Aanmerkingen van
de Heren ARCHENHOLTZ en BUSCHING: waar in hy, schoon hy zich niet vry kenne van
misstellingen, naar welken hy in zyne omstandigheden ligt vatbaar was, zich egter
ten erustigste vryspreekt van verdichtzelen geschreeven, of opzetlyk iets verkeerds
voorgedraagen te hebben. - En hieraan hegt hy, by manier van Narigt, de volgende
betuiging van zyne vergenoegdheid in zyne tegenwoordige omstandigheden.
‘Eindelijk heb ik, na dat dit boek reeds gereed was, ook redenen gevonden, om
openlijk aan te kondigen, dat mij in mijn Vaderland meer achting en eer wedervoer,
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dan iemand, die 'er geen ooggetuige van was, immer zal kunnen geloven. Ik reize
gerust, vergenoegd en gelukkig naar Oostenrijk te rug. Ook de goedhartige Monarch
heeft mij gunst zoo wel als geregtigheid laten wedervaren. Ik heb mijn geconfisceerd
vermogen te rug, en wacht spoedig de schadeloosstelling voor het genot van het
zelve, dat ik zederd 40 jaren gemist heb.
Meer heb ik niet gezocht, en ereposten kan ik hier niet aannemen. Niemand zal
mij in mijne grijsheid voorwerpen kunnen, dat ik in staat ben wraakgierig te handelen,
of tot nadeel te leven van een Staat, waarin ik 36 jaren burger was, schoon ik aldaar
schandelijk mishandeld, en nog met ondankbaarheid beloond ben. Ik laat hier een
genadigen Koning te rug, die mij en mijn hart kent. Ik laat den besten naam eene
ontwijfelbare regtvaardiging na, en ben overtuigd, dat de Pruissen mij zullen lief
hebben, en de vrienden van mijne kinderen zijn. Meer heb ik niet gezocht; mijn
wensch, het oogmerk mijner reize is vervuld. Ik kan nu de rust des ouderdoms met
eer genieten, en zal, als een eerlijk man, mijn graf te gemoet lachen.’ - Zulks doet
hem ook in een Dichtstuk, waar mede dit Deel beslooten wordt, een erkentlyk
minzaam afscheid van Berlin neemen.
Wyders vindt men, aan 't hoofd deezer Verzamelinge, behalven des Autheurs
Voorberigt, voorafgegaan door een Opdragt in Dichtmaat, aan zyne Majesteit Fredrik
Willem den II, den tegenwoordigen Koning van Pruissen, by welken een Dichtstuk
gevoegd is, het welk hy, in 't jaar 1762, in de Maagdenburgsche gevangenis, schreef,
hem als toenmaaligen Kroonprins liet aanbieden, en door denzelven gunstig
ontvangen werd, eene uitvoerige Voorreden van den Vertaler, die de Leezers van
dit Werk niet te veronagtzaamen hebben. - Dezelve behelst, na een kort verslag
van 't merkwaardige gerugt, dat het verhaal der lotgevallen van van der Trenck
gemaakt heeft, eenige beknopte aanmerkingen over deszelfs geloofwaardigheid in
de hoofdzaaken, met overweeging der voornaamste tegenbedenkingen; by welke
gelegenheid het straf gedrag des Konings tegen hem, in deszelfs oorzaaken,
byzonderlyk nagegaan wordt, met aanwyzing dat het deswegens gemelde gansch
niet onwaarschynlyk is. Voorts wordt hier het character van van der Trenck, zo van
de goede als kwaade zyde, bescheidenlyk voorgedraagen, met nevensgaande
waarschuwende en leerzaame opmerkingen. Daarby voegt de Opstel-
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ler deezer Voorreden eene beoordeeling van de Tegenschriften; uit welker inhoud
men vry duidelyk kan opmaaken, dat het bovenaangeduide wegens de
geloofwaardigheid en het character van van der Trenek, door die Tegenschriften
geenszins verzwakt, maar eer versterkt wordt. Eindelyk laat hy zich nog met weinige
woorden uit over des Autheurs verdere Schriften; daaromtrent beroept hy zich
grootlyks op de aanmerkingen van den Heer P.J. Kastelejin, by deszelfs uitgave
van 's Mans Mengelwerken; met byvoeginge van zyne beantwoording eeniger laatere
bedenkingen, die hem deswegens voorgekomen zyn; welken aangaande hy den
Leezer met regt waarschouwt, om van der Trenck niet te beoordeelen, zonder op
den gantschen zamenhang zyner omstandigheden te letten.

Aan myne jonge Vriendin, of Zedelijke Brieven ter verbeteringe
van het Hart. Tweede Stuk. Te Middelburg bij P. Gillissen en Zoon
1788. In gr. octavo 287 bladz.
Naar het plan, het welk de Schryver deezer Brieven, (van welker oordeelkundige
en leerzaame inrigting en uitvoering, wij voor eenigen tyd een aanpryzend verslag
(*)
gegeeven hebben ,) zich voorstelt, maakt hy in dit tweede Stuk een aanvang van
zyne Vriendin te onderhouden over haare onderscheidene pligten, en de beste
wyze, om zich van dezelven naar behooren te kwyten. Hieromtrent nu komen, in
de eerste plaatze, in opmerking de pligten, die wy onmiddelyk aan ons zelven
verschuldigd zyn; en de Autheur schikt dit Stukje bepaaldlyk tot derzelver
overweeging; in die orde, dat hy beginne met de ontvouwing der pligten, die tot het
lichaam betrekking hebben; en dan overgaa, tot zyne onderrigtingen omtrent die,
welken strekken ter aankweekinge en volmaakinge der verstandlyke vermogens. In 't een en ander opzigt verleent de Autheur hier eene reeks van wel overdagte
lessen, slaande op verschillende betrekkingen; waaronder 'er nog al gevonden
worden, die men gemeenlyk over 't hoofd ziet, of, als min gewigtig geoordeeld, niet
naar den eisch overdenkt. Van die natuur zyn, onder veele anderen, des Autheurs
aanmerkingen over het in agtnee-

(*)

Zie N. Alg. Vaderl. Letteroef. III D. bl. 548.
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men van het uiterlyke voorkomen, en 't gadeslaan der welvoegelykheid, 't welk hem
ook de oplettendheid doet vestigen, op het buitenspoorig navolgen der Mode, aan
de eene, en het geheel verwaarloozen van dezelve aan de andere zyde, waaromtrent
hy de volgende bedenkingen aan de hand geeft.
‘Het is, (zegt hy,) al vrij moeilijk, vooral voor een jong mooi meisje, dat haare
schoonheid voelt, en die gaarne zoude zien, dat ook andere omtrend dezelve niet
onverschillig waren, om in haare kleeding een juiste en gepaste evenredigheid in
acht te neemen. - Haar oogmerk is, door haare kleeding, en door haare uiterlijkheid
(*)
te behaagen . Hiertoe is het noodig, dat zij zich kleede naar den heerschenden
smaak, zo zij ten minsten aan de menigte behaagen wil; maar zo zij het waarlijk
bevallige wel weet te beöordeelen, zal zij dikwils gewaar worden, dat het geene in
de mode is, verre van haare schoonheid eenigen luister bij te zetten, dezelve
integendeel geheel en al ontsiert, en dat het geen aan de menigte behaagt, aan
haar zelve, en aan alle verstandige beöordeelaars, nimmer behaagen kan. Echter
wilde zij gaarn aan elk een zo wel als aan zichzelve behaagen; doch hoe zal zij het
nu aanleggen, om dit oogmerk te bereiken? Zal zij zich alleenlijk door de mode, of
alleenlijk door

(*)

Dit is, gelyk de Autheur alvoorens getoond heeft, niet alleen geöorlofd, maar ook zelfs
pligtmaatig, als behoorende tot het welvoegelyke, waaronder hy, in 't stuk van kleedinge,
betrekt, ‘niet alleen dat geen, het welk dus genaamd wordt, om dat het naar den heerschenden
smaak is, maar ook, en wel voornaamelijk dat geen, het welk ons in de daad wel staat, en
geschikt is om eenen fraaien bevalligen zwier aan de schoonheid bij te zetten; op dat dezelve,
doch echter in alle zedigheid, des te beter uitkome, en in 't oog valle. Dan deeze twee
welvoeglijkheden,’ (vervolgt hy,) ‘zijn dikwils zeer tegenstrijdig; want niet zelden gebeurt het,
dat de kleeding, die het meest in den smaak, en naar de mode is, en dus uit welvoeglijkheid
eenigsints behoorde gevolgd te worden, echter in de daad voor een tekenkundig oog, dat het
bevallige en het schoone weet te beseffen, zeer ongevallig staat, en verre van de natuurlijke
schoonheid te doen uitkomen, dezelve in tegendeel, grootendeels, zo niet geheel en al,
verduistert.’ In een voorgaanden brief is dit wanschiklyke overwoogen, en zulks geeft den
Schryver aanleiding, om zyne Henriette, in deezen Brief, deswegens nader te onderhouden.
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haaren goeden smaak laaten bestuuren? - Mijns oordeels in het algemeen door
geen van beide afzonderlijk, maar, zo veel zulks weezen kan, door beiden te samen;
of wanneer de smaak met de mode in sommige bijzonderheden volstrekt niet overeen
te brengen is, dan, bij voorkeur, door den goeden smaak. - Zo gij dierhalven, JETJE
lief! mijn raad wilt volgen, moet gij tot zekeren trap de mode volgen. Dit is
noodzaaklijk, om alle gemaaktheid en bijzonderheid te vermijden; maar raadpleeg
voornaamelijk uwen goeden smaak. Zie wat u het bevalligste en het beste sta; laat
u door uw smaak in het voorzichtig navolgen der mode bestuuren: laat deeze u
voorbehoeden tegen het naäapen van alle belagchelijke buitenspoorigheden en
wanstalligheden, die zo dikwijls in de modens plaats hebben. Houd eenen gepasten
middenweg. Wees nimmer eene slaavin der mode, doch volg dezelve ook niet te
weinig na. Door beide deeze uitersten stelt men zich even zeer ten toon. - LICORIS
is even bespottelijk, door het buitenspoorig navolgen der mode; als LISETTE door de
verachting, die zij voor dezelve betoont. De eene ziet men met een toverhoed van
drie voeten hoogte, met een kapsel, dat tot over de oogen hangt, met eenen
vervaarlijk breeden en wijduit gestrekten Pouf of halsdoek, en met bakschoenen
van een half voet hoogte verschijnen. De andere komt met een keelmutsje, waarvan
de kant zo plat op het hoofd drukt, dat men geen hairtje zien kan, met een stijf
gespannen halsdoek, die strak naar beneden getrokken is, in een meiden jak, of
akelige en donkerkleurige japon, en met platte schoenen te voorschijn. - Welk een
Contrast! - ELISE daarentegen, zonder de mode te verachten, volgde dezelve echter
ook niet in alles na, maar verbeterde dezelve door haaren goeden smaak. - In den
tijd, dat die, alle maat en evenredigheid te buitengaande hoeden in de mode waren,
zag men haar zelden met zulk een hoed, maar meestal met een hoed van haar
eigen smaak, die haar zeer bevallig stond, en die zij zeer voordeelig wist te plaatsen,
in het openbaar verschijnen, en haar goede smaak bekoorde elk een zo zeer, dat
zij welhaast verscheidene navolgsters kreeg. - Zette zij bij geval eens een hoed
naar de mode op, om niet singulier te schijnen, dan verkoos zij 'er een van eene
middenmaatige grootte, die door haare buitenspoorigheid niet in het oog konde
loopen, en die evenredig was met heure gestalte. - Zo als zij
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omtrend haare hoeden deed, handelde zij omtrend haare geheele kleeding, gaf in
alles acht op het evenredige en natuurlijk bevallige, en wachtte zich zorgvuldig voor
al het in 't oog loopende. “Die geene, (was zij gewoon te zeggen,) die alle modens
zorgvuldig nabootst, toont blijkbaar, dat zij weinig verstand heeft.” Zij had eene
betere gedachte van zichzelve, dan dat zij zich zoude hebben kunnen verbeelden,
dat een uitgezogte opschik in staat ware haar eenige verdienste te bezorgen. “De
waare verdiensten, (dacht zij,) bestaan in het verstand en in het hart. Laat de zulke,
wier verstand voor niets grooter vatbaar is, dan voor kinderachtige kleinigheden,
zich met eene angstvallige zorg toeleggen, om alleen door haaren opschik te
behaagen, en daaraan al haar tijd verbeuzelen. Ik voor mij ben zo gelukkig van
mijne verpligtingen te kennen, beklaag de zodanige hartelijk, en wensch dezelve
altijd als een voorbeeld voor oogen te moogen hebben, waarvan ik de navolging
zorgvuldig vermijden moet.” Aan de andere zijde begreep zij echter, dat zij haare
schoonheid ook niet moest verwaarloozen, en dat het niet alleen geöorloofd, maar
zelfs pligtmaatig was, daar al het mogelijke voordeel van te trekken, en te trachten
om zich, door een alleszins bevallig uiterlijk, op eene zedige wijze aan elk een, en
aan een verstandig, eerlijk, braaf man, in het bijzonder, behaaglijk te maaken. “Het
is geene wijsheid, (zeide zij,) het is geen kenmerk van waare Deugd, zijne
schoonheid onder een dicht toegetrokken keelmutsje, onder eenen al te zorgvuldig
toegespelden halsdoek, in een morsig en havenloos jak, of donkergekleurde, stijve,
ongevallige japon, te verbergen, en te verduisteren, mits dat men echter, aan den
anderen kant, in zijne kleeding altijd eene gepaste zedigheid in acht neeme.” 'Er
was ook niemand, die eenige gegronde reden had, om haar van zedenloosheid of
ijdele pracht, even zo min als van stijfheid, onvoegzaamheid, eigenzinnigheid of
gebrek van smaak in haare kleeding, te beschuldigen; want ELISE kleedde zich,
noch uit ijdele pronkzucht, noch om zich verwonderaars te verwerven, maar om een
behaaglijk en waarlijk bevallig voorkomen te hebben, en om die schoonheden, welke
men aan elk een vertoonen mag, zo als zij met dankbaarheid, en zonder hovaardij,
van GOD erkende ontvangen te hebben, kenbaar te maaken. - Zij raadpleegde in
alles de gepaste zedig-
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heid en de bevallige natuur, en haare edele verhevene denkwijze straalde in
verscheidene opzichten zichtbaar zelfs in haare kleeding door. - Niemand konde
haar om heure kleeding uitlagchen, en niemand zoude het hebben durven waagen,
haar laffe vleierijen of complimenten over haare schoonheid te maaken; om dat men
duidelijk zag, dat zij geen verwondering maar goedkeuring vorderde, en dat zij te
wel dacht, om haare schoonheid boven derzelver wezenlijke innerlijke waarde te
schatten. Hierdoor werd dezelve door elk goed beöordeelaar in zijn hart waarlijk
bewonderd; doch men had te veel achting en eerbied voor de beminnelijke ELISE,
om haar door ijdele loftuitingen de bewondering, die men over haare schoonheid
gevoelde, te kennen te geeven. - Dit beminnelijk voorbeeld, lieve JETJE! kan ik u
dan niet genoeg ter navolging aanprijzen.’

Kinderpligt en Zinnebeelden, door J. Hazeu, C. Zoon. Tweede en
laatste stukje. Te Amsterdam, by W. van Vliet, 1789. Behalven de
Voorreden, 84 bladz. in octavo.
By de, in het eerste stukje voorgedraagen Kinderpligten, die verstandig en stigtlyk
(*)
ontvouwd zyn , komen in dit tweede, (waar mede de Autheur zyn beoogden taak
voltrekt,) Zinnebeelden, die hy kortlyk verklaart, en ter betragtinge voorstelt; waar
in hy zig met oordeel naar de vatbaarheid der Jeugd schikt; des deeze twee stukjes,
nu een beknopt Deeltje uitmaakende, der Jeugd een leerzaam Handboek aanbieden.
Tot eene proeve strekke het Zinnebeeld der Voorzigtigheid, dat hy aldus behandelt.
‘Onder alle de pligten, die wij, in dit leven, te betrachten hebben, moeten wij, als
redelijke schepzelen, vooral bedacht zijn, op Voorzichtigheid, om niet alles op een
bloot misschien te laaten aankomen; - men behoord, in alle zijne verrichtingen, zoo
vooruitziende te zijn, dat onze daaden geen kwaade gevolgen kunnen hebben; daarom word ons de Voorzichtigheid voorgesteld als eene Vrouw, ziende in eenen
Spiegel, welken zij in heur eene hand houd; de Spiegel, om wiens rand een slang
geslingerd is, verbeeld de zelfkennis: wijl deze alle onze uitwendige gebreeken of
schoonheden klaarlijk voor oogen steld; en men kan nimmer voorzichtig zijn, zoo
lang men zijne eigene

(*)

Zie N. Alg. Vad. Letteroef. III D. bl. 645.
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zwakheden of sterktens niet kent; de slang, die, in alle gewijde Schriften, voor listig
word erkend, geeft te kennen; dat men zich niet al te onbedacht aan het oordeel
van anderen moet overgeeven; maar zelve bekwaam behoord te zijn, om het waare
van het valsche te kunnen onderscheiden: - daar toe draagt zij, in heur andere hand,
een Boek; om aan te toonen de nuttigheid van het onderwijs; zal men voorzichtig
zijn dan behoord men ook geleerd te weezen, in de onderscheidene soorten van
Kunsten en Weetenschappen, als ook in eenige voorgevallene omstandigheden,
die door anderen ons ten nutte beschreeven zijn; - aan heure voeten plaatst men
veeltijds een Zandlooper en een Uil; - de Zandlooper geeft te kennen, dat wij altoos,
in alle onze verrichtingen, met oordeel moeten te raade gaan, en zien, in welk een
tijdvak wij verkeeren; - de Uil leert ons bedachtzaamheid; welke ons moet verzellen,
om naauwkeurig acht te geeven op alles wat wij zien gebeuren. De Voorzichtigheid is voor den mensch als een tweede Ziel; want schoon een
onvoorzichtige ook wel eene redelijke Ziel omdraagt, betoont hij echter, door zijne
lompe daaden, als of hij geen Ziel, of denkend wezen, bezat; - de Voorzichtigheid
kan ons zoo veele nuttigheden aanbrengen, als het licht dat van den hemel straalt:
want zij licht ons voor, in alle onze gangen en voorneemens: - zij leert den Stuurman
waaken, tegen de bulderende stormen en gevaaren, die hem, op de holle baaren
der Zee, zoude kunnen overkomen: - zij leert den Krijgs-Held bedachtzaam weezen,
tegen de listen zijner Vijanden, waarmede hij te strijden heeft; den Koopman, den
Ambagtsman, en ieder, die eenige bedrijven oefent, doet zij op zijn hoede zijn, tegen
de onheilen, die hem zouden kunnen treffen. - Die voorzichtig handeld is wijs: - zij
word ons ook in het Godlijk Bijbelboek aangepreezen, daar de Heilige Apostel Paulus
zegt: ziet dan hoe gij voorzichtiglijk wandeld, niet als onwijzen maar als wijzen. - Zij
kan zelfs ons ter aanspooringe zijn, in 't bevoorderen van onze Zaligheid, door ons,
in dit leven, vooruitziende te maaken, naar een eeuwig en beter leven.
Gij ziet dus, mijne lieve Kinderen! welk eene nuttigheid 'er in een voorzichtigen
wandel te vinden is. - Het zoude immers een groote onvoorzichtigheid zijn, als uwe
Ouders, of die, welke over u gesteld zijn, zich niet bekommerden, of gij tot kennis
en deugd wierd aangespoord;
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het welk de Voorzichtigheid van hen vorderd. Daarom moet gij u benaarstigen, om
in uwe Jeugd zulke nuttige zaaken te leeren, die u voorzichtig doen wandelen; dan
zult gij u, in laater tijden, niet behoeven te beklaagen, dat gij uwe jeugdige uuren
nutteloos hebt doorgebragt; maar integendeel den lof der Voorzichtigheid, in uwen
ouderdom, nog aanheffen, en zingen:
Voorzichtigheid heeft mij geleerd,
In mijne vroege Jeugd,
Hoe men in 's waerelds kring verkeerd,
Bij de oefening der deugd. Ik was onwetend, onbedacht,
Maar door Voorzichtigheid
Gaf ik op alles vlijtig acht,
Wat tot geluk ons leid. Och! mogt ik in mijn Jeugd reeds zien
Mijn zondelijk bestaan;
En als een kind tot JESUS vlien,
Met al mijn euveldâan! De Godsdienst blijf mijn hoogste lust,
En God mijn eenig goed;
Zoo vind mijn hart een zachte rust,
In ramp en tegenspoed. Beziel mij steeds Voorzichtigheid,
Tot aan het zwijgend Graf,
Met eerbied voor Gods Majesteit,
Dan vreeze ik nimmer straf. -

Louisa. Naar het Engelsch. Door Mevrouw Helme. In 's Gravenhage,
bij I. van Cleef, 1789. Behalven de Voorreden, 244 bladz. in gr.
octavo.
Louisa komt, by den aanvang haarer geschiedenisse, voor, als eene Wees, die,
van haare Ouderen niets weetende, geheel afhanglyk is van haaren Voogd, welke
haar, voor eenigen tyd, ter opvoedinge in een klooster besteld had. Zy geraakte
aldaar in eene zeer naauwe verbintenis met eene mede-kostgangster Julia, de
dogter van den Graaf van Melville, welks Gemaalin wel dra, met Louisa, zeer
ingenomen werd. Dit had verder ten gevolge eene gemeenzaame verkeering van
Louisa met 's Graaven huisgezin; en 't leed niet lang of Julia's Broeder, Lord Gray,
verliefde op Louisa, en te gelyk koesterde de Heer Danvers, die als eene goede
kennis onder hen verkeerde, eene vuurige genegenheid voor haar. Louisa had een
afkeer van Danvers; gunstiger dagt zy over Lord Gray; maar zy be-
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greep dat zy die toegenegenheid tegenstand moest bieden, uit hoofde der
ongelykheid van staat, en haare verdere omstandigheden. - Na verloop van eenigen
tyd werd Louisa door haaren Voogd opgeëischt; zy vertrok; werd op haare reis
geschaakt door Danvers; doch door een vreemdeling, (die verder onbekend bleef,)
uit zyne handen gered; zette haare reis voort, en kwam ten laatste aan 't huis van
den Graaf van Danford, dien men haar als haar Voogd deed kennen, doch welke
zy vermoedde dat haar Vader was. Terwyl zy zich met de nadere ontdekking hiervan
vleidde, maakte deeze een aanslag op haare kuischheid; 't welk haar in woede
bragt; zy meende zigzelve van 't leeven te berooven, door middel van eene schaar,
doch kwetste juist daar mede den Graaf. Dit noodzaakte haar de vlugt te neemen;
na veel omzwervens kwam zy in een zeer eenzaam oord, alwaar zy eene kleine
afgelegen wooning ontdekte, tot welke zy haare toevlugt nam; en waarin zy heusch
ontvangen werd. - Zy vond, in de meesteresse van dit verblyf, met naame Juffrouw
Rivers, (wier ongunstig lot haar dit eenzaam afgezonderd leeven had doen
verkiezen,) alles wat haar, in haare omstandigheden, tot heul en troost kon strekken.
Eene wederzydsche genegenheid bezielde eerlang haar beiden dermaate, dat ze
veelligt onafscheidelyk by een gebleeven zouden zyn, hadden ze niet, om gegronde
reden, het raadzaamst geoordeeld, dat Louisa zig weder zou vervoegen by Lady
Melville, die haar voorheen zo toegenegen was; en van welke zy, door al het
voorgevallene, gelyk ook door het verblyf van dat Huisgezin in een anderen oord,
geheel afgezonderd was gebleeven. Hier werd zy als vooren ten minzaamste
ontvangen; en Lord Gray, nu, (na den dood zyns Vaders, intusschen overleeden,)
de Graaf van Melville, die Louisa nog even hartlyk beminde, deed zulks haar wel
dra blyken; en Lady Melville begunstigde de min van haaren Zoon, gelyk ook Julia
die van deezen haaren Broeder; doch Louisa, schoon hem toegenegen, werd door
haare omstandigheden wederhouden van dien aanzoek in te willigen; waar toe ze
egter vervolgens overgehaald werd; terwyl ze nogtans haare volkomen toestemming
bleef weigeren, zo lang ze niet verzekerd was, dat haare geboorte geene schande
medebragt. Dus stonden de zaaken deezer Gelieven, toen Lady Melville, met het
Huisgezin, vergezeld van Louisa, van haar buitenverblyf na Londen vertrok. Op de
reis derwaard, ontdekte Louisa, onder andere vreemdelingen, by een Herberg, zeker
Persoon, dien zy herkende voor den vreemdeling, die haar uit het geweld van
Danvers gered had; en dien zy haare dankbaarheid wenschte te betuigen. In een
daorop volgend gesprek haalde men hem, die zig Belmont noemde, over, om eenigen
tyd by hen te Londen te verblyven. Intusschen daagde Danvers den Graaf van
Melville uit; en ze werden beiden gevaarlyk gewond, doch eerlang egter weder
hersteld. Middelerwyl had dit ongeval ten gevolge eene zwaare ziekte van
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Louisa; men schreef op haar verzoek aan Juffrouw Rivers; en deeze spoede zig
om Louisa te komen zien. By deeze ontmoeting dier twee Vriendinnen was Belmont
tegenwoordig, en, op het hooren der stemme van Juffrouw Rivers, erkende hy haar
terstond voor zyne beminde Egtgenoote Maria, die hy, volgens hem toegezonde
berigten in de Indiën, al voor etlyke jaaren, waande van een doode vrugt verlost en
in de kraam gestorven te zyn. Ook erkende zy, in deezen zogenaamden Belmont,
terstond haaren geliefden Man Henry, welke, zo men haar voorlang gemeld had,
op zyne reis na de Indiën overleeden zou zyn. - Het bleek nu ten klaarste, dat 'er
een haatlyk misleidend bedrog gepleegd moest zyn, door den Heer Rivers, den
Voogd van Maria en den Oom, mitsgaders Voogd van Henry; welke Heer Rivers
voor eenigen tyd Graaf van Danford gemaakt was; onder welken naam hy hierboven
voorkwam als de snoode Voogd van Louisa, die hem verkeerdlyk voor haaren Vader
gehouden had. Dit noopte Henry, om den Graaf van Danford te schryven, en van
hem af te vorderen een verslag van zyn gepleegd bedrog, ten opzigte van hem en
zyne Maria, als mede raakende de Ouders van Louisa, welker Voogd hy zig genoemd
had. Een brief van dien inhoud ontzette den Graaf van Danfort, daar 't bleek dat zyn
verfoeilyk wangedrag genoegzaam ontdekt ware, boven maate. Hy raadpleegde
met zyne byzit Juffrouw Masters, die alle zyne handelingen wist, en 'er hem
meerendeels in behulpzaam geweest was. Zy raadde hem een dag uitstel aan, om
zig beter te bedenken; maar tevens besloot zy, by haar zelven, zonder uitstel na
Belmont te gaan, en hem alles te openbaaren; in hoope dat Belmont haar dan nog
gunstig zou zyn. Hem spreekende verhaalde zy hem het misleidende bedrog tegen
hem en zyne Vrouw gepleegd; en gaf hem tevens een verzekerd berigt, dat Louisa
zyne eigene Dogter ware; van welke zyne Vrouw, die men valschlyk voorgegeeven
had, van eene doode vrugt verlost zyn, kort na zyn vertrek na de Indiën, in een
doodlyken toestand, die haar buiten kennis gebragt had, bevallen was; welke de
Graaf van Danford vervolgens, als ware hy haar Voogd, had doen opvoeden. Op
deeze bekentenis vertrok Belmont met Melville terstond na het huis van Danford;
doch deeze had zich reeds door een pistoolschoot van 't leeven beroofd. Egter had
hy, voor zyn geweldigen dood, nog een brief geschreeven, dien men op tafel vond
liggen; in welken hy zyn wanbedryf erkende, en tevens betuigde, dat Louisa de egte
dogter van zyn Neef Belmont was. Met voorzigtigheid werd vervolgens die
aandoenlyke tyding aan Juffrouw Rivers, (nu Mevrouw Belmont,) en aan Louisa
bekend gemaakt; en kort daar op werd het huwelyk geslooten, tusschen Louisa en
den Graaf van Melville, den Broeder van Julia, die zig ook egtlyk vereenigde met
haaten Minnaar Lord Castlebrook; in welk een en ander huwelyk de Moeder, Lady
Melville, hartlyk deel nam.
Onder het verhaal deezer lotgevallen van Louisa, (tot welker
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melding wy ons hier byzonder bepaalden,) is, gelyk men uit den aart van het
voorgestelde natuurlyk kan afneemen, ook voorgedraagen een berigt van 't
wedervaaren van de Egtgenooten Maria en Henry (of den Heer en Mevrouw
Belmont,) mitsgaders van andere byzonderheden, tot het beloop van zodanig eene
geschiedenis behoorende. - In het geheel opstel, zo in 't hoofdzaaklyke als in de
bykomende voorvallen, is de natuur zeer wel in agt genomen; het levert eene
verscheidenheid van characters, die aandoenlyke tafereelen en leerzaame lessen
aan de hand geeven, welken, op een ongedwongen trant, gevallig voorgesteld
worden, dat zyne nuttigheid kan hebben. Bovenal is het character van Juffrouw
Rivers en dat van Louisa by uitstek fraai getekend; als characters, die, zonder de
natuur geweld aan te doen, navolgbaar zyn; en, met verandering van
omstandigheden, in veelerleie gevallen, als der navolginge waardig verdienen
beschouwd te worden.

Gezangen myner Jeugd en Naagelaaten Gedichten door J. Bellamy.
Tweede Druk. Te Haarlem by Plaat en Loosjes, 1790. In gr. octavo,
178 bladz.
(§)

Wy hebben voormaals ons oordeel over deeze Gezangen opgegeeven ; doch
moeten 'er nu byvoegen, dat deeze druk zeer net uitgevoerd; volgens den tytel, met
eenige nagelaten Gedichten, van den Heere BELLAMY vermeerderd, en ook omtrend
100 bladz. grooter dan de eerste druk is. Nadien de Dichter reeds verscheiden zyner
jeugdige Gezangen, aan zyne Minnaresse, Mejuff. FRANCINA BAANE, te Vlissingen,
onder den naam van Fillis voorkomende, heeft toegewyd; en het zyn voorneemen
reeds geweest is, om voor een tweeden druk deezer Gezangen haar Pourtrait te
plaatsen, zoo heeft men na zyn dood zyn Plan in deezen gevolgd; hebbende de
Heer VINKELES daar toe een zeer wel gelykend afbeeldsel geleverd, zo als een
andere hand, omtrend de Muzyk van zeker dichtstukje, gedaan heeft. Het laatste,
in deezen bundel voorkomende Stukje, hebbende ten opschrift aan Stilling, en
getekend Dec. 1785, wordt als het laatste werk, van den waarlyk grooten Dichter,
in het vak der kunst opgegeeven. Zie hier het Stukje dat 'er onmiddelyk voorgaat.

De dood
Gelyk een man, die van verlangen gloeit,
Om by zyn vriend te zyn,

(§)

Alg. Vad. Letteroeff. VII. D. 1ste St. bl. 405.
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Die op het land, aan de andre zy des meirs
Zyn stille woonplaats heeft,
Op 't zien der zee, die hevig bruischt en woedt,
Een koude siddring voelt,
Zyn angstig oog ziet starend op het schip,
Dat slingrend ryst en daalt;
De stormwind giert, en snort door 't hooge tuig
En beukt het dondrend zeil;
De stuurman wenkt - de man verwint zyn schrik,
Hy denkt aan zynen vriend,
En stapt gerust in 't worstelende schip,
En steekt naar d'andre zy!
Zo zal ik ook, wanneer de koude hand
Des doods myn' boezem drukt,
Een ligte schrik gevoelen in myn ziel;
Doch die verdwynen zal,
Zo dra ik denk aan myne onsterflykheid,
En Jesus onzen vriend.

Woorden zulk een' Dichter, stoffe eenen Christen waardig!

Asmus omnia sua secum portans, of alle de Werken van den
Wandsbecker Bode. Eerste stukje. Te Amsterdam, bij W. Holtrop,
1789. In octavo 134 bladz.
De geestige CLAUDIUS gaf, in den jaare 1774, in Duitschland, een bericht van
Intekening tot dit Werk uit; beginnende op volgende wyze: ‘Ik wil mijne Werken ook
verzamelen en uitgeeven. Daar heeft mij bijna niemand, zo als anders wel plagt te
geschieden, om verzogt, en ik weet beter, dan eenig genegen lezer, hoe weinig 'er
aan verlooren zou zijn, al bleven mijne Werken zoo onbekend als ik zelf ben; maar
't is toch zoo aartig met het intekenen en uitgeeven, en zulk eene vreugde en eere
voor mij en mijne oude moei: ook is het 's menschen vrije wil of hij intekenen wil of
niet.’ - Zoo oprecht spreeken weinige Autheuren, zelfs niet die minder geeven dan
CLAUDIUS, wiens luimig Werk zo vermaakelijk als stichtende is. Het zelve bestaat
uit eenige Fragmenten, Brieven en Gedichten, die, onder elkander geworpen, geen
geheel uitmaaken; doch als brokken belangrijk genoeg zijn, om geleezen te worden.
Wij zullen den Wandsbecker Bode zelf eens laaten
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spreeken, en onze Leezers, uit de medegedeelde trekken laaten oordeelen.
‘Verklaaring der printverbeeldingen en tekens.
De eerste plaat is Vriend Hein. (de Dood.) Aan hem draag ik mijn boek op, en zal
als Beschermheilig en Huisgod, voor aan de deure des boeks staan.’
‘Opdragt. - Ik heb de eer van uwen heer broeder te kennen, en hij is mijn goede
vriend en patroon. Ik had ook nog wel andere adressen aan u; maar ik denk, men
gaat het best recht uit. Gij zijt niet voor adressen, en ook niet gewoon om veel
komplimenten te maaken.
Daar zijn menschen, ze heeten “sterke geesten,” die zich in hun leven door
Heintjen niet laten aanvechten, en achter zijn' rug wel met hem, en met zijne
spillebeenen spotten. Ik ben geen sterke geest; en, om de waarheid te zeggen, 't
loopt mij telkens zoo koud over den rug als ik u aankijk. En echter wil ik gelooven,
dat gij een goed man zijt, als men u maar genoeg kent; en toch is het mij, als of ik
eene soort van heimwee en voorgevoel van u heb, gij oude Ruprecht de portier! dat
gij ook eens komen zult, om mijnen gordelriem te ontbinden, en mij voor betere
tijden zeker op oord en plaats te rust te leggen.
Ik heb daar een boeksken geschreven, en leg het u voor. Het zijn gedichten en
prosa. Ik weet niet, of gij een lief hebber van gedichten zijt; maar ik kan het kwalijk
denken, dewijl gij over 't algemeen geen boert verstaat, en de tijden voorbij zijn,
waar in gedichten meer waren. Het één of ander in dit boeksken zal u, hoop ik, niet
geheel mishaagen: het zijn meest losse gedachten, en klein speelwerk; doe 'er
mede wat gij wilt. - De hand, lieve Hein! en, als gij eens komt, zoo val mij en mijne
vrienden niet hard.’ ‘Eene Chria, waarin ik bericht geef van mijn akademie-leven.
Ik ben ook op akademiën geweest, en heb ook gestudeerd. Neen, gestudeerd
heb ik niet, maar op akademiën ben ik geweest, en weet, hoe alles daar geschapen
staat. Ik geraakte bij geval met eenige studenten in kennis, die mij de geheele
akademie lieten kijken, en mij overal medenamen, ook in het kollegie. Daar zitten
de heeren studenten, alle naast elkanderen, op banken, zoo als in de kerk, en bij
het venster staat een katheder, daar zit een professor of zoo iet in, die over dit en
dat allerhande dingen praat; en dat noemen zij doceeren. Die in de katheder zat,
toen ik mij in 't kollegie bevond, was een magister, die een groote krul-pruik op het
hoofd hadt, en de studenten zeiden, dat zijne geleerdheid nog veel grooter was, en
meer krullen hadt, en dat hij onder de hand een zoo kapitaal vrijgeest was, als 'er
een in Frankrijk of Engeland wezen kon. Daar kon wel wat aan zijn, want alles ging
bij hem zo voor de vuist en glad voort, als of het van een leijen dakjen rolde: en
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demonstreeren, dat kon hij als de wind. Wanneer hij een stuk onder handen nam,
dan begon hij 'er zoo even een weinigjen van aan te roeren, en, eer men omzag,
was het gedemonstreerd. Dus demonstreerde hij, bij voorbeeld, dat een student
een student is, en geen rhinoceros: want, zeide hij, een student is of een student
of een rhinoceros: maar een student is geen rhinoceros, want anders moest een
rhinoceros ook een student wezen; maar een rhinoceros is geen student, derhalven
is een student een student. Men zou denken, dat verstaat zich van zelf, maar wij,
arme halzen, weten niet beter. Hij zeide, dat deze waarheid “dat een student geen
rhinoceros, maar een student is,” een hoofdpilaar van de gansche filosofie was, die
de magisters niet stevig genoeg onderschragen konden, op dat zij niet omvalle.
Nademaal men op één been niet gaan kan, zoo heeft de filosofie ook het tweede,
en daar in was meer dan één iet het onderwerp, en dat ééne iet was, volgends het
zeggen van den magister, voor ieder één; maar tot het andere iet behoorde een
fijner neus, en dat was alleen voor hem en zijne kollegen. Bij gelijkenis, wanneer
een Spin een draad spint, dan is de draad voor ieder één, en ieder een voor den
draad, maar in het agterkwartier van de spin is haar bescheiden deel, te weten, dat
andere iet, welk de toereikende grond van dat eerste iet is, en alle iet moet zulk
eene toereikenden grond hebben, hoewel die niet altijd in het agterkwartier behoeft
te wezen. Ik zou ook met dit axioma, gelijk de magister het noemde, ellendig te pas
hebben kunnen komen. Daar hangt toch alles in de waereld aan, zeide hij; als
iemand dit om ver stoot, dan raakt alles hol over hol door malkander.
Vervolgends kwam hij van de geleerdheid, en van de geleerden te spreeken, en
voer bij alle gelegenheden tegen de ongeleerden uit. Te henker, wat veegde hij ze!
Het ongeleerd gemeen zitten de vooröordeelen van nachtmerreiën, lijkdoornen,
godsdienst, enz. als vliegen op den neus, die hem steeken; maar geen één durfde
hem, den magister, aan boord komen. en als 'er één kwam, flink sloeg hij ze met
de vliegenklap der filosofie op zijn' neus dood. - 't Is alleen de filosofie, die leert, of
en wat God is, en zonder haar kan men geen gedachten van God maaken, enz.
Doch dit zal de magister zeker maar zoo gezegd hebben. Geen mensch kan mij,
met grond van waarheid, nageeven, dat ik een filosoof ben, en evenwel ga ik nooit
door een woud, of mij komt te binnen, wie toch die boomen doet wassen, en dan
doet zich, zoo als van verre en zachtkens, iet van eenen Onbekenden aan mij op,
en ik zou wel willen wedden, dat ik dan aan God denk: zulk eene aandoening van
eerbied en stille vrolijkheid word ik dan gewaar.’
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Hinz en Kunz.
H. Wel, Kunz! zeg mij, hoe groot gij toch de zon wel vindt?
K. Hoe groot? - Wel, als een struis-ei, vrind!
H. Ja wel! hoor, Kunz! laat naar u kijken.
De zon een struis-ei! 't zou wat lijken!
K. Wel Hinz! wat zoudt gij dan gelooven?
H. Zoo groot, kijk! - als een voeder hooi!
K. Hou! dat gaat mijn geloof te boven:
Wat henker! als een voeder hooi!

Hinz en Kunz.
(Toegewijd aan den Bailjuw van ......)
K. Hinz! zou 'er nog wel recht te vinden zijn op aarde?
H. Recht juist niet veel, mijn Kunz! maar 't geld heeft 'er nog waarde.
K. Toch zijn 'er veelen, die het recht nog pleegen!
H. Even deswegen.

De Vertaaler heeft geen der gemakkelijkste schrijvers verkozen, en het schijnt ons
toe, dat hij, hier en daar, zeer gelukkig in het overgieten geweest is: eenige
dichtstukjes zouden wij echter daar van uitzonderen. - Hoe meer hij zich toelegt,
om de Duitsche origineele spreekwijzen, in Nederlandsche spreekwoorden, over te
draagen, hoe meer hij zijnen Leezeren voldoen zal, die niet na kunnen laaten, om
hem, voor zodanig eene Vertaaling van dat vernuftig en geestig werk, den vereischten
lof toe te wijden.

Waldheim, Tooneelspel. Door H. Ogelwight Junior. Te Amsteldam
bij P.J. Uijlenbroek 1789. In octavo, behalven de Opdragt aan den
Uitgeever, 109 bladz.
WALTER FREDRIK Heer van Waldheim komt onbekend in de Herberg, op zijn
Landgoed, en hoort daar den Waard en de Boeren klaagen, over de mishandelingen,
hem door zekeren KROM, een Landrechter, en LANGMAN, een Landbestierder,
aangedaan. Hij belooft hen te zullen helpen, en volbrengt dat met dien uitslag, dat
de beide Regenten, op het oogenblik dat zij de grootste onrechtvaerdigheden staan
te pleegen, benevens den Priester BLASIUS, hun Medehelper, gestraft worden. Dit
is de korte inhoud of zogenaamde Daad van een Tooneelspel, dat meer roem op
zijne zedekundige Lessen, dan op zijne beknoptheid en vinding, kan draagen.
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Mengelpoëzije van W.P. Turnbull de Mikker. In 's Hage bij J.
Gailland, Johansz. 1789. In gr. octavo 336 bladz.
Deeze Mengelpoëzij, die met VII Lofvaerzen, op den Dichter, geopend wordt, en
aan haare Doorluchtige Hoogheid, Mevrouw de Princesse van Oranje, en de beide
Prinsen WILLEM FREDERIK, en WILLEM GEORGE FREDERIK, is opgedragen, bestaat uit
11 Bijbel en Zadedichten, en 103 Mengeldichten, bij bijzondere gelegenheden
ontworpen: van welke laatste wij 'er één afschrijven, op dat de Leezer over 's Dichters
smaak kan oordeelen.

De dichtluim.
Wat ijvergloed! ..... ik voel mij dwingen,
Mijn nimf wenscht haare lier te slaan,
En wil, wat raare grappen! zingen
Van hem! die haar ten rei deed gaan.
't Is Willem dien ze een lied zal dichten,
Die onlangs iets bedreeven heeft;
Iets. nooit gemeld in 's lands geschichten,
Een daad naar 't welk hij waardig leeft.

En wiltge, ô lieve leezers! weeten,
Wat deeze Willem toch bedreef?
't Was, eeven naar het middageeten,
Toen hij een dicht van Willem schreef.

De gevoelens van hoogachting voor, en verkleefdheid aan, het Doorluchtig huis van
Oranje, in deeze Mengelpoëzij, en in de Voorrede, overäl doorstraalende, zullen wij
het liever gebrek aan smaak, dan aan eerbied noemen, dat de schrijver zeker
bekenden Jood, MOUSJE PINNE, den Heer Erfprins, op zulk een toon laat aanspreeken,
even of het zijns gelijken ware, en denzelven nog als een kind behandelt. Dus zegt
hij:
Nha khijk zoo preng hik hook, dhog zonder zwier en stasie,
U d'eilwens mazeltob van honzie hiele Nasie.
Al word je me frind, von de slegte volkie gekweld,
Beghotje! je plijft thog de zeen von den eld.

En eenige regels verder.
Nho, Willempje! je mot jou oofd 'er niet aan kreenen,
Het gelik gaat je voor; je mot thog nimmer weenen:
Hik ben verheegd dat men ook anje alreeds bespeerd
Als dat je hien keening bint hin halles watje leerd,
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En dat je, beghotje! met glorie hal de trappen,
Beklimt van de deegd en nitte wetenschappen;
Ja! dat je 't fijne verstaat hom door geheime kinst,
Te khommen, begrijpje? hin hal de volkje er ginst.
Nho, God bewaarje! jho, hij wil je prommeveeren
Zoo goed asje geslacht, en, hook zen wetten leeren.
Van je spierlikke spind weer hij halle phijn,
Ik ou, verstauje vorst? niet van de medecijn.
ô Wai mier! 'k heb die kost zoo dikwils moeten slibbren,
Maar khijk, de docter zal me zoo niet meer bedibbren.

In een vrolijk gezelschap, en onder zijns gelijken, zou dit er door kunnen; maar in
dit geval is MOUSJE PINNE, ten opzichte van den Erfprins, niet.

De Goudlakensche schoenen, of de Hoogduitsche Schoenmakers
Vrouw, Boertig Blijspel, in twee Bedrijven. Te Dordrecht bij de
Leeuw en Krap, 1789. in octavo 140 bladz.
Baas SOCK, een schoenmaaker, zend zijn jonge vrouw, met een paar muilen bij
eens Raadsheers vrouw; zij raakt, naast de deur, in het huis van een' officier der
Dragonders, die, even van het Bal gekomen, zich als Raadsheer bij haar voordoet,
en haar, op zijn gewaande vrouw, eenigen tijd laat wagten. Onder het koffij drinken
verneemt hij van haar, dat zij heuren man te vergeefs om een paar goudlakensche
schoenen verzogt, om bij zijne zuster ter bruiloft te gaan; en ontbied dus, om baas
SOCK een pots te speelen, denzelven daadlijk tot zich: verbergt de vrouw agter een
gordijn, en laat den schoenmaaker dus de maat van zijn vrouws voet neemen; bij
welke gelegenheid de schaamte van de vrouw, naast de losheid van den man,
aanmerkelijk is. De schoenen gereed zijnde, zegt de Officier dezelven af; als met
zijne schoone in twist geraakt zijnde; doch weet het zoo te draaijen, dat SOCK dezelve
aan zijne vrouw vereert: waar mede het doel bereikt, doch het spel niet uitgespeeld
is. HANS, een lompe voorzoon van SOCK, heeft des morgens bij de Dragonders
dienst genomen, en, bij die gelegenheid, zijne stiefmoeder bij den Officier gezien;
hij verhaalt dit, schoon dronken zijnde, aan zijn' vader, die daar op in gramschap
uitvaart; doch door den Officier, van de onschuld zijner vrouw overtuigd zijnde, weêr
te vreede gesteld wordt; onder die belofte, dat men 'er nimmer van zal spreeken,
waar na het spel met een Zangstuk eindigt.
In een kort Bericht, voor dit stukje geplaatst, meld men, dat, schoon de dichter
van den Romeo, zeven jaaren, met de berijming van zijn Tooneelspel heeft
doorgebragt; men nog geen zeven weeken aan de Overzetting van deeze
goudlakensche schoenen be-
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steed heeft. - Dus roemt men op uitersten, zonder dat wij daar om, één van beiden,
tot modellen van een goed Tooneelspel, zouden verkiezen. Want, schoon dit stukje,
over 't geheel, zeer los en aartig leest, zijn 'er hier en daar nog wel regels in, die
men in de 8ste week had kunnen verbeteren. Ook komt de uitroeping Goon! in een
stukje van deezen tijd en landaart, geheel niet te pas. In heel Duitschland zal men
thans geen' schoenmaaker vinden, die, in zijne gramschap, aan de Goden zou
denken, zo als bladz. 117, door SOCK gedaan wordt; en het op meer andere plaatsen
voorkomt. Mogelijk is het eene enkele overneeming uit onze helden Treurspelen,
die Grieksche of Romeinsche geschiedenissen bevatten, en welke in die gevallen
ook maar alleen goedgekeurd kan worden.

De geheimen der verliefde Meisjes. Eene origineele en geestige
Roman van Ladij Dulcet. Uit het Engelsch vertaald. 1789. In octavo
150 bladz. met 4 Plaatjes.
De geheimen der drie Meisjes, welke in dit stukje voorkomen, bestaan voornamelijk
in hunne liefde voor zekeren Dorp-Catechiseermeester; welke laatste 'er echter zoo
onweetend als onäandoenlyk voor is. Het ongeluk, dat hem, voor hunne wooning,
in den sloot werpt, wekt hunne menschlievendheid niet alleen op, om hem te redden,
maar tevens om alles aan hem te verrichten, wat de Geneeskunde, ten opzichte
van Drenkelingen, heeft voorgeschreven. Zijne herkoming, gevoegd bij zijne list,
om, schoon in vrouwenkleêren gestoken zijnde, zijne redsters te ontvluchten, jaagt
een zijner vrienden een schrik op 't lijf, en brengt de verliefde Meisjes in de
gevangenisse. Haare verlossinge daar uit, de andermaal daar op volgende redding
van den Catechiseermeester, uit een' zwaaren brand, door een dier Meisjes, als
mede haaren bijstand aan hem, in eene Pestziekte bewezen, toonen dat de misdaad
deezer Meisjes, in eene ontembaare liefde, of zwakheid bestaat, die hier en daar
wel eens een goede zedeles hoort; doch welke laatste te weinig kragt hebben, om
de vereischte uitwerking te doen. - De Vertaaler meldt, in zijn kort Voorbericht, dat
de verbetering van het hart de eerste bedoeling van den schrijfster is; doch dat de
wijze, waarop dit oogmerk bereikt wordt, geheel nieuw is. Wij erkennen, met hem,
ten opzichte van het laatste; dat de verbetering van het hart te willen bewerken,
door het voorstellen van zodanige gebeurtenissen, en met zulke dubbelzinnige
bewoordingen, eene geheel nieuwe wijze van stichten is, die ons daarom ook zeer
weinig hoop geeft, dat men 'er in slaagen zal. Wij willen echter, over den zamenloop
der gevallen zelve, gaerne ons oordeel opschorten, tot het geheele werkje in 't licht
zal zijn; doch kunnen, tot zoo lang, geene jeugdige Leezers, de leezing van dit
eerste Stukje aanraaden. -
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Nieuwe Algemeene Vaderlandsche
Letter-oefeningen.
De Bijbel vertaald, omschreven en door aanmerkingen
opgehelderd. Tweede Deel. Te Utrecht en Amsterdam, bij G.T. van
Paddenburg en Zoon en Allart. 1789. In gr. octavo 598 bladz.
In ene voorafgaende Inleiding, voor het Boek Exodus, handelt de Eerwaerde van
Vloten over de voornaemste byzonderheden, die omtrent het Wetboek van Moses
in aenmerking komen, zo ten opzichte van den Godsdienst als den Burgerstaet. Dit
doet hem eerst het oog vestigen op het verband tusschen die beiden, en het
kenmerkende van het Mosaische Wetboek, het welk hem als met de hand leid ter
naspooringe, of dat verband op ene Godsregeering gegrond zy, en in welken zin
de regeeringsvorm van Israël ene Godsregeering genaemd behoore te worden. Na
de verklaring hiervan doet hy ons opmerken, ‘dat het ligchaam dier wetten eene
inrichting voor eene Godsregeering is: dat is, in welke de Godsdienst onafscheidbaar
ingevlogten is; doch evenwel geschikt naar de tijdsomstandigheden, in welken het
volk leefde, den staat uit welken zij overgebragt waren, namelijk dien der vrijheid
uit Egijptens slavernij, het zwervend leven in de woestijne, en de uitzichten op
Kanaän.’ Zulks staeft onze Auteur, door ene overweging van de verschillende
aenleiding der Wetten, en van den geest der Wetten, in het Mosaische plan, zo van
de zyde van den Burgerstaet, als die van den uitwendigen en inwendigen Godsdienst.
De behandeling van dit laetste onderwerp brengt zyn Eerwaerden tot het onderzoek
der vrage: of de geest van het Wetboek zy, geheimzinnig op Christus te wyzen?
Men is hier omtrent, zynes oordeels, aen de ene en andere zyde, te sterk tot uitersten
overgeslagen, en hy legt het 'er op toe, om te toonen, met welk ene omzigtigheid
men dit stuk behoore te behandelen. Ten dien einde gaet hy afzonderlyk na, welke
betrekking de Messias hebbe, op de burgerlyke inrichting, en op het Wet-
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boek, ten opzichte beiden van den uitwendigen en inwendigen Godsdienst. By de
ontvouwing hiervan staet zyn Eerwaerde byzonder stil op den uitwendigen
tabernakeldienst, in deszelfs zinnebeeldige betekenis, en verledigt zich ter verklaringe
en bevestiginge der drie volgende stellingen. ‘(1.) De tabernakeldienst was
bevorderlijk, om de hoope, op de komste van den Messias, en den aart van zijne
verrichtingen, in een zinneprent, duidelijker te leeren en te verlevendigen. (2.) De
tabernakel, zo in zijne meubilen als in derzelver schikking, geest een zinneprent
van den aart der Godvrucht en der middelen tot de inwendige deugd. Eindelijk (3.)
De tabernakeldienst is een schets van den staat des Hemels tot op den jongsten
dag.’ En hier mede verknogt hy ten laetsten ene schets van den Tabernakel in alle
deszelfs byzonderheden, door de Godsvrucht bespiegeld; te gelyk met ene voordragt
van de opleidende denkbeelden, die 'er, voor het Geloof en de Godzaligheid, in de
Besnydenis en de Israelitische Feesten waren. - Naer de verschillende denkwyze
over de Typische Godgeleerdheid zal dit alles zeker zeer verschillend beöordeeld
worden; en zy, die hunne gedachten daeromtrent nauwer beperken, zullen dikwerf
reden vinden om te klagen, dat zyn Eerwaerde 't 'er meer op toegeleid heeft, om in
een ruim veld van bespiegelingen uit te weiden, als om het bondig bewysbare in 't
oog te houden. - In ene beknopter Inleiding voor het Boek Leviticus, (mede in dit
Deel afgegeven,) doet hy ons inzonderheid opmerken, hoe men een nuttig gebruik
kunne maken van de schriften van Spencer en Michaëlis; en verwyst verder den
Lezer tot zyne bovengemelde Inleiding op het Boek Exodus, mitsgaders tot die van
Perponcher op het Boek Leviticus.
Wat wyders den arbeid van zyn Eerwaerden, ter ophelderinge dezer twee
(*)
Bybelboeken betreft, dezelve is volkomen ingericht naer het voorgemelde Plan;
dat, gelyk we diestyds aenduidden, zyne nuttigheid heeft. Tot een voorbeeld der
bewerkinge, hoedanig een wy toen niet wel konden plaetzen, diene in dezen 's Mans
uitbreidende opheldering van 't ontzachlyke der Wetgevinge op Sinai, met de
eerbiedverwekkende voorbereiding des Volks, ter ontvangste van dezelve,
aengetekend Exod. XIX: 7-19., welk verhael aldus luid.

(*)

Zie N. Alg. Val. Letteroef. IV D. bl. 347.
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‘7. Doe MOSES wedergekeerd was, ontbood hij de hoofden der stammen, de
aanzienlijksten onder de geslachten, en stelde hun het gesprek voor, dat zijn HEER
hem uitdrukkelijk gelast hadde hun mede te deelen. 8. De oudsten vergaderden,
de schaare stond in een drom omtrent der Hoofdmannen tenten, en doe zij de keuze
van Jehovah, en de voorwaarde van hunne zijde hoorden, was 'er een eenpaarig
geroep: - wij zijn bereid, al wat Jehovah, als onze Koning en Wetgeever, gebiedt,
te gehoorzaamen. Wij hulden hem gewillig, - met dit antwoord keerde MOSES weder
naar zijn HEER in de Schechina. 9. Hij bragt de verklaring des Volks daarop: doe
zeide de HEER, ik zal dan nu in eene swaardere Wolk nederdaalen, zo digt bij u, dat
het volk zelfs het geluid hooren kan, wanneer ik tot u, met eene menschelijke
stemme, spreeke; ik zal dat doen, op dat zij ook voor altoos, U in uw gezag, getrouw
zijn, even zo als zij zich tot gehoorzaamheid aan mij verplicht hebben. 10. Begeef
u intusschen weder naar beneden, draag zorg, dat het volk van nu af en morgen,
zich afzonderen, dat zij hun gewaad zelfs zuiveren, tegens den derden dag, 11.
want dan zal Jehovah, ten aanzien van de gansche schaare, zichtbaar nederdaalen
vs. 12.
met de Wolk, bij den afhellenden voet des bergs.
Laat het volk zich dan rondom
den berg schaaren; doch beveel ten scherpste dat niemand zich verstoute, om op
te klimmen; want die met dat oogmerk naderen durft, zal het met den dood
vs. 13.
bekoopen.
De uitvoerders daarvan zullen in hunnen kring blijven staan, alleen
met steenen naar hem werpen, of met pijlen hem doorschieten: draag dan alle zorg
beiden voor menschen en vee. Evenwel, als het geluid, het welk de Goddelijke
verschijning vergeseld, ophoud, dan mag een ieder weder veilig den berg beklimmen.
14. Doe daalde MOSES weder af met dezen nieuwen last, en van dat oogenblik
zonderde zich het wolk plechtig af tot deze ontmoeting en zij verwisselden hun
gewaad. 15. Hij droeg bijzonder zorg dat zij twee dagen

vs. 12.

vs. 13.

12. ‘Zulken werden door pijlen of steenen, van verre dood geschooten. - In het rijk van den
Mogol hebben nog heden dezelfde gebruiken plaats, wanneer de Majesteit openlijk in praal
zit.’
13. ‘[Onze gewoone Vertaaling heest: als de ramshoorn langzaam gaat.] Eigenlijk als de
Jubileerende hoorn weggaat. MEBIUS in zijn Diss. onder RATELBAND; dan gaat het geen volgt
doort nu mogan zij den berg beklimmen’
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daar aan zich gereed maakten om bij 't gebergte te staan; en om alles plegtiger te
maken, gelast hij, dat niemand zich, in dien tijd, met vrouwen vermengen zoude.
16. Met het aanbreeken van den derden dag werden al van den berg de schitterende
blikzemstraalen gezien, en de loeijende donder kwam van derzelver toppen afrollen:
eene dikke, zwarte Wolk, droug door de Hemelvloer, en bleef om des bergs top
hangen; dit alles was vergezeld van een loeijend geluid, omtrent als van eenen
vs.
zwaaren hoorn; en al het volk geraakte over dit geducht verschijnsel in beroering.
17.
MOSES ging met de gansche schaare voorwaards, hen leidende naar den voet
vs. 18.
van den berg; toen beval hij hun daar eerbiedig te blijven staan wachten.
Edoch
MOSES ging een weinig voorwaards uit den kring, naderde dus meer den berg: - met
vertrouwende eerbied zal hij dit geduchtste tafereel overzien hebben. - Nu ging er
een dikke rookdamp op, van boven het gebergte, zo dra de dikke Wolk meer daalde.
- Zij gaf op het aanzien gloeijende golven vuurs uit: het was als of de berg smolt,
zo dra Jehovah nu nader kwam; - vuur en damp was als in een brandende oven
onder elkander vermengd, dat ontzagchelijk gevaarte van bergen zelfs, tot
vermeerdering van de ontroering, beefde op hunne anders onwrikbaare grondvesten.
19. Bij tusschenpoozen was 'er een diep ontzag verwekkende stilte, waarbij een
meer naderend geluid der bazuine gehoord werd. Doe dit geluid zeer nabij was,
konde men duidelijk onderscheiden, dat 'er uit de Wolk geantwoord werd, op het
geen MOSES vroeg.’

vs. 17.

vs. 18.

17. ‘Dit is nu eene algemeene verschijning voor 't gansche volk, waarmede hun Koning
betuigde goed te keuren, alles wat deez' Staatsdienaar, verder, in zijnen naam verrichten
zoude.’
18. ‘Ik verzoek mijnen leezer, om het onvergelijkelijke van deze historische tekening eenigzins
te kunnen gevoelen, dat hij zich de beste plaat van dit staatig gebergte, door NIEBUHR of
POCOCK uitgegeeven voorlegge, dan zal hij iets kunnen voelen van het geen hier zo
onnavolgbaar beschreeven is. De gantsche berg beefde seer [heeft onze gewoone overzetting,
maar] het woord beeven, hier voorkomende, werd van levenlooze zaken zelden gebruikt.
SCHROËDER meent daarom, dat men, volgens eene oude overzetting en handschriften, liever
leezen moet: al het volk beefde zeer, met veel waarschijnlijkheid.’
‘Hoofdst. XX. 19. Van dien tijd af kreegen alle de wetten, door MOSES opgesteld, naderhand
het zelfde gezag, als of zij op deez' berg afgekondigd waren.’
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Voorts geeft ons Moses, na de melding van ene nog bykomende omstandigheid,
vers 20-25, een afschrift van de toen gegevene Wet, Hoofdst. XX: 1-17, en bericht
ons verder vers 18-21. de aendoening, die dit alles op het Volk had, met het gevolg
hiervan, welk laetste gedeelte de Eerwaerde van Vloten in dezer voege ophelderende
omschryft.
‘Het volk was onder deze wetgeving in diepe aandacht; elk bemerkte nu, dat zo
ras de hoorbare stem zweeg, dat de donder en bliksem en het loeijend geluid weder
op nieuws aanvang nam, en vuur en damp wederom onder den anderen verschriklijk
gemengd werden: het was even als of Sinai een vuurbraakend gebergte was, waarop
elk der toeschouweren meer te rug deinsde. 19. Zo ver ging hunne vreeze, dat zij
door de oudsten verzochten, MOSES mogt in het vervolg als hij nu wetten voor te
draagen hadde, die zelfs afkondigen: zij zouden dan even zo bereid zijn, tot
gehoorzaamheid als nu, want elk dugtte thans, indien de Godheid verder voortging
zijne wetten af te kondigen, dat zij nog eenmaal van schrik omkomen zouden. 20.
MOSES bragt hunne bevreesde gemoederen weder tot bedaaren, door de volgende
aanspraak: de verschijning van de Godheid is niet ten uwen verderve, maar alleen
om u te beproeven, of het uwe gezindheid zoude weezen in zijne tegenwoordigheid
allen eerbied te betoonen, welke hem toekomt; en op dat deze zo majesteuse
verschijning u van overtreding tegens zijne geboden te beter beveiligen zoude. 21.
Doe MOSES dat gesprek hield, stond hij tusschen de schaare en den berg: doch hij
keerde op nieuw weder tot de donkere hangende Wolk, uit welke de HEERE gesproken
hadde.’ - En hierop ontving Moses, gelyk het verdere geschiedverhael uitwyst, de
overige Godsdienstige en Burgerlyke Wetten, die hy vervolgens in Gods naem,
(buiten zodanig ene Godlyke verschyning, naer des Volks eerbiedige smeekbede,)
den Volke bekend maekte.

Leerredenen van J. van Loo, Predikant te Ootmarsum. Vierde Deel.
Te Utrecht bij A. van Paddenburg 1789. Behalven het Voorwerk
316 bladz. in gr. octavo.
Zy, die met ons het verstandlyke en gemoedlyke, het overtuigend innemende van
den leertrant van den Eerwaerden van Loo, in zyne voorige Leerredenen, gevoelig
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erkend hebben, zullen ook dit Deel ongetwyfeld met greetigheid doorbladeren, en
alleszins reden vinden, om hem bestendig hoog te schatten. Met ene leerzame
aendoening vestigt hy onze aendacht op het Euangelische verhael Joh. XIX: 25-27,
dat ons Maria en Joannes onder het kruis van Jezus doet beschouwen. De tael van
Elihu, Job. XXXVI: 26: ‘Ziet God is groot, en wij begrijpen het niet:’ geeft hem ene
gepaste aenleiding, om ons opweklyk de rechte kennis van Gods grootheid en
onbegryplykheid voor te dragen. Zyne ontvouwing en aenpryzing van het goede
a

voorbeeld, achtervolgens des Apostels vermaning Tit. II. 7 , is eigenaertig geschikt
om invloed te hebben. Het overwegen van 't voorgevallen met den ryken Jongeling,
aengetekend Matth. XIX: 16-24, geeft ene reeks van oordeelkundige bedenkingen
en nuttige zedenkeringen aen de hand. Ene beschouwing der onveranderlykheid
van Jesus Christus, als zynde, naer luid van Hebr. XIII. 8, ‘gisteren en heden, en in
de eeuwigheid dezelve,’ is van alle zyden troostryk en aenmoedigend. Verder staeft
a
ons de Eerwaerde van Loo, by de overdenking der tekstwoorden, 1 Joh. I. 1-3 , op
de overtuigendste en nadruklykste wyze, de geloofwaerdigheid der
levensgeschiedenisse van Jezus Christus. En ten laetste doet hy ons,
overeenkomstig met den inhoud van 's Heilands leering, Matth. VI. 25-32, ten
ernstigste gadeslaen, hoe het Geloof in ene allesverzorgende Voorzienigheid ons
bewaert voor alle aerdsche zorgen. - Ieder dezer behandelde onderwerpen behelst
een ruimen voorraed van leerryke voorstellingen, die veelshands een uitgestrekten
heilzamen invloed kunnen hebben op onze denk- en handelwyze. Tot een voorbeeld
hiervan, uit verscheiden anderen, zullen wy den Lezer mededeelen, een gebruik 't
welk zyn Eerwaerde afleid, uit de overweging van Gods onbegryplykheid; dat naemlyk
de rechte kennis hiervan by uitstek geschikt is, om ons te rug te houden van stoute
navorschingen van, en bepalingen in, dingen, die God voor ons verborgen heeft.
‘Op honderd vragen, zegt hy, die ons over Gods natuur, zijne eigenschappen,
zijn bestier, zijne tegenwoordige en toekomende bedeelingen, over alles wat wij
van hem weten uit de gezonde reden en de Openbaring kunnen gedaan worden,
en dikwils gedaan zijn door de oneerbiedige nieuwsgierigheid, kunnen wij niet
antwoorden. Wat dan? Zullen wij dit evenwel pogen? Zullen wij daartoe die
spitsvindige stelselmakers raadplegen, die, wijs
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willende zijn boven het geen geopenbaard is, bedagt zijn geweest, om zulke vragen
te beantwoorden, maar de zaken veelal nog duisterer gemaakt hebben, dan zij
waren. Zullen wij ons verstand kwellen met hunne onverstaanbare zinneloosheden,
of ons afpijnigen om nieuwe grondstellingen, nieuwe theoriën uit te vinden, die in
raadselagtige ingewikkeldheid, in onvrugtbare dorheid, dikwils die van onze
voorgangers op dit doornig pad nog overtreffen? - Een slegt gebruik, Toehoorders,
't geen wij dan maken zouden van de verstandelijke vermogens, die onze Maker
ons heeft verleend; dan liepen wij gevaar, om onzen uitnemenden Godsdienst of
geheel mis te verstaan, of te loogchenen en in dwalingen te verzinken, die zoo veel
te onverschoonlijker zullen zijn, om dat zij uit eene dwaze voorbarigheid en
ongeoorlofde nieuwsgierigheid ontspringen; dan zou ons hoofd opgepropt worden
met nutteloze harsenschimmen, en ons hart wel dra eenen sterken weerzin
bespeuren, tegen het waarnemen van onze pligten, uitgenomen misschien die
pligten van eenen eigenwilligen Godsdienst, die wij asleiden zullen uit onze
gewaande ontdekkingen. En was het dit nog maar, Geliefden, 't geen deze vermetele
razernij ten gevolge had, dan waren zij alleen, die door dezelve zig vervoeren lieteu,
er de beklagelijke slagtoffers van, maar ziet men niet doorgaans dat een, nog veel
meer onheil stigtende, geest van ongevoeligheid, van liefdeloosheid, van geestelijke
dwingelandij en vervolging, de getrouwe gezellin is van den geest der buitenspoorige
bepalingzugt? En is dit niet vrij natuurlijk? Hij, die zig het regt met stout geweld
veroverd heeft, om eigenmagtige beslissingen te doen over dingen, die de Almagtige
Wijsheid voor zig alleen behouden heeft, zal dezelve haast aanmerken, en
eerbiedigen als Godsspraken, veel ijveriger voor derselver aanneming en uitbreiding
zorgen, dan voor de leere des geloofs, die eenmaal aan de heiligen is overgeleverd.
De Christelijke liefde zal hij ter zijde stellen. Van zagtmoedige teregtbrenging der
dwalenden weet hij niets. Toegevendheid omtrent anders denkenden, is bij hem
verraad, en verdraagsaamheid ketterij. Wat dunkt u G., is het begeerenswaardig,
aan zulk een mensch te gelijken? Loont het der moeite, hem op de duistere loopbaan
zijner bespiegeling te volgen? Wordt ons verstand door dezelve verrijkt met
wezenlijke kundigheden, ons hart gerust gesteld, beschaafd, verbeterd,
aangemoedigd of vertroost? Leeren wij op dien weg de ver-
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heven waarde van onzen Godsdienst kennen, gevoelen? - Een mensch, die
doortrokken is met eerbiedige, met verlichte begrippen van Gods oneindige Majesteit,
en onafmetelijke Grootheid, zal zig niet ligt tot deze kleingeestige roekeloosheid
laten heenslepen, al wordt dezelve ook gewettigd door duizend voorbeelden aan
zijne regterhand, en tienduizend voorbeelden aan zijne linkerhand. Hij weet, dat de
natuur, dat de eigenschappen Gods grenzenloos zijn, dat zijne werken het stempel
zijner Goddelijkheid dragen, dat het ontwerp zijner regeering zig uitstrekt over alles,
dat het zig verliest in de diepten der eeuwigheid, en daarom onthoudt hij zig van
alle pogingen, om dingen te willen begrijpen, die uit hoofde van hunne natuur buiten
den denkkring van geschapen wezens liggen, en onbereikbaar zijn voor hun
gescherptst vernuft. Gevoelt hij, dat er bij hem eene nieuwsgierigheid naar meer
licht, omtrend de donkerheden, waarin God woont, oprijst, die hem tot stoute
navorschingen zou kunnen verleiden, dan zegt hij schielijk tot zigzelf. Zult gij de
onderzoekingen Gods uitvinden? Zult gij tot de volmaaktheid toe den Almagtigen
uitvinden? Hooger is zij dan de hemelen, wat kunt gij doen? Dieper dan de hel wat
(*)
kunt gij weeten? Langer dan de aarde is hare mate, en breeder dan de zee - en
hij onderdrukt die opwellende begeerte. Hij is te vreden, dankbaar te vreden, met
de kennis die hij heeft, en kan derzelver vermeerdering met verlangen hopen, met
geduld verwagten. Hij weet, dat meer ontdekkingen thans aan hem niet kunnen
gegeven worden, dat dezelve niets ter verhoging van zijne tegenwoordige
gelukzaligheid zouden toebrengen, en zou hij zig dan aan ijdele navorschingen
overgeven, welker vermetelheid tot den hoogsten graad van onverschoonlijkheid
opstijgt, nademaal zij nodeloos zijn? Neen: hij heeft een af keer van de valschelijk
zoo genaamde wetenschap, hij verwerpt alle vragen die dwaas, zonder leering zijn,
en twist voortbrengen; hij streeft en jaagt naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en
(†)
vrede . - Wat dunkt u G., is het niet veel schooner aan zulk een mensch te gelijken?
Zal die gelekkige onwetendheid hem geene vrugten opleveren, die meer waarde
hebben, dan de schitterende veelweterij van hun, die, opgeblazen zijnde door het
verstand hunnes vlee-

(*)
(†)

Job XI: 7-9.
1 Tim. VI: 20. 2 Tim. II: 22, 23.
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(*)

sches, intreden in het geen zij niet gezien hebben , die, hoe minder zij weten, des
te meer willen weten, en daarom alles bepalen, alles oplossen, alles verklaren, alles
ontwikkelen, het hoofd opvullen met laffe, dorre, wanstaltige dromerijen, en het hart
ledig laten van alle goede gezindheden? Zal hij regt van God denkende, ook niet
regt omtrend hem gezind zijn?’

Prysverhandelingen van het Genootschap tot Verdeediging van
den Christelyken Godsdienst, opgericht in 's Hage voor het jaar
1787. In 's Hage, te Amsterdam en te Haarlem. By I. du Mee en
Zoon, J. Allart en C. van der Aa, 1788. In gr. octavo 212 bladz.
Dit Stukje behelst twee Verhandelingen, ter beantwoordinge van des Genootschaps
derde Voorstel des jaars 1786, 't welk aldus luidt. Vermits de Schriften der
hedendaegsche bestrijderen van den Christelijken Godsdienst in handen van allerlei
Leezeren komen, ook die zich in de Weetenschappen der Godgeleerden niet met
opzet geoefend hebben, verlangt het Genootschap een Verhandeling, ingericht om
de zoodaenigen tegen den schadelijken invloed dier Schriften te beveiligen.
Naer het inzien van den Schryver der eerste Verhandelinge, den Heer Hendrik
Jan Beuzenkamp, Krankbezoeker te Zutphen, is de Leer der Verzoeninge de groote
hoofdzaek in dezen; en daer dezelve gebouwd is op de Leer der Heilige Drieëenheid,
zo vind hy het geraden, eerst de Leer der Heilige Drieëenheid te beschouwen, dan
de Leer der Verzoeninge te overwegen, en eindelyk nog in opmerking te nemen
zulke waerheden, die hy oordeelt min of meer met de Leer der Verzoeninge
verbonden te zyn: waertoe hy brengt, (1.) de eenheid van Gods Verbond; (2.) de
Leer der Sacramenten; (3.) den Godsdienst der Heidenen; en eindelyk (4.) den staet
des menschen na dit leven. - Langs dezen weg doorloopt onze Schryver de meest
betwiste gevoelens der Nederlandsche Kerke, met beantwoording der
tegenwerpingen, die 'er gemeenlyk tegen ingebragt worden; waerin hy den gewoonen
Leertrant volgt.
De Opsteller der tweede Verhandelinge, de Eerwaerde

(*)

Col. II: 18.
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Abraham Ledeboer, A.L.M.Ph.D. rustend Predikant te Haestrecht, beschouwt het
Voorstel van 't Genootschap, op ene andere wyze; oordeelende, dat 'er niet zo zeer
mede bedoeld worden de bestryders der Kerkleere, als wel de zodanigen, die de
Openbaring zelve aenvallen, of de Openbaring in diervoege verklaren, of over
derzelver inhoud zo denken, dat ze, zyns agtens, het geheele oogmerk van de
Openbaring vernietigen. Om nu min geoefende Lezers tegen den invloed van alle
zodanige Schriften, die de kracht der Openbaringe poogen te verzwakken, te
wapenen, bevlytigt zyn Eerwaerde zich, in de eerste plaets, om hun, op ene
overtuigende wyze, de nuttigheid en noodzaeklykheid der Openbaringe te doen
bezeffen, ten einde daer door te wege te brengen, dat ze zich niet ligt laten innemen,
door de Schriften tegen den geopenbaerden Godsdienst. Vervolgens versterkt hy
deze zyne daer tegen aengevoerde waerschouwing, door hun onder 't oog te
brengen, het bedoelde en de gronden, waeruit de Schriften van de Bestryders der
Openbaringe voortkomen. En eindelyk geeft hy hun eenige behoedmiddelen aen
de hand, om hen tegen derzelver aenvallen te beveiligen, strekkende, deels ter
versterkinge van hun Geloof aen de Openbaring, en deels ter overtuiginge van de
zwakheid der bewyzen, die de vyanden der Openbaringe tegen dezelve aenvoeren.
- Zyn Eerwaerde, onder het ontvouwen van dit alles, verscheiden gegronde
bedenkingen voorgedragen hebbende, laet deze zyne Verhandeling niet ongepast
aldus afloopen.
‘Ga nu, mijn Lezer! om tot een besluit te koomen, het opgenoemde eens
bedaardelyk na: is de Openbaring van zulk een allergrootst aanbelang? spruit het
Ongeloof uit zulke verkeerde, en onzuivere bronnen? zijn de bewijzen voor de
Goddelijkheid der Openbaring zo overtuigende? en kunnen in tegendeel de
tegenwerpingen tegen dezelve gegrond worden opgelost? moet dit alles u niet
zorgvuldig op uwe hoede doen zijn tegen de aanrandingen van het Ongeloof? en
zo Gij ooit tot twijfeling gebragt wordt, moet dan niet het gewigt der zaak u beweegen,
om het veiligste te kiezen, ten minsten, om u niet los en onbedagt tot het Ongeloof
te laaten vervoeren? of kan een ernstiger taal meer ingang bij u vinden: ik betuige
u bij de liefde tot uw eeuwig welzijn, en bij de komst van Jesus Christus ten
algemeenen gerichte, wanneer Hij u naar zijn Euangelie
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zal oordeelen, dat Gij deeze waarschouwingen in acht neemt, en dan zal deeze
Verhandeling bereiken haar bedoeld einde.’

Gemeenzaame Brieven over verscheiden waarheden, invloed
hebbende op den beoeffenenden Godsdienst naar het Euangelie,
in een naauw verband staande met de Leere der Verzoening door
Christus. Uitgegeven door een vriend van Waarheid, Godsvrucht
en Vrede. Tweede en laatste Stuk. Alom te bekomen. 284. bladz.
in gr. octavo.
Overeenkomstig met het hoofdbedoelde van den Autheur, en zyne manier van
beschouwing der Euangelische waerheden, in de negen voorige Brieven, ontvouwen
deze acht laetsten, volgens des Schryvers denkwyze, de Leer der Nederlandsche
Kerke, naer den inhoud der Euangelieleere en de voordragt der formulieren van
eenigheid, nopens des Zondaers kennis van zyne ellende, en deszelfs verlossing
door Jezus Christus. - Hy tracht zynen Vriend eerst te doen opmerken, wat men in
agt behoore te nemen, om zich een recht denkbeeld te vormen van de ware kennis
der elende; hierop verklaert hy hem den wezenlyken aert dier kennisse, mitsgaders
het rechte oogmerk, waer toe de Zondaer deze zyne elende kennen moet; toonende
vervolgens, dat alles, wat hy deswegens voorgedragen heeft, naer zyn inzien,
volkomen overeenstemt met Gods Woord en de leer der Kerke. - Dit in een viertal
van Brieven nagegaen hebbende, maekt hy 'er in den veertienden Brief zyn werk
van, om een klaer en duidelyk bericht te geven, van de wyze, op welke, en van de
persoonen, aen welken de beloften des Euangeliums, van Gods wege, gedaen
worden; op dat een Zondaer, zyne elende, uit de wet, door het Euaugelie, geestlyk
kennende, bewoogen worde, tot Gods genade in Christus den toevlucht te nemen.
Zulks leid hem, om, in den vyftienden Brief, zyne gedachten mede te deelen, over
des zondaers Verzoening met God, en deszelfs Regtvaerdiging voor God in Christus,
met aenwyzing, dat deze, schoon waerlyk van elkander onderscheiden, nochtans
een zeer naeuw verband met elkander hebben. Hieraen hecht hy, in een volgenden
Brief, by manier van Aenhangzel, ene ontvouwing zyner hooge gedachten over de
oneindige
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waerdy van 's Heilands dood, overeenkomstig met Gods woord en de aengenomen
formulieren. En eindelyk bepaelt hy zich, in den laetsten brief, nog tot het overwegen
der Kerkleere, zo aengaende het eerste en naeste voorwerp des geloofs, als
aengaende den naesten en vasten grond des geloofs, volgens het Euangelie.
De Opsteller van dit Geschrift behandelt in deze zyne gemeenzaame Brieven
verscheiden onderwerpen, die verschillend begrepen, of althans op verscheidenerleie
manieren voorgesteld worden, door dezen en genen, die zich echter, de een zo wel
als de ander, op de Nederlandsche Kerkformulieren beroepen. Hy komt wel voor
als een bekwaem en yverig verdeediger van zynen aenhang; maer te gelyk houd
hy alleszins de bescheidenheid in 't oog, en legt het 'er bestendig op toe, om de
gemoederen, door overtuiging, te verenigen: 't welk ligtlyk zou kunnen geschieden,
wanneer men ter wederzyde begon te begrypen, dat ver de meeste verschillen over
onderwerpen van die natuur niet zo zeer gaen over de zaek zelve, als wel over de
manier van beschouwen. Dit is voor onpartydigen, in en buiten de Nederlandsche
Kerk, die alle onminzame woelingen van dien aert, onder de Christenen, met
medelyden beschouwen, zeer zigtbaer; en zy zullen des gereedlyk hunne
toestemming geven aen de volgende tael van onzen Briefschryver: ‘Men kan toch
in de waarheden, als waarheden, zo als die van God aan ons geopenbaard zijn, en
in onze kerk geleerd worden, eenstemmig zijn; en nogthans van veelen zijner
Medechristenen verschillen, in de wijze, op welke men die waarheden begrijpt; in
het begrip, 't welk men zich van die waarheden vormt; in de gedaante, in welke men
die waarheden zich voorstelt; in het leerstellig kleed, waar mede men die waarheden
opsiert, of in het oogmerk, waartoe men ze voordraagt.’

Verhandelingen van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen. Vyfde Deel. Te Utrecht by de Wed.
S. de Waal en Zoon, 1789. In gr. octavo. 634 bladz.
In dit Deel vind men, behalven het Voorbericht, inhoudende een Verslag, wegens
eenige te voren uitgegevene,
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als mede van de in dit vervatte Stukken - een Latynsch Programma, waarin de
liefhebbers der oude Letterkunde in alle vakken der Geleerdheid uitgenodigd worden,
om hunne Verhandelingen aan het Genootschap mede te deelen, ten einde dezelve
in de uittegevene Acta latina geplaatst te kunnen worden.
Hier op volgen twee Antwoorden, over de opgegeven Vraag: ‘Is het Phlogiston
een waar beginzel der Ligchamen? het zy, enz.
Waar van het eerste door den Utrechtschen Hoogleeraar, den Heer A.P. Nahuis,
ingeleverd, den prys eener dubbele Gouden Medaille waardig gekeurd is. Aan den
Autheur van het tweede is eene Gouden Medaille, ter waarde van 20 Ducaten,
aangeboden; doch dezelve heeft niet goed gevonden zyn naam te openbaren,
waarschynelyk om dat hy zich beledigd oordeelde, dat zyn Antwoord op zyn
voorafgedaan verzoek, schoon eenigen tyd te laat ingekomen zynde, na den
Eereprys niet heeft mogen mededingen. Men zie deswegens het Voorbericht, als
mede zekeren Brief, en vervolgens het Antwoord daarop, beide in de Algem. Konsten Letterbode te vinden.
Beide deze Antwoorden hebben wezentlyke verdiensten, en daar het onderwerp,
voor den Natuur- zo wel als Scheikundigen, van zeer groot gewigt, zeer uitvoerig
onderzogt, door redenering op proeven gegrond overwogen, en de uitkomst zo klaar
en bevattelyk, als de tot hier toe gedane ontdekkingen toelaten, voorgesteld word,
zo verdienen zy zeker een oplettende, en zelfs herhaalde, leezing. Wy, voor ons,
hebben zulks met genoegen gedaan, en oordeelen onze Lezers geen ondienst te
zullen doen, om hun met het algemeene Plan derzelve nader bekend te maken.
In eerste Antwoord stelt zig de Hoogleeraar Nahuis, als Autheur van het zelve,
Zeven Vragen ter beantwoording voor.
In het eerste, onderzoekt Hy wat Phlogiston is, of wat de Scheikundigen door het
zelve verstaan. Hier worden de gevoelens van Stahl, Beaumé, Macquer zo als hy
eerst, en ook hoe hy naderhand, daar over heeft gedacht, het verschillend denkbeeld
van Buffon, als mede die van Kirwan, Priestley en de la Metherie, zeer kort, (doch
na ons inzien) al te afgebroken, voorgesteld.
In het tweede onderzoekt de Hoogleeraar, of men het Phlogiston door
Scheikundige Proeven van de ligchaamen,
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zo heeft kunnen afscheiden, dat het zelve afzonderlyk onder het bereik der zintuigen
heeft kunnen gebragt worden. En dit word, zo als men ligtelyk kan berekenen,
onkennende beantwoord; het geen egter de Hoogl. in §. XVIII en XIX van de
brandbare lucht, door zommigen voor het Phlogiston gehouden, zegt, en de
zwarigheden daar omtrend geopperd, zal gewis alle Lezers niet voldoen, want met
hetzelfde recht zoude men die redenering op de zuivere lucht, als zynde even
gemakkelyk door konstbewerking van onderscheide Ligchamen af te scheiden, als
de brandbare lucht, en even zo wel met veele andere Ligchamen vereenigd, op zyn
aangenomen gevoelen kunnen toepassen. En het geen daarop ten bewyze in §.
LIV. en verv. by gevolgtrekking door redenering uit de proeven door Lavoisier gedaan,
aangevoerd word, kan men genoegzaam uit het tweede antwoord wederlegd vinden.
Doch ons bestek laat niet toe ons daar verder mede in te laten.
In dit derde onderzoekt zyn Edl. de bewyzen voor de bestaanlykheid van het
Phlogiston in de Ligchamen; en ontkent derzelver gevolgtrekking in het beantwoorden
zyner vierde vraag.
In het antwoord op de vyfde, ‘welke zyn de proeven en ontdekkingen, welke niet
alleen het vermoeden tegens het bestaan van het Phlogiston hebben doen
vermeerderen, maar zelfs hoogst waarschynlyk bewezen, dat hetzelve geen bestaan
heeft &c.’ word de zwaarigheid door Jean Rey, een Scheikundige der voorige Eeuw,
eerst aangevoerd, en vervolgens de ontdekkingen, proeven en gevoelens van den
Heer Lavoisier te berde gebragt, waar voor zig dan ook de Hoogleeraar ten vollen
verklaart, en, na dertien stellingen voor dat gevoelen vastgesteld te hebben, is zyn
Edl. antwoord op de zesde vraag, of deze op proeven gegronde stellingen betrekking
hebben, op- en invloed in de verschynzelen welke de voorstanders van het Phlogiston
gewoon zyn af te leiden van de aan- of afwezigheid van dit beginzel in de ligchamen
- gaat de Hoogleeraar voort om alle de bewyzen voor het bestaan van het Phlogiston
opgegeven, aan zyne gemaakte stellingen te toetzen en te ontkennen.
Het antwoord op de zevende vraag, ‘Wat zijn de brandbare ligchamen?’ behandelt
de Hoogleeraar slegts oppervlakkig, eensdeels om dat het niet uitdrukkelyk in de
door het Genootschap voorgestelde Prysvraag vermeld is; anderdeels om dat zyn
Edl. zig niet in staat oordeelt deze
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gewigtige vraag, op eene voldoende wyze, te kunnen beantwoorden, als wordende
daar toe nog oneindig veele proeven - veel onderzoek en veel tyds, vereischt.
In een hier op volgend Aanhangsel, tragt de Hoogleeraar de door de Heeren
Deiman en Troostwyk, in zekere Verhandeling over de luchtgelykende Vloeistoffen
voorgestelde gevoelens, als met die der navolgers van Stahl overëenstemmende,
in een en twintig Aanmerkingen tegen te spreken, en die Heeren van het
ongenoegzame hunner bewyzen te overtuigen.
Indien de Hoogleeraar, met deze Aanmerkingen, die Heeren tot zyn gevoelen
mogt overhalen, zo zal het ieder Liefhebber der Scheikunde hoogst aangenaam
zyn zulks, en vooral de rede hunner veranderde denkwyze, te mogen weten.
Voor het tweede antwoord, wiens Autheur zig niet bekend gemaakt heeft, gaat
vooraf eene Inleiding, waarin het gewigt der Vraag overwogen, en dezelve als zeer
belangryk geoordeeld, doch ook teffens de noodzakelykheid voorgesteld word; dat
men in het beslissen van verschillende gevoelens, tot welker staving nog zommige
alles afdoende bewyzen ontbreken, de mogelykste onzydigheid en voorzigtigheid
in het oog behoort te houden. Na dit op het volgende antwoord toepasselyk gemaakt
te hebben, stelt zig de Autheur in zyne eerste Afdeling voor, te onderzoeken, de
voornaamste gevoelens welke 'er omtrend het Phlogiston opgegeven zyn, en op
welke wyze de verschynzelen in de onderstelling van dit beginzel kunnen verklaard
worden. In de tweede Afdeeling geeft Hy het gevoelen op, waar by men het bestaan
van het Phlogiston verwerpt, en op hoedanig eene wyze men alsdan de
verschynzelen, zonder zulk een beginzel te vooronderstellen, opheldert.
Dog, daar dit nog onlangs eerst, door den Heer van Marum, in het IV. St. van
Teylers tweede Genootschap, zeer nauwkeurig is opgegeven, word dit minder
breedvoerig behandeld.
De derde Afdeling is ingerigt om eene juiste vergelyking te maken, tusschen de
in de eerste en tweede Afdeling voorgestelde leerstellingen, om te doen zien, waarin
en in hoe verre de een den anderen overtreft, of waarin zy met elkander gelyk staan.
In het eerste Hoofdstuk van de eerste Afdeling, vind men dan de denkwyze van
Beccher, over het brandbare begin-
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zel; waarop vervolgens het gevoelen van Stahl gebouwd, uitgebreid en tot een
systema gebragt is, en het is aan deze laatste, dat wy den naam van Phlogiston
verschuldigd zyn. En dit leerstelzel is jaren lang, door beroemde en in de Scheikunde
zeer ervaren Mannen, waaronder een Boerhave, Marggraaf, Vogel en anderen,
omhelsd; tot dat men door de proeven van Boyle en Hales, waar by het bleek, dat
de Ligchamen door de verbranding, en de Metalen door de verkalking, in gewigt
niet af- maar toenamen, zynde dit juist het tegengestelde van het Stahliaansche
gevoelen, genoodzaakt wierd eenigermate van denkwyze hier omtrend te veranderen,
gelyk Beaumé, schoon onvoldoende, echter daar in eenige verbetering tragtte te
maken. Deze zwarigheid vermeerderde nog door de proeven en ontdekkingen, door
Doctor Priestley en de Heer Lavoisier gedaan. Om dezelve uit den weg te ruimen,
en dus het gevoelen van Stahl met de latere ontdekkingen te vereenigen, bragt
Macquer, by de tweede uitgave van zyn Dictionaire de Chymie, weder een ander
gevoelen ten opzigte van het Phlogiston te voorschyn, en wierd daarin byna op
gelyke wyze door de Heeren Morveau, Maret en Duran, gevolgd. Hier omtrend
verschilden weder de Heeren de Buffon en Kirwan, wiens gevoelen in het vervolg
door den Heer Wiegleb omhelsd is; houdende echter alle het Phlogiston voor een
grondbeginzel. Hierop worden alle deze verschillende denkwyzen onderzogt, en de
zwarigheden, welke dit leerstelzel drukken, daar tegen overgesteld: de gevolgtrekking
uit dit alles by een genomen komt hier op uit, dat 't het veiligste is, wanneer men
het bestaan van het Phlogiston wil aannemen, het zelve als een beginzel te
beschouwen, van welks aart en natuur wy even zo onbewust zyn, als wy de
Electrieke stof kennen, enz.
Nu gaat de Autheur in het tweede Hoofdstuk over tot het optellen der gronden en
bewysredenen, op welke men het bestaan van het Phlogiston aanneemt, te weten
uit de verklaring der verschynzelen by de Zuuren, de verkalking der Metaalen, de
vermeerderde zwaarte der Metaalkalken, de voortbrenging van gedephlogisteerde
lucht by de revifieering der Metaalkalken, en de revifieering zelve. Vervolgens word
dit leerstelzel nader onderzogt en getoetst aan die verschynzelen, welke de latere
ontdekkingen in de Natuur- en Scheikunde hebben opgegeven; als daar zyn: de
verandering der zuuren tot lucht, en hunne ontbinding uit dezen staat van
luchtvormigheid, de luchtzoortige vloeistoffen, de Ademhaling, en eindelyk de
verbranding der Ligchamen.
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Alle deze stukken vind men hier grondig en zeer uitvoerig behandeld, en daaruit in
§. 36. dit besluit opgemaakt. ‘Dat 'er in de daad al zeer veele waarschynlykheid is,
om te veronderstellen, dat 'er een zodanig beginzel in de Natuur bestaat, en als een
bestand-deel by de meeste Ligchamen gevonden word.’
In de tweede Afdeling word het gevoelen waarby men het Phlogiston verwerpt,
voorgesteld, en wel in het eerste Hoofdstuk een algemeen voorstel van het gevoelen
van Lavoisier opgegeven, het welk in het tweede nader bepaald, en op gelyke wyze
als in de eerste Afdeling, met de leer van het Phlogiston geschied is, onderzocht;
het derde Hoofdstuk behelst de byzondere toepassing van dit leerstelzel, niet minder
nauwkeurig en onzydig behandeld dan het voorgaande, en aangetoond, hoedanig
men uit het aangenome grondbeginzel, van eene zuivere lucht, de voorkomende
verschynzelen ophelderen kan, en, in §. 59, met deze woorden besloten. ‘Men ziet
dan - met welk gelukkig gevolg de Heer Lavoisier geslaagd is, om door middel van
een beginzel, dat geheel aan dat van het Phlogiston is tegenover, gesteld, namentlyk,
dat der zuivere lucht, alle verschynzelen te verklaren, welkers oorzaak men te voren
van het Phlogiston had afgeleid.’ De derde Afdeling, behelzende eene vergelyking der beide opgegevene gevoelens,
is een meesterstuk van grondige redenering, en verdient met alle oplettenheid in
het werk zelve nagelezen te worden, beide de leerstellingen worden hier tegen
elkander klaar en onzydig over gesteld, de meerdere kragt van overtuiging van het
eene tegen het andere, in de byzondere verklaringen der verschynzelen, ten
duidelyksten aangetoond, en eindelyk dit besluit hieruit opgemaakt. ‘Dat schoon
ook al eens zommige zaken zich dan eens gelukkiger met het eene, en in andere
gevallen beter met het andere dezer gevoelens, laten overëenbrengen, dit meerdere
voordeel over het geheel, niet van dat belang is, dat men daarom zoude recht
hebben, eene dezer gevoelens te verwerpen.’
En het is aan dit besluit dat wy gaarne, en uit overtuiging, ons zegel willen hangen.
Voor eerst, om dat het ons te prematuur voorkomt, een leerstelzel zo maar in eens
te willen verwerpen, om dat het, in een en ander opzicht, niet in staat is, de
verschynzelen, by latere gedane proeven eerst ontdekt, zo volledig als men wel
verlangt, te verklaren en op te helderen. Ten anderen, om dat wy nog ge-
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heel geene zekerheid hebben, dat niet nog, by vervolg van tyd, nieuwe proeven
nieuwe verschynzelen zullen voortbrengen, welke zo niet minder, althans even
onverklaarbaar uit het leerstelzel van Lavoisier, als uit dat van Stahl, zullen zyn. En
eindelyk, om dat, in beide de leerstelzels, een grondbeginzel aangenomen word,
het welk niet onder de zintuigen valt, en zonder het welke geene van hun bestaan
kan. Het Phlogiston namelyk van Stahl, en de Koolstoffe van Lavoisier.

Muzijkaal Konst-Woordenboek, behelzende verklaaringen van, als
mede het gebruik en de kracht der, Konstwoorden, die in de Muzijk
voorkomen. Door J. Verschuere Reynvaan. J.U.D. Te Middelburg
by W.A. Keel en te Amsterdam by J. de Jongh 1789. Behalven de
Voorreden 370 bladz. in gr. octavo.
r

Muzijkkundige Liefhebbers, die den Catechismus van den Heer en M . Reynvaan,
(*)
of zyne Lessen over dit onderwerp , regtmaatig, met hunne goedkeuring vereerd
hebben, zullen ongetwyfeld met vermaak zien, dat hy zig nu verder verledigd heeft,
tot het opstellen van dit Woordenboek, ter verklaaringe der in de Muzijk gebruikelyk
zynde Konstwoorden. Een wel uitgevoerd Geschrist van die natuur, met betrekking
tot zekere Konst, heeft altoos zyne nuttigheid, overmits de bepaalde betekenis der
Konstwoorden gemeenlyk minder bekend is; dat bovenal plaats heeft omtrent de
Muzykaale Konstwoorden, daar ze grootendeels, uit het Italiaansch ontleend, een
Latynschen of Griekschen oorsprong hebben, of van de Franschen overgenomen
zyn, waardoor ze dikwerf te minder recht verstaan worden. Ten einde dit te gemoet
te komen, heeft zyn Ed. zig bevlytigd, om eene zo vol-

(*)

Zie N. Alg. Vad. Letteroef. II. D. bl. 501. Ter deezer gelegenheid hebben wy, met opzigt tot
het woord Sela, van welks betekenis, volgens de gedagte van onzen Schryver, wy toen iets
gemeld hebben, den Leezer te berigten, dat zyn Ed. zyne nadere oprrerkingen deswegens
mededeelen zal, wanneer hy met dit zyn Woordenboek, (welks thans afgegeeven eerste Deel
de Letters A-F. behelst) tot Letter S, en dus tot het Artykel Sela, gekomen zal zijn.
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ledige, als hem mogelyk ware, verzameling der Konstwoorden vervaardigd hebbende,
dezelven op eene voldoenende wyze, in hunnen oorsprong, kragt van betekenis en
gebruik op te helderen. Eene onderneeming, die den beoefenaaren der Muzyk
veelshands te stade kan komen, en te gelyk zyne aangenaame nuttigheid heeft
voor allen, welken in de zielstreelende Muzyk, die 't hart van genoegzaam alle
welgestelde menschen aandoet, behaagen scheppen, en niet zelden, ten deezen
opzichte, woorden en spreekwyzen hooren gebruiken, die hun geheel onverstaanbaar
zyn. Tot een voorbeeld der uitvoeringe van deezen taak, diene zyne volgende
verklaaring van het woord CHROMATICO, met het daarby behoorende DIATONICO en
ENHARMONICO.
(*)
‘CHROMATICO , (bij de Muzijk, in het Italiaansch van het Grieksche woord CHROOMA,
Χριομα overgenoomen,) wil eigenlijk zeggen, Verw, Kleur. In het Grieksch
CHROOMATIKON. Maar, bij de Muzijk, wordt 'er door verstaan een der drie
Klankgeslagten het Chromatijke, zijnde in orde het tweede Muzijkaale Klankgeslagt.
Het bestaat uit eenen samenhang van halve Toonen, welken zich, het zij Klimmende,
het zij Daalende, Trapswijze laaten hooren. Of, liever het bevat in zich Kleine en
Groote Halve Toonen, en wel dezulke, die maar één Kruis of ééne Mol behoeven,
zijnde samengesteld uit Chromatijke en Diatonijke Geluiden of Intervallen. Zie verder
ter meerdere ophelderinge onze veertiende Les, [met vergelykinge der tiende Les,
benevens de Termen MODO en TETRACHORDO.]’
‘Sommigen willen, dat het zelve bij de Grieken aangeduid wierd door Roode
Teekens of Teekens van bijzondere Kleuren; en, dat hier van deeze benaaming
ontstaan zij-Edoch anderen brengen het hier van af: om dat het Chromatijke
(†)
Klankgeslagt tusschen het Diatonijke en Enhar-

(*)

(†)

De opheldering van dit woord gaat wyders vergezeld van eene verklaaring der overige
benaamingen, die tot dit onderwerp betrekkelyk zyn: als Chroma in 't meervoud Chromata of
Chrome en Chromette; Chromatiq en Chromatique of Chromatijke, enz. En even zo handelt
de Autheur met het geen vervolgens betrekking heeft tot het Diatonijke en Enharmonijke.
Nopens het Diatonijke, staat ons hier, uit het geen de Autheur breeder berigt, te melden, dat
het Diatonijke, welk kleinste Interval een Groote Halve Toon is, zijnde zamengesteld, uit Heele
en uit Groote Halve Toonen, het oudste der drie Klankgeslagten is, het welk in de Natuur is
ingeplant en voortgebragt; daar de twee anderen, het Chromatijke en het Enharmonijke, door
het Vernuft des menschelijken verstands verzonnen zijn.’
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(*)

monijke inkomt, en dus het Middenste Klankgeslagt is; even als in de Kleuren, de
andere Kleuren tusschen het Wit en Zwart inkoomen. Er zijn, die het wederom daar
in zoeken; om dat de Bovenste Toetsen eens Klaviers, altijd, van eene andere Verwe
of Kleur zijn, dan de ondersten. Dan dit bepaalt zich wel bij een Klavier; maar geens-

(*)

‘Dit Enharmonijke is,’ (gelyk onze Auteur op dat woord zegt,) ‘één der drie Klankgeslagten,
welk in zich bevat Kleine, en Kleinste, Halve Toonen; en wel zulken, die dubbele Kruissen,
of Mollen, behoeven. Het is samengesteld uit Chromatijke en Enharmonijke Intervallen. - De
Ouden hadden ook een zeker Klankgeslagt, het welke zij het Enharmonijke noemden; dan
dit was, ten eenenmaale, van dat, welk bij de Moderne of Hedendaagsche Muzijk in gebruik
is, verschillende. Sommige stellen, dat het zeer oud, en voor het Chromatijke Klankgeslagt
uitgevonden is: zij schrijven de uitvinding daarvan toe aan eenen OLYMPIUS, den Frigier
bijgenaamd. Het zelve bestond uit twee Quarttoonen, en ééne Groote Ters. Zij verdeelden
den eersten Toon van hun Tetrachorde (te weeten vah B tot C, welk een Groote Heele Toon
is) in twee Egaale Deelen; waarop zij een Groote Ters lieten volgen. Het had, bij voorbeeld,
dit beloop; B, B kruis, C en E: en, bij Herhaaling deezes van Tetrachorde tot Tetrachorde,
bestond hun Enharmonijk Klankgeslagt. Doch, om zijne Moeilijkheid, is het uit het gebruik
geraakt: gelijk PLUTARCHUS ook getuigt dat het niet Aangenaam voor 't Gehoor ware, en
MACROBIUS, dat het, om zijne Moeilijkheid, afgeschaft wierde. Hier uit is het Chromatijke en
naderhand het Moderne of Hedendaagsche Enharmonijke Klankgeslagt gesprooten.
ARISTOXENUS leert ons, in zijn Eerste Boeks Tweede Afdeelinge, dat van de Ouden het
Enharmonijke Klankgeflagt alleenlijk gebezigd wierd, als alleen hunne achting waerdig; zijnde
het Diatonijke en Chromatijke Klankgeslagt verwaarloosd, tot op den Tijd van ALEXANDER;
wordende het Enharmonijke daarna ten eenenmaale afgeschaft, ten tijde van PLUTARCHUS,
en het Chromatijke mede achterwege gelaaten, zelfs vóór MACROBIUS. Dezelve waren bij hen
geheel anders, dan nu, verdeeld, gelijk wij, op ieder term, reeds aangemerkt hebben.
Bestaande eigenlijk in eene wijze, om maar, langs zekere voorgeschreevene snaaren, hunnen
Zang te leiden; daar wij dezelve zoeken langs die wegen, welken ieder Klankgeslagt,
betrekkelijk tot deszelfs Intervallen, aan de hand geeft; over de gantsche Harmonie zich
uitstrekkende.’
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zins bij andere Speeltuigen; en vooral niet bij de Stem, alwaar deeze zigtbaare
Teekens geen plaars konnen hebben. Daarom zoude men denken, dat dezuiken
het naaste koomen, die het hier naar toebrengen; dat, vermits het Chromatijke
Klankgeslagt het Diatonijke Klankgeslagt, door zijne Mengeling van Halve Toonen,
welke het Chromatijke onder het Diatonijke laat hooren, versiert, oppronkt en
schakeert; het welke bij de Muzijk dezelfde uitwerking heeft, als de bijzondere
Verwen of Kleuren in de Schilderkonst, dus het Chromatijke tegen het Diatonijke
Klankgeslagt, als eene Verw, Kleur of Bloempjes, van Toonsnijdingen, afsteeke.
Men schrijft de Uitvinding daarvan toe aan eenen TIMOTHEUS MILESIUS, die men
wil dat geleefd zoude hebben ten Tijde van ALEXANDER DEN GROOTEN. Dan anderen
willen dit aan EPIGONUS toegeweezen hebben. Doch het is bekend dat de Republijk
der Lacedemonieren, over het invoeren van dit Klankgeslagt, zoo verstoord ware
op TIMOTHEUS MILESIUS, dat zij bij een openbaar Plakkaat verbod deede, dat Hij,
noch iemand, zich zoude hebben te vervoorderen, om die Muzijk binnen haar Gebied
in te voeren: om dat dezelve te zeer naar het lichtvaerdige oversloeg, en geschikt
ware (zoo zij zeiden) om de Dertelheid te koesteren. Dan deeze buitenspoorige
strengheid wordt, tegenwoordig, met recht, bespot; en het strekt ieder tot lof, de
edele Muzijkkunst te volmaaken. Die hier van iets breeders begeert te weeten, zie
CAMERARIUS, in het achttiende Capittel van 't eerste Honderdtal zijner Historische
Aanmerkingen.
Het Cromatijke Klankgeslagt, welke de oude Grieken bezigden, was geheel anders
ingerigt, dan dat Klankgeslagt van dien naam, in het gebruik zijnde bij de Moderne
of Hedendaagsche Muzijk. Het zelve bestond uit een groote Halve Toon, een kleine
Halve Toon, en een kleine Ters. Het had dit beloop, (naar hun Tetrachorden ingerigt,)
B, C, C Kruis, E, het welk van Tetrachorde tot Tetrachorde herhaald wierd, en hierin
bestond eigenlijk hun Chromatijke Klankgeslagt.’
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Verhandeling over de Menschlijke Pligten, van M.T. Cicero. Uit het
Latijn in het Hoogduitsch overgezet, en met aanmerkingen
vermeerderd, door Chr. Garve, en in het Nederduitsch vertaald,
door E. Wolf, geb. Bekker. Eerste Deel. In 's Graavenhaage, by I.
van Cleef. 1790. Behalven het Voorwerk 430 bladz. in gr. octavo.
Naar het eenpaarige oordeelkundige getuigenis der Christen-Zedekundigen, is dit
Geschrist van den vermaarden Cicero, over de Menschlyke Pligten, een Meesterstuk
van zynen tyd, en men houdt het, met het hoogste regt, voor de uitmuntendste,
regelmaatige, ontvouwing der Zedeleere, welke ons uit de pennen der Heidensche
Zedemeesteren ter hand gekomen is. De Heer Garve heeft des zynen Landgenooten
een weezenlyken dienst gedaan, met hun dit voortreslyk Stuk, door eene keurige
vertaaling, van zyne wysgeerige Aanmerkingen vergezeld, aan te bieden. En de
Nederduitsche Leezer, die lust heeft tot zedelyke navorschingen, zal het Mejuffrouw
Wolf dank weeten, dat zy het wel op zich heeft willen neemen, om deezen arbeid
van den hooggeagten Garve, ook in onze taale, gemeen te maaken: daar men te
over rede zal vinden, om eene wel ingerigte en verstaanbaare vertolking der
voorstellingen van Cicero met allen genoegen te leezen; en de welberedeneerde
aanmerkingen van den Heer Garve, over de daarin behandelde onderwerpen, met
een welwikkend oordeel in onze taal overgebragt, met een leerrijk vermaak te
overweegen. - Het thans afgegeeven Deel behelst het eerste Boek van Cicero's
Geschrift, en de Aanmerkingen van den Heer Garve dienen, deels ter ontvouwinge
en ophelderinge der redeneerwyze van Cicero; en deels ter oordeelkundige
overweeginge van deeze en geene van 's Mans denkbeelden, die min juist
voorkomen; waar nevens nog verscheiden bedenkingen aangevoerd worden,
raakende zodanige onderwerpen, die Cicero slegts ter loops of geheel niet gade
geslaagen heeft, en in den zamenhang egter opmerking vorderen.
In dit eerste Boek handelt Cicero, na eenige voorbereidende aanmerkingen,
aanvanglyk, over het zedelyk goed, of de deugd, afgeleid uit de gronddriften der
menschlyke natuure, en hier op vestigt hy eene verdeeling van vier hoofdsoorten
der zedelyke volkomenheid, welken hy vervolgens
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afzonderlyk nagaat. Hier toe brengt hy (1.) de pligten, die behooren tot de
Voorzichtigheid en Schranderheid. (2.) De gezellige pligten, Geregtigheid en
Weldaadigheid. (3.) De pligten, die gegrond zyn in de Dapperheid en
Grootmoedigheid. En (4.) de pligten, die voortkomen van de Maatigheid, en
Welvoegelykheid lyden. By dit alles komt hier nog, ten laatsten, eene vergelyking
der vier soorten van pligten, en overeenbrenging der met elkander stootende
gevallen. - Met opzigt tot dit eerste Boek begint de Heer Garve zyne Wysgeerige
Aanmerkingen met eene ontvouwing der denkwyze van Cicero, eene beoordeeling
van de leer der Stoicynen, en verdere overdenkingen van etlyke zedekundige
byzonderheden daar toe betrekkelyk, met eene nevensgaande verklaaring van de
verdeeling en het plan deezer Verhandelinge. En hierop vervolgt hy dan met het
mededeelen zyner nadere overweeginge der voorstellingen van Cieero; die hy, in
de bovenaangeduide orde deezer Verhandelinge, nagaat. Daarnevens verledigt hy
zich, by manier van een Aanhangzel, nog ter overweeginge van etlyke zedekundige
beschouwingen, die by het voorgaande in agt genomen behooren te worden. Als
daar is, het aangeboorene en vrywillige in de menschlyke dengden: de zedelyke
onmagtigheid, en de tegenstrydigheid, die men in zommige menschen bespeurt,
tusschen hunne daaden en hunne overtuiging; mitsgaders het naauwe verband dat
'er is, tusschen het streeven na onze eigene volkomenheid, en het yveren voor het
algemeene welzyn van onzen Naasten. - In deeze aanmerkingen van den Heer
Garve ontdekt zich genoegzaam alomme eene zeer juiste denkwyze en uitgebreide
menschenkennis, waarvan hy een recht oordeelkundig gebruik maakt, en dat hem
steeds de oorspronglyke voortreflyke waardigheid der menschlyke natuure in 't oog
doet houden, met aanwyzinge van 't onverstandige en schandlyke van derzelver
veronagtzaaming, door de wederstrecving der pligten, waartoe wy als menschen
bestemd zyn. Men zal des met veel genoegen zien, dat de Heer Garve zyne
overzetting der Verhandelinge van Cicero, door deeze zyne Aanmerkingen, des te
nuttiger en leerzaamer gemaakt heest; waar uit wy den Leezer hier een staal zouden
mededeelen; indien wy 't niet beter oordeelden zulks tot eene volgende gelegenheid
uit te stellen, en, om dit Artykel niet te breedvoerig te maaken, ons liever voor
tegenwoordig te bepaalen, tot de opgave eener proeve van de Vertaaling der
Verhandelinge van Cicero zelve. Ten dien opzigte slaa men
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het oog, op een gedeelte zyner ontvouwinge van de sterkte en grootheid der ziele,
zo als ze zich vooral vertoont in twee stukken; in neigingen en in daaden. Omtrent
de eersten, die de werkende bronnen der daaden zyn, merkt hy aan, dat ze zich
onder twee hoofdpunten zamenvatten laaten; te weeten, waardeering der deugd
boven alles, en ruste en vryheid des gemoeds.
‘Beiden, (dus verklaart hy zich nader over die twee hoofdpunten,) Beiden behooren
tot eenen grooten geest; zo wel de waardij der dingen te kennen, en uit het inzien
in het nietige der goederen, na welke anderen zo ieverig streeven, die met gezetten
en onvermoeiden moed te versmaaden, als ook het onaangenaame, dat in het
menschlijk leven voorkomt, en van veelerleien aart is, zo te draagen, dat het gemoed
daar door uit zijne gerustheid, en het gedrag van zijne waarde niets verliest. Het is
een strijdigheid in het carakter, als hij, die zig door geene gevaaren heeft laaten
vernederen tot kleinmoedigheid, zig door schijngoederen tot ongeregelde lusten
laat verleiden; of dat hij, die voor de smarten niet bezweek, zig door genoegens laat
overmeesteren. Na dit moet men zig voor geene begeerte zo zeer in acht neemen
als voor de geldzucht; want geen drift overtuigt ons zo zeer van een klein verstand
en naauw hart als de gierigheid; niets in tegendeel toont zo duidelijk den adel der
zieie en groote deugdgezindheid, als of onverschilligheid voor de rijkdommen als
men die niet bezit, of indien men die bezit hen in weldaaden over anderen uit te
storten. De eergierigheid is eene andere zeer schadelijke drift voor de waare
grootmoedigheid; dewijl zij den mensch die vrijheid ontrooft voor welke edelmoedige
weldenkende menschen alles opofferen. Hooge Amten, Bevelhebbersstaven bezitten
dat grootte geenzins, waarna waarlijk groote mannen trachten. Daar zijn gevallen,
waarin het een pliet zij, die, als men die ons aanbiedt, te weigeren, en als wij die
bekleeden, of daarmede vereerd zijn, die neder te leggen.
Tot gerustheid en helderheid des gemoeds, de tweede caraktertrek des grooten
mans, behoort, dat het van vrees, van heftige wenschen, van nederslagtigheid, van
uitgelaatene blijdschap of lust, en van toorn bevrijd zij; dat 'er eene zekere stilte en
vastheid in heersche, wier gevolgen altoos gelijkheid en waarde aan uiterlijke
handelingen bijzetten. - Deeze rust hebben veelen zig door verwijdering van
openbaare amten en bezigheden, veelen
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door eenzaamheid en uitwendige stilte gezocht. Hier telt men Wijsgeeren van rang,
die zig ongestoord wilden toeleggen op de wetenschappen; anderen zijn lieden van
strenge zeden en duistere gemoederen, die, met de menschen van allen staat en
toestand even te onvreden, den ommegang met allen gevlooden hebben; nog
anderen sleten hunne dagen in rust op het land in eenzaamheid, wijl zij in de
bestuuring hunner goederen hun grootste genoegen vonden. Deeze allen zoeken
in hunne eenzaamheid het zelfde wat koningen op hunne troonen, en de eerzuchtigen
bij hunne waardigheden zoeken - onafhangelijkheid van anderen, het genot der
vrijheid, of de magt om naar eigen welgevallen te leeven.
Alle deezen hebben des inderdaad het zelfde doel; maar ieder gelooft het op
eenen anderen weg te vinden: deeze als hij zijnen stand uitbreidt, deeze die met
weinig te vreden is; beiden hebben in zekere maat gelijk. Op de schaars verkozene
paden des stillen levens verkrijgt men zekerer dit oogmerk, en is weiniger voor
anderen hinderlijk: op den weg der eere en der openbaare bezigheden is men
nuttiger voor de menschen, en verwerft men grooter roem voor zigzelven.
Het moet ongetwijfeld vrij staan aan iemand, die met groote bekwaamheden
begaafd is, zig der wetenschappen geheel toe te wijden, en geene openlijke amten
aan te neemen: ook hen moet men ontschuldigen, die, om eene zwakke gezondheid,
of om veelvuldige hindernissen, geen deel neemen aan de bestuuring der
bezigheden, waarvan zij de eer en 't voordeel aan anderen overlaaten. Indien
evenwel persoonen, waarbij geene deezer oorzaaken plaats hebben, zig alleen den
dienst van den Staat onttrekken, wijl zij, zo als zij zeggen, het geschatte niets der
iedele eer verachten, dunkt mij dat zij door zulke geneigdheden meer berisping dan
lof waardig zijn. Dat zij den roem niet hooger waardeeren, hierin oordeelen zij juist:
in den grond echter schijnen zij slechts den arbeid en de moeiten der openbaare
amten te schuwen; bijzonder de vijandschappen, die zij door hunne bestuuring tegen
zig opwekken; of de gewaande vernedering, die zij zig bij de niet verkrijging daarvan
getroosten moeten - misschien werd ik afgeweezen: want daar zijn lieden die zig in
tegengestelde omstandigheden niet gelijk blijven; die alle aanlokselen der wellust
wederstaan, en tegen de smerten zwak
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en lafhartig zijn, de eere verachten en de schande niet draagen kunnen.
Die des van de Natuur de vereischte gaaven, en door het geluk de noodige
hulpmiddelen ter bestuuring van openbaare bezigheden verkregen heeft, hij betreede,
zonder eenige bedenking, deeze loopbaan, en wijde zig den Staat, want hoe zouden
anders Staaten geregeerd worden, en waar zou de groote man zig toonen kunnen?
En indien het daarop aankomt, om verhevenheid van ziel, geringschatting van
uiterlijke voordeelen, gerustheid en vastheid des gemoeds te bewijzen, zo vinden
deeze allen zo wel plaats in het bedrijvende leven eens staatmans, als in het
afgezonderd leven des wijsgeers; ja misschien zijn zij den eersten nog
onontbeerelijker, indien zij, in verwikkelde omstandigheden, voor angstigheid
bewaard, en tot koeibloedige overweegingen, of ter standvastige uitvoeringen in
staat blijven zullen. - Het is ook voor den wijsgeer veel gemaklijker deeze
gemoedsgesteldheid vast te houden, daar hij door zijne omstandigheden meer
bewaard blijft voor aanvallen op zijn geluk; daar zijne behoeften weiniger zijn, en
de ongevallen die hem ontmoeten, hem nimmer zo diep ter neder storten kunnen:
en even daarom, wijl, naar den loop der dingen, de Staatsman aanleiding heeft tot
grootere gemoedsbeweegingen en zijn leven grootere onderneemingen vordert,
dan het leven eens stillen geleerden, is het ook voor den eersten een nog grooter
pligt zijnen geest te verheffen boven de uiterlijke toevalligheden, en zig daardoor
voor onrust en angst bevrijd te houden.
Men zij echter bedagt, om bij de aanvaarding eens hoogen rangs niet alleen op
het aanzienlijke der openbaare bezigheden te zien, maar ook dat men zigzelven
onderzoeke of onze vermogens toereikende zijn zullen, om die amten wel te kunnen
bekleeden. Men moet in dit onderzoek twee uitersten vermijden, eerst dat men uit
kleinmoedigheid en traagheid des geestes niet te schielijk daaraan wantrouwe, ten
tweede dat de drift om dien rang te aanvaarden ons niet vervoere tot een dwaas
zelfvertrouwen; bij deeze, zo als bij alle andere bezigheden, moet eene zorgvuklige
voorbereiding, voor men die op zig neeme, vooraf gegaan zijn.’
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Beschrijving van de Pelew Eilanden, gelegen in het westlijk
gedeelte van den Stillen Oceaan, opgesteld uit de dagverhaalen
en mondelinge berigten van den Kaptein Henry Wilson en
sommigen van zijne Officieren, welke in Augustus 1783 aan
dezelven schipbreuk geleden hebben met de Antelope, een
Paketboot, in dienst van de Engelsche Oostindische Maatschappij,
door George Keate, Lid van het Koninglijk Genootschap der
Weetenschappen en door Outheidkunde te Londen. Uit het
Engelsch vertaald door Reinier Arrenberg. Met Koperen Plaaten.
Te Rotterdam, bij G. Arrenberg, 1789. In quarto, 365 bladz. behalven
de Voorreden en de Inleiding.
Van dit Werk, voor zo verre het de Reis van den Kapitein WILSON, en de lotgevallen,
hem met zijn scheepsvolk overgekomen, behelst, hebben wij in ons Mengelwerk,
reeds een tamelijk uitvoerig bericht gegeven, eer deeze Nederduitsche Vertaaling
(*)
het licht zag . Dit ontslaat ons van de verplichtinge, om daarvan tegenwoordig te
spreeken, en geeft ons ruimte om een weinig stil te staan op een gedeelte des
Werks, dat gewisselijk niet voor het minst belangrijke is te houden. Wij bedoelen de
beschrijving van de zeden en leevenswijze van de Inwoonderen der Pelew Eilanden,
een te vooren in Europa, en wij mogen wel zeggen buiten het Land, dat zij
(†)
bewoonen , geheel onbekend Volk, niet verbasterd door den omgang met
vreemdelingen, en echter gevorderd tot eenen aanmerkelijken trap van
beschaafdheid. Hier hebben wij de gelegenheid, welke zo zelden voorkomt om de
menschelijke natuur in eenen van haare allervoordeeligste standen te beschouwen!
Het geen Kapitein WILSON met zijne tochtgenooten, raakende dit onderwerp, in den
korten tijd van hun verblijf onder deeze achtenswaardige Eilanders, konde ontdekken,
ste

(‡)

is hier vervat in het 23 en de drie volgende Hoofdstukken . Het eerste derzelve
handelt van den Koning, van den Generaal, van den eersten Minis-

(*)
(†)
(‡)

Zie N. Alg. Vaderl. Letteroef. III Deel. Mengelw. bl. 523-571. en 602.
Uit het geen door den Heere KEATE, in zijne Inleiding tot dit Werk. gezegd wordt, blijkt, dat
deeze Eilanden, bij de Spanjaarden, genoegzaam alleenlijk in naam bekend zijn.
Het geheele Werk is in 27 Hoofdstukken afgedeeld.
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ter, van de Rupacks, en van den aart der eigendommen te Pelew. De eerstgemelde
werd steeds door zijne Onderdaanen met den grootsten eerbied bejegend, zijne
regeering scheen niet volstrekt te zijn, dewijl hij over alle voorkomende zaaken
raadsvergaderingen hield met de Rupacks: maar het Ampt van Rechter nam hij
zelve dagelijks waar, en besliste in persoon de geschillen, welke onder zijne
Onderdaanen ontstonden; eene bestraffing des Konings was in die gevallen eene
groote schande voor den beleediger, en een vonnis voor de onbedorven harten
deezer menschen veel strenger dan lijfstraf. Zij hadden geen denkbeeld van de
euveldaaden, welke onder beschaafder Natiën maar al te dikwijls in zwang gaan,
en waren jegens elkander beleefd en bescheiden, zonder dat de Engelschen eenig
blijk van haat of nijd onder hen ontdekten. Uitmuntend was bijzonderlijk des Konings
ABBA THULLE persoonlijk character. De trekken daarvan zijn door het geheele Werk
zo dik gezaaid, dat wij ze onmogelijk alle kunnen bijbrengen, en met het doen eener
keuze vinden wij ons verlegen. Wij wijzen daarom den Leezer tot het Boek zelve,
en in het bijzonder tot het geen hij op bladz. 262 enz. raakende deezen waarlijk
braaven man, zal vinden. - De naaste persoon in rang is de Generaal, RAA KOOK,
welke onder den Koning het bevel voert over de krijgsmagt. Hij is des Konings
Broeder en waarschijnelijke erfgenaam, komende de opvolging te Pelew niet tot 's
Konings kinderen, dan na dat zij alvoorens tot deszelfs Broeders is overgaan. Deeze
RAA KOOK bezat, met mindere ernsthaftigheid, een even achtenswaardig character
als zijn Broeder de Koning. - Den naam van eersten Minister gaven de Engelschen
aan iemand, welke uit het weinige, dat zij er van zeggen, eerder eene soort van
Priester schijnt geweest te zijn. - De Rupacs komen voor als eene soort van Edelen,
of liever van Ridders, want hun eerstaat was eene belooning hunner persoonlijke
verdiensten, en scheen niet erslijk te zijn. - De eigendommen der Ingezetenen
bepaalden zich, zo veel men meende te kunnen ontdekken, tot hunne huizen,
huisraad, kanoes, en de vruchten van hunnen arbeid, maar de grond behoorde den
Koning, aan welken het land weder verviel, zo ras iemand zich, met zijn huisgezin,
na eene andere plaats ter woon begaf.
ste
Het land, om tot het 24 Hoofdstuk over te gaan, droeg overal tekens van
naarstigheid en goede bebouwing. Alle eilanden waren rijklijk voorzien van boomen,
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onder welke de zonderlingste was ‘een die in deszelfs hoogte en wijs van takschieting
niet ongelijk was aan onze kersseboom, waarin deszelfs bladeren veel overeenkomst
had met den Myrtheboom: deszelfs bijzonderheid bestond hierin, dat hij geen bast,
maar enkel een uitwendige huid had, welke niet dikker was als een kaarteblad,
zijnde een weinig donkerer van kleur als het hout zelve, doch even hard als het
binnenste gedeelte, van welke de kleur zeer veel gelijk had met het Mahogonijhout,
en zoo uitermaten hard, dat de Engelschen het niet konden bewerken, dewijl hun
(*)
scherpste gereedschap 'er op aan stukken brak .’ - Men vond hier ook den
Dadelboom, nevens andere vruchtboomen: doch het voornaamste voedsel der
Inwooneren waren Patatten en Kokosnooten. Graanen en viervoetige dieren waren
'er niet, uitgezonderd eenige donkergroene rotten; want drie of vier magere katten,
die waarschijnelijk van eenig wrak aan land gespoeld waren, kan men niet rekenen.
Gemeene hoenders (welke de Engelschen hen leerden eeten) waren 'er, gelijk ook
duiven; van deeze laatste was het eeten alleen aan persoonen van zekeren rang
geoorlofd. - De dagelijksche leevenswijze der Inwoonderen is zeer eenvoudig. ‘Zij
stonden gemeenlijk op met het aanbreken van den dag, wanneer mannen en
vrouwen zich terstond naar het bad begaven, om zich in versch water te baden: zij
hadden daartoe afzonderlijke baden, en wanneer een man iet te doen had aan de
(†)
plaats daar zich de vrouwen baden , was hij verpligt alvorens te roepen, en als dat
geroep door een vrouwelijke stem beantwoord wierd, mogt hij niet verder gaan,
maar moest langs een anderen weg terug keeren, of wagten, tot dat de vrouwen,
die bezig waren met zich te baden, het water verlaten hadden.
Des morgens ten agt uren, was het de gewone tijd, op welke zij ontbeten: indien
'er dan een Raad moest gehouden worden, ging de Koning na het ontbijt met zijne
Opperhoofden derwaart, terwijl het gemene volk zich tot deszelfs bijzondere
bezigheden begaf: op den

(*)
(†)

Bl. 300.
De Vertaaler neeme ons de aanmerking niet kwalijk, dat dit baadden had moeten zijn. Baden
is de onvolmaakte voorleden tijd van bidden. Eenige andere onnaauwkeurigheden van
dergelijken aart hebben wij meer bij hem aangetroffen.
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middag aten zij, en kort na het ondergaan van de zon namen zij hun avondmaal,
waarna zij gemeenlijk nog een paar uren op bleven. Schoon dit hunne gewone
manier van leven was, bleven zij egter bij openbare vreugdebedrijven of feesten
langer op, en dansten genoegzaam den geheelen nagt.
Zij hadden.... geen middel om den tijd te meten, als bij de hoogte van de zon. Hunne jaargetijden waren verdeeld in drooge en natte, even gelijk in alle andere
landen onder de keerkringen. Zij hadden eenige kennis van de sterren, noemden
(*)
sommigen van dezelven bij namen, en wezen die ons volk aan .’
st

Het 25 Hoofdstuk beschrijft de Huizen - het Huisraad - de Wapenen ten Oorlog
ste

(†)

en de Kanoes. Het 26 handelt van het Volk en derzelver gewoontens - van hunne
Huwelijken - Begravenissen - Godsdienst en algemeen karakter der inboorlingen.
Uit dezelve zouden wij nog gaarne iets den Leezer mededeclen, maar indien wij al
het aanmerkenswaardige wilden overneemen, zoude ons bericht veel te lang worden.
Wij zullen het daarom sluiten met de volgende woorden van den Schrijver, aan
welke wij niet twijffelen, dat ieder, die het Werk zelve leest, het zegel zijner
goedkeuringe zal hangen. ‘Uit het algemeen karakter van dit volk, meen ik, dat de
lezer wel zal willen erkennen, dat hun bestaan tot een eer verstrekt voor het
menschlijk geslacht, en dat, hoe onopgevoed en hoe weinig onderwezen zij ook
mogen zijn, egter hunne levenswijs eene schilderij van groot belang voor het
(‡)
menschdom is. Wij zien 'er in eene willekeurige regering zonder de minste
schaduwe van tijrannij, en eene magt, die alleenlijk geoeffend word ter bevordering
van het algemeen geluk, terwijl de onderdanen hunnen Koning met een kinderlijken
eerbied

(*)
(†)

(‡)

Bladz. 307.
Voor derzelver zouden wij liever stellen deszelfs: maar gewoontens is een weezenlijke, schoon
zeer gewoone misslag. In de meeste onzer woorden is de n, in sommige de s, het teken van
het meervoudige; maar in geene die beide letters te zamen.
Hebben de Engelschen wel genoegzaame gelegenheid gehad, om dit met naauwkerigheid
te onderzoeken? Duiden de menigvuldige raadsvergaderingen, die altoos in de opene lucht
gehouden werden, niet veeleer eene regeering aan, welke niet volstrektlijk willekeurig is?
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beschouwen. En terwijl eene zagte regering en een toegenegen vertrouwen dezen
kleinen staat door banden van eendragt te saam verbinden, is het natuurlijk gevolg
daar van eene zagtheid van levenswijs en een broederlijke en belanglooze
(*)
ommegang onder elkanderen .’
Ongemeen heeft ons ook behaagd de schets van het character en gedrag van
LEE BOO, des Konings tweeden Zoon, welke Kapitein WILSON na Engeland verzelde,
maar aldaar ongelukkiglijk door de kinderziekte werd wechgerukt. Maar het
aandoenlijke verhaal van het leeven, de ziekte en het uiteinde, van deezen edelen
Jongeling moet in het Werk zelve gelezen worden, welks Vertaaling, eenige
kleinigheden uitgezonderd, aanprijzing verdient. Gewisselijk heeft de Heer
ARRENBERG zijnen Landgenooten dienst gedaan door deeze Overzettinge.

Nieuwste Berichten van het Turksche Rijk, een Handboek voor
Onkundigen, die, bij gelegenheid van den tegenwoordigen oorlog
tusschen Rusland, Oostenrijk en de Porte, begeerig zyn den staat
en toestand van deze laatste te kennen. 's Hage, bij I. van Cleef,
1789 in gr. octavo 211 bladz.
Dit Werkje voldoet vrij wel aan het oogmerk, waartoe het, volgens zynen titel, geschikt
is. De ongenoemde Schrijver schijnt, gedeeltelijk door leezen, gedeeltelijk door
eigene opmerkinge, meer dan gewoone kundigheden verzameld te hebben. Want
dat hy zelve zich meer of min langen tijd in Turkijen heeft opgehouden, volgt uit het
geen op bladz. 197 en 198 voorkomt. Welke de reden van zijn verblijf in die
gewesten, of de gelegenheid van zijne reize derwaards, geweest zij, vinden wij
nergens gemeid. Dit, en vooral, dat hij zijnen naam geheel verzwijgt, kan juist de
geloofwaardigheid van zijn werk niet vermeerderen. Daar hij, evenwel, den
schrijstrant heeft van een fatsoenlijk man en oplettenden waarneemer, en, zo veel
ons in het leezen is voorgekomen, over het algemeen wel overeenstemt met de
beste en naauwkeurigste berichten, welke wij van het Turksche Rijk hebben, zijn
'er geene bijzondere redenen om hem te wantrouwen. Alleenlijk wenschten wij, dat
hij ten op-

(*)

Bladz. 334.
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zichte van die zaaken, welke hij uit anderen moet hebben overgenomen, de bronnen,
uit welke hij geschept heeft, had aangewezen. Dan had een onkundige somtijds
gelegenheid kunnen hebben om het geen hier slechts kortlijk wordt voorgesteld,
elders breedvoeriger te leezen. Maar in het geheele Werk is niet eene enkele
aanhaaling van eenigen anderen Schrijver, en het lust ons tegenwoordig niet de
moeite te doen van den wech, langs welken onze Ongenoemde zijne kundigheden
verkregen heeft, na te spooren. Liever willen wij den Leezer een kort verslag geeven
van den inhoud des Werks.
Hetzelve is verdeeld in Vier Afdeelingen, welker Eerste den naam draagt van
eene Geschied- en Aardijkskundige Inleiding. Zij behelst, in 10 bladzijden, een zeer
beknopt bericht van der Turken voornaamste lotgevallen; op deeze volgt de optelling
van de bijzondere deelen des Turkschen Rijks in Europa, Asia en Africa; eene
beschrijving van het Klimaat, en van de voortbrengsels en dieren des lands, zo als
ook van de ziekten, aan welke men in hetzelve onderhevig is, inzonderheid van de
verschrikkelijke pest; zo als ook van de aldaar niet zeldzaame aardbeevingen, en
bij die gelegenheid van de meest gebruikelijke bouworde der huizen in deeze
(*)
Landen .
De Tweede Afdeeling heeft tot haar opschrift Godsdienstige en zedelijke
gesteldheid. Hier ontmoet ons eerst eenig verslag aangaande het leeven, de leer
en lotgevallen van MUHAMED, zo als zijn naam hier gespeld wordt; daarop volgen
de Wetten en Godsdienstpunten, welke, gedeeltelijk ten minsten, slecht genoeg
onderhouden worden. In het bijzonder leezen wij hier, op bl. 60, het volgende: ‘De
Turken te Konstantinopolen drinken meer wijn, dan te Parijs verbruikt wordt, en de
invoer van den wijn brengt aan het Tolhuis grooter inkomsten op dan eenige andere
tak van Koophandel:’ en kort daarna: ‘het is zeker, dat de Turken van aanzien en
vermogen, ja zelfs de voornaamste dienaars van den Godsdienst, welke hem
betaalen kunnen, rijklijk wijn drinken, en zonder bedenken zwijnenvleesch eten,
indien hunne gezondheid het toelaat. - Brandewijnen, Rosasolis,

(*)

Op bladz. 16 reg. 17 staat middaglinie in plaatze van evennachtslijn. Dit is zekerlijk eene feil
begaan in een onoplettend oogenblik, en niet van onkunde in den Schrijver.
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Ratafiä, en alle andere sterke dranken, die klaar als water zijn, drinken zij even
daarom met nog min ontzag, tot dronken worden toe.’ - Na van de Feesten,
Huwelijken en Zedeleer der Turken kortlijk en vooral van de laatstgemelde gesproken
te hebben, handelt de Schrijver van de Priesters, Kloosters, Gezindheden en
Moskeeën. Onder de Geestelijken begrijpt hij ook de Emirs, of nakomelingen van
MUHAMED, welken zeer veel verloren hebben van de achtinge, in welke zij oudtijds
plagten gehouden te worden. ‘Zij genieten,’ zegt de Schrijver, op bl. 73, ‘eene menigte
Privilegien, en onder anderen het voorrecht, dat zij den genen, welke hen beleedigt
of slaat, de hand mogen laten afhakken. Maar de Turken hebben thans een middel
gevonden, om de volvoering van dit barbaarsch voorrecht voor te komen, te weten,
zo zij eenen Emir dronken op straat ontmoeten, en in twist met hem raaken, het
welk meermaals gebeurt, dan nemen zij hem den groenen Turban met den grootsten
eerbied af, en kloppen hem dan wakker af. Nadien de groene Turban het eenigste
(*)
teken van eenen Emir is, zoo wenden zij voor, als zij dien niet op het hoofd hebben ,
dat zij hem niet kennen, en deze list beveiligt hem voor de straf.’ - Uit het geene
van de Kloosters gezegd wordt, moet men besluiten, dat de Turksche Monniken
tegenwoordig vooral niet beter zijn, dan die der Christenen waren, voor den tijd der
Hervorminge. - Volgens het geen de Schrijver bl. 90. enz. meldt, heeft het Atheismus,
bij de voornaame Turken, meestal de plaats ingenomen van het Deïsmus, dat de
oorspronglijke grondleer van hunnen Godsdienst was.
De Derde Afdeeling loopt over het Regeerings Systema der Turken. In deeze
vindt men eene beschrijving van het Serrail, en deszelfs bewooneren; van de
voornaame Staatsdienaaren en Beampten zo te Konstantinopolen als in de andere
Landschappen; van de Inkomsten des Rijks; van eenige bijzondere inrichtingen,
onder welke de wijze, waarvan de Turksche Regeering zich bedient om naauwkeurige
berichten te ontvangen van het geene in andere Landen omgaat, zonder dat zij in
dezelve openbaare Gezanten houden, merkwaardig is. Men vindt ze bl. 163. Doch
schoon men eenige bijzondere goede instellingen onderhoude, de Schrijver merkt
te recht aan, ‘dat Despotismus en gierig-

(*)

Als hij dien niet op het hoofd heeft.
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heid aan de zijde van de Regenten, en lafhartigheid met werkloosheid aan de zijde
van het Volk, gepaard met bijgeloof en wellust, deszelfs grondvesten ondermijnen.’
De Vierde Afdeeling loopt over het Krijgswezen. Alle hedendaagsche Schrijvers
vereenigen zich in het gevoelen, dat hetzelve deerlijk vervallen is. Onze Schrijver
erkent dit, en deeze berichten worden door de ondervindinge duidelijk bevestigd.
Ondertusschen hapert het niet aan een genoegzaam aantal van krijgsvolk. Want,
volgens des Schrijvers opgaaf, bl. 205 enz. bedraagt hetzelve, aan Voetvolk, Ruiterij,
en Zeetroepen, een getal van 432570. Maar, behalven dat dit Leger zelden of nooit
voltallig is, maaken de ongeoefendheid der krijgsknechten, gebrek aan krijgstucht,
(*)
en het deerlijke verval der Janitschaaren en der Spahis, dat die groote macht van
veel minder aanbelang moet gerekend worden, dan zij zoude kunnen weezen. En
de zwakke toestand der Zeemagt kondigt, gelijk de Schrijver aanmerkt op bl. 196,
meer dan iets anders het verval des Ottomannischen Rijks aan.
Uit het geene wij gezegd hebben blijkt, dat het Werk met vermaak en nut kan
geleezen worden. Ondertusschen zouden 'er nog al eenige aanmerkingen op te
maaken zijn. Twee of drie derzelve zullen wij bijbrengen. - Wij erkennen, dat de
overwinningen door Rusland op de Porte behaald, en de steeds toeneemende magt
des eerstgemelden Rijks, wel voor verscheidene Mogendheden stof tot bedenking
kunnen geeven, en ‘dat de Engelsche Natie wel eens berouw zoude kunnen hebben,
dat zij haare bekwaamste Scheepstimmerlieden en éénen van haare beste
Zeeofficieren [den Heer ELPHINSTONE], om de Vloot te kommandeeren, na Rusland
(†)
heeft gezonden’ [of liever laaten gaan] schoon de verovering van Konstantinopolen,
en vooral de vestiging van den zetel des Russischen Rijks in die Hoofdstad, ons
voorkomt nog niet zo nabij te weezen, als wel de Schrijver zich schijnt te verbeelden.
Doch wij kunnen hem niet bijvallen, wanneer hij, op bladz. 208 ‘het nadruklijk
ondersteunen der vermaarde gewapende Neutraliteit’ opgeeft als ‘een bewijs van
de Russische ondankbaarheid.’ Was dan Rusland verplicht zijne schepen door
Engelsche Roovers te laaten plonderen, of, onder

(*)
(†)

Dat het met deezen somtijds vrij kluchtig moet toegaan, blijkt uit het geene bladz. 180 enz.
verhaald wordt.
Te weeten in den voorigen oorlog.
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schijn van rechtspleeginge, zijnen geoorlofden handel te laaten verdrukken? - Eene
tweede aanmerking betreft de Turksche Oorlogschepen. Derzelver grootste voeren,
volgens de opgaave op bl. 200 te vinden, 106 stukken geschut, en zijn niet langer
dan 150 geometrische Voeten. Die van den tweeden rang, welke 66 stukken voeren,
haalen niet meer dan 85 voeten, en schepen van 50 voeten zijn geschikt voor 36 à
45 stukken. - Hier schuilt gewisselijk in een of ander getal eenige misvatting. - Onze
derde aanmerking is de gewichtigste van alle. Op veele plaatzen spreekt de Schrijver
van de Turksche Munt, Asper genoemd, en berekent veele sommen naar dezelve:
maar nergens zegt hij ons, hoe veel dezelve waardig is. Dus geeven zijne
berekeningen den onkundigen geen het minste licht. - Ten dienste der zodanigen
voegen wij dan hierbij, dat de waarde van een Aster weinig meer bedraagt dan een
stuiver Hollandsch geld.

Vaderlandsch Woordenboek, oorspronklyk verzameld, door J.
Kok. Negentiende en Twintigste Deel. Met Kaarten, Plaaten en
Portraitten. Te Amsteldam by J. Allart, 1789. In gr. octavo.
Het overlyden van den arbeidzaamen Kok, den eersten aanlegger van dit
Woordenboek, brengt, in 't plan van deszelfs verdere voltrekking, geen weezenlyke
verandering te wege; nadien hy reeds by zyn leeven een uitgebreid Plan beraamd,
en de noodige stukken ter voltooijnge byeen verzameld had; waar van de
tegenwoordige bewerkers alleszins gebruik kunnen maaken. De uitvoering blyft
derhalven van denzelfden aart; en dit gedeelte levert ons weder eene groote
verscheidenheid van Artikelen, waar uit wy, om 'er naar gewoonte een Artikel van
te plaatzen, den Leezer zullen mededeelen het aangetekende wegens den Leeraar
Herberts, wiens wedervaaren nog al, in meer dan één opzigt, merkwaardig is.
‘HERBERTS (HERMAN) gebooren te Grol in 't Graafschap Zutphen, in April des jaars
1540, was een dier Godgeleerden, welke, om hunne gemaatigde denkwijze en
schroomvalligheid in 't vaststellen van zaaken, welke niet duidelijk geopenbaard
zijn, door de vervolg- en heerschzugt van onbezonnen ijveraaren, in veele
moeilijkheden
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wierdt ingewikkeld. Naa den loop zijner Letteroeffeningen volbragt te hebben, wierdt
hij beroepen te Wezel. Van hier deedt hij, nu en dan, eenen keer na Antwerpen,
om, bij wijze van leeninge, zo als toen dikmaals gebruikelijk was, onder de
Hervormden in die Stad den dienst waar te neemen. In den jaare 1577 beriep hem
de Gemeente te Dordrecht tot haaren Leeraar, en genoot zijnen dienst, tot in den
jaare 1582; wanneer hij na Gouda wierdt verplaatst. Geduurende zijn verblijf te
Dordrecht leiden zijne Amptgenooten, op hem misnoegd, om eenige onzuiverheid
in de Leere, met welke hij betigt wierdt, hem te laste, dat hij getragt hadt, het
Wonderboek van den berugten DAVID JORIS te doen drukken. Volgens het zeggen
der Kerkelijken zou hij, in 't bijzijn van Gemagtigden der Regeeringe van Dordrecht,
bekend hebben, tot dit drukken verlof gegeeven, doch zedert daarvoor vergiffenis
verzogt, en zelfs het doen van schuldbekentenisse op den predikstoel hebben
aangebooden. HERBERTS ontkende dit alles in openbaaren druk, en beriep zich, ten
dien einde, op de Gemagtigden, zijnde de Heeren WILLEM JANSZOON DE WIT, WILLEM
DE JONGE, Jonker VAN DER MYLE en HENDRIK VAN NISPEN. HERBERTS voegt 'er nevens,
hoe de Drukker JAN KANIN bij hem aanzoek hadt gedaan, om het gemelde Boek te
mogen drukken, als ook dat die van de Klassis, voor welke hij gedagvaard was,
geen bewijs hebbende voor de beschuldiging tegen hem ingebragt, nogthans
beweerden dat hij schuldig was, en evenwel zo hard bij hem aandrongen, op
schuldbekentenisse, dat de Heer VAN NISPEN, een der Gemagtigden uit de
Wethouderschap, hun, eindelijk, te gemoet voerde: “Ik heb de Spaansche Inquisitie
geleezen; maar nooit ben ik op eene plaats geweest, daar ik dezelve zo leevendig
zag in 't werk stellen als hier.”
Het vertrek van HERBERTS na Gouda maakte een einde aan deezen twist. Doch
ook hier volgde hem de onmin met de Kerkelijken. Volgens 't geen hem te laste
wierdt geleid, was hij niet zuiver in de leere, aangaande de Volkomenheid der
Christenen, de Rechtvaardigmaaking en Voorbeschikking. In een Sijnode, door den
Graaf van LEICESTER, die, schrijft BRANDT, soo seer tochtte na den naem van
Voedsterheer der Kerke, op eigen gezag, buiten kennis der Staaten, in den jaare
1586, in 's Hage beroepen, wierden deeze geschilpunten, onder andere, verhandeld.
Hier liet het zich aanzien, dat het geschil in der minne zou vereffend worden,
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op zekere verklaaringe, door HERBERTS gedaan. Onder andere betuigde hij te
gelooven, “dat de geenen, die verlooren gaan, verlooren gaan om dat ze GODS en
CHRISTUS genade en alle zijne weldaaden, door hunnen eigen schuld en boozen
wil, niet ontvangen.” De Belijdenis der zevenendertig Artikelen, zedert de
Nederlandsche Confessie genaamd, wilde hij aanneemen voor schriftmaatig en
dezelve ondertekenen, onder voorwaarde, dat in het zestiende Artikel, handelende
over de Predestinatie, verstaan wierdt, God geene oorzaak te zijn van de zonde.
Den Heidelbergschen Katechismus nam hij aan, mids het antwoord op de
honderdveertiende vraage, raakende de geringe vorderingen der allerheiligsten,
verstaan wierdt betrekkelijk te zijn op de allervolmaaktste heiligheid in het eeuwige
leeven. Eindelijk nam hij aan, over eenige duisterheden, voorkoomende in een Boek
door hem geschreeven, onder den tijtel van Korte Verklaaring, zich nader te zullen
verklaaren, met overleg van den Hoogleeraar SARAVIA en anderen. Deeze laatste
belofte, in stede van nut te doen, worp alles om verre. SARAVIA was niet in een zeer
aangenaamen reuk. 't Melden van 's Mans naam deedt het geschil herleeven, en 't
duurde nog zeven jaaren, eer het volkomen wierdt bijgeleid. Geduurende dien tijd
hieldt hem de Regeering van Gouda de hand boven 't hoofd, als zijnde dezelve van
oordeel, dat een Man, op wiens gedrag niets te zeggen viel, daar hij, door eerlijke
aanbiedingen, den Kerkelijken geen genoegen had kunnen geeven, door haar gezag
behoorde gehandhaafd te worden. Diensvolgens verbooden hem de Heeren van
Gouda zich in eenige gesprekken of onderhandelinge met Sijnodaale Gemagtigden
in te laaten, en deeden, boven dien, de belofte, hem tegen allen ban of schorzing
in zijnen dienst te zullen behoeden, en voor zijne Jaarwedde te zorgen. Gaarne
zouden zijne tegenstreevers de zaak dien keer hebben willen doen neemen. Ook
wendden zij reeds eenige poogingen aan, om hem van zijnen dienst te doen
verlaaten. Doch de Staaten van Holland weerden dien slag. Eindelijk wierdt de vrede
getroffen, door bemiddeling van JOANNES UITENBOGAARD en FRANCISCUS LANSBERGEN,
door 's Lands Staaten daartoe gemagtigd. Men liet hem bij zijn gemaatigd en
verzagtend gevoelen, aangaande de Godlijke Voorbeschikking; waarin hij volhardde
tot aan zijn overlijden, 't welk voorviel op den drieëntwintigsten Februarij des jaars
1607. Hij daalde ten grave met den roem van een welspreekend Leeraar, van eenen
vroomen leevenswandel.’
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De Vlugtende Wysgeer in Holland. (Geen Roman.) In Holland 1789.
In gr. octave 211 bladz.
Wysgeerige bespiegelingen over ons Vaderland moeten, indien dezelve maar
eenigzins aan hunnen naam en vereischten voldoen, elk onderzoekend Leezer
belangryk voorkomen. Of de Schryver wezenlyk zyn land al of niet ontvlugt is, komt,
ten onzen opzichte, weinig in aanmerking, indien hy maar naar waarheid, over
Holland, zyne verblysplaatse, schryft. Hy heeft daar toe den Briefstyl verkozen, en
handelt, in XIV agtereenvolgende Brieven, over verschillende onderwerpen, die
hem in 't oog loopen. Zyne behandeling is meer aangenaam en bevallig, dan
Wysgeerig, schoon de aanmerkingen uit die bron ontspringen. Men oordeele uit de
volgende trekken.
‘Wanneer ik de schilderyen tot getuigen mag neemen, dan moet de kleeding
zedert eenige jaaren al dikmaals veranderd zyn - dewyl de tegenwoordige Hollanders
in dat opzicht, naar niemand van hunne vroege of laatere voorvaders gelyken.
Oude bedaarde mannen zyn, voor een groot gedeelte, op dezelfde wyze gekleed,
als by ons, de eene echter meer kostbaar dan den anderen, naar mate van hun
vermogen; - maar over de jonge Heren, myn vriend, zoudt gy moeten lachen. Deezen worden 's morgens, uit het bed komende, door een kapper gekamt, welke
het hair met welriekend vet, en een soort van meel zodanig zamenkneed, dat het
zyn natuurlyke krul verliest en aan malkanderen kleeft, 't geen vervolgens met een
zwart lint zeer styf omwonden wordt, en even als een stokje agter op den rug blyft
hangen, en op zyde met yzeren spelden boven de ooren wordt opgerolt; - onder
dezen zyn 'er velen geloof ik, die, om de woorden van den Romeinschen redenaar
Cicero eens te gebruiken, liever de Republiek dan hun hair in de war zouden zien;
- de zorgen ten minsten, die zy voor het laatste aanwenden, zyn uitsteekend groot.
- Gy zoudt u in den eersten opslag verwonderen, hier zoo vele jonge menschen
met grys hair aan te treffen, doch het is de gewoonte onder de Heren zo wel als
onder de Juffronwen, dat ze de natuurlyke kleur van hun hair, die veelal zeer schoon
bruin of blond is, wegnemen, en hetzelve met meel, tot een soort van poeder
gemaakt, zodanig doorkneden en bestuiven, dat het de gedaante van grys of spier
wit aanneemt.
Voorts is hunne kleding aan geduurige verwisseling en veranderingen
onderworpen. - zoo dat in dit jaar, de knopen der rok niet grooter dan een stuiver,
en in het volgende weder niet kleinder dan een daalder zyn moeten; - en de
schoengespen, die nu rond zyn, na verloop van korten tyd weder vierkant wezen
moeten, zonder dat zy schynen te begrypen, dat dit
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enkel kunstjes zyn van dezen of genen winkelier, om zyne beurs ten hunnen kosten
rykelyk op te vullen. Vooral heb ik my verwonderd, jonge Heren aan te treffen (doch dit is niet
algemeen) die hunne vingers, even als de vrouwen, met ringen van onderscheiden
soort hadden opgesiert, - dit scheen my toe, zo verwyfd te wezen, dat ik 'er myne
oogen van moest afwenden. - Maar dit is het nog niet al; ik zie 'er dagelyks zeer
velen, die twee horlogies by zich dragen, welke aan eene stalen of gouden ketting
vastgemaakt zyn, die ten minsten een vierde van een el uit beide broekzakken
hangen, en doorgaans met belletjes en andere ornamenten versierd zyn, die niet
weinig klinken, zo dat men zodanig een Heertje, al op eenigen afstand, kan horen
aankomen; het belagchelykste hier van is, dunkt my, dat zulke Heren, gelyk ik
onlangs ondervonden heb, nooit juist weten hoe laat het is, dewyl toch twee
uurwerken altyd min of meer van elkander verschillen.
Voor het overige is hunne gehele kleding zeer proper, doch, zo het my voorkomt,
by zommigen eenigzins verwyfd, en in veel opzichten belagchelyk: by voorbeeld zy hebben, op het minst gerekend, vier of vyf en twintig knopen aan hun rok, zonder
knoopsgaten, van welken zy 'er dus geen één kunnen gebruiken; - Zy hebben een
stokje in de hand, dat tot geen ander gebruik dient, dan om hunne ledige handen
eenig werk te verschaffen; - en het geen U even als my het meest van allen zoude
in de oogen lopen, is, dat sommigen in het najaar, zo dra de lucht slegts eenigsints
koud begint te worden, zich van een mof bedienen, meestal spier wit, en daar by
zoo onzaggelyk groot, dat ik, by het eerste gezigt daar van, zelfs op geen groten
afstand, zeker geloofde, dat het een levendig schaap was. het geen men voor het
lyf droeg, om de handen aan deszelfs uiterste deelen te verwarmen; - doch ook
deze mode is nog niet algemeen doorgedrongen.
De Juffrouwen hebben haar hair byna op dezelfde wyze toebereid met ruikend
vet en meel als dat van de Heren, behalven dat het nog daar en boven met eenige
ellen gaas en lint tot eene aanmerkelyke hoogte is opgezet, - zoo dat de hoofden
der Juffrouwen hier, op zyn minst, wel tweemaal zoo groot schynen dan in ons land,
alwaar een klein hoofd, gelyk gy weet, onder de schoonheden gerekend wordt. Daar en boven hebben zy genoegzaam allen een gaatje in het oorlelletje, waar in
zy een ringetje, een belletje, een knopje, of ook wel een goud kettingje dragen, even
gelyk ik wel meen gelezen te hebben, dat de Indianen in de neus hebben, welke by
zommige zoo kostbaar zyn van edelgesteentens, dat men dikwils liever het oor met
zyn versiersel, dan de gehele Juffrou, begeren zoude.
Gy zoudt met verontwaardiging vervuld worden myn Vriend! indien Gy eenige
jonge Hollandsche Heren over het buwelyk hoorde zamenspreken; - het is eveneens
als of zy over een koopmanschap handelen, - en wat Gy ook moogt horen in
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overweging nemen, - het geld is altyd de hoofdzaak, - daar op volgt de schoonheid,
terwyl verstand, deugd en bekwaamleid in het geheel in geen aanmerking komen.
En wat de zaak zelf betreft, deze gaat veelal dus in zyn werk.
Een jong Heer, die in het ontuchtig leven eindelyk begint verdriet te krygen, slaat
byna geen kerkgang over, om te zien, of hy daar ook een Juffrouw mag aantreffen,
die ryk en mooi genoeg is, om voor hem tot huisvrouw te dienen; - zoo dra heeft hy
deze niet ontdekt, of hy vraagt belet by haare ouders, en begeeft zich vervolgens,
sierlyk en wel uitgedoscht, deftig gekapt, behoorlyk gepoederd, en voorzien van de
nodige horlogies, ringen, enz. naar haar huis, om aan de ouders zyne genegenheid
voor hunne dochter te kennen te geven. - Na dat Vader behoorlyk onderzogt heeft,
hoe veel geld myn Heer jaarlyks ten naasten by wel maken kan, geeft hy zyne
toestemming, mits zyne dochter daar toe kan worden overgehaald: - vryheid bekomen
hebbende om 's anderen daags weder te komen, ten einde zulks te beproeven,
wordt myn Heer niet minder fierlyk gekapt, en zoo wit als een tachtigjarigen grysaard
gepoederd, by het onnozel meisje toegelaten, aan welke hy met alle kragt van
welsprekenheid zyne oprechte liefde, en de zekerheid van zyn spoedige dood
voordraagt, indien hy ongelukkig genoeg mogt zyn, om niet in het bezit van zulk
een beminnelyk voorwerp gesteld te worden.
Het sentimenteel meisje getroffen, niet minder door de elegante kleding als door
de smoorlyke verliefdheid van myn Heer den Galant, verklaart zich dadelyk niets
tegen zyn persoon of gedrag te hebben, maar volstrekt ongenegen te zyn tot den
huwelyken staat, welk laatste echter doorgaans op zulke algemene gronden
geschied, dat de welbespraakte tong van myn Heer den Galant weinig moeite nodig
heeft, om dat zoo bondig te wederleggen, dat het willig meisje zich eindelyk met
een vriendelyken lach moet gevangen geven; - maar wel verre niet dat al van het
verzoek daarom dadelyk in te willigen, wordt aan Myn Heer slegts na veel moeite
toegestaan, dat hy om de agt of veertien dagen eens mag komen zien, hoe het met
de gezondheid van zyne beminde Engelin gesteld is. - Welke vryheid dan wel ras
zodanig vermeerderd wordt, dat de zaak in korten tyd geklonken, en het huwelyk
voltrokken wordt.
Gy kunt U verbeelden hoe groot deze liefde van beide kanten zyn moet, en aan
hoe vele gevaren zulk een huwelyk verbonden is, van welk laatste Gy des te meer
zult overtuigd wezen, wanneer ik U zal gezegd hebben, dat het aan een Heer vooral
tot de uiterste schande zoude gerekend worden, indien hy, na de bovenverhaalde
liefdens verklaring gedaan te hebben, daar niet standvastig by bleef volharden,
zonder in aanmerking te neemen, dat hy by zyne nadere verkering met het meisje
zodanige tegenstrydigheden tuschen zyn humeur en dat van zyne beminde zoude
kunnen ontdekken, dat de liefde voor zyn en haar tydelyk geluk hem volstrekt tot
het tegendeel zoude moeten
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aansporen. - Men verondersteld dat het meisje (dat dan reeds gerekend wordt hare
liefde bepaald te hebben) daar door veel ligt gevaar zoude lopen, om van hartzeer
in eene kwynende ziekte te storten en daar aan te sterven. - De Heren hebben hier,
over 't algemeen, minder nood van, - ten minste die genen onder dezelven, welke
de belagchlyke gewoonte hebben, om een naamlyst van zes of agt Juffrouwen te
maken, en dezelve van nommer één af zoo lang rond te lopen, tot dat 'er eindelyk
een van haar toebyt, het welk hier onder een zeker soort van jonge Heren al veel
in het gebruik schynt te wezen; - en waarlyk, hoe belagchelyk deze gewoonte iemand
ook moge toeschynen, zo hebben zy zeker nog al reden voor hunne zaak, die in
de daad niet geheel te verwerpen is.’
Men kan uit de beschouwing van deze, en verscheidene andere trekken,
genoegzaam opmerken, dat onze Wysgeer de Nederlanders, van deezen tyd, al
zeer naauw bekeeken heeft. Ook de gevolgen, die hy uit de voortgaande weelde,
in ons Vaderland, voorspelt, zyn zo waar als geducht; en worden door hem dus
voorbeeldend voorgedragen.
‘De Heer HOOFT, burgemeester van Amsterdam zynde, hadt op eenen zekeren
tyd een groot getal van zyne beste vrienden te gast genodigd, dewelke hy op de
volgende wyze ontbaalde.
Eerst wierdt 'er een menigte van geringe en grove spyzen, in gemene aarden
schotelen op tafel gebragt, waar by de Heer HOOFT zyne verwonderde vrienden dus
aansprak: - Ziet daar myne Heren! aldus was het gesteld by de opkomst van ons
Vaderland, men leefde toen matig, sober, eerbaar en ordentlyk, en door dien weg
konden onze voorvaders spoeaig hunne schatten vermeerderen.
Vervolgens wierdt het twede gerecht opgebragt in tinnen schotelen, met een
weinig betere spyzen: dusdanig, hervatte de Heer HOOFT, was onze Republiek in
haren welstand, toen onze voorvaders door hunne spaarzaamheid, gepaard met
nyveren arbeid, in staat gesteld, niet verplicht waren, om zich zoo sober te behelpen.
Het derde gerecht met eenige kostelyke voor- en naspyzen, in beste tinnen
schotelen te voorschyn gekomen zynde, vervolgde de Burgemeester aldus: - Zoo
hadt het nog bestaanbaar kunnen zyn, indien het volgend geslacht daar by gebleven
ware; - doch wanneer het vierde gerecht in louter zilver, en kostbare porseleine
schotelen, met de uitgezogtste spyzen en na-dessert van uitheemsche vrugten,
confituuren en allerhande lekkernyen was opgezet, - toen zeide de Heer HOOFT: Zoo moet de Republiek voorzeker te gronde gaan, myne Heren! en onder den
zwaren last der weelde en overdaad bezwyken. - Is dit verhaal niet waardig, om
met gouden letteren in de jaarboeken der Nederlanders vereeuwigd te worden?’
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Werken van het Dicht- en Letterlievende Genootschap, onder de
Spreuk: Studium Scientiarum Genitrix. Eerste Deel, tweede stuk.
Te Rotterdam, by G.A. Arrenberg, 1789. In gr. octavo 178 bladz.
Er zyn drie uitmuntende voordeelen, welke men, als de ware doeleinden der
maatschappelyke poogingen, in alle Genootschappen, (vooräl die zich met taal- en
dichtkunde bezig houden) behoort aan te treffen, namenlyk 1) dat men, door een
onderling verbeteren en beschaaven van elkanders dichtstukken, de kundigheden
der Leden in het algemeen bevordert. 2) Dat men door het uitloven van pryzen, en
het bekroonen van uitmuntende Dichtstukken, den algemeenen yver aanwakkert,
en 3) dat men door het uitgeeven van dichtstukken, niet zo zeer de maakers tracht
te bevreedigen, maar den Lezer doet zien, dat men, by bekroonde meesterstukken,
ook zodanige verzen kan voegen, die, schoon onbekroond, toch waardig zyn, om
'er by geplaatst te worden: en dus in beide gevallen voorbeeldig te werken. Dit
laatste, komt ons voor, dikmaals verzuimd te worden; vooral by de Haagsche en
Rotterdamsche Dichtgenootschappen.
Dit tweede stuk, met het welk het Eerste Deel voltooid wordt, bevat twee
Prysverzen, over HENDRIK VAN BREDERODE, Hooft der zaemverbonden edelen, en
grondlegger der Nederlandsche vryheid, hebbende de Heeren LAMBERTUS VAN OIJEN
AZ. en JACOB VAN DYK, de gouden en zilveren Eerepenningen op die stoffe, met
roem, bebaald. Met veel vuur en zeggingskragt beschryft laatstgemelde het
oogenblik, in het welk BREDERO, als redder des Vaderlands, verscheen, in de
volgende verzen:
Filips, een naam met bloed geschreven,
Door wien de hel 't gezag bekwam,
Vertoonde, in zyn heerschzuchtig leeven,
De geestdrift van Rehabeäm.
Een wreedäart, die zyn geesselriemen
Doorvlocbt met schorptoenen priemen,
Voor Nederlands ontbloote lyf,
Die, schoon hy God noch godsdienst kende,
Zich naar die vygebladen wendde,
Tet dekking van zyn snood bedryf.
Een monster, die zyne eer, zyne eeden,
Waarop hy 't Landsbestuur ontving,
De handgevesten van de Steden,
Waar aan der Graaven zegel hing,
Vertrapte, voor de keur van Trenten,
En, met de hevigste tormenten,
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In 't hart der onschuld heeft gewroet:
Geschiedrol! zwyg van deezen wreeden,
De bloote naam van Flips den Tweeden
Verwekt een rilling door myn bloed.
Het enkel noemen van Granvelle,
Den staatsman van dien bloedbarbaar,
Vertoont de list en macht der helle,
Tot steun van dien geweldenaar,
Die veertien nieuwe bisschopsmyters
Op hoofden van geloofsverbyters,
Ten smaad der waarheid, heeft gevest,
En, door uitheemsche dwangmilitie,
Den helschen stoel der Inquisitie
Geplaatst in dit Gemeenebest.
Toen vlood de Vryheid met de neering:
Het volk, van rust en recht beroofd,
Verloor zyn vrye Staatsregeering,
Moest bukken voor een eenig hoofd:
Men zag Gemeente en Adel dwingen
Van wettelooze vreemdelingen;
Ja, tot een overwigt van kwaad,
Bestuurde een vrouw, met slappe handen,
Den teugel van de Nederlanden,
Waar toe geen Koning scheen in staat.
De godsdienst, die, met zyden banden,
Den sterveling aan God verbindt,
Werd, door ontmenschte beulenhanden,
Gesleept voor 't opgeraapt bewind.
De zieldwang, uit de hel gedonderd,
Verkracht het recht, vermoordt en plondert
Wie zich verklaart voor deugd en God.
Natuur scheen zucht op zucht te slaaken,
Op 't zien van 't branden, ledebraaken,
Want Neêrland was een moordschavot.
In zulk een' maalstroom van elenden,
Dien al wat vluchten kan ontvlucht,
En niemand zich tot God mogt wenden,
Verhoorde hy het stil gezucht.
De traanen, uit onschuldige oogen,
Ontroerden 't godlyk mededoogen,
En zyn ontfermend ingewand;
De Godheid wenkte, een Hemelbode
Zeeg neêr, verscheen aan BREDERODE,
Den Redder van het Vaderland.
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Agter deeze Prysverzen volgt een aantal Mengeldichten, waar onder een Lyk- en
Inhuldigingszang raakende de Beschermheeren des Genootschaps. Zou men het
den Leezer kwalyk kunnen neemen, wanneer hy dezelve, als meer het Genootschap
dan hem raakende, oversloeg? Ook de gewoonte der oude Dichters, welke elkander
met Lofdichten begroetten, zo dra zy maar iets in 't licht gegeeven hadden, doch
welke tydverspilling zedert eenigen tyd merkelyk is afgenomen; die gewoonte zouden
wy thans by geen Genootschap verwagt hebben. Wat moet men denken, wegens
het plaatsen van het dichtstuk, getyteld: het Genootschap: Studium Scientiarum
genitrix, aan de Jongvrouwen PETRONELLA MOENS en ADRIANA VAN OVERSTRATEN;
by gelegenheid harer, aan hetzelve opgedragen, Treurspelen, JOHANNA GRAY, en
DOLSEY en AMELIA? Geschied die plaatsing enkel om de Opdragt, op eene wellevende
wyze, te beantwoorden? Dit had buiten de werken des Genootschaps kunnen
geschieden. Of meent het Genootschap, dat hier spreekende wordt ingevoerd,
wezenlyk dat die twee Treurspelen [die wy als Treurspellen, verre onder de
middenmaatige durven plaatsen, en die dus de verdiensten dier Dames, ten minste
die van Juffrouw MOENS, oneer aandoen] zulke meesterstukken zyn? - Waar zullen
byzondere Dichters niet al verzen op mogen maaken, en in hunne verzamelingen
uitgeeven, wanneer geheele Genootschappen kunnen goedvinden, om Lofdichten
op andere Gedichten, in hunne Werken te plaatsen, en wel op zodanige Gedichten,
die hunnen voorgewenden rang niet kunnen beweeren? - Aan gebrek van
belangryker onderwerpen, kunnen wy het, na de leezing van het Voorbericht, niet
toeschryven: schoon het oogmerk, om jaarlyks gedichten uit te geeven, daar wel
eenigen schyn van heeft.

De Neef in Lissabon, eene Familie-schildery, Tooneelspel in drie
Bedryven, gevolgd naar het Hoogduitsch van den Heere Schroder.
Te Amsterdam, by A. van der Kroe en A. Capel, 1789. In octavo 92
bladz.
Men schetst ons hier eene huishouding, die zig, door een te hoogen staat te voeren,
in de engte gebragt heeft: dezelve vleit zig met de herstelling der verloopene zaaken,
door den rykdom van een Neef, die, uit de Indien wedergekeerd, haar een zeer
gunstig berigt uit Lissabon heeft laaten toekomen. Een zeker Heer Sivers, in dat
Huisgezin verkeerende, als een Vriend van den Heer Wagner, tragt het zelve door
goeden raad te helpen; doch zyne raadgeevingen hebben den rechten ingang niet;
vooral mislukken zyne poogingen, om Wagner, ter voorkominge van zynen
ondergang, te noopen tot het handhaaven van zyn Manlyk en Vaderlyk gezag, tegen
de verkwisting zyner
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Huisvrouwe, de buitenspoorigheden van zyn Zoon en Dogter, gepaard met de
mishandelingen zyner Voordogter Sophia aangedaan. Intuschen komt 'er een Brief
uit Lissabon, waarin Neef meldt, hoe het Schip met zynen rykdom vergaan zy, en
zulks hem in armoede dompele. Dit werpt deeze huishouding geheel overhoop, en
sleept etlyke nadeelige gevolgen met zig. In die omstandigheden slaat Sivers, welke
Sophie beminde, voor met haar te huwen; en ten laatste maakt hy openbaar, dat
hy zelve Neef Steinburg is, die zig tot dus ver bedekt gehouden, het verlies van
zynen rykdom verzonnen had, en zig te over in staat bevond, om zynen Neef Wagner
en de zynen gelukkig te maaken, wanneer zy zig verstandig willen gedraagen; in
welk vooruitzigt dit Tooneelspel met vergenoegde vreugde eindigt. - By gelegenheid
der laatste ontdekkinge, geeft de Heer Sivers eene verklaaring van zyn gehouden
gedrag, en ontvouwt den Heer en Mevrouw Wagner de maatregelen, welken hy
genomen en in 't werk gesteld had, om hen tot nadenken te brengen, in de hoop
van het geluk des Huisgezins te bewerken. - Dit leerzaam Tooneel, doorvlogten met
verscheiden tusschenkomende wel te pas gebragte voorvallen, dient inzonderheid
ter waarschuwinge tegen eene verkwistende Huishouding, en strekt bovenal om te
toenen hoe Mannen en Vaders hebben toe te zien, dat zy, door geene laffe
toegeevendheid, den invloed, dien zy behoorden te hebben, verliezen; en ten sterkste
gehouden zyn, hun gezag verstandig en minzaam te handhaaven.

Zedelyke uitspanningen voor den gevoeligen mensch. Derde
Stukje. Te Amsterdam, by J. de Jongh, 1789. In duodecimo, 162
bladz.
Het verhaal der wederwaardigheden van Mejuffrouw Elizabet Wyndham, in 't voorige
Stukje aangevangen, loopt in dit tegenwoordige ten einde, en meldt ons ten laatste
de gelukkige ontdekking der slinksche handelingen van Lady Wyndham, de
Stiefmoeder van den Heer George Wyndham; die den ouden Heer tegen hem
opgezet, en langs dien weg hem en zyne Egtgenoote de bitterste onheilen berokkend
had. Zulks deed het lot der Gelieven een gunstiger keer neemen; waarover de Vader
zig hartlyk verheugde, en dat Lady Wyndham, door haare woede en spyt, tot
krankzinnigheid bragt. - By dit verhaal is nog gevoegd eene beknoptere Geschiedenis
van Hendrik Sanderson, die, aan herhaalde te leurstellingen onderworpen, tot
wanhoop overslaat, en zig zelven van 't leeven zoekt te berooven; dat hem egter
mislukt. Na verloop van eenigen tyd komt hy weder tot een gunstiger vooruitzigt, en
ten laatste doet zich eene gansch onverwagte uitkomst op, daar hem eene ryke
ersenis, hem uit enkel medelyden toegeschikt, ten deel valt. Niet ongepast leidt ons
de Opsteller van dit verhaal, dat even als 't voorige zeer wel uitgevoerd is, ten slot
tot de volgende over-
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denking. - ‘Hoe weinig, ô Lezer, begrypen wy meenigmaal wat wy wenschen! Laat
toch, in de gewenschte omstandigheden, ons hart zich niet tot trotschheid verheffen:
en wanneer onze geliefdste hoop zich op het ongelukkigste bedroogen vind, laat
ons toch dan ook aan de wanhoop geen plaats geeven!’

Staats- en Karakterkundige byzonderheden, betreffende Frederik
den II, Koning van Pruissen. Uit het Hoogduitsch, naar den derden
Druk. Achtste Deel. 's Gravenhage by I. van Cleef, 1789. In gr.
octavo 240 bladz.
Dit laatste Deel deezer verzamelinge behelst eene soort van naleezing van
byzonderheden, welken, even als de voorigen, het character van FREDERIK den II,
in veelerleie opzigten, kenmerken; het welk zomtyds ter ophelderinge van eenigen
zyner bedryven kan dienen. Men heeft zich, by voorbeeld, onder het doorbladeren
der leevensgeschiedenisse van van der Trenk, meermaals verwonderd, hoe de
Vorst, dermaate, tegen hem vooringenomen konde blyven; dan die bevreemding
neemt af, als men nagaat, hoe het den Pruissischen Vorst eigen was, niet ligt van
zyne vooringenomenheid af te staan, en zelfs die op anderen van de Familie over
te brengen; waar van men meer dan één voorbeeld ontmoet. Dit ondervond, volgens
het hier gemelde, zeker Regiment Kavallery, grootlyks tot deszelfs nadeel.
‘Het had, ten tyde van Koning FREDERIK den Eersten, een opstand verwekt, dit
was de rede, waarom de Koning het zelve, niettegenstaande het zich naderhand
dikwils braaf gedroeg, nooit recht lyden kon. By eene revue deelde de Koning de
schikking uit voor eene volgende manoeuvre, zonder dat de Chef van het gemelde
Regiment 'er het geringste van vernam. Deeze was hier in 't eerst over verlegen,
maar hielp zichzelven, en onderzocht, wat de Koning belast had te doen. Op den
dag van de manoeuvre verborg hy zich met het Regiment in een bosch, viel de
Armee van den Koning onverhoeds in de flank, en rukte in vollen draf voort tot het
hoofd, daar zich de Koning bevond. Toen deze dit Regiment zo onverwachts zag
aanrukken, riep by: Kanon hier! Kanon hier! Maar de Generaal zeide: Uwe Majesteit
laate de Kanonnen maar blyven, alzo zy haar nergens toe dienen kunnen. Deze
manoeuvre verrastte den Koning, maar veranderde zyn ongunstige gedachten van
dit Regiment niet. By eene andere gelegenheid vertoonde zich dit nog duidelyker.
Als de Koning dit Regiment de gewoone manoeuvres had laaten maaken, zeide hy
tegen den Chef: het Regiment ryd heel slegt, het deugt volstrekt niets. Maar hy
Torgau deugde het toch wel, - antwoordde de Generaal. Dat is wel waar,
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hernam de Koning, maar het is toch een oproerig Regiment. Zo dacht de Koning,
en daarom behoeft men zich niet te verwonderen, waarom eenige Familien in zyn
dienst haar geluk niet maakten. Daar waren altyd redenen voor handen; maar
weinigen kenden die.’ - Zulks ondervond, by eene andere gelegenheid, de Broeder
van een Officier.
‘Zeker bekwaam en in krygswetenschappen heel ervaaren Officier, kwam in den
Zevenjaarigen Oorlog by den Koning in het Leger by Leipzig, het welk hy zelf
aangelegd had; de Koning vraagde hem: Wat hy 'er van dacht, en hoe het hem
beviel? - De Officier, die by ongeluk niet wist, dat hy een werk van den Vorst
beoordeelen zou, zeide: Uwe Majesteit! ik vind dat het slecht geappuieerd is. De
Koning keerde hem op het oogenblik den rug toe, en sprak jaaren lang geen woord
tegen hem, tot dat een verloop van tyd de zaak weder goed maakte. - De Broeder
van gemelden Officier, was in een Civielen post, en moest eens voor den Koning
verschynen. Hoe heet gy? - Vraagde hy hem. Toen hy zyn naam noemde, was het
- is de Overste van N .... een Broeder van u? - Ja Uwe Majesteit! was het antwoord.
De Koning vraagde verders: Zo? - Zyt gy ook zo schrander als uw Broeder? - Hier
op volgde enkel een ophaalen der schouders, en de Koning brak dit onderwerp af.’
Dit ongunstig aandenken aan iemand ging, naar de aantekening van zyne
Doorlugtigheid den Vorst van LIGNE, die anders zeer vleiend van den Koning spreekt,
zo verre, dat hy, wanneer 'er hier of daar mispassen begaan waren, ‘alles geern op
rekening zette van lieden, dien hy niet genegen was,’ schoon zy 'er geen hand in
gevoerd hadden.

Het leven van een Lichtmis, charakterkundig geschilderd na
Hogarth en Chodowicki. Uit het Hoogduitsch. Eerste Deel. Met
Plaaten. In 's Haage, by I. van Cleef 1789. Behalven het Voorbericht
313 bladz. in gr. octavo.
Niet ongepast vangt de Vertaaler deezer Leevensbeschryvinge zyn Voorberigt aldus
aan: ‘Welke gedachten deeze Tijtel den Leezer ook moge inboezemen, wij
verzekeren hem bij voorraad, dat hij in 't werk zelf niets ergerlijks zal aantreffen; de
weg ten zekeren verderve, door onze jeugd, maar al te dikwijls betreeden, wordt 'er
eigenaartig in geschetst, en aan waarschouwing ontbreekt het niet.’ Aan dat
Voorberigt beantwoordt de schryfwyze in dit Werk gehouden vry wel. - In de
ontvouwing van den leevensloop van den Heer Wild wordt ons hier natuurlyk onder
't oog gebragt de oorsprong en voortgang der losbandige leevenswyze van een
Jongeling, met derzelver verdervelyke gevolgen. De Schryver neemt in zyne manier
van verhaa-
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len, gestadig in agt, om het schandelykste veeler tooneelen geheel te verbergen,
of dermaate te omzwagtelen, dat het geen kiesche oogen kunnen kwetzen; en dat
het geene, 't welk zig voor 't oog vertoont, dat in een geschrift van die natuur niet
geheel vermyd kon worden, uit eigen aart diene, om het afschuwelyke te doen
opmerken. Ook is het verhaal telkens, vooral in merkwaardige omstandigheden,
doorvlogten met leerzaame zedelessen en overdenkingen, die recht ter snede
bygebragt, en naar den eisch uitgevoerd zyn. - Dus vertoont zig althans dit eerste
Deel. Maar met dat alles is 't egter geen boek, dat wy ter algemeene leezinge voor
de Jeugd kunnen aanpryzen; om dat de Jeugd zig gemeenlyk maar al te veel ophoudt
met de buitenspoorigheden, en het zedelykleerende te ligt onagtzaam overslaat:
des hierin wat veel oordeelkundige behoedzaamheid noodig zy.

Brieven aan de jonge Carolina. Een Opvoedings-schrift, door J.
Ahorner. Twee Deelen. Te Amsterdam bij N.T. Gravius, 1789. In
duodecimo 358 bladz.
Een in zyne soort wel uitgevoerd Geschrift, dat tot een leerzaam vermaak kan
dienen, inzonderheid voor jonge Juffertjes, in haaren vroegen leeftyd; om haar,
wanneer zy, met den ouderdom van zeven jaaren of daaromtrent, eene geschikte
vatbaarheid voor zedelyke onderrigtingen erlangen, verstandlyke denkbeelden van
Deugd, op eene aanvallige wyze in te boezemen. De Heer Ahorner heeft deeze
zyne Brieven in den gemeenzaamen vriendenstyl geschreeven; pryst Carolina, als
zy zig wel gekweeten heeft, zonder haar bovenmaate te verheffen; en laakt haar
gedrag, als zy een mispas begaan heeft, op een gevoeligen trant, zonder haar egter
te laag te vernederen, en boezemt haar deugdzaame raadgeevingen in, die hy nu
en dan met gepaste beknopte voorbeelden opheldert en aandringt: betoonende
steeds dat hy, als een tederminnend Vriend, niet anders dan haar in der daad
genoeglyk leeven, en weezenlyk geluk, bedoelt. In deeze schryfwyze is onze Autheur
by uitstek zo wel geslaagd, dat men zig, ongetwyfeld, het zy in de
Opvoedings-Schoolen, het zy in de Huislyke Opleiding, met vrugt van deeze Brieven
zoude kunnen bedienen; terwyl menig jong Juffertje, in het doorbladeren van
dezelven, onder de by tyd en wyle geschikte aanmerkingen der Opzienderen, eene
gevallige uitspanning, die tevens leert en vermaakt, zou vinden.
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Nieuwe Algemeene Vaderlandsche
Letter-oefeningen.
De Bijbel verklaerd door J. van Nuys Klinkenberg, Hoogleeraer en
Predikant te Amsterdam. Mitsgaders Lid van het Genootschap der
Weetenschappen te Vlissingen. XVIII. en XIX. Deel. Te Amsterdam
by J. Allart 1789. Behalven een uitvoerig Voorwerk, 1124 bladz. In
gr. octavo.
Hier mede maekt de Hoogleeraer een aenvang van zyne ontvouwing der Schriften
de

des Nieuwen Verbonds: en, by die gelegenheid, heeft hy voor het XVIII Deel ene
voorafgaende drieledige Verhandeling opgesteld. Het eerste lid betreft de Schriften
des Nieuwen Verbonds in 't gemeen; het volgende meer byzonder de Euangelien,
en 't laetste allerbyzonderst het Euangelie van Matthaeus; en zo heeft zyn
de

Hoogeerwaerde, voor het XIX Deel twee Inleidende Verhandelingen geplaetst,
over de Euangelien van Marcus en Lucas. In dit Voorwerk vestigt hy telkens de
aendacht op het merkwaerdigste, dat omtrent deze onderwerpen in 't algemeen, en
ieder in 't byzonder, naspooring vordert; en daerop gaet hy over tot de Verklaring
van het Euangelie zelve. Zyn Hoogeerwaerde richt zynen arbeid op de eigenste
wyze in, als voorheen, trachtende, deels door ene uitbreiding, deels door nadere
aenmerkingen, ook dit gedeelte der Bybelschriften nader op te helderen; waer in
men zyne naeuwkeurigheid en oordeelkunde gemeenlyk bespeurt. Ter proeve
hiervan zullen we te berde brengen het hoofdzaeklyke zyner aenmerkingen over
de bedoelde betekenis van de gelykenisse der arbeiders in den wyngaard, die,
hoewel op onderscheiden tyden van den dag gehuurd, evenwel een gelyk loon
ontvingen; aengetekend Matth. XX. 1-15.
Naer zommiger oordeel is deze gelykenis betrekkelyk tot den geheelen tyd der
Euangelische bedeelinge; dan de Hoogleeraer bepaelt derzelver bedoelde, met
anderen, tot het begin dier bedeelinge. ‘Het oogmerk der gelijkenisse toch was,
(zegt hy,) om PETRUS, tegens de zelfsverhessing op de voorrechten van het
Apostelschap, te waerschou-
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wen en te wapenen; en derhalven moet 'er zodanig iets worden voorgesteld, het
welk PETRUS en zijne medeäpostelen beleven konden.’ - Uit dien hoofde kan hy zich
ook niet verenigen met hun, welken hier denken op de verschillende roeping in
onderscheiden leeftyd, in de vroege jeugd of later, en zelfs in den ouderdom; te
minder, daer 't ongerymd zou zyn te denken, dat de zodanigen, die in hunne jeugd
geroepen zyn, hier namaals in den hemel, zouden murmureeren, om dat anderen,
die in een meer gevorderden leeftyd geroepen zyn, derzelfder zaligheid deelachtig
worden. - Ook zyn hem gansch niet aenneemlyk de gedachten van hun, die, door
deze arbeiders in den wyngaerd, verstaen, de bedienaers van het Euangelie in
onderscheiden tyden. In dat geval zou de gelyke belooning, of de penning, moeten
aenduiden, ene aerdsche belooning ten aenzien der dagelyksche nooddruft; en 't
is midlerwyl overbekend, dat alle dienaers van het nuangelie niet dezelfde aerdsche
belooning ontvangen. En 't is by hem buiten twyfel, dat 'er vs. 8 en 9 van ene
geestlyke belooning gesproken word; als mede dat die uitlegging in 't geheel niet
strookt, met het besluit, door onzen Heiland vs. 16 uit deze gelykenis afgeleid. Gereeder valt hy den zodanigen toe, welken door de arbeiders in den wyngaerd
verstaen, de leden der Kerke des Nieuwen Testaments, bestaende uit Jooden en
Heidenen; welke uitlegging hy verder in dezer voege ontvouwt en versterkt.
‘Dan wordt 'er, (dus vervolgt zyn Hoogeerwaerde,) door deeze gelykenis afgebeeld,
hoe de landheer van den wijngaerd, dat is, de Koning zijner Kerke, in het begin van
het Nieuwe Testament, eerst, en wel geduurende eenen ruimen tijd, de Joden door
het Euangelie zou nodigen, om in het Koningrijk der hemelen in te gaen, en aldaer
tot zijne eer, tot hun eigen heil, en tot nut van huune medemenschen, werkzaem te
zijn; hoe de Koning der Kerke vervolgens de Heidenen zou roepen tot zijn Koningrijk,
met aenbieding van dezelvde voorrechten en zegeningen; hoe het gros der Joden
over deze hunne gelijkstelling in voorrechten met de Heidenen, met nijdigheid en
boosheid tegen den Koning der Kerke zoude vervuld worden, om dat zij zich
verbeeldden, uit hoofde van hunne vroegere roeping en van een langeren dienst,
den voorrang te moeten hebben boven de Heidenen; en eindelijk, hoe dit wangedrag,
door den Heer der Kerke, ten hoogsten zou veroordeeld worden, en voor hun dit
verdervelijk gevolg hebben,
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dat zij, als die door hun wangedrag betoonden, dat zij wel geroepen, maar niet
uitverkoren waren, stonden verworpen te worden.
De spreekwijs, in den wijngaerd te arbeiden, wordt niet altoos genomen voor het
werk der Leeraren, in den dienst van het Euangelie, maar ook wel eens voor de
werkzaemheid van bijzondere menschen, in het bevorderen van hunne eeuwige
belangen, verg. Kap. XXI: 28-32. - Deze verklaring past ongemeen wel, op alle de
wezenlijke delen van deze gelijkenis. - Zij strookt zeer wel met het oogmerk van
[(*)
den Heiland, Kap. 30 ; de Joden, die voorheen de eerste waren, zouden de laetste,
en de Heidenen, die de laetste waren, ten aenzien van den tijd hunner roepinge,
de eerste worden. - Ook stemt zij blijkbaer overeen met andere gelijkenissen, als
Kap. XXII. 1-14. alwaer vs. 14 op dezelvde wijs gezegd wordt, velen zijn geroepen,
maer weinige uitverkoren; Luc. XV:11-32, alwaer ook de aenneming der Heidenen,
met de morring der Joden, wordt afgebeeld; en Luc. XIII: alwaer de aenneming

[(*)

Dit is ene druk- of schryffeil; mogelyk moet het zyn Kap. XIX: 30: maer nog eerder zouden
de

wy denken, dat de Hoogleeraer bedoeld heeft het 16 vers van dit Hoofdstuk; alwaer hy het
hier beoogde dus uitbreid.] ‘Alsoo, op de gezegde wijs sullen de laetste de eerste zijn; de
Heidenen, die het laetst door het Euangelie staen geroepen te worden, zullen den voorrang
hebben boven de Joden; ende de eerste zullen de laetste zijn, de Joden, die lang voor de
Heidenen waren, zullen uit hunne voorrechten verstoten worden.’ Op deze wyze is des
Heillands voorstelling hier ter plaetze eenstemmig met zyne tael Luc. XIII. 29, 30 Daer sullender
komen van oosten ende westen, ende van noorden ende zuyden: ende sullen aensitten in
het Koninckrijcke Godts. Ende siet, daer zijn laetste, die de eerste sullen zijn; en daer zijn
eerste die de laetste sullen zijn. - Dat is, volgens den Hoogleeraer: ‘Daer zullender van de
Heidenen, die voorheen vervreemd waren van Israëls burgerschap, komen uit alle gewesten
van den wijden aerdbodem, van Oosten en Westen, en van Noorden en Zuiden tot de Godlijke
gemeenschap, en zij zullen, door het Euangelie genoodigd zijnde, en dat aenbod gelovig
hebbende aengenomen, aenzitten in het Koningrijk Gods, door deel te hebben aen alle de
zalige heilgoederen, door den MESSIAS verworven. Dan zullen velen der Heidenen, die later
geroepen zijn dan de Joden, meer bevoorrecht worden, dan de Joden, die eerder geroepen
waren.’
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der Heidenen, in het begin van het Nieuwe Testament, voorgesteld, en vs. 30 met
deze aenmerking besloten wordt, ziet daer zijn laetsten, die de eerste, en daer zijn
eersten, die de laetste zijn zullen.
Op dezen gelegden grond laten zich alle de wezenlijke delen der gelijkenis
eigenaertig verklaren. Ondertusschen behoeven wij niet alle de bijzonderheden, in
den geestelijken zin, over te brengen. Alle gelijkenissen, en ook die van onzen
groten Leeraer, hebben dit eigen, dat 'er in dezelve iets heerschende zij, en dat 'er
eenige bijzonderheden, tot cieraed, zijn bijgevoegd om de schilderij volkomen te
maken. Het wezenlijke van deze gelijkenis bestaet in 4 stukken; het roepen der
arbeiders, op onderscheidene tijden van den dag, om in den wijngaerd te werken;
de loon, die, door den landheer, aen allen, zonder onderscheid, werd ter hand
gesteld; het morren van de eerstgeroepenen; de veroordeeling van hun wangedrag,
door den landheer, het welk dit gevolg had, dat zij uit den wijngaerd verdreven
wierden. - Dit laetste wordt niet uitdrukkelijk gezegd, maer men kan het, uit het
beloop van zaken, en vooral uit de toepassing vs. 16, ligtelijk opmaken.
1. De Landheer is CHRISTUS. - De wijngaerd vertoont het Koningrijk der Hemelen,
de Kerk van het Nieuwe Testament, vs. 1. - De arbeiders, die geroepen worden,
zijn menschen, die tot de gemeenschap der Kerke genodigd worden, om daer in te
werken, ter bevordering van Gods eer, van hunne zaligheid, en van het heil hunner
medemenschen. - De dag vertoont ons den ganschen tijd, die geschikt was, tot de
eerste oprichting der Kerke, welken wij rekenen mogen van de zending van JOANNES
den Doper af, tot op dien tijd, dat CHRISTUS Koningrijk in nadruk onder de Heidenen
werd opgericht. - De arbeiders werden, op onderscheidene tijden van den dag,
geroepen. Het verbeeldt hoe de Joden eerst, en de Heidenen daerna, stonden
geroepen te worden. - De dag wordt verdeeld in vijf tijdperken. Dit kan men als een
cieraed der gelijkenis beschouwen, welke in het algemeen te kennen geevt, dat
zommigen vroeger en anderen later zouden geroepen worden; en dan moeten door
zulken, die in den morgenstond, of ter derder, ter zesder, en ter negender uure
gehuurd waren, de geroepenen uit de Joden verstaen worden, en door de zodanigen,
die ter elvder uure gehuurd waren, de geroepenen uit de Heidenen. Wil men het
evenwel meer gebijzonderd hebben, dan zijn de arbeiders, die
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in den morgenstond gehuurd werden, de Joden, die door JOANNES den Doper, als
den Voorloper van den MESSIAS, geroepen waren; die ter derder uure gehuurd
werden zijn dan de Joden, die door CHRISTUS en zijne Discipelen, voor het gevangen
nemen van JOANNES den Boetgezant, geroepen zijn; de arbeiders, die ter zesder
uure gehuurd werden, zijn de Joden, die, door den Heer JESUS en zijne Apostelen,
na het gevangen nemen van JOANNES geroepen zijn; de arbeiders, ter negender
uure gehuurd, verbeelden de Joden, die na de hemelvaert van CHRISTUS, door
PETRUS en andere Apostelen, geroepen zijn; en zij, die ter elvder uure geroepen
werden, zijn de Heidenen.
2. De Landheer liet aen alle de arbeiders, zonder onderscheid, denzelvden loon
ter hand stellen. - De loon is de genadeloon van het eeuwig leven, die, door de
prediking van het Euangelie, aen alle de arbeiders uit Joden en Heidenen was
aengeboden en toegezegd. Dezen loon liet de Landheer aen alle de arbeiders
gelijkelijk aenbieden, zo aen de laetsten als aen de eersten.
3. Dan over deze gelijke bedeeling van loon, morden de eerstgeroepenen. - Het
vertoont ons den nijd der Joden, die niet dulden konden, dat de Heidenen met hun
in dezelvde geestelijke voorrechten deelen zouden, zo dat het grootste gros het
aengeboden heil versmaedde.
4. Zulk eene handelwijs was blijkbaer strijdig met de menschenliefde en den
eerbied, welke men der Godlijke vrijmacht verschuldigd is. Zij wordt daerom door
den Godlijken Landheer veroordeeld, en had ten gevolge, dat de Joden, bij de
verwoesting van Jerusalem, uit den wijngaerd der Kerke verstoten wierden.’

Leerredenen over het leeven van David. Door P. Bonnet, Predikant
de
de
te Rotterdam. IV en V Deel. Te Rotterdam by P. en J. Holstein,
en te Utrecht by A. van Paddenburg en G. van den Brink Jansz. In
gr. octavo 1104 bladz.
Het beloop der geschiedenisse van David, zins zyne verheffing tot Koning, eerst
over Juda, en vervolgens over geheel Israël, tot aen den opstand van zijnen zoon
Absolom, welke hem noodzaekte zyne Hofplaets, Jeruzalem, te verlaten,
aengetekend 2 Sam. II-XV, word in deze
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twee deelen ontvouwd en ter betrachtende leeringen voorgedragen. De Eerwaerde
Bonnet behandelt 's Vorsten voornaemste lotgevallen in dat tydbestek op ene
soortgelyke wyze, als hy de voorigen beschouwd heeft; en daer we reeds een en
anderwerf een stael gegeven hebben van 's Mans geschiedkundige overwegingen,
zullen wy ons thans bepalen tot de mededeeling van een betrachtelyk voorstel, om
ook van die zyde te toonen, hoe zyn Eerwaerde ons het zedelyk leerende doet
opmerken. - Uit ene menigte van zulke zedenleeringen zullen wy ons hier bepalen
tot die, welke hy ons onder 't oog brengt, by gelegenheid der beschouwinge van
Davids al te toegevend gedrag omtrent zynen zoon Absolom, naer luid van het
verhaelde. 2 Sam. XIII. 19. XIV. 21-24. en 33.
‘Wij zien,’ (zegt onze Leeraer,) ‘Wij zien in dit gedrag van David, hoe men door
zwakheid tot onvoorzichtigheid, en door onvoorzichtigheid tot verdersslijke dwaasheid
koomt.’ - David verlangde sterk naar Absolom. Meer vaderlijk zeker, dan verstandig.
- Dit bragt hem tot een tweeden stap; hij laat Absolom te Jerusalem koomen. Dit
was onvoorzichtig. - En dit bragt hem tot een derden stap; hij laat Absolom aan zijn
hof, in zijne tegenwoordigheid koomen, en kenbaar in zijne gunste deelen. En hoe
doodlijk was dit bij de uitkoomst! - Zoo kwam David door zwakheid tot
onvoorzichtigheid, en door onvoorzichtigheid tot dwaasheid. - Hier uit hebben ouders
- hier uit hebben wij allen iets te leeren.
‘Ouders vinden, met reden, vermaak in het genoegen van hunne kinderen. - Dan
verstandige en godvruchtige ouders ontdekken niet zelden, dat hunne geliefde
kinders meest genoegen scheppen, in het geen gezond verstand en godvrucht
moeten wraaken. Het eene kind, inspanning en arbeid schuwende, vindt het zoetst
vermaak in werkelooze ledigheid. Het ander vindt zulks, in bezigheden, welken
nimmer eenig betaamelijk bestaan kunnen geeven. 'Er zijn ook kinders, die al vroeg
blijken geeven van trotsche heerschzugt; van neiging tot woeste dartelheid - tot
hoovaardigen en wusten opschik - tot verleidend gezelschap - tot het zoo laag, als
betooverend spel - tot nutlooze geldverkwistingen - tot onkuische en verdartelende
tooneelen - tot beleedigende en hoonende stoutheid, in taal en houding - tot afkeer
van Godsdienst, en alles wat ernstig is - en tot wat al dwaasheden en zonden meer!
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Wat zullen ouders hier doen? Hoe zullen zij best zich gedraagen! - Het is zoo, hier
ook valt zeggen gemaklijker dan doen; voorschriften te geeven, dan die uit te voeren.
Het is zoo, die nooit kinderen opgevoed heeft, is vaak de wijsste leermeester. Het
is zoo, de voorzichtigste en godvruchtigste opvoeding was dikwers vruchtloos. Dan
met dit alles, hoe zullen ouders zich hier best gedraagen? - Elk moet erkennen, zij
behooren zich te wachten, van het geen in David te misprijzen is. Zij behooren zich
te wachten van die zondige zwakheid, waardoor zij niet kunnen verdraagen, dat
hunne kinders bedroefd worden; waardoor zij bekommerd zijn, dat hunne kinders
eenig ongenoegen zullen opvatten; waardoor zij hun behoorelijk ouderlijk gezag
laaten krenken; waardoor zij, tegen pligt en overtuiging, toelaaten het geen verhinderd
moest worden. Het toegeeven in zulk eene zwakheid, loopt eindelijk uit, op der
kinderen verderf, en der ouderen verdriet. - Vooral behooren ouders op hunne hoede
te zijn, wanneer anderen de verkeerde neigingen hunner kinderen poogen te
begunstigen. Al ras koomt 'er eene Thekoïtische, en die den naam heeft van
verstandig te weezen; of een Joab, die wat aanzien en gezag heeft. Deezen, zelf
de weereld liefhebbende, en de ijdelheden nawandelende, poogen niet zelden, der
dwaaze jeugd ten gevalle, gemoedlijke ouderen te overreeden, om zondige
begeerlijkheden en verkiezingen hunner kinderen in te willigen. Het is, zeggen zij,
maar dat en dat; het is maar ééns, en voor dit maal; die en die laaten hunnen
kinderen zulks toe; en wat niet al! - En ziet - Ja zeggen de ouders met hun mond,
terwijl hun het hart in den boezem klopt! - En wat is de uitkoomst? Het jeugdig hart
wordt vervoerd - de begeerlijkheden worden fel ontstooken - de zinnen verwilderd;
- in dartel gezelschap en zondig bedrijf alleen vindt men smaak; en nu is 'er voords
geen houden aan! - Zo baart zwakheid van geest onvoorzichtige toegeevendheid.
- Zoo helpt die toegeevendheid kinderen aan veel zonden, en ouders aan veel kruis.
Dan hier hebben niet slegts ouders, maar wij allen wat te leeren. - Meenigwerf
koomt men in gevallen, waarin men, door zwakheid van geest, tot onvoorzichtigheid,
en, door deeze, in groote ongelegenheid geraakt. Dikwijls zag men daar voorbeelden
van. Zij zijn te magtig veel zelfs, om ze op te noemen. Eén als uit duizenden. Iemand
ligt bloot voor zondige eerzugt - en hoe wijd verspreidt
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deeze haare takken! Ras wordt zulk een vatbaar voor de middelen, waardoor hij
aan zijne eerzugt meent te kunnen voldoen. Hij begrijpt, daartoe moet hij vrienden
maaken, en die behouden. Om dit te kunnen doen, geeft hij, tegen verpligtingen,
eerst iets toe, daar hij weigeren moest; om dat hij ziet, door weigeren, gunst en eer
in gevaar te zullen brengen. Maar nu, ja, blijft hij die behouden. Doch daarmede is
het niet gedaan. 'Er worden verdere voorslagen, gewigtiger verzoeken voorgesteld.
Wat nu? Wil men niet op eenmaal verliezen het geen men nu heeft, men moet verder
koomen; ook hier toegeeven. En eindelijk ziet men, men is te verre gegaan. - Met
alles wat men peinst en overlegt, het gemoed heeft geen vrede; met alles wat men
zorgt, men kan de kwaade gevolgen niet keeren; men kon, in het begin, niet denken,
dat het zoo verre koomen zou, als men nu tot zijne smerte ziet, dat het gekoomen
is! - des zugt men onder zonde, en onder zwaarigheden!
Bezeffen wij toch, Waarde Hoorders, hoe noodig het is, dat wij onze eigen
gesteldheid en zondige zwakheden wel kennen, steeds die onder het oog houden,
en biddend over hart en neigingen waaken; - hoe noodig het is onze beginselen
waaruit, en de oogmerken waartoe wij werkzaam zijn, aan het Godlijk voorschrift
van onzen pligt wel te toetsen. - Duidelijk zien wij, uit het voorgestelde, hoe zorgvuldig
wij te waaken hebben, tegen de eerste stappen van zondige toegeevendheid,
waardoor wij ons in verzoekingen, en in gemoedbenaauwende strikken zouden
brengen. - Dan, zijn wij bij verrassing in den strik geraakt? uit het gezegde blijkt,
hoe noodig het is, op een godvruchtige wijze, spoedig, door 's Heeren hulp ons daar
uit te ontwarren. En bidden wy veel: Heer, leid ons niet in verzoeking!’

Het vyfde en drie volgende Hoofdstukken uit Paulus Brief aan de
Romeinen, verklaard door G. de Haas, Dr. Th. en Predikant te
Amsterdam. Eerste Deel. Te Amsterdam by Wessing en Allart 1789.
Behalven de Aanspraak en Opdragt, 468 bladz. in gr. octavo.
Een ieder, die gewoon is Godgeleerde Schriften te doorbladeren, weet, dat de
inhoud van den Brief van Paulus aen de Romeinen, by uitstek, aen verschillende
verkla-
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ringen onderhevig is, en dat zulks bovenal plaets heeft, omtrent het voorgestelde,
in het vyfde en de drie volgende Hoofdstukken. Verschillende verklaringen, die
grootlyks ontstaen uit de verscheidenheid der gevoelens, omtrent de daerin
behandelde onderwerpen; zo als men dezelven alvoorens heeft leeren beschouwen;
dat een doorgaenden invloed heeft op het uitlegkundige der Heilige Schrift; en te
meerder in dit geval, om dat het betrekkelyk is, tot onderwerpen, waerover
Godgeleerden van naem, ter wederzyde, zeer verschillend denken. - Onpartydige
beoordeelaers van Geschriften van die natuur behooren des, byzonder in zodanig
een geval, gene Godgeleerde party te trekken, en zulk eene behandeling der
onderwerpen niet te beoordeelen, naer hunne denkwyze over dat Stuk, maer alleen
naer de manier op welke het uitgevoerd is. En dit doende twyfelen wy niet, of zy,
die dit Werk van den Eerwaerden de Haes doorbladeren, zullen, schoon ze als
Godgeleerden over 't onderwerp geheel anders denken, met ons erkennen, dat zyn
Eerwaerde dit Geschrift, naer zyne denkwyze, met ene doorstralende
opmerkzaemheid, en zeer nauwkeurige onderscheiding uitgevoerd heeft.
Zyn oogmerk is ene uitlegging van den inhoud dezer vier gewigtige Hoofdstukken
gemeen te maken; en het thans afgegeven gedeelte gaet bepaeldlyk over het vyfde
Hoofdstuk; welks hoofdbedoelde en algemeen beloop zyn Eerwaerde dus opgeeft.
‘Onze Apostel, willende toonen de uitmuntendheid der zaligheid, die ons door het
Euangelie, in den weg des geloofs, wordt toegebragt, redeneert tot zulk een einde,
eerst uit 's Heilands middelaarschap, zo als het zelve gegrond is in zijn
plaatsbekleederschap; dan, uit zijn plaatsbekleederschap zo als op het zelve het
middelaarschap gegrond is. Op de eerstgemelde wijze betoogt PAULUS de
uitneemendheid der zaligheid, die aan het geloof der Euangelieleere verbonden is,
van vs. 1 tot 11. uitmaakende het eerste deel van dit Hoofdstuk. Op de laatstgemelde
wijze betoogt hij dezelve van vs. 12 tot 21 ingeslooten, uitmaakende het tweede
deel deezes Hoofdstuks.’ - Om dit voorstel wel te verstaen zal 't niet ondienstig zyn,
hier te melden, hoe onze Leeraer die twee benamingen van Middelaer en
Plaetsbekleeder verklaert, waer over hy het volgende vooraf heeft laten gaen.
‘Het zijn twee onderscheidene dingen, middelaar te zijn en plaatsbekleeder te
zijn. - Iemand kan een plaatsbekleeder zijn, zonder middelaar te zijn. ADAM was
plaats-
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bekleeder, maar geen middelaar. Een borg vervangt altijd in zeker opzigt de plaats
van den persoon, voor wien hij borg geworden is; maar daarom is hij geen middelaar
van denzelven. - Van de andere zijde kan iemand middelaar zijn, zonder
plaatsbekleeder te zijn. MOSES was de middelaar des Joodschen volks, maar
geenzins de plaatsbekleeder van het zelve. - Goede mannen zijn middelaars, maar
geen plaatsbekleeders.
Dit onderscheid mag en moet men toepassen op den persoon onzes Zaligmaakers.
- 's Heilands plaatsbekleederschap, bepaaldelijk onder dat denkbeeld beschouwt,
heeft op eenen bestemden tijd een einde genomen. Men verstaa dit wel. Men neeme
in agt, dat wij spreeken van 's Heilands plaatsbekleederschap, bepaaldelijk als
zodaanig aangemerkt. Ik wil zeggen, dat wij onderscheid moeten maaken tusschen
het plaatsbekleederschap van Christus, op zig zelven beschouwd, zo als het zelve
volmaaktelijk gediend heeft tot voldoening aan Gods geregtigheid, en tusschen de
kragt van deeze zijne borgtogtelijke plaatsvervanging. In het laatstgemelde opzigt
blijft zijn plaatsbekleederschap altijd, ja tot in alle eeuwigheid, voortduuren. In het
eerstgemelde opzigt heeft het zelve een einde genomen. Men kan dit stuk niet beter
ophelderen en bevestigen, dan met het voorbeeld van ADAM. Indien ADAM was
staande gebleeven, zoude hij, zo dra zijn proeftijd ten einde geloopen was,
opgehouden hebben de plaatsbekleeder van zijne nakomelingen te zijn. Op dezelfde
wijze hebben wij te denken, omtrent den tweeden ADAM. Deeze had ook een proeftijd,
die een einde nam op dat zelfde oogenblik, toen Hij door zijne lijdelijke en daadelijke
gehoorzaamheid volkomenlijk aan Gods geregtigheid voldaan had. Op dit zelfde
oogenblik nam ook zijn plaatsbekleederschap een einde. Zulks blijkt ontegenzeglijk
uit den aart der zaake. Immers te willen beweeren, dat CHRISTUS nu, in den staat
der verhooginge, nog de plaatsbekleeder is van de geloovigen, gelijk hij geweest
is in den staat van vernedering, is even zo veel, als of men wilde staande houden,
dat ook het werk, het geen CHRISTUS nu na zijne verhooging aan de regte hand van
God verricht, verdienstelijk is; door het welk te zeggen de volkomenheid van de
offerande, die CHRISTUS eenmaal volbragt heeft, duidelijk zou geloochend worden.
Ten deezen aanzien is 's Heilands plaatsbekleederschap onderscheiden van zijn
middelaarschap. Want zijn middelaarschap blijft, in den volstrektiten zin, altijd
volduuren. CHRISTUS is middelaar,
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zo wel in den staat van verhooging, als van vernedering, beide van voorspraak en
van verzoening. - Ondertusschen zijn 's Heilands plaatsbekleederschap en
middelaarschap, in deezen doorlugtigen persoon, ten naauwsten met elkanderen
vereenigd. 's Heilands plaatsbekleederschap, dat is, het plaatsvervangend lijden
en sterven, het geen Hij eenmaal in de volheid des tijds ondergaan heeft, is de
grond van zijn middelaarschap. Op grond van het zelve heeft God de Vader tot hem
gezegd: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordeninge van Melchizedek.’
Deze onderscheiding, die, volgens zyn Eerwaerden, licht geeft in de uitlegging
(*)
der Schrift , komt hem ook te stade, in ene Verhandeling, (by manier van aenhangzel
aen 't einde zyner Verklaringe van het vyfde Hoofdstuk gevoegd,) over de twee
Verbondshoofden ADAM en CHRISTUS; ter ontvouwinge van de onderlinge
overeenkomst tusschen hen, en de voortreflykheid van den tweeden boven den
eersten ADAM, zo in de zaek zelve als in de gevolgen; welke overweging hy voorts
ter betrachtinge aendringt. Zulks dient ter nadere ontvouwinge van 't geen zyn
Eerwaerde gezegd had ter verklaringe van 's Apostels woorden, Rom. V. 14,
stellende Adam tot een voorbeeld des genen die komen zou: 't welk zyn Eerwaerde
in dien zin verstaet, dat de Apostel niet oogt op Adam als ene prophetische afbeelding
van Christus, maer op de onderlinge overeenkomst van die beiden, 't welk hem
aenleiding gaf om Adam als een voorbeeld aen te merken, inzonderheid ten aenzien
van het plaetsbekleederschap, als Verbondshoofden.
Wyders levert ons de uitlegkundige de Haas, by gelegenheid zyner verklaringe
der vier gemelde Hoofdstukken, als een Voorwerk, ene oordeelkundige opheldering
van dezen

(*)

Ene soortgelyke onderscheiding, tusschen voldoening en verzoening, kan, zyns oordeels,
ook dienen ten betere verstande veler plaetzen der H. Schrift. ‘Dit is,’ zegt zyn Eerwaerde,
(na zich hier over breeder uitgelaten te hebben,) ‘Dit is dan de zaak, JESUS CHRISTUS heeft
aan Gods geregtigheid voldaan. Door de aanneeming van zijne aangebragte voldoening
ontvangen wij genadige vergeeving van onze zonden, en worden hersteld in de gunst van
God. Deeze staatsverandering wordt in de H. SCHRIFT voorgedraagen onder de benaaming
van verzoening. Dus is de voldoening en verzoening niet het zelfde, gelijk men veeltijds
begrijpt; maar de verzoening vloeit uit de voldoening.’
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geheelen Brief van Paulus aen de Romeinen. In dezelve gaet hy na (1.) eerst de
Persoonen aen welken deze Brief geschreven is: (2.) de gesteldheid, waerin dezen
zich toen bevonden; (3.) het heerschend oogmerk van dezen Brief; (4.) 's Apostels
schryftrant, en (5.) zyne orde en redenbeleid daerin gehouden: waer aen zyn
Eerwaerde ten laetste verknocht ene beknopte ontvouwing van 't beloop dezes
Briefs, en 't verband van 's Apostels redeneering in zyne voorstellingen.

Twee Leerredenen, gehouden in de Luthersche Gemeente te
Bodegraven, den 9 Aug. en den 6 Sept. 1789. Door J.F. Scheffer,
Leeraer in de Luthersche Gemeente te Rotterdam. Te Rotterdam
by E. van der Dries, 1789. Behalven de Voorreden, 50 bladz. in
quarto.
Ter gelegenheid dat de Bodegraefsche Gemeente, wachtende op de komst van
haren beroepen Leeraer, nog Herderloos was, heeft de Eerwaerde Scheffer, op
derzelver aenzoek, deze Leerreden aldaer gedaen; en de vriendlyke aendrang dier
Gemeente heeft hem overgehaeld, om dezelven door den druk gemeen te maken.
De eerste heeft ten onderwerpe de Wraekzucht, onder den schyn van yver voor
de Waerheid of Deugd, naer aenleiding der geschiedenisse gemeld, Luc. IX. 51-56.
waeromtrent zyn Eerwaerde de drie volgende zaken in opmerking neemt. (1.) De
gelegenheid tot den byzonderen yver der Apostelen tegen de Samaritanen. (2.) Op
welke schyngronden van regt de Apostelen gemeend mogen hebben, hun verlangen
na strafoefening over de Samaritanen te kunnen regtvaerdigen. En eindelyk (3),
hoe 'er gegronde reden zyn, om de Godlyke langmoedigheid te verdeedigen, en de
schyngronden, waerop de wraekzuchtige yver der Apostelen berustte, te
wederleggen. Aen ene oordeelkundige en bondige behandeling dezer drie stukken,
hecht onze Leeraer voorts ene zeer wel ingerichte toepassing, strekkende
inzonderheid om zyne Toehoorders het minzaem character van Jesus ter navolginge
voor te stellen, en hen te waerschuwen tegen een soortgelyk wangedrag als dat
der Apostelen, 't welk, in velerleie opzichten, ook nog heden maer al te dikwerf
plaets heeft. Hier mede verbindt hy, met het afloopen zyner Leerreden, nog ene
welgepaste herinnering,
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die, gelyk hy gegrond aenmerkt, zeer noodig, en tot onze rust in dit leven bevorderlyk
is. ‘Wacht u (zegt hy,) voor geringe misslagen, op dat gy niet in den haet der wereld
valt! Een misslag van onachtzaamheid, en onbeleefdheid, onvriendlykheid kan u
het grootste onheil berokkenen. De Samaritanen weigeren Jesus huisvesting te
geven, en, zo Jesus het niet verhinderd had, zouden de Apostelen hen om die reden
door het blikzemvuur verpletterd hebben. Groote God! Wat is de mensch?’
's Mans tweede Leerreden behelst, onder de opheldering van des Apostels tael,
Eph. I: 19, 20, ene beschouwing van Gods Almagt in het Ryk der Genade; welke
hy, naer luid van 't voorstel, nagaet, zo als dezelve zich openbaert, zo wel (1.) in de
geloovigen, als (2.) in Christus. Ene wel doorwerkte overweging van dit onderwerp,
in beiderleie betrekking, gaet vergezeld van ene treffende toepassing, welke den
Toehoorder opleid, om die Almagt dankbaer te erkennen, dezelve hoog te agten,
en daer mede werkzaem te zyn, in de troostryke verwachting dat dezelve ons
bestendig zal byblyven, en ter gelukzalige eeuwigheid opvoeren. - Deze werking
der Godlyke Almagt in 't Ryk der Genade, stelt zyn Eerwaerde, ten opweklykste, in
een sterk en allezins aanmoedigend licht. Dan, als een Luthersch Predikant, is hy
echter van oordeel, dat dezelve niet onwederstaenbaer te noemen zy; en hy beweert,
dat men, uit dit denkbeeld van ene wederstaenbare genadewerking, gansch
ongegrond zou afleiden, dat niet God, maer de mensch het werk der bekeeringe
begint, daer het toch God is, die hem eerst tot bekeering roept. Mitsgaders, dat men
dezelve daerom als niet genoegzaem zoude hebben aen te merken; nadien de
hinderpalen, die de werking van een allerkragtigst middel beletten, nooit ene oorzaek
kunnen zyn, om dat middel kragtloos te heten. - By de overdenking van dit onderwerp
doet hy zyne Toehoorders gadeslaen, dat het verzetten tegen die almagt geduchte
gevolgen heeft; en te gelyk waerschouwt hy hen tegen ene aen de andere zyde
verkeerde denkwyze omtrent Gods genadewerking, waeromtrent hy zich op deze
wyze verklaert.
‘Zo dwaes en ongeloovig is het van de andere zyde voor den verlegenen mensch,
om te wantrouwen aen Gods bewaringe. Wat kan een mensch toch meer begeeren,
dan eene goedertieren almagt? Zoo dwaes is het, voor zich zelven bezorgd te zyn,
en anderen te waerschouwen, om toch niets te ondernemen, of te doen in eigene
kracht. “Ach!” hoor
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ik daer zuchten; “ach mensch! doe toch alles in de kracht der genade! doe niets
voor dat gy die genade zyt deelachtig geworden; want anders staet gy in gevaer,
van een werkheilige, en wetgezinde zondaer te worden, by alle uwe opregte
voornemens in 't goede.” Ginds hoor ik twistende zeggen: “de mensch kan door de
kracht der natuur geene goede werken doen;” terwyl de ander sterk beweert, “dat
de mensch eenen vryen wil hebbe.” Dan waartoe al die woordenstrydt? heeft de
mensch wel eenige kracht, die hy niet van God ontvangen heeft? wat moeten wy
dan doen? ophouden met beuzelen over menschelyke woorden, en terstond, van
nu af aen, gebruik maeken van die krachten, die wy bezitten, tot liefde van God en
den naesten. Dit zal ons den kortsten weg baanen tot ons eeuwig geluk. Werkt zoo,
als of gy alles vermogt te doen! bekommert u niet, of de kracht, die in uwe ziele is,
de kracht der natunr of der genade zy! slaet maer handen aen 't werk, en wy
verzekeren u, dat de almagt u sterken zal. Wilt gy den eersten weg bewandelen,
zo staet gy in 't gevaer van 't getal dier werklooze christenen te vermeerderen, die,
om hunne geestelyke traagheid, van iets goeds te doen, te verschoonen, voorgeven,
dat zy nog op de genade wachten, die hun hart nog niet wil bewerken, (even als of
'er een tyd was, waer in God aen 's menschen bekeeringe niet zoude werkzaem
zyn.) Het is wel waer dat vele vromen de geestelyke krachten in die mate niet
bezitten, als zy wel begeerden, maer hy spreekt onverstandig, welke zegt, dat een
mensch geene krachten ten goede heeft. Dit is onze meening, dat wy ons dagelyksch
moeten gewennen, om de krachten te gebruiken, welke wy in ons vinden. Niemand
zal dat op den duur vruchteloos doen; want Gods kracht zal in deszelfs zwakheid
magtig worden. De Heer vermeerdert zyne genade in evenredigheid van het gebruik,
het welk wy daer van maeken; en by tegenstelling gaet het met de geestelyke en
zedelyke kracht, als met het yzer, het welk zyne veerkracht door den roest verliest.’
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Verloskundige Waarnemingen en Aanmerkingen, uit de
Verzameling van C. van den Enden, M.D. en Vroedmeester in den
Ouden Bosch, enz. Tweede Deel. Te Utrecht en Amsterdam by
G.T. van Paddenburg en Zoon, en M. Schalenkamp, 1789. In gr.
octavo.
ste

Hebben wy, met regt, het I Deel deezer Waarneemingen, den beoefenaaren der
Verloskunde, en wel, voornamelyk, ook der Vroedvrouwen, ter leezing aangepreezen;
de

dit II Deel verdient zulks niet minder, schoon het derde Hoofdstuk, waarmede dit
Deel begint, eigentlyk meer voor de Vroedmeesters geschikt is; als behelzende,
‘Waarnemingen van Verlossingen door Werktuigen verricht.’ Het vierde bevat vier
byzondere gevallen, waar by twee met zwaare bloedstortingen, en twee met
stuiptrekkingen, vergezeld gingen. Het vyfde bevat een aantal van twaalf
Waarneemingen, welke allen door eenige zeldzaam voorkomende gevallen vergezeld
waren.
Eene enkele Waarneeming hier uit te kippen, ter proeve voor onze Leezers, zoude
misschien aan sommigen niet onaangenaam zyn; doch daar ze alle van wezenlyke
waarde zyn, oordeelen wy het best onze Leezers tot het Werk zelve te wyzen.

Redevoering over de Leerstellige en Uitoefenende Scheidkunde,
in den Jaare 1785 in het Latyn uitgesproken, door den
Hooggeleerden D. van Rhyn, by het aanvaarden van zynen Post,
als Hoogleeraar der Stofscheidkunde, enz. te Amsterdam. In het
Nederduitsch vertaald door Mr. W.H. Sels. Te Amsterdam by J.C.
Roeder. Behalven het Voorwerk, 64 bladz. in gr. octavo.
Het onderwerp dezer Redevoering, ‘de Leerstellige beoefening der Stofscheidkunde,
aan de uitoeffening derzelve verbonden, en tevens de redenen, die voornaame
mannen ter instandhouding dezer wetenschap behooren aan te sporen,’ word door
den Hoogleeraar op de volgende wyze behandeld. Vooreerst geeft zyn Edl. eene
bepaaling en beschryving der zaak, en vervolgens derzelver oorzaaken en nuttigheid,
waar door dit deel der
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Wysbegeerte, alzins, der bemoeijing van groote Mannen waardig geoordeeld is.
In het eerste gedeelte word dan onderzogt, wat de Stofscheidkunde eigentlyk is,
en wel derzelver wysgeerige of leerstellige en werktuigelyke uitoefening; dit leid dan
den Hoogleeraar teffens tot het aanwyzen der veele moeite en tyd, welke
geoordeeldworden, om in deeze kennis vorderingen van aanbelang te kunnen
maaken. Tot het tweede gedeelte der nuttigheid dezer wetenschap overgaande,
bepaalt zyn Edl. zig voornamelyk by de Natuurkunde, en doorloopt vervolgens
eenige andere kunsten, fabrieken en handwerken, by welken allen de
Stofscheidkunde hoofdzaakelyk vereischt word; wordende dit alles met, by zodanige
gelegenheid passende, Aanspraken beslooten.
Ieder Lezer begrypt van zelve, dat zoortgelyke Redevoeringen niet bestemd zyn,
om een onderwerp als uit te putten, of het zelve geheel uitvoerig en na vereisch der
zaake te behandelen; en het is uit dit oogpunt, dat men ook deze Redevoering
behoort te beschouwen en te beoordeelen, en als dan zal niemand ontkennen, dat
zy aan haar eigentlyke oogmerk vry wel voldaan heeft.
De Vertaaling, door den nu reeds zaligen SELS, ten blyke van vriendschappelyke
achting voor den Autheur, in het ligt gegeeven, is vloeibaar, en in een niet
ongevalligen styl geschied. Zyn Edl. voegt, by de Opdragt, nog eene Voorrede,
waarin, op eene Stofscheidkundige wyze, ‘de voortduuring van ons dierlyk bestaan
in het Ryk der Natuur onderzogt word. Voorts, wat daar uit, op eene natuurlyke
wyze, ten behoeve van de bestendigheid onzer denkende vermogens, zy af te
leiden. En ten laatsten, welke invloeden dit alles, op ons menschelyk bestaan, in
dit leven, voor anderen, en voor ons zelven, kunnen hebben, alles ten behoeve van
ons redelyk geluk.’
Gaarne gaven wy onzen Lezeren hiervan een omstandiger bericht, ware het niet
dat wy door de bekrompenheid der plaatze daar in wierden verhinderd; dit echter
kunnen wy niet voorby van deeze Voorrede te zeggen; dat dezelve allezins de
achting, welke de, in meer dan een vak, achtingswaardige SELS verdiend heeft,
gantsch niet verminderd, maar ook by hun, welke, ten opzichte van eenige daar in
voorkomende stukken, andersdenkende zyn, nogthans, niet zal nalaaten eene
genoeglyke uitbreiding hunner gedachten, en erkentenis aan den Autheur, te
verleenen.
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Redevoering over het nut dat de uitbreiding van de Zeevaart aan
de menschelyke Maatschappy in het algemeen heeft toegebragt,
en in het vervolg nog doet verwachten, door P. Nieuwland, Lector
in de Wis-Sterre- en Zeevaartkunde aan de Doorluchtige Schoole
der Stad Amsterdam, geheuden ter aanvaarding van dien post,
den 23sten van Slachtmaand, 1789. Benevens de Aanspraak,
gedaan by den aanvang der openlyke Lessen in de Zeevaartkunde.
den 1sten van Herfstmaand deszelfden Jaars, door denzelfden.
Te Amsterdam, by P.H. Dronsberg, gewoon Drukker van de Stad
en derzelver doorluchtige Schole. In gr. 4to, 103 bladz.
In den tytel, hier boven geplaatst, zal men reeds kunnen opmerken, dat de
laatstgeplaatste Aanspraak eenige weeken vroeger dan de voorafgaande
Redevoering gedaan is. Beiden raaken de Zeevaartkunde; doch beiden zyn geheel
verschillend in stoffe en in behandeling, overeenkomstig met de gelegenheden in
welken, en met de hoorders voor welken, zy uitgesproken zyn. Het nut dat de
uitbreiding van de Zeevaart aan de menschelyke maatschappy in het algemeen
heeft toegebragt, en in het vervolg nog doet verwachten, is zulk een waardig
onderwerp, dat niet alleen elk Neêrlands ingezeten, maar elke handeldryvende
Natie tevens 'er belang by heeft. De bekwaame PIETER NIEUWLAND, waardige
plaatsvervanger van den beroemden PYBO STEENSTRA, behandelt dat onderwerp
ook zodanig, dat hy, op elke bladzyde zyner Redevoering, zich niet minder als letteren geschiedkenner, dan als Wis- en Sterrenkundige voordoet: die, in beide gevallen,
de door hem uitgekozen stof, volkomen meester is.
Na eene gepaste en tevens beknopte Inleiding, overeenkomstig met de
omstandigheden om welken deeze Redevoering geschiedt, gaat de Redenaar tot
de beschouwing van zyn bovengenoemd onderwerp over. ‘Dat in den tegenwoordigen
staat der menschlyke maatschappy onder beschaafde volken, men moge dien als
meer of min volmaakt, meer of min bedorven beschouwen, dat, zegt hy, in dien
staat, waar in zich thans het verlichtste gedeelte des menschdoms, en voor zich
zelf, en met betrekking tot het geheel, bevindt, de Zeevaart niet alleen nuttig en
nodig, maar volstrekt onontbeerlyk is, zal niemand ligtelyk in twyffel trekken. Onze
behoeften zyn, en in aantal en in verscheidenheid, met eenen verbazenden voortgang
toegenomen: zaken, die onze een-
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voudige voorvaders by name niet kenden, zyn voor ons de allernoodzaaklyste
benodigdheden des levens geworden: de Zeevaart alleen is in staat die behoeften
te voldoen. Op de Zeevaart berust het geheele bestaan van een zeer groot gedeelte
der menschlyke maatschappy. Indien de Zeevaart op andere waerelddelen éénsslags
kon ophouden, zou Europa niet slechts eenige aangenaamheden des levens, eenige
ontbeerlyke behoeften moeten derven, maar gebrek en ontvolking zouden haar
eerlang tot den ouden staat van woestheid en elende doen te rug keren. Op de
Zeevaart berusten meest alle de onderlinge betrekkingen der verschillende natiën,
die te zamen het grote ligchaam der beschaafde maatschappy uitmaken. Zy alleen
bewaart haar allen in dien staat, die voor het geheel de voordeligste is; houdt het
evenwigt tusschen haar in stand, en is dus een der voornaamste grondslagen van
een welgeregeld Staatsbestuur. De vraag is dus geenszins, of de Zeevaart in onze
tyden, voor dit ons waerelddeel, voor dit ons Vaderland, nodig en onontbeerlyk is.
Maar wy moeten, is het mogelyk, deze twyfeling trachten op te lossen, of zy ook
misschien een noodzaaklyk kwaad, een van die dingen is, welke, even als
geneesmiddelen voor een ziek ligchaam, voor den bedorvenen en van zyne
oorspronglyke bedoeling ver afgewekenen staat van het menschdom onontbeerlyk
zyn geworden, maar waar van het te wenschen ware, dat wy ze nimmer hadden
behoeven te kennen! Dus is, by voorbeeld, de kunst des oorlogs voor iederen staat,
die in de welvaart en veiligheid zyner ingezetenen belang stelt, eene der gewigtigste
kunsten, waar van de beoefenaars eene plaats onder de nuttigste leden der
maatschappy verdienen. Doch wie is 'er, die niet wenscht, dat, zo de menschlyke
natuur dit had toegelaten, de beoefening dier kunst altoos nutloos, en dus onbekend
en ongeacht had mogen blyven. Is ook mogelyk de Zeevaartkunde in dat zelfde
geval? helpt zy indedaad uit haren eigenen aart het algemene geluk der menschelyke
maatschappy bevorderen? is zy een der middelen, welke dienen moeten om die
maatschappy hoe langer hoe nader aan dien trap van volmaaktheid te brengen,
waar voor zy vatbaar, waar toe zy door den wyzen Voortbrenger en Bestierer van
alles voorzeker verordend is? - Of wel, is die kunst slechts een middel, om ergere
onheilen voor te komen, dan zy zelve te wege brengt? - En is dus haar bloei en
vermeerdering een teken van aanwas en gezondheid by het ligchaam der
maatschappy? of wel van zwakheid en ziekte, welke dikwerf
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geneesmiddelen vereischen, die op zich zelve en voor het gezonde gestel
verderslyke vergisten zyn?
Welk antwoord op deze vraag zal de onzydige overweging van den aart der zake
ons aan de hand geven? en wat zal de ondervinding van vorige eeuwen, en de
waarneming van 't geen voor onze ogen bloot ligt, ons daaromtrent leren?
Indien wy den mensch beschouwen met alle de vermogens van geest en ligchaam,
waarmede hy door zynen weldadigen voortbrenger begiftigd is, dan zullen wy terstond
ontdekken, dat hy van natuur geschikt is, om in eene maatschappy te leven: dat het
in dien staat alleen is, dat hy zyn verstand beschaven en uitbreiden, zyn gevoel
zuiveren en verfynen, de geneugten, voor welke hy geschikt is, bekomen en genieten
kan. De wegen, derhalven, die de gemeenschap tusschen menschen en menschen,
tusschen volken en volken, gemaklyk en menigvuldig maken, zyn voorzeker wegen
tot verbetering en volmaking der menschlyke maatschappy. Doch is het niet ligt
mogelyk, hieromtrent te verre te gaan? Indien het zeker is, dat de vereeniging der
menschen tot onderlinge samenleving het geluk van elk hunner bevordert, is het
daarom noodzaaklyk, is het voor dat geluk dienstig, dat zy zich tot grote ligchamen,
tot magtige natiën en ryken vormen? dat zy niet alleen met hunne naburen, met
welken eene natuurlyke betrekking hen verbindt, maar ook met de afgelegenste
volken, door onmeetbare zeeën en gevaarlyke woestynen van hun afgescheiden,
gemeenschap zoeken en onderhouden? Waren herderlyke dorpen, kleene
gemenebesten of ryken, niet volkomen voldoende, om alle de voordeelen der
maatschaplyke samenleving aan het menschdom te verschaffen.
Indien wy deze bedenking met een naauwkeuriger oog beschouwen, zullen my
weldra bemerken, dat zy met den aart der menschelyke natuur zelve niet bestaan
kan. Zo dra het waar is, dat volgens het ontwerp, door de Voorzienigheid tot het
hoogst mogelyk geluk van den mensch beraamd, zyne driften, die in den staat der
wilde natuur als slapen, moeten opgewekt, dat zyne begeerte naar eer en naar
kennis moet ontvonkt en in werking gebragt worden; dan is het ook zeker, dat de
driften in hare werking niet kunnen bepaald worden door zodanige bedenkingen,
als wy zo even hebben bygebragt. Wanneer het éénmaal zo ver gekomen is, dat
de menschen de geneugten der gezellige samenleving gesmaakt, dat zy hunne
kennis tot zekeren trap toe uitge-
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breid hebben, dan kan niets dan een wonderwerk hen beletten, om, indien zulks
mogelyk is, die geneugten nog meer te vermenigvuldigen en te verfynen, die kennis
nog verder te vermeerderen en te volmaken. Een volk, dat éénmaal geleerd heeft,
zich over den staat zyner naburen te bekommeren, verbindtenissen met hun aan
te gaan, behoeften voor behoeften te ruilen, zal voorzeker die verbindtenissen zo
verre trachten uit te breiden, als het daarin door gene onoverkomelyke hinderpalen
belet wordt. De zelfde redenen, die de bewoners van Europa het eerst deden
ondernemen de Middellandsche Zee over te steken, dreven hen ook aan, om, zodra
de ontdekking van het kompas hen daar toe in staat stelde, het afgelegene Amerika
op te sporen, en rondom Afrika heen naar de verste kusten van Asia te stevenen.
Voegt by deze aanmerkingen nog de gewigtige bedenking, dat, indien uitbreiding
van beschaafdheid, en daar uit voortspruitende vermeerdering van geluk voor het
menschdom, tot het grote ontwerp der Godlyke Voorzienigheid behoort, iets waaraan
wy niet kunnen twyfelen, dat dan niets zo geschikt is tot spoedige en volkomene
bevordering van dat ontwerp, als de uitgebreidste gemeenschap en handel van
reeds beschaafde maatschappyën met afgelegene volken, die nog in den staat van
woestheid en onkunde leven, en mogelyk nog eene lange reeks van eeuwen zouden
nodig hebben, om zich, door eigene pogingen, uit die laagte tot eenen aanmerklyken
trap van beschaving en welvaart te verheffen.
Dan, hoe aanneemlyk deze oplossing der voorgeworpene zwarigheden ook moge
voorkomen, blyft nog het gewigtigste gedeelte van de vraag ten beantwoording
over. Immers, wanneer men zelfs toestaat, dat de Zeevaart, in den uitgestrektsten
zin, en naar de verst afgelegene landen, in het afgetrokkene beschouwd, een
onmiddelbaar gevolg is van de eens ontwaakte driften der menschen tot
vermeerdering hunner genietingen, en tot uitbreiding hunner kennis; dat zy bovendien
uit haren eigenen aart gene nadelige gevolgen met zich voert; dat zy het geschiktste
middel is om de reeds verkregene voorrechten der beschaafde volken op de beste
en spoedigste wyze aan andere nog onbeschaafde natiën mede te delen: dan, zeg
ik, blyft nog altoos die gewigtige zwarigheid op te lossen, of niet de ondervinding
zelve alle die fraaye bespiegelingen heeft gelogenstraft? of zy niet altoos geleerd
heeft, dat, met de uitbreiding van Zeevaart en Handel, ook uitbreiding van weelde
en daar uit
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voortspruitend verval van Ryken en Staten gepaard gaat? en of niet by de uitkomst
gebleken is, dat de ontdekking van die ver afgelegene waerelddelen, die thans het
voornaamste voorwerp van de Zeevaart en Handel der bewoneren van Europa zyn,
eene der ongelukkigste gebeurtenissen geweest is, die der menschelyke
maatschappy immer konden overkomen?
Dit onderzoek is ongetwyfeld een der belangryksten die den menschlyken geest
kunnen bezig houden? Van deszelfs beslissing hangt het af, of wy de Zeevaart, en
de Kunsten die tot haar behoren, als heilzame middelen tot het algemene geluk van
dezen aardbol, dan wel als akelige gevolgen van deszelfs verval en verderf
beschouwen moeten; of wy eenen COLUMBUS, eenen GAMA, eenen MAGALHAENS,
eenen TASMAN, eenen COOK, weldoeners van het menschlyke geslacht, of hewerkers
van deszelfs rampen, moeten noemen.’
De Heer NIEUWLAND vervolgt zyn onderzoek, deeze betreffende, op de
naauwkeurigste wyze. Na zyne hoorers voor het valsche koloriet gewaarschouwd
te hebben, dat zo dikwerf de tafereelen van oude tyden en afgelegen oorden
onkenbaar maakt; vervolgt hy dus: ‘vóór de ontdekking van Amerika, en vóór de
uitbreiding van den handel op Asia, hadden onze voorouders gene kennis aan eene
menigte zaken, die thans voor ons onontbeerlyke behoeften zyn. Zonder my in te
laten in het afgetrokkene geschil, of niet vermeerdering van behoeften, tevens met
de middelen om daar aan te voldoen, in de daad vermeerdering van geluk is? of
niet, zo men dit ontkent, de staat van een plantdier boven dien van een mensch zou
te kiezen wezen? zal het genoeg zyn tot myn oogmerk dit alleen aan te merken:
dat de zelfde oorzaak, de uitbreiding namelyk des Koophandels, welke ons die
onnodige behoeften heeft aangebragt, tevens het eenige mogelyke middel is, en
geweest is, om ons de zekere voldoening van andere onontbeerlyke behoeften te
bezorgen. Toen ieder land alleen van zyne eigene voortbrengselen leven moest,
niets van anderen ontving, niets aan anderen mededeelde, was één misgewas,
ééne overstroming, in staat, om eene welvarende samenleving in de diepste elende
te storten en geheel te vernielen. Hongersnood en besmettelyke ziekten zyn jaar
op jaar, in de geschiedboeken der vorige eeuwen, als verwoesters der beschaafdste
en bevolktste delen van Europa aangetekend. Het is de uitbreiding van Handel en
Zeevaart, die Europa voor de vernieu-
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wing dier aanvallen alleen kan beveiligen en indedaad beveiligt. Dezelve verzekert
niet alleen ieder volk van den bystand zyner naburen; zy verdeelt niet alleen de
voortbrengselen der natuur gelykelyk onder allen; maar, daar zy de algemene
naarstigheid opwekt, daar ieder landbouwer, ieder werkman, zynen arbeid en zyne
uitzichten niet meer by de behoeften van zyn huisgezin, van zyn dorp, bepaalt,
vermeerdert zy ook tevens derzelver hoeveelheid. Het is deze laatste, minder in het
oog lopende, doch in zich zelve zeer wezenlyke, zeer krachtdadige werking van
eenen uitgebreiden Handel en Zeevaart, het is deze bevordering der algemene
werkzaamheid, deze ontwikkeling der vermogens van ieder lid der maatschappy,
welke op het geheel dier maatschappy, op zeden, op kunsten, op wetenschappen,
eenen allersterksten en allerweldadigsten invloed heeft.’
Na de Redenaar dien invloed verder uitgewerkt en in het bevalligst licht geplaatst
heeft, vraagt hy, als Menschenvriend, of, by zommigen zyner hoorers, deeze
pynigende gedachten niet opryst, ‘dat die voordelen verworven zyn ten koste van
het bestaan en de welvaart van een veel groter, ten minsten van een zeer aanmerklyk
aantal hunner natuurgenoten, bewoneren van de overige delen der waereld? Moeten
niet de inboorlingen van Mexico en Peru, van Coromandel en Bengalen, van Guinea
en Congo, den dag vervloeken, die het eerst den Europeaanschen geweldenaar in
hunne vreedzame havens voerde? Kan eene onrechtvaardige overmagt, door dit
kleinste der waerelddelen over de anderen verkregen, in het oog van den algemenen
menschenvriend, van den wysgerigen waereldburger, immer eene zegening zyn
voor de menschlykheid? Moet niet de winst van Europa, hoe groot en gewis ook,
by hem voor verlies worden gerekend, indien die winst bezoedeld is met het bloed
en de tranen van zyne ongelukkige broederen in Asia, Afrika, Amerika?
Verre zy het van my, de gewelddadigheden van eenen CORTES, de gruwelen van
een PIZARRO, te willen verbloemen of verschonen. Maar laat ons niet enkel stilftaan
by den eersten indruk van afgryzen en verfoeying, die derzelver herinnering in onzer
aller harten doet opwellen. Laat ons by de rechtvaardige verontwaardiging, die ons
vervult op het denkbeeld van zo vele duizenden rampzaligen, die in Mexico door
Europeaansche handen moorddadig omkwamen, ook tevens gedenken aan de
duizenden rampzaligen, die aldaar jaarlyks door het onmenschlyke bygeloof hunner
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landgenoten ten offer der afgoden geslacht werden. Dat gewest, thans mogelyk
minder bevolkt, is ook thans niet meer het toneel dier hemeltergende eerdiensten.
Volkplantingen, deelächtig aan alle de voorrechten der beschaafde maatschappyen
van Europa, verbreiden van Canada tot Chili den weldadigen invloed van onzen
redelyken Godsdienst, van onze wetten, onze zeden, onze wetenschappen, onze
kunsten: vergoeden meer en meer het éénmaal geledene verlies, en beloven aan
gansch Amerika eenen trap van geluk, waar toe het waarschynlyk onder den yzeren
septer van eenen MONTEZUMA of ATAHALIBA nimmer ware opgekommen. En, indien
wy onze beschouwing tot het Noordlyke gedeelte der nieuw ontdekte waereld
bepalen, hoe strelend is dan niet het verschiet, dat aldaar voor onze ogen zich
opdoet, hoe glorieryk voor Europa, hoe veel belovend voor het toekomende! Een
land van onmeetbare uitgestrektheid, nog geen driehonderd jaren geleden met
ontoeganglyke bosschen en onbewoonbare moerassen bedekt, dat ter naauwernood
aan eenige verstrooide gehuchten van barbaarsche wilden een kommerlyk onderhoud
des levens opleverde, is thans een uitgestrekt gebied, bebouwd en bevolkt, de
gezegende woonplaats van vele duizenden gelukkige burgeren, die alle de
voorrechten eener beschaafde samenleving in ruime mate kennen en genieten.
Waar aan is Amerika dit alles verschuldigd? Aan deszelfs onderhandelingen met
Europa, aan de éénmaal gevestigde en bestendig onderhoudene Zeevaart tusschen
beide de waerelddelen.’
In de plechtige sluitrede gedenkt de Heer NIEUWLAND, in 't byzonder aan de
Hooggeleerde Heeren DANIEL WYTTENBACH en JOAN HENDRIK VAN SWINDEN; de eerste
als zynen beroemden Leeraar in de Letterkunde en Wysbegeerte; en de laatste
tevens als de bepaaler zyner keuze, ten opzichte van de Wiskunde, en als beslisser
van zyn lot: beide, benevens den Heere JERONIMO DE BOSCH, als zyne waardige
Vrienden en Weldoeners. Eene erkentenis, die het hart van den Redenaar zo veel
eer aandoet, als het den alombekenden roem dier Heeren bevestigt.
In de daar op volgende Aanspraak, door den Lector gedaan, by den aanvang
zyner openlyke Lessen in de Zeevaartkunde, beantwoordt hy eenige vraagen, die
hy zich zelven heeft voorgeworpen. Als: is het mogelyk de Zeevaartkunde, een tak
van zo veele uitgestrektheid, binnen eenigen bepaalden tyd in openlyke lessen te
verhandelen? - Kan zy, uit haaren aart zelve, immer een geschikt onderwerp
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voor openlyk onderwys zyn? - Behoort zy niet voornamelyk door de oefening, op
zee zelven, op zee alleen, geleerd te worden? - Is dat geen, 't welk men Theorie
noemt, het eenige dat men 'er aan land, dat men 'er hier ter plaatse van onderwyzen
en leren kan, voor het gros der Zeelieden nodig? - Is het hun mogelyk genoegzamen
tyd en arbeid daar aan te besteden? - Zommige deezer vraagen heeft hy, op eene
alzins voldoende wyze, in deeze Aanspraak reeds opgehelderd; doch andere, welke
van den meer of min gelukkigen uitslag zyner Lessen afhangen, heeft hy aan het
oordeel zyner Hooreren overgelaten: van welken de kundigsten dan ook reeds
getuigen, dat zyne Lessen zodanig ingericht zyn, dat men 'er niets dan het bedoelde
nut in gewaar wordt: en hy zelf dus nog dagelyks voortgaat, om een op daaden
gegrond antwoord, op die vraagen, aan den dag te leggen.

Natuur- en Zedekundige beschouwing der Aarde, en van haare
Bewoonderen. Gevolgd naar het Hoogduitsch van J.F. Zöllner en
J.S. Lange. Tweede Deel. Te Campen by J.A. de Chalmot, en te
Amsterdam by M. de Bruyn, 1789. In gr. octavo, 405 bladz.
Uit het geene wy, met de melding van het eerste Deel deezes Werks, nopens
deszelfs bedoelde, en de manier van de onderwerpen, daarin voorkomende, te
(*)
behandelen, gezegd hebben , heeft men genoegzaam de nuttigheid van dit Geschrift
kunnen opmaaken; en het tweede Deel, dat wy thans onder handen hebben, strekt
alleszins om dat gunstige denkbeeld te bevestigen. - Het verleent, in de eerste
plaatze, eene ophelderende ontvouwing van de merkwaardigste inrigtingen des
Aarbodems. Onder dit hoofd komen eerst in overweeging, de gedaante der Aarde,
de daaruit voortvloeiende rigting der zwaarte en de grootte der Aarde, met
verscheiden byzonderheden daartoe betrekkelyk. Vervolgens handelen de Schryvers
over de jaarlyksche en dagelyksche beweeging der Aarde, 't welk hun de verklaaring
aan de hand geeft, van 't geen omtrent de onderscheide tyden van den dag, en 't
verschil der jaargety-

(*)

Zie N. Alg. Vaderl. Letteroef. IV D. bl. 457.
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den, staat waar te neemen. Hieraan verknogt zig natuurlyk eene overweeging, zo
van de Geographische langte en breedte, als van de Klimaaten; mitsgaders van de
voornaamste verschynzelen, die daaromtrent opmerking vorderen; bovenal, ten
aanzien van de verscheidenheid onder dezelfde Klimaaten, als mede in 't zelfde
Gewest na verloop van tyd, en de oorzaaken, waaraan zulks grootlyks toe te
schryven zy. Ter dier gelegenheid beoordeelen ze, laatstlyk, ook nog de
waarneemingen omtrent het Weer, en de daarop gegronde Weervoorzeggingen;
met aanwyzing van 't gebreklyke en onzekere dat hierin plaats heeft, mitsgaders
van 't geen 'er vereischt zou worden, om 't een en 't ander, daartoe behoorende,
eenigzins op een geregelder voet te brengen. - Het verdere gedeelte van dit Geschrift
heeft ten onderwerpe de veranderingen, die de Aardbodem ondergaan heeft. Men
levert hiervan, eerst, eene algemeene beschouwing, en, vervolgens, eene
afzonderlyke overweeging van etlyke merkwaardige veranderingen, die door
onderaardsch Vuur, en door de beweeging van het Water, reeds veroorzaakt zyn,
en nog dagelyks te wege gebragt worden: waarop dit tweede Deel beslooten wordt,
met eenige daaruit afgeleide aanmerkingen, inzonderheid ter eerbiedige overtuiginge
van Gods algoede en volmaakt wyze bestiering in dit alles. By de ontvouwing deezer
veelvuldige veranderingen, die van verschillenden aart zyn, komen veerlerleie
byzonderheden in overweeging; welker oorzaaken en gevolgen hier nagegaan
worden, met eene beoordeeling der voornaamste Theorien of bespiegelingsgronden,
welken het menschlyke vernuft ter verklaaringe van dezelven uitgedacht heeft. - Wy
kunnen ons over voorstellingen van dien aart, in dit Geschrift met alle bescheidenheid
behandeld, als te ingewikkeld en te breedvoerig, in deezen niet wel uitlaaten; zullen
des liever eene byzonderheid, op zichzelve geplaatst, uitkiezen, om den Leezer
een voorbeeld uit die allen mede te deelen, en ons bepaalen tot de beschryving van
de stoffe, waaruit de zogenaamde oorspronglyke bergen bestaan. 'Er is naamlyk
een zeer groot onderscheid tusschen die bergen, welken men oorspronglyke bergen
noemt, (nadien 'er genoegzaame reden zijn, om te onderstellen, dat zy even zo oud
zyn als de aarde zelve;) en de andere bergen, die laater ontstaan zyn, welken
zigtbaare kenmerken draagen, dat ze, van tyd tot tyd, door de tusschenkomst van
water en vuur, hervoort gebragt zyn. Onze Schryvers, op dit onderwerp gekomen,
by gelegen-
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heid hunner aengevoerde bedenkingen tegen het gevoelen van den Heer Burnet,
die waande dat 'er, vóór den Zondvloed, geen bergen waren, en dat ze eerst met
denzelven ontstaan zyn, doen ons het onderscheid dier bergen, in meer dan één
opzicht, gade slaan, en melden, onder anderen, het volgende, wegens de vaste
stof, waaruit die oorspronglyke bergen bestaan.
‘De oorspronglyke bergen bestaan uit geene op elkander gestapelde laagen van
onderscheiden delfstoffen, maar uit een vasten steen, die wel hier en daar eenige
spleeten en scheuren heeft, doch waarin hoegenaamd geene blyken van
verschillende beddingen gevonden worden; [hoedanige laagen en beddingen men
alomme in de bergen van laatere herkomst bespeurt.] Deeze harde steen, waaraan
men den naam van graniet gegeeven heeft, is zamengesteld uit kwartz, veldspath
en glimmer, zomtyds met een weinig schorl vermengd, waaronder nogthans eene
merkelyke verscheidenheid plaats heeft; als hebbende in zommigen graniet de
kwartz, in andere daarentegen de veldspath, de overhand: hy behelst ook, in zyne
wezenlyke deelen, ongelyk meer van die beide delfstoffen, dan van glimmer of
schorl. - De kwartz is een glasaartige steen, die het sterkste vuur kan uithouden,
zonder daardoor merkelyk te veranderen, en welke eenigermaate naar kristal gelykt;
men vindt daaronder van zeer verschillende kleuren, 't welk inzonderheid afhangt
van de meer of mindere yzerdeeltjes, welke zy bevat. De veldspath is zamengesteld
uit kalk-, aluinon glas-aarde, vermengd met eene vette zelfstandigheid; met staal
geslagen geest zy vonken uit; zy vloeit, by eene maatige hitte tot digt melkwit glas,
en bevordert de smelting van byna alle overige steenzoorten, wanneer dezelve,
daarmede vermengd, aan het vuur bloot gesteld worden: zy heeft wyders, gelyk de
andere spathzoorten, een kristalachtige gedaante, schynende uit kleine op elkander
liggende blaadjes te bestaan; en men vindt dezelve, even als de kwartz, in zeer
verschillende kleuren, wordende nu eens roodachtig, dan geel, en zomtyds wit
gevonden. De glimmer bestaat uit eene vetachtige grondstoffe, die vereenigd is met
aluin- en glasaartige aarde, waarby gemeenlyk ook nog yzerdeeltjes gemengd zyn;
doch zyn daarin geene yzerdeeltjes, dan heeft zy een blinkend wit voorkomen, en
is bekend by den naam van talk of moskovisch glas. In dit laatste geval wederstaat
dezelve het vuur in den hoogsten graad, maar anders vloeit zy, in een sterk vuur,
tot
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een groen glas. In den graniet vindt men haar zeer zelden geheel ontbloot van
yzerdeeltjes, 't welk de reden is, waarom zy gemeenlyk bruin, groenachtig, of zwart,
met een goudkleurden of zilverwitten glans, gevonden wordt. Voor het overige
bestaat zy uit zeer dunne blaadjes, die zich gemaklyk van elkander laaten afscheiden,
en men kan groote stukken indiervoegen splyten, dat dezelve, in plaats van glas,
tot veelerleie zaaken gebruikt worden. - De schorl heeft, met opzigt tot zyne
wezenlyke deelen, veele overeenkomst met de glimmer, uitgezondert dat hy meer
yzerdeelen, en daarby een weinig kalkaarde, bevat; zyne gedaante is kristalachtig,
en hy formeert ook zomtyds kleine taarlingen, of kleine hoekige staafjes: hy wordt
in 't vuur vloeibaar, en bevordert, even als de veldspath, de smelting van de overige
steenzoorten.
Uit deeze stoffen is de graniet zamengesteld, of veel eer is dezelve een
verzameling van kleine korrelachtige steenen, die door een zoort van natuurlyk leem
zaam verbonden, en tot een vast ligt lighaam vereenigd zyn. Deze korrels zyn
zomtyds groot genoeg om daarin de kwartz, de veldspath, de blaadjes glimmer en
de schorl-kristallen, ieder in 't byzonder, duidelyk te onderscheiden: doch ook zomtyds
zyn dezelve veel te klein, dan dat men, zonder naauwkeurig onderzoek, ontdekken
kan, waaruit de geheele steen zamengesteld is. In beide gevallen liggen altoos zyne
wezenlyke deelen, zonder de minste orde, als het ware door elkander gesmeeten,
en men heeft nog nooit, zo min met de beste vergrootglazen, als met het bloote
oog, het eigentlyke middel ontdekken kunnen, waardoor deze onderscheiden
delfstoffen, onderling, tot een vasten klomp vereenigd worden. Voor het overige is
de graniet op zich zelven ongemeen hard, en geeft, met het staal geslagen, vonken
uit; zal deze steen tot sinelting gebragt worden, dan wordt daartoe eene sterke hitte
vereischt; intusschen smelt hy nogthans in de hevigste porceleinövens, waarin zelfs
stafyzer, binnen weinige minuuten, vloeibaar wordt gemaakt, en is dan van boven
met een yzerkleurden verglaasden korst bedekt. Slaat men zodanig gesmolten
granietstuk aan stukken, dan vindt men de veldspath tot een helder wit en
doorschynend glas, en de glimmer te zamen met de schorl insgelyks tot een zuiver
maar zwart glas zamengeloopen, doch de kwartz daartegen onveranderd gebleeven,
behalven dat dezelve melkwit en ondoorschynend is geworden.’
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Onze Schryvers vereenigen zich met hun, die deeze Granietbergen houden voor
de oorspronglyke bergen; en erkennen ook gereedlyk dat de Granietsteen, hoe
ongemeen vast en hard, egter de vernielende en ontbindende kragt der natuure
niet volkomen wederstaan kan. ‘Dit heeft, (zeggen ze) tot het vermoeden aanleiding
gegeeven, als of de geheele massa van onze planeet eenmaal een graniet-rots
ware geweest, welke, na de zeer langzaame vernieling en ontbinding zyner deelen,
de stof tot alle overige steenen aardzoorten zou opgeleverd hebben.’ - Maar zy
vinden het niet goed den Leezer in dit ryk der gissingen om te leiden, of hem in een
doolhof van vraagen en twyfelingen te brengen; na welks doorkruising men toch
(*)
eindelyk zal moeten zeggen, ik weet het niet .

Wysgeerige Verhandelingen over de Weetenschappen en schoons
Kunsten, door J.G. Sulzer. Uit het Fransch vertaald en met
Aantekeningen verrykt door M.F. Hoffman. Te Leyden by L.
Herdingh, 1789. In gr. octavo 158 bladz.
Het Taal- en Dichtlievend Genootschap onder de spreuk: Kunst wordt door arbeid
verkreegen, zich in deszelfs maandelyksche Vergaderingen tot een gewoonte
gemaakt hebbende, het vermaakelyke en nuttige, door afwisseling van Poëzy en
Proza, te bevorderen; zo heeft men de Vertaaling deezer Verhandelingen aan die
gewoonte voornamenlyk te danken. De Heer SULZER, die men als Wysgeer, ook in
dit vak, ziet uitmunten, geeft, in de eerste Verhandeling, zyne Gedachten op, over
den oorsprong en de verschillende bestemmingen der Wetenschappen en schoone
Kunsten. In de tweede handelt hy over de kragt, of Energie, in de Werken der
schoone Kunsten; en de laatste behelst Wysgeerige beschouwingen over het nut
der Tooneelpoëzy: welk een en ander den onderzoekenden Dichter van veel nut
kan zyn: en den Letterminnaar, over 't geheel, zal bevallen.

(*)

De Nederduitsche Leezer, die egter lust mogt hebben, dit onderwerp verder na te spooren,
die leeze de Proeve eener natuurkundige beschouwing van den Aardbol, door P. BODDAERT,
met de Waarneemingen van den Heer PALLAS. 's Hage by I. du Mee: waarvan wy eenig verslag
gegeeven hebben, in de Alg. Vad. Letteroef. I.D. bl. 483-489.
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De Schryver maakt een voegzaam onderscheid tusschen de Kunsten en
Wetenschappen, om dat derzelver voortgang buitengemeen ongelyk is. Uit de
Geschiedenis, als mede uit alles wat hy, dezen betreffende, bybrengt, blykt volkomen,
dat de Wetenschappen veel laater dan de Kunsten ontstaan zyn. ‘Het is (zegt hy)
eene zeer bekende waarneeming, dat de armoede de moeder der Kunsten is. Dit
is niet alleen waar met betrekking tot de werktuiglyke Kunsten, zonder welke de
mensch in de treurigste ellende zou moeten leven; maar het geldt ook ten aanzien
van de fraaije Kunsten. De mensch is een Wezen dat naar genoegen haakt. De
natuur heeft hem met een groot getal van werktuigen en vatbaarheden voorzien,
die in staat zyn om eene groote menigte van zinnelyke indruksels en aangenaame
gewaarwordingen in zyne ziel te verwekken. De ondervinding leerde hem allengskens
deeze gelukkige eigenschappen kennen, terwyl ze aan zyne zinnen voorwerpen
voorstelde, die bekwaam waren om hem te streelen. Daar toe was thans niets meer
noodig, dan de begeerte, om zich, zoo veel mogelyk, dit geschenk der natuur ten
nutte te maaken. Zoo rasch de mensch zich in staat bevond, om met weinig moeite
de noodwendigste behoeften te kunnen voldoen, kreeg hy tyd en gelegenheid, om
op minder noodzaakelyke, dan 'er volstrekt tot zyn onderhoud vereischt wierden,
na te denken; doch die even zo wezenlyk waren, om zyn bestaan gemakkelyk en
aangenaam te maaken. Hy wierd nu gewaar, dat de voorwerpen, die bekwaam
waren zyne zinnen, zyne verbeeldingskragt, en zyn hart, op een aangenaame wyze
te roeren, in de natuur in geen grooter overvloed voor handen zyn, en niet altyd in
zyn macht staan.
Men vondt echter toen geniën, die gelukkig genoeg waren, om op de afbeelding
van de aangenaame voorwerpen der natuur te denken, en die al te zeer verspreid
waren, te verzamelen. Wanneer men zich genoodzaakt vondt, om eene vermaaklyke
verblyfplaats, of landgoed, te verlaaten, dan kon men zyne verbeeldingskragt
verhitten, en daar van, of door woorden, of door de Tekenkunst en kleuren, een
levendige afbeelding schetsen. Hier door kon men niet flechts het voorledene
vergenoegen vernieuwen, maar hetzelve, door mededeeling aan anderen,
vermeerderen. Niet lang daarna ontdekte men het geheim, om, door de nabootzing
der natuur, bevallige voorwerpen te scheppen, en deeze naarbootzeryen ryker, met
meer verscheidenheid en bevalliger te maaken, dan de oorspronglyke voorwerpen
zelve
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zyn. In plaats van het al te ééntoonig gezang der vogelen, vondt men een gezang
uit, waar in meer melody, meer afwisseling was, en dat, door de overéénstemming
ondersteund, de hartstochten op eene roerende wyze streelde, terwyl het derzelver
toon, aandoening en uitdrukking naarbootste. Zie daar den oorsprong der schoone
kunsten.
De Wetenschappen hebben een minder baatzuchtig begin: een onschuldige
nieuwsgierigheid, en de begeerte, om de verschynzelender natuur, en derzelver
oorzaaken, uit den grond te kennen, gaf aanleiding tot derzelver voortplanting; en
zonder twyffel gebeurde dit, na dat de kunsten reeds geboren waren. De natuur is
een ruim tooneel, dat van alle zyden verbaazende voorwerpen en gebeurtenissen
oplevert. Konden de menschen, na dat zy zich van hunne eerste zorg voor voedsel
ontslagen, en tyd over gewonnen hadden, dit voortreflyk waereldgestel langen tyd
beschouwen, zonder aan de onzichtbaare macht, die het voortgebragt heeft, en
aan de bekwaame hand te denken, die alle deszelfs deelen in orde stelde? Konden
de oude bewooners van deeze gelukkige Gewesten, waar de hemel altyd door de
zuivere en heldere lucht wolkenloos is, langen tyd dit verwonderenswaardig gewelf,
waar aan zoo veele starren flonkeren, waar van eene slechts [genoegzaam] in staat
zou zyn ons oog gevestigd te houden, aanschouwen, zonder zich zelven af te
vraagen, wat alle deeze hemellichten zyn? Konden zy den regelmaatigen loop van
dit weldaadig gestarnte zien, 't welk de Jaargetyden regelt, en eenen zo
aanmerkelyken invloed heeft, op de vruchten des velds; of eindlyk, konden zy de
wonderbaare maanveranderingen gaade slaan, zonder te denken, hoe zy derzelver
geheimen zouden kunnen doorgronden? Zonder twyffel deeden zy zich zelven al
vroeg oneindig veele vraagen, die naarvoorschingen voortbragten, waar van een
groot gedeelte misschien nimmer opgelost zal worden. Dit is buiten twyffel de
oorsprong der Weetenschapen, onder welke de Natuurkunde de oudste schynt te
wezen. Ten minsten waren de oudste Wysgeeren, waar van de Jaarboeken der
oude Volken gewag maaken, Sterrenkundigen en liefhebbers der Natuurkunde: zo
dat alle grieksche Wysgeeren vóór SOCRATES geleefd hebbende, dat waren, 't geen
wy natuurkundigen noemen; wordende de Zedelyke Wysbegeerte door dien grooten
man in trein gebragt.’
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Aanmerkingen over den tegenwoordigen staat van Deenemarken,
Rusland en Zwitserland. In Brieven. Uit het Engelsch. Te Haarlem
by J. van Walré. 1788. In gr. octavo. Behalven het Voorwerk, 440
bladz.
Door eene toevallige oorzaak is verzuimd van dit Werk bericht te geeven, toen het
eerst in het Nederduitsch te voorschyn kwam. Daar het nu reeds zo lang in handen
van onze Landgenooten is geweest, zal het niet noodig zyn 'er een uitvoerig verslag
van te doen. Veelen onzer Leezeren hebben het, waarschynelyk, reeds gezien. De
overigen gelieven zich te vergenoegen met het volgende.
Het Werk bestaat uit tweeënveertig Brieven. De eerste dertien handelen over
Deenemarken. Doch van deeze dertien maaken acht eene soort van Episode,
behelzende de lotgevallen van eenen Deenschen Student, eenen jongeling van
eene edele denkwyze, maar die door eenen zamenloop van omstandigheden
genoodzaakt wordt, met zyne beminde Maria, zyn Vaderland te verlaaten. In deeze
brieven zyn treffende blyken van den ongelukkigen toestand der Deensche
landlieden, meestal genoegzaam slaaven der Edelen, of ten minsten onderhevig
aan allerlei verdrukkingen. Doch men moet hierby aanmerken, dat deeze Brieven
in het jaar 1777, en, misschien, de acht gemelde, reeds vroeger geschreven wierden.
Zedert dien tyd is het lot van den boerenstand merkelyk ten goede veranderd, en
zal, indien men voortvaart de wyslyk beraamde maatregels uit te voeren, dit nuttigste
gedeelte des menschdoms binnen weinige jaaren eene zo groote vryheid genieten,
als onder eene volstrekt willekeurige regeeringe mogelyk is.
De zes volgende Brieven handelen over Rusland, en beslaan 91 bladzyden. In
deeze wordt gesproken van de Natuurlyke Historie des lands - van den Koophandel
der Russen - den staat der bevolking van het Russische Ryk - lyst van deszelfs
inkomsten - zee- en landmagt - de Wetgeeving van PETER den I - derzelver
uitwerkinge op de Natie - des Vorsten karakter - de beschryvinge der hoofdstad verordeningen en verbeteringen der tegenwoordige Keizerinne, tusschen welke en
PETER den Grooten eene vergelyking wordt gemaakt - en eindelyk van het
volks-karakter der Russen. Men kan dus ligt bezeffen, dat dit alles slechts beknoptlyk
en oppervlakkig moet
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behandeld worden. Daarby kan het verblyf van den Schryver in dit magtige Ryk ook
niet lang geweest zyn, en bepaalde zich tot Petersburg alleen. Zyn laatste Brief van
Koppenhage is van den 14 Aug. 1777, en op den 4 Mei 1778 vinden wy hem reeds
in Zwitserland. Ook erkent de Schryver, op bladz. 144 en elders, zyne
onbekwaamheid om over verscheidene onderwerpen met genoegzaame zekerheid
en naauwkeurigheid te spreeken. Zulk eene verschooning is voldoende, wanneer
men, gelyk des Schryvers oorspronglyk oogmerk was, volgens den inhoud van zyn
Voorbericht, alleenlyk aan eenen vriend eenig verslag doet van zyne reizen: maar
is zy wel toereikende wanneer men zyne Brieven in het licht geeft?
Het belangrykste gedeelte deezes Werks is het geen van Zwitserland in twintig
Brieven handelt. De vryheid van den landbouwer in de nabuurschap der Alpen,
deszelfs gelukkige toestand in een ruim genot van de behoeften en weezenlyke
geneugten des leevens, de edele eenvoudigheid zyns harten, maaken eene sterke
tegenstelling tegen den verlaagden staat van denzelfden leevensstand in
Deenemarken.
Alles wordt eindelyk besloten met drie Brieven, waarin eene beschryving voorkomt
van het Feest, ter eere van den Grootvorst en de Grootvorstin van Rusland, in het
jaar 1782, door den Hertog van Wurtenberg te Stutgard gegeeven. Deeze zyn recht
geschikt om de dwaasheid van buitenspoorige pracht en kostbaare onthaalen te
doen opmerken; daar zy niet alleen groote geldsommen, welke veel nutter hadden
besteed kunnen worden, dwaaslyk verkwisten, maar ook hun oogmerk zelden
bereiken, en, in plaatze van vermaak en genoegen, niets dan verdriet en verveeling
voortbrengen. Al wie de treffende beschryving leest van de menigvuldige
teleurstellingen en het misnoegen, welke op dit feest plaats hadden, en welke men
met veel minder omslag konde vermyd hebben dan men ze nu bewerkte, vindt hier
aanleiding, om het stille geluk des luisterlyken en burgerlyken leevens verre te
waardeeren boven het gedruis, de staatsie en omslagtige vermaaken der Hoven.
Diergelyke aanmerkingen zyn menigmaalen gemaakt, maar zelden hebben wy ze
zo duidelyk, als in dit geval, bevestigd gezien door spreekende voorbeelden.
De Vertaaling is over het geheel wel uitgevoerd. Hierendaar hebben wy plaatzen
ontmoet, in welke ons de styl eenigzins duister, of niet met genoegzaame
oplettendheid be-
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handeld scheen. By voorb., wat wil het op bladz. 144 reg. 14 zeggen, ‘ieder
verhovaardigt zich op het gewigt van deeze of geene nieuwe ontdekking, welke hy
door de schranderheid zyner eigene ontdekkingen meent gedaan te hebben.’ Dit
kan ook eene drukfeil zyn: gelyk dus bladz. 81 reg. 12 vergeet staat voor verergert,
of een diergelyk woord. Op bladz. 147 reg. 7 moet in plaatze van uitsluiting zekerlyk
gesteld worden insluiting, zo als ieder zien zal, die de naastvoorgaande bladzyde
naleest. - Is dunk in onze taal een goed zelfstandig Naamwoord? Zo schynt onze
Vertaaler te denken. Menigmaalen vinden wy in deeze Brieven naar mynen dunk,
dat zo veel zal betekenen als naar myne gedachten.

Gedenkschriften van den Graave Van Hordt, Zweedschen Edelman,
Luitenant Generaal in dienst van zyne Fruissische Majesteit. Door
hemzelven beschreeven. Twee Deelen. Te Amsterdam by W.
Holtrop, 1789. In gr. octavo. Het Eerste Deel groot 177 bladz. Het
Tweede Deel 181 bladz.
In een kort Bericht, waarschynelyk door den Nederduitschen Uitgeever of Vertaaler
(want, schoon het op den titel niet gezegd worde, wy denken met reden re mogen
besluiten, dat dit Werkje niet oorspronglyk in onze taale geschreven is) voor het
Eerste Deel geplaatst, wordt te recht het groote onderscheid opgemerkt tusschen
den Zweedschen Edelman, welke hier zyne lotgevallen verhaalt, en den beruchten
VAN DER TRENCK. Inderdaad bykans alle gelykheid, welke men tusschen hen vindt,
bestaat daarin, dat zy beiden den krygsdienst tot hun beroep verkozen hebben, en
beiden in eene naauwe gevangenis zyn opgesloten geweest. Maar in dit laatste
opzicht is nog een groot onderscheid tusschen beiden. De Graaf VAN HORDT werd
gewisselyk met ongeoorlofde gestrengheid, om niet te zeggen wreedheid, behandeld;
maar was niet zo geheel van alle menschelyk gezelschap beroofd, noch werd zo
te eenemaal slecht onthaald als VAN DER TRENCK. De gevangenis van deezen laatsten
duurde verscheidene jaaren, daar die des eerstgemelden na verloop van vyfentwintig
maanden een einde nam. VAN DER TRENCK was, of is, zo veel wy uit
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beider werken kunnen oordeelen, een mensch van eene veel leevendiger
verbeeldinge, en heeft in zyn character veelmeer van het schitterende. In den Graave
VAN HORDT vinden wy meer den man, die bezadigd denkt, en bondig oordeelt. Beiden
zyn mannen van moed en standvastigheid. Maar by den Zweedschen Edelman
(*)
gaan deeze hoedanigheden verzeld met eene beminnelyke zachtheid van aart ;
terwyl zy by den anderen veelmeer hebben van het woeste en snoevende. In de
schriften van VAN DER TRENCK straalt overal trotze verwaandheid en verachting van
anderen door; by VAN HORDT vertoont zich wel rechtmaatige berisping van het geen
hy meent te moeten afkeuren, maar die berisping heeft niets het geen strydig is
tegen die zedigheid, welke den man van waare verdiensten eene dubbele waarde
byzet. Men mag den laatstgemelden eenige jeugdige dwaasheden te last leggen,
maar men vindt by hem geen blyk van die ondengden, van die overspelige ontucht,
van dat baldaadig hoonen van anderen in de tederste gedeelten hunner eere, van
die onbeschaamde spotternyen met het godsdienstige, waarmede VAN DER TRENCK
(⁂)
zich niet ontziet zyn Werk te bezoedelen . Doch het is tyd, dat wy iets van het Werk
zelve zeggen.
Zo veel wy ons herinneren, meldt de Graaf VAN HORDT nergens den netten tyd
(†)
zyner geboorte. Doch dewyl hy zegt, dat zyn Vader, die in het jaar 1674 geboren
(‡)
(§)
werd, zich op zyn 46ste jaar in het huwelyk begaf , en wy uit eene andere plaats
meenen te mogen besluiten, dat onze Schryver niet de eerste vrucht van deeze
verbindtenisse was, kan men zyne geboorte niet vroeger stellen dan in het jaar
1721. Uit het verhaal het geen hy geeft van zyne eerste leevensjaaren blykt het,
dat zyn Vader de hartelyke liefde, welke hy zynen kinderen toedroeg, met verstand
bestuurde, en verre was van in de opvoedinge, welke hy denzelven gaf, de zedelyke
gesteldheid des harten uit het oog te verliezen.

(*)
(⁂)

(†)
(‡)
(§)

Men ziet de blyken van des Graaven edele denkwyze, onder anderen, Deel I, bl. 74, 75. Deel
II, bl. 99, enz.
De Opsteller van dit bericht heeft het Werk van VAN DER TRENCK alleen in het oorspronglyk
Hoogduitsch geleezen. Men zegt hem, dat de meest berispelyke plaatzen en uitdrukkingen
in de Nederduitsche Vertaalinge zyn uitgelaten.
I Deel, bl. 1.
bl. 5.
bl. 7.
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Van den oorlog tegen Rusland, in welken Zweeden, in het jaar 1741, zich door
Frankryk liet inwikkelen, en welken het zo loszinnig begon, zo slappelyk voerde en
zo schandelyk eindigde, geeft de Schryver, welke in denzelven zyne eerste
(*)
veldtochten deed, een uitvoerig bericht , waarmede wy ons niet zullen ophouden,
hoezeer daarin verscheidene byzonderheden voorkomen, welke men, zo veel ons
bekend is, by geene andere Nederduitsche Schryvers aantreft. Na de hersteliing
van den Vrede, de verkiezing van den Hertog van Holstein tot throonsopvolger in
Zweeden, en het byleggen der geschillen met Deenemarken, besloot de Schryver
in buitenlandschen dienst te gaan, ten einde meerdere vorderingen in de
(†)
kundigheden, tot zyn beroep behoorende, te maaken . Hy bood zich aan by den
Vorst van WALDECK, en werd gunstiglyk ontvangen. Hy woonde de veldtochten van
de jaaren 1745, 1746 en 1747 in de Nederlanden by, en geeft van dezelve een kort
verhaal, maar waarin verscheidene zaaken voorkomen, welke men niet ligt elders
zal aantreffen. Van dien aart is het volgende. Wanneer de Maarschalk van Saxen
in het begin van het jaar 1746 Brussel belegerde, had de Vorst van Waldeck het
besluit genomen, en zyne schikkingen gemaakt, om de Stad te ontzetten. ‘Een
onvoorzien toeval, zegt de Schryver, deed onze onderneeming afspringen. De
Hanoversche troepen, welke ten getale van vyftienduizend man waren, en die by
gevolg meer dan de helft van onze armée uitmaakten, weigerden te marcheeren.
Hun generaal verklaarde aan den Vorst van Waldeck, dat hy order had van den
Koning van Engeland, om geduurende den winter alle zorg voor de troepen te
draagen, ten einde zy in het aanstaande voorjaar in goeden staat zouden zyn om
den veldtocht te openen, en dat hy dus, zonder nieuwe bevelen van zyn hof,
(‡)
gedurende de gestrengheid van het jaargetyde, zyn volk niet kon doen uittrekken .’
In de Vaderlandsche Historie van den Heere WAGENAAR, Deel XX. bl. 107, 108 wordt,
met een enkel woord, verhaald, ‘dat de Vorst van WALDECK zig van zyn ampt
ontsloeg... uit misnoegen, zo vermoed werdt, om dat hem het Bevelhebberschap
over Bergen op Zoom niet opgedraagen was, of veelligt, om andere redenen.’ Van
deeze gebeurtenis geeft de Schryver een breedvoeriger verhaal, ge-

(*)
(†)
(‡)

I Deel, van bl. 11 tot 50.
bl. 55.
bl. 94, 95.
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sterkt met eenen brief van den Prinse van Oranje aan den Vorst van WALDECK, met
het antwoord op denzelven, en met eenen brief van den laatstgemelden aan de
Staaten Generaal, ‘wiens manlyke inhoud, gelyk de Schryver aanmerkt, juist den
(*)
beledigden man van eer tekent .’ Van de Nederlandsche troepen spreekt de Schryver
(†)
op eene meer gunstige wyze dan de Engelsche Schryvers van deezen tyd, welken
overal dezelve met zwarte kleuren schilderen, schoon hy niet nalaate de grove
(‡)
misslagen zo van de Nederlandsche, als van andere, Generaals aan te tekenen .
De Schryver, na het eindigen van den Veldtocht des jaars 1747, door den Prins
(§)
van Oranje na Zweeden gezonden, om aldaar eenig krygsvolk aan te werven ,
(**)
begaf zich in het huwelyk , en ging, na het sluiten van den Akenschen Vrede, in
(††)
stilte op het land woonen , tot dat hy, in het jaar 1756, werd ingewikkeld in de
ongelukkige onderneeming, om het genoegzaam vernietigde koninglyke gezach in
(‡‡)
Zweeden te herstellen . Na het kwalyk uitvallen derzelve werd zyn hoofd op prys
gesteld; doch het gelukte hem, het dreigende gevaar te ontkomen door eene tydige
vlucht, en eerst by den Vorst van WALDECK, daarna in Zwitserland, en eindelyk in
het Holsteinsche onder de bescherming van den Russischen throonsopvolger, eene
(§§)
veilige schuilplaats te vinden . En hiermede eindigt het Eerste Deel.
In het begin des Tweeden verhaalt de Schryver, dat hy, na den veldtocht van het
jaar 1757, door den laatst overleden Koning van Pruissen aangezocht, zich in
deszelfs dienst begaf, en tot Overste over een vry regiment van twee bataillons
wierd aangesteld. In deezen dienst deed hy twee veldtochten, maar viel eenigen
tyd na den ongelukkigen slag by Kunnersdorf, door de onvoorzichtigheid van eenen
der Officieren van het corps, dat onder zyne bevelen stond, in handen der
(***)
Russischen , en werd op bevel van het Hof na Peteisburg gevoerd, alwaar hy, in
weerwil van alle poogingen, welke de Koning van Pruissen aanwendde, om hem
(†††)
uitgewisseld te krygen , in de Citadel in eene naauwe gevangenis opgesloten, en
slechts met sober voedsel verzorgd werd. Om hem het schryven onmogelyk te maa-

(*)
(†)
(‡)
(§)
(**)
(††)
(‡‡)
(§§)
(***)
(†††)

I Deel bl. 128-137.
bl. 63. 109.
bl. 109. 110, 123, 138, enz.
bl. 145.
bl. 148.
bl. 152.
bl. 154. enz.
bl. 161. enz.
II Deel, bl. 32.
bl. 64. 96.
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ken, was verboden hem papier, pen en inkt te geeven, en onder dat voorwendsel
(*)
weigerde men hem zelfs boeken en musiek ; terwyl men oordeelde hem eene
groote gunst te bewyzen, met hem niet na Siberien te zenden, of den Zweeden over
(†)
te leveren om te Stokholm op het schavot gebragt te worden . De ernstige wyze,
op welke de Koning van Pruissen deeze zaak begon te behandelen, bragt eindelyk
te wege, dat men hem beter behandelde, en zelfs besloten had hem in vryheid te
stellen, wanneer de dood van Keizerin ELISABET een einde aan zyn lyden maakte.
(‡)
Haar Opvolger, PETER de III, schonk hem terstond de vryheid . By deeze
gelegenheid, en by die van eene reize, welke hy naderhand in Rusland deed, geeft
de Schryver ons verscheidene byzonderheden op, raakende deezen ongelukkigen
Vorst, die door zyne onvoorzichtigheid, door zyne wellustigheid, en dronkenschap,
verviel tot de buitenspoorigste ontwerpen, welke eindelyk zyne Gemaalin
(§)
noodzaakten hem voor te komen, en hem zelven de kroon en het leeven kostten .
Kort na dat de Heer VAN HORDT zyne vryheid verworven had, keerde hy weder tot
den Koning van Pruissen, woonde de nog overige veldtochten by, en werd na het
(**)
sluiten van den Vrede tot Generaal-Major bevorderd . Het gelukte hem ook in
(††)
Zweeden hersteld te worden in het bezit zyner goederen en zyner eere . Hy bragt
zyne dagen door met genoegen, gezien en geacht by den Koning en deszelfs
Broeder Prins HENDRIK, van wiens character en inneemenden omgang een kleine
(‡‡)
schets wordt gegeeven , en werd meermaalen gebruikt in zaaken van
aangelegenheid. Als Luitenant-Generaal woonde hy den oorlog by, welke over de
Beiersche ervenis ontstond, maar verwierf kort daarna zyn ontslag, en begaf, na
dat hy reeds eenigen tyd te vooren zyne eerste Huisvrouw had verloren, zich weder
in den Echt. Met dit verhaal besluit de Schryver het Tweede Deel van dit Werkje,
waarin nog veele weetenswaardige byzonderheden voorkomen, welke wy met
stilzwygen moeten voorbygaan. Maar het slot, waarmede hy eindigt, kunnen wy niet
nalaaten hier af te schryven. ‘Het is aan den zachten band van dit gelukkig huuwlyk,
dat ik de aangenaame rust en vreede, welken ik geniet, verschuldigd ben; en, ik
durf het nog

(*)
(†)
(‡)
(§)
(**)
(††)
(‡‡)

II Deel bl. 55, 56.
bl. 43.
bl. 65.
bl. 88. 133, enz.
bl. 112.
bl. 117.
bl. 143.
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zeggen, ook het vergeeten myner geleedene smarten. Ik wensch niet meer. En zou
ik gelukkiger kunnen zyn dan ik ben? Gaarne zoude ik thans zeggen:
Moê van hoope en moê van klagten,
Over lot en aardsche magten,
Verbeide ik hier 't jongste oogenblik,
Zoo onbegeerd als zonder schrik.’

De uitvoering van Vertaaling en Drukken is wel gedaan. Weinig zinstoorende
drukfeilen zyn ons voorgekomen. In het IIde Deel bl. 93 reg. 21 zal spoed moeten
staan in plaatze van voorspoed. Bl. 44 reg. 24 moet voor Catharina zyn Elisabet.
Maar bl. 19 reg. 21 zoude iemand, die van de Aardryksbeschryving onkundig was,
in de gedachten kunnen brengen, dat de wech uit Saxen na Zweedsch Pomeren
door de Ukraine liep. De omwech zoude wat groot zyn. Men leeze voor Ukraine,
Ukkermark.

Beschryving der Stad Rotterdam, bevattende derzelver
Geschiedenissen, aanleg, uitbreiding, tegenwoordigen staat,
privilegien, aanmerkelyke zeldzaamheden en openbaare
Gebouwen: oudheidkundige beschryving der Kloosters, die weleer
binnen deeze stad gevonden werden, benevens eene nauwkeurige
aanwyzing der overblyfselen daarvan, welken nog voorhanden
zyn: alles uit oude Handschriften opgespoord, en met
oordeelkundige aanmerkingen verrykt; voor het grootste gedeelte
getrokken uit de nagelaatenen schriften van den beroemden
oudheidkenner, wylen den Heere Jacob Kortebrand. Te Amsterdam
by D. en J. Tol, 1789. In gr. octavo. Behalven het Voorbericht, 162
bladz.
Indien de Heer KORTEBRAND weezenlyk een zo ervaren Oudheidkenner geweest
zy, als hy in deezen weidschen titel en in het Voorbericht genoemd wordt, het geen
wy noch kunnen bevestigen, noch ontkennen; indien zulk een man zich verledigd
hebbe, om eene menigte van stosse tot het opstellen eener Beschryvinge der stad
Rotterdam te versamelen, gelyk het gemelde Voorbericht ons leert; dan is het waarlyk
jammer, dat hy, door tusschenkomende beletselen, en naderhand door den dood,
verhinderd zy, zyn Werk in orde te brengen, en der Waereld mede te deelon.
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Maar nog meer is het te beklaagen, dat zyne papieren, na zyn overlyden, niet in
handen zyn geraakt van iemand, die 'er een beter gebruik van wist te maaken, dan
de Opsteller van dit Stukje.
In 162 bladzyden in gr. 8vo, eene Beschryving van zulk eene stad als Rotterdam
te willen geeven, en wel eene zo uitvoerige en naauwkeurige beschryving, als hier
de Titel belooft, is het onmogelyke onderneemen. En hoe is die onderneeming nog
uitgevoerd? Men zie alleen den korten inhoud over, welke achter het Voorbericht
geplaatst is. Het Stads Raadhuis, by voorbeeld, beslaat slechts eene bladzyde. Aan
de Opkomst, Geschiedenissen en vergrootinge der Stad worden 76 bladzyden
besteed: maar om vooral geene stof te kort te komen, begint de Schryver met de
aankomst der Batavieren hier te lande, en zelfs vroeger, en geeft op verscheidene
plaatzen op, wat deeze menschen en derzelver nakomelingen hier zullen gedaan
(*)
hebben , voor en na het stichten van Rotterdam, enz. Lust het u, Leezer, iets meer
van dit boekje te weeten? Wees dan zo goed van het zelve te leezen, en ons van
verder bericht te verschoonen. Eene zaak wilden wy den Schryver nog wel vraagen,
of hy van gedachten is, dat de Jooden nader komen aan de Hervormden en
Lutherschen dan de Remonstranten, Doopsgezinden, of Roomschen? De Joodsche
Kerk volgt, in deeze zogenaamde Beschryving van Rotterdam, ten minsten
onmiddellyk op de Luthersche, gaat voor de Kerken der andere Christelyke
Gezindheden, en wordt gesteld onder de Publieke Kerken.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden voor de
Vaderlandsche Jeugd. Elfde en Twaalfde Deel. Met plaaten en
pourtraiten. Te Amsterdam by J. Allart, 1789. In duadecimo.
In deeze Stukjes wordt de ontvouwing der Vaderlandsche Geschiedenissen gebragt,
tot op het afloopen van het jaar 1767; ze behelzen dus een tydbestek van
twee-en-twintig jaaren, dat in veelerleie opzigten zeer merkwaardig is, en 't welk,
op den gewoonen voet, in dit Geschrift gehouden, doorloopen wordt; welke
schryfmanier vry geschikt is, om der Vaderlandsche Jeugd een oppervlakkig verslag
van het merkwaardigste, in die dagen voorgevallen, te verleenen.

(*)

Zie bladzyde 7, en verscheidene volgende, tot een staaltje.
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De Beroerten in de Vereenigde Nederlinden, van den jaare 1300
tot op den tegenwoordigen tyd. Twaalfde Deel. Te Amsterdam by
P. Conradi, en te Harlingen by V. van der Plaats, 1789. In gr. octavo,
304 bladz.
Met dit Deel loopt het verslag der Nederlandsche Beroerten ten einde; behelzende
hetzelve eene opgave van de merkwaardigste voorvallen in en omstreeks
Amsterdam, zedert het begin van de maand April, tot het afloopen des jaars 1787,
met de gevolgen hier van in den aanvang des jaars 1788; waar mede alles weder
op den gewoonen voet gebragt werd. Ten slot hegt 'er de Opsteller nog aan eene
korte beschryving van het besluit van 's Lands Staaten en deszelfs uitvoering,
volgens het welke Zyne Doorlugtige Hoogheid, de Heer regeerende Hertog van
Brunswyk Lunenburg, begiftigd werd met eene groote gouden Medaille, vergezeld
van drie-en-tachtig kleinere, om door hem, volgens eene nevensgaande lyst,
uitgedeeld te worden aan eenige Generaals en Stafofficieren, die, onder zyne ordres,
zyne Veldtogt bygewoond hadden. - In dit laatste gedeelte is de schryfwyze, naar
de gewoonte in dit Werk, weder genoegzaam onpartydig; zulks heeft men in het
gansche beloop deezes Werks vry wel in agt genomen; waardoor het eene inderdaad
merkwaardige verzameling van Nederlands onlusten behelst: jammer is het maar,
en 't komt ieder vreemd voor, dat men zulks in het tiende Deel, juist met betrekking
(*)
tot Friesland, zo geheel uit het oog verlooren hebbe ; het maakt dus een misselyk
contrast.

Algemeen beredeneerd Register op alle de voornaamste
Rechtsgeleerde Advysen, Conjuitatien, Avertissementen, Decisien,
Observatien en Sententien. In eene Alphabetische orde geschikt
en zamengesteld. Vierde en laatste Deel. Te Utrecht by G.T. van
Paddenburg, 1789. In quarto, 434 bladz.
(*)

Overeenkomstig met het gunstige vooruitzigt, by de aflevering van het derde Deel ,
ziet men thans dit Register, dat den beoefenaaren der Regtsgeleerdheid, in veelerleie
opzigten, van nut kan zyn, inzoverre voltrokken; behelzende dit laatste Stuk den
byeen verzamelden voorraad van Letter N tot Z ingeslooten. - Daar men nu wyders
dit Werk, door een Supplement, nog verder wenscht te voltooien, en zulks gaarne
spoedig zou willen verrigten, zo blyft het aanhoudend verzoek des Uitgeevers, dat
kundige Regtsgeleerden hem hier toe, door 't mededeelen van nuttige
waarneemingen, behulpzaam gelieven te zyn.

(*)
(*)

Zie N. Alg. Vad. Letteroef. IV D. bl. 338.
Ats boven, IV D. bl. 216.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

177

Nieuwe Algemeene Vaderlandsche
Letter-oefeningen.
Verhandelingen raakende den natuurlyken en geopenbaarden
Godsdienst, uitgegeeven, door Teyler's Godgeleerd Genootschap.
IXde Deel. Te Haarlem, by J. Enschedé en Zoonen, en J. van Walré,
1789. Behalven de Voorreden, 582 bladz. In gr. quarto.
Terwyl men, aen de ene zyde, maer al te gegronde reden heeft, om te klagen over
de stoute poogingen van 't Ongeloof, ter verzwakkinge van den invloed der
Openbaringsleere, vind men echter tevens, wanneer men dit Stuk bedaerdlyk
overweegt, niet min gewigtige reden, om zich te verheugen over een uitwerkzel,
waer van de Ongeloovigen, hunnes ondanks, de oorzaek zyn. De aenval der
Ongeloovigen heeft den moed van de Voorstanderen der Openbaringe verlevendigd;
en de onbezuisdheid van 't Ongeloof heeft het Geloof meermaels aenleiding gegeven,
om met bedaerdheid en voorzichtigheid de wapenen indiervoege te gebruiken, dat
ze onvermydelyk moesten zegenpralen. Zins het Ongeloof zich meer openbaer
vertoonde, zag men meer verdeedigers der Openbaringe te voorschyn komen; en
naer mate dat de Ongeloovigen te onbescheidener schreven, werden de Schriften
der genen, die zich de zaek van den Godsdienst aentrekken, met te meerder oordeel
naeuwkeuriger opgesteld. Dezen dienst heeft ons het Ongeloof, terwyl 't het
tegendeel bedoelde, gedaen! - Een aental van Schriften, vooral in deze Eeuw
afgegeven, bewyzen dit ten overvloede: en 't inzien der bovengemelde
Verhandelingen bragt ons dit denkbeeld te levendiger voor den geest. De
buitenspoorige toejuichingen van Lycurgus en Solon, sampt het onbezonnen
vernederen van Mozes, in de hoedanigheid als Wetgevers, waeraen het Ongeloof
zich stoutlyk schuldig maekt, heeft Teyler's Godgeleerd Genootschap, naer uitwyzen
der Voorreden, genoopt, ten Prysvoorstel op te geven, te betoogen de voortreflykheid
der Burgerlyke Wetgeving van

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

178

boven die van LYCURGUS en SOLON. En hieraen zyn wy verschuldigd een
drietal van voortreflyke Verhandelingen over dit gewigtige onderwerp; welker
Schryvers ten duidelykste toonen, dat Mozes, als Wetgever beschouwd, Lycurgus
en Solon, hoe achtingswaerdig voor 't overige, verre te boven ga. - Elk dezer
Verhandelingen behelst een aental van oordeelkundige opmerkingen, over de
voornaemste byzonderheden, die tot den aert der Wetten dezer drie beroemde
Wetgevers betrekking hebben; en men zal het daerin ontvouwde, zo met opzicht
tot de Staetkunde als den Godsdienst, niet zonder leerzame vrucht kunnen
overwegen. Bovenal dient de eerste, aen welke, onbetwistbaer met het hoogste
regt, de gouden Eerprys is toegewezen, opgesteld door den Wel Ed. Heer Mr.
HIERONYMUS VAN ALPHEN, toen Procureur Generaal 's Lands van Utrecht, thans
Pensionaris van Leyden, om het loflyke en laekbare der Wetgevinge van Lycurgus
en Solori ten overtuigendste in een onpartydig licht te stellen, en tevens te doen
zien, hoe men de Wetgeving van Mozes op derzelver juiste waerde hebbe te leeren
schatten; waeruit dan de voortreflykheid der laetste boven de eersten ten zigtbaerste
te bemerken is. Zulks brengt ons zyn Wel Ed. treffend onder 't oog, daer hy ons,
ten besluite, de volgende vergelyking, als een kort begrip van het voorgestelde,
mededeelt; 't welk wy geoordeeld hebben den Lezer, met het meeste nut, als een
stael uit de overweging van dit onderwerp, aen de hand te kunnen geven.
‘Kortelyk, (dus vangt hy dit Besluit aen,) wat ik gezegd heb, saamentrekkende,
en op eens overziende, dunkt my in het vorige bewezen te zyn, - dat Mozes het
best onder het oog gehouden heeft, hoe alle de leden eener burgerlyke maatschappy
geregtigd zyn, ja daartoe zig met elkander verbonden hebben, om de goederen
dezes levens, de zegeningen dezer aarde, ruim, blymoedig en gerust
gemeenschaplyk te genieten; dat daarentegen Lycurgus dit gebruik buitenspoorig
bepaald en de stem der natuur het stilzwygen heeft opgelegd; en dat Solon geen
genoegsame zorg heeft gedragen voor elk byzonder lid, ten einde hem aan deze
goederen een gerust en zeker aandeel te verschaffen. Dat Mozes, meer dan die
beide, aan dit genot bepaalingen heeft gegeven, ten einde zyne burgers voor
overdaad, ondankbaarheid en ongevoeligheid omtrent anderen te bewaren; dat
geen der beide Grieken
MOSES,
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de algemeene gronden van zedelykheid genoegsaam in agt heeft genomen, ten
einde niet alleen goede burgers, maar ook goede menschen, te vormen; en dus de
gronden van burgerlyk geluk, overeenkomstig de uitgestrekte oogmerken eener
weldadige Voorzienigheid, in zekerheid te stellen. Dat het bygeloof en de afgodery,
in Lycurgus en Solons wetgeving haare kragt behoudende, noodwendig een
nadeeligen invloed op deze wetgevingen hebben moesten; daar integendeel in
Mozes wetten, de godsdienst tot opwekking, instandhouding en uitbreiding van
burgerlyke deugd, al hare kragten heeft aangewend. Dat de Grieken naar
heerschappy of veroveringen haakten, en daartoe de krygsdapperheid op eene
buitensporige wyze hoogagtten, daar Mozes dezelve alleen bepaalde tot het
verdedigen van zyne bezittingen, in geval van vyandlyken aanval, en dus dezelve
binnen hare ware grenzen hield. Dat Solon duistere en zelfs sommige tegenstrydige
wetten gaf, om meer gezag aan het volk te geven, en Lycurgus derzelver
onveranderlykheid beoogde; maar dat die van Mozes, door eene geduurige lezing
bekend, klaar, volledig beschreven, als ook, in geval van veranderende
omstandigheden, niet geheel onveranderlyk waren, zonder dat deze verandering
van den wil des volks willekeurig afhing. Dat Solon vooral meer de heerschende
gebreken van de voorige wetten en gewoonten te keer ging, dan een geheel nieuw
samenstel leverde; maar dat Mozes, zo wel als Lycurgus, het geheele gebouw
oprigtede, in alles geschikt naar den aart, zeden, gebreken, ligging, omstandigheden
en behoesten zyner natie; de natuur egter leidende en niet dwingende, gelyk
Lycurgus. Dat de wetgeving van Lycurgus voor geen groot volk geschikt was, waarom
men zelfs de bevolking, door volkplantingen, moest bedwingen; maar dat die van
Mozes voor een groot volk van meer dan 2 millioenen menschen geschikt was,
(*)
zonder dat eene vermeerdering van deze natie behoefde belemmerd te worden;
en dat de regeeringsvorm van Mozes aan die gebreken niet krank ging, welken in
die van Solon klaarblykelyk

(*)

‘Een soort van volkplanting hebben ook de Israëliten somtyds gehad, gelyk MICHAëLIS gist uit
1 Chron. IX. 39-42. en Richt. XVIII; maar deze bleven egter binnen die landen, waar men
zyne kudden weidde, namelyk in de woestyne van Arabie en de dalen van Libanon. Zie Moz.
Recht. § 26.’
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zyn. Dat eindelyk Mozes, in zo veele byzonderheden en kleinigheden, zig voegde
naar deze omstandigheden en behoeften, dat alles samenwerkte, tot zyn einde namelyk, - om een vry, vrolyk, deugdzaam, godsdienstig, en, door de edelmoedige
betragting der gezellige pligten, gelukkig volk te maken; daar integendeel Lycurgus
wel een dapper en geduurzaam, maar teffens een laatdunkend, eerzugtig, wreed,
ongevoelig en heerszugtig volk gevormd heeft; dat Athene, niet tegenstaande de
wyze wetten van Solon, aan veele verwarringen en de snoodste ondeugden bleef
bloot gesteld, en dat zy beiden veel hebben onaangeroerd gelaten, het welk Mozes
onder het oog had. Ja of schoon men by Solon en Lycurgus den invloed van den
waren godsdienst op het burgerlyk geluk niet verwagten kon, zo blyft egter hunne
wetgeving, in het afgetrokken beschouwd, en in vergelyking gebragt, minder dan
die, waar in dezelve geëerbiedigd is, en zyn vermogens op de luisterrykste wyze
vertoont.’

De Brieven van paulus, den Apostel. Naar het Grieksch. Door Y.
van Hamelsveld. Te Amsteldam by M. de Bruyn, 1789. In gr. octavo.
Met een aenhoudenden yver zet de Heer van Hamelsveld zynen aengevangen
arbeid voort, en levert ons in dit Stuk zyne vertaling der Brieven van Paulus aen de
Christelyke Gemeenten te Rome en te Corinthe, (waer op eerlang die der overige
Brieven van den Apostel staet te volgen,) welke vertaling hy, naer gewoonte, van
enige korte Aenmerkingen vergezeld doet gaen. In 't een en 't ander is onze geagte
Schryver steeds even oplettend en oordeelkundig werkzaem, waer door hy den
Bybeloefenaren een wezenlyken dienst doet. Tot een nieuw voorbeeld daervan
strekke zyne overzetting van, en nadere aentekening op, des Apostels redenering,
wegens de offerspijzen en het recht gebruik der Christelijke vrijheid, in het achtste
Hoofdstuk van zynen eersten Brief aen de Christenen te Corinthe.
1. ‘Wat nu de offerspijzen betreft, die aan asgoden zijn toegewijd, het is waar,
dat wij allen, daarömtrent, kennis gekregen hebben. - Doch de kennis [alleen]
maakt opgeblazen, maar de liefde sticht [en brengt voordeel
2. aan]. - Trouwens, bijaldien iemand zich verbeeldt,
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3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

iet te weten, [en zich daarop verheft,] die heeft tot hier toe nog geene de minste
wetenschap, hoedanige men behoort te hebben; maar, indien iemand God bemint, deze is van God gekend.
Wat dan het eten der offerspijzen betreft, het is waar, dat een afgod eigenlijk
niets is in de wereld, en
dat 'er volstrekt geen ander God is, dan één; want alhoewel de naam van God
aan veele wezens, zoo in den hemel als op de aarde, gegeven wordt, gelijk
'er in dien
zin veele Goden en Heeren zijn, nogthans hebben [en erkennen] wij maar
éénen God, den vader, uit wien alles is, en wij tot hem [en zijne eere;] en maar
éénen Heer, JESUS CHRISTUS, door wien alles, door wien
ook wij zijn, het geen wij zijn. - Doch deze kennis is evenwel niet bij allen; alzoo
sommige tot hier toe, in hun geweten, eenen afgod nog voor iet houden, en
dus, het geen den afgoden gewijd is, eten, waardoor
hun geweten, dat zwak is, bevlekt wordt. - Dat wij vrij eten van deze spijze,
maakt ons niet aangenaam bij God, want wij zijn daarom niet beter, om dat wij
ze eten, noch slechter, om dat wij ze niet eten. Draagt dan zorg, dat deze uwe vrijheid voor de zwakken geen struikelblok worde. [Bij voorbeeld:] Indien iemand u, die deze kennis
hebt, in eenen afgodstempel zag aanzitten [en eten,] zou niet zijn geweten,
schoon hij zwak is, aangezet kunnen worden, om ook offerspijzen te eten? En zou dan door uwe kennis uw zwakke broeder, om wiens
wille CHRISTUS gestorven is, niet verlooren kunnen raaken [en weder tot het
heidendom
vervallen?] - Door u zelven dus tegen de broeders te bezondigen, en hun zwak
geweten te kwetzen, bezondigt gij u tegen CHRISTUS zelven.
Zeker, indien het gebruik van zekere spijze mijnen broeder ergeren zou, wilde
ik liever in eeuwigheid geen vleesch eten, ten einde ik mijnen broeder geen'
aanstoot geven moge.’

Op dit Hoofdstuk nu maakt de Autheur wyders de volgende Korte Aanmerkingen.
‘vs. 1. Onder de benaming van “offerspijzen,” is alles begrepen, wat aan
Heidensche afgoden ten offer gebracht werdt, inzonderheid het vleesch van geslachte
offerdieren. Bij zoodanige offeranden werden plegtige maaltijden gehouden, het zij
in de tempelen, of in de huizen, waarop men gewoon was zijne vrienden te nodigen.
- In dit geval,
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geloofde men, dat men met die goden zelven in gemeenschap kwam. - Zulk vleesch
werd voor een gedeelte ook op de maakt of in de hal verkocht. Nu waren hieromtrent
onder de Christenen te Korinthen verschillen ontstaan. Sommigen, begrijpende, dat
een afgod niets is, maakten geene zwaarigheid, om niet alleen van dat offervleesch,
dat verkocht werdt, te kopen, maar zelfs, genodigd wordende, deel te nemen aan
die maaltijden, geduurende en bij welken de Heidenen den lof hunner afgoden
zongen. - Eenigen, misschien uit de Jooden tot het Christendom bekeerden, waren
daartoe te naauw gezet, en wachtten zich niet alleen, om zelf van offerspijzen te
eten, maar ergerden zich, wanneer zij zulks door hunne Medechristenen zagen
doen. - Deze vraag was door de gemeente aan PAULUS voorgesteld, en wordt door
hem in dit Hoofdstuk beslist, met alle de voorzichtigheid van eenen Christen leeraar,
en de liefderijke zorgvuldigheid van eenen vader. Men kan, het geen PAULUS hiervan
zegt, en het geen hij van de hoererij gezegd heeft, tevens aanmerken als eene
verklaaring van het apostolisch besluit. Hand. XV.
Tot een grondslag, zegt hij, dat zij gelijk hadden, die hem geschreven hadden,
dat alle Christenen hieromtrent tot kennis gekomen waren; doch hij doet hen tevens
opmerken, dat alle kennis, hoe groot ook, geene wijsheid is, ten zij zij door de liefde
bestuurd en geregeld wordt.
vs. 4. Dezen grond gelegd hebbende, komt hij tot de zaak zelve. Het is zoo, zegt
hij, dat een afgod eigenlijk niets is, en dat 'er maar één God en een Heer JESUS
CHRISTUS is, maar - allen zijn zij zoo ver niet in de kennis gevorderd; zij zien een
afgod altijd nog voor iet aan, en moeten dus, het geen den afgod geofferd is, etende,
zeker hun geweten bevlekken, om dat zij daardoor, volgens hunne denkbeelden,
(*)
in gemeenschap met eenen afgod komen .

(*)

Dit word enigzins nader opgehelderd door 't geen de Apostel schryft, Hand. X. 19, 20, volgens
de vertaling van den Heer van Hamelsveld. ‘Wat wil ik hier mede zeggen? dat een afgod iet
is? Of dat het geen den afgoden geofferd en gewijd is, iet is? Neen - maar evenwel, dewijl
het geen de Heidenen offeren, zij zulks aan zekere demons offeren, en niet aan God; zoo wil
ik niet, dat gij eenig deel of gemeenschap hebt met deze demons.’ - Hieromtrent deelt zyn
Ed. nog de volgende korte aanmerkingen mede. ‘Op dezen grond bouwt PAULUS. Alboewel
een afgod eigenlijk niets was, evenwel de Heidenen offerden, naar hunne onderstelling, aan
zekere demons, en niet aan den waaren God; de Christenen moesten met deze demons
geene gemeenschap hebben, en dus niet eten van de offerspijze, die op zoodanige
gemeenschap zag;’ voor zo verre men naemlijk, onder het eten dier offerspyze, den afgod
altyd nog voor iet aanzag.
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v. 8. Nu behoorden de meer-kundigen aan te merken, dat zij, vrij van deze spijzen
etende, en dus zich kundiger betoonende dan die andere Christenen, daarom nog
niet beter voor God waren, nadien de liefde immers hier bij lijden kon.
vs. 9. Hoe ligt kon dit hun doen ook geen aanleiding geven tot den afval der
zwakke Christenen van het Christen- tot het Heidendom? Stel eens: Zulk een zwakke,
die den afgod nog steeds voor een zeker magtig, waarlijk bestaande, wezen hieldt,
zag eenen meer-kundigen Christen in een afgodstempel, enz. eten van de
offerspijzen, zou hij niet ligt daardoor verleid kunnen worden, om, zonder dat hij in
staat was, het behoorlijk onderscheid te maaken, dat voorbeeld te volgen, en in de
daad dien afgod dan te vereeren, en weder te vervallen tot het Heidendom?’

Leerredenen van B. Bosch, Rustend Predikant van Diemen, en Lid
ste
van verscheiden Genootschappen. II. Deel I Stuk. Te Amsterdam
by M. de Bruyn, 1789. Behalven het Voorberigt 220 bladz. In gr.
octavo.
Op de Leerredenen van zyn Eerwaerden, over de onsterflykheid der Ziele, in het
eerste Deel vervat, volgen, in dit Stukje van het tweede Deel, zeer gepast zyne drie
Leerredenen over den afgescheiden staat der Zielen; naer aenleiding der tale van
Jezus tot den bekeerden misdadiger, Luc. XXIII. 43. Voorwaer zeg ik u, heden zult
gy met my in het Paradys zyn. 's Mans eigenaertige manier van zyne gedachten op
ene levendige en indrukbare wyze voor te stellen, in zyne vroegere Leerredenen
opgemerkt, heerscht ook in dit drietal; en word in dezelven te sterker aengezet;
vermits het behandelde onderwerp hem daer toe dikwerf zeer veel aenleiding geeft.
Het onderwerp zelve word, gelyk bekend is, zeer verschillend begrepen, en blyft
nog steeds een voorwerp van naspooring. Of zyn Eerwaer-
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de het duidelyker ontvouwd, en zyne denkbeelden daeromtrent bondiger bewezen
hebbe, dan anderen hun gevoelen deswegens, zullen wy ons niet vermeten te
beslissen; dan wy durven wel zeggen, dat zyne bedenkingen, nevens die van
anderen, overweging verdienen; mitsgaders dat zyne wyze van voordragt innemelyk
en der Deugd bevorderlyk is. Weinig moeite zou het zyn, dit door een en ander
treffend voorbeeld duidelyk aen te toonen; dan wy hebben geoordeeld den Lezer
meerder dienst te zullen doen, met hem onder het oog te brengen, het beloop van
's Mans denkwyze over dit Stuk; waerom wy ons bepalen tot ene beknopte zaeklyke
ontvouwing van 't geen zyn Eerwaerde, nopens den afgescheiden staat der Zielen,
als zyn gevoelen voordraegt. Drie stukken leid hy uit den tekst af; en ieder derzelver
is de stof zyner drie achtereenvolgende Leerredenen.
I. HET PARADIJS is de plaats en staat der afgescheiden Zielen. II. Derwaarus
vertrekken ze na den dood des lichaams, met volle bewustheid, HEDEN zult gij in 't
paradijs zijn. III. Daar zal haar toestand allergelukkigst, allerzaligst wezen: want zij
zullen MET CHRISTUS in 't paradijs zijn.
I. By de ontvouwing van het eerste gaet hy vooraf na, welke gedachten over het
verblijf der afgescheiden zielen, van de vroegste tijden af, in den Bijbel te vinden
zijn: welke gedachten hy enigermate opheldert. Dit leid hem ten laetste tot het
Paradys der Jooden, die daer door verstonden den staat en de plaats der
afgescheiden zielen. Ingevolge hier van beschouwt zyn Eerwaerde het Paradijs,
(1.) als ene benoeming van den zaligen staat der afgescheiden zielen; welke inkomt
als een gelukstaet, doch min luisterryk en heerlyk, dan haer staet zal wezen, als zy
weder met het lichaem vereenigd zullen zyn; en in den derden hemel een ongelyk
hooger trap van heerlykheid erlangen. Die benaming van Paradijs doet hem (2.)
ook denken op ene onderscheiden plaats. Men heeft dezelve, zyns oordeels, wel
te onderscheiden van de plaets der volmaektere gelukzaligheid, den derden hemel
genoemd; doch ze echter niet te onderscheiden van den hemel. Men heeft 'er zich
een denkbeeld van te vormen, ‘als van eene bijzondere plaats in den hemel, die
nog verre is van den troon Gods, van dat luisterrijk teken, daar Jezus Christus zig
in zijne verheerlijkte menschheid ontdekt, en daar de zielen, als ze met haare
verheerlijkte lichaamen vereenigd zijn, zullen verschijnen.’ De tegenbedenkin-
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gen, dat een onstoflyke Geest aen geen vaste plaets begrepen kan worden, en dat
ene bepaelde plaets niets kan toebrengen tot het vermeerderen of verminderen van
de gelukzaligheid der zielen, poogt hy, ten besluite van dit eerste Stuk, kragtloos te
maken; waerop hy, in zyne volgende Leerreden, zig verledigt, om het tweede te
overwegen.
II. Zyn Eerwaerde slaet hierin aenvanglyk het oog, op het denkbeeld der
Zielsverhuizinge, of het gevoelen van hun, die beweerd hebben, dat de zielen van
het eene lichaam in het andere overgingen: en de ongegrondheid hier van kortlyk
aengetoond hebbende, voert hy de bewyzen aen, welke ons, zijns oordeels,
overtuigelyk verzekeren, dat de zielen, met de scheiding van het lichaam, aanstonds
naar het paradys vertrekken. - Vraegt men, hoe komen de zielen in het paradijs?
wie geleid haar? 's Mans antwoord is: ‘de engelen, die voor de zielen der vroomen,
in de dagen haares vleesches, gedienstige geesten waren, zullen ook haare wachters
en haare gidzen zijn, zoo dra zij het huis haares tabernakels vaarwel zeggen: met
dezen spoedt de ziel, sneller dan een lichtstraal, in een menschlijk oogenblik, van
deze waereld naar het paradijs, zoo dat ze oogenbliklijk zalig zy.’ - Zulks sluit in
zich, naer 't tweede lid van des Leeraers bovengemelde stelling, dat zulks geschiede,
met volle bewustheid; indiervoege, dat de zielen bewustheid hebben van deze
gelukzalige plaats en dien staat, waer toe zy overgebragt zyn. - Dan daer dit
denkbeeld tegenbedenking ontmoet van de zodanigen, die aen deze bewustheid
twyfelen, ja zelfs beweren, dat de ziel, als ze van 't lichaam gescheiden is, niet kan
denken, niet kan werken; zo vind de Leeraer zich genoodzaekt, om dit verschilstuk
opzetlyk te behandelen. Ter stavinge zyner denkwyze over dit onderwerp, en ter
wederlegginge van het gevoelen der zodanigen, die een slaap der zielen
begunstigen, laet zyn Eerwaerde zich, met zeer veel oplettendheid, naeuwkeurig
uit, over den aert en werkzaemheid der ziele; en benaerstigt zich om te toonen, dat
de Openbaring en Zielskunde te zamen loopen, om zyne beweerde stelling te
bevestigen; ja dat de ziel, in haren afgescheiden staet, in stede van werkloos te
zyn, veel verhevener werkzaemheden zal kunnen oefenen, dan zy in dezen stoflyken
belemmerden omslag konde verrichten.
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By de behandeling van dit verschilstuk, oppert zyn Eerwaerde, voorts nog het
volgende inwerpzel. ‘Maar waartoe alle deze bedenkingen? - Zouden niet alle
zwaarigheden eensklaps verdwijnen, indien wij de ziel een fijn bewerktuigd
lichaamtjen lieten medenemen?’ - Vele hedendaegsche Wysgeren zyn voor dit
denkbeeld; menende gewoonlyk, dat zulk een fijn lichaemtje, het welk zyn verblyf
in de herssenen zou hebben, aen te merken is als de kern van het geestlyk en
verheerlykt lichaem, 't welk de openbaring stelt tegen over het dierlyk en slegt
lichaem. - Onze Leeraer is 'er niet voor, om dit gevoelen, (gelyk zommige Geestlyken
gedaen hebben,) als ene kettery te veroordeelen; maer hy poogt te doen zien, dat
noch rede noch openbaring dit lichaemtje ontdekken, of genoegzame bewyzen voor
dit gevoelen aen de hand geven. - - Ter dezer gelegenheid maekt zyn Eerwaerde
ook ter loops gewag van de verschyning der Geesten, die zich van dit hun
medegenomen lichaemtje zouden bedienen; en toont, in ene nevensgaende
aentekening, kortlyk aen, dat alles, wat men beuzelt van de zogenoemde
verschyningen en werking van spooken, van allen grond onbloot is.
III. En hierop gaet hy, in zyne derde Leerreden over ter ontvouwinge zyner laetste
stellinge: dat, naemlyk, de toestand der zielen, in dezen afgescheiden staet, in 't
paradys, allergelukkigst, allerzaligst zal wezen. Na ene algemene voordragt der
spreekwyzen, die de Heilige Schryvers gebruiken, als ze, naer 't inzien van zyn
Eerwaerden, van de zaligheid der afgescheiden zielen gewagen, brengt hy ons voor
den geest haren gelukstaet in deszelfs gevolgen, zo als wy dien mogen asleiden,
uit de kundigheid, dat ze bij God en Christus in het Paradijs zijn. Verder leert hy ons
opmerken, hoe deze zaligheid nog oneindig vergroot worde, door de rust van de
moeiten en zorgen dezes levens: - door het zamen zijn met de verhevenste en
vriendlijkste Geesten: - mitsgaders door hare bezigheden. - Het deswegens
voorgestelde tracht hy wyders, door enige hier toe betreklyke aenmerkingen, nog
meerder lichts en sterkte by te zetten; waertoe hy de twee navolgenden aenvoert.
- De afgescheiden zielen zullen bestendig in kennis, deugd en volmaaktheid
toenemen: - en de zielen der genen, die elkander hier gekend hebben, zullen
elkander in het Paradijs wedervinden en wederkennen. - Voorts merkt hy hier
benevens, laetstlyk, nog aen, dat deze staat der afgescheiden zielen, hoe
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hoog ook verheven, nogthands van dien na de opstanding merkelijk zal verscheelen:
nadien haer staet als dan eerst tot den hoogsten trap van geluk gebragt zal worden.
Zyn Eerwaerde doorvlegt de overweging van het een en het ander meermaels
met aendoenlyke bespiegelingen, en besluit ieder Leerreden met ene treffende
toepassing, geschikt naer den aert van het behandelde onderwerp, zo ter opwekkinge
van onbedagtzamen, als ter aenmoediginge van welmenenden, ter opbeuringe van
zwakken, ter vertroostinge van bedroefden, en ter aenspooringe van allen, tot ene
standvastige, aenhoudende voorbereiding, hier in den tyd, voor den hemel; in de
verzekerde verwachting, dat wy, dien weg inslaende, en daer op voortwandelende,
door Gods genade in Jezus Christus, gelukkige Paradysbewooners zullen worden,
en, ten dage der Opstandinge, ene volmaekte zaligheid erlangen.

De in Godt roemende Grysaart, biddende om genadige
ondersteuning, tot het verder verkondigen van Gods Grootheid,
of Leerreden over Ps. LXXI. 17, 18. Ter gedachtenisse van zynen
vyftigjaarigen Predikdienst in de Gemeente van Hummel en
Gouderak, uitgesprooken den 10 January, 1790. Door J.G. Staringh.
Te Gouda by W. Verblaauw, 1790. Behalven het Voorwerk, 38 bladz.
In quarto.
Ene naer de tydsomstandigheden zeer wel ingerigte Leerreden, in welke de
Eerwaerde Staringh toont, dat het hem, in den ouderdom van ruim 72 jaren, nog
aen geen lust of kragt ontbreekt, om den Predikdienst waer te nemen. Iets, dat maer
weinigen te beurt valt; het welk hy in dezen, naer aenleiding zyner textwoorden,
onder een beknopt verslag van zynen levensloop, met dankbaerheid aen Gode
erkent, met verdere afsmeking zyner gunste in zynen ouderdom: het welk hy met
gepaste aenspraken en vermaningen voor zyne Toehoorderen vergezeld doet gaen.
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Redevoering, over de achtbaarmakende Oudheid; zonderlinge
nuttigheid; en waare noodzaaklykheid der Christen Karklyke
Vergaderingen in 't gemeen, der Hoogere of Synodale in 't
byzonder; Preekswyze ontboezemd, over Hand. XV. 6., ter opening
van de Hoogeerw. Christelyke Synodus van Overyssel, te Deventer,
den 16 Juny 1789. Door A. Duircant, Predikant te Ysselmuyden.
Te Haarlem by de Wed. N. Beets, 1789. Behalven het Voorwerk 68
bladz.
Het hier in den Tytel opgenoemde onderwerp behandelt de Eerwaerde Duircant op
ene zeer wel geregelde wyze, en 's Mans bygevoegde Nooten of Aenmerkingen
toonen, dat hy zig geen moeite ontzien heeft, om het beknoptlyk voorgestelde, door
't mededelen ener uitgebreide lezinge veler Schriften, nader op te helderen. Voorts
behelst zyne Toeëigening leerzame lessen, die, by 't houden ener Synodale
Vergaderinge, in agt te nemen zyn; en ten laetste besluit zyn Eerwaerde deze
Redenvoering met gepaste aenspraken tot zyne Toehoorders van onderscheiden
standen.

De Eeuwdag der vrye Godsdienstoeffening van de Luthersche
Gemeente te Purmerende, gevierd den 16 van Oog stmaand 1789.,
in eene Leerreden over Ezaias XXXIII. 20. En voor eene talryke
Vergadering uitgesproken, door H. Volkersz, Leeraar derzelver
Gemeente. Te Amsterdam by J. Strander. In gr. octavo, 54 bladz.
Naer het inzien van den Eerwaerden Volkersz, behelst de Godspraek Ez. XXXIII.
20. ene belofte, ‘dat de Kerk van het N.V. ongestoord, veilig en zeker tegen alle
haare vyanden, en - of schoon als eene tente, in een woest gedeelte der waereld,
bloot gesteld voor onweders, stormbuijen en orkaanen, nogtans ondersteund door
Gods magt, en de beloften der genade, - onbeweeglyk zyn, en even duurzaam
blyven zal.’ Deze belofte is, gelyk hy vervolgens toont, vervuld, in de voornaemste
voorvallen en geschiedenissen der Christelyke Kerke, zedert hare oprichting tot den
tegenwoordigen tyd; waer door ze tot zulk ene hoogte gestegen is, dat men vastlyk
op de verdere vervalling moge vertrouwen; terwyl 'er, menschlyker wyze
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gesproken, geen schyn altoos is, dat zy voor het einde der waereld een einde nemen
zal. - Dit voorgedragen hebbende, vestigt zyn Eerwaerde, ter Toepassinge
overgaende, bepaeldlyk het oog op de lotgevallen der Kerke in ons Vaderland,
zedert de dagen der Hervorminge, byzonder met betrekking tot het aendeel, 't welk
de Luthersche Geloofsgenooten daer in gehad hebben. Op ene korte voordragt van
't algemene beloop dier omstandigheden, laet hy verder volgen een meer byzonder
berigt van het voorgevallen, omtrent de Luthersche Gemeente te Purmerende; 't
welk hem laetstlyk als met de hand leid, tot ene ernstige plichtsbetrachtende
vermaning, in de dankbare vreugderyke erkentenis van het heuchlyk genot der vrye
openbare Godsdienstoefening aldaer ter Stede. - Men bespeurt in de bewerking
dezer Leerreden alleszins een Redenaer, die, met zyn onderwerp ingenomen, van
deszelfs aenbelang leevendig getroffen is, hetwelk hem recht in staet stelt, om, naer
den eisch der omstandigheden, met een behoorlyken nadruk te spreken.

Nederlandsche Insecten, door J.Ch. Sepp. Te Amsterdam by J.C.
Sepp, 1790. In quarto.
Van den Vlinder, hier, naar gewoonte, van zyne herkomst uit het Ei, tot zynen
Vlinderstand, naauwkeurig gemaald en beschreeven, is bovenal opmerkelyk, dat
deszelfs Wyfje, in vergelyking van den Manlyken gevleugelden Vlinder, eene zo
afzigtlyke vleugellooze gestalte heeft, dat men, indien oplettende waarneemingen
'er ons niet van verzekerden, nimmer gedagt zoude hebben, dat ze ter onderlinge
(*)
vereeniginge geschikt waren . -

(*)

De Asbeelding en beschryving, welke de Heer Rösel ons geeft, van eene roodbruine Spanrups,
mitsgaders van den daaruit voortkomenden Manlyken Vlinder en deszelfs vleugellooze Wyfje,
D. III. T. XIV. en XL., Fig. 6., heeft zo veel overeenkomst met het bygebragte door den Heer
Sepp, dat we niet wel kunnen twyfelen, of ze hebben beide dezelfde soort waargenoomen.
Er vertoont zig, wel is waar, eene merkelyke verscheidenheid in de koleur en tekening; doch
zulks heeft, volgens beider berigt, gelyk ook dat van den Heer Kleeman, in deeze soort dikwils
plaats. - Men zie wyders, ter deezer gelegenheid, over de meermaals voorkomende
ongevleugelde Wyfjes, het aangetekende in Rösels Nat. Hist. der Ins. I. D. bl. 385, 386, 389,
390. III. D, bl. 81, 82, 211-213.
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‘Nimmer hebben, (gelyk de Heer Sepp ons meldt,) de Wyfjes van deze soort van
Vlinders Vleugels of Vlerken, maar zyn altoos zonder dezelven, hebbende zelfs
geen flaauw bewys daarvan, zo als nog wel eenige andere soorten van Vlinders
hebben, welker Wyfjes ook ongevleugeld zyn; gelyk men nog eenige soorten van
Spanrupsen, en, zo veel my bekend is, twee soorten van Borstelrupsen heeft; echter
hebben de Wyfjes van dezen nog een flaauw kenmerk, waar, om zo te spreeken,
de Vlerken zitten moesten, indien het Diertje dezelven hebben zoude; maar aan dit
ons Voorwerp ontbreekt zulks geheel en al. Dat het evenwel de Wyfjes van deze
zo sterk van Vleugelen voorziene Mannetjes zyn, blykt daar uit, dat zy, voor eerst,
uit dezelfde soort van Rupsen komen, aan dewelken als Rupsen geen onderscheid
te bespeuren is; en ten anderen ook, om dat deze gevleugelde Mannetjes met geene
andere Diertjes zich vermengen of paaren, als alleen met deze ongevleugelde
Insecten; ten derden, en 't welk de zaak volkomen buiten geschil steld, is, dat deze
kruipende zonder met Vlerken voorziene Diertjes, de Eieren liggen, waaruit wederom
de Rupsen voortkomen.’

Vaderlandsche Historie, vervattende de Geschiedenissen der
Vereenigde Nederlanden. Uit de geloofwaardigste Schry. vers en
egte Gedenkstukken zamengesteld. Met Plaaten, XXIV. Deel,
beginnende met den Jaare 1766, en eindigende met den Jaare
1774; bevattende het Tydperk des Erfstadhouders Willem den V,
tot de Americaansche Onlusten. Ten onmiddelyken Vervolge van
Wagenaars Vaderlandsche Historie. Te Amsterdam by J. Allart,
1789. Behalven den Bladwyzer over de drie Deelen, 397 bladz.
Naa dat de Schryver van dit Onmiddelyk Vervolg op WAGENAARS Vaderlandsche
Historie, ter aanvullinge van het Tydvak tusschen den Jaare 1752 en 1775 verloopen,
(*)
in twee voorgaande Deelen , twee Tydperken had afgehandeld; het eerste de dagen
der Gouvernante ANNA, en het tweede de Minderjaarigen tyd des Erfstadhouders
WILLEM DEN V betreffende; bevlytigt hy zich in het Deel

(*)

Zie de N. Alg. Vaderl. Letteroef. III D. I St. bladz. 342. en IV D. I St. bladz. 588.
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thans voorhanden, om het gebeurde van den Jaare 1766 tot 1775 te beschryven;
den eigensten trant van de voorgaande houdende.
In Drie Boeken wordt alles begreepen. Het eerste, op dat wy alleen den
voornaamen inhoud aanstippen, loopt tot het Huwelyk van Prins WILLEM DEN V, en
stelt ons voor oogen, wat 'er, by zyne Aanstelling in de Hooge Waardigheden des
Lands, gebeurde. Zyne Bezoeken in eenige Steden van Holland afgelegd; Zyne
Zittingneeming in de Hooge Vergaderingen van Zeeland; Zyne Verwelkomingen op
verscheide Plaatzen in de Generaliteit; Zyne Inhaaling te Utrecht, Gelderland en
Overyssel. Wyders treffen wy hier een berigt aan, van de Öpregting van de
Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leyden, en den Aanvang van het
Kunstgenootschap, Kunst wordt door Arbeid verkreegen, te dier Stede; van den
zwaaren Brand te Hilversum en te Leyden; van verscheide Staatsgeschillen door
den Stadhouder beslist; van den Staat der Rivieren, de beteugeling van het
Haarlemmer Meer; en het gebeurde omtrent de opregting eener Hoogeschoole in
Zeeland, en van de Maatschappy der Drenkelingen.
Het tweede Boek deezes Deels beschryft, in 't breede, het Huwlyk van WILLEM
DEN V met FREDERICA SOPHIA WILHELMINA; de Reizen dier nieuw getrouwden door
Hollandsch Noordergedeelte; 't Verblyf en Onthaal te Amsterdam; de Komst van
FREDERIK DEN GROOTEN op 't Loo; de Geschillen tusschen Dordrecht en Gornichem,
over het Stapelregt; de Twist te Monnikendam over de Magistraatsbestelling; wat
'er in Zeeland voorviel over de plaatsbekleeding van Eersten Edelen ter Admiraliteit
door den Raadpensionaris; de Uitvinding der Tekenprentkunst van C. PL. VAN AMSTEL
J.C.; hoe de Stadhouder een einde maakte aan de tweedragt tusschen den Procureur
Generaal van Gelderland en de Magistraat der Stad Nymegen, wegens het Lyfstraflyk
Regtsgebied; de Opregting van het Zeeuwsche Genootschap der Weetenschappen
te Vlissingen, en van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelyke
Natuurkunde te Rotterdam; Onheilen van Watersnood; wat ter beteugeling der
Rivieren werd aangewend; de Geboorte van FREDERICA LOUISA WILHELMINA; 't
hoogloopend Handelgeschil met den Keurvorst van de Paltz; den Twist tusschen
Amsterdam en Zeeland over Essequebo en Demerary; de Bezending uit hun Hoog
Mogenden in den Raad van Staaten na Zeeland. Vrugtlooze poogingen tot het
beteugelen der Drukpersse;
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de Dykbreuken en Watervloeden in 't najaar van MDCCLXX en 't voorjaar van
MDCCLXXI; Schaarsheid, Duurte, vrees voor Pestziekte; vrugtlooze aandrang van
Holland op de verbetering van het Zeeweezen.
In het derde Boek deezes Deels, vinden wy hoofdzaaklyk, de Gedagtenisviering
van het Tweehonderdjaarig Feest der Vryheid in den Briel, te Vlissingen, Middelburg,
Veere en Enkhuizen; de Geboorte van WILLEM FREDERIK; en WILLEM GEORG FREDERIK;
de Aanstelling van den Raadpensionaris VAN BLEISWYK; de Uitvindingen van C.
REDELYKHEID; de opregting van de Tekenschool te Haarlem, en het Kunstgenootschap
Kunstliefde spaart geen vlyt in 's Gravenhage; den Brand van de Schouwburg te
Amsterdam; de Opstanden op Suriname, Essequebo en Demerary; Zwaare
Bankbreuken, in den Jaare MDCCLXXII; de Reis van zyne Hoogheid na Friesland,
Groningen en Drente; de Tweehonderdjaarige Feestviering van Alkmaar's en
Leyden's ontzet; de invoering der nieuwe Pfalmberyming; 't voorgevallene met den
Groningschen Hoogleeraar VAN DER MARCK; het inwyden van de nieuwe Schouwburg
te Amsterdam, en de oprigting van het Genootschap Servandis Civibus aldaar; de
Afschaffing van het Regt van Aubaine, tusschen deezen Staat, Frankryk en Zweeden;
Engelands verzo k, dat de Noord-Americaansche Volkplantingen met geene
Krygsbehoeften van hier mogten voorzien worden; herhaalde aandrangen der
Staaten van Holland op de Versterking der Zeemagt; Plan tot vermeerdering der
Landmagt; Staatsbesluit van Holland deswegens, alles loopt vrugtloos af; kommerlyke
gesteldheid van deezen Staat by het uitbarsten der Americaansche Onlusten. Waaromtrent de Schryver zegt: ‘De tyd ging zwanger van de grootste, en voor onzen
Staat hachlykste Gebeurtenissen, wier geboorte alle Liefhebbers des Vaderlands
met schroom te gemoete zagen. Een schroom, gegrond op de bewustheid van de
zwakheid onzes Lands, om op eenigerlei wyze deel te neemen in een Kryg, die,
binnen kort, alles rondsom ons in rep en roere zou stellen. 't Gebrek aan Zee- en
Landmagt was zigtbaar: aan de zo dikmaals gebleeke Partyschap, om het versterken
van een en ander te vertraagen, of geheel te beletten, stondt het niet te ontbreeken;
de oude zaaden van Tweedragt, die zo vaak een oogst van rampen teelden, waren
gereed uit te botten, en de wrangste vrugten op te leveren. De Koophandel en
Zeevaard zagen dagen van doodlyke kwyning en volslaagen onheil te gemoet. Met
één
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woord, alles liet zich aanzien, dat wy vast naderden tot een Tydstip, 't geen in 's
Lands geschiedenissen een altoos gedenkwaardig Tydperk zou opleveren.
Eene groote verscheidenheid van Stoffe, doorvlogten met andere zaaken, welke
wy, om den Inhoud niet te breedvoerig uit te schryven, agter wege lieten. Blyde en
droeve Tooneelen wisselen elkander af; de gewigtigste Staatsgevallen worden
geschetst, en veelal, met de eigenste woorden uit de oorspronglyke Stukken,
opgegeeven; en laat de Schryver, overeenkomstig met zyn in de Voorreden
opgegeeven Plan, om de byzondere Inrigtingen, Stichtingen en Genootschappen,
in den Vaderlander te vermelden, geene, die eenigzins opmerkenswaardig is, voorby
gaan. Munt onder deeze de Maatschappy tot Behoudenis der Drenkelingen uit, dan
zal, om de verscheidenheid der Proeven uit deeze Vaderlandsche Historie, de
opgave daar van de Aankondiging van dit Deel, niet ten onregt vergezellen.
‘De Menschlievenheid,’ dus laat de Schryver zich hooren, ‘die beminnelyke
hoofdtrek der Nederlanderen, vondt dit Jaar [1767] gelegenheid, om zich in 't oog
van geheel Europa voorbeeldig te doen uitschitteren, door het opregten eener
Maatschappye, welker wedergade nergens werd aangetroffen; De Maatschappy
tot Behoudenis der Drenkelingen. Zeker is het, dat in een Land, zo vol waters als
het onze, en van zo veel Scheepvaards, 's Jaarlyks eene menigte van Menschen
in 't water verdrinkt, en gaat het niet min vast, dat de meesten dier ongelukkigen,
by gebrek eener goede behandelinge, naa dat zy uit het water gehaald zyn,
omkomen. De ondervinding hadt reeds veele lessen tot eene betere behandeling
opgegeeven, en 'er verbaazende Voorbeelden van getoond. Dit bewoog eenige
edelmoedige Menschenvrienden, om, by de bekendmaaking der beste Red- en
Hulpmiddelen, den prikkel eener Eerbelooning en Schadeloosstelling der gemaakte
kosten te voegen: de eerste Aanleggers en Bestuurders dier Maatschappye, wier
Naamen eene dankbaare vereeuwiging verdienen, waren CLAUDE NOORTWYCK,
JACOB DE CLERQ, JEAN SCIPION VERNEDE, Leeraar der Walsche Gemeente te
Amsterdam, GYSBERT ANTWERPEN VERBRUGGE VAN FREYHOFF, PIETER MEYER, JOAN
GOLL VAN FRANKENSTEIN, CORNELIS VOLLENHOVEN, CORNELIUS VAN ENGELEN, JOH. ALB.
SCHLOSSER, M.D. Lid der Kon. Maatsch. te Londen, en JOANNES LUBLINK de Jonge.
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Het eerste berigt van dit menschlievend Plan zag de Landzaat met verrukking in
een Weeklyks Zedeschrift, onder den Tytel van de Philosooph uitgegeeven, en,
door een der Bestuurderen, VAN ENGELEN, naderhand voor zyn Werk erkend. In dit
Vertoog werd voor allen, die met dugtige bewyzen konden aantoonen, een Mensch
of Kind, 't welk, zonder eenige beweeging of tekenen van Leeven, uit het water was
gehaald, weder tot zich zelven gebragt te hebben, een Gouden Penning beloofd,
met den Naam des Redders op den kant, en zou zich deeze uitbieding over de
Zeven Vereenigde Gewesten uitstrekken; ook kon de Redder, zuiks liever
verkiezende, zes Dukaaten ontvangen. - Een daarby geroepen Genees- of
Heelmeester kon, in gevalle hy niet ryklyk voor tyd en aangewende zorgen mogt
beloond zyn, de Rekening by de Maatschappy inleveren. - En, byaldien 'er, in een
Herberg of Huis, eenige onkosten mogten gedaan zyn, zoude dezelve, mits niet
meer dan vier Dukaaten beloopende, boven de Eerbelooning, door de Maatschappy
betaald worden, 't zy de verdronkene gered ware of niet; wanneer men behoorlyk
bewees, dat die Onkosten alleen ten nutte van den Drenkeling gemaakt waren.
Ter geruststelling van een ieder, dat de Belooning wel betaald, en de verdere
Beloften nagekomen zouden worden, verzekerde de Schryver van den Philosooph,
een Papier in handen te hebben, waar op reeds eenige Duizenden tot dit liefderyk
oogmerk waren ingeschreeven; daarby voegende: ‘Meer zou ik in de daad vreezen,
dat men, in weerwil van onze welmeenende poogingen, nog al met geen
genoegzaamen yver handen aan 't werk mogt slaan; meer zou ik vreezen, dat men
ons niet genoeg, dan dat men ons te veel, Premien kwame afvraagen: want, wanneer
het gevolg van ons Plan aan onzen hartlyken wensch beantwoordt, en men dus
hoopen kan (zodanig immers is de aart eener blymoedige Liefde,) dat 'er meer Gelds
zal noodig zyn, zo vlei ik my met eene volmaakte gerustheid, dat 'er, onder de
Christenen en Nederlanders, eene menigte welgeplaatste Harten zullen gevonden
worden, waarin eene genoegzaame Edelmoedigheid en Menschliefde gloeit, om
een gering, een zeer gering gedeelte, slegts van hunnen overvloed te willen
besteeden, om het Leeven hunner Medemenschen, hunner Landgenooten, hunner
Broederen, te behouden. En,
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in dit geval, 't welk wy nogmaal wenschen dat gebeuren mag, zullen wy onze
(*)
Maatschappy verder uitstrekken, en in tyds nadere schikkingen beraamen .’
‘Op den eigen naamiddag van den vierentwintigsten van Oogstmaand, dat dit
Vertoog 's voormiddags het licht zag, gaf de Redding van een braaf Man, te
Amsterdam, den Bestuurderen reeds gelegenheid, om de eerste Eerbelooning met
(†)
hartlyk genoegen uit te deelen. - Men begreep, ondertusschen, dat deeze
Bekendmaaking in een Weekblad, 't welk alleen door lieden van smaak geleezen
werd, niet genoegzaam was, om deeze zaak de noodige algemeene bekendheid
by te zetten: en kende teffens het heerschend begrip in ons Land, dat het, wanneer
een Drenkeling, uit het water gehaald, geene tekens van Leeven gaf, het niemand
vrystondt, denzelven in huis te neemen, en zelfs niet aan te raaken, dan alleen, om
hem aan den wal, mer het hoofd boven 't water, op te hangen, en dat de Drenkeling,
indiervoege éénmaal vastgemaakt, van niemand, dan daar toe bevoegde Persoonen,
(§)
mogt losgemaakt worden . Naardemaal dit vooroordeel, als een der sterkste
hinderpaalen van den goeden uitslag der Onderneeminge, elk in 't oog liep, beslooten
de Bestuurders, naa des geraadpleegd te hebben met den Hoofdschout der Stad
Amsterdam, J. SWEERS, dit verkeerd begrip te keer te gaan, door eene
Bekendmaaking te laaten drukken, waar in het Ontwerp, de Bedingen en
Schikkingen, in het redden der Drenkelingen, vervat waren, en tot kennis van het
algemeen gebragt werden. Deeze Bekendmaaking werd ras het geheele Land door
verspreid. De Regeeringen der Steden wrogten hierin mede; en 't leedt niet lang,
of meer dan zesduizend afdrukken waren in handen. In alle Nederlandsche
Gewesten, in alle Steden, bevlytigden zich de Overheden, om dit Menschlievend
Werk te ondersteunen, en toonde men in eenige zo veel genoegen te neemen in
deeze Inrigting, dat, van Stadswegen, boven de uitgeloofde Eerbelooning, eene
aanzienlyke Gifte werd toegelegd, en ook, ten opzigte van de kos-

(*)
(†)
(§)

De Philosooph, II D. bl. 265.
De Philosooph, Ald. bl. 286.
De Baljuw van Amstelland had, in Louwmaand deezes Jaars, een Berigt, ter weeringe van
dit vooroordeel, laaten aanplakken, en daarby eene onderrigting, hoe met de Drenkelingen,
tot derzelver herstel, te handelen. De Philosooph, II D. bl. 284.
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(*)

ten, zorge gedraagen . - Voorts stelden de Bestuurders der Maatschappy, hoogst
verheugd en dankbaar over de begunstigde medewerking der Overheden, middelen
(†)
voor, en te werk, om die Stichting bestendig en van duur te doen zyn . Het nut
deezer Inrigtinge bleef niet bepaald by ons Land, 't welk op derzelver eerste
Uitvinding en Invoer roem mogt draagen; maar, gelyk ze de toejuiching ontving van
't geheel beschaafd Europa, zo diende ze ten voorbeelde van verscheide
Maatschappyen, op dergelyk een voet aangevangen, die éénpaarig aan de
oorspronglyke, de welverdiende, Eer toekennen, van haar opgewekt te hebben, om
(§)
ook, waar 't mogelyk, verborgene Leevensvonkjes aan te blaazen .

Nagelaten Werken van Frederik den II. Koning van Pruissen. Uit
het Fransch. Eerste Deel. Te Amsterdam; Dordrecht en Leyden.
by J. Yntema, de Erven P. Meijer en G. Warnars, P. Blusse en L.
Herdingh, 1790. Behalven het Voorwerk, 267 bladz. In gr. octavo.
Ten aanvange van de uitgave der Nagelatene Werken van deezen beroemden
Koninglyken Schryver, dient een Stuk, 't welk Z.M., onder den tytel Geschiedenis
van mynen tyd, (behelzende een verhaal van het voorgevallene, waarin hy zelve
deel gehad heeft, zins het Jaar 1740 tot 1778,) opgesteld heeft, om na zyn overlyden
gemeen gemaakt te worden. Het eerste Deel van dit Werk verleent vooraf eene
beknopte Staatkundige beschryving van de gesteldheid der Europische Hoven,
omtrent de jaaren 1739 en 1740; mitsgaders van 't geen den Koning van Pruissen
noopte, om zyne eischen, op eenige Silesische Vorstendommen, door de wapenen
te doen gelden. Op dit voorafgaande berigt, volgt dan een verhaal van den Oorlog;
dien de Koning ter deezer oorzaake gevoerd heeft, tegen de Koningin van Hongarye;
met dien uitslag, dat de gevorderde Si-

(*)
(†)
(§)

N. Nederl. Jaarb. 1769., bl. 237, 361, 372.
Historie en Gedenkschriften van de Maatschappy tot Redding der Drenkelingen.
Men vindt dit kortlyk byeen getrokken, in de Schets van de Historie der Maatschappy tot
Redding der Drenkelingen, door JOANNES LUBLINK, de Jonge. In de Verh. der Holl. Maatsch.
te Haarlem. XVII. D. II St. bl. 35. der Berigten.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

197
lesische bezittingen, na een omtrent tweejaarigen Oorlog, meerendeels, ja zelfs
bykans geheel Silesie, door de Koningin, aan den Pruissischen Vorst, werden
afgestaan, by een Vreden-verdrag, den 28 July 1742, te Breslau geslooten. En by
dit verhaal komen voorts nog eenige Staatkundige bedenkingen over den toestand
der zaaken, na den Breslauschen Vrede, en de verdere gebeurtenissen, tot op het
afloopen van 't jaar 1742; die den Koning van Pruissen eerlang weder deel deeden
neemen in den Oorlog, gelyk we, by de beschouwing van het tweede Deel, zullen
zien.
Men heeft dus in het eerste Deel van dit Werk, (dat door eene kundige hand
naauwkeurig vertaald, en hier en daar door gepaste Aantekeningen opgehelderd
wordt,) reeds de ontvouwing van een tydverloop, het welk uit verscheiden
gezigtpunten de oplettende oogen der Geschiedkundigen tot zig trekt: en de wyze,
waarop de Koninglyke Schryver het voorgevallene meldt, vestigt de aandagt nog
des te sterker. Hy schryft, naamlyk, in 't verhaalen van de voornaamste
gebeurtenissen, niet alleen als een Oorlogsheld, die een ooggetuigen en werkdaadige
aanvoerder van de bedryven zyner Legermagt was, maar tevens als een
Staatkundige, door en door ervaaren, in de aanslagen zo zyner Vyanden als zyner
Bondgenooten; en wel als een Staatkundig Legerhoofd, dat, zig niet verlaatende
op anderen, in alles, zo veel hem mogelyk ware, zelf werkzaam was, om de tegen
hem bedoelde onderneemingen te verydelen, en zyne eigene maatregels ter
uitvoeringe te brengen. 'Er zyn des alle reden om dit Werk, als een Geschiedkundig
Geschrift, in 't algemeen, hoog te agten; en deszelfs byzondere nuttigheid, buiten
dit algemeene, ontdekt zig alomme aan de Leezers, 't zy Vorsten, Ministers of
Staatkundigen van minder rang, als mede Krygslieden van onderscheiden stand;
daar 's Vorsten schryfmanier by uitstek geschikt is, om hun leerzaame lessen in te
boezemen, welker herinnering hen, in veelerleie omstandigheden, te stade kan
komen.
Zo geeft Z.M., by voorbeeld, niet alleen een geregeld berigt van den
den

merkwaardigen veldslag by Molwitz, op den 10 April 1741, (welke het lot van
Silesie grootlyks besliste,) maar hy tekent tevens aan, de wederzydsche misslagen,
van hem zelven en van den anders ervaren Oostenrykschen Generaal, den Heer
van Neuperg, in de bestuuring dier onderneeminge. En hieraan hegt hy een
oordeelkundig verslag van de onderhandelingen en verbindtenissen, zo van de
Pruissische als van de Oostenryksche zyde, met ver-
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scheiden Hoven van Europa; welker beschryving het neemen en uitvoeren van
veele Staatkundige maatregelen behelst, waar in zelfs Bondgenooten onderling,
niet altoos, ter goeder trouwe handelen, en Partyen elkander zoeken voor te komen
of te belemmeren. Dit bragt, gelyk ons verder gemeld wordt, te wege, dat de Koning
van Engeland, (die zig als Keurvorst van Hanover eenigermaate in de engte gebragt
zag,) met yver begon te arbeiden, aan het bemiddelen van den vrede, tusschen
den Koning van Pruissen en de Koningin van Hongarye. Het Engelsche Hof had
zig al vroeger reeds toegelegd op het uit den weg ruimen der ontstaane geschillen;
doch de Koning van Pruissen, de verrigtingen der Engelschen nagaande, had hunne
dubbelhartigheid ontdekt, en hen uit dien hoofde zo sterk gewantrouwd, dat ze 'er
voor dien tyd eenigermaate van moesten afzien. Maar toen nu de Koning van
Engeland zyn Keurvorstendom Hanover bykans als verlooren beschouwde, hervatte
hy het ontwerp van bemiddeling in goeden ernst, en tragtte dezelve door den
Engelschen Staatsdienaar, Lord Hindford, te bewerken; waarin de Koning van
Pruissen listig bewilligde, als uit het volgende verder gemelde blykt.
‘Ingevolge hier van,’ (dus luidt het verhaal dier onderhandelinge,) ‘vervoegde Lord
Hindford zich in het Oostenryksche Leger. Vandaar deed hy zo sterke Vertoogen
aan het Hof van Weenen, en drong hetzelve met zo grooten nadruk, door voor te
stellen, dat men een gedeelte zyner Staaten ter rechter tyd moest weeten te verliezen
om het overige te behouden, dat het gemelde Hof zyne toestemming gaf tot den
(*)
afstand van Silesien , van de stad Neisse, en van eene strook van Opper-Silessien;
te gelyk afziende van alle hulp tegen zyne vyanden. De Koning, welke de
dubbelhartigheid der Engelschen en der Oostenrykers kende, beschouwde deeze
aanbiedingen als strikken, welke men hem spande. En, om zich niet te laaten
misleiden door schoone woorden, welke hem ledig in zyne Legerplaats zouden
gehouden hebben, brak hy heimelyk op, zonder dat het door den vyand bemerkt
wierd, trok de Neisse over by Michelau, en kwam zich den volgenden dag nederslaan
by Katscher, terwyl een afgezonden hoop zich meester maakte van Oppein, het
geen men tot de bewaarplaats der leevensmiddelen schikte. Op deeze beweegingen
verliet de Heer van

(*)

Dat is, Neder-Silesien, gelyk uit den zamenhang blykt. Vert.
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Neuperg Neisse, en trok na Oppersdorff. De Koning trok om hem heen over
Friedland, en legerde zich te Steinau. Misschien verhaastten deeze verrichtingen
de onderhandelingen van Lord Hindford: hy kwam den Koning waarschouwen, dat
zyne onderhandeling een zo goeden uitslag had gehad, dat de Heer van Neuperg
gereed was Silesien te verlaaten, mits de Koning mondeling verklaarde, dat hy niets
tegen de Koningin zoude onderneemen. De vyanden vergenoegden zich met eene
mondelinge afspraak, welke den Staat geheele Landschappen, en aan de
krygsbenden, welke door krygsverrichtingen van elf maanden afgemat waren,
geruste winterkwartieren bezorgde. De verzoeking was sterk: de Koning wilde
beproeven, wat het gevolg van deeze redenwisseling zoude kunnen zyn. Hy begaf
zich in het geheim, alleen verzeld van den Colonel Goltz, na Oberschnellendorff,
alwaar hy vond den Maarschalk Neuperg, den Generaal Lentulus, en Lord Hindford.
Deezen stap deed de Vorst niet onberaden. Hoewel hy eenige reden had om zich
over Frankryk te beklaagen, dit misnoegen was niet sterk genoeg om met die
Mogendheid te breeken. Hy kende, by ondervindinge, de geneigdheid van het Hof
van Weenen; en konde 'er niets vriendelyks van verwachten: het was duidelyk, dat
de Koningin van Hongaryen zich niet schikte naar deeze overeenkomst, dan om
mistrouwen onder de Bondgenooten te zaaien, door dezelve ruchtbaar te maaken.
Men moest, derhalven, van de Oostenrykers, als eene voorwaarde sine quâ non,
vorderen, dat, indien zy in het allerminste de voorwaarden, op welke men tot een
vergelyk mogt komen, zouden verbreiden, zy daardoor den Koning recht zouden
geeven om de overeenkomst te verbreeken. De Koning was wel verzekerd, dat
zulks niet zoude missen te gebeuren. Lord Hindford hield aantekening van het
verhandelde, in naam van zynen meester. Men kwam overeen, dat Neisse alleenlyk
welstaanshalve zoude belegerd worden; dat de Pruissische troepen niet zouden
ontrust worden in de kwartieren, welke zy, zo in Silesien als in Bohemen, zouden
betrekken; en bovenal, dat, zonder de allerstrengste geheimhoudinge, alles, wat
men bepaald had, nietig en van geener waarde zoude zyn. Men moet bekennen,
dat, indien 'er eene noodlottigheid bestaat, zy vooral zich vertoond heeft ten opzichte
des Heeren van Neuperg, welke bestemd scheen om de vernederendste Verdragen
te maaken voor zyne Opperheeren. Kort daarna deed de Heer van Neuperg zyn
Leger den wech neemen na
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Moravien. De belegering van Neisse werd daarop terstond aangevangen: de stad
hield het niet langer dan twaalf dagen uit: de Oostenryksche bezetting was 'er nog
niet uitgetrokken, wanneer de Pruissische Krygsbouwkundigen 'er reeds de nieuwe
werken aftekenden, welke de plaats in het vervolg tot eene der goede vestingen
van Europa maakten. De stad ingenomen zynde, deed men het Leger scheiden:
een gedeelte trok in Bohemen, onder de bevelen van den Vorst Leopold van Anhalt;
eenige regimenten werden gebruikt tot het insluiten van Glatz, en het overige der
benden, onder de bevelen van den Maarschalk Schwerin, vestigde zich in
Opper-Silesien.
De Hertog van Lotharingen, welke zich te Presburg bevond, zich vleiende, dat
de Koning mondelinge afspraaken even als Verdragen van Vrede zoude
(*)
beschouwen , schreef aan denzelven, om zyne stem te verzoeken by de verkiezing
van eenen Keizer. Het antwoord was verplichtende, maar geschreven in een
duisteren en zo verwarden trant, dat de opsteller zelve 'er niets van begreep.
De Veldtocht, elf maanden na het inrukken in Silesien, gesloten zynde, ontving
de Koning de hulde van zyne nieuwe Onderdaanen te Breslau, van waar hy na
Berlyn keerde. Hy begon nu de oorlogskunst te leeren door zyne misslagen; maar
de zwaarigheden, welke hy was te boven gekomen, waren slechts een gedeelte
van die, welke men nog moest overwinnen, om het groote werk te veltooien, het
geen hy ondernomen had tot volmaaktheid te brengen.’
Daar nu deeze soort van wapenstilstand tusschen Pruissen en Oostenryk een
netelig onderwerp, en de stap des Konings zorgelyk was, zo vindt Z.M. het
noodzaaklyk, de geheime beweegreden daarvan te ontvouwen. Zulks doet hem,
na 't afloopen van dit verslag, de zaaken van een weinig hooger weder ophaalen,
om 'er, op deeze wyze, meerder licht aan by te zetten.
‘Het oogmerk van den oorlog (zegt hy,) welken de Koning ondernomen had, was
Silesien te veroveren: dat hy

(*)

Zoude dan, volgens des Konings gedachten, een mondeling gegeven woord niet even
verbindende zyn als eene schriftelyke en met zegel bevestigde belofte? De ongemeen groote
bekwaamheden en verrichtingen van den overleden Vorst hebben hem met reden den
grootsten roem verworven: hoe wenschelyk ware het geweest, dat zyne zedelyke beginsels
en gedrag denzelfden lof verdiend hadden! Vert.
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verbindtenissen aanging met Beieren en Frankryk, geschiedde alleen om dit groote
einde te bereiken: maar Frankryk en deszelts Bondgenooten leiden toe op geheel
verschillende oogmerken De Staatsdienaaren te Versailles waren in de vaste
verbeeldinge, dat het gedaan was met de Oostenryksche magt, en dat men dezelve
voor altoos zoude vernietigen. Zy wilden, op de puinhoopen van dit gebied, vier
Mogendheden vestigen, welker krachten elkander onderling konden opweegen, te
weeten de Koningin van Hongaryen, welke het Koningryk van dien naam, Oostenryk,
Stiermark, Karinthie en Carniole zoude behouden; den Keurvorst van Beieren, welke
meester zoude zyn van Bohemen, Tyrol en Brisgau; Pruissen, dat Neder-Silesien
zoude hebben; eindelyk Saxen, by welks overige bezittingen men Opper-Silesien
en Moravien zoude voegen. Deeze vier nabuuren zouden zich nimmer op den duur
met elkander hebben kunnen verdraagen, en Frankryk maakte zich gereed om de
rol van scheidsman te speelen, en te heerschen over Vorsten, welke het zelve zoude
aangesteld hebben. Men meende dus de gebruiken der Roomsche Staatkunde, in
de bloeiendste tyden van dat Gemeenebest, te hernieuwen. Dit ontwerp was
onbestaanbaar met de Duitsche Vryheid, en strookte geheel niet met des Konings
bedoelinge, welke aan de vergrootinge van zyn Geslacht arbeidde, en wel verre
was van zyn krygsvolk op te offeren, om zelve zich mededingers te maaken, en te
verwekken. Indien de Koning zich gesteld had tot het slaafsche werktuig der Fransche
Staatkunde, zoude hy zelve het juk bereid hebben, het geen hy zich zoude hebben
opgelegd: hy zoude alles voor Frankryk hebben gedaan en niets voor zichzelven,
en misschien zoude het Lodewyk den XV gelukt zyn een weezenlyk bestaan te
geeven aan die algemeene Heerschappye, waarvan men het ingebeelde ontwerp
wil toeschryven aan Karel den V. Laat ons hierby voegen, dewyl wy alles moeten
zeggen, dat, indien de Koning met al te grooten yver de krygsverrichtingen der
Fransche troepen ondersteund had, derzelver bovenmaatige voorspoed hem zelven
onder het juk zoude gebragt hebben. Van Bondgenoot zoude hy Onderdaan zyn
geworden; men zoude hem verder voortgesleept hebben, dan zyn oogmerk was,
en hy zoude zich in de noodzaaklykheid bevonden hebben van in alles de begeerten
van Frankryk toe te stemmen, by gebrek van magt om 'er wederstand aan te bieden,
of Bondgenooten te vinden, welke hem konden helpen om zich uit deeze slaavernye
te redden. De voorzich-
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tigheid scheen, derhalven, van den Koning eene gemaatigde handelwyze te vorderen,
door welke hy een soort van evenwicht konde vestigen tusschen de Huizen van
Oostenryk en van Bourbon. De Koningin van Hongaryen was op den rand der steilte:
eene wapenschorsing gaf haar middel om adem te haalen, en de Koning was
verzekerd, dat hy dezelve zoude kunnen verbreeken, wanneer hy het gevoegelyk
mogt oordeelen, dewyl de Staatkunde van het Weener Hof hetzelve drong deeze
verborgenheid te verbreiden. Laat ons, tot nog verdere rechtvaardiging des Konings,
hierby voegen, dat hy ontdekt had, hoe de Kardinaal van Fleuri heimelyk verstand
hield met den Heere van Stainville, Staatsdienaar des Groot-Hertogs te Weenen.
Hy wist, dat de Kardinaal volkomen bereid was de Bondgenooten van Frankryk op
te offeren, indien het Hof van Weenen hem Luxemburg, en een gedeelte van
Braband, aanbood. Het kwam 'er, derhalven, op aan, om de zaaken met
voorzichtigheid te behandelen, en zich niet te laaten voorkomen door een ouden
Staatkundigen, welke, in den laatstvoorgaanden oorlog, met meer dan één gekroond
hoofd den spot gedreven had.
Weldra bevestigde de uitkomst het geen de Koning voorzien had, raakende de
onbescheiden praatzucht van het Hof van Weenen. Hetzelve verbreidde het
voorgewende Verdrag met Pruissen, in Saxen, in Beieren, te Frankfort aan den
Main, en overal, waar het zyne zendelingen had. De Graaf van Podewils,
Staatsdienaar der buitenlandsche zaaken, was gelast geweest op zyne terugkomst
uit Silesien over Dresden te reizen, om dit Hof te polsen, het geen, zonder ophouden,
zeer veel yverzucht en kwaadwilligheid had doen blyken omtrent alles, waarby
Pruissen belang had. Hy vond 'er den Maarschalk van Belle-Isle, woedende over
het geen hy kort te vooren gehoord had van zekeren Koch, eenen Zendeling van
het Hof van Weenen. die, na hem vredes-voorslagen gedaan te hebben, welke de
Maarschalk van de hand wees, hem verklaarde, dat zyn Hof, in allen gevalle, de
zaak met den Koning van Pruissen had bygelegd. Nog meer: de geheele stad
Dresden was overstroomd met briefjes, welke de Saxers waarschouwden den tocht
hunner troepen na Bohemen op te schorten, dewyl de Koning van Pruissen, verzoend
zynde met de Koninginne van Hongaryen, zich gereed maakte om eenen inval in
de Lausnitz te doen. De achterdochtige beschroomdheid des Graaven van Bruhl
werd gerust gesteld door de onverschrokken standvas-
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tigheid des Graaven van Podewils, en de Saxers trokken in Bohemen. Terwyl dit
gebeurde, gaf de Keurvorst van Beieren den Koning kennis van eenen brief der
Keizerinne Amelia, welke hem vermaande zich met de Koninginne van Hongaryen
te vergelyken vóór Wintermaand, dewyl anders die Vorstin zich verplicht zoude
vinden de voorafgaande voorwaarden, waaromtrent zy met de Pruissischen was
overeengekomen, te bekrachtigen. Dit gedrag van het Hof van Weenen ontsloeg
den Koning van alle zyne verbindtenissen. In het vervolg deezes Werks zal men
zien, dat dit Hof zyn gebrek aan stilzwygendheid duur betaalde.’

Vervolg op M.N. Chomel, Algemeen, Huishoudelyk, NatuurZedekundig- en Konst-Woordenboek, door J.A. de Chalmot. Verrykt
met Kunstplaaten. Achtste Stuk. Te Campen by J.A. de Chalmot,
en te Amsterdam by J. Yntema, 1789. In gr. quarto.
Gemerkt men steeds met dezelfde oplettendheid den aangevangen taak, ter
leerzaamer uitbreidinge van dit Woordenboek, blyft volvoeren, zo behelst dit Stuk
weder op nieuw eene groote verscheidenheid van aantekeningen, zo ter ophelderinge
van voorige, als ter vervullinge van eertyds niet geplaatste Artykelen. Om, naar
gewoonte, uit den aangevoerden voorraad, weder eene byzonderheid mede te
deelen, zullen wy ons bepaalen tot het geen hier, wegens de Haanevegteryen, zo
in vroegere dagen, als in den tegenwoordigen tyd, gemeld wordt.
‘De KAANEVEGTERYEN, of Haane-Gevegten, zyn, (zegt de Schryver,) inzonderheid
by de Engelschen in gebruik, en verstrekken by die Natie tot eene uitspanning en
teffens wedspel, waarmede dikwils zwaare sommen gewonnen of verlooren worden.
De oirsprong van dit barbaarsch spel zegt men van de Atheeners afkomstig te
zyn, en wel by de volgende gelegenheid. Wanneer THEMISTOKLES met zyn leger
tegen de Persiaanen optrok, ontdekte hy op den weg twee vegtende Haanen; deed
'er zyn krygsvolk de oogen op slaan, en hield daar op de volgende reden tot zyne
Soldaaten. ‘Geeft acht; deezen vegten niet voor hunne huisgoden, voor de
gedenktekens hunner voorouderen, niet om glorie, niet voor de veiligheid hunner
kinderen, maar
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alleen, om dat de een niet uit den weg wil gaan voor den anderen.’ Dit moedigde
de Grieken zodanig aan, dat zy op de hardnekkigste wyze streeden, en eene
volkomen overwinning op de Persiaanen behaalden, waarop het Haanengevegt,
door eene byzondere wet, bevolen werd jaarlyks by de Atheners te oeffenen.
Alhoewel de oude Grieken zich vry wat lieten voorstaan op hunne beschaafdheid,
alle andere Volken barbaaren noemende, heeft egter de Heer PEGGE klaarlyk
beweezen, in een tractaat, 't welk in het derde deel van de Archoeologia geplaatst
is, dat zy de stichters waren van deeze wreede onmenschelyke wyze van zich te
vermaaken. De inwooners van Delos waren groote liefhebbers van dit spel, en
Tanagra, eene Stad in Boeotia, het Eiland Rhodes, Chalcis in Euboea, en het land
van Media, waren vermaard wegens het edelmoedig en voortreflyk ras deezer
Vogelen. Het blykt dat zy byzondere manieren hadden om hen tot den stryd te
bereiden. Het Haanengevegt was eene instelling, die gedeeltelyk Godsdienstig en
gedeeltelyk Staatkundig was te Athenen, en werd 'er in stand gehouden met
oogmerk, om de zaaden van heldenmoed daar door aan te kweeken in de
gemoederen hunner jeugd; maar het werd naderhand misbruikt en averechts
toegepast, daar zo wel, als in de andere deelen van Griekenland, tot een gemeen
onthaal en tydverdryf, zonder eenig zedelyk, staatkundig of Godsdienstig oogmerk,
zo als het tegenwoordig nog gevolgd en geoeffend wordt in Engeland.
Het is eene beweezen zaak, dat de Romeinen, die dit, met veele andere dingen,
van de Grieken ontleenden, zo wel van Kwakkels als van Haanen tot dit vegten
gebruik maakten. De eerste oirzaak van den twist tusschen de twee broeders,
BASSIANUS en GETA, zoons van den Keizer SEPTIMUS SEVERUS, werd gebooren,
volgens HERODIANUS, by gelegenheid van het vegten hunner Haanen en Kwakkels.
Haanen en Kwakkels, afgerecht met oogmerk van met elkanderen te vegten tot den
laatsten adem, tot vermaak van het volk, zyn menigvuldige maalen door de
Romeinsche Schryvers met groote gepastheid vergeleeken, met de Zwaardvegters
onder de benaaming van Gladiators bekend. De vaders van de Christelyke Kerk
vaaren met veel iever uit tegen de schouwspelen van de Arma - het brooddronken
storten van Menschenbloed in spel. Men zou gedagt hebben, dat met dit, insgelyks
het Haanengevegt zou afgeschaft zyn geworden, onder de
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zagtaartigheid van het Christendom; maar het was voor deeze verlichte eeuw
bewaard, om, op nieuw, en met verzwaarende omstandigheden van wreedheid, dit
spel te oeffenen. De vasten-avond moord van dit moedig en nuttig Schepzel is wel
aan 't verminderen; maar de gedrochtelyke vertooning van barbaarschheid, het
Koninglyk Gevegt en diergelyken, zyn en blyven in Engeland nog in volle kragt een afschuwlyke vlek op het mannelyk karakter van de Britten! Het is waarschynlyk
dat het Haanengevegt eerst door de Romeinen in het Eiland Brittanje is ingevoerd;
maar de Vogel zelvs was aldaar vóór den inval van CAESAR.
WILLIAM FITZSTEPHEN, die het leeven beschreef van den vermaarden BECKER,
Aartsbisschop van Canterbury, in de Regeering van HENDRIK DEN II, is de eerste
der Engelsche Schryvers die van 't Haanengevegt gewag maakt, beschryvende het
zelve als een Spel van Schooljongens op vastenavond. Het toneel of de Haanenmat,
schynt het, was de School, en de Meester de opziener en bestierder van het spel.
Van deezen tyd ten minsten, heeft deeze vermaaklykheid, hoe ongerymd, en zelvs
godloos, onder de Engelschen aangehouden; het bleef duuren, hoewel afgekeurd
en openlyk verboden, in de Regeering van EDUARD DEN III, en HENDRIK DEN VIII. Het
is den naam gegeeven van Koninglyke uitspanning, en het is eene bekende zaak
dat de Haanemat te Whitehall opgeregt werd, door een gekroond Hoofd, om meer
luister aan het vieren van dit spel by te zetten; maar het werd weder verboden door
eene Acte, onder het bestier van CROMWEL in 1654. Zyne laatst overleedene
Majesteit, GEORGE DE II, toonde 'er zich afkeerig van, en Haanengevegten waren
onder het getal der verderffelyke plaatzen van vermaak, die uitdruklyk verboden
werden door de roemwaardige Acte van het vyf- en twintigste jaar zyner Regeering.
Thands, tot verbaazing van alle goede Menschen, geschieden weder bloedige
gevegten en Koninglyke stryden, ieder winter, in eene heimelyke Haanenmat in het
perk van St. James, niet verre van het Paleis.
‘Ook zyn de Inwooners van Sumatra en in andere plaatzen van Oost-Indiën, zeer
gesteld op diergelyke Haanengevegten. Hun vegtplaats is een plek op een vlakken
grond, of een opgerigt theater: omslooten met staaken, buiten welke de toekykers
staan; niemant dan die vegten laaten, of 'er deel in neemen, mogen binnen dit
afschutzel
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komen. Iemant, die een hoog denkbeeld heeft van zynen Haan, en achting voor
zyn beest, laat het niet vegten dan onder een zeker getal van Dollars, welke hy in
orde op den grond nederligt. Zyn armer party is, misschien, buiten staat een halven
Dollar te laaten vervegten. De bystanders maaken de som vol, en ontvangen, als
het welgelukt, naar evenredigheid van het toegelegde. Een Vader beval, op zyn
doodbedde, zyn Zoon, de eerste gelegenheid de beste waar te neemen, om een
Haan te laaten vegten, en 'er een som onder te verzetten, gelyk aan zyne geheele
bezitting, zich verzekerd houdende dat dezelve onwinbaar was. Haanen van dezelvde
kleur laat men nooit tegen elkander vegten, maar een graauwe tegen een zwarte,
een geele tegen een roode, enz. Men doet veel moeite om ze te voeden en op te
brengen. Deeze Haanen worden dikwils behandeld, en gewend in 't openbaar zich
te vertoonen om schuwheid te voorkomen. - Strydig met de Engelsche gewoonte,
mag de eigenaar, geduurende het gevegt, zyn Haan behandelen; een veer uit het
oog haalen, den bek van bloed zuiveren. Wanneer een Haan gedood is, of wegloopt,
moet de overwinnaar genoeg kragts over hebben, om drie keeren op de party te
pikken, die hem, ten dien einde, wordt voorgehouden, of anders is het even spel:
somtyds plaatst een wel afgericht Haanenvegtersbaas den kop van zyn verwonnen
Vogel in zulk een schrikbaarende houding, dat deeze den ander verschrikt, en buiten
staat stelle de beslissende proeven zyner overwinninge te geeven. De Haanen
worden nimmer geknipt, maar vegten in volle veeren. De Kunstspoor, op Sumatra
in gebruik, gelykt in gedaante naar het blad van een Zabel: en is een vernielender
werktuig dan die in Engeland den Haanen wordt aangedaan. 't Gebeurt zeldzaam,
dat de beide Haanen het gevegt overleeven.

Proeven van Poëtische Mengelstoffen, door het Dichtlievend
Kunstgenootschap, onder de Spreuk: Kunstliefde spaart geen
vlyt, en Prysverzen. XIIde Deels 2de Stuk. Te Leyden by P. van der
Eyk en D. Vygh, 1789. In gr. octavo, 142 bladz.
Het was geen onaartige inval van den Engelschen Dichter COLMAN, die, wanneer
hy door de straaten van
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Londen wandelende, voor zeker huis geschreven vondt, deeze Winkel verkoopt uit,
daar aanleiding uit nam, om zyne Poëtische Winkel ook eens uit te verkoopen.
Gelukkigerwyze had hy geen geheel slegte of verlegen stoffen in zyn Magazyn, zo
dat hy zyne koopers zoo min bedroog, als hy zyne waaren onder den prys verkogt;
dat anders gemeenlyk de roem is, door welken zodanige Winkels hunne koopers
lokken.
Het Haagsche Dichtlievend Genootschap, dat eerst jaarlyks een geheel Deel van
deszelfs Poëtische Mengelstoffen uitgaf, heeft nu zedert eenige jaaren noodig
geoordeeld, om maar een half Deeltje te geeven; en evenwel schynt deszelfs
voorraad van goede stukken nog zo gering te zyn, dat een naauwkeurige schifting
nog wel de helft minder zou toelaaten. Men kan zekerlyk, ook in het letterkundig
vak, alle jaar, of altyd, uitverkoopen: eenige Winkeliers hebben dat in gebruik gebragt;
maar deeze doen ook telkens weer een frisschen voorraad van Producten op, zo
dat, wel verre van te blyken, dat hunne Winkels uitverkogt worden, het graag en
aanhoudend vertier de Waaren hoe langer hoe schooner doet worden. En eigenlyk
is het dit, dat wy in de Verzamelingen der Haagsche Kunstgenooten niet kunnen
vinden; en mogelyk nimmermeer zullen vinden, zoo lang zy zich aan hunne gewoonte
verplicht rekenen, om Jaarlyks een bepaald getal bladzyden met vaarzen in het licht
te geeven. Het Genootschap telt verscheiden bekwaame Dichters onder zyne Leden;
maar de grootste Geniën zelf zyn niet altoos tot dichten geschikt. Hier onderscheidt
de Dichter zich van den Handwerker, en Koopman.
Dan, om tot dit XIIde Deels 2de Stuk in 't byzonder te komen; het Genootschap
deelt daar eerst eenige Mengelstoffen, en vervolgens de Prysvaarzen, in mede,
welke het, op de uitgeschrevene stoffe, de verhevenheid van het Euangelie, met
den gouden en zilveren eerpenning bekroond heeft. De Heeren JACOBUS VAN EGMOND
en THOMAS KAAS zyn 'er Dichters van; doch of hunne stukken, op zommige plaatsen,
niet meer de kenmerken van een koel betoog, dan van dichterlyk vuur aanduiden,
geeven wy hun zelven, en hunne beoordeelaars in overweging. Onder de
Mengelstoffen heeft men eenige stukjes die niet onaartig zyn. Wy deelen het minste
niet mede, wanneer wy het volgende afschryven.
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Geen regel zonder uitzondering.
Een Generaal van Lodewyk
Den Koning van het Lelyryk,
Had, noch in jeugd noch ryper jaaren,
Zich ooit gestoord aan lyfsgevaaren;
Konde immer 't Legerhoofd voorzien,
Dat, door den vyand 't hoofd te bien,
Met moed, met heldenvuur en krachten,
Zyn Vorst de zege stond te wachten,
Dan neemt hy toevlucht tot myn' held,
Wien roem en glorie steeds verzelt,
Wiens spreuk, verwinnen is of sterven!
Gewoon zyn' arm in bloed te verven,
Keert hy getrou aan eed en plicht,
(1)
Met Caesars spreuk op het aangezicht.
Doch, schoon de naam van held te weezen,
Voor geenen vyand ooit te vreezen,
En die van zeer Godsdienstig, ja!
(2)
Niet altyd zyn Sinonima,
Hem kost toch, hy de eerste eigenschappen,
Noch seest, noch vastendag, ontsnappen,
Biegt om een haverklap, en is,
Voor dag en daau, reeds in de mis.
Zyn zoon, wien, met de kiem van 't leeven,
Den heldenmoed ware ingegeeven,
Was egter ongelukkig, schoon
Hy in het vuur zich toont den Zoon,
Den Zoon van zulk een Vader waardig;
Vol moed, steeds dapper, altyd vaardig,
Krygt egter, raakt hy aan den dans,
De nederlaag in de oorlogskans.
Met reden op fortuin verbolgen,
Had hy haar nukken vaak verzwolgen,
En egter de eerzugt eens soldaats
Heeft iets byzonder delicaats;
Aan wien toch voegt het hem te klaagen?
Papa, het hoofd van zyne maagen,
Den kamerjonker van Belloon,
Ontmoet hy dan op deezen toon:
Toen ik maar pas 't geweer kost noemen,
Hoorde ik myne onvertzaagdheid toemen,
Ik heb den kryg, die thans me ontëert,
Naar regels van de kunst geleerd,

(1)
(2)

Veni, vidi, vici.
Woorden van ééne betekenis.
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Een' ander zie ik lauren plukken,
De vyand hakt myn volk aan stukken,
'k Heb daarom myn gehoorzaamheld
Thans aan den oorlog opgezeid!
Zagt! zagt, myn Zoon! wat meer sedatie,
Uw jeugdig bloed in agitatie
Voert op uw geest te veel gezag,
Indien myn raad nog iets vermag,
Zo bidde ik u, bedenk u nader,
Neem dan een voorbeeld aan uw Vader,
Zie hoe ik, op den weg van eer,
Gestaag met lauren wederkeer;
Maar volgme ook met uw veneratie
Als ik der lieve vrou van gratie
Te Scherpenheuvel hulde doe;
Gy ziet met welk een ernst, en hoe
Aanhoudende ik de Misse hoore,
Dat u dees eerdienst toch bekoore;
Eet zelf geen soup, tot geenen prys,
Daags voor Sint Jan of Sint Matthys;
Houd voor den Priester niets verhoolen,
Biegt alle uw misdaên, al uw doolen,
Eene eigenschap der dartle jeugd,
Dan zal, myn ouderdom tot vreugd,
Uw roem, by 't klimmen uwer jaaren,
Zich steeds aan de overwinning paaren.
Al nog een' oogenblik gehoor?
Denk, bid ik u, eens beter door:
Papa! wat is dan toch de reden?
Hoe zal ik dit dan best ontleden?
Heeft Marlborough, neen zo 'k vertrou,
Iets meer op met de lieve vrou
Van Hal, Lorette of Scheipenheuvel
Dan met des Paussen voetenëuvel?
Meer met een kerklyk lnstituut
Dan met een' Fluiter of recruut?
Gaat hy ter mis? bezoekt hy kerken?
En pleit hy voor de goede Weiken?
Wel ja hy! even als Armyn,
Of Besa, Luther en Calvyn.
Wie zag hem immer in de vasten
Zich door de biecht van zonde ontlasten?
Hy eet, op witten donderdag,
Pastyen die men roemen mag,
Kapoen en rosbief met een gratie,
Als of Sint Pieters dispensatie,
Die hy welëer van Rome ontving,
Thuis in een schilpadlystje hing;
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En egter zal 't een waarheid blyven,
Geheel Parys zal ze onderschryven,
Had ons de Hemel niet gered,
By Hochstet en by Malplaquet,
Lang had de Chef der Anglomannen
Ons reeds naar 't vagevuur gebannen.
'k Heb van geen regel ooit gehoord,
Die zich aan geen exceptie stoort.

Proeve van stigtelyke Gedichten, voor eenvoudige deugdzaame
menschen. Door Martinus Langeveld, Oud Burgemeester en Raad
der Stede Beverwyk. Te Amsterdam by D.M. Langeveld, 1789. in
8vo. 64. bladz.
Het woord eenvoudig, dat nu eens onnozel of simpel, en dan weêr, trouwhartig,
zonder erg of list, betekent, schynt op den tytel reeds aan te duiden, welke soort
van Lezers de maaker eigenlyk bedoelt te stichten. Zyn oogmerk kan in deezen
zeer goed zyn, maar of de uitwerking zo zal wezen, hebben wy rede om aan te
twyffelen. Ten minste dit kunnen wy verzekeren, dat hy, die door dit boeksken
gesticht kan worden, nog op dien graad van eenvoudigheid moet staan, dat hy in 't
geheel geen denkbeeld van dichterlyk genie, noch van eenige taalkunde, heeft. De
stoffen alleen zyn goed.

De Familietwist, Blyspel in vyf Bedryven. Naar het Russisch van
Haare Majesteit, Catharina de Tweede, Keizerin aller Russen. Uit
het Hoogduitsch vertaald. Te Amsterdam by A. van der Kroe en
A. Capel, 1789. In octavo, 108 bladz.
In dit Toneelspel wordt ons het haatlyke der agterdogt verwekkende
kwaadspreekendheid ten leevendigste afgemaald. De snapzugtige argdenkende
Muschin, die vermaak schept in 't brouwen van oneenigheden, byzonder door
wantrouwen in te boezemen, wikkelt het voorheen alleszins gelukkig Huisgezin van
Pankras Sobrin, benevens die geenen, welken 'er eenige betrekking toe hebben,
in rustverstoorende onlusten. Prelesta, die, tot vreugde haarer Ouderen, met Dobrin
staat te huwen, wordt tegen Dobrin opgezet; en tevens by Dobrin verdagt gemaakt:
de Ouders van Pielesta worden tegen Dobrin, ja ook tegen elkander ingenomen;
en Predin, een boezemvriend haares Vaders, geraakt in onmin met zynen ouden
vriend. Ook brengt die zelfde Muschin te wege, dat Johan Sobrin (de Zoon) tegen
den Vader opgehitst werdt, 't welk den Vader moeilyk maakt. Zelfs verwekt Muschin
tuschen twee Dienstbooden, Trofim en Mawra, die elkander reeds wel verstonden,
onmin. Met één woord, hy verspreidt onder allen
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een geest van verwarrende oneenigheid. Dan ten laatste ontdekt Pankras Sobrin
dat de verfoeilyke Muschin de eenige bron wel is van alle die verdrietlykheden;
waarop hy hem doet vertrekken, met verbod van immer weder in zyn huis te
verschynen. Na deeze ontdekking komt alles weder in behoorlyke orde; en 't Huwelyk
van Prelesta met Dobrin staat nu den gewenschten voortgang te hebben; terwyl
ook Trofim en Mawra zig eerlang egtlyk zullen vereenigen. - De eigenaartige werking
der verschillende characters is in dit stuk zeer wel in agt genomen; en bovenal wordt
de handelwyze van zulke onrustzaayers, als Muschin en zyns gelyken, zeer juist
afgemaald. Het volgende Toneelgesprek tusschen Sobrin en Muschin, dat het
bovengemelde wegens het beloop van dit spel opheldert, kan hier van tevens ten
voorbeelde dienen. Op het zeggen van Sobrin, dat hy zig nog niet kan bepaalen,
omtrent den aankoop van een huis, waarover hy met Muschin in onderhandeling
geweest was, vervolgt het gesprek aldus.
MUSCHIN.

Dat kan ik zeer wel gelooven, .... Men zegt: dat het in uw
huis.... niet alles.... naar uwen wensch gaat.
SOBRIN.

Tot heden is alles zoo gegaan, als ik het gewenscht heb.
MUSCHIN.

Op onze ronde aarde is niets bestendig.... Ook kunt gij, ten
opzichte uwer tegenwoordige omstandigheden.... zo veel minder....
zonder veelerlije zorgen zijn.
SOBRIN.

Het koopen of niet koopen van een huis kan daar weinig toe
doen.
MUSCHIN.

Dat is wel waar.... maar in eene Familie.... zijn verschillende
wenschen.... en de een wil dat.... wat den ander tegen de
borst is.
SOBRIN.

Ik leef met mijn Vrouw stil en gerust, en onze kinderen zijn ons
gehoorzaam.
MUSCHIN.

De Vrouwen leven met hunne Mannen altoos stil en gerust,
wanneer de Mannen zich naar hunnen wil buigen.
SOBRIN.

Dat voorbeeld volg ik niet: mijn Vrouw schikt zich naar mijnen wil.
MUSCHIN.

De grootste kunst van de vrouwelijke kunne bestaat gewoonlijk....
daarin... dat de Vrouw den Man weet te overreeden... even of
zij hem gehoorzaamt,... ten zelfden tijde, wanneer zij hem naar
haaren wil omleidt. Ha! ha! ha!
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SOBRIN.

Myn Vrouw is zo doorsleepen niet, en geheel zonder arglistigheid.
MUSCHIN.

Zo oordeelt men juist.... niet overal. Ha! ha! ha!
SOBRIN.

Men mag daarover oordeelen, zo men wil, maar indedaad is
het zo.
MUSCHIN.

Wie zou het toch beter weeten dan gij zelv'?
SOBRIN.

Ik heb bovendien weinig omgang, en leef stil met mijn Huisgezin.
Mijne Vrienden bezoeken mij; of ik hen: hun getal is niet
groot, en de voornaamste onder hen is Predin.
MUSCHIN.

Wie? - Predin?
SOBRIN.

Ja, Predin.... Waarom baart u dat zo veel verwondering?
MUSCHIN.

Zoo mijn Heer.... niets.... 't is maar.... ha! ha! ha!
SOBRIN.

Neen; zeg het mij maar.... wat hebt gij tegen hem?
MUSCHIN.

Ik? .... ik heb niets tegen hem.... Mij schoot juist in de gedachten,
wat de lieden van hem zeggen.
SOBRIN.

Wat dan?
MUSCHIN.

Ik bid u, verschoon mij.... ik maak zwaarigheid om het naa te
vertellen.
SOBRIN.

Zeg het mij maar.... het mag wezen wat het wil.... Ik ben Predins
waare vriend.
MUSCHIN.

Dat gij zijn vriend zijt, daar twijffelt niemant aan; maar of hij
even oprecht omtrent u is.... dat is de zaak.
SOBRIN.

Wij zijn te zamen opgevoed, en groot geworden.
MUSCHIN.

Dat weet ik.... maar men zegt.... dat hij zig van zekere hartstogt
laat vervoeren.... zal ik zeggen van welke....? van liefde tot
uwe Gemalin.... En dat gij, mijn Heer, van beiden geregeerd,
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SOBRIN.

Ik?
MUSCHIN.

Ja, gij.
SOBRIN.

Ik? - ô dat is onmogelijk..... Dat is een groote leugen.
MUSCHIN.

Men zegt evenwel.... dat 'er ergens.... iets moet voorgevallen
zijn..... Maar wat raakt ons het gepraat der Lieden?.... Gij hebt
te veel verstand, mijn Heer Sobrin,.... om het Kaf niet van het
zuivere Koorn te kunnen onderscheiden.... Mogelijk heeft het aanstaande
Huwelijk van den Heer Dobrin tot deeze geruchten alleen
aanleiding gegeeven.... Hij zou.... zo men verhaalt.... veele
schulden hebben.
SOBRIN.

Wie? Dobrin?
MUSCHIN.

Ja, hij! .... Maar nadien hij met uwe dochter staat te trouwen.... zo
hoopt hij dezelve te kunnen betaalen, en wel door de
ondersteuning van uwe Gemalin, die hem begunstigt,.... waartoe
ook Predin de behulpzaame hand zal bieden.... als mede uw
Zoon..... Maar verdriet het u niet dit gesprek verder aan te
hooren?
SOBRIN.

Neen, spreek maar uit.
MUSCHIN.

De laatste, namenlijk uw Zoon.... heeft men belooft, dat men
hem uwe toestemming zal bezorgen, dat hij in vreemde Landen
kan reizen; als mede, dat men bij u eene vermeerdering der somme,
tot zijn onderhoud, zou trachten te bewerken..... Dan, nu
zou 'er een hinderpaal in den weg gekomen zijn.... nadien uwe
Dochter ondervonden heeft.... dat Dobrin.... ik geloof haast....
op uw dienstmaagd Mawra verliefd is.... zo dat zij hem thans
niet hebben wil..... Dit alles, meen ik, zou uw knecht Trofim....
ontdekt hebben.... dien gij daarover zoudt kunnen onderhouden.
SOBRIN.

Gij hebt mij, voor ditmaal, genoeg gewigtige zaaken voorgehouden.
Kom, volg mij; en verhaal mij dat alles nog ééns; en wat
omstandiger.
MUSCHIN.

Gaarne, mijn waarde Heer Sobrin.... gaarne.... zeer gaarne.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

214

Iets voor Studenten. Te Utrecht by G.T. van Paddenburg en Zoon,
en te Middelburg by P. Gillissen en Zoon, 1790. In gr. octavo, 184
bladz.
Zy, die het glibberige Academiespoor maar eenigzins kennen, bezeffen gereedlyk,
dat deugdzaame Ouders hunnen welopgevoeden Zoon, niet zonder eenige
angstvalligheid, grootlyks aan zyne eigene bestiering, geduurende den tyd, dien hy
op de Academie zal doorbrengen, overlaaten: en men kan 't des niet oneigen achten,
dat zy hem door leerzaame lessen en raadgeevingen de behulpzaanie hand bieden.
't Is in dat licht, dat men dit Stukje heeft te beschouwen; het welk deszelfs Opsteller
indiervoege ingerigt heeft, dat het, als behelzende iets voor Studenten, denzulken
met het hoogste regt aangepreezen moge worden; en alle de zodanigen die eenig
opzigt hebben op jonge Lieden, welken voor de Academie geschikt zyn, zullen wel
doen met hen te raaden, dat zy den inhoud van dit Geschrift ernstig ter harte neemen.
Het behelst twee voorafgaande hartlyke brieven der Ouderen, waarin zy, hoe sterk
ook overtuigd van des Jongelings pryswaardige gemoedsgesteldheid, egter niet
kunnen nalaaten hunne beschroomdheid te openbaaren. Zulks noopt den Vader,
om hem, als 't ware, tot eene handleiding, een zeker opstel, 't welk hy vervaardigd
heeft, toe te zenden; waarin hy hem korte en welmeenende raadgeevingen, met
opzigt tot de voornaamste omstandigheden, waarin hy zig zal bevinden, mede deelt;
met eene trouwhartige vermaaning om 'er zyn gedrag naar te schikken. Op deeze
raadgeevingen volgen wyders nog twee welingerigte brieven van den Jongeling, zo
aan zynen Vader als Moeder, in welken hy, met eene dankbaare erkentenis voor
de dus ver betoonde tederheid, zyne verpligting erkent, en hun tevens de kragtigste
verzekering geeft, van zyn ernstig oprecht voorneemen, om aan hunne streelende
hoop, zo veel in hem is, te beantwoorden. - Men geeft ons, by de uitgave van dit
Stukje, te kennen, dat het zelve veelligt van een tweede, en mogelyk nog wel door
een derde gevolgd zal worden, 't welk wy met verlangen te gemoet zien; als
oordeelende dat de beoogde wyze van uitvoering, zo als wy uit den inhoud
opmaaken, haare nuttigheid kan hebben.
De hier medegedeelde raadgeevingen gaan, na eene algemeene aanmerking
over het gevaar aan 't welke de Academische Jeugd veelal is bloot gesteld, byzonder
over het gewigt des Academischen levens, de Studien, de Tydsverdeeling, de
Vermaaken en Uitspanningen, de Gezelschappen, en hoe men zig in dezelten
behoort te gedraugen. den omgang met bejaarde Lieden, den omgang met het
Vrouwlyke Geslacht, de Liefde, den omgang met Studenten en de Academische
Vriendschap, het waare en valsche denkbeeld van eer, en de tweegevegten,
mitsgaders over de Muzyk, het Teke-
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nen, het Schilderen, de Poëzy, en het Leezen in uuren van uitspanning; welk alles
ten laatste beslooten wordt, met eene vuurige aanpryzing van den Godsdienst, en
steeds uit Godsdienstige beginzelen te werken. - Men kan, uit den aart der genoemde
onderwerpen, gereedlyk nagaan, dat veelen derzelven, schoon ze hier elgenlyk met
betrekking tot het Academische leeven beschouwd worden, zodanigen zyn, die
insgelyks in andere betrekkingen plaats hebben, des de lessen daaromtrent ook in
andere omstandigheden voor jonge Lieden dienstig kunnen zyn. Van dien natuur
zyn, onder veele anderen, des Autheurs ernstige waarschouwingen, tegen de al te
groote intimiteit tusschen twee persoonen van beiderleie kunne, die men, maar al
te dikwils, als zo zuiver sentimenteel beschouwt, dat men denke geen gevaar te
loopen, met zig 'er in toe te geeven; waartegen hy oordeelt, dat men wel degelyk
op zyne hoede behoort te zyn.
‘Waan niet, (zegt hy,) dat er op deeze ondermaansche Waereld, tusschen de
beide Sexen, eene zogenaamde onstoffelijke Vriendschap kan plaats grijpen, welke
niet vroeg of laat in liefde verandert; zeker althans, niets is voor jonge, tedere,
gevoelige harten (uit welk een oogpunt men de zaak dan ook beschouwen moge)
gevaarlijker dan zulk eene gewaande Vriendschap; want gesteld eens, dat zulk
eene Vriendschap van beide zijden met de zuiverste gevoelens en oogmerken
eenen aanvang neemt, zijt gij dan zeker genoeg van uw hart, om u te overtuigen,
dat geen tederer gevoelens veelligt vroeg of laat in het zelve zullen binnen sluipen,
en hebt gij vertrouwen genoeg op uwe deugd, om verzekerd te zijn, dat gij veelligt,
in een zwak oogenblik, niet tegen derzelver voorschriften zoud kunnen handelen?
Of is het u met zekerheid bekend, dat uwe Vriendin dezelfde sterkte van geest bezit,
met welke gij zelve waant begaafd te weezen, en dat zij, door haare zwakheid, haare
tedere gevoelens verraadende, uwe deugd daardoor niet aan het wankelen zal
brengen. Doch gesteld al eens, dat het mogelijk ware verzekerd te zijn, dat men de
striktste wetten der eerbaarheid nooit overschreeden zal, tot welke gevaaren en
onheilen kan zulk eene Vriendschap desniettegenstaande echter geen aanleiding
geeven?’ - Hier onderstelt de Autheur, in de eerste plaats, dat men ter wederzyde
ligtlyk den goeden naam zal verliezen; en buiten staat gesteld worden, om een
gelukkig huwelyk te doen; als mede dat zulk eene intieme verkeering, voor al het
Meisje, in gevaar stelt van door anderen niet aangezogt te zullen worden, het welk
haar van eene anders goede party versteeken kan doen blyven. - Dan dit is 't niet
alleen ‘Voeg,’ (vervolgt hy,) ‘Voeg daar bij, dat het voor weldenkende jonge Lieden, na
dat zij zulk een waare Vriendschap (zij mooge dan zo zuiver en onvermengd zijn
als men zig maar kan verbeelden) voor elkander gehad hebben, al zeer moeilijk,
zo niet onmogelijk is, om ooit, wanneer zij daarna met een ander getrouwd zijn, in
den Echt dat geluk en genoegen te smaa-
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ken, het welk zij zig anders hadden kunnen belooven: want verondersteld, dat die
voorige vriendschap waarlijk op de beste gronden van verdiende hoogagting en
eerbied gevestigd is geweest, hoe ligt kan het dan niet gebeuren, dat men, in
zommige gevallen en gelegendheden, vergelijkingen gaat maaken, tusschen zijnen
Echtgenoot of Echtgenoote, en zijn voormahgen Vriend of Vriendin, en dat men,
zelfs tegen zijn wil, zig met die rustverstoorende gedagte, bezield voelt: - Ik zoude
mogelijk met mijn voorigen Vriend of Vriendin gelukkiger geweest zijn in een Echt,
dan met mijnen tegenwoordigen Echtgenoot of Echtgenoote. Dit alleen is immer
genoeg om het huislijk geluk, voor altoos en onberstelbaar, te ondermijnen. Immers
onze gedagten hebben eenen onmiddelijken invloed op onze daaden, en hoe zeer
men het ook zou tragten te verbergen, zoude het egter kunnen gebeuren, dat die
geene, aan welke men verbonden is, het geheim eindelijk ontdekte; en dan, dan
had men niet alleen zijn eigen geluk, maar ook dat eener ongelukkige wederhelft,
voor altoos vernietigd. - Nog erger zoude het zijn kunnen. wanneer men in dezelsde
plaats, waar zig de voorige Vriendin bevond, woonagtig was. Men zoude in alle
geval, zo men pligtmaatig wilde handelen, de voorige gemeerzaamheid af moeten
breeken, en dit immers zou altoos veel moeite kosten: deed men het niet, men
zoude welhaast zijn goeden naam en dien zijner Vriendin in den grond helpen, en,
niet zonder eenigen grond van reden, den naarijver zijner Echtgenoote, of van den
Echtgenoot zijner Vriendin, gaande maaken; en was men dan waarlijk met die
ongelukkige gedagten, waarvan ik zo even gesprooken hebbe, bezield, dan zeker
zou men zig in allen deele in een allerongelukkigste omstandigheid bevinden, die
de schroomelijkste gevolgen zoude kunnen na zig sleepen. - Stel eindelijk het geval,
dat de Vriendschap, (want voor het tegendeel kan men tog nooit genoegzaam
instaan,) - dat de Vriendschap aan den eenen kant of aan weerzijden vroeg of laat
in liefde veranderde, doch dat men zich echter sterk bevond, om alle de verzoekingen
door te staan; welke zouden 'er dan evenwel de gevolgen niet van kunnen zijn,
wanneer gij en uwe Vriendin beide u in die omstandigheden bevond, van nooit eene
Echtverbintenis te kunnen aangaan, zonder elkander ongelukkig te maaken. Aan
den eenen kant zoudt gij dan uwe Vriendin buiten staat stellen, (zo gij in haar eene
liefde verwekt had, die zig zo ligt niet laat uitrooien, zo zij op goede gronden gevestigd
is, te meer, om dat 'er bij jonge Lieden tog altoos min of meer Romaneskerie onder
loopt,) van ooit met een ander gelukkig te kunnen zijn; daar gij aan uw kant immers
in het zelfde geval zoudt zijn: of zo gij al wat meer meester waart over uwe reden,
echter, daar gij een eerlijk hart hebt, nooit zoud kunnen besluiten, een Meisje, dat
door u ongelukkig geworden was, wanneer gij zaagt dat zij te zwak was om haare
hartstogt te kunnen overwinnen, geheel en al te verlaaten; en gij dus uwe dagen
van weerzijden, in het zugten over het gemis van en het wenschen
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naar een geluk, dat gij nooit zoud kunnen verkrijgen, zoud moeten slijten. - Gij kunt
u dan niet te zorgvuldig wagten voor eene al te fijn gesponnen vriendschaps
verbintenis met een meisje, die gij weet dat nooit, of die gij zelfs maar niet weet of
zij ooit uwe Echtgenoote worden kan. - Dat gij, om zeer goede en wijze redenen,
insgelijks een al te groote vriendschap met gehuwde Vrouwen, die nog in de jaaren
zijn om van zig te kunnen doen spreeken, vermijden moet, kunt gij nu genoegzaam
begrijpen; dit zal ik dierhalven niet nader behoeven te betoogen.’

Martin, of de herstelling der verdrukte onschuld. Eene Fransche
Geschiedenis, door W. Imme. Te Amsterdam by P.J. Uylenbroek
1789, In gr. octavo 157 bladz.
Twee voorheen uitgegeeven stukjes van eigen vinding, een Tooneelspel, Lucas en
(*)
(†)
Lucinde benevens de geschetste Dankbare , hebben den bekwaamen Imme
reeds, op eene loflyke wyze, doen kennen, als een oorspronglyk Nederlandsch
Schryver, en de lof, bierdoor behaald, ontvangt, door deezen Martin, insgelyks een
origineel stukje, regtmaatig eene vernieuwde toeneemende sterkte. Een vindingryke
geest, door oordeel bestierd, onder een leevendig gevoel van het aanminnige der
Deugd, stelt hem in staat, om, in zyne schryfwyze, te beantwoorden aan 't groote
oogmerk, dat hy zig voorstelt, ‘zyne leezers eenige oogenblikken aangenaam te
onderhouden, en leerzaam te stichten.’ Hier toe strekt deeze Geschiedenis met zulk
een streelenden indruk, dat ze een eigenaartigen invloed moete hebben, zelfs op
eenigzins koelzinnige Leezers, zo ze nog niet geheel en al verstooken zyn van allen
gevoel voor verstandlyk en zedelyk schoon. Het beloop der Geschiedenisse is
kortlyk als volgt.
Den deugdzaamen Martin valt, hoe armoedig hy ook zy, by het verbranden zyner
wooninge, niets zo smertlyk, als 't gemis zyner Dogter Sophie; te meer daar hy, wel
verzekerd dat ze uit den brand gered is, ten sterkste vermoedt, dat de Landheer
Dorival haar geschaakt heeft, tot een prooi van zyn vuilen wellust. Zulks doet hem,
met zynen Zoon Alcestis, na 't Kasteel gaan; daar verzekert hem Dorival op 't
plegtigste, dat Sophie niet op 't Kasteel, noch in zyne magt is; en bemerkende dat
Martin hem egter verdenkt, de hand gehad te hebben in haare vervoering, noodzaakt
hy Vader en Zoon, onder een dreigenden wraak, uit het Kasteel te vertrekken.
Vrugtloos spooren zy elders Sophie op; en, na verloop van eenige dagen, erlangen
zy huisvesting by den welge-

(*)
(†)

In 't Zedelyk Toneel by A. van der Kroe. Zie Alg. Vad. Letteroef. IV. D. bl. 606.
By den Uitgeever van deezen Martin. Zie N. Alg. Vad. Letteroef. I. D. bl. 45.
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zeten braaven Guillot, die hun arbeid verschaft, en een ruim onderhoud verleent.
Deszelfs Dogter Narcisse en Alcestis verlieven eerlang op elkander; doch Narcisse
wordt intusschen aangezogt door den ruim bemiddelden Colas, en deszelfs Vader
beweegt Guillot om dien aanzoek in te willigen. Dit noopt Alcestis om in stilte dit
Huisgezin te verlaaten; ten einde voor te komen, dat zyn verblyf de voltrekking van
zulk een gunstig Huwelyk niet belemmert of verydele. Hy volvoert zyn besluit op
eene geheime wyze; laatende alleenlyk een briefje aan Vader Martin agter, waarin
hy zyn bedoelde meldt, om naamlyk, in eene nabuurige Stad, by hunnen ouden
vriend André, zo lang te verblyven, tot dat Colas met Narcisse gehuwd zou zyn. Alcestis bereikt naauwlyks de Voorstad, of hy ontmoet aldaar toevallig zyne Zuster
Sophie, in armoedige omstandigheden, onder welken zy haare schande gehoopt
had te verbergen. Hy, haar erkennende, zoekt haar te beweegen tot nadere
opheldering; en, op zyn sterken aandrang, ontvouwt zy eindelyk haar lot. Hy hoort,
tot innerlyke smerte zyner ziele, dat Dorival reeds over haare kuischheid had
gezegenpraald; dat zy, in een gevoelig naberouw over haar wanbedryf, hem al
ontvlugt was, en zig had zoeken te verbergen, eer hy met Vader Martin aan 't Kasteel
kwam; als mede dat een by haar zynde wigt, ongeveer een en half jaar oud, de
ongelukkige vrugt haarer toegeevenheid voor Dorival was. - Op deeze ontdekking
keert Alcestis, die zyne Zuster mede een verslag gegeeven had van hun
wedervaaren, en zyne byzondere omstandigheden, na een herhaald overleg, met
Sophie, (spoediger dan hy zig voor zigzelven had voorgesteld,) weder na 't gehugt
't welk hy verlaaten had; brengende dus Sophie weder by Vader Martin. Deeze,
haar vergryp verstaande, is bitter op haar verstoord; doch wordt vervolgens met
haar bevredigd. - Midlerwyl had ook Vader Guillot verstaan, om welke reden Alcestis
zo heimlyk vertrokken was, en te gelyk de wederkeerige genegenheid van Narcisse
en Alcestis; dit had hem, eene waare hartsvereeniging ver boven een Huwelyk van
belang stellende, doen afzien van de egtverbintenis met Colas; waarop hy zyne
toeltemming gaf, tot het Huwelyk van Alcestis met Narcisse. Er was reeds een bode
na de verblyfplaats van Alcestis gezonden, om hem hier van te verwittigen; doch
de ontmoeting van zyne Zuster had zyne terugkomst verhaast. Hy vond des
onverwagt een voor hem gunstigen keer van zaaken; en 't Huwelyk werd voorts
weldra voltrokken, met de aandoenlykste vreugde der Gelieven, en tot hartlyke
blydschap zo van Martin als van Guillot die met hunne kinderen in één Huisgezin
verbleeven; doch de laatste deelde niet lang in het genot van dit geluk; alzo de dood
hem spoedig overviel. - Na verloop van eenigen tyd, hooren zy, op een avond,
omtrent hunne woonplaats een jammerlyk geschrei; en na de oorzaak hier van
verneemende, ziet Alcestis etlyke boeren, die een jong mensch ondersteunen,
welke, by een val van zyn paard, deerlyk gekwetst was. Medelyden doet hem den
onge-
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lukkigen huisvesting verleenen, en dien verder alle mogelyke hulp toebrengen. Dan
't lydt niet lang of Alcestis ontdekt, dat het Dorival is: dit zet hem in eene soort van
woede; maar Martin beteugelt de driften van zynen Zoon, en zyne eigen gevoeligheid,
door eene deftige redeneering. - Intusschen verneemt Derival, wiens opkomst
hooploos is, waar, en onder welke persoonen, hy zig bevindt; hy doet daarop de
ernstigste betuigingen van berouw; erkent het kind van Sophie voor het zyne; en
rust niet, voor dat de Geestlyke, die hem in zyn doodsnood bystaat, onder
toestemming van Sophie en 't verdere Huisgezin, hem met Sophie egtlyk vereenigt.
Hy bezorgt wyders eene schriftlyke beschikking zyner goederen, ten opzigte van
Sophie benevens haar kind, en andere persoonen; en kort daarop geeft hy den
geest. - Dus zag Sophie zig in haare eer hersteld, en tevens in een ruim bezit van
tydlyke middelen. Zy hertrouwt eenige jaaren laater aan een nabuurig Edelman;
doch dit Huwelyk beleefde Martin niet; nademaal hy voor het zelve, (gelyk de
Schryver dit zyn leerzaam zedelyk verhaal besluit,) ‘na dat hy eenigen tyd het geluk,
(dat de Hemel hem voor zyne standvastige deugd en voor zyn onwrikbaar vertrouwen
op de voorzienigheid, in zyne kinderen, had geschonken,) met een dankbaar harte
had gesmaakt, zat van dagen, in de armen zyner kinderen overleed, en de waereld
een voorbeeld van waare Christelyke standvastigheid, in alle de onheilen dezes
levens, naliet.’

Anna, naar het Engelsch van Mejufvrouwe Burney. Vier Deelen.
Te Utrecht by B. Wild en J. Altheer, 1789. In octavo, 1022 bladz.
Anna was, op den ouderdom van drie of vier jaaren, een onbekend Weeskind; dewyl
haar Vader en Opvoedster beiden haar, door een spoedig sterfgeval, ontrukt waren,
op eene plaats, daar zy naauwlyks een etmaal of twee hun verblyf gehad hadden;
des niemand deeze Persoonen kende. In die omstandigheden nam een Predikant
het Kind, dat zig Anna heette, onder zyne bescherming, en tragtte vrugtloos de
naastbestaanden, door eene bekendmaaking van het gebeurde in een dagschrift,
uit te vorschen. Deeze daad had alleszins het voorkomen van een liefderyk bedryf;
maar men heeft in 't vervolg ontdekt, dat eigenbaat hem grootlyks daar toe
overhaalde; vermids hy genoegzaamen grond van verzekering bezat, dat een
nagelaaten Koffertje, 't welk even door hem ingezien was, en nu aan 't Kind
toebehoorde, hem wel schadeloos zou stellen. Hy gaf Anna eene geregelde
opvoeding; en hield haar voorts in de uiterlyke vertooning van een arm weeskind,
welks opkweeking hy ter harte nam. Onder dit voorkomen geraakte zy, na verloop
van eenigen tyd, toevallig, in 't Huisgezin van den Heer Mel-
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moth; daar zy, als een Kind aangenomen, een tyd lang gelukkig leefde: haar uiterlyk
gedrag werd gevormd, haar verstand beschaafd, en haar zedelyk gestel ten goede
bestierd; in welk laatste byzonder de hand had eene deugdzaame Gouvernante,
welke haar tevens opleidde tot alle Jufferlyke verrigtingen, die haar altoos, zelfs
wanneer haar gunstig lot, (dat toch een wankelen grond had,) eens een keer mogt
neemen, te stade konden komen. En dit, dit trof Anna, tot haar ongeluk. al vroeg.
Ze was naauwlyks veertien jaaren oud, of een wellustige belaagde haar, en wist,
ter bevorderinge van zyn snood oogmerk, te wege te brengen, dat Anna genoodzaakt
wierd, het Huis van Melmoth te verlaaten. Zins dien tyd was zy, door verscheiden
zamenloopende omstandigheden, aan veele wedervaaringen onderwoipen, die haar
op meenigerleie wyze het leeven bitter maakten; dat haar deugdzaam character,
onder smertlyke omstandigheden, nogthans doorstond. Dan, met den ouderdom
van twintig jaaren, namen deeze haare ongevallen een einde, by de gelukkige
ontdekking van haar geboortelot; waaruit bleek dat haar overleeden Vader geweest
was de Graaf van Trevianen, en zy zig, volgens het Grootvaderlyk Testament,
geregtigd vond, tot het volle bezit van de goederen der zeer aanzienlyke en by
uitstek vermogende Trevoniaansche Famille; in welker bezitting zy ook wel dra
gesteld werd. - Anna, nu Lady Trevianen, leefde voorts, overeenkomstig met haaren
stand, in een luisterryken staat, en behield in denzelven, zo wel als in den druk,
haar braaf character ongeschonden: bovenal betoonde zy zig, in hier toe betreklyke
omstandigheden, ten hoogste vergeevelyk, en by uitstek weldaadig. Te midden van
haaren gelukstaat had zy egter ook smertende verdrietlykheden; dan haar verstand
en deugd behield, hoewel met krenkinge haarer gezondheid, de overhand. En
eindelyk mogt het haar gebeuren het wenschlykste geluk te erlangen, door een
Huwelyk aan te gaan met den Heer Herbert; waar door twee Gelieven, die elkander
al vroeg beminden, doch welker Min door schynbaare onoverkomelyke hinderpaalen
gedwarsboomd was, met gunstige toestemming der Famille, in den Egt verbonden
werden.
Deeze Geschiedenis van Anna te wydloopig, om ze in eenige nadere
byzonderheden te schetzen, is doorvlogten met eene reeks van voorvallen, waar
in verscheiden persoonen rollen speelen, die in 't eene en andere voorval al wederom
werkzaam zyn; dat wel geschikt is, om de nieuwsgierigheid van den Leezer gaande
te houden, maar 't hem te gelyk wat moeilyk maakt, om alles uit elkander te houden;
en dus meer oplettendheid vordert, dan men gaarne aan een Roman wil besteeden.
Intusschen zyn de characters over 't geheel uitsteekend wel getroffen, zo ten goede
als ten kwaade, en recht geschikt, om het haatelyke der onreine wellust, in derzelver
werkingen en gevolgen, ten leevendigste af te maalen; mitsgaders een in veelerleie
omstandigheden en persoonen deugdzaam gedrag, op eene inneemende wyze,
ter navolginge voor te draagen.
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Nieuwe Algemeene Vaderlandsche
Letter-oefeningen.
Beschouwande Godgeleerdheid, door den Heer W.E. de
Perponcher. Te Utrecht by de Wed. J. van Schoonhoven, 1790. In
gr. octavo, 276 bladz.
In dit Geschrift geeft de Heer de Perponeher ene zeer wel aeneengeschakelde
ontvouwing der Godgeleerde Leerstellingen; verklaerd volgens de thans vry
algemeen heerschende denkwyze in onze Nederlandsche Kerk. Het is des een by
uitstek geschikt Handboek, voor alle de zulken, die, naer zodanig ene leiding, hunne
Belydenis staen te leeren, om Leden der Nederlandsche Kerke te worden; die 'er
dan ook vervolgens met vrucht gebruik van kunnen maken, om dien leiddraed, zo
ver ze denzelven bestendig overeenkomstig met Gods Woorden vinden, voortaen
in 't oog te houden. Zyn Ed. heeft dit Opstel, gelyk verscheiden anderen zyner
Geschriften, vermoedelyk eerst vervaerdigd ten dienste zyner Kinderen, en 't voorts
ten algemenen gebruike in 't licht gegeven; ter welker gelegenheid hy het zelve niet
ongepast met deze ernstige vermaning besluit.
‘O myne teeder beminde leerlingen! wier eeuwig welzyn ik zoo hartlyk wensche,
zoo vuurig van onzen barmhartigen God en Zaligmaaker afsmeek, en zoo opregtlyk,
in deeze bladen, bedoelde, by al wat u lief en dierbaar is, gedenk tog, in alle de
oogenblikken uwes leevens, tot welk eene gewigtige, tot welk een gedugte keuze,
gy hier geroepen zyt! Eeuwige zaligheid, of 't uiterst verderf! Wat in deeze waereld
kan, hier by, slegts een oogenblik in aanmerking komen? - Weet ook tevens, dat
niets, dan geloof, niets dan zulk een geloof als dat van Abraham, 't welk alles, alles
zonder onderscheid of bepaaling, aan God, de bron van alle Volmaaktheid, overlaat,
aan God, de Opperste liefde en waarheid, toevertrouwt, u, door alle de
twyffelmoedigheden, door alle de gevaaren van deezen staat, veilig heenen leiden
kan. En verlies
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nimmer uit het oog, dit smeek ik u, dat een al te diep onderzoek der moeilykste
stukken, waarby men alles begrypen, van alles reede weeten, alles navorschen wil,
wegens de enge paalen onzes verstands, de allergevaarlykste onderneeming is,
waaraan men zig kan waagen. Vliedt derhalven, in deezen, allen te ver gedreevenen
geest van onderzoek, die, in bedilzugt, uitloopen, en in 't einde ons verleiden zou,
om ons, tot Regters, over Gods werken en wegen, op te werpen. En wie zyn wy,
dat wy met onzen Maaker zouden twisten, of de onderzoekingen Godes vinden?
Draag desgelyks zorg, dat gy, in den Godsdienst, 't hartstogtlyke en de
verbeeldingskragt niet te veel of te sterk in werking brengt. 't Hartstogtlyke en de
verbeeldingskragt, uit den Godsdienst, te willen verbannen, zou een andere misslag
zyn, die meede haare kwaade gevolgen zou na zig sleepen; en de Bybel zelf geeft
ons 't voorbeeld, dat beiden, in deezen, hunne werking moeten doen. Maar hier is
de overmaat allergevaarlykst. Het werk der hartstogtlyke en der verbeeldingskragt
tog is te onbestendig, te ongelyk, en stelt ons aan te veel misleiding bloot. Het is
wel yverig, maar even in deezen yver onbedachtzaam en onvoorzigtig. Het schildert
ons dikwils eene geheel andere waereld, dan de geene, die is; en daaruit moet
noodwendig te leur stelling, uit de te leur stelling misnoegdheid, volgen, en deeze
is eene der allergevaarlykste gemoedsgesteldheeden, waartoe men vervallen kan.
Een stil, eenvoudig, bedaard, werkdaadig Christendom, daartegen is bestendig,
duurzaam, en altoos zigzelven gelyk. Het stelt ons aan geene misleiding, aan geene
te leur stelling bloot. Het houdt den geest altoos helder; en 't hart altoos vergenoegd.
Het boezemt geduld, nedrigheid, onderwerping, evenmoedigheid in, door 't waar
Geloof, en brengt dus alle die gemoedsgestalten voort, die onzen tegenwoordigen
staat best voegen, ons tegenwoordig en toekomend geluk meest bevorderen, en
dus ook, beiden door godvrugt en wysheid, noodwendigst van ons gevorderd worden.
Ja zelfs het dringt des te zekerer en dieper in 't hart, en schiet er des te vaster
wortelen in, als het, wel bedaarder, maar teevens eenvormiger en aanhoudender
werkt.
Ten laatsten weet en gedenkt het steeds, dat onze weg niet by ons is, en het in
onze magt niet staat, ons zelven te bewaaren, in 't midden van zoo veel gevaar, als
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ons hier omringt: maar dat God alleen ons in 't midden deszelven behoeden en
behouden kan. Wy hebben daartoe noch vooruitzigt noch kragt. Hy weet alles, hy
vermag alles, en hy is de barmhartige Vader zyner kinderen, om Christus wil, die
alles, ten hunnen besten, schikken, alles, tot hun waar, bestendig, eeuwig welzyn,
doen medewerken wil. Geef u derhalven geheel over in zyne hand. Vertrouw uw
dierbaarst pand, uwe onsterflyke ziel, aan hem, den getrouwen Schepper, die nimmer
vaaren laat de werken zyner handen. Volg hem, gewillig en gerust, door welken
weg hy u ook mag geleiden. En wees verzeekerd, dat hy alles zal richtig maaken,
te zyner tyd, dat hy alle twyffelingen zal oplossen, alle duisterheeden opklaaren, en
u doen juichen in zyn heil, indien gy, naar zyne stemme, zult hebben gehoord.’

Het Avondmaal van Jesus, en deszelfs waarneming meer
eenvoudig gemaakt, of Gedagten ter wegneming van eenige
gebreken in de leere en behandeling van het zelve. Met een
Aanhangzel ter beoordeling van het verschil over de Kerk, het
Genadeverbond, de Sacramenten, en de denkwyze der oudere
Godgeleerden daarover. Te bekoomen by de meeste
Boekverkoopers in de Nederlandsche Steden. Behalven de
Voorreden, 232 bladz. In gr. octavo.
Onbevooroordeelde beoefenaers der Godgeleerdheid, die geschikt zyn om de
Bybel-Leer en de Systhematische Leer behoorlyk te onderscheiden, en daerover
onpartydig te oordeelen, zullen dit Geschrift met veel genoegen kunnen doorbladeren;
terwyl bevooroordeelde Lezers, die de Systhematische Leer en de Bybel-Leer op
dezelfde waerde schatten, het veelal met een versmadend oog zullen aenzien.
Deszelfs inhoud is zeker niet in den smaek der laetsten; echter durven wy hun, zo
wel als den eersten, de lezing van dit Stukje aenpryzen: ook hun, als ze 't nog
bezadigd kunnen doen, kan die lezing nuttig zyn. Het onderwerp is van een wezenlyk
gewigt; en de Autheur behandelt de verschillende denkwyzen en leidingen
daeromtrent, met alle bescheidenheid, zeer duidelyk en regelmatig; zo dat hy het
hier toe behoorende, van de ene en andere zyde, in een juist daglicht stelle.
De Autheur van dit Geschrift, naemlyk, legt het 'er op
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toe, om de Christenen, die de Leer der Hervormden belyden, weder te brengen, tot
de kennis en erkentenis van de eenvoudige leer des Euangeliums, nopens de
instelling van des Heeren Avondmael, en deszelfs viering, overeenkomstig met het
geen Jezus daer mede bepaeldlyk bedoelde. Ten dien einde brengt hy ons
aenvanglyk onder 't oog, hoe men, schoon wedergekeerd van vroegere
wanbegrippen, evenwel, over 't algemeen, op verre na nog niet gekomen is, tot de
eenvoudige Euangelieleer deswegens; welke hy vervolgens beknoptlyk aldus
voordraegt.
‘Het Avondmaal vertoont zig (naar die Leer,) als eene verhevene, maar teffens
eenvouwdige plegtigheid, van den Zaligmaaker geschikt, tot eene herhaalde
gedagtenis van zijn lijden en sterven; eene Godsdienstoeffening, die tessens dienen
kan, om bij de belijders van Jesus naam onderlinge liefde aan te kweeken. Alles
bestaat daarin, dat de Kristenen op bestemde tijden samenkomen, brood eeten en
wijn drinken, om daarby eene plegtige gedagtenis te houden van die groote zaak;
dat de Heer der heerlijkheid, om de zonde te verzoenen, en het leven en de genade
voor zondaars te verwerven, zigzelven tot een smadelijk lijden, en eenen vervloekten
doot, heeft overgegeeven. Dit is het eenigste, 't welk Jesus, naar zijne eigene
verklaring, met het Avondmaal heeft bedoelt. Elk, die de Bijbelplaatsen alleen tot
het beginsel van zijne kennis neemt, zal 'er niets meer in vinden.’
Nadien nu het Avondmael, dus beschouwd, velen al te eenvoudig voorkomt, zo
maekt onze Schryver 'er verder zyn werk van, om te toonen, dat dit begrip van den
aert dier instellinge het Avondmael waerdig en gewigtig genoeg maekt,
overeenkomstig met de goedheid en wysheid van Jezus; als mede dat de
onderhouding dezer plegtigheid, in dien verstande, allernuttigst is; ‘zo dat wij, om
het zelve waardiger en heilrijker te maken, geene andere verborgenheden in het
zelve behoeven te zoeken.’
Zyne gedachten over het Avondmael indiervoege, als Euangelisch, voorgesteld
en gestaefd hebbende, verledigt hy zich vervolgens tot het nagaen van zulke
denkbeelden nopens die plechtigheid, onder de belyders der Hervormde Leere,
welken, zyns oordeels, uit de Euangelieleere niet afgeleid kunnen worden, maer
alleen gegrond zyn, op menschlyke en door den tyd geheiligde begrippen. Hiertoe
brengt hy inzonderheid deze twee. (1.) ‘Die hooge gedagten, die bijzondere en
bijgelovige hoogagting, welke
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men voor het Avondmaal, boven alle andere Godsdienstpligten en Godsdienstige
instellingen, heeft.’ En (2.) ‘Het nog vrij algemeen aangenoomen gevoelen, dat men
in het Avondmaal, door deszelfs regt gebruik, zekere genadens deelagtig wordt,
die, zo ze aan het Avondmaal niet eeniglijk zijn verbonden, egter bij het zelve op
eene byzondere, op eene uitneemende, wijze genoten worden.’ Zyne hier tegen
aengevoerde bedenkingen leiden hem voorts van zelven ter beoordeelinge van den
nog zeer gewoonen spreektrant over het Avondmael, ‘waarmede men het zelve
vertoont als eene instelling, bij welke men naar de ziel word gespijst, met Jesus
gekruiste lighaam en zijn vergoten bloed.’ Onze Schryver tracht te toonen, dat zulks
niet alleen ongegrond, maer ook teffens gevaerlyk is; en ter dier gelegenheid hecht
hy aen het voorgestelde zyne opmerking nopens de beste wyze om over het
Avondmael te prediken, met ter zydestellinge van al dat verbloemde, zinspelende
en leenspreukige. ‘Openbaare Leeraars; (zegt hij,) behoorden, in hunne voorstellen
bij het Avondmaal, de natuur en de oogmerken van het zelve, zonder iets
menschelijks 'er bij te voegen, open te leggen, met duidelijke woorden daarover te
spreeken, en hunne hoorders op te leiden tot eene regte en Gode welbehaagelijke
verkondiging van Jesus doot.’
By de beschouwing van 't een en 't ander, heeft ons de Autheur meer dan eens
doen gadeslaen, dat de aengeduide verkeerde denktrant, en de daeruit
voortgevloeide spreekmanieren, naer uitwyzen van de geschiedenis der leere des
Avondmaels, grootlyks ontstaen zyn, uit vroegere verkeerde begrippen omtrent, en
daer uit gevolgde behandelingen van, het Avondmael; die men in latere dagen wel
gewraekt heeft; doch waer van het vooroordeel en bygeloof nog vele daeruit
oorspronglyke overblyfzels bestendig omhelst. - Dan, buiten dit algemene, heeft
men, naer zyn inzien, de leer der Sacramenten in 't gemeen, bovenal te houden
voor den grond, waerop die nog beklyvende denk- en handelwyze omtrent het
Avondmael haer steunzel vind. Zulks doet hem deze leer opzetlyk nagaen; en zich
bevlytigd hebbende om aen te toonen, dat dezelve niet Bybelsch, maer slechts
menschlyk, gansch ongegrond en willekeurig is, brengt hy ons verder onder 't oog,
hoe de oorsprong dezer leere, even als die van het voorgemelde, in de boven
aengeduide bron te vinden zy.
Eindelyk neemt onze Schryver nog in overweging het
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hedendaegsche verschil nopens de verzegeling, die in 't Avondmael geschied, en
de persoonen voor welken het geschikt is. De denkbeelden van beide de partyen
beoordeelende, is 't hem baerblykelyk, dat noch het een noch het ander gevoelen
enigen grond in de Euangelieleer heeft; maer enkel te beschouwen is als een
systematisch plan, door menschen op onderscheiden wyze, naer de verschillende
leiding hunner gedachten gevormd; waer uit dan ieder even gegrond, zyne gedachten
over de verzegeling afleid, gelyk hy zyne gedachten over de Sacramenten naer dat
plan geschikt heeft. Alles komt hem des voor enkel menschlyk en willekeurig te zyn,
dat hem ten besluite doet zeggen: ‘Laaten wy dan ook dit byvoegsel laaten vaaren,
het Avondmaal beschouwen en behandelen, zo als Jesus het ingestelt heeft, als
een gedagtenis van zijn lijden en sterven. - Alles, wat in die gedagte, dat het
Avondmaal een zegel is van de waarheid van Gods algemene beloften, nuttig is,
blijft overig, wanneer we hetzelve als een gedagtenismaal van Jesus zoendoot
beschouwen, zonder ooit het woord zegel te gebruiken. Dan immers is het
Avondmaal eene plegtigheid, bij welke men het sterven van den Heere Jesus,
deszelfs oogmerken en zalige vrugten bedenken moet, bij welke men zig eene
onbegrijpelijke liefde des Vaders en des Zoons herinnert, en eene eeuwige
verzoening, welke door Jesus is te weege gebragt. - En is dat niet kragtig, om iemant
aantemoedigen, om op Jesus zijnen weg te wentelen, en op hem te betrouwen,
wanneer hij bij de breeking des broods en de vergieting van den wijn, gedenkt, dat
God zijnen zoon voor zondaars heeft overgehad, dat Hij door het sterven van
denzelven volkomen is verzoent? Wij behoeven dan, om het Avondmaal meer
aanmoedigend te maaken, geen willekeurig denkbeeld van eene verzegeling van
Gods belosten aan te neemen.’
Wyders voegt de Autheur, in de manier van een Aanhangzel by al dit
bovenverhandelde, nog ene zedige beoordeeling van het verschil over de Kerk, de
Verbonden, en de gevoelens der oude Godgeleerden daar over. Hy overweegt den
onderscheiden leertrant, en de daer uit natuurlyk volgende verschillende leiding of
bestuuring van de Leden der Kerke of des verbonds, overeenkomstig met het daer
omtrent gevormde begrip, van wederzyde; en, naer zyne overweging, is die leertrant
en leiding of bestuuring, van de ene zo min als van de andere party, Bybelsch; men
heeft, vol-
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gens zyn inzien, van weerskanten, niet anders dan een menschlyk Systhematisch
plan, dat, naer ene willekeurige leiding der gedachten, even gegrond, verschillende
gevolgen in de leer en bestuuring oplevert: des dit verschil niets doe, tot het rechte
verstand der Euangelieleer van het Avondmael. ‘Wij zien dus,’ (zegt daerom onze
Schryver,) ‘Wij zien dus dat die beide plans, die zulk een verschillend gevoelen,
omtrent de Sacramenten in 't gemeen, en het Avondmaal in 't bijzonder, uitleveren,
even willekeurig zijn, alleen naar eigen goedvinden zijn gemaakt. - Hoe veel beter
zou men dan doen, wanneer men al dien omslag vaaren liet; dat men, om de natuur
van het Avondmaal te bepalen, niet eerst zulk eene breede verhandeling over de
Kerk en het Verbond vooraf liet gaan, terwijl dezelve nergens anders toe dienen
kan, als om de eenvouwdige waarheid te verdonkeren, en ons in het naspeuren
van dezelve te verwarren. Het een zo wel als het ander gevoelen over het Verbond
en de Kerk is tog willekeurig. En wanneer men daaromtrent iets heeft vastgesteld,
is de natuur van het Avondmaal naar de sijsthematische redeneerwijze ook bepaalt.
En wat hebben we dan, wanneer we zo een gevoelen over het Avondmaal hebben
aangenomen? Niet de leere van den Bijbel, maar een besluit, 't welk eene
aaneenschakeling van sijsthematische redeneringen heeft uitgelevert, een gevolg
van eene zekere leiding van gedagten, waaraan men zig naar zijn eigen goedvinden
heeft gewent.’ - Laetstlyk komt hieromtrent nog in overweging de denkwyze der
oudere Godgeleerden, waerop men zich thans ter wederzyde beroept, dat echter,
gelyk men uit het geen de Autheur, ter ontvouwinge hier van, bybrengt, kan afnemen,
weinig of niets ter zake doet; nademael die oudere Godgeleerden onkundig van
een verschil waren, dat eerst in latere dagen ontstaen is. Hunne uitdrukkingen over
't een en 't ander hier toe betreklyk zyn zo nauwkeurig niet, als in de behandeling
van zulk een verschil vereischt word; ondertusschen is het, als men hunnen leertrant
over de daertoe behoorende onderwerpen naspoort, baerblyklyk genoeg, dat, in
het hedendaegsche verschil, de ene party zo min rechtzinnig is als de andere;
wanneer derzelver rechtzinnigheid, naer de leeren handelwyze dier oudere
Godgeleerden, beoordeeld moet worden.
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Handboek voor Kinderen en Catechizeermeesters, tot eene
praktikaale kennis van den Christlyken Godsdienst, door j.r.G.
Beyer, Predikant te Schwernborn. Uit het Hoogduitsch vertaald,
door W. Goede, Predikant der Evang. Luth. Gemeente te Campen.
Met eene Voorrede van A. Sterk, Predikant der Evang. Luth.
sie
ste
Gemeente te Amsterdam. I D. 1 Stuk. Te Haarlem by A. Loosjes,
1789. Behalven de Voorrede, 311 bladz. in gr. octavo.
Boven vele andere Schriften, dienende tot een onderwys der Jeugd, ter bevorderinge
van ene overtuigelyke kennisse der Godlyke Waerheden, heeft dit Handboek van
den Eerwaerden Beyer by uitstek dit voorregt, dat het den genen, die zich op het
onderwys der jeugd toeleggen, ten klaerste onder 't oog brengt, ene manier van
gemeenzaem opleidend gesprek, dat uitnemend wel geschikt is, om de jeugd
leerzaem te onderhouden, en tot ene gegronde bevatting van het voorgedragene
te brengen. ‘Men vindt hier,’ (gelyk de Eerwaerde Sterk zich deswegens in zyne
Voorreden zo wel uitdrukt, dat wy niet beter kunnen doen dan dit zyn gezegde
overnemen,) ‘Men vindt hier naamlyk eene aanleiding, zoo voor kinderen en andere
ongeoefenden, om zich de waarheden van den Godsdienst, in verband met
deszelven voorschriften en plichten eigen te maaken, als ook voor jonge Prodikanten,
Catechizeer- en Schoolmeesteren, om op de rechte socratische wyze met kinderen
over den Godsdienst te spreeken, dat is, van het bekende tot het nog onbekende
voort te gaan, door vraagen hen - niet te verplichten om een van buiten geleerd
antwoord op te zeggen - maar uit te lokken, om hunne eigene gedachten daarover
voor te stellen: zo zy dwaalen, hun hunne dooling niet op eenen meesterachtigen
toon te verwyten, en hen daardoor voor het vervolg beschroomd te maaken, maar
hen ongemerkt op een ander standpunt te brengen, van waar zy hunne dooling
zelve zien kunnen; en met één woord, de waarheden van den Godsdienst niet zo
zeer in hun geheugen te prenten, als wel tot een eigendom van hunne ziele te
maaken.’ - Op zodanig een onderwystrant begint hy met ene overweging van den
Godsdienst in 't algemeen; en daer hy zich voorgesteld heeft den leiddraed van
Luthers Catechismus te volgen, bepaelt hy zich eerst tot ene ontvouwing der
kundigheden, waer toe
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hem de woorden van de Inleiding van den Catechismus brengen; en hier op schikt
hy zyn verder onderwys, naer de orde, op welke Lutherus zyn Catechismus ingericht
heeft. Dezelve brengt, gelyk vry algemeen bekend is, de eerste beginselen van den
Godsdienst onder de zes volgende Hoofdstukken: (1.) De tien Geboden. (2.) De
Artykelen des Heiligen Christelyken Geloofs. (3.) Het Heilig Vader Onze. (4.) Het
Sacrament des H. Doops. (5.) Het Sacrament des Heiligen Avondmaals, en (6.) Het
Ampt der Sleutelen des Hemelryks.
Naer deze rangschikking vangt de Eerwaerde de Beyer dit zyn onderwys aen
met ene ontvouwing der tien Geboden; waer van de drie eersten, (makende, volgens
de verdeeling door Luther gevolgd, den eersten Tafel der Wet,) als behelzende de
plichten jegens God, in dit thans afgegeven Stuk, nagegaen worden. - In de voordragt
hier van vestigt de Leeraer de oplettendheid der Kinderen op de onderwerpen, in
de antwoorden van den Catechismus aengeduid, indiervoege, dat hy hen leere
gadeslaen alles wat daerin opgeslooten ligge. Uit dien hoofde behelst zyn onderwys
niet slechts ene oppervlakkige verklaring dier antwoorden, maer ene nauwkeurige
opheldering der kundigheden, daer in vooronderstelt en uitgedrukt, met derzelver
gevolgen. Langs dezen weg verleent dit eerste Stuk, ene in hare soort volledige
zedekundige behandeling der plichten, die ons jegens God te betrachten staen; zo
ten opzichte van den innerlyken dienst des harte, als met betrekking tot den uiterlyken
eerdienst. - Tot een voorbeeld van des Leeraers boven aengeduide manier van
onderwys strekke zyne volgende onderrichting, betreklyk tot het onderscheid
tusschen de kinderlyke en slaefsche vrees, waervan hy voorheen gehandeld had.
Het aenhalen der woorden 1 Joh. V. 3. Dit is de liefde tot God, dat wy zyne geboden
houden, en zyne geboden zyn niet zwaer, gaf gelegenheid tot dit onderhoud.
‘LEERAAR. Is dat dan ook waar, dat zyne geboden niet zwaar zyn?
KINDEREN. Ja.
L. Waarom zyn zy dan niet zwaar? - Wordt u dat wel zwaar, wanneer gy, tot
vermaak van den kleinen vriend, dien gy zoo goed zyt. een spel speelt, of eenen
weg gaat, of eenige andere moeite op u neemt?
K. Neen.
L. Waarom valt u dat niet zwaar?
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K.

Dewyl wy het gaarne doen.
het gaarne.
hebben.
L. Wanneer zyn dus Gods geboden niet zwaar?
K. Wanneer men dezelven gaarne doet.
L. En wanneer doet men dezelven gaarne?
K. Wanneer men God lief heeft.
L. Dan vind men toch ook lieden, welken dezelven zwaar vallen?
K. Ja, hun, die God niet lief hebben.
L. Zelfs de geringste beleefdheid wordt menigmaal bezwaarlyk, als men dezelve
bewyzen moet aan lieden, die men niet lyden mag; want dan doet men het niet
gaarne; maar het geen men gaarne doet, valt iemand nooit zuur. - Nu zult gy ook
begrypen, waarom God liever eene kinderlyke, dat is, eene vreeze uit liefde, dan
eene slaafsche vrees voor de straffe, hebben wil. - Waarom is dat Gode
aangenaamer het geen men uit eene kinderlyke vreeze jegens hem doet?
K. Om dat men zulks gaarne doet.
L. En waarom wil hy dat wy het gaarne doen zullen?
K. Om dat het ons dan niet zwaar valt.
L. En waarom wil hy geene slaafsche vreeze?
K. Dewyl men dat niet gaarne doet, het geen men alleenlyk doet uit vreeze voor
de straffe.
L. Ja, dan is het reeds een dwang, en gedwongen deugd wil God niet. - Men kan
ook wel aan de straf denken, en zich voorneemen, om zoo te handelen, dat men
de straf ontgaa; maar de straf mag evenwel niet de eenigste of de hoofdbeweegrede
zyn, dewelke ons tot gehoorzaamheid jegens God aanspoort; want God wil ons tot
goede vroome kinderen, maar tot geene slaaven, opvoeden. - Maar vindt men dan
evenwel nog menschen, die eene slaafsche vreeze voor den lieven God hebben?
K. Ja.
L. Men vindt, by voorb. veele menschen, die zelden aan den lieven God denken,
meer vloeken dan bidden, onbedachtzaam, halstarrig en vermetel zyn; maar,
wanneer 'er een vreeslyk onweder aan den hemel verschynt, wanneer het boven
hunne hoofden dondert en blixemt, dan worden zy op eenmaal zoo stil en zoo
kleinmoedig; dan bidden en zingen zy zoo aandachtig, neemen by elken blixem
ootmoedig hunne hoeden af, en zeggen: God zy ons genadig! wat is dat voor eene
vreeze?
L. En waarom doet gy
K. Om dat wy hem lief
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K.

Eene slaafsche vreeze.
deeze lieden?

L. Waarvoor vreezen
K. Voor de straffe.

L. Ja, zy denken dat de lieve God nu boos is en hen straffen wil; - maar, wanneer
het onweder voorby is, dan zyn zy wederom even zoo wild en ligtvaardig, als te
vooren. Veele menschen leeren deeze vreeze reeds in hunne kindsheid. Wanneer
het ondert zeggen de lieden menigmaal: hoor kind! de lieve God knort. - Meent God
het dan waarlyk zoo kwaad, wanneer het dondert en blixemt?
K. Neen, zekerlyk niet.
L. Gy zyt immers wel menigmael, naa een onweder, in den tuin, of op het veld
geweest, hoe zag het er toen uit?
K. ô Toen waren de boomen zo schoon groen, en het gras zoo frisch, en de
bloemen zagen 'er uit, als of zy een nieuw leeven hadden.
L. En van waar kwam dit dan?
K. De menschen zeiden, van het onweder.
L. Wanneer God nu het zaad, het gras, de boomen, kruiden en bloemen verkwikt,
zoo dat zy wederom nieuw voedzel en nieuw leeven verkrygen, meent hy het dan
wel kwaad?
K. Neen, dat is goed gemeend.
L. Nu, dan zyn de onweders eene waare weldaad, waardoor God het vaste aardryk
doet schudden, zoo dat 'er de regen recht indringen, en de aarde recht vruchtbaar
maaken kan, want geen regen is vruchtbaarder, dan een onwedersregen. De
onweders doen, wel is waar, ook den menschen somwylen schade, maar het water
en vuur richten dikwerf nog meer verwoestingen aan, en evenwel blyven het water
en het vuur eene groote weldaad van God. - Daarom behoeft gy by een onweder
ook niet angstig te vreezen; want wanneer God de menschen straffen, en hun
schade toevoegen wil, kan hy zulks op nog duizenderlye andere wyzen doen; wie
God niet bemint moet alle oogenblikken vreezen; want alles, wat hy ziet, kan hem
schade doen; maar wie God bemint als zynen vader, kan by het onweder even zoo
vrolyk zyn, als wanneer de zonne aan den hemel prykt. - Even zoo is het ook gesteld
by andere gebeurtenissen, by ziektens, enz.’
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Bydragen tot het Leerstelzel der Koortzen, door Ch.F. Elsner, M.D.
Hoogl. in de Geneeskunde te Koningsbergen, enz. Uit het
Hoogduitsch vertaald en met Byvoegzelen vermeerderd, door J.
Houtman Thz., M.D. en Lid van verscheide Geleerde
Genootschappen. Iste Stuk. Te Amsterdam by Wesling en van der
Hey, 1789. In gr. octavo, 114 bladz.
Is 'er een onderwerp, waarin de denkwyze der Geneeskundigen onderling van
elkander verschilt, zo is het gewis over de naaste oorzaak (causa proxima) der
Koortzen; want terwyl de eene die onbetwistbaar zeker stelt in den vermeerderden
toevloed van het Zenuwzap, gelooft een ander geene mindere gronden ten bewyze
te kunnen aanvoeren, dat dezelve alleen in eene overmaatige spanning en trilling
der Zenuwen, of diergelyke, gelegen is; terwyl nog anderen wederom andere
oorzaaken aanneemen, waaruit zy de menigvuldige verschynselen der Koortzen
tragten te verklaaren, en dezelven in onderscheidene zoorten te rangschikken.
Gelukkig is het ondertusschen voor de Lyders, dat kundige Geneesheeren, veel
minder in de Geneeswyze, dan in de Theorie derzelve, verschillend denken; en de
rede daar van is, om dat men doorgaans meer genoodzaakt is, zyne aandagt en
middelen tot de werkende oorzaak te bepaalen, waar door de naaste oorzaak in
beweeging gebragt is, dan wel op de laatste alléén; en dan, wanneer dit al
noodzaakelyk is, men een veilige toevlugt tot het gebruik der koortsbast, het heulsap
of andere bekende middelen, neemen kan.
De Hoogleeraar ELSNER heeft, om dit vry duistere stuk wat meerder licht te
verschaffen, wederom eene andere Theorie der Koortzen uitgedagt, en stelt vast,
dat de naaste oorzaak derzelve, in eene algemeene veranderde prikkelbaarheid,
vergezeld van eene tegenwerking van het beweegend vermogen des lichaams,
gelegen is.
Om nu zyne denkwyze over de prikkelbaarheid en prikkeling wel te bevatten,
geeft hy, in de voorafgaande Inleiding, eene algemeene, doch egter naauwkeurige
beschryving, van dat geen het welk hy daar onder verstaat, en waardoor dezelve
van de veerkragt en zenuwkragt onderscheiden wordt.
Na het eene en andere beredeneerd te hebben, gaat de
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Autheur over om op deezen voet eene rangschikking der Koorts te maaken, en
verdeelt dezelve in deeze vyf staaten: als, 1. de eenvoudige koortsstaat, 2. de
ontsteeking staat, 3. de staat van verderf of rotting, 4. de staat der Zenuwen, en 5.
de kwaadaartige staat. Van ieder dezer staaten eene juiste bepaaling gegeeven
zynde, tragt de Autheur de geheele menigte door andere beroemde Schryvers, op
verschillende wyzen gerangschikte Koortzen, tot deeze vyf bepaalingen eener
algemeene Koorts te brengen; verklaart dan daaruit de oorzaaken, toevallen, en
vooral den critischen afloop deezer ziekte, voor welke laatste alles, wat enigermaate
tot bewys dienen kan, niet vergeeten wordt by te brengen.
Dit Stukje, hoe zeer het tegen de denkwyze van veele Geneeskundigen stryden
mooge, oordeelen wy der leezing en overdenking dubbel waardig, te meer, daar
het byzonder dienstig is, om, zonder het geheugen met een onbepaald aantal
nuttelooze naamen te bezwaaren, het zelve echter aan den min geoeffenden een
juist en duidelyk denkbeeld der Koortzen in het algemeen geeft, en teffens tot eene
goede handleiding dienen kan, om, na gelang der verschillende oorzaaken, ook de
gepaste geneesmiddelen ter herstelling aan te wenden.
Doch, daar de Autheur in een volgend Stukje belooft, over de verscheidenheid
der stoffelyke oorzaaken te zullen handelen, om deeze algemeene Koorts in derzelver
geslachten te doen kennen, zo twyfelen wy geenzins, of ook daar door zal aan het
bovengenoemde oogmerk nog meerder beantwoord worden.
Ondertusschen verdient de geleerde Vertaaler, zo wel voor deezen zynen arbeid,
alsmede voor zyne hier en daar bygevoegde ophelderende Aanmerkingen, onze
billyke erkentenis; terwyl wy wenschen, dat hy het volgende Stukje aan onze
Landgenooten, die ongelukkig genoeg mogten zyn van geene andere dan hunne
moedertaal te verstaan, en echter om deeze of geene rede gepredestineerd zyn de
practyk te oefenen, spoedig in een evengoed Nederduitsch gewaad ter hand stellen
mooge.
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Van het groote en schoone in de Natuur, door H. Sander. Prof. aan
de Ill. Schoole te Karelsruhe, en Honorair Lid van het Genootschap
van Natuuronderzoekeren te Berlyn. Tweede Deel, tweede Stuk.
Uit het Hoogduitsch vertaald, door J.V.M. Az. Te Utrecht by G.T.
van Paddenburg en Zoon, 1789. In gr. octavo, 146 bladz.
In dit Stuk vervolgt de Hoogleeraar Sander zyne voorige beschouwing van de wyze
inrichtingen der Natuur, zo met betrekking tot geheele Landen, als met opzigt tot
den Mensch, de Viervoetige Dieren, Vogelen, Amphibien, Visschen, Insecten,
Wormen, Planten, Mineraalen en het Water. - Hy doet ons, naar zyne schryfwyze
steeds in dit Geschrift gehouden, het oog slaan op eene menigte van byzonderheden,
welken allen te zamen loopen, om ons met eene eerbiedige verwondering te
vervullen, over de wyze schikkingen van den Formeerder der Natuure, die alomme
in al het geschapene ten duidelykste doorstraalen. - By uitneemendheid vertoont
zulks zig in den Mensch, en bovenal in de werkzaamheden zyner Ziele, waaromtrent
de Hoogleeraar ons verscheiden leerzaame opmerkingen voordraagt, uit welken
wy de volgende, in deezen, tot een staal zullen overneemen.
‘Onze ziel heeft onlochenbaar bestendig een zelfgevoel van haar lichaam, en van
dat, wat in het zelve omgaat, wijl het haar onder alle mogelijke dingen, die zij kan
gewaar worden, het naaste bij ligt, en zelfs het glas is, waar door zij alle andere
voorwerpen ziet en beoordeelt. - Intusschen welk een voordeel voor ons, dat de ziel
zich dit zelfsgevoel niet bewust is! - Wy denken duizendmaal slechts over dat wat
buiten ons is, en denken het zo levendig en klaar, dat wij in de oogenblikken, in
welke de geest de uiterlijke voorwerpen geheel omvat en zoekt te genieten, ons
zelven als 't ware vergeeten, en slechts naar het naauwste punt van vereeniging
met dat gene, wat ons thans genoegen baart, streeven. Wanneer dit zo niet was,
zo zouden wij welligt nimmer klaare, duidelyke en volkomen begrippen van eenig
wezen buiten ons bekomen. De vreemde gewaarwording zou steeds met het gevoel,
dat de ziel van zichzelve en haaren verzeller heeft, vermengd worden. De
voorstellingen zouden dikwils, bijzonder wanneer zij eenige gelijkheid met elkander
hadden, in één te samen loopen, en
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het nieuwe beeld, dat de ziel van eenig voorwerp aangeboden en geschilderd werd,
zou veeltijds onduidelijk en onkenlijk worden. De grootste ontleeders meenen, dat
de ziel ook steeds eenige onaangenaame gewaarwordingen van haar lichaam moet
hebben, wijl in elke mogelijke gesteldheid steeds eenige deelen onmaatig en
tegennatuurlijk gespannen worden. Het zij wij gaan of staan, liggen of zitten,
zwemmen of rijden, vegten of danssen, springen, of als een Turk met de beenen
over elkander zitten, met de dwaaze vroomen, onder de Volken in 't Oosten, gelijk
standbeelden op éénen voet staan, of als kunstenaars op de koorde danssen, en
het lichaam als een bal of tol in de lucht laaten buitelen, zo is het in elk geval
onvermijdelijk, dat niet eenige spieren meer dan andere gespannen, gedrukt, en
eenige meer dan andere gerekt en getrokken worden, en zo meer dan andere last
draagen, of in 't gemeen op eenige andere wijze moeten lijden. Ziet maar den
kunstenaar, wanneer hij kunsten doet. Nu is het de vuist, dan de hand, dan het oog
of eenig ander lid, dat hij tot zijne verrigting voornaamelijk noodig heeft. Nu beweegt
hij het gantsche onderlijf, dan verzamelt hij alle de krachten van den rug, en de
spieren van ééne plaats, en noodwendig moet de ziel bij alle deeze veranderingen,
wegens den engen band tusschen haar en haar bekleedzel, eenigzins lijden. Doch
wat vermag gewoonte niet, en de ondervinding, die wy van de jeugd af aan gemaakt
hebben? De gemeene en dagelijksche indrukken, die het lichaam op de ziel maakt,
hebben den tak der nieuwheid reeds verlooren. De ziel wendt 'er ook geen aandagt
op, en let alleen op de nieuwe en sterkere gewaarwordingen, die te gelyk met de
gewoone invloeden des lichaams voorhanden zijn, en altijd zo krachtig werken, dat
de zwakkere aandoeningen daarbij niet gemerkt worden. In 't gemeen is 't eene
hemelsche goedheid der Natuur, dat alle de tot het leven noodwendige verrichtingen
ongemerkt, naar de regelen onzes lichaams, en naar zijne inwendige inrichting, zo
dra een dierlijke trek daartoe voorhanden is, eenige geheel, andere ten deele, zonder
bijkomst der ziele, geschieden, afwisselen en in juiste orde opvolgen. Schier zonder
bewustheid ademen wij, beweegen de leden, slaan de oogen op, draagen het hoofd
om hoog, geeuwen voor en na in den slaap, spannen de spieren in de ooren, wenden
ons gedurig om, om het evenwigt te behouden, en verrigten duizend andere dingen,
waartoe wij veel kennis zouden noodig hebben, wanneer wij ze aan andere leeren,
of een werk-
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tuig, dat met dergelijke beweegingen zou werken, wilden uitvinden. De werktuigen
des lichaams komen steeds zeer gelukkig en zeer snel met de bestreevingen, en
wie moet niet de bevelen der Natuur over de onbegrijpelijke vaardigheid bewonderen,
met welke de vingers of de lippen des Muzijkkundigen op alle, ook het eenvoudigste,
en dikwils zeer slegt instrument, alle gedagten, die in de ziele des kunstenaars
ontstaan, en op het oogenblik door duizend andere voorstellingen verslonden worden,
uitdrukken, en ze als uit de doode snaaren oproepen? Een vloed van toonen verwekt
hij, zo dra hij slechts de hand aan de harpe legt. Terwijl hij speelt, dat hij reeds
meermaals gespeeld heeft, bieden zich zijner levendige verbeelding nieuwe
accoorden, nieuwe wendingen, nieuwe harmonien aan, zijn oor gevoelt reeds den
welklank der plaatzen, die hij zich thans nog duister als nooten voorstelt, het hoort
reeds alles wat hoorbaar is, eer het hoorbaar wordt, en in het zelfde oogenblik doen
hem de leden zijner hand, of de lange buigzaamheid der lippen, een dienst, dien
ze hem nog nooit gedaan hebben. De ziel denkt, en in het oogenblik spreeken de
vingers, door de snaaren, dat gene overluid, wat in haare stille afgronden verborgen
lag. De redenaar heeft gestadig andere toonen, andere hartstochten, meer of minder
lucht; meer of minder tijd en ruimte tot klaare, aangenaame en doordringende
uitspraaken zijner gedagten noodig, en nauwlijks stelt hem het geheugen de rei van
gedagten, met haar verscheiden inhoud en haare menigvuldige richtingen voor, of
het is niet anders, dan of de borst, het onderlijf, de long, de oogen, de mond, de
tong, de tanden, de handen en het gantsche lichaam, de aandoenlijke of treffende
plaatzen, die hij zal voordraagen, te vooren wisten. Met de snelheid eenes blikzems
vliegen de bevelen, de wenken der ziele door alle de leden, en de gewilligste en
onbepaaldste gehoorzaamheid volgt hun op den voet. De geest des menschen
beheerscht het onedele deel met eene overmagt, bij welke de magt des grootsten
Monarchs niet haalen kan. En echter is het eene zachte regeering, eene wijze en
liefderijke leiding, zonder tegenspraak of opstand, zonder tijrannij en heerschzucht.
Op het eerste gezigt zou men niet vermoeden, dat deeze twee steeds gelijk en
vertrouwlijk met elkander werkende wezens zo zeer van elkander onderscheiden,
en in rang en waardigheid zo ongelijk waren. Men meent de beste en innigste
vrienden, of veeleer twee wezens van eenerlei aart te zien, die alle bestemmingen,
eigenschap-
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pen en bekwaamheden gemeen hebben, en nogthans is het lichaam stof, en de
ziel een geest! De eerste werkt en lijdt, de laatste werkt en lijdt ook, maar haare
werkzaamheid is denken, en omgang met God en onzigtbaare dingen! De eerste
slijt wanneer hij lang gebruikt is, de laatste verkrijgt des te meer inwendige kracht
en sterkte, hoe langer zij haare bekwaamheden oefenen, en zich in haar element
met de edelste bezigheden verzadigen kan! Ook in het lichaam van den
onbeschaafdsten boer, die van zijn jeugd af nooit een rechte houding heeft
aangenomen, ligt de grond tot de schoonste en bevalligste wendingen en draaijingen
des lichaams, zo dra men de opmerkzaamheid der ziele daar heen richt, en haare
werkloosheid een schok kan toebrengen. Dit bewijzen zo veelen, die van het land
de ruwste zeden mede naar de stad bragten, maar zeer schielijk daar zediger en
beschaafder wierden. Dit bewijst de hoogte der taktiek of krijgskunst, welke men in
onze dagen bereikt heeft. Honderd duizend menschen kunnen door onderrigt en
hun eigen opmerkzaamheid zo ver gebragt worden, dat ze alle - van welk ieder een
wezen op zichzelven is, elk met zijn eigen bijzondere bestemmingen, - uuren lang
de stem en den wil eens enkelen volgen, en zich, zo draa de gewoone klank in het
oor rolt, niet anders gedraagen, als of ze geen van allen vrije schepzelen meer
waren, als of ze alle beelden waren, die door verborgen draaden bewogen, of aan
één koord geregen, door een enkelen trek in beweeging gebragt wierden. Men kent
de verbaazende vaardigheid, die men eindelijk door ijzeren vlijt, door onvermoeid
geduld, zeker ook door sterke en wreede middelen, die de Menschheid in onze
broederen schande aandoen, in een gemengden hoop van saamgeraapte menschen
scheppen kan. Toen voorheen een Oostenrijks krijgsman Wuttgenau eens naar
Halle kwam, en verzogt het vermaak te hebben, om de koninglijk Pruissische troupen
in de wapenen te zien, schooten de Pruisischen, onder aanvoering van Prins MAURITS
van Dessau, eenentwintigmaal in ééne minuut. Het zijn treurige kunsten! tot verderf
van het menschdom, en niet tot zijn geluk, heeft men deeze en veele andere
moordende bekwaamheden, en wreede spelen uitgedagt! De Menschenvriend
weent over deeze verschriklijke uitvindingen, en wendt het oog af, van de vreeslijke
tooneelen, waar men den dood vleugels geeft, en zijne gruwlijke verwoestingen
vermenigvuldigt. Doch de Natuuronderzoeker denkt over deeze voorbereidingen,
die de Natuur tot alle
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deeze aanwendingen des menschelijken lichaams gemaakt heeft. Gelijk Gods
gedagten snellen en niet stille staan, zo stroomen ook uit des menschen ziele
gedagten op gedagten, en hun wil wordt plotslijk tot daaden. De afstand blijft steeds
onafmeetlijk, maar zo zeker als dit is, zo zeker is ook het besluit, dat wij daaruit
kunnen trekken; dat onze ziel, geen stof uit stof, niet eeuwig de buit des doods, of
zelfs der vernietiging, maar leven en kracht is van God, die leven en zijn van zich
heeft, en de vonk niet zal uitblussen, die hij eens buiten zich ontstooken heeft.’

Nagelaten Werken van Frederik den II, Koning van Pruissen. Uit
het Fransch. Tweede Deel. Te Amsterdam, Dordrecht en Leyden,
by J. Yntema, d'Erven P. Meijer en G. Warnars, P. Blussé en L.
Herdingh, 1790. In gr. octavo, 342 bladz.
(*)

Het eerste Deel van dit Werk loopt, gelyk we laatst gemeld hebben , af, met het
tekenen van het Breslausche Vrede-verdrag, en het verdere voorgevallen tot op het
einde van 't jaar 1742. By dit verhaal, en de Staatkundige bedenkingen over dien
toestand van zaaken, komt nu wyders, in het tweede Deel, een soortgelyk verslag
van de daarop gevolgde Staatsgebeurtenissen, inzonderheid met opzigt tot het
Oostenryksche Huis, geduurende het jaar 1743 en het voorjaar van 1744; die, van
tyd tot tyd, in 't oog van den opmerkzaamen Pruissischen Vorst, meer verregaande
vooruitzigten verkreegen; het welk eerlang van dien invloed op zynen geest was,
dat hy, bevroedende dat hy zig niet meer konde verlaaten op de vrede te Breslau
getekend, besloote daadlyk party te trekken in de toen zweevende onlusten, en dus
den Oorlog met de Koningin van Hongarye te hervatten. En hieraan is dan verknogt
een agtervolgend berigt van dien tweeden Oorlog, welke een aanvang nam in
Oogstmaand des jaars 1744, en eindigde met een Verbond van Vrede, getekend
te Dresde, den 25 van Wintermaand, in 't jaar 1745: by 't welke de voorige afstand
van de Silesische bezittingen, aan den Koning van Pruissen, nader verzekerd werd,
dat één der gewigtigste gevolgen van deezen Kryg

(*)

Zie boven bl. 196.
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was. Zulks doet Z.M., op 't slot van dit verhaal aanmerken, ‘dat men, als men het
voorgevallene, geduurende deezen oorlog van zestien maanden, welke van beide
kanten met eene uiterste verbittering gevoerd werd, op zyne rechte waarde schat,
genoodzaakt is te erkennen, dat, in sommige opzichten, deeze oorlog een nutloos
bloedgieten veroorzaakte; en dat eene aaneengeschakelde reeks van overwinningen
alleenlyk diende, om Pruissen te bevestigen in het bezit van Silesien.’
Ons gezegde over het eerste Deel deezes Werks, nopens deszelfs leerzaam nut,
van wegens de manier van uitvoering, is ook in volle maate betreklyk tot dit tweede
Deel, als behelzende het zelve eene ontvouwing van merkwaardige gebeurtenissen,
welker verhaal de Koninglyke Schryver met oordeelkundige aanmerkingen
doorvlogten heeft; waaronder 'er ook gevonden worden, in welken hy zyne eigen
misslagen niet ontveinst, maar dezelven ter waarschuwinge voorstelt. - Eene
uitsteekende proeve van dit laatste levert ons zyn verslag van den veldtogt in
Boheme, na de verovering van Praag, in Herfstmaand des jaars 1744; welken hy,
in afzigt van zyn eigen welberedeneerd ontwerp, geschikt had naar den voorslag
zyner Bondgenooten. Eene inschiklykheid, die hy wel dra beklaagde, dewyl ze een
ongelukkigen togt ten gevolge had; te meer, daar hy, hoe omzigtig anders, nu de
noodige behoedzaamheid niet gebruikt had; waarby nog kwam dat het bevel over
het Oostenryksche Leger, schoon het den naam droege des Prinsen van Lotharingen,
gevoerd werd door den Maarschalk Traun, die, beroemd van wegens zyn krygsbeleid
in 't algemeen, thans byzonder de verstandige voorzorg gebruikte, van zig altoos
neder te slaan op plaatzen, waar hy niet konde aangetast worden, om niet
genoodzaakt te weezen, zyns ondanks, zig tot een gevegt in te laaten. - Men leeze,
met betrekking tot het een en ander, 's Veldheers eigen taal.
‘Geen Veldheer maakte zich ooit aan meerdere misslagen schuldig, dan de Koning
in deezen veldtocht beging. De eerste was gewisselyk, dat hy zich niet voorzien
had van genoegzaam groote magazynen, om zich ten minsten zes maanden in
Bohemen te kunnen staande houden. Men weet, dat men, om het gebouw van een
Leger op te trekken, zich moet herinneren, dat de buik daarvan de grondslag is:
maar dit is het niet alles. De Koning trok in Saxen, terwyl hy niet onkundig was, dat
de Saxischen
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tot het Verdrag van Worms waren toegetreden: men moest hen genoodzaakt hebben
om van party te veranderen, of men moest hen verpletterd hebben, eer men een
voet in Bohemen gezet had. Hy onderneemt de belegering van Praag, en zendt
eene zwakken hoop volks na Beraun tegen den Heer van Bathyani: indien deeze
benden geene wonderen van dapperheid gedaan hadden, zoude hy oorzaak van
derzelver verlies zyn geweest. Na dat Praag ingenomen was, eischte de gezonde
staatkunde gewisselyk, dat men met de helft des Legers recht op den Heer van
Bathyani ware aangetrokken, om hem te verpletteren vóór de aankomst des Prinsen
van Lotharingen, en het magazyn van Pilsen te vermeesteren, welks verlies de
Oostenrykschen zoude belet hebben weder in Bohemen te komen. Zy zouden
genoodzaakt geweest zyn, van vooren af weder leevensmiddelen te verzamelen;
en daartoe is tyd noodig: zo dat deeze veldtocht voor hun zoude verloren zyn
geweest. Indien men niet met genoegzaamen yver gewerkt heeft, om de Pruissische
magazynen aan te vullen, daarvan moet men niet den Koning de schuld geeven,
maar den Kommiesen der leevensmiddelen, die zich voor de leveringen deeden
betaalen, en de magazynen ledig lieten. Maar hoe konde deeze Vorst de zwakheid
hebben van het ontwerp van den veldtocht van den Maarschalk van Belle-Isle aan
te neemen, het geen hem na Tabor en Budweis leidde, daar hy zelve erkende, dat
dit ontwerp, noch met de omstandigheden der tyden, noch met zyne belangen, noch
met de regels van den oorlog, strookte? Het is niet geoorlofd de toegeeflykheid zo
ver uit te strekken. Deeze misslag sleepte eene menigte van anderen na zich. Was
het eindelyk wel geoorlofd zyn Leger in de dorpen te verdeelen, terwyl de vyand
slechts éénen dagtocht van die kwartieren te velde lag? Al het voordeel van deezen
veldtocht was op de zyde der Oostenrykschen. De Heer van Traun speelde 'er de
rol van Sertorius, en de Koning die van Pompejus. Het gedrag des Heeren van
Traun is een voorbeeld van volmaaktheid, waarin ieder krygsman, die zyn beroep
lief heeft, zich moet oefenen, om het na te volgen, mdien hy 'er de bekwaamheid
toe bezitte. De Koning heeft zelve erkend, dat hy deezen veldtocht beschouwde als
zyne school in de kunst des oorlogs, en den Heer van Traun als zynen Leermeester.
Het geluk is den Vorsten dikwyls veel schadelyker dan de tegenspoed; het eerste
maakt hen dronken
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van verwaandheid; de andere doet hen omzichtig en zedig worden.’
In deeze taal vertoont zich een edel character, dat de voortreflykheid van zynen
Vyand weet te waardeeren, en zich niet vernederd agt door zyne faalgreepen te
erkennen. Meer trekken van die natuur, welken den Pruissischen Vorst tot eer
gedyen, ontmoet men in dit Geschrift; dan, in stede van daarop staan te blyven,
zullen wy liever den Leezer nog een staal mededeelen, dat bepaalder eene
gesclnedkundige beschryving behelst. Zie hier 's Vorsten berigt van de wyze, op
welke de Keizerlyke waardigheid tot het Nieuwe Huis van Oostenryk wederkeerde;
mitsgaders zyne nevensgaande aanmerking over de trotschheid der Koninginne
van Hongarye.
(*)
‘Zedert den Vrede van Fuessen ,’ (dus vangt hy aan,) ‘had de Graaf van Segur
den wech na den Nekker genomen, om zich by den Prins van Conti te voegen. De
Heer van Bathyani volgde hem, en trok het Ryk door, ten einde zich te voegen by
de benden des Hertogen van Aremberg, die zyn kwartier te Weilburg had. Frankryk
had, in dat oogenblik, zyne uiterste poogingen moeten aanwenden, om deeze
vereeniging te beletten; maar het bleef werkeloos. Het voorwendsel van den oorlog
was, te beletten, dat de Keizerlyke waardigheid weder in het nieuwe Huis van
Oostenryk kwame. Frankryk had, derhalven, eene genoegzaame krygsmacht
omstreeks Frankfort moeten verzamelen, waardoor het zich meester zoude gemaakt
hebben van de verkiezinge. Het had den Prins van Conti moeten gelasten, den
Hertog van Aremberg uit de nabuurschap dier stad te verdryven, en vooral deszelfs
vereeniging met den Heere van Bathyani te beletten, als welke den Oostenrykschen
eene aanzienelyke meerderheid boven de Franschen moest geeven. Lodewyk de
XV en de Prins van Conti hadden, in hunne brieven, den Koning dikwyls verzekerd,
dat zy, zelfs ten koste van eenen Veldslag, zich zouden verzetten tegen de verkiezing
des Groot-Hertogs: maar dit

(*)

Hier mede wordt gedoeld op een Verdrag, 't welk de Keurvorst van Beieren, met de Koningin
sten

van Hongarye geslooten had, te Fuessen op den 22
van Grasmaand des jaars 1745;
waarby de Koningin onder andere artykelen bedong, ‘dat die Keurvorst zich verklaarde voor
de werkzaamheid der keurstemme van Boheme, en zich verbond de zyne te geeven tot de
verkiezing van den Groot-Hertog tot de Keizerlyke waardigheid.’
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waren slechts schoone woorden. De Veldslag werd niet geleverd. De Prins van
Conti werd verplicht vyftienduizend man af te zenden na de Nederlanden. De Graaf
(*)
van Traun ontving het bevel over het Ryksleger . Hy zond Bernklau af, en deed
denzelven by Biberich den Rhyn overtrekken. De Prins van Conti werd hierdoor
vervaard; hy deed zyne brug by Aschaffenburg springen, die by Hochst afbreeken,
en week na Gerau aan den Rhyn. De Groot Hertog vervoegde zich in persoon by
zyn Leger. Traun trok over de Main. Bernklau versloeg eenige vrycompagnien des
Prinsen van Conti by Oppenheim. Toen hielden de Franschen niet langer stand. De
Prins van Conti trok over den Rhyn te rug by Germersheim en by Rheinturkheim.
Zyne pakkaadje werd door de vyanden veroverd, welken hem, in zynen aftocht,
grootlyks ontrustten. Hy sloeg zich neder by Worms, achter de beek van Osthofen,
week vandaar na Mauterstadt, alwaar hy eenen, voor de Fransche wapenen geheel
niet roemryken, veldtocht eindigde.
De aftocht des Prinsen van Conti was het sein, het geen den zwymelgeest der
Ryksvorsten, en derzelver aankleeving aan het Huis van Oostenryk, deed uitbersten.
Men staat met reden verbaasd, wanneer men den hoogmoed en willekeurige
heerschappy, waarmede dit Huis Duitschland geregeerd had, in aanmerking neemt,
dat men nog slaaven vond, laag genoeg, om zich te onderwerpen aan het juk, dat
hetzelve hun opleide: en, evenwel, was het grootste getal in deeze gevoelens. De
Koning van Engeland konde, naar welgevallen, beschikken over de geheele
vergadering der Keurvorsten; hy was meester van den Duitschen Ryksdag. De
Keurvorst van Mentz was zyn fortuin verschuldigd aan het Huis van Oostenryk, en
niets anders dan het werktuig van deszelfs welbehaagen. Het is een oud gebruik,
dat de Deken van de Keurvorstelyke Vergaderinge de Keurvorsten noodigt tot den
Verkiezings-Ryksdag. Na den dood van Karel den VII, kweet de Keurvorst van Mentz
zich van deezen plicht, en bepaalde de opening van den Ryksdags op den eersten
van Zomermaand. De Baron van Erthal, welke met dit Gezantschap belast was,
begaf zich

(*)

L'armde de l'Empire staat in het oorspronglyke, en daarnaar hebbe ik vertaald. Maar het is
buiten twyffel, dat het Oostenryksche Leger bedoeld worde, en dat 'er moest staan l'armée
Autrichienne. In deezen tyd was 'er geen Ryksleger op de been. Vert.
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na Praag, en deed aan het Koningryk Bohemen dezelfde noodiging als aan de
overige Keurvorsten, het geen strydig was tegen de besluiten van den laatsten
Ryksdag, welke inhielden, dat men de Boheemsche Keurstem zoude laaten slaapen.
In het begin van het jaar 1745, had men, zo te Weenen als te Hanover, gevreesd,
dat het Leger des Prinsen van Conti te Frankfort de aanhangers des Groot-Hertogen
van Toscanen zoude beletten denzelven hunne stemmen te geeven, en men had
het oog geworpen op de Stad Erfort, om den Ryksdag daar te doen vergaderen. Dit
was ook strydig tegen de grondwetten des Duitschen Ryks, vooral tegen de Gouden
Bulle: maar de zwakheid der Franschen bespaarde der Koninginne van Hongaryen
deeze overtreeding. De Duitsche Ryksdag vergaderde dan te Frankfort op den
eersten van Zomermaand. Frankryk gaf hier de uitsluiting aan den Groot-Hertog.
Maar dewyl het Leger des Prinsen van Conti, welk deeze verklaaring ondersteunen
moest, reeds was verdweenen, was dit, van de zyde der Franschen, eene
stilzwygende belydenis van onvermogen, welke de harten van alle hunne
Bondgenooten van hun vervreemde. De Staatsdienaars van Brandenburg, en van
den Keurvorst van den Paltz, gaven aan den Ryksdag een Bericht over, waarin het
onderzoek der volgende punten gevraagd werd: Vooreerst, of de Gezanten, welken
de Keurvorst van Mentz genoodigd had, konden toegelaten worden tot het geeven
hunner stemme? Ten tweeden, of derzelver Hoven alle vryheid hadden, welke,
volgens de gouden bulle, vereischt wordt? Ten derden, of sommigen zelven zich
niet daarvan beroofd hadden, het zy door beloften, het zy door zich te laaten
omkoopen? - Het eerste van deeze punten betrof den Gezant van Bohemen, welke
niet behoorde toegelaten te worden: het tweede bedoelde den Paltzischen Gezant,
wiens Geheimschryver voor de poorten van Frankfort door de Oostenrykschen was
opgeligt; en bykans de geheele Vergadering der Keurvorsten bevond zich in het
derde geval. Zy eindigden met eene betuiginge tegen de Vergadering des Ryksdags,
welke men voor onwettig hield tot aan de herstellinge deezer bezwaarnissen;
vervolgens gingen zy heen. Gelyk een valsche stap doorgaans een anderen na zich
sleept, stapte de Oostenryksche aanhang over alle welvoegelykheden heen; en,
zonder dat men op deeze betuigingen eenigen acht sloeg, werd de dag der
Verkiezinge vastgesteld op den dertienden van Herfstmaand. De Brandenburgsche
en Paltzische Gezanten vertrokken na
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Hanau, en protesteerden tegen deeze ongeoorlofde en afgescheurde Vergadering,
welker besluiten en verrichtingen als nietig en van onwaarde moesten aangemerkt
(*)
worden .
De Groot-Hertog werd verkoren op den dertienden van Herfstmaand, tot groote
vergenoeging des Konings van Engeland en der Koninginne van Hongaryen. Nu
was de vraag, wat voor den Koning het gevoegelykste ware, den nieuwen Keizer
zuiverlyk en eenvoudiglyk te erkennen, of geheel en al met denzelven te breeken,
met de verklaaringe, dat men noch de verkiezing, noch den verkorenen, erkende.
De Vorst hield het juiste midden tusschen deeze twee uitersten. Hy bewaarde een
diep stilzwygen; ten eersten, om dat hy Frankryk niet in beweeging konde krygen,
om, het geen te Frankfort verricht was, om ver te stooten; en in de tweede plaatze,
om dat hy, door den Keizer buiten eenige noodzaaklykheid te erkennen, by het
sluiten van den Vrede zich zoude beroofd hebben van de verdienste eener believinge,
welke men dan konde doen gelden.
De Koningin van Hongaryen genoot te Frankfort reeds in vrede het schouwspel
der Keizerlyke Kroon, welke zy, met zo veel moeite, op het hoofd van haaren Gemaal
geplaatst had. Zy liet den Keizer de vertooning, en behield het gezach voor zich
zelve. Het hinderde zelfs haar niet, dat men bemerkte, dat de Groot-Hertog niet
meer dan de schim deezer waardigheid, maar zy 'er de ziel, van was. Deeze Vorstin
liet, geduurende haar verblyf te Frankfort, te veel trotsheid blyken; zy behandelde
de Vorsten als haare onderdaanen. Zelfs was zy meer dan onbeschaafd jegens
den Prins Willem van Hessen. Zy verklaarde openlyk in haare gesprekken, dat zy
liever haaren onderrok wilde verliezen dan Silesien. Van den Koning van Pruissen
zeide zy, dat hy eenige schoone hoedanigheden had, maar dat dezelve ontluisterd
(†)
wierden door de onbestendigheid en onrecht-

(*)

(†)

Over de wettigheid of onwettigheid eener zo aanzienlyke Vergaderinge, zal ik my wel wachten
eene uitspraak te doen. Alleenlyk wil ik aanmerken, dat de Koningin van Hongaryen soortgelyke
Protestotien deed tegen den Ryksdag, welke Karel den VII tot Keizer verkoos; maar toen
even weinig gehoord wierd, als nu Brandenburg en de Paltz. Vert.
Hierin had zy zekerlyk mis. De Koning van Pruissen had bestendig dezelfde groote bedoeling,
welke hy altoos in het oog hield, en waartoe alle zyne daaden, hoe zeer ook in schyn van
elkander afwykende, te zamen liepen. Die met eenige aandacht zyne Geschiedenis leezen,
zullen met weinig moeite ontdekken, welke deeze bedoeling ware. Vert.
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vaardigheid. Door middel van heimelyke zendelingen had de Koning eenige
voorslagen van vrede te Frankfort laaten opwerpen, maar welke alle van de hand
gewezen werden. De standvastigheid der Keizerinne ontaarte somtyds tot
onverzettelykheid; zy was als dronken door de Keizerlyke waardigheid, welke zy zo
onlangs weder in haar Huis had overgebragt. Geheel ingenomen met blyde
vooruitzichten, geloofde zy haarer grootheid te kort te doen, wanneer zy met eenen
Vorst, welken zy van wederspannigheid beschuldigde, als met haars gelyken, in
onderhandeling trad. By deeze beweegreden van verwaandheid, kwamen
slaatkundige redenen van meerdere bondigheid. Zedert Ferdinand den I, strekten
de beginsels van het Huis van Oostenryk, ter vestiginge van eene willekeurige
heerschappye in Duitschland. Niets was, derhalven, strydiger tegen dit oogmerk,
dan te dulden, dat eenig Keurvorst te groote macht verkreeg; dat een Koning van
Pruissen, versterkt door den buit van Keizer Karel den VI, en zyne krachten
gebruikende tegen de Oostenryksche staatzucht, de vryheden van het lichaam des
Duitschen Ryks, met al te grooten nadrnk, tegen dezelve staande hield.’

Vaderlandsch Woordenboek, oorspronklyk verzameld, door
Jacobus Kok. Een en twintigste Deel. Met Kaarten, Plaaten en
Pourtraitten. Te Amsteldam by J. Allart, 1789. In gr. octavo, 364
bladz.
Met dit gedeelte brengt men het voorgestelde plan van deezen arbeid, tot op het
afhandelen der onderwerpen, die onder Letter K te betrekken zyn. Het behelst weder
eene zeer groote verscheidenheid van Artykelen, zo ten aanzien van persoonen
als zaaken, die in de kennis van ons Vaderland en deszelfs Geschiedenissen
opmerking vorderen, en welken men gereedlyk in zodanig een Woordenboek kan
naspooren. Tot een staal uit dezelven, diene in deezen het Artykel Hondsbossche,
de benaaming van een district, in welks bewaaring, tegen de woede der Zee,
Noordholland het grootste belang stelt, als uit de volgende beschryving af te neemen
is.
HONDSBOSSCHE. (Het Hoogheemraadschap van den) Deezen naam voert eene
Zeeweering van Paalwerk, langs het Zeestrand, ten Zuiden van het Dorp Petten.
Onzeker is
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de oorsprong deezer benaaminge, en meer de vrugt van een weeldrig vernuft, dan
met de aloude Hollandsche eenvoudigheid bestaanbaar, het gevoelen der zulken,
die de reden zoeken in een Bosch van Paalen, waarop de Zeegolven, als zo veele
raazende en bassende Honden, al juilende en met geweld aanvielen. Liever schorten
wij ons oordeel op, dan den Leezer dusdanige willekeurige verzierzels op te dringen.
Van wegens het geduurig en telkens toeneemend afkabbelen van het strand,
veroorzaakt door de hooge Vloeden, met Westlijke en Noordweste winden, zou,
meent men, reeds in den jaare 1413, de eerste Zeeweering zijn opgeworpen. Zij
bestondt uit drie rijen zwaare eiken Paalen, diep in den grond geheid, en vast aan
elkander verbonden. De ruimte, tusschen de Paalen, was met zwaare Keisteenen
aangevuld. Gebrek aan behoorlyk onderhoud, het geweld der aankletzende golven,
of het overstuiven van het Zand, heeft deeze Zeeweering, allengskens, doen
verdwijnen. De noodzaaklijkheid om het doorscheuren van dien Noordlijken uithoek
der Provincie te voorkomen, deedt, zedert, ter zelfder plaatze, verscheiden Dijkaadjen
aanleggen. Tegenwoordig heeft men aldaar den zogenaamden Waakerdijk, digt
aan 't strand, tusschen het Dorp Petten en het Kamperduin. Aan den Waaker is, ten
Zuiden, verknogt de Droomerdijk, loopende tot aan den Zijpdijk in de oude
Hondsbosscher vaart. Nog een ander, onder den naam van Slaaperdijk, legt dieper
landwaarts. Deeze laatste dient, om, in gevalle van doorbraak in de Buitendijken,
tot eene Waterkeering te verstrekken. Vermits het behoud van een goed gedeelte
van het Noorderkwartier van de stevigheid deezer Dijkaadjen afhangt, wordt voor
dezelve, en vooral voor de Hondsbossche, vlijtig gezorgd. Zints de verwoestingen,
door het vernielend gewormte in het Paalwerk aangericht, is men ook hier bedagt
geweest op de nieuwe en verbeterde wijze van het aanleggen van Dijken. Den
Waakerdijk heeft men merkelijk verbreed en verzwaard, en de schuinsche glooijing
aan den Zeekant, in plaats van Paalen, met eene laage Keisteenen bedekt. Het
belang, welk het grootste gedeelte van het Noorderkwartier bij de Dijkaadjen van
de Hondsbossche heeft, doet het ook in de kosten van het onderhoud derzelven
draagen. Het opzigt staat aan een Kollegie van Dijkgraave en zes Hoogheemraaden.
Behalven deeze heeft men vierentwintig Hoofdingelanden, een Rentmeester en
Secretaris, en zes Waarschappen of Ontvangers der Ommeslagen. De Dijkgraaf
wordt aangesteld onmiddelijk door 's Lands Staa-
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ten, de Heemraaden op de benoeming van een Drietal, uit ieder Kavel, alwaar eene
plaats is open gevallen. Dijkgraaf en Heemraaden doen de aanstelling der
Waarschappen, één uit ieder Kavel. De Steden Haarlem, Amsterdam, Alkmaar,
Hoorn, Enkhuizen en Medenblik en voorts de zes Kavels stellen ieder twee
Hoofdingelanden aan. Aan de Hondsbossche, bij Petten, staat een Gemeenelands
huis, een aanzienlijk gebouw. Gemeenlijk driemaal 's jaars houdt het Kollegie hier
zijne zamenkomsten.’
Zie Chronyk van Medenblik en Tegenw. Staat.
Bij het overneemen van dit Artijkel herinnerde een onzer zig een papier, zins veele
jaaren onder hem berustende, betreklijk tot eene oude gewoonte, bij gelegenheid
van het drinken van den Hensbeker, in dit, even als in andere soortgelijke Kollegien
hier te Lande, van oudsher in zwang. Wij hebben geoordeeld dat het veelen niet
ongevallig zou zijn, het zelve, ter deezer gelegenheid, als een grap van vroegere
dagen, alhier geplaatst te vinden. Het luidt aldus.

Copia.
OUDE PRIVILEGIE, die aan alle Nieuwe Comparanten op den Hontsbossche wert
gegeven, die den Hengstbeker hebben uytgedronken.
BESTAANDE in 't Oude regt van dit Gemeenelant,
dat successieff gelevert is van d'een tot d'andre handt;
van Oom Neeff Teunis oppermagt, en over lange tydt,
den inhoud is de vrye Jagt, 't zy dat gy gaat of rydt;
van Petten tot Jarmuyden toe de heele Noordzee door,
te voet, te Paart, op Os op Koe, op al dat u komt voor;
ja: met drie lange Honden nog, en met een Brak daarby,
op Cabeljauw, op Haas, op Rogh, op alles wat het zy;
op Hart, op Kreeft, en op Conyn, en ook op Schelvis,
op Alicruyk, op Dollephyn, op Leeuw, Beer en Bruynvis,
op Pieterman en op Zeepost, op Walvis en Garneel,
op Schol, op Bot, op loose Vos, op Tarbot en Makreel,
op Salm, Haring en Steur, op Zeehondt en Zeekat,
op Mosselen, Oesters na uw keur, op Walrus en Schilpat,
ook Vleet en Heylbot, soo ser is, en Elft leyd voor u ree,
jaa zelfs de Schar, die soete Vis, 't Patrysje van de Zee:
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En sooje imandt buyten gedagte, quam te turberen,
te Gyselen off andersints te incommoderen,
je kuntje hier ter plaatse addresseren;
men salje van alles indemneren en bevryden,
soo dat je geen overlast sult behoeven te lyden;
mids tot teeken van dankbaarheylt,
dit Glas met behooren doende bescheydt.

Aldus by Neptunus geoctrojeert, by Jupiter geapprobeert, by Saturnus geconfirmeert,
by Pallas geparapheert, en by Mercurius, als Pensionaris, Secretaris en Notaris
geregistreert, ten overstaan van Apollo, Bacchus, Momus, Ceres en Venus, die des
noods, daarvan met ware Woorden, in plaatse van Eede, solemneel sullen getuygen.

Socrates, in drie Zangen. Door Jan Fredrik Helmers. Te Amsterdam
by P.J. Uylenbroek, 1790. In quarto. 170 bladz.
Wy willen niet ontveinzen, dat ons in lang geen Boek is voorgekomen, waaromtrent
wy, althans in den beginne, het zo weinig met ons zelven eens waren, om te
bepaalen wat wy 'er van moesten denken. Het uiterlyke voorkomen was deftig en
zindelyk. Een nette tytel, met een vignet, dat in vinding, houding en uitvoering, den
Heer Vinkeles allezins tot eer verstrekt. Een breede Voorrede, minder fraai van
houding, ten minsten een samenstel, waarvan het moeilyk valt de byzondere deelen
wel te onderscheiden. Eerst iets over de waarheidsliefde van Socrates, dan over
de voortreflykheid der Atheeners; dan iets uit Zimmerman, tot lof der eenzaamheid;
voorts over het schadelyke van het bygeloof; en, eindelyk, zonder eenigen
zamenhang, hier achter, een menigte zotheden, van eenigen onzer hedendaagsche
sentimenteele dichters, waaronder zekerlyk die koddig genoeg zyn, hoewel men,
met weinig moeite, een aanzienelyk boekdeel daarmede zou kunnen aanvullen,
indien men zich den lastigen arbeid wilde getroosten, zo veel ontuig byeen te
schraapen. Ondertusschen staat het vreemd, dat zich een jong dichter, die voor het
eerst met een dichtstuk van eenigen adem in het publiek verschynt, zich, zonder
eenige eigenlyke aanleiding, als een beslissend Censor leert kennen, die geweldig
uit de hoogte, en in een' toon van spotterny, spreekt, die de oude
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Meesters in de kunst maar zelden aanneemen. Aan den anderen kant, is het toch
een aangenaam verschynzel, een dichter, en wel een jong dichter, van een gezond
gevoel en goeden smaak, te ontmoeten, die van de besmettelyke ziekte onzer
modedichters nog niet is aangetast, en 'er zelfs anderen tegen tracht te
waarschouwen. Maar gaan wy verder.
Achter die Voorrede volgt een vry uitvoerig vaers, aan Nederland; een vaers,
gantsch niet ontbloot van schoonheden, doch ook alleen hier geplaatst, om dat men
het hier heeft willen plaatsen. Het groote oogmerk schynt te zyn, de oude dapperheid
weder in onze Natie te willen doen herleeven. Dit althans is de hoofdzaak der
aanspraak van Prins Willem den Eersten, die onzen dichter in een poëetisch gezicht
verschynt, en, onder anderen, zegt:
De vyand nadert reeds: verwin, of sterf, met vreugd,
Wat heil! ik zie u triomfeeren!
De Brit, de Gauler, knielt voor uw zeeghaftig staal!
Triomf! 'k zie, na de zegepraal,
Met lauwerblaên bekranst, u weêr naar 't slagveld keeren!
Gy overwint! wat vreugd! bukt alles voor uw zwaard?
Thans zyt gy d'eernaam weêr van Batavieren waard.

Doch de Dichter, die met deeze verschyning misschien in vroeger dagen, onder
andere omstandigheden, wierd verwaardigd, begreep dat het juist thans de tyd niet
was, om de Britten en Gaulen voor ons zeeghaftig staal te doen knielen, en die
echter gaarne van dit vaers nu nog gebruik wilde maaken, besloot nu, waar zulks
best geschieden kon, de deugd by de dapperheid te voegen. De deugd, zegt Prins
Willem,
de deugd alleen kan u ontzaglyk maaken.
De tempel van 't geluk is by 't paleis der deugd.

hoewel dit laatste niet veel bewyst. En nu zyn wy klaar; althans nu is 'er de wending:
Dat Socrates u leer' door deugd naar roem te streeven.

En nu is het Dichtstuk aan de Nederlanders, ook aan het Dichtstuk Socrates, in drie
Zangen, vastgeknoopt, waarover wy thans eenige bedenkingen zullen mededeelen.
SOCRATES; en niets meer. Wat moet men hier toch ver-
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wachten? Het leven van Socrates? - Dit zou men indedaad vermoeden uit de
aankondiging van den dichter, die toch best dient te weeten, wat hy voorheeft.
Ik zing den Wysgeer, die in Pallas achtbre wallen, enz.

En in een verdere aanroeping aan de wysheid:
ô Wysheid! dat uw glans my in dit uur bestraal'!
Eens wysgeers leven is uw grootste zegepraal.

Doch het blykt welhaast, dat dit geenszins het oogmerk was. Zou het dan ook de
leer, de inhoud der lessen, van deezen Wysgeer weezen? - Dit schynt nader by de
waarheid te komen, vooral, wanneer men eenige breedvoerige plaatsen in dit werk
(zie, onder anderen, bladz. 7. 33. 59.) raadpleegt. Doch het blykt van achteren vry
zeker, dat de groote bedoeling was, het bekende uiteinde van den Griekschen
Wysgeer in een poëetisch schildery te vertoonen, en daartoe al het overige, als
bywerk, te doen dienen.
Het voorval zelve is uit den Phedon van Plato genoeg bekend; en hierna heeft
onze Dichter ook zyn ontwerp opgemaakt. Wy hebben, over het algemeen, omtrent
dit gedeelte der behandeling, niets te zeggen; hoewel sommigen misschien zullen
klaagen, dat het costuum, en de historische waarheid, niet overal naar vereisch is
in het oog gehouden; dat Socrates, op eenige plaatsen, wat al te christelyk, wat al
te schriftuurlyk, spreekt en redekavelt; dat, indien wy het al over ons kunnen
verkrygen, om zyne Echtgenoote, althans door haare hevigheid niet pryswaardig
bekend, hier als de beminnelykste Vrouw te zien handelen, wy echter nergens
leezen, dat Socrates met die teêrgeliefde gade (bladz. 113.) zo veel morgenspraak
heeft gemaakt, enz. Doch wy kunnen, in soortgelyke gevallen, al veel aan de
dichterlyke vryheid toegeeven, en weeten, hoe men zomtyds de karakters moet
verplooijen, om ze van pas te maaken voor zekere gevoelens en schilderingen, die
wy gaarne aan den man willen brengen.
Doch minder vergeeflyk achten wy het, wanneer men de eigen naamen van
bekende persoonen rabraakt, of zo geheel verkeerd uitspreekt, dat iemand, die ze
in het oirsprongkelyke kent, dit verschriklyk moet hinderen. Wanneer wy dus (bladz.
42) leezen.
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Hier scheen Aristides noch 't volk ter deugd te spooren.

dan moeten wy immers by ons zelven zeggen: wist dan de Heer Helmers niet, dat
in Aristides de klank op de derde lettergreep moet vallen? waarom het niet liever
een kundig vriend gevraagd? dan zou hy, mogelyk, in plaats van Charibdes en
Simméés, (bl. 97) ook wel Charmides en Simias geschreven hebben.
Wy kunnen ook geen behaagen scheppen in zo veele vreemde woorden, als men
thans, uit de Hoogduitsche en andere taalen, in de onze overneemt, niet om ze te
verryken (want dit heeft geen plaats, daar wy goede Nederduitsche woorden hebben,
die het zelfde beteekenen;) maar om ze te ontsieren. Van dien aart is, by voorbeeld,
het woord aanvuuren, aangevuurd (bl. 5) voor ontvonken; verklaagen, (bl. 17) voor
aanklaagen; enz. om niet te spreeken van het woord Smeekeling (bl. 25) en van
ontgloeid. (bl. 82) Immers, als het geen gloeit, heet is, dan wordt het van die hette
beroofd, als het ontgloeid wordt, even gelyk het geen men bindt, door ontbinding
losgemaakt, geslaakt wordt; en echter hier zien wy elk voor Socrates van liefde
ontgloeid.
Eerder vergeeflyk, doch echter niet onberispelyk, is het ook, wanneer men, ter
gunste van het rym, de taal geweld aandoet, en zich van onëigene of gedwongene
woorden bedient: en zie daarvan ook een en ander voorbeeld by onzen Dichter!
Wanneer hy, in het Vaers aan Nederland, gezegd heeft:
De Schepper der natuur heeft in elks hart geplant
De liefde tot het Vaderland.

en dan vraagt:
En durft gy in uw hart die eedle drift verwinnen?

dan gevoelt elk, dat hier verwinnen het rechte woord niet is, dat het verzaaken
weezen moest. Wanneer hy (bladz. 45) op de borst van eene jonge maagd vertoont,
een roos, en knop, die mild begint te zwellen,
En voor den Zuidenwind zich haast zal openstellen.

dan is dat openstellen verschriklyk gedwongen. Wanneer hy (bladz. 60) van Socrates
verhaalt:
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Hoe hy Deliums vest uit 's vyands handen toog.

dan is dat toog veel te zwak, voor het ontweldigen van een vesting. Wanneer de
Dichter zegt (bl. 69) dat de deugd troost schenkt
aan den held, die voor haare eer durst spreeken,
In 't schriklyk uur der dood, als kronen, tronen breeken.

dan bespeurt men klaar, dat hy in prose zou geschreven hebben: als hem troon en
kroon ontvalt, ontzinkt, of iets diergelyks.
Wy oordeelden het te noodzaaklyker hierop te letten, dewyl, zodra men zich
toegeeft, ter liefde van het rym, van diergelyke verkeerde woorden gebruik te
maaken, men ook weldra, uit gemaklykheid, het gebruik van verkeerae uitdrukkingen
zal door de vingeren zien. Zo leezen wy by onzen Dichter (bl. 21.)
De wyze Socrates, gewoon in 't doen der pligten.

Zo schryft men niet. Het doen van pligten is zelfs te plat voor prose. Pligten oefenen,
zich van zyn pligt kwyten, is gebruikelyk. Dus vinden wy (bladz. 43) op het gedreven
outer van Pallas tempel, deeze vertooning
Daar maakt een vrouwenschaar den boerschen disch bereid.

Wie zal toch zo schryven? Dit is immers geen taal. Men bereidt wel een disch; maar
wie maakt een disch bereid? Wy zouden meer diergelyke voorbeelden kunnen
bybrengen, die men in een rymer over het hoofd kan zien, doch in zulk een
verdienstelyk poëet niet kunnen geduld worden; even zo min als de tastbaare
stoplappen, waarvan onze Dichter ook al niet is vry te spreeken (bladz. 7)
van een onëindig Wezen;
Elks liefde en eerbied waard, door niemand ooit volprezen.

(Bladz. 20.)
Al 't herdersvolk ontwaakt, bevryd van tegenheden.

Maar buiten dit en soortgelyken, hebben wy nog iets gewigtiger op ons hart.
Letterdievery schynt by de Poëeten geen zonde. Men neemt ze hen, ook onder alle
schryveren,
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het minste kwalyk. Den jongen Dichteren, die veel poëzy geleezen hebben, blyven
gemaklykvloeiende vaerzen al ligtelyk in het hoofd hangen, en in hun poëetischen
yver weeten zy dan niet zo juist, hoe veel daarvan aan anderen, hoe veel aan hun
eigen schepping toekomt. Zy moeten dit spel maar niet al te grof speelen. Dit mag
onzen Dichter van Socrates ook wel eens herïnnerd worden; vooral daar het by
hem wat sterk in het oog loopt. Wanneer hy, by voorbeeld, zingt: (bl. 20.)
't Wierd morgen, en de zon scheen, met haar gouden straalen.

wie denkt dan niet om het begin van Hoogvliet's tiende boek, in zyn Abraham den
Aartsvader?
't Was avond, en de zon, gehuld met goud en straalen.

en vyf regels verder:
En 't veld scheen in een zee van vruchtbre daauw te baden.

al weder Hoogvliet:
En baadde 't veld als in een zee van vruchtbre droppen.

op een andere plaats
De wind lag in den slaap.

en meer diergelyken. Maar, dat erger is. Al te sterk is de Germanicus geplunderd.
Wat liefhebber van poëzy heeft ooit dit meesterstuk van Neêrlands grootste Dichteres
geleezen, by wien niet, onder anderen, de heerlyke offerzangen ter eere van Jupiter,
in het vyfde, en van Apollo, in het zesde boek, zulk een' indruk maakten, dat hy
nimmer iets hooren kan, 't geen 'er naar zweemt, zonder die in zyne gedachten te
herroepen? Is het dan wel geöorloofd daarvan zulk een, byna letterlyk, gebruik te
maaken, als wy hier aantreffen? Men herïnnere zich alleen, in den Germanicus, uit
den lofzang voor Apollo:
Hy, op den breeden top des Helicons gezeten,
Word door het Negental in al zyn pracht beschouwd.
Hy draagt een gouden kleed, zyn boog en lier zyn goud,

en verder:
't Roeme all' Latones Zoon, tot troost van d' aard' geboren!
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en vergelyke daarmede den lofzang der Atheensche priesteren, by den Heer
Helmers:
Verheft Latones Zoon, tot heil der aard' geschapen!
Hy heeft op Pindus kruin zyn' sterken troon gebouwd.
Zyn kleedren schitteren; zyn boog en pyl zyn goud.

En, nog eens, het heerlyke lied in Germanicus, met de herhaaling:
ô Zoon van Rhea en Saturnus, zyt gegroet!

en welke met deeze fraaye regels eindigt:
Schenk deugd en glorie aan den Veldheer in zyn jeugd,
Of, wenschen wy te veel, ô Vader, schenk ons deugd.

vergeleken met het byvoegzel van Mélitus, op den aange, haalden lofzang:
U, die uit Rhea en Saturnus zyt gebaard!

en dan de bede van Socrates: (bl. 72.)
Uw Zegen ruste altoos op ouderdom en jeugd!
Of, smeek ik u te veel, schenk ieder lust ter deugd.

en wy twyfelen niet, of men zal zulk een grove navolging gantsch niet aardig vinden.
Men vermoede ondertusschen niet, dat wy, met het maaken van deeze
aanmerkingen, het vuur by onzen jongen Dichter hebben willen uitdooven, of
hiermede zyn andere verdiensten verkleinen. Niets minder. Wy hebben, door het
aanwyzen van deeze grootere of kleinere gebreken, alleen op het oog gehad, hem
te waarschouwen, om, door een geduurige beschaaving, zyn werk meerder
volmaaktheid te geeven; zich niet te laaten verblinden door de wolken van wierook,
welke de jeugdige Priesters van Apollo, in onze dagen, elkanderen zo mildelyk
toezwaaien; en, vooral, naar den raad en de terechtwyzing van ervaren Dichters te
luisteren (en wy weeten dat het hem daaraan niet ontbreekt) indien hy anders den
lauwer wenscht te winnen, die aan het einde der loopbaan is opgehangen, en
waartoe hy waarlyk zo veel kans heeft. Aan fraaye schilderingen, uitmuntende
gelykenissen, krachtige spreuken, en, over het algemeen, gladde, deftige Vaerzen,
ontbreekt het hem in geenen deele. Dit zyn wy even zeer genegen te bewyzen.
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Men leeze, by voorbeeld, zyne beschryving van 's Volks offerande aan Ceres (bl.
22.); van den tempel en het outer van Pallas (bl. 42.); van het offer aan Minerva
toegebragt (bl. 50.); van de terugkomst van het heilig schip van Delos (bl. 88.); en,
vooral, van den afdaalenden engel des doods (bl. 96.); en men zal, in allen, de
meesterlyke hand moeten erkennen, zelfs in deeze korte schets van den naderenden
Nacht.
De gouden zon verdween allengs aan 's Hemels transsen;
De maan vertroostte de aard' met haar ontleende glanssen;
Met stillen luister dreef het schittrend starrenheir
Aan 's Hemels breede baan, zich spieglende in het meir.

De gelykenissen zyn, voor het grootste gedeelte, natuurlyk, treffende, en zelfs nieuw.
Zo wordt de schrik van Mélitus op de verschyning van het bygeloof, recht dichterlyk
vergeleken by die van een wandelaar, voor een schuifelende slang (bl. 15.); de
verschillende geäartheden van het Atheensche volk, by het worstelen van twee
strydige winden (bl. 30.); de gerustheid van Socrates by de stille maan, en een
weerloos lam (bl. 41.); zyn standvastigheid, by die van een' ouden eik (bl. 56.); en,
vooräl de droefheid van zyne aanhangeren, by het treurige van den winter. Deeze
is te fraai, om ze niet by te brengen.
Gelyk des winters, als de bron van vuur en licht
Met flaauwer glanssen zich vertoont aan ons gezicht,
Wanneer natuur met floers of rouwgewaad omhangen,
Het vee de vachten rooft, en 't voglenkoor de zangen,
Wanneer de noordewind door zwarte wolken giert,
Geen blozend roosje meer het lagchend veld versiert,
Het duifjen eenzaam treurt om haar' geliefden tortel,
Het vischje sterft in 't nat, en de eik, met tak en wortel,
Door 't woeden van den wind gebeukt word beeft en kraakt
En rondom zynen stam een bed van bladren maakt:
Gelyk dan alles treurt in steden en op velden:
Zo treurden al de geen, die Socrates verzelden,
En door zyn lessen tot de deugd zyn aangespoord.

Begeert men fraaye spreuken? Zie hier een paar!
De dood is 't grootsch begin van een veel beter leven
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En
't Schavot is schandlyk, als een booswicht daarop sterst;
Maar 't word een outer, als de deugd 'er 't leven derft;

Keurig is ook deeze aanmerking, over de onstandvastigheid van het Atheensche
volk:
Zo is het wuft gemeen: door drift op drift bestreden,
Verwyst het lastrend nu, wat straks wierd aangebeden;
Of 't eert als goddelyk wat naauwlyks is gedoemd:
Het kruipt, verguist, of dwingt; het schend, vervloekt, of roemt.

Niet minder fraai is ook het slot van dit Dichtstuk. Onze dichter is zekerlyk met zyn
held magtig ingenomen; doch wie zal hem dit ten kwaaden duiden? Zo zegt hy
elders:
Ja, zo ik 't schoon der deugd in haare waarde ken,
Gy zyt het, dierbre schim! wie ik 't verschuldigd ben.

Dit is wat kras. Doch zyn afscheid van Socrates, moet elk, die gevoel heeft, treffen.
Dus waagde ik 't, groote ziel! uw leere en dood te zingen.
Door uwe deugd bekoord, durfde ik de snaren dwingen.
'k Weet dat uw lof geenszins myn zangsler noodig heeft,
Dewyl uw naam, uw roem, in 't hart der wyzen leeft.
Eens zal de gryze tyd Europaas pracht verzwelgen,
De naalden van Egypte in puin en asch verdelgen;
Maar eeuwig word uw naam door 't edel hart vereerd,
Dat steeds de deugd, waar zy zich ook bevind', waardeert.
Zo gy, ô Socrates! uit de opperhemelzalen,
Eén' oogwenk op deeze aard', dees nietige aard', laat daalen,
Ziet gy misschien, met vreugd, uit uwe onsterflykheid,
De bloempjes, die myn hand op uwe grafzark spreid.
Ach, mogt ik door myn' zang, slechts éénen sterfling winnen,
Mogt ik het schoon der deugd slechts éénen doen beminnen,
Die, dwalend, in het net der ondeugd ligt verward!
Hoe groot waar' dan myn loon!.. dat loon zy in myn hart.

De aanhef van den laatsten Zang heeft ook uitmunten-
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de schoonheden. Wy eindigen ons verslag met 's dichters aanspraak, daaruit
ontleend, aan de gelukkige stervelingen, in tegenstelling van de rampspoedigen,
wier toestand hy vooraf schilderde.
En gy, gelukkigen, wier hart nooit wierd bestreden,
Door bitter zielverdriet, door zorg, of tegenheden!
Gy, die op bloemen treed, uw hoofd met rozen kroont.
Bedenkt, dat de yzren vuist der dood hier niets verschoont.
De honderdjarige eik, de hoogverheven ceder,
Stort. als een bevend riet. voor hare slagen neder;
De gryzaart en het kind, de bloodaart en de held,
De worm en de adelaar, 't word all' door haar geveld.
U voegt geen rouwmisbaar, geen bittre jammerklagten;
Zo gy de deugd bemint, kunt gy de dood verachten.

De Lente, in drie Zangen. Door Petronella Moens, Lid van
verscheidene Genootschappen. Te Amsterdam by Arend Fokke
Simonsz., 1788. In gr. octavo. Behalven het Voorwerk, 193 bladz.
Wy hebben opzettelyk de Lente afgewagt, om over dit fraaye Dichtstuk te spreeken,
nadien, in dat saisoen, de daar in voorkomende beelden en schilderingen, beter
met de ons omringende werken der Natuur kunnen vergeleeken worden. Men
verwondert zich byna op elke bladzyde, over de waarlyk verhevene gedachten en
uitmuntende Tafereelen, die het penseel van MOENS in het bevalligst licht weet te
plaatsen: en men verwondert zich te meer, wanneer men weet, dat deeze
Dichteresse, van haare kindsheid af tot heden toe, geheel blind was, en ondanks
die blindheid nimmer ophoud met schilderen. Hoe fraai, by voorbeeld, is het volgend
Tafereel van een' Lentemorgenstond.
Naauw spreidt de dageraad een straal van gouden luister
Op 't zwart fluweel, waar in de rust al 't schepsel boeit,
Wen 't buigend, kaatzend, licht, nog agter de aarde, in 't duister,
Reeds langs den dampkring vloeit.
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De doodsche scheemring strooit dan helder glinstrende oogen,
Op bruine schagten van den grootsch versierden nagt;
'k Zie dan, hoe blydschap, aan saphieren Hemelboogen,
In 't purper feestkleed lacht.
Hoe schoon begint het zwerk in 't vogtig oost te bloozen!
De zon, die door het gaas der morgendampen blaakt,
Kiimt bly, van wolk tot wolk, langs zagtgekleurde roozen,
Terwyl deeze aarde ontwaakt.
Hoe galmt de morgengroet der vlugge woudchoraalen!
De beemden schomlen zagt in eene zilvren zee,
Die langs de velden dryft, wie kan den wellust maalen
Van mensch en schuldloos vee!
Hoe vrolyk danst Natuur op groene heuveltoppen!
De gloênde Zon ontsteelt haar 't neevlig Morgenkleed.
'k Zie 't vloertapyt bezaaid met heldre paereldroppen,
Die 't waasment bloempjen zweet.
Liefdryke Godheid! die, voor 't heil der aard, blyft zorgen,
Verbeelding voert me aan 't eind van 't donkre zielverdriet,
Zy schetst my 't schaduwbeeld van de eeuwig heldren morgen;
ô Troostryk bly verschiet.

Jammer is het echter, dat zy geen meer geregeld ontwerp, in dit Dichtstuk gehouden
heeft; dat 'er nu en dan de zamenvoeging der schilderyen al te duidelyk in gemerkt
kan worden. Dan mogelyk kan haar geest, dat groote Tafereel der Lente, die reeks
van duizenden kleine Tafereelen, niet zoo wel in ééns overzien, of hun verband
onthouden! In welk geval dit haar te meer te vergeeven is, daar 'er verscheidene
andere zeer goed ziende Dichters zyn, die de Eenheid nog minder bewaaren.
Kwaade voorbeelden echter kunnen geene feilen verdeedigen.
Eene andere Aanmerking zal de Dichteres ons even zo min kwalyk neemen, als
de voorgaande, daar zy dezelve altoos in haare magt heeft, om die te ontwyken,
en haare Zangen meerder schoonheid en rondheid van perioden te geeven: zy
bestaat in het overspringen van den zin uit het
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eene couplet in het andere. Dus zingt zy, by voorbeeld, in den eersten Zang.
Waarom, verbeelding! schetst ge, in vrolyke oogenblikken,
Zo levend voor myn geest het sombre doodstafreel?
Dan, zou het vreedzaam graf myn hygend hart doen schrikken?
'k Ben 't rustloos woeltooneel
Der sterflykheid reeds moê: neen, wisselvallig leven!
Een eeuwge winter heerscht in 't donker sterfgewest,
'k Zag daar de reinste vreugd met smart en rouw doorweeven,
Door nyd en wraak verpest.

Wat baat eene afdeeling in coupletten, wanneer men zich zoo weinig aan de
vereischten van den Lierzang bindt, als hier in het vierde en vyfde vers gedaan is.
Men beproeve het eens, door Muzyk op dit couplet te maaken, men zal dan daadlyk
gewaar worden, dat de muzikaale Zanger met het woord woeltooneel zal moeten
eindigen, en niet, dan na eene Preludio, tot het volgend couplet kan overgaan: maar
eindigt dan ook de zin, met de Muzyk? Neen, die wordt geheel afgebroken, en door
de Preludio verlooren. En deeze feil wordt in deeze Lentezangen telkens herhaald,
als bladz. 3 en 4, coupl. 4. 1 en 4; bladz. 12, coupl. 2 en 3; bladz. 16, coupl. 3 en
4; zie ook bladz. 17. 20. 27. 28. 32. 34. 37. 43. 50. 83. en 86. - Bekwaame Geniën
willen wy gaarne raaden, om dat zy in staat zyn onze Dichtkunst voordeel aan te
brengen, en men, in hunne schoone Dichttafreelen, maar weinig naauwlyks zigtbaare
sinetjes veelen kan.

Wandelingen door Bourgogne. Uitgegeeven door E. Bekker, Wed.
A. Wolff en A. Deken. In 's Gravenhage by J. van Cleef, 1789. In
gr. octavo, 177 bladz.
Het nieuw Vaderland deezer geestige Hollandsche Dichteressen heeft, volgens het
vuur dat overal in deeze Wandelingen doorstraalt, haar zodanig verrukt, dat zy
hunne Landgenooten ook deelgenooten dier bekoorlykheden en genoegens hebben
willen maaken. Alles schynt haar in Vraukryk geheel nieuw; elk voorwerp heeft 'er,
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in de gewoone bespiegeling, eene andere houding en gedaante. Hierom zingen zy:
Bourgogne! uw schoon gewest houdt my gantsch opgetoogen;
Mont d'or! waar heeft het oog ooit fraaier oord beschouwd!...
Wat zie ik daar? heeft my verbeeldingskracht bedrogen?
Of is hier buis op huis en dorp op dorp gebouwd?
Hoe schilderachtig en hoe vreemd is deez vertooning!
Hier ryst een torenspits door 't bladerryk geboomt';
Daar zie ik eene hut; meer boven aan, een woning;
Ter zyde ruischt een bron die kronklend nederstroomt:
De mensch behoeft zig hier op welzand niet te waagen;
Het allerzwaarst gesticht rust op een vasten grond;
Geen losgebroken storm kan hier het hart vertsaagen;
Natuur sloot met den mensch een vriendelyk verbond.
Mont d'or is niet bedekt met dorre, vaale heiden;
Hier zie ik droog, noch schraal, noch wykend zandig duin,
De landman laat zyn vee hier in het kiaver weiden;
De druif zwelt onder 't loof tot boven aan den kruin:
Hier ziet de opmerkzaamheid, waar heen zy ook moog' treden,
All' wat het hart verrukt en keurige oogen vleit:
't Gevogelt zingt ons toe; 'k ontdek, op myne schreden,
Geliefde tekenen van Gods weldaadigheid:
Hier ademt men een lucht vol veêrkracht, rynheid, leven;
(*)
En als de Zomerzon de druif tot rypheid zwelt
Dan ruischt door dit gebergt', hoe steil, hoe hoog verheven,
Een liefelyke wind die afwaait tot in 't veld:
Hy doet het somber heir der koortzen voor hem vluchten;
Dan ryst een zoete geur uit bloem, en kruid, en plant;
Dan wordt het bloed gekoeld door schoone zomervruchten;
Dan spreidt het hoog geboomt' zyn schaduw over 't land;
Dan is men vergenoegd met vrienden en gebuuren;
Dan zitten we in een bosch, dat ons een schuilplaats biedt;

(*)

Dit behoorde te zyn: Stooft, of doet zwellen. De Zomerzon zwelt niet, maar doet de druif
zwellen, of dik worden.
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Hoe vry hoe vergenoegd beleeven wy deeze uuren!
Wanneer de middagzon haar gloênde straalen schiet,
Dan slyten de oude liên den warmen dag met praaten;
Nog vinden ze alles wèl; nog is hun 't leven zoet.
De gryze ervarenheid leert hun den mensch niet haaten:
Deez spreekt van 't geen hem op een' krygstogt is ontmoet;
Verhaalt een streng beleg; omzet met moeilykheden;
Of roemt een heldendaad in 's vyands heir verricht;
Of geeft een weidsch verslag van Hollands ryke steden;
Hy spreekt van Fontenoi, van Bergen, van Maastricht:
De grysaart voelt den moed der eerste jeugd herleven;
Zyn hart bemint den Krijg, maar kent noch haat noch wraak.
Dààr klinkt een geestig lied, door blydschap aangeheven;
Hier geeft de gladde kaart een schuldeloos vermaak.
Men speelt uit tydverdryf, niet om verachtlyk voordeel;
De schraapzucht is geen feil der zorgelooze jeugd:
Daar staat een tekenaar, en kiest met smaak en oordeel
Een landschap, 't welk den geest reeds in de schets verheugt,
Hier zit een schoone groep van frissche jongelingen
En meisjes; elk van haar borduurt, of knoopt, of spint;
De vreugd bezielt hier elk, en liefde leert hun zingen,
Elk voegt zig 't allernaast by 't meisje dat hy mint:
Die wekt door zyn gesnap een algemeen geschater;
Terwyl het stil gesprek van deezen 't meisje streelt;
Nu schenkt de maatigheid den wyn, vermengd met water;
Het luchtig hooge brood wordt ruimschoots uitgedeeld:
Daar slaapt 'er een in 't gras, gedoken in de bladen;
Zyn hoofd rust op zyn' arm, of in zyn egaês schoot;
En zy dààr, gaan gewis zig in de seine baaden.
Elk draagt zyn badgewaad al dattlend naar de boot:
Gelukkig volk! gy kent, gy kiest de landgenuchten;
Hoe sneeuwit is deez kaas! hoe geurig deeze room!
Wat lacht die korf my aan! wie zag ooit schooner vruchten.
Dat ryp is, is gezond; men eet des zonder schroom.
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Wat weet het Fransch vernuft al spellen uit te vinden,
Ten dienste van de jeugd, als die zig t' saam vergaêrt!
't Is handjeplak, schuil weg, kruip sluipdoor, tikje, blinden;
En 't meest beminde spel is: zyt gy wel gepaard?
Maar wat der jeugd bekoort, het dansen is haar leven:
Zo dra het westen blaast door de ondergaande Zon,
Heeft naauwlyks de fiool een dansdeuntje aangeheven,
Of, op 't beschaduwd veld, by 't ruischen eener bron,
Verschynt het jonge volk, vorzeld van Ouders, vrinden,
En buuren, elk neemt deel in alles wat zy zien,
Daar zy, geplaatst in 't loof van hooge, breede linden,
Geen schuldeloos vermaak uit norsche stroefheid vliên:
In 't witte zomerkleed zweeft ieder luchtig heenen;
Hier is 't een contredans, en daar een menuet;
Maar vòòr de scheemering ten vollen is verdweenen,
Wordt aan den blyden dans betaamlyk perk gezet:
Wat vrolyk tydverdryf myne oogen immer zagen,
Zoo'n aangenaam tooneel beschouwde ik nooit als hier
Geliefde Fransche jeugd! laat u de dans behaagen,
Hy geeft het lichaam kragt, bevalligheid en zwier.

Ziet daar eene dier bevallige Tafreelen, van welke men 'er verscheiden in deeze
Zangen zal aantreffen, die zeer net gedrukt, en in drie verschillende versmaaten
opgesteld zyn, van welke de laatste de rollendste en bevalligste is.

Frans van den Trenk, Pandoeren-Overste. Opgesteld door een
onpartydigen. Eerste Deel. Met een Voorbericht, en
Familie-geschiedenis van Schubart. Naar den tweeden
Hoogduitschen druk vertaald, door B.M. Te Dordrecht by J. de
Bruyn, 1789. In gr. 8vo, 210 bladz.
Naauwlyks is de naam van den Pruissischen TRENK, door deszelfs byzondere
levensgeschiedenisse en doorgeworstelde rampen, bekend geworden; of men waagt
het ook, om eene zamengeflanste levensbeschryving van een menschelyk
wangedrogt, dat, onder den naam van TRENK, in Beyeren en in den Elzas, als
verwoester en brandstichter, genoeg bekend is, op die van zynen
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Neefte laaten volgen. De schryver heeft de houding, (in zyn Voorbericht ten minsten)
aangenomen als of hy een geheel waare Geschiedenis wilde mededeelen. Hy noemt
zelfs de bronnen op, uit welke hy daar toe putte, en deeze zyn, 1) de beschryvingen
van FRANS VAN DEN TRENK zelve, door hem in de jaaren 1746-1748 te Frankfort en
Leipzich in 't licht gegeeven. 2) Eene Memorie van den Abt CHIARI, in het Italiaansch
opgesteld. 3) Eenige Aanmerkingen tegen het Leven en de daaden van TRENK, door
een onbekend schryver 1747 te Frankfort en Leipzich in 't licht gesteld. 4) Eenige
schriftelyke berichten van nog levende persoonen, die den Pandoeren Overste
gekend hebben, en eindelyk 5) de nieuwste berichten, door zynen Neef, in en agter
zyne eigen Levensbeschryving medegedeeld. Zie daar de bronnen, die ons een
onedel, wellustig en roofzuchtig bedrieger, vol geest en moed, als een schrikbeeld
zouden hebben kunnen doen kennen; maar welke het averechts vernuft, door eenige
bygevoegde liefdesgevallen, zo onkenbaar, zo 10manesk, gemaakt heeft, dat men
niet weet wat men leest, loogens of waarheid. Zoo min men deezen TRENK, als
Leidsman eener horde struikroovers en gaauwdieven, behoorde te vereeuwigen;
even zo min behoorde men zyne wandaaden op eene schertzende wyze voor te
draagen. Zulk een toon behaagt den onoplettenden lezer; hy waant dat de schryver
de daaden, zo voorstellende, goedkeurt; en dus dringt het vergif ongemerkt zynen
boezem in. Wy spreeken hier niet van het ellendig vernuft, om, op het spoor van
FIELDING, boven elk hoofdstuk, een zogenaamd vernuftig opschrift te plaatsen, zo
als by voorb. TWEE- EN DERTIGSTE HOOFDSTUK, welk hy niet kan overslaan, die het
voorgaande gelezen heeft, enz. Wy zwygen van zodanige laagheden, als het XXIste
Hoofdstuk oplevert: op de meeste plaatsen zal de weldenkende menschenvriend
stoffe van misnoegen aantreffen, zo wel door de gevallen zelve, als door de wyze
op welke zy verhaald worden: zo dat men zelfs, by het beschryven en aanduiden
van een dubbel overspel, durft zingen:
- - - wy willen niet verdoemen,
Trenk schikte zich naar tydsomstandigheên.

Een schoone Zedeleer waarlyk, op welke zich de ergste booswigt zou kunnen
beroepen!
In de Voorrede van SCHUBART komt eene Famieliegeschiedenis van zekeren
SIMON VAN AALEN voor, welke geheel geen verband met TRENKS geschiedenis heeft,
en dezelve alleen in byzonderheden overtreft, doch in lompe en laage uitdrukkingen
niets toegeeft. Wy kunnen geenen onzer Leezeren dit werk aanpryzen, en schoon
wy den Vertaaler het recht laaten wedervaaren, dat hy niet onbeschaafder dan zyn
Schryver spreekt, zou hy nog meer beschaafdheid getoond hebben, indien hy dit
werk had onvertaald gelaaten.
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De Burgemeester, Tooneelspel. Gevolgd naar het Hoogduitsch
van den Heer Graaf Von Bruhl, Gouverneur van zijne Koninglijke
Hoogheid den Kroonprins van Pruissen. Te Amsteldam by P.J.
Uilenbroek, 1789. In octavo 135 bladz.
BLASDORF, Burgemeester van eene groote rijksstad in Duitschland, wordt in dit stuk,
op de belangrijkste wijze, ten tooneele gevoerd. Hy is een verstandig en braaf man,
die alleen volgens de wetten streng handelt, doch wiens hart te gelyk met medelyden
over de schuldigen is aangedaan. Een boosaartige Vrouw, en een zwak, en ligt voor
verleiding vatbaar, Meisje verkreegen hebbende, tracht een Luitenant der bezetting
de laatste te ontvoeren, in welk voorneemen hem de eerste ondersteunt. Intusschen
weet de Burgemeester, zo door het beteugelen van zijn vroaw, als het beschaamen
van den Luitenant, hun beider ontwerp geheel te verijdelen: wordende dit
Tooneelspel, volgens de tegenwoordige wijze van ontknooping, met eene herkenning
gesloten; door welke de Burgemeester zijn lang verlooren Broeder, in eenen
hoogmoedigen Bedelaar, en betichten Roover, wedervindt. - Over 't geheel genomen,
is dit een schoon stuk, in het welk de contrasteerende karakters zeer wel
doorgehouden zijn; doch de Tooneelschikking is zeer onregelmaatig, wordende 'er
verscheidene gaapingen, door de ontydige tooneel-veranderingen, veroorzaakt.
Het woordje hairklein, op bladz. 43 voorkomende, had in de vertaaling ook wel, voor
een meer kenbaar Hollandsch woord, mogen wegblyven.

Eerste Beginselen van de Arithmetica of Rekenkunst, ten gebruike
der Schoolen. Tweede Deel. Door A.B. Strabbe, Lid en Secretaris
van het Genootschap: een onvermoeide arbeid komt alles te boven,
enz. Te Amsterdam by J.B. Elwe. In Octave 112 bladz.
De Heer STRABBE vervolgt, in dit Tweede Deel van zyn Rekenkundig Schoolboek,
zyn reeds gevormd en aangewezen plan, en begint hier met de verkortingen, welken
in de Multiplicatio en Divisio kunnen plaats vinden, deelende tevens eenige Proeven,
op de zogenaamde vier Spetien, mede; waar na hy tot de Practyk, of verkorte
bewerkingen van den regel van Drieën overgaat. Daar na beschryft hy den
verkeerden of omgekeerden Regel van Drieën; den Regel van Vyven; recht en
verkeerd; de Kettingregel, en eindigt met de Tarra en Cassiers-rekening; wordende
deeze Regels telkens door voorbeelden gestaafd, en door andere, ter nader
onderrichting van den Leerling, aangedrongen: welken wy dit Boekje als zeer nuttig
aanpryzen.
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Nieuwe Algemeene Vaderlandsche
Letter-oefeningen.
Bybel der Natuur, ontworpen door den Hoogleeraar J.J.
Scheuchzer, in het Nederduitsch overgezet en vermeerderd, door
L. Meijer, S.S.Th. Dr. & Prof. Ordin. te Franeker, enz. VIIIste Deel.
Te Amsterdam, by M. de Bruyn, 1790. In gr. octavo, 684 bladz.
Dit Deel belielst ene verklaring van, en opmerkingen over, verscheiden plaetzen in
het Boek der Psalmen, welker Dichters menigwerf hunne aendacht uitdrukkelyk
vestigen op de werken der Natuure, of zinnebeeldige en leenspreukige voorstellingen
van dezelven ontlenen: des de overweging veler uitdrukkingen, over onderwerpen
van dien aert, in het plan van dit Werk valle. Men ontmoet hier gevolglyk, even als
in de voorige Stukken, ene reeks van natuurkundige navorschingen en
waernemingen, die ter ophelderinge veler byzonderheden in het Boek der Psalmen
strekken, of aenleiding geven, om aen deze of gene plaetzen enig licht by te zetten:
waer toe de Hoogleeraer Meijer den arbeid van den Hoogleeraer Scheuchzer,
meermaels, op ene leerzame wyze voortgezet heeft. Tot een voorbeeld hier van,
zullen wy het oog slaen op het hoofdzaeklyke, bygebragt, wegens des Dichters tael
Ps. LXXXIV. 4. in welke de, volgens onze gewoone vertaling, melding van
vogelnesten, by de altaren des Heren, den Uitleggeren moeite baert. - Wat de
vogelzoorten aldaer Zippor en Deror genoemd, betreft, 't is blykbaer, dat die onzeker
zijn; en 't doet ook niet zeer ter ophelderinge der zwarigheid; of men hier denke op
vogelen in 't algemeen, of wel byzonder op musschen, zwaluwen, hout- en
tortelduiven, of enig ander Oostersch trekgevogelte; de vraeg blyft altyd over, hoe
komen 'er vogelnesten by de altaren des Heren?
De Hoogleeraer Scheuchzer denkt hier, by 't woord altaren, volgens ene
gebruikelyke woordvervanging, (synecdoche,) op den tempel in deszelfs geheelen
omtrek, waer
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van de altaer een aenzienlyk deel was: en hy vind het dan niet vreemd, dat een of
ander vogelsoort, 't zy buiten op of aen den tempel, of onder het dak en op de balken,
hier en daer nestelde, en jongen uitbroedde. ‘Wij zien (zegt hy,) ten minsten, dat
David het lot deezer, in vrijheid levende, en tot Gods huis een vrijen toegang
hebbende, vogelen boven zijnen toestand verheffe; terwijl hij, voor de vervolgingen
zijner vijanden vluchtend omzwervende van het onbelemmerd waarnemen der
openbaare Godsdienstoeffeningen, en den tempel verwijderd en afgesneden was.’
Ook andere Uitleggers hebben, gelyk de Hoogleeraer Meijer verder aentekent,
dit voorstel in dien zin verstaen: doch zommigen zyn 'er echter voor, om de eigentlyke
betekenis van het woord altaer, als ene nestelplaets voor de vogelen, te houden;
en dezulken hebben daerop verschillende verklaringen gegeven, die een zeer
gedwongen voorkomen hebben. Dit heeft weder anderen, (niet kunnende vermoeden,
dat zulk een ongestoord verblyf der vogelen plaets kon hebben, by Israëls
brandoffer-altaer, by welken de Priesters dagelyks, een groot gedeelte van den
voor- en na-middag, by den morgen- en avond-dienst, hun werk hadden;) geheel
van dit denkbeeld doen afzien. Volgens hen heeft dit nestelen der Vogelen, dat hier
of daer elders, maer geenszins by Gods altaren, gevonden werd, gene de minste
betrekking tot de altaren des Heren.
‘De Uitleggers,’ (vervolgt de Hoogleeraer Meijer,) ‘De Uitleggers, die deeze laatste
opvatting begunstigen, nemen of de beide voorstellen hier als afzonderlijk, en elk
op zichzelven staande; of ze vinden eene tusschen beide gemaakte vergelijking.
De eerste vinden hier deezen zin: Zelf vindt de musch een huis, en de zwaluw een
nest, daarin ze haare jongen legt. En hierop volgt dan het andere voorstel: Ach!
aangaande uwe altaaren, Heere der heirschaaren: mijn Koning, ende mijn God!
Ach, wanneer zal ik zoo gelukkig zijn enz. 't Zij dat men deeze laatste woorden als
een afgebroken voorstel, eene nadruklijke uitroeping, een hartlijken wensch
aanmerke, waarbij zich het overige denken en aanvullen liet: 't zij dat men het eerste
voorstel als eene tusschenreden aanmerke, en het laatste met het geen 'er vs. 3.
gezegd was, zamenhecht, indiervoege: Mijne ziel is zeer begeerig..... na de
voorhoven des Heeren..... na uwe altaaren, Heere enz. - Deeze verklaaring word
van het Godgeleerd Genootschap in het Engelsch Bijbelwerk,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

267
op den voorgang van veele groote Uitleggeren, als de klaarste en eenvouwigste
aangenomen.
Onder de laatsten behoort de verklaaring van den Hr. VENEMA, die hier eene
vergelijking tusschen beiden vindt, en den zin der woorden dus geeft: Ook, gelijk
eene musch haar huis enz. alzoo vind ik, Heere der heirschaaren, mijn Koning ende
mijn God! mijne wooning mijn aangenaam verblijf in de nabijheid van uwe altaaren.
Hij meent ook, dat de Dichter, uit een bezef van zijne geringheid, eene vergelijking
tusschen zich en eene musch enz. maakt, en zich hier beschrijve, als zijnen wensch
verkregen hebbende, en voorzien met dat heuchelijk voorrecht, van in de nabijheid
der plaats van den openbaaren Godsdienst zijne ongestoorde en veilige wooning
te mogen hebben.
Hiervan-verschilt niet veel de verklaaring, die de Heer PANZER in NELLONS
Untideistische Bibel geeft. Zoo donker, schrijft hij, dit vers ook schijnen moge,
naardemaal het den Uitleggeren tot allerleie wonderlijke gedagten aanleiding gegeven
heeft; zoo gemaklijk valt het te verstaan, wanneer men slechts het eerste en tweede
voorstel behoorlijk onderscheidt. Het eerste voorstel is in deeze woorden: Zelf de
musch vindt een huis, en de zwaluw voor zich een nest, daarin ze haare jongen
legt. d.i. Geen dier is 'er onder de redelooze schepzelen, zelf die bij de menschen
het geringste gerekend, en van geen nut zijn, of uwe voorzorg heeft het zelve eene
verblijfplaats aangeweezen, alwaar het rust en veiligheid vindt, gaarne zich ophoudt,
en met genoegen woont. Hierop volgt nu het tweede voorstel, ofte het slot, in deeze
woorden: Maar uwe altaaren heb ik, als mijne veiligste en aangenaamste
verblijfplaats, gevonden, Heere der Heirschaaren enz. En hier mede hangt ook het
volgende voorstel, Welgelukzalig zijn ze, die in uw huis woonen, vs. 5. zeer wel
zamen. - En genoegzaam in dien zelfden zin geeft de Hr. DATHE ook deeze woorden,
in deeze vertaaling: 't Geene voor de musch haar huis, of der zwaluwe haar nest
is, daar ze haare jongen in nederlegt, dat zijn voor mij uwe altaaren.
By deeze opgegeven verklaaringen, onder welke de laatstgenoemden aan de
minste zwaarigheden onderhevig, en de eenvoudigsten schijnen te zijn, zouden wij
onze aanmerkingen afbreken, bijaldien niet, het geene de Heer N. NONNEN Dissert.
Theol. Exeg. de Zippor & Deror. Brem. 1741. over deeze plaats geschreven heeft,
hier nog eene melding verdiende, en bij deeze tweede klasse van Uitleggeren
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over deeze woorden behoorde gevoegd te worden. Deeze verstaat onder de naamen
Zippor en Deror, die eigenlijk bergvogelen betekenen zouden, geen vogelen, maar
Proselieten, die onder de regeering van Koning Josafat tot den Joodschen
Godsdienst overgehaald, en in Israëls maatschappij ingelijfd zouden zijn; Edomieten
naamelijk en Moabiten, welken, als bergbewooners, hij zeer overeenkomende met
deeze vogelen vindt. - Welker jongen of kiekens dan de nakomelingen van deeze
naatsiën zijn moesten, insgelijks in Israëls kerk- en burgerlijke maatschappij
opgenomen. - Geen eigenlijke altaaren vindt hij hier ook, maar in dezelve een
zinbeeld van de veiligheid in het geestlijke en lighaamlijke, waar door ze het zelfde
genooten van die altaaren, het geen de vogelen hebben in hunne hokken en nesten.
- In een woord dus de bekeering van deeze heidensche volken tot den waaren
Godsdienst, met de voorrechten voor hun daar uit spruitende, zou hier geschilderd
zijn.
Deeze gedagten, die ons alles hier geestlijk, zinbeeldig en verbloemd doen
voorkomen, moeten wij het recht doen, van ze als vernuftig en geestig uitgevonden,
en geleerd uitgevoerd te zijn, aan te merken. En geen PHILO of ORIGENES zouden
het beter hebben kunnen maaken. - Maar ter verklaaring van deeze plaats zullen
misschien veele daar niet op gevallen zijn, of aan deeze meening hunne toestemming
niet geven kunnen. Te minder ook, dewijl de zaak zelve, zulk eene doorluchtige
bekeering van die Heidensche volken, die bij deeze verklaaring ten grond gelegd
word, weinig grond schijnt te hebben. Want in de beschrijving van Josafats
overwinningen, 2 Chron. XX., word ze niet gemeld, en het geene de Geleerde
Schrijver daarvoor tot bewijs zoekt op te geven, Dissert. cit. §. 24-26. kan, naar ons
inzien, de zaak niet goedmaaken: gelijk ook de Rechabieten, die afstammelingen
uit deeze naatsiën zouden zijn, het stuk niet kunnen voldingen.’

Doemonologische Fragmenten, opgesteld en in 't licht gegeven
door F.G.C. Rutz, Hoogduitsch Leeraar der Luthersche Gemeente
in 's Gravenhage. Tweede Stuk. 's Gravenhage by J.C. Leeuwestyn,
1790. In gr. octavo, 320 bladz.
Als een vervolg van het voorige Stuk behelst het tegenwoordige nog een derde en
vierde Fragment, waer
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(*)

van het derde, overeenkomstig met des Autheurs toezegging, gaet over de
geschiedenis in de contreye van Gadara voorgevallen, naer luid van Matth. VIII:
28-34, Marc. V: 21 en Luc. VIII: 27-39.
't Is bekend, dat deze geschiedenis, in 't verschilstuk door den Eerw. Rutz
behandeld, bovenal in aenmerking komt: uit dien hoofde schikt hy zich ook om
dezelve afzonderlyk te overwegen; en 't komt hem voor, dat de geheele zaek in
questie, thans, in de volgende twee Vragen, als in één middelpunt, te zamen loopt.
‘I. Welke oorzaak is de waare werkende oorzaak geweest, 1.) van de raazende
woede, en 2.) van de geheel ongewoone kracht - en, als 't ware, bovenmenschelyke
sterkte, welke men, volgens het Geschiedverhaal der H. Evangelisten, by die twee
ongelukkige Lyderen in de contrye van Gadara ontwaart? en
II. Welke oorzaak is de echte werkende oorzaak geweest, daar van, dat eene
geheele kudde van tweeduizend stuks zwynen (Marc. V: 13.) eensklaps in de zee
stortede.’
Zyn Eerwaerde, met opzicht tot de eerste Vraeg, in overweging genomen
hebbende de denkbeelden van hem, die deze oorzaek, in den Duivel of de
zogenaemde Doemonen zoeken, en getoond hebbende dat dezelve aldaer
vergeefsch gezogt word, legt het 'er op toe om den Lezer te overtuigen, dat men
hier op niemand anders hebbe te denken, dan op de Lyders zelven, of wel, op hunne
hevige en zware krankheden, krankzinnigheid, Epilepsie, enz. waeraen zy onderhevig
waren.
Wat wyders de tweede Vraeg betreft, zyn Eerwaerde vind geen voldoening in de
bygebragte verklaringen van dit verschynzel, die 'er de oorzaek van zoeken, in iets
dat buiten deze Lyders omgaet; men heeft ook hier alleen aen deze Lyderen te
denken; ‘de twee raazende Mannen te Gadara (zegt hy,) zyn zelven de oorzaak
geweest, dat de zwynen, door hen wild en schuw gemaakt, en op hol geraakt zynde,
in het water zyn gestort:’ waer van hy de aennemelykheid ten sterkste poogt te
staven.
Met betrekking tot het een en 't ander overweegt onze Schryver zeer naeuwkeurig
alles, wat tegen zyne denkwyze over, en zyne verklaring van, deze gebeurtenis,
aengevoerd zou mogen worden; 't welk hem ook byzonder bepaelt, om

(*)

Zie boven bl. 12.
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zich opzetlyk uit te laten over de zwarigheid, ontleend uit het denkbeeld, dat het
gebruiken der Volkstale, in zulke en soortgelyke gevallen, zo sterk diende, om
gevoelens, welken ver van waer en wysgerig, (naer de hier beweerde voorstellingen,)
zyn, te styven. - Om in het naspeuren en beantwoorden van alle zodanige
tegenbedenkingen te beter te slagen, heeft de Eerwaerde Rutz zyn eerste opstel,
ter lecture en ter onzydige scherpe beoordeelinge, gezonden aen enen zyner
Vrienden, die zyne verklaring in den beginne niet voor de ware en echte hield: 't
welk meer dan eens zyne nuttigheid gehad heeft. Met dit alles was hun echter nog
ene byzondere tegenbedenking van den Heer Hess niet onder 't oog gekomen; en
derzelver ontdekking heeft zyn Eerwaerde die, nog in een Byvoegsel tot dit Fragment
behoorende, doen beantwoorden; waerop hy zich ten flot in dezervoege uitlaet.
‘Vermids ik nu, naar 't my toeschynt, de schynzwaarigheden en tegenwerpingen,
welke tegen myne verklaaring van de Gadareensche geschiedenis worden te berde
gebragt, uit den weg geruimt, en myne uitduiding, waardoor de Daemonen uit deeze
gebeurtenis als verdwynen, met gronden onderfteunt, en dus de hoofdzwaarigheid
tegen myn gevoelen, die uit het verhaal van deeze merkwaardige geschiedenis
ontleend wordt, wederlegt heb, zoo geloove ik ook thans bevoegd te zyn, om tot
slot van myne Verhandeling myne conclusie 'er by te mogen voegen; Bygevolg is
de leerstelling: - 'er zyn Doemonen aanweezig, en deezen zyn de werkende
oorzaaken van die ongemakken geweest, waaronder zommige Menschen gezucht
hebben, - oorspronglyk geweest, en in en na de dagen van JEZUS gebleeven, - eene
loutere Hypothese!’
By dit derde Fragment, dat wel een ernstig nadenken, ter verklaringe dezer
Geschiedenisse, waerdig is, komt nog een vierde, het welk insgelyks de
opmerkzaemheid der Uitlegkundigen vordert. Het heeft byzonder zyne betrekking
tot het aengetekende Hand. XVII. 18, in 't laetste gedeelte: Maer anderen zeiden:
Hy schynt een verkondiger te zyn van vreemde Goden; om dat hy hen Jesus en de
opstanding verkondigde; of, volgens ene andere Grieksche lezing, aen welke zyn
Eerwaerde, op goeden grond, de voorkeuze geeft, om dat hy hun Jezus en deszelfs
opstanding verkondigde. Ter dier gelegenheid valt de vraeg; ‘Wat verstaan deze
menschen,’ (die men, naer de gedachten van den Eerwaerden Rutz, wel te
onderscheiden heeft van de voor-
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heen gemelde Wysgeren en Spotters;) die vs. 19 en 20 inkomen als nieuwsgierige
en leergrage menschen; ‘Wat verstaan deze menschen door vreemde Goden, of
wel, vreemde Doemonen, ξενα δαιμονια?’ Zyn Eerwaerde, na enige voorafgaende
aenmerkingen over dit onderwerp en deszelfs gewoone verklaring medegedeeld te
hebben, tot de overweging dezer vraeg gekomen zijnde, geeft daerop het volgende
antwoord.
‘My dunkt het valt niet moeilyk en ongemakkelyk om deeze vraag door een
allerwaarschynlykst, zoo niet door een gewis en zeker, antwoord optelossen, wanneer
men op de volgende zaaken let, en daaruit het antwoord afleidt.
1. De Atheniensers waren zeer nieuwsgierig. vs. 21.
2. Zy zeggen zelfs vs. 26. tot PAULUS, gy brengt iets nieuws (ξενιζονπα τινα) voor
onze ooren.
3. Dat nieuws noemen zy nieuwe, hen tot dus verre onbekende of vreemde
Doemonen (ξενα δαιμονια.)
4. Die Daemonen, die aan hen niet nieuw of niet vreemd, maar onder hen bekende
zaken waren, waren, eertyds en in hun leeven, vroome, deugdzaame en voornaame
Menschen geweest, welker zielen, naa hun overlyden, tot den rang en de waardigheid
van halve goden verheven, en goddelyk, edog niet zoo hoog, als de hoogste goden,
geëerd en gediend wierden: en wier ligchamen nog in de aarde sliepen, en niet uit
het graf verreezen waren. (Ziet onder anderen LINDIIAMMER ad h.l.)
5. PAULUS hadde hen, (volgens die leezing, die ik voor de waare en echte houde,)
verkondigt, Jesus en deszelfs Opstanding uit de Dooden.
6. Deeze stelling doedt hen terstond spreeken van vreemde of nieuwe Daemonen,
en maakt, dat hunne nieuwsgierigheid gaande wordt, en zy om nader onderwys
verzoeken ten opzicht van deezen Jesus, dien zy zeer natuurlyk, naar hun
Volksgeloof, hielden en moesten houden voor een Doemon, en wel voor een
Doemon, die tot een voor hen geheel nieuw soort van Doemonen zou moeten
behooren. En nu ontstaat eindelyk de vraag:
7. Welke zoort van Daemonen (ik spreeke naar hun Volksvooroordeel) was voor
hen dan nieuw, en tot dus verre geheel en al onbekend en vreemd? Het
allernatuurlykite en in de aangehaalde omstandigheden gegrond antwoord op deeze
vraag, is teffens het antwoord op de voorgaande vraag, te weeten: dat zoort van
Doemonen, die als menschen overleden, en reeds wederom uit de dooden opgestaan
of verreezen
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waren, of gezegt wierden opgestaan te zyn. Dat zoort, herzegge ik, was voor hen
nieuw en geheel en al vreemd; en daarom wenschten zy dienaangaande nader
onderweezon te worden, vermits PAULUS zulk een Daemon hen verkondigd hadde,
terwyl hy Jesus en deszelfs Opstanding gepredikt hadde. My dunkt, ik behoeve 'er
niets meer by te voegen, om myn antwoord als een ten hoogsten waarschynlyk
antwoord te doen voorkomen. Deskundigen mogen het zelve beoordeelen, en
beslissen, of door dit antwoord juist en treffend bepaalt worde, 't geen de
Atheniensers vreemde Doemonen noemden?’
Zyn Eerwaerde besteed het overige van dit Fragment, ter ontvouwinge en
verdeediginge van het voorzichtige beleid, waer mede de Apostel zyne redenvoering
tegen deze Athenienzers inrichtte, zonder hun Volksgevoelen onmiddelyk tegen te
gaen; terwyl dezelve intusschen diende, om het bygeloovige leerstelzel van den
Doemonen-Afgodendienst, als een ongegrond leerstuk, middelyk te wederleggen.
- Men leze de oordeelkundige behandeling hier van in 't geschrift zelve; wy kunnen,
zonder te breedvoerig te worden, hierop niet wel staen blyven.

Wat is Godsdienst? Leerrede van J.N. Tilling. Predikant en
Hoogleeraar te Mitau. Uit het Hoogduitsch vertaald door H. ******.
Te Leyden by L. Herdingh, 1790. In gr. 8vo, 24 bladz.
Eene beschouwing van het verbasterde Christendom, mitsgaders van de oorzaek
dier verbastering, leid den Eerwaerden Tilling, die zyn onderwerp zeer levendig en
ernstig behandelt, tot de gewigtige vraeg, wat is Godsdienst? Terwyl hy ons voorstelt,
hoe een Ligthoofd die vraeg in den wind slaet, brengt hy ons onder het oog, hoe
dezelve beantwoord worde, door een Dweper, een Bygeloovigen, een Huichelaer,
en eindelyk, door een ernstig denkend regtschapen Man. Het antwoord van den
laetsten, dat alleen recht opmerking verdient, luid aldus.
‘Niet, zegt hij, niet die woordenrijke, met groote en sijne kunst tot een geheel
gemaakte verwarring van naarvorsching en spitsvindigheden omtrent zaaken, in
het geheel niet behoorende tot den kreits der menschlijke kundigheden: - niet dat
bonte goochelspel, het welk de
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verbeelding verhit, de zinnen boeit, en geheel onnatuurlijk en tegenstrijdig is, en de
Reden doet bloozen: - niet dat verleidende kunst- en tooverwerk, waarover het
gezond menschenverstand zich schaamt: - Neen! Godsdienst is een redelijk,
eenvouwig, verblijdend, hart en leven bezielend geloof aan GOD, VOORZIENIGHEID en WAARDIGHEID VAN DEN MENSCH.’
Overeenkomstig, met den inhoud van dit antwoord ontvouwt hy vervolgens de
algemeene kenmerken, (zo als hy ze noemt,) van eenen waaren Godsdienst; - of,
het geen het zelfde is, van den Godsdienst van Jesus Christus: en, volgens zyn
oordeel,’ zijn de leerstellingen en voorschriften ‘van den Godsdienst in de volgende
weinige, zeer bevattelijke en het hart opbeurende, stellingen begreepen.’
‘Er is een God, - een onuitspreeklijk goed en volmaakt God; een machtig vriend,
een wijs, liefderijk, onveranderlijk Vader van alle zijne schepzelen. Hem gelijkt geen
enkele trek uit het afgodsbeeld, het welk de menschen in hunne kindsheid hebben
gevormd naar de aardsche heerlijkheid van hunne kleine, onmacht en onzekerheid
gevoelende, bevreesde, achterdochtige, ijverzuchtige, hoogmoedige, onverzoenlijke,
onverzaadelijke en willekeurige Dwingelanden; en met het denkbeeld van God
verwisseld. Gods regeering heeft niet de minste gelijkheid met der menschen
regeering. Gods wetten hebben in haaren grond en in haare bedoelingen niet de
minste overeenkomst met menschen-wetten. Gods oneindige grootheid en zaligheid
maakt alles noodeloos, wat bij de menschlijke geringheid noodzaaklijk is. God
behoeft voor de veiligheid van zijn rijk en van zijne heerschappij niet te vreezen niet te duchten, dat iets ergens zijne oogmerken verijdelen, zijne ontwerpen
verbreeken zal; want alles onder Hem is - schepzel - zijn schepzel - het werk zijner
handen, het is, gaat en werkt, zo als Hij wilde, dat het zijn, gaan en werken zoude.
De grootste schijnbaare verwarring is voor Hem een middel tot de duidelijkste,
volmaaktste orde; de ondeugd een weg tot deugd; de ellende een weg tot
gelukzaligheid, de dood een weg ten leven. Geen menschlijke hartstochten zijn in
God, om dat in Hem geen menschlijke gebreken, behoeften, zorgen en wenschen
gevonden worden. God wordt niet toornig, wreekt zich niet. God behoeft niet
bevreedigd noch verzoend te worden. God is Liefde, was het, en zal het eeuwig zijn
- kan het nooit meerder worden, dan Hij het eertijds was.
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De waereld, de gantsche, schoone, rijke waereld, waar in de aardkloot een stofje
is, is Gods werk; een werk in zijn geheel en in al deszelfs deelen van de grootste
volmaaktheid, waaraan niets te berispen is. Gelukzaligheid, het genot van blijdschap
is het doel, waar Hij alles heenen leidt. Niets kwaads is uit zijne hand gekoomen.
Het geen wij zoo noemen, en zoo gewaar worden is het louter door onze schuld.
Wij zelve zijn de scheppers van al ons lijden, van alle onze traanen, - wij, zeg ik, wij
menschen, - onze Ouders, onze Opvoeders, onze Wetgeevers, onze Beheerschers
- wij, met het verwaarloosde verstand, het welk niet heeft leeren denken, met het
verwaarloosde hart, het welk niet heeft leeren draagen; - wij, die de dingen en
krachten rondom ons, en aan ons, niet naar behooren weeten te waardeeren, te
behandelen, te gebruiken, te bestuuren. Alles is, op zich zelf beschouwd,
oorspronglijk goed, heerlijk en zegenvol. Louter goed, louter weldaad en genade
koomt van boven. Zelfs de kracht, waarmede de mensch kwaad kan doen en doet,
en zich tot de schandelijkste ondeugd verlaagt, is in haaren oorsprong, in haare
juiste rigting, goed, zij is des menschen roem, en wordt zijn geluk. God heeft zijn werk, de waereld, van den beginne reeds, zoo hoogst volmaakt
ingericht; zijn doel is zijner zoo zeer waardig; zijne middelen zijn zoo onbedrieglijk
zeker en zoo werkzaam, dat het naderhand geen verandering, geen verbetering,
in 't vervolg geen hulp, geen ondersteuning, gelijk bij de beste menschlijke werken
plaats heeft, meer behoeft. Niets anders, niets beters kan geschieden, dan het geen
God reeds, toen Hij het plan der waereld ontwierp, gezien, gewild, beschikt heeft.
Dat geen, het welk elke reis werklijk geschied, is altijd oneindig beter, dan al het
andere, het geen in deszelfs plaats geschieden kon. Moest God ergens eens, na
dat de waereld door Hem geschapen en in orde gebragt is geworden, nog onmiddelijk
iets doen, waartoe Hij niet terstond in den beginne den grond gelegd had, en het
welk boven de gewoone, werkende krachten der natuur ging, dan was zulks een
zeer duidelijk bewijs, dat Hij thans of wijzer, of goedertierener, of machtiger zij, dan
Hij toenmaals was, toen Hij het geheel inrichtte. Uit dien hoofde geschied 'er in de
waereld niets bovennatuurlijks of onnatuurlijks - in geval dit tweevouwig is - het is
nooit geschied, en kan in eeuwigheid niet geschieden, zoo lang God de
onveranderlijke volmaaktheid, de
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hoogste macht, wijsheid en goedheid, dat wil zeggen, zoo lang Hij - God is.
De mensch is een bij uitstek waardig en voortreflijk, van God hoogst begenadigd
schepsel; voor de grootste dingen vatbaar, en tot de grootste zaaken werklijk
bestemd. In hem ligt een gantsch onuitputbaare maat van edele kracht, die hier
slechts koomt, maar door de eeuwigheid zich meer en meer zal ontwikkelen. De
mensch kan oneindig meer, ook bereids hier op aarde, in en voor deeze waereld
doen, dan hij tot hier toe nog, zoo lang zijn geslacht bestaat, gedaan heeft. De
mensch is het werktuig, de helper van zijnen God, in het verbeteren en voleinden
van zijne overige werken, in het verfraaijen van de waereld. De mensch kan, en
moet, en zal het zoo ver brengen, dat hij alle de krachten van de hem omringende
natuur kenne, en tot zijn voordeel weet te bestuuren; dat geen storm, geen
blikzemstraal, geen aardbeving, geen element noch eenig schepsel hem meer
beschadigen kan, maar veeleer aan zijne oogmerken dienstbaar moet weezen. Gelukzaligheid, genot van volmaakte, van verhevene vreugde, is zijn doel, het welk
hij eindelijk onfellbaar bereikt: maar zekerlijk, - gelijk hij zelf wil, - vroeger of laater
- op den regten korteren weg van zelfoeffening en zelfbeheersching, - of op duizend
lange, kronkelende omwegen, vol van jammer en ellende. Hoe meer de mensch zijne medemenschen bemint, des te meer bemint hij zich
zelven; hoe meer hij opoffert, des te meer winst doet hij. Zoo godlijk schoon heeft
de Schepper de zedelijke waereld ingericht; dus de harten en de belangen zijner
kinderen op het naauwste aan elkander verknogt; zoodanig het inoogsten van
vreugde, met het zaaïen van vreugde verbonden. De vijand der menschen is zijn
eigen vijand; en de Menschen-vriend de eenige waare gelukkige op aarde. - Er is
slechts ééne zonde, de menschenkrenking; - slechts ééne deugd, de menschen
gelukkig maaken. - Een hart vervuld met vuurigen dank jegens God; een blijmoedig,
onschuldig genot van al dat goede, het welk zijn Vader hem bereid heeft; een regt
trouw en naarstig gebruik maaken van alle zijne ziels- en lichaams- vermogens;
een gantsch stille en vertrouwensvolle verwachting op eene nog betere toekomste,
dat is de geheele plicht van den mensch, bij welks vervulling hij met vergenoegen,
en met een versterkend, overal opbeurend gevoel van zijne
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waardigheid, als een zeer benijdenswaardig schepzel kan leeven en sterven.
Dit, mijne Vrienden! - dit alléén, is waare Godsdienst -’

Verhandelingen van het Genootschap tot verdediging van den
Christelyken Godsdienst, opgericht in 's Haage. Voor het jaar 1788.
In 's Haage, te Amsterdam en te Haarlem, by J. du Mee en Zoon,
J. Allart en C. van der Aa, 1789. Behalven het Voorwerk, 425 bladz.,
in gr. octavo.
Aen 't hoofd van dezen bundel heeft men geplaetst ene Redenvoering, ‘over de
onderscheiden wijze der bevestiginge en verdediginge van den christelijken
Godsdienst, welke behoort in acht genomen te worden, naar maate van de
verschillende wijze, waarop de waarheden van denzelven door de hedendaagsche
vijanden bestreeden worden:’ uitgesproken door J.W. te WATER, in de algemene
Vergadering van dit Genootschap. De Hoogleeraer brengt ons hier oordeelkundig
onder 't oog, (1.) hoe de bevestiging van den waren Godsdienst ingericht behoore
te worden, om enigen invloed by de hedendaegsche bestryders te kunnen vinden:
en dan (2.) 't geen, zyns oordeels, in de verdeediging van 't Christen-geloof, van
belang en nut kan zyn, om, op ene voorzichtige wyze, de nieuwere aenvallen der
vyanden gelukkig af te keeren, en zich tegen dezelven, met hoop op ene gewenschte
uitkomst, te verzetten. - Op die Redenvoering volgt ene Verhandeling van TH.C.
PIPER, ter beantwoordinge der Vraege: ‘In hoe verre zijn de aanvallen der
hedendaagsche Bestrijderen van de gewichtige Waarheden, en in bijzonder van de
Verborgenheden van den Christelijken Godsdienst, dezelfde met die der vorige, en
in hoe verre verschillen zij daarvan?’ Zyn Hoogeerwaerde, vooraf aengemerkt
hebbende, dat ons vele Schriften der oude Bestryderen ontbreken, en dat 'er aen
de andere zyde ene overgroote menigte van Schriften voorhanden is, 't welk dusdanig
ene vergelyking niet weinig belemmert, stelt zich echter voor, die vergelyking zo
verre te brengen, als hem doenlyk is. Om de vrucht zyner navorschingen op de
leerzaemste manier mede te deelen, gaet hy met ene op-
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lettende onderscheiding na, (1.) de overeenkomst, die 'er plaets heeft, tusschen de
vroegere en latere bestryders van den Christelyken Godsdienst; mitsgaders (2.) het
verschil dat 'er tusschen hunne manier van aenvallen gevonden word, waerby ook
tevens de verschillende omstandigheden der zaken, ten aenzien van kundigheden,
denkwyze enz. in opmerking komen. - By deze Verhandeling heeft men voorts nog
geplaetst ene Proeve van den Hoogleeraer J. VAN VOORST ‘over de egtheid en
ongeschondenheid van Mattheus Euangelie, en wel bijzonder over de egtheid van
Matth. XXVIII: 19:’ welk stuk men 'er te eerder bygevoegd heeft, om dat de
Hoogleeraer PIPER, in zyne Verhandeling, iets gemeld had, over de betwiste echtheid
van Mattheus I en II. Deze Proeve des Hoogleeraers is met ene oordeelkundige
oplettendheid uitgevoerd, en strekt, zo wy agten, ten voldoende bewyze, zo ten
aenzien van dit Euangelie in 't algemeen, als van die betwiste plaets in 't byzonder.
Inmiddels doet het ons echter enigzins vreemd, dat zyn Hoogeerwaerde niet opzetlyk
stil staet op de bedenking, hoe 't bykome, dat de Apostelen van Jezus, naer 't geen
ons in de Handelingen der Apostelen gemeld word, zich niet bedienen van dat
voorschrift hunnes Leermeesters, maer eniglyk doopen in den naem van Jesus.
Alleenlyk tekent hy deswegens, als ter loops, het volgende aen. ‘Men kan geenszins
ontkennen, dat de eerste Christenen ook wel bij verkorting doopten, in den naam
van Christus, waarbij zij dan de erkentenis van Vader, Zoon en Heiligen Geest, door
Hem bevolen, zullen voorondersteld, of nader voorgeschreven hebben. Dat zij
echter, ook in de allervroegste tijden, wel uitdrukkelijk in den naam des Vaders, en
des Zoons en des Heiligen Geestes gedoopt hebben, blijkt, dunkt mij, middagklaar
uit Hand. 19: 2.’ - 't Ware te wenschen, dat de Hoogleeraer dit middagklaer getoond
hadde; en dat hy, dit nu niet geschied zynde, het zelve by ene nadere gunstige
gelegenheid, eens duidelyk trachte te doen zien.
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Verhandeling over de Vormdrift in de Voortteeling door J.F.
Blumenbach, Hoogl. te Gottingen, enz. Uit het Hoogduitsch
vertaald. Te Amsterdam by A. Fokke Simonsz., 1790. In octavo,
92 bladz.
Dit kleine Tractaatje is van dien aart, dat veele onzer Leezers veelligt begeerig zyn
zullen, met derzelver inhoud en waardy eenigermate nader bekend te worden; aan
beide deeze verlangens zullen wy kort en zakelyk trachten te voldoen.
De Hoogleeraar heeft het in drie Afdelingen vervat, in de eerste handelt hy over
de verscheidene wegen, welken men ingeslagen heeft, om tot eenig besluit over
het voorttelingswezen te geraaken. De tweede strekt ter beproeving der
Hoofdgronden voor het voorgegeevene voorbestaan, der voorafgevormde kiemen
in het vrouwelyk ei, en tegengronden tot derzelver wederlegging. In de derde en
laatste worden de ondervindingen opgegeeven, ten bewys der vormdrift, en ter
nadere bepaling van eenige wetten derzelven.
In de eerste Afdeling aangetoond hebbende, dat dit onderwerp, (zo als men ligtelyk
denken kan) van alle tyden af, het onderzoek der Wysgeeren waardig geoordeeld
is, dat veele der ouden en ook die der middeleeuwen, zig daarmede ingelaten
hebben, voegt de Autheur 'er by, dat DRELINCOURT alleen 262 ongegronde
onderstellingen over het voorttelingsweezen uit de Schriften zyner voorgangeren
saamgebragt heeft, en dat zyn eigen stelzel gewis de 263ste uitmaakt.
Uit alle deze tallooze paden, ter oplossing van dit grootste van alle Physiologische
raadzels, leid hy deze twee hoofdwegen af, die onlangs onder de namen ontwikkeling
(evolutio) en bygeboorte (epigenefis) zyn bekend geworden. Onder de laatste
uitdrukking verstaat men, dat de rype, maar voor 't overige, ruwe ongevormde
teelingstoffe der ouderen, wanneer die ter zyner tyd en onder de daartoe
bevorderlyke omstandigheden ter plaatze zyner bestemming geraakt, alsdan
allengskens tot een nieuw Schepzel gebeeld word.
De leer der (Evolutio) ontwikkeling brengt mede, dat men gelooft, dat by alle
menschen, dieren en planten, die reeds geleefd hebben, of nog staan te leven, de
KIEMEN, of allereerste beginzels, gelyk by de eerste Schepping, geschapen worden,
zoo dat de eene voortplanting na de andere zig slegts
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heeft te ontwikkelen. Maar de aart en wyze, dezer ontwikkeling zelve, heeft men
weder door zeer verschillende Theorien zoeken te verklaren. Hierop laat de Autheur
de gedagten, van zommige oudere en van veele nieuwere Wysgeeren, volgen,
welke, doch op verschillende wyzen, allen de leerstelling der ontwikkeling toegedaan
waren, onder deeze zyn SWAMMERDAM, SPALANZANI, HALLER en BONNET, wel de
merkwaardigste; en verklaart daar by, dat hy zelve voorheen dit gevoelen niet alleen
toegedaan geweest is, maar ook het zelve geleeraard en in zyne Schriften verdedigd
heeft.
De onverwagte uitkomst echter eener aangestelde proeve, om het laatstgenoemde
leerstelzel tegen het eerste, te willen buiten allen twyfel stellen, bragt den Autheur
op geheel tegengestelde gedagten. Aan een soort van groene Armpolypen, die zig
door een lang uitgerekt spilvormig lichaam en korte, meestal styve, armen van de
gemeene groene soort uitzonderen, wierd de bekende proeve van de
wedervoortbrenging der leden ondernomen, welke zeer voorspoedig gelukte; doch
bemerkte de Autheur met zyn byhebbend gezelschap zeer duidelyk, dat de
vernieuwde polypen by al hun overvloedig voedzel toch veel KLEINER dan voorheen
waren, en dat een verminkte romp, wanneer hy de verloorne deelen weder na buiten
uitdreef, ook in gelyke maate zeer zichtbaar inkromp, en korter en dunner scheen
te worden. Hierby kwam, eenigen tyd daarna, eene waarneming, door den Autheur
gedaan, van eene diepe rondom de knie verspreide zweer, welke genezen zynde,
het nabuurig vleesch nedergezakt was tot de groef, dewelke door het lidteken
geformeerd wierd; hier uit, en uit veele andere proeven en onderzoekingen, zedert
dien tyd gedaan, maakt de Autheur dit besluit op. Dat 'er geene voorafgevormde
Kiemen vooraf bestaan, maar dat 'er in de voorheen ruuwe ongevormde teelstoffe
der bewerktuigde of georganizeerde Lighaamen, na dat zy tot heure opwekking, en
ter plaatze heurer bestemming gekomen is, eene byzondere, maar het geheele
leven door werkzaame, drift opgewekt wordt, om heure bepaalde gestalte
aanvangkelyk aan te nemen, en het geheele leven door te behouden, en wanneer
die zomtyds ergens verminkt wierde, za veel mogelyk is, weder te herstellen.
Een drift die gevolgelyk tot de levenskragten behoort; maar die even zo blykbaar
van de overige zoorten der levenskragten van de bewerktuigde lighaamen (te weeten
de zamentrekbaarheid, prikkelbaarheid en gevoeligheid -) als van de alge-
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meene physische kragten over het geheel genomen, onderscheiden is. Welke de
eerste gewigtige kragt tot alle teeling, voeding en wedervoortbrenging schynt te zyn,
en welke men, om dezelve van andere levenskragten te onderscheiden, met den
naam van VORMDRIFT (NISUS FORMATIVUS) betekenen kan.
Het overige deezer Afdeling strekt ter nader bestemming en verklaring van het
gestelde.
De tweede dient, ter beproeving en wederlegging der hoofdgronden van hun, die
daaromtrent anders denken, waarin voornamelyk het gevoelen van den grooten
HALLER, met alle bescheidenheid onderzogt, de ongenoegzaamheid zyner bewyzen
aangetoond, en aangevoerde waarnemingen met tegen-waarnemingen wederlegt
worden.
Van de derde Afdeling, welke nog verscheide ondervindingen ten bewys der
vormdrift behelst, en ter nadere bepaling van eenige wetten derzelven, laat ons
bestek niet toe, iets meerder te zeggen.
Dit zal genoeg zyn om onze Lezers, welke lust en tyd tot nadenken hebben, aan
te spooren, om dit Werkje dat klein in omtrek, maar ryk van inhoud is, met de
vereischte oplettenheid, onzydigheid en voorzigtigheid, door te zien; en wy twyfelen
niet, of zy zullen met ons deeze moeite zeer wel beloond vinden: te meer, daar de
anderzins drooge stoffe, op een aangenaame en onderhoudende wyze, behandeld
word.
De Vertaaling, echter, had wel wat vloeiender en met de gebruikte kunsttermen
overeenkomstiger kunnen zyn, en byaldien 'er eens een tweede uitgaave van dit
Stukje mogt volgen, zo zouden wy wel wenschen, dat zulks vooraf, door eenige der
taal- en zakenkundige oogen, mogt nagezien en verbeterd worden.

Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. Zestiende Deel.
Tweede Stuk. Te Amsterdam, Leiden, Dordrecht en Harlingen, by
P. Schouten, enz. 1789. In gr. octavo, 448 bladz.
Met dit Stuk wordt de Beschryving van Friesland beslooten; waaromtrent hier nog
in aanmerking komen, de Geldmiddelen, de Kerkstaat, de Landbouw en Veefokkery,
mitsgaders de Koophandel; welke Artykels, bovenal dat der Geldmiddelen, met veel
oplettendheid be-
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handeld zyn. Voorts behelst dit Stuk nog etlyke Byvoegsels en Verbeteringen op
de geheele beschryving; en wyders, eene mededeeling van het Nieuw Reglement
op de Regeering der Steden, Leeuwarden, Workum, Harlingen, Dokkum, Hindelopen,
Stavoren, Bolsward, en de Resolutie op het stuk der Regeering van Sneek, enz. Om den Leezer, uit de bovengenoemde Artykelen, nog een staal mede te deelen,
zullen wy hier plaatzen het hoofdzaaklyke van 't geen ons wegens den Landbouw
in Friesland gemeld wordt.
‘De beste Bouwlanden, zegt onze Schryver, worden gevonden in Kollumerland,
met het Nieuw-Kruisland, de Dongerdeelen, Ferwerderadeel, Leeuwarderadeel, het
Bildt, Menaldumadeel, Franekeradeel, Barradeel en Wonzeradeel, op de meeste
van welke de gewoone Graangewassen in eene ruime maate vermenigvuldigen;
rekenende men doorgaans, dat de vermenigvuldiging der Tarwe loopt van één lopen
tot vyftien of twintig; die der Rogge van één tot twintig of vier en twintig; die der
Winter- en Zomer-garst van één tot twintig of dertig; die der Haver van één tot dertig;
die des Koolzaads van één tot honderd en zestig, en die der Erreten en Boonen
van één tot tien lopen.’
Voorts telt de Autheur onder de aanzienlykste Landprodukten de Aardappelen,
welken, voor ongeveer zestig jaaren, hier te Lande onbekend waren; maar thans
het Hoofdvoedzel van den gemeenen Man uitmaaken, en wyd en zyd verzonden
worden. ‘Veelal worden,’ volgens zyne aantekening, ‘de Friesche Aardappelen
minder in deugd geacht dan de Zeeuwsche; doch zy hebben dit voordeel, boven
de Aardappelen van genoegzaam alle andere Gewesten, dat zy veel duurzaamer
zyn; waarom men dezelve, vooral in 't Voorjaar, ziet klimmen. - Het gewigt van
deezen tak des Landbouws, kan men hieruit alleen genoegzaam beoordeelen, dat
de Huislieden de beste Landen tot dezelve, dikwils het Morgen voor meer dan
honderd guldens jaarlyks, aan de Aardappelaars verhuuren, en dat deeze lieden,
met het bearbeiden van eenige weinige zodanige Morgens, nog vry rykelyk hun
brood kunnen winnen. Over het algemeen, zyn veele Dorpen hierdoor in grooten
bloei geraakt, en op sommige de Armekassen genoegzaam geheel van bezwaar
bevryd.’
‘Minder gelukkig, (dus vervolgt het berigt,) slaagde in deeze Provincie de
Meekrap-bouwery, waarvan men zeer veel heils had verwacht, om dat dezelve zeer
getrok-
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ken is in de Verweryen, en eene zeer goede roode kleur uitlevert voor Linnen- en
Wollen-Stoffen. Deeze Plant, ook Miede genaamd, is reeds sedert ettelyke honderd
jaaren in Holland en Zeeland gebouwd geweest, en wordt, vooral in de laatste
Provincie, een zeer voordeelig Produkt gerekend. Dit gewas is ondertusschen vry
teder van aard, en moet twee jaaren op het Land blyven, eer men den wortel, die
de Verfstoffe bevat, kan opgraaven; wordende dan die wortels, in daartoe gebouwde
Stooven, gedroogd, en zo hier gebruikt, als naar buiten verzonden. - De Zeeuwen
stellen op dit gewas zo veel waarde, dat het uitvoeren der Planten of Spruiten van
het zelve aldaar ongeoorlofd is; doch de Aanleggers deezer kweekinge wisten
dezelve van daar te sluik te bekomen, en bevonden dat dit gewas in onze zavelige
beste gronden goeden voortgang maakte. Dit gaf aanleiding tot de oprechting van
eene Societeit van Kooplieden, die eene groote Stoof, een weinig ten Oosten van
Leeuwarden, deeden bouwen; tot beter bevordering van welke zy insgelyks vryheid
van Impositien voor Turf en Brandhout, van den Lande verkreegen. Ondertusschen
had men zyne rekening verkeerd gemaakt: want toen de Kompagnie, tot bevordering
van dit Werk, twee groote Boeren-Plaatsen op het Bildt, en ééne te Sixbierum had
gehuurd, bragten de Landen in verre na zo veel niet voort, als men wel had verwacht;
waarby nog kwam, dat, wegens den slegten toestand van Frankryk, geduurende
den Zevenjaarigen Oorlog, van 1756 tot 1763, dit Produkt aldaar zeer veel in waarde
daalde. Eindelyk is, door deeze en andere tegenspoeden, de Kompagnie te niet
geloopen, en de Stoof verkocht, met zo veel verlies, dat de voornaamste
Deelneemers duizenden by deeze onderneeming hebben verlooren.’
Onze Autheur, zig verder uitlaatende, over de reden van dit verval, tekent wyders
aan, dat men niet gunstiger slaagde met de Tabaksplantery. ‘Men had, zegt hy,
dezelve reeds in 't begin deezer Eeuw in Ferwerderadeel begonnen; doch de
onaangenaame bitterheid en stank, welke dit gewas altoos op onze vette gronden
verkrygt, benevens de groote kostbaarheid der bewerkinge, deeden de nieuwe
onderneeming ras in rook verdwynen.’ Men herhaalde dit, gelyk hy vervolgens meldt,
wat laater in Gaasterland, en ook nogmaals in Dantumadeel, doch telkens, naar
zyn schryven, met geen gering verlies.
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‘De Vlasteelt, zegt hy voorts, is hier te Lande ook somwylen vry aanmerkelyk
geweest; doch na den sterken aanwas van den Aardappelbouw, wederom niet
weinig verminderd: voor 't overige is deeze Bouwery niet onvoordeelig; doch eischt
meerder moeite dan de zaak, by de tegenwoordige duurte van andere Produkten,
waardig is.
De aankweeking van Cichoreywortel, die gebrand en in de Koffy gebruikt wordt,
is ook eene zaak van eenige aangelegenheid, en geeft zekerlyk thans aan de
Bouwers een goed voordeel; dan, dewyl hier door veelen worden aangezet, om hun
geluk mede te beproeven, is het te vreezen, dat ook hier ras de klad in zal komen.
Van meer belang en grooter uitzigt, is de winning van het Klaverzaad, het
uitmuntendste en kostbaarste Produkt deezer Provincie. Men is hier thans gewoon
in Landen, die anders, in een volgend jaar, gebraakt moeten worden, Klaver in de
Weit of Rogge te zaaien, en daar op in den Herfst Vee te weiden. Wanneer men nu
in 't volgende jaar Klaverzaad wil winnen, wordt deeze Weidery in 't Voorjaar hervat,
en het Land, door de daarop loopende Schaapen, tot op den grond afgeëeten, tot
aan het begin van Zomermaand, wanneer, na het wegneemen van alle vuiligheid,
de bloemen uit den wortel opwassen, en, na dat het Zaad genoegzaam ryp is
geworden, in den Herfst worden afgemaaid, om, wanneer alles wel droog is, in huis
te worden gereeden.
Ondertusschen eischt de inzameling van deeze vrucht een gunstigen Herfst met
droogte en Zonneschyn, dewyl dezelve anders dikwils op het Land zonder voordeel
verrot. Ook is het schoonmaaken van dit kleine goudgeel zaad eene zaak van een
zeer werkelyken omslag; doch was met dit alles reeds een bouw van groot voordeel,
in voorige tyden, toen men het Klaverzaad duur rekende, wanneer het voor 20 of
30 guldens het lopen werd verkocht. Ondertusschen is deeze waarde, door den
sterker uitvoer naar buiten, zodanig gereezen, dat, in den verloopen Winter, dit zaad
tot 80, ja tot over de 100 guldens, het lopen is verkocht; voorwaar een buitenspoorige
(*)
prys, dewyl twee ponden zaads, in eene Pondemaate Lands geworpen,

(*)

Eene Pondemaate is, in Friesland, eene benaaming van een stuk Lands, 't welk 250
Koningsroeden in zyn vierkant heeft. En dewyl elke Morgen Lands twee en eene halve
Pondemaaten in zich vervat, zo is ieder Pondemaate ⅖ van een Morgen, en vyf Pondemaaten
maaken twee Morgen. Raakende die Koningsroeden, staat ter deezer gelegenheid nog te
melden, dat de Koningsroede merkelyk grooter is dan de gemeene Rhynlandscheroede:
want, daar van deeze laatste 1500 tot één uur gaans gerekend worden, behooren tot één uur
gaans niet meer dan 1200 Koningsroeden. Zie BACHIENE, Beschr. der Versen. Ned. II. D. bl.
1194. en 1352.
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in goede jaaren, door elkanderen, twee lopens Klaverzaad uitleveren, die ieder
honderd en veertig ponden weegen. Indien wy nu eens rekenen voor ieder
Pondemaate twee lopens, en ieder daar van waardig 70 guldens, zo heeft zodanig
een stuk in dat jaar opgeleverd, 140 Kar. guldens, en dus meer dan thans het
gewoone Bouwland, door elkanderen gerekend, waardig is. Kon derhalven zodanig
een prys, door de sterke konsumtie van dit zaad in Noord-Amerika, alwaar het op
veele plaatzen, tot het aanleggen van Weidlanden, die met één jaar ook weder ten
einde zyn, onontbeerlyk is, stand houden, zonder te veel, door de groote
vermenigvuldiginge, in prys te daalen, zo was het vooruitzigt der groote voordeelen,
die hier uit allengskens voor deeze Landen zouden kunnen voortvloeien, waarlyk
onbeschryslyk.’

Vaderlandsch Kabinet van Koophandel, Zeevaart, Landbouw,
Fabryken, enz. Uitgegeeven door G. Brender a Brandis.
Leermeester in de Wis- en Sterrekunde; Examinator van alle Stads
Munten en Gewigten, en Wynroeijer te Amsterdam; Lid van
verscheiden Maatschappyen. Derde Stuk. Met Plaaten. Te
Amsteldam by A. Fokke Simonsz., 1790. In gr. octavo, 213 bladz.
Het eerste viertal van Verhandelingen, in dit Deel afgegeeven, betreft den
Koophandel, wel byzonder met opzigt tot het Land onzer inwooninge. - Aanvanglyk
leidt ons de kundige D. van Hinlopen, ter beschouwinge van den Nederlandschen
Koophandel; geevende, eerst, eene kleine schets van onze voornaamste Koop- en
Fabriek-Steden, zo als ze geweest zyn in den voorleeden tyd, en vervolgens van
derzelver toestand in onze dagen, met een beknopt verslag der voornaamste
oorzaaken, die aanleiding tot deeze groote en gewigtige veranderingen gegeeven
hebben: waarby zyn Ed. ten laatsten nog voegt, een kort woord,
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over eenige der middelen, die in onzen tegenwoordigen tyd aangewend worden,
ter verbeteringe van Nederlands Koophandel, Zeevaart en Handwerken; welker
ondersteuning en voortzetting hy ten sterksten aanbeveelt. - Uit die zelfde hand
ontvangen wy hier eene andere Verhandeling, in welke onze Schryver zig (1)
verledigt, tot het nagaan van den oorsprong en de aloudheid des Handels en der
Zeevaart, by de eerst bekende volken op deezen Aardbol; en daar op (2) doet zien,
dat de Handel en Zeevaart zig in deeze Nederlanden genoegzaam op die eigenste
eenvoudige wyze gevestigd hebben. Zyn Ed. vindt zo veel overeenkomst tusschen
de lotgevallen der Pheniciers en die onzer Nederlanders, dat het hem opleide tot
eene ernstige waarschouwing, om op onze hoede te zyn, tegen het weelderige
gedrag, dat den val der Pheniciers verhaastte; en weder te keeren tot de deugden
onzer Voorouderen, door hunne eerlykheid, zuinigheid en werkzaamheid, onder
ons te doen bloeien. - Tusschen die twee Verhandelingen, welken verscheiden
leerzaame opmerkingen, zo beschouwende als werkdaadige, aan de hand geeven,
komt eene natuurkundige heschouwing van eenige Producten tot den Koophandel
betrekking hebbende, in welke de oplettende Natuuronderzoeker Dr. M.
Nieuwenhuizen, de aandagt nuttig vestigt op de voortbrengzels der Natuure, als de
bronnen van onzen rykdom; inzonderheid op dezulken, die zy ons ten voordeele
van den Koophandel en de Fabrieken oplevert. Ten dien einde doorloopt hy, in de
eerste plaatze, kortlyk de drie Ryken der Natuure, en aan deeze algemeene voordragt
hegt hy voorts eene byzondere beschryving van een voortbrengzel uit ieder derzelver,
met een nevensgaand berigt van deszelfs gebruik. Hier toe verkiest zyn Ed., uit het
Ryk der Delfstoffen, den Cobalt, en de bereiding van dit Half-metaal tot Blaauwsel;
uit het Planten-ryk, den Kaneelboom en deszelfs behandeling, waaraan wy het
genot van den geurigen Kaneel verschuldigd zyn; en eindelyk uit het Dierenryk, de
Spaansche Vliegen, met derzelver nuttigheid in de Geneeskunde. - Op deeze
welingerigte ontvouwing dier onderwerpen, met bygevoegde gecouleurde
afbeeldingen der drie beschreevene voortbrengzelen, volgt eene Verhandeling van
den geoefenden A. Fokke Simonsz., over het noodzaaklyk verband der Geleerdheid
met den Koophandel. Terwyl 'er Geleerden gevonden worden, die den Koopman
met minagting aanzien, vindt men ook Kooplieden, welken, als uit wederwraak, den
Geleerden versmaaden. Een recht
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verstandig man wraakt zekerlyk beide die uitersten; als van weêrkante ten hoogsten
ongerymd; daar, en de een en de ander volstrekt onontbeerbaar zyn voor den Staat:
te ongerymder, om dat de Geleerdheid en de Koophandel niet onbestaanbaar met
elkanderen zyn; een Geleerde te gelyk een Koopman kan weezen, en zelfs de
Koophandel niet bestaan kan zonder de Geleerdheid. - Dit laatste overtuigelyk te
toonen, is het oogmerk van den Schryver deezer Verhandelinge, welke geschikt is,
om de gegrondheid dier stellinge, zo van vooren uit de Wysgeerte, als van agteren
uit de Geschiedkunde, te bewyzen. Dit gedaan hebbende, stelt hy zig verder voor,
te bepaalen, welke Weetenschappen den Koopman inzonderheid dienstig zyn; en
wat middelen hy behoort te bezigen, om dezelven magtig te worden: waarop hy
eindelyk aanwyst het vermaak, dat in de bevordering van deeze zo nuttige
kundigheden gelegen is. De Autheur behandelt dit onderwerp op eene wyze, die
een eigenaartigen invloed kan hebben op alle Kooplieden, die eenigzins geschikt
zyn, om verstandlyk vermaak boven zinlyke geneugte te waardeeren.
By deeze Stukken, raakende den Koophandel, komt verder nog eene
Verhandeling, die meer byzonder tot den Landbouw behoort. De hierin ervaaren J.
Bouman Egbertusz., die ons reeds een en anderwerf, zyne opmerkingen over eenige
Veldvrugten en derzelver behandeling medegedeeld heeft, verleent ons in deezen
een berigt over de Haver, Boekweit, Boonen, en de verschillende soorten van Erten;
met eene leerzaame onderrigting, nopens de voornaamste byzonderheden, die den
aart deezer Veldyrugten en derzelver gebruik betreffen. - Aan 't slot van dit Geschrift
geeft hy ons nog de volgende beknopte optelling van 't geen 'er moet samen loopen,
om goede vrugten en een ruimen Oogst te verwagten. - ‘De grond moet vet, wel
bearbeid en behoorlijk toebereid zijn, zo als 't met den aart der daarop te zaaijene
vruchten best past. - Zulk een akker moet dun bezaaid worden, op dat het zaad wel
uit elkander kunne schieten. - Er moet gezond en gaaf graan gezaaid zijn, waarvan
men hoope heeft, dat niet veel zal agter blyven. - In den akker moet geen schadelijk
ongedierte huisvesten, en hij moet van geene graaneetende vogelen gekweld
worden. - 't Weer moet noch te vochtig, noch te droog zijn, ten einde het graan niet
in den grond bederve, en ook de uitkomende spruit niet belemmerd worde. - De
vorst moet het groene zaad, vooral in 't
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Voorjaar, niet dun of rijsig doen opschieten. - Geen scherpe Voorjaarssneeuw moet
het gewas beschadigen. - Warme regen moet het zaad zijne airknoppen doen
verkrijgen, droog en schraal weer beletten het uitspruiten der zijdhalmen. - In den
bloeitijd dient het helder weer, een zagten doch niet te menigvuldigen regen, te
hebben, op dat de airen niet veele ledige plaatzen en weinig korns verkrijgen. - En
eindelijk, wanneer de korns zich gezet hebben en rijp zullen worden, dan moet 'er
geen zwaare regen vallen, tegens welken de airen zich niet regt zouden kunnen
ophouden, de korn onvolwassen blijven, en ligt voor verderf en rotting bloot staan.’
Ten laatste ontmoeten we, in dit Deel, nog, een den Verzamelaar toegezonden
verslag, wegens den bloei en het verval der Platteelbakkerye, inzonderheid te Delft.
De opmerkzaame Schryver van dat Geschrist, by den aanvang gemeld hebbende,
hoe Delft eertyds bloeide door de Brouweryen en Drappierderyen, tekent vervolgens
aan, hoe het verval dier twee Hoofdneeringen deezer Stad eenigermaate vergoed
werd, door de opkomst en het toeneemen der Platteelbakkeryen; werken, gelyk hy
onder de beschryving der voornaamste werkzaamheden daar toe behoorende doet
zien, van een groot en wyduitgebreid voordeel waren. Zulks deed Delft als herleeven;
en men zag die Fabriek benevens den Handel, tot ongeveer de helft deezer Eeuwe,
nog bloeien; dan in onze dagen is dezelve zo zeer afgenomen, dat onze Schryver
te over reden vinden, om deszelfs verval te beklaagen, en te beweeren, dat het
verval der Platteelbakkerye nu veel grooter slag aan de Stad en aan elk Burger
geeft, dan toen de Brouweryen en Drappierderyen vervielen: een slag, te zwaarder,
om dat men nu niet weder op eene soortgelyke vergoeding kan hoopen, en 't
vooruitzigt veeleer een gansch verval der Stad, tot 's Lands nadeel, doet vreezen.
Eene beschouwing van dien aart leidt den Autheur natuurlyk tot het navorschen der
oorzaaken, waaraan men dit verval heeft toe te schryven, en der middelen om het
verdere verval voor te komen: het welk hem inzonderheid ten ernstigste doet
aanstaan, op de aanmoediging deezer Fabriek, om derzelver vertier, door het
binnenlandsch gebruik, ten sterkste te bevorderen. Het is hier mede gegaan, gelyk
met meer andere onzer Fabrieken. De Natie heeft allengskens meerder smaaks
gekreegen in vreemde goederen; men heeft ze boven het inlandsche gewaardeerd;
dit moest natuurlyk onze eigene Fabrieken een krak geeven,
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en 'er is natuurlyk geene herstelling van dezelven te wagten, zo die smaak blyft
voortduuren. Begreepen integendeel onze Landzaaten vry eenpaarig, om, met afzigt
van het vreemde, in zo verre wy het niet behoeven, het vertier onzer inlandsche
voortbrengzelen te bevorderen, ongetwyfeld zouden veelen onzer Fabrieken weder
beginnen te bloeien, en steeds, naar een gezuiverden smaak, tot meerder
volkomenheid gebragt worden.

De Levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling
vergeleeken, door Plutarchus. Uit het oorspronkelyke Grieksch,
geheel op nieuw, vertaald, en met zeer veele Aantekeningen
opgehelderd. Eerste Deel. Met Plaaten. Te Amsterdam by J. Allart,
1789. Behalven de Voorreden, 511 bladz. In gr. octavo.
Met het hoogste regt houdt men dit Werk van den beroemden Plutarchus, vry
eenpaarig, voor een van de best uitgevoerde en nuttigste Schriften der Oudheid. In
het zelve worden de bedryven van veele doorlugtige Grieken en Romeinen
naauwkeurig ontvouwd; telkens gaan 'er twee met elkanderen gepaard; en op
derzelver leevensbeschryving, volgt dan eene oordeelkundige vergelyking van
beider gedrag; waardoor ons des niet alleen hunne daaden, maar ook derzelver
wederzydsche waarde, kennelyk gemaakt worden; uit welken hoofde het een dubbel
leerzaam nut heeft. Tot nog had de Nederduitsche Leezer, niet dan eene thans
geheel verouderde en onleesbaare Vertaaling van dit hoog te schatten Werk; maar
in deezen wordt hem eene by uitstek keurige Vertaaling van het zelve aangeboden,
die, ten beteren verstande van etlyke byzonderheden, met verscheiden ophelderende
aantekeningen verrykt is; des men dit Meesterstuk der Oudheid thans in onze
Moedertaale op eene luisterryke wyze moge beschouwen; en 'er met een leerzaam
genoegen een overnuttig gebruik van kunne maaken. - Het nu afgegeeven eerste
Deel deezer Vertaalinge levert ons, behalven eene voorafgaande levensbeschryving
van Plutarchus, (welker Opsteller, niet dan met een welberaaden oordeel, het
Fransche Stuk van den Heer Dacier deswegens gebruikt heeft,) de levens van
Theseus en Romulus, mitsgaders van Lycurgus en Numa Pompilius; beneffens de
vergelyking van ieder paar deezer doorlugtige Persoonaadjen;
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welken, zo ten aanzien van 't Geschied- als Staatkundige, aller opmerkinge dubbel
waardig zyn. - Tot eene proeve deezer Vertaalinge, diene het volgende berigt,
wegens het voorgevallene, dat aanleiding gaf tot de vereeniging der Romeinen en
Sabynen, onder het bestier van Romulus van de eene, en Tatius van de andere
zyde.
De gewelddaadige schaaking der Sabynsche Maagden, en die van andere
Nabuuren, bragt natuurlyk eene verbittering tegen Romulus en de zynen te wege.
Had men terstond eenpaarig beslooten, zyn naauwlyks gevestigden Staat aan te
tasten, vermoedelyk was hem dit misdryf binnen kort ten duurste betaald gezet;
dan, daar zommige Landschappen agterlyk waren, den tyd met beraadslaan en
uitrusten sleeten, werd Romulus slegts, door 't eene Volk voor, en 't andere na,
aangevallen, waarover hy telkens zegenpraalde. Eindelyk egter vonden de overige
Sabynen, steeds meer verbitterd, het goed, Tatius tot hun algemeen Legerhoofd
aan te stellen, en op Rome aan te rukken. Door verraad meester van de Burgt
geworden zynde, kwam het wel dra tot een en ander Gevegt; en laatstlyk ontstond
'er een treffen, 't welk de Romeinen tot wyken bragt; doch Romulus deed hen eerlang
weder stand houden, den stryd hervatten, en de Sabyners terug dryven.
‘Nu liet het,’ (dus vervolgt Plutarchus zyn verhaal,) ‘Nu liet het zich aanzien, dat
het gevecht wederom, als te vooren, eenen aanvang zoude neemen, wanneer men,
op het onverwachtst, door eene allerzeldzaamste en nooit gehoorde Vertooning
werdt getroffen. Men zag de geschaakte Dogters der Sabynen, deze van die, gene
(*)
van eene andere zyde, met groot geroep en gegil, als van den God bezeten, over
wapenen en lyken heen snellen naar hunne Mannen en Vaders. Zommige droegen
haare Zuigelingen op de armen, andere verscheenen met loshangende hairen: alle,
beurtelings, nu de Sabynen, dan wederom de Romeinen aanspreekende, gebruikten
zy de lieffelykste naamen! - De gemoederen werden des, wederzyds vermurfd, en
men ruimde haar plaats in om te kunnen staan, tusschen de twee slagordens. Nu
klonk haar gejammer elk in de ooren, en het medelyden werdt, door haar te zien
en te hooren, alge-

(*)

‘De God, hier by uitnementheid dus genoemd, is BACCHUS. De Sabyninnen geleeken, in
verwilderde houding, naar de Bacchanten of Wynpapinnen.’
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meen; vooral toen zy, haare zaak met allen ernst en vrymoedigheid bepleit hebbende,
haare redenen demoedig en met smekingen voleindigden, “Wat hebben wy dan,
zeiden zy, voor Gruwelstuk, of Misdaad tegen U bedreeven, dat wy de vreezelykste
rampen of reeds beproefd hebben, of nog beproeven moeten? Wy zyn met geweld
en onwettig geroofd, door hen, die tegenwoordig onze Echtgenooten zyn. Na dat
wy geroofd waren, hebben onze Broeders, onze Vaders en Nabestaanden, zo
langen tyd gewacht met zig onzer aan te trekken, als 'er nodig was, om ons door
de wreedste noodzaakelykheid te vereenigen met hen, die korts geleeden het meest
door ons gehaat werden. Die zelfde mannen, van welken ons geweld en ourecht
wedervoer, wekken thans onze bekommernis wanneer zy stryden, en worden door
ons beschreid, wanneer zy sneuvelen. Gy, Sabynen! zyt niet gekomen, om ons,
nog Maagden zynde, te wreeken, op onze overweldigers; maar gy wilt Vrouwen van
haare Mannen, en Moeders van haare Kinders afrukken. De hulp, welke Gy ons
thans komt bewyzen, is voor ons ellendige rampzaliger, dan die onachtzaamheid,
waarmede Gy ons eerst hebt laaten zitten. Ziet daar de blyken van liefde aan ons
door onze Vyanden beweezen; en ziet daar het medelyden, dat ons van U wedervoer.
Waarlyk! indien 'er zelfs eene andere oorzaak was, om oorlog te voeren, behoordet
Gy 'er van af te zien, daar gy onderling Zwagers en Grootvaders en Naastbestaanden
geworden zyt. Maar zo de wapenen om onzentwille zyn opgevat, voert ons dan,
bidden wy, te gelyk weg met Uwe Zwagers, met Uwe Kindskinderen! en geeft ons
weder onze Vaders, onze Bloedverwanten, liever dan ons onze Mannen en Kinderen
te ontweldigen. Wy smeeken U, dat wy niet voor de tweede maal Gevangene mogen
worden.”
(*)
Na dat HERSILIA vele soortgelyke redenen gesprooken had, waarby ook de andere
haare gebeden voegden, sloot men eenen stilstand van Wapenen, en de Opperste
traden te

(*)

Volgens het geen Plutarchus voorheen heeft aangetekend, schaakten de Romeinen geenen
dan Maagden, uitgenomen deeze Hersilia, die eene gehuwde Vrouw was. Men wil dat zy
vervolgens de Vrouw werd van Hostilius, een zeer aanzienlyk Man onder de Romeinen, welke
de Grootvader geweest zou zyn van Hostilius, die na Numa regeerde.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

291
zamen tot het houden van een mondgesprek. Dezen tusschentyd namen de Vrouwen
waar, om hunne Mannen en Kinderen by hunne Vaders en Broeders te brengen.
Ook verzorgden zy die genen, welken zulks nodig hadden, van spyse en drank.
Andere bragten den gekwetsten hulpe toe; namen dezelve met zich naar huis, en
deeden hun zien, dat zy, Vrouwen, het bestier van de huishoudingen hadden, dat
de Mannen alleszins oplettende omtrent haar waren, en haar, onder betoon van de
uiterste goedwilligheid, alle eere beweezen. - Hier op werdt het Vredeverdrag
getroffen op de volgende voorwaarden: “Dat de Vrouwen, die zulks wilden doen,
blyven zouden by haare tegenwoordige Mannen, zonder tot eenig werk of dienst
gehouden te zyn, dan tot het bereiden van de Klederen. Dat Romeinen en Sabynen
eenen Gemeenen Staat zouden uitmaaken. Dat de Stad den naam zou dragen van
ROME naar ROMULUS; maar alle Romeinen QUIRITES heeten, naar het Vaderland van
(*)
TATIUS . Dat beide Koningen gemeenschappelyk over het Ryk en de Legermagt
bevelen zouden.” - De plaats, waar dit Verdrag getroffen werdt, draagt nog den
naam van COMITIUM. - Te zamen, of overeenkoomen, heet by de Romeinen, COMIRE
of COïRE.’

Catechismus der Weetenschappen, Schoone Kunsten en Fraaije
Letteren, uit verscheiden beroemde Schryveren, en inzonderheid
volgends de Schets van den beroemden Baron van Bielfeld,
zamengesteld. Derde Deels Eerste Stuk. Te Amsterdam by A. Fokke
Simonsz., 1790. In gr. octavo, 344 bladz.
Na het afhandelen der Weetenschappen van den Geest en die des Vernufts, komen,
volgens de inrigting van dit nuttige Leerboek, ten laatsten in overweeging der Weeten-

(*)

‘Naar de Sabynsche Stad Cures, uit welke Tatius oorsprongelyk was. Het gevoelen van
DIONYS den Halicarnasser, dat neit elk Romeinsch Burger hoofd voor hoofd deezen naam
droeg; maar dat het Volk over het geheel QUIRITEN heette, worot te recht tegengesprooken,
met beroep op het plechtig Formulier, by het noodigen ter begraaffenis van ouds gebruikelvk:
Ollus Quiris leto datus est, vermeld by FESTUS in het woord Quirites.’
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schappen des Geheugens, onder den algemeenen naam van Fraaije Letteren
betrokken, ter welker ontvouwinge dit derde Deel deezes Werks geschikt is. - Onze
Autheur brengt hier toe, volgens zyne bepaaling, alle die aangenaame en
onderwyzende Weetenschappen, welke het geheugen en het oordeel ten zetel
hebben, en geene deelen van de hoogere Weetenschappen zyn, noch ook onder
de Schoone Kunsten, de Werktuigkundige Kunsten, noch beroepen, enz. behooren:
en zyne Lessen deswegens in dit eerste Stuk gaan, na eenige voorbereidende
aanmerkingen, over de Fabelkunde, de Tydrekenkunde en de Geschiedkunde, met
eene beknopte voordragt van de aloude Geschiedenis, de Geschiedenis der
Middeleeuwen en de Hedendaagsche Geschiedenis. - Ieder deezer Stukken wordt,
naar de gewoone leerwyze in dit Geschrift gehouden, geregeld nagegaan, en in
derzelver voornaamste byzonderheden duidelyk verklaard, met nevensgaande
aanmerkingen, over de nuttigheid van derzelver beoesening, en de beste wyze om
die in te rigten. De les over de Tydrekenkunde wordt nog uitvoeriger opgehelderd,
dan wel by manier van Zamenspraak, volgens de inrigting van dit Werk, kon
geschieden, door eene daar by gevoegde wel uitgewerkte Schets der
Tydrekenkunde, uit een Latynsch Handschrift van een onbekend Schryver vertaald.
En even zo zuilen 'er, ter gereeder beschouwinge van 't geen wegens de
Geschiedenis gemeld is, nog vervaardigd worden, Algemeene Historische en
Synchronologische Toselen, die gemaklyk en by uitstek nuttig zullen zyn. Om
dezelven te naauwkeuriger uit te voeren, heeft men zich niet willen verhaasten, om
die nog met dit Stuk, daar ze eigenlyk toe behooren, af te geeven; maar ze zullen
wel dra voltooid zyn, en dan het licht zien, op zodanig eene wyze, dat ze, niet alleen
met dit Werk, maar ook afzonderlyk, ten algemeenen nutte, verkreegen kunnen
worden. - Zie hier des Schryvers Schets der Verdeeling van de Geschiedkunde,
naar welke hy zig voorstelt de Geschiedenissen te verhandelen, met in agt, neeming
der beknoptheid, waartoe hem zyn Plan verbindt.
‘De Geschiedenis wordt in het algemeen verdeeld in:
I. Burgerlyke of Staatkundige, welke alle de omwentelingen en alle de
gedenkwaardige voorvallen verhaalt, welke in de Staaten en Ryken gebeurd zyn,
en reden geeft van de wyze, op welke alle Volken zig gevormd, nedergeslagen, in
stand gehouden en beschaafd hebben, gelyk ook van hun vergrooting, verzwakking
en val.
II. Krygskundige, welke de Oorlogen aantoont, die elk
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Volk heeft moeten voeren, de Veldslagen verhaalt, die in dezelve geleverd zyn, de
belegeringen van Steden en Vestingen verhaalt, den goeden en kwaaden uitslag
toont, van de Krygskundige werkzaamheden, gelyk ook de Legerhoofden en
Generaals aanwyst, die 'er in uitgemunt hebben.
De Geschiedenis, zo wel de Burgerlyke als de Krygskundige, wordt nog verdeeld
in:
a.) Aloude.
b.) Der Middeleeuwen.
c.) Hedendaagsche.
III. De gewyde Geschiedenis, welke in 't algemeen handelt over den Godsdienst en
Godsdienst-plegtigheeden, van alle, zo wel oude als hedendaagsche Volken; van
den oorsprong, voortgang en verval hunner Godsdiensten, enz.
IV. De Kerkelyke Geschiedenis, of beter de Geschiedenis der Christelyke Kerke
in het byzonder. Deeze leert den oorsprong en de omwentelingen van den
Christelyken Godsdienst kennen, gelyk ook de tegenspoeden en vervolgingen, die
hy geleden heeft; de voorspoed, die dezelve hier en daar ontmoet, en de zegen,
die hy zig behaald heeft, sedert het begin der waereld tot op onze dagen. Zy bevat
ook de Geschiedenis der Ketteryen, Scheuringen, Pausen, Hervormers, enz. en
wordt verdeeld, in
a.) De Geschiedenis van de Kerke Gods, onder het Oude Verbond. En
b.) - - - - - - onder het Nieuwe Verbond.
V. De Geschiedenis der Letteren, welke in het algemeen over de voortgangen van
den Menschelyken geest handelt, en bevat
a.) De Physische of Natuurlyke Geschiedenis, verhaalende al wat voorgevallen
is, of beter, wat men sedert de Schepping aanmerkelyks ontdekt, en
waargenomen heeft, aan het Uitspansel, de Hoofdstoffen, de Menschen, de
Dieren, de gekorvene Wezens, de Planten, en in 't algemeen, in alle de
schepselen, en voortbrengzelen der Natuur.
b.) De Wysgeerige Geschiedenis, welke den voortgang der Wysbegeerte, by alle
de Volken der waereld, ten onderwerp heest.
c.) De Geschiedenis van de Geleerdheid, welke rekening doet van den staat der
overige weetenschappen by die Volken.
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d. De Kunst-Geschiedenis, welke handelt over den aanwasch en voortgang zo
der vrye, als andere nuttige, Kunsten.
VI. De Geschiedenis der Geleerden, welke de levens der beroemde Geleerden van
alle Eeuwen te boek stelt, en van hunne Werken en Geschriften gewaagt, in die
boeken, welke men van het Grieksche woord βιος, dat is, leven, en γραφειν,
beschryven, Biographien, dat is, Levensbeschryvingen van geleerden, noemt.
VII. De Gemengde Geschiedenis, (Historia mixta vel miscellanea,) welke allerleije
soorten van verhaalen, zo wel Staats- als Kerkelyke, en Krygs- als Letterkundige
en Burgerlyke, Anecdoten van minder belang, aantekent, die in eene geregelde
Geschiedenis geen plaats kunnen vinden.’

Portraiten. Twee Deelen. Te Utrecht en Amsteldam, by G.T. van
Paddenburg en Zoon en M. Schalekamp, 1789. In gr. octavo, 604
bladz.
Onder deezen Tytel biedt men ons aan, eene groote verscheidenheid van characters,
die meerendeels vry natuurlyk geschetst zyn; en een aantal van menschlyke
dwaasheden en gebreken de monstering doen ondergaan. Men zegt 'er, zoms
ernstig, doch gemeenlyk al lachende, de waarheid in; en voorstellingen van die
natuur hebben meermaals invloed by de zodanigen, op welken het beredeneerde
juist geen vat heeft, die meer voor het belachlyke dan het onredelyke vreezen, en
dus beter door het gezigt van 't eerste, dan van 't laatste wederhouden of te rug
getrokken worden. - Het Portrait van den Nydigaart, (dat door alle tyden, en nog
heden, maar al te dikwerf Origineel te zien is,) zy in deezen ten voorbeelde.
‘De Nijd is een echt kind van de hoogmoed, en 't eigenbelang: is de Vader door
't geluk van een ander beledigd; dan komt de Zoon op, en laakt, hoont en schimpt,
weent, snikt, brult, en vaart 'er geweldig over uit. - Hem in alle gevallen tegen te
willen gaan, zoude een even zo zonderling voorneemen zijn, als met een klein geregt
zich geheel te verzadigen, en 'er zijne hongerige gasten teffens nog door te willen
bevredigen. Wanneer ons, dienvolgens, onze voormaalige vriend tegenkomt, wiens
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aanzoek tot zeker ampt afgeslagen, en welk inmiddels aan ons opgedraagen wierd,
dan moeten we ons zekerlijk eene groote verandering in hem, als mogelijk,
verbeelden. Hij slaat een anderen weg in, indien hij maar kan, en zo dra hij ons ziet
aankomen; zoo niet, dan zal hij vast op onze geheele vlakke hand, die wij hem
toereiken, op zijn best twee vingers der zijne, heel langzaam en onwillig, neerleggen;
en ook deeze zal hij, onder eenig voorwendzel, wel dra weder te rugge trekken. Zijn
wezen staat spijtig, droevig bedrukt, en wij moeten, allezins, ten minsten zo veel
gevoel van verschooning hebben, dat wij hem, terwijl hij haast maakt, niet, uit een
soort van kitteling voor onszelven, zoeken op te houden. En bij een ander, die niet
van onze vrienden of kennissen is, is in zulk een geval terstond het zeggen gereed:
“zeker, geen dommer Kaerel hadden ze ooit daartoe kunnen neemen; neen, het
zou mij anders onverschillig zijn, zij mogten die bediening gegeeven hebben aan
wien zij wilden; maar nu ze juist dezen - nog boven mij den voorrang gegeeven
hebben, dat kan ik niet ontveinzen, dien zeker gunne ik het in 't geheel niet, enz.”
Verachting van dat geen, 't welk wij tot onzen spijt aan anderen moeten overlaaten,
is de gewoone taal van den Nijdigaart. “Ach!” roept Juffrouw** over 't gebreid
garneerzel van zekere andere Juffrouw uit, “'t spijt mij wegens 't kostbaar goed, daar
't aan zit, het is in waarheid slechts geverwd goed; ik geloof, God vergeef mij de
zonden! dat ze zelfs de oude broek van haaren man heeft te hulp genomen.” En de
Mannen maaken het waarlijk niet beter. “Ik gun het hem,” zegt men van een ampt,
dat zeker iemand gekreegen heeft, “men moet 'er bij werken als een ezel, en 't
brengt ook maar zeer weinig op; 't geluk, dat 'er in steekt, is ook in allen geval ook
wel te draagen; ik zou 't niet hebben willen, al wilde men 't mij om niet geeven; en
daarenboven, wat den prijs betreft, die is waarlijk ook hoog genoeg, waar voor hij
't gekreegen heeft.” Dikwijls kan men zelfs den naam van 't ampt niet eens meer,
zonder gedwongen en haatelijke verdraajingen, uitspreeken, na 't welk men
vrugteloos gestaan heeft.
Wat deze verachting in den mond van den éénen is, dat is zekere gedwongen
verwondering of verrukking over ons geluk bij eenen anderen, - in de daad, niets
anders dan Nijd. - “Dit bekenne ik, agt honderd gulden jaarlijks,
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vrije wooning, en zo veele profijten, dat noeme ik geluk! nu, wij voor ons, zijn met
minder ook te vreden.” En wie rekent hij dan onder die ons? onder anderen, naar
zijne gedagten, een Man, wien gij, met alle uwe agthonderd gulden, niet waardig
zijt, dat gij zijne schoenriemen ontbindt. - Maar, de Man, waarvan gij spreekt, die
heeft immers meer, ten minsten duizend gulden? - ô Geef 'er hem nog duizend bij,
en zijne verdiensten zijn nog lang op verre na, niet beloond.
Bij eenige zeer laaghartige zielen, gaat deze verwondering, met eene zigtbaare
vernedering omtrent ons gepaard. “Lieve God, is hun woord, zulk eene heerlijke
bediening, zulk een rijkelijk bestaan! wie had dat tog ooit kunnen denken, toen gij
hier nog op de schoolen waart! Ik wilde u nog wel eens in uw kort, versleeten en
uitgemonsterd sjammerloetje zien.” Omtrent dezulken moet men echter eenigzins
toegeevendheid gebruiken; zij zijn zich, al van hunne geboorte af, altijd volmaakt
gelijk gebleeven, en hunne verdiensten hebben nimmer kunnen beloond worden,
om dat zij volstrekt geene bezaten.
Zo de jaloezij niet met eenen edelen naijver gepaard gaat, dan is ze niets anders
dan een heimelijke Nijd. - Daar zijn menschen, die van plonderen en vermoorden
nog veel liever zouden hooren verhaalen, dan van de bekwaamheden van eenen
eersten Meester in de Muziek, of van den verworven roem van een Geleerden; wier ziel ten eenenmaal gegriefd word, wanneer zij het slechts leezen, en daarom
maar geheele bladzyden, waar dit voorkomt, overslaan; doch zonder dat ze in 't
minst tot iets dergelijks besluiten, maar die hierom ook gestadig blijven, wat ze zijn,
lui, onweetend en onnut.
ô Belagchelijke dwaasheid! nimmer genoeg te bespotten - te beklaagen! Heele
Familien bouwen, smullen, dauzen of koopen zich arm, en dat slechts om eene
andere, die hunne jaloezij verwekt heeft, niet alleen de vlag af te winnen, maar om
't geroep van 't Gemeen daar door gaande te maaken: “Ja, deze tracteerde nog
beter dan die; zij hebben zelfs geillumineert, 't welk de andere niet deeden, en
spijsden aan drie tasels, daar de andere slechts twee hadden.”
Ik ken bijna geen geweldiger soort van haat dan den Brood- of Neeringnijd; deze
verwekt, onder ambagts- en werklieden, vegterijen en zelfs bloedstortingen; en
onder Fabrikeurs of Kooplieden ruïneerende Processen, die hun
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nageslagt erft, en waaronder de naneef zoms nog zugten moet. - De oude Doctor
verzekert zijne vrienden, op het woord van eer, dat de jonge Lafbek, welke zich pas
onlangs daar ter plaatze heeft neêrgezet, zijn Doctoraat alleen aan 't geld voor zijne
Bulle verschuldigd is; dat de Vent zijne Patienten wezenlijk vergift voorschryft, en
dat hij 't binnen kort bij het Collegium Medicum wel zo ver zal brengen, dat die
schurk, gelijk met zulke Landloopers billijk geschied, uit de stad gejaagd worde. “Die goede Heeren leggen zamen zo wat overhoop,” verhaalt zeker eenvoudig en
welmeenend burger: “de menschen, weetje? gaan veel liever bij den Proponent ter
kerke, vatje? de ander heeft weinig toeloop, en dat zal zeker zo wat scheele oogen
maaken, vatje 't?” - Daar zelfs, waar de wijsheid haare Tempels heeft, komt dit
verachtelijk monster, de Nijd, nog dikwijls haare zoonen bestormen: men hoort 'er
met ophef spreeken van 't onverbeterlijke van zijn eigen stuk; en met verachting en
drift word 'er van knoejers en broddelaars, van gewaande Philosoophen en
woordenvitters, gewag gemaakt; welk alles zich dan ook zeer gemaklijk uitleggen
laat; en, helaas! ook alleen om der uitlegging wille, in dien smaak gezegd wierd. Met één woord, dit kwaad is onder alle genoot- en broederschappen zo volstrekt
gemeen, dat men het wel vrij gerust, als het eerst en zekerst kenmerk van een
verstandig Man kan aanneemen, wanneer hij, ongedwongen, van de verdiensten
van zijnen amptgenoot gewaagt.’

Lessen over de Redekunst en fraaije Weetenschappen, van Dr.
Hugo Blair, een van de Predikanten der Hoofdkerk, en Hoogleeraar
in de Redekunst en fraaije Weetenschappen, aan de Hoogeschool
van Edinburg. Naar den Derden Druk, uit het Engelsch. Derde Deel
Te Deventer by L. Leemhorst, 1790. In gr. octavo, 470 bladz.
De bekwaame BLAIR vervolgt in dit derde Deel zyn aangevangen ontwerp, geevende
in LES 30, eene vergelyking van oude en nieuwe Schryvers, beschouwende verder
LES 31, de Geschiedkundige Schriften; in LES 32, de Wysgeerige Verhandelingen,
Zamenspraaken, Brieven en Romans. LES 33 gaat over de Poëzy; derzelver
oorsprong, voortgang en aart der Verzen. LES 34, over den Herderszang en het
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Lierdicht. LES 35, over het Leergedicht, en de beschryvende Poëzy. LES 36, over
de Poëzy der Hebreeuwen. LES 37, over het Heldendicht. LES 38, over de Ilias en
Odysea van HOMERUS, en de Aeneis van VIRGILIUS. Les 39, over de Pharsalia van
LUCANUS; het verloste Jerusalem van TASSO; de Lusiade van CAMOENS; de Telemaque
van FENELON; de Henriade van VOLTAIRE; en het verlooren Paradys van MILTON. LES
40, over de Tooneelpoëzy; voornamenlyk de Tragedie. LES 41 bevat een vervolg
van dit onderwerp, gaande hoofdzaakelyk over de Grieksche, Fransche en Engelsche
Treurspelen; zynde LES 42, even zo voor de Komedie of het Blyspel dier Natien,
afgezonderd. Waar op een algemeene bladwyzer over de drie deelen volgt; zo dat
dit Werk nu geheel volledig is: beloovende de Vertaaler alleen nog in een klein
Nabericht, dat, in gevalle de Hoogduitsche Vertaaler van BLAIR's Lessen, aan zyne
belofte voldoet, door eenige Byvoegselen tot het zelve mede te deelen; hy die dan
ook, toepasselyk voor den Nederlandschen Leezer, als een Aanhangsel tot dit werk,
in het licht zal doen verschynen. lets dat zyne nuttigheid kan hebben, voornamelyk
wanneer men ook met de Nederlandsche Schriften, dienaangaande, raadpleege.
Zo dikmaals wy van deeze Lessen spraken, hebben wy 'er ook onze goedkeuring
(*)
over doen blyken en 'er is geheel geen reden, om, ten opzichte van dit laatste
Deel, dat goed getuigenis te laaten vaaren. Overal ontmoet men den oordeelkundigen
kenner der fraaye Weetenschappen: waar van ook het volgende, raakende het
beroemdste en verhevenste Dichtstuk der Italiaanen, ten bewyze kan strekken.
Het verloste Jerusalem van TASSO kwam in het jaar 1574 ten voorschyn. Het is,
in zynen geheelen aanleg, een regelmaatig en volkomen Heldendicht, versierd met
alle de schoonheden, welke tot deeze soort van stukken behooren. Het onderwerp
is de Herneeining van Jerusalem uit de handen der Ongeloovigen, door de
vereenigde legers der Christen-Mogendheden: eene onderneeming, welke op zich
zelve, en vooral naar de denkwyze der tyden van TASSO, luisterryk, eerwaardig en
heldhaftig was. De tegenstelling der Christenen tegen de Saraceenen maakt een
zeer gelukkig kontrast. Deeze stof levert geene van die woeste en aanstootelyke
tooneelen van burgeroorlogen op, welke by het leezen van LU-

(*)

Zie N.A.V. Lett. D. III. bl. 505. en D. V. bl. 28.
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de ziel kwetzen; maar zy vertoont ons de uitwerkzelen van moed en yver,
welke door een roemwaardig voorwerp zyn ontstooken. Het aandeel, 't welk de
Godsdienst had aan deeze onderneeming, strekt niet alleen om aan dezelve meer
luister by te zetten, maar opent ook natuurlyk een veld voor het invoeren van hooger
Wezens en verheven beschryvingen. Daar te boven, behoort het bedryf tot een land
en tot tyden, verre genoeg afgelegen, om eene vermenging van Fabelachtige
Overleveringen met de eigenlyke Historie te gedoogen.
‘In de behandeling der geschiedenis geeft TASSO blyken van eene ryke en
vrugtbaare vindingskracht, welke een hoofdvereischte is in elken Dichter. Zyn Gedicht
is vol van voorvallen, welke alle rykelyk genoeg asgewisseld, en in hun soort
verscheiden zyn. Hy laat ons nooit in het geval komen, om door bloote oorlogen en
gevegten vermoeid te worden. Hy verandert telkens het tooneel, en brengt ons van
het slagveld, en uit de gevegten, tot de beschouwing van aangenaamer voorwerpen.
Nu eens zyn het de plegtigheden van den Godsdienst; dan eens mingevallen; op
een anderen tyd de voorvallen en ontmoetingen van een reis, of de bedryven van
het herderleeven, welke den Leezer de noodige verkwikking en een gepast vermaak
bezorgen. Tevens is het geheele stuk zeer kunstig zaamverbonden, en terwyl 'er
groote verscheidenheid plaats heeft in de deelen, heerscht 'er eene volmaakte
Eenheid in het geheel. De herneeming van Jerusalem is het voorwerp, 't welk van
't begin tot het einde in 't oog wordt gehouden, en met hetzelve eindigt het Gedicht.
Alle de Episoden, uitgezonderd die van OLINDE en SOPHRONIA, in het tweede boek,
staan met den hoofdinhoud des werks in een behoorlyk verband.
Het Gedicht wordt verleevendigd door een aantal van verschillende karakters,
welke alle zeer duidelyk geteekend zyn, en tevens zich zeer wel staande houden.
GODFRIED, de aanvoerder van de onderneeming, is verstandig, bedaard en dapper;
TANCRED is verliefd, edelmoedig en stout, en maakt met den trotschen en woesten
ARGANTES een keurig kontrast; RINALDO (de eigenlyke held van het stuk, en
gedeeltelyk naar den ACHILLES van Homerus gecopieerd) is heftig en zeer gevoelig
omtrent beleedigingen, vervoerd door de verleidingen van ARMIDA, maar, over 't
geheel genomen, een karakter van zeer veel yver, gevoel van eer en heldhaftigheid.
De moedige en edeldenkende SOLYMAN,
CANUS
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de tedere ERMINIA, de listige en geweldige ARMIDA, de mannelyke CLORINDA, zyn alle
wel getrossen, en leevendige Figuuren. In de daad, in het stuk van karakters munt
TASSO by uitstek uit: hierin overtreft hy VIRGILIUS, en behoeft voor geenen Dichter,
behalven HOMERUS, te wyken.
Hy gebruikt een groot aantal Hooger Wezens; en hierin is zyne verdienste
eenigzins meer twysselachtig. Overal, waar hy Hemelsche Wezens invoert, is zyne
vinding edel. God, op de strydende legers nederziende, en, by zekere gelegenheden,
eenen Engel afzendende, om den voorspoed der Heidenen te stuiten, en de kwaade
geesten te beteugelen, maakt eene verheven werking. De beschryving van de Hel,
met de verschyning en de redevoering van den Satan, in 't begin des vierden Boeks,
is mede by uitstek treffend, en dezelve is zichtbaar door MILTON nagevolgd, schoon
men moet toestaan, dat deeze dezelve verder heeft uitgebreid. Doch de Duivels,
Toveraars en Bezweerders speelen in het werk van TASSO een te groote rol, en de
invoering van dezelve verspreidt over het stuk eene somberheid, welke gansch niet
aangenaam is voor de verbeelding. Het betooverde bosch, waarop de knoop van
't stuk voornaamelyk rust; de boden, gezonden om RINALDO op te zoeken, ten einde
hy de betoovering mogt vernietigen; dat deze door eenen Hermiet gebragt worden
in een hol, gelegen in het middelpunt der aarde; hunne wonderbaare reis naar de
gelukkige Eilanden; het te rug brengen van RINALDO uit de strikken van ARMIDA en
de Wellust; zyn alle tooneelen, wel zeer vermaakelyk, en met de schoonste trekken
der Poëzy beschreeven, doch waar by men tevens moet bekennen, dat het
wonderbaare tot in het buitenspoorige is gedreeven.
In het algemeen is het gene, waar in TASSO meest te berispen is, een zekere
zucht tot het Romaneske, welke zich in de meeste voorvallen van zyn Gedicht
vertoont. De voorwerpen, welke hy ons vertoont, zyn altoos groot, maar zomtyds
te ver bezyden de waarschynlykheid. Hy verraadt doorgaans den smaak van zynen
leeftyd, welke nog niet te rug was gekomen van eene buitenspoorige
ingenoomendheid met de Geschiedenissen der doolende Ridders; geschiedenissen,
welke door de wilde, doch ryke en aangenaame, verbeelding van ARIOSTO van
nieuws in aanzien waren gebragt. Men kan echter tot verdeediging van TASSO
zeggen, dat hy niet wonderlyker en Romanesker is dan HO-
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of VIRGILIUS. Het eenige onderscheid tusschen hem en dezen bestaat hier
in, dat wy by dezen de romaneske denkbeelden van het Heidendom, en by hem
die van de Ridder-eeuwen aantreffen.
In alle schoonheden van dichterlyke beschryving en taal is TASSO ongemeen ryk.
Beide zyne beschryvingen en zyn styl hebben groote verscheidenheid, en zyn voor
elkander gepast. In het beschryven van grootsche voorwerpen is zyn styl vast en
deftig; doch daalt hy af tot het beschryven van vrolyke en aangenaame voorwerpen,
zo als het Herderleeven van ERMINIA, in het zevende, en de schoonheid en
kunstenaryen van ARMIDA in het vierde Boek, dan wordt de styl zacht en inneemend.
Deeze beide Beschryvingen, gelyk wy reeds gezegd hebben, zyn keurig in haare
soort. Zyne Gevegten zyn levendig, en in de voorvallen zeer verscheiden; doch ten
opzichte van leeven en vuur moeten zy voor die van HOMERUS wyken.
In de gevoelens is TASSO niet zo gelukkig, als in zyne beschryving. Hy zal ons in
de daad veel meer door Handelingen, Karakters en Beschryvingen inneemen, dan
door de Zedelyke gevoelens, welke in zyn werk heerschen. In teêrgevoeligheid staat
hy verre beneden VIRGILIUS. Wanneer hy in zyne gesprekken aandoenlykheid en
gevoel wil brengen, vervalt hy ligtelyk in het styve en kunstige.
In 't stuk van puntige gezegden, waarover men TASSO zo dikwyls berispt heeft, is
men, myns oordeels, met berispen te ver gegaan. Gemaaktheid is geenszins het
algemeene karakter in de manier van TASSO, welke, over het geheel genomen,
mannelyk sterk en zuiver is. 't Is waar, by sommige gelegenheden, en byzonder,
gelyk ik zo even aanmerkte, wanneer hy teder wil zyn, vervalt hy tot gedwongene
en onnatuurlyke gedachten; maar het scheelt veel, dat deze zo menigvuldig en
gemeen by hem zyn zouden, als doorgaans gesteld wordt; en ik ben verzekerd,
dat, met het uitwerpen van zestig of tachtig regels, het geheele Dichtstuk van alle
gebrekkige plaatsen van dien aart gezuiverd zoude zyn.
Na dat BOILEAU, DACIER, en andere Fransche Kunstrechters van de voorige Eeuw,
in 't hoofd gekreegen hadden, TASSO door te haalen, werd deze luim onder de
geleerden in Frankryk algemeen, en sloeg van daar ook tot zommige Engelsche
Schryvers over. Doch men zou waarlyk haast denken, dat die luiden TASSO niet van
zeer naby gekend hebben; of ten minsten, dat zy hem niet, dan met sterke
MERUS
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vooroordeelen ingenomen, geleezen hebben. Het schynt my ontegenspreekelyk,
dat het verloste Jerusalem, in rang en waarde, het derde regelmaatige Heldendicht
is van alle, die 'er gevonden worden, en naast komt aan de Ilias en de Aeneis. Men
mag TASSO met recht beneden HOMERUS stellen, ten opzichte van eenvoudigheid
en vuur; beneden MILTON in stoute verhevenheid van geest; maar voor andere
Dichters behoeft hy in geenerhande dichterlyk talent te wyken: en ten aanzien van
vindingrykheid, verscheidenheid in voorvallen, teekening van karakters, rykheid van
beschryvingen, en fraaiheid van styl, ken ik, buiten de drie genoemden, geenen
Dichter, welke by hem kan vergeleeken worden.’
Mogelyk zyn de denkbeelden van den Heer BLAIR wat al te gunstig omtrent de
vindingrykheid van deezen Italiaanschen Dichter, ten minsten zommigen onzer
letterkundige Landgenooten, vinden 'er zo veel behaagen niet in. Wy zullen de twee
Tooneelspellen, de Toveryen van Armida, en Reinout in het betoverde Hof, beide
uit het verlost Jerusalem genomen, en helaas! nog 's Jaarlyks, in de kermisweeken,
op den Amsteldamschen Schouwburg vertoond wordende, niet tegen TASSO
aanvoeren, als hebbende hy geen deel aan de veele zotheden die 'er in die stukken
voorkomen. Doch dit ontneemt zyn Heldendicht die ongelooflyke wonderen niet,
die men in hem berispt. Zo als, by voorbeeld: dat hy tien Christen Prinssen in
visschen doet veranderen; dat hy een Papegaai deuntjes van haar eigen uitvinding
doet zingen. Dat RINALDO door één Christen Toveraar, uit de handen van tien
Turksche Tooveraaren verlost wordt. Dat UBALDUS en zyn makker, door een ouden
heiligen Toveraar, naar het middenpunt der aarde gebragt worden; dat zy dáár, aan
den boord van eene beek vol kostelyke steenen, wandelen. Van hier worden zy
naar Askalon gezonden. Een oud wyf voert hen in een klein schuitje naar de
Kanarische Eilanden. Hier landen zy, onder Gods geleide, met een toverstok in de
hand. Van daar voeren zy den Held RINALDO, die 'er zo noodzaakelyk vereischt
werd, naar het leger der Christenen. Maar wat regt die groote Held daar uit? TASSO
voert hem van de Piek van Teneriffe naar Jerusalem, om eenige oude boomen uit
te roeijen in een bosch, dat vol spooken of booze geesten was. Dit bosch maakt
het wonderbaare van dien Dichter uit. Een buitenspoorig wonderbaar zeker, dat
den Italiaanen alleen kan behaagen, en dat wy schier uitzinnig zouden noemen, zo
we niet iets aan de
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Eeuw van TASSO wilden toegeeven, toen de Toveraars en spooken in meer achting
(*)
waren, dan ze nu zyn . En dat we in Hem te meer kunnen verschoonen, daar men
onlangs, uit verscheidene zyner Schriften, vergeleeken met zyn leven, beweezen
heeft, dat hy wezenlyk geloofde, dat een geest hem overal vergezelde. - De Episode
van OLINDE en SOPHRONIA, hoe afgescheiden van zyn Heldendicht, is op zich zelven
zo schoon, dat het byna alle buitenlandsche vernuften heeft bezig gehouden; zynde
'er in ons Vaderland, op het spoor van CRONEGK, doch met minder feilen, ook het
Treurspel Olintes, van den Heer KASTELEYN op gebouwd. - De Vertaaler deezer
Lessen heeft, in eene Aantekening bl. 125, den Heere P. HUIZINGA BAKKER voor dood
te boek gesteld, wy kunnen hem, en onze Leezers, echter, met vermaak, verzekeren,
dat die Dichter nog leeft.

Spectatoriaale Schouwburg, behelzende eene verzameling der
beste Zedelyke Tooneelstukken, byeengebragt uit alle de
verscheidene taalen van Europa. Met nieuw geinventeerde
Konstplaaten versierd. Agttiende Deel. Te Amsterdam by d'Erven
P. Meyer en G. Warnars, 1789. In octavo, 282 bladz.
Een drietal wel uitgevoerde Tooneelstukken, die met een leerryk vermaak
doorbladerd kunnen worden. Het eerste, getyteld de vergenoegde Philosoof, leert
ons de wisselvalligheden der Waereld met bedaardheid te beschouwen, en 'er ons
naar vereisch der omstandigheden van te bedienen; te meer, daar 't geen ons voor
eenen tyd verdriet kan baaren, zomtyds eerlang een bron van genoeglyke vreugde
kan worden; 't welk men, volgens de betuiging van den vergenoegden Beaufort, by
't afloopen van dit Tooneelspel, in 't geheele beloop der waereldsche zaaken, zo
wy 'er wel op letten, kan bemerken. ‘De vallende regen, zegt hy, ontlast de lugt van
Wolken, en doet de Zon weder te voorschyn komen. De rampen zyn niet zelden de
naaste weg tot geluk, en uit het verdriet wordt dikwils vreugde gebooren. Alles
derhalven van den besten kant te beschouwen, zig met alles te vergenoegen, blyft
myn onveranderlyke stelregel.’ - Een hieraan volgend stuk, het welk ten opschrift
heeft, Tom Jones en Fellamar, schetst ons het verfoeilyke der wraakzugt, welke in
deezen haar oogwit tragt te bereiken, door een kwaadaartigen laster; welke een
Man van een anders onbesproken en voortreflyk Character haatlyk doet voorkomen;
doch wiens zuiver hart en braaf gedrag zig eerlang des te duidelyker vertoont. En,
zulks heeft zo heuche-

(*)

Vergelyk de Taal en Dichtkundige bydragen. D. II. bl. 99.
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lyke gevolgen, dat Tom Jones zyne Dogter aan den onregtmaatig mistrouwden
Fellamar, zynen weldoener, verbonden ziende, rede hebbe, om met blyder harte te
zeggen: ‘De Vrede en Vreugde zullen hier voortaan haaren zetel vestigen, daar de
kwaadaartigheid gedacht hadt eeuwige twist en ramp te stichten.’ - Laatstlyk is hier
nog bygevoegd een Tooneelspel, geheeten, de Dragonder te Thionville, waarin men
ons een by uitstek edelmoedig bedryf voordraagt, het welk men getuigt dat inderdaad
op de eigen wyze byna gebeurd is, als het hier opgegeeven wordt. - De geschiedenis,
te treffend, om ze ter deezer gelegenheid niet te melden, is kortiyk deeze.
Een Dragonder had zich op de hartiykste wyze verbonden aan een ouden Ridder,
die zeer zwak, en byna van zyn gezicht beroofd, in bekrompen omstandigheden
leefde. Zyne barbaarsche Vrouw, welke geregtlyk van hem gescheiden was, drong
aan op de betaaling eener somme gelds, welke hem diestyds onmogelyk was af te
geeven: zy, schoon des kundig, bewerkte dat een Deurwaarder met
Geregtsdienaaren kwam, om hem, by mangel van betaaling, in de gevangenis te
brengen. De edelmoedige Dragonder vertraagt de uitvoering, snelt naar zyn Kapitein,
vernieuwt zyn dienst voor agt jaaren, en redt den ouden Ridder, door het ontvangen
handgeld; offerende dus zyne vryheid op, ter behoudinge van zynen Vriend. De
Colonel van het Regiment vond deezen edelmoedigen trek te braaf, om dien niet
te vergelden; stelde hem aan tot onderofficier, en deed hem voorts de gunstigste
toezeggingen: maar hy kon den Dragonder niet dan bezwaarlyk overhaalen, om
den hem opgedraagen post aan te neemen, om dat hy van dit zyn eedrag geen
gerugt wenschte gemaakt te hebben. - Men heeft dit voorval natuurlyk zeer treftend
ten tooneele gevoerd; en de Colonel drukt zig, op de aanhoudende weigering van
den Dragonder, die wilde dat het gebeurde door stilzwygendheid als vergeeten zou
worden, ten slot, gepast op deeze wyze uit. ‘Men kan de trekken van belangelooze
grootmoedigheid niet te veel bekend maaken: Zy vertroosten de Goeden; en zo zy
de Kwaaden niet altyd verbeteren, doen zy ten minsten de deugd eerbieden.’

Zedelyke l'erhaalen, getrokken uit de Werken van de Heeren
d'Arnaud, Mercier, en anderen der beste heden laagsche Schryvers.
Met nieuw geinventeerde Kunstplaaten versierd. Twaalfde Deel.
Te Amsteraam by A. Mens Jansz., 1789. In octavo 329 bladz.
By aanhoudendheid neemt men, in deeze verzameling, eene oordeelkundige keuze
in agt, met zodanige Verhaalen by een te brengen, die, terwyl ze in de leezing
gevallig zyn, tevens voor de opmerkzaamen hunne nuttigheid hebben, nadien ze
leerzaame lessen aan de hand geeven, welken ter verstandige regelinge
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van het gedrag kunnen dienen. - Het eerste verhaal, behelzende de geschiedenis
van Henriette en Charlot, ontvouwt ons de verregaande ydele eerzugt van den Graaf
van Valency, die hem noopt, om zyne Dogter Aglaé eene gedwongen Egtverbintenis
met den Prins van Henneberg te doen aangaan. Zy brengt ons te gelyk onder 't oog
het misdaadige van eene midlerwyl aangekweekte liefde tusschen Aglaé en den
Graaf Dorsemon, die ten gevolge had, dat zy beiden, het Hof ontvliedende, als
Broeder en Zuster eenigen tyd in den dienst van een Landman leefden, onder de
naamen van Henriette en Charlot. Het volgend wedervaaren deezer Gelieven toont
hoe smertlyk het valle, een zo vuurigen Minnehandel, (schoon van eene ongekwetste
kuischheid,) op het bezef van deszelfs verkeerdheid af te breeken, en eene dus ver
geliefkoosde neiging tegenstand te bieden. Ten einde van het verhaal dier ongevallen
leest men laatstlyk met vermaak, dat de zogenaamde Henriette en Charlot, op het
overlyden van den Prins van Henneberg, een gewenscht Huwelyk aangaan, dat
ook de goedkeuring van 't Hof erlangt. - Een volgend Verhaal, getyteld Sara Thomson
schetst ons een regt gelukkig Huwelyk en 't genoegelyke van 't Landleeven; 't welk
aanleiding geeft tot veelerleie opmerkingen, over 't geen, in zodanige
omstandigheden, ter bevorderinge van weezenlyk geluk kan dienen. - Het laatste
verhaal, dat ten opschrifte heeft Pauline en Suzette, maalt ons het verleidelyke en
gevaarlyke van een aanzienlyken stand naar de Waereld, in vergelyking van de
gerustheid en 't bestendige geluk, dat een laager stand aanbiedt.
Pauline, (deezen naam droeg de dogter van Myn Heer en Mevrouw Monticourt)
was, om reden, van haare kindsheid af opgevoed ten platten lande, door eene
Weduwe, Philippine geheeten, die eene Dogter, met naame Suzette, had. Deeze
Kinderen, van gelyken ouderdom, leefden als Zusters, ten naauwsten aan elkanderen
verbonden; des de scheiding, toen Juffrouw Monticourt, na verloop van eenige
jaaren t'huis gehaald wierd, hartlyk ware en smertlyk viele. Dan wel dra nam die
aandoenlykheid van de zyde van Juffrouw Monticourt zigtbaar af; en haare hoogmoed
deed haar zelfs overslaan, tot eene smaadlyke behandeling van Philippine en
Suzette; 't welk haar beiden gevoelig ter harte ging. Intusschen werd Suzette met
eene zuivere liefde aangezogt, door den zoon van een welgestelden landbouwer,
en alles schikte zich tot eene egtverbintenis van Suzette met deezen haaren
beminden Jacob. Ook vond Pauline eerlang een Minnaar in den Graaf de Blinsey,
van welke liefde zy zich overtuigd hield; doch de Graaf had veel eer het oog op haar
als eene erfgenaame van groote bezittingen; en 't gelukte hem, de zaak zo ver te
brengen, dat hy haar eerstdaags na 't Altaar stonde te geleiden. Dan een onverwagt
geval stremt de uitvoering. Philippine is doodlyk ziek, en stelt 'er 't uiterste belang
in, om Myn Heer en Mevrouw Monticourt, benevens Mejuffrouw Monticourt, ten
spoedigste, eer zy den geest geeve, te spreeken. Deeze komen, van den Graaf de
Blinsey vergezeld,
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aan de woonplaats van Philippine, en hooren aldaar, tot aller uiterste verbaazing,
uit den mond dier Weduwe, dat zy de twee kinderen al vroeger verwisseld had.
‘PAULINA, zegt zy, is SUZETTE en SUZETTE is PAULINA!’ toonende vervolgens met de
onloochenbaarste bewyzen, dat het Dorpmeisje de Juffer, en de Juffer de waare
Boerin is. Dit baart eene geheele omwenteling, in welke Blinsey eene zeer slegte
siguur maakt, en Jacob eerlang, zyne hoop geheel verydeld ziende, in eene
verregaande mismoedigheid vervalt. De dochter van Philippine, de waare Suzette
schikte zich eerlang na haaren laageren staat, trad voorts in 't huwelyk met een
bouwman, en leidde met hem een gelukkig leeven. Juffrouw Monticourt, de waare
Paulina, onderging integendeel een zeer ongunstig lot. Zy mogt zich verbeffen over,
en verheugen in, haar aanzienlyker stand, dan met dit alles zag zy zich wel dra
t

genoodzaakt eene gedwongen egtverbintenis aan te gaan met den Graaf van S .
Remi: die meer een huwelyk van staat, dan van liefde, beoogde. Hy gaf zulks zyne
Gemalin na eenigen tyd te kennen, tevens aanduidende op welken voet zy voortaan
t

konden leeven. Dit had ten gevolge, dat Mevrouw van S . Remi binnen kort een
gansch verwilderd gedrag leidde, zonder in eenig weezenlyk vermaak te deelen.
Zy overleefde den Graaf, gelyk ook haare eigen samilie; en bevond zig ten laatste,
door een ongunstigen zamenloop van omstandigheden, tot eenen, juist niet geheel
armoedigen, maar egter eenigzins bekrompen, staat gebragt. Als zodanig een
ongelukkige kwam zy eerlang by de thans gelukkige Suzette, die haar, met een
hartlyk medelyden, minzaam ontving, en alies aanwendde om haar lot te verzagten.
- Midlerwyl was de bovengemelde Jacob, van alle hoop op zyne Beminde, na dat
t

ze Mevrouw van S . Remi geworden was, verstooken zynde, mismoedig buitenslands
gereisd; niemand wist iets van zyn wedervaaren, en men vermoedde, dat hy reeds
overleeden zou zyn. Dan op 't onverwagtste verschynt Jacob, uit Amerika, daar hy
een tamelyk sortuin gemaakt had, te rug gekomen zynde, voor 't huis van Suzette;
maakt zich hekend, verhaalt haar zyn wedervaaren, en betuigt, onder anderen, dat
hy de beeldtenis zyner Beminde, in al dien tyd, nooit uit zyn hart had kunnen
uitwisschen; en dat hy, het overlyden van den Graaf verstaan hebbende, doch haar
niet kunnende opspeuren, niets vuuriger wenschte dan haar egtlyk bezit. Suzette
vertoeft niet om haare Zuster, (gelyk zy nu elkander weder noemden,) hier van te
onderrigten, en 'er verliep weinig tyds, of Paulina, (voorheen onder den naam van
Suzette bemind,) huwde met Jacob, en deelde in een gelukstaat, hoedanig eenen
zy in haare vroegere omstandigheden, die haar nog dikwerf gevoelig aan Jacob's
zuiveren min hadden doen denken, op verre na niet had kunnen erlangen. - Dit
verhaal levert inzonderheid verscheiden characters, en verschillende
werkzaamheden, op, die, in veelerleie omstandigheden, leerzaam zyn.
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De Vriend der Jeugd. Meerendeels uit het Hoogduitsch vertaald.
Eerste Deel. Te Amsterdam by J.R. Poster, 1790. Behalven de
Voorreden, 135 bladz. in octavo.
Onder deezen Tytel biedt men der Jeugd een Geschrift aan, welks Opsteller met
het zelve inzonderheid bedoelt het hart zyner jeugdige Leezers en Leezeressen ten
goede te vormen; bedienende zig, ter bereikinge van dat oogmerk, op een
leerzaamen en uitlokkenden trant, nu eens van Vertellingen, en dan van Gesprekken
of Briefwisselingen, enz. Hy houdt gemeenlyk een vry goeden middelweg tusschen
het laage kinderlyke en het te sterk uitgewerkte voor de Jeugd; waardoor hy den
kinderen, op eene bevatlyke manier, reeds denkbeelden weet in te boezemen, die
zomtyds door persoonen van meerder jaaren niet behoorlyk gade geslaagen worden.
- Van dien aart is zyne les, over het onderscheid tusschen weezenlyke en gemaakte
gevoeligheid, 't welk hy hen op deeze wyze leert opmerken.
‘AMALIA ging met haaren Broeder eenen jongen en sterken Bedelaar voorby, die
haar om een aalmoes aansprak. Hy liefkoosde haar, noemde haar lieve, schoone
Meisje, verhaalde haar leugens, die, wanneer men hem maar eenigzins aanzag,
onmogelyk waarheid zyn konden, en zocht haar door zyne bedriegelyke klaagende
stem tot medelyden te brengen. Zy gaf hem haar geheele geldbeursje, en bestrafte
haaren Broeder, om dat hy haar voorbeeld niet navolgde.
Ach die arme man! klaagde zy: maar ziet gy wel, Broeder HENDRIK, dat koomt van
uw Capelletjes vangen; gy martelt, gy kwelt die arme dieren, en daarom kan 't niet
anders zyn, uw hart moet verstokt en ongevoelig worden.
Neen Zuster! gy zyt strafbaar, antwoordde hy haar, dewyl gy deezen mensch iets
gegeeven hebt; zulk een jonge Bedelaar kan arbeiden. Door goedaartigheid, die
hem niet toekoomt, wordt hy verwend, en wordt een deugeniet. Laat de honger hem
dwingen, dat hy arbeiden moet.
AMALIA. Ja arbeiden!
HENDRIK. Wie arbeiden wil, vindt overal iets te doen, en geen arbeid is zo gering,
of zy voedt haaren man. Zustertje! Zustertje! in vertrouwen, gy hebt geenen geringen
aanval van gemaakte gevoeligheid, die in 't algemeen een enkel cieraad, dikwils
ook weinig overleg, en zomtyds niets meer dan - ydelheid te kennen geeft.
AMALIA wierd toornig; zy verklaagde haaren Broeder - de gevoelige AMALIA
verklaagde hem by haaren Vader.
De Vader liet in 't geheele huis na HENDRIK zoeken, en men vondt hem niet.
Eindelyk bezint zich een van de Dienstbooden des Vaders, dat hy in eene kleine
hut, niet ver van zyn huis
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gegaan was. De Vader verschrikt, denkt dat zyn Zoon in een slecht gezelschap is,
en gaat zelf heen. Hier vindt hy zynen HENDRIK, die de kinderen van eenen armen
man het leezen leert, en hun onvermoeid met dat geene bekend maakt, 't welk hy
verstond. De oude viel neêr voor de voeten van HENDRIKS Vader, en sprak met eene
beevende stem: myn Heer, wat voor eenen aartigen Zoon hebt gy! Hy is meenigmaal
ja meestendeels, myn redder geweest, wanneer wy van honger niet wisten hoe wy
leven zouden.
Stil, stil, lieve HEIMBACH, viel hem HENDRIK in de rede, ik weet zeer wel, dat ik veel
meer aan u doen moest, wanneer ik u alles vergelden zou. Uwe geschiedenissen,
die gy my verhaalt, en die gy zelf beleeft hebt, zyn zeer leerryk voor my; dan eens
waarschuwen zy my, en dan eens leeren zy my de wonderbaare wegen der
Voorzienigheid erkennen en eerbiedigen.
Verrukt van dien edelen yver, omhelst de Vader dan eens den ouden eerwaardigen
Grysaart, dan eens wederom zynen Zoon, en liet op zyne wang een traan van
zeegen en vreugde vallen. Hy zorgde voor die arme Familie, liet de kinderen in 't
gezelschap van de zyne opvoeden, en verheugde zich over de schoone vrucht, die
zyne ondersteuning voortbracht. - Wie had hier eene gemaakte gevoeligheid, en
wie eene weezentlyke? - Dit mag de Leezer zelf beoordeelen, dit mag hy zelf
beslissen!’
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Nieuwe Algemeene Vaderlandsche
Letter-oefeningen.
Threni Jeremiae philologice & critice illustrati a Joanne Henrico
Pareau. Lugd. Batav. apud H. Mostert, 1790. Absque Praef. 173
pp.
In de Voorreden van dit Geschrift, over het Bybelboek genaemd de Klaegliederen
van Jeremia, geeft ons deszelfs geagte Opsteller te kennen, dat hy het aenvanglyk
vervaerdigd had tot eene Academische Proeve; doch, door overmaet van bezigheden
wederhouden was, van het zelve ten openlyken twistgedinge voor te dragen: dat
hy voorts, kort daer na, tot Bedienaer des Godlyken Woords in de Fransche
Gemeente te Deventer, mitsgaders tot Hoogleeraer in de H. Godgeleerdheid en de
Oostersche Talen, in het Illustre Athenaeum ter dier Stede, beroepen wierd, het
welk hem, op de aenneming, nieuwe bezigheden verschafte; die hem, in de verdere
uitwerking van dit stukje belemmerden. Hierdoor is het zelve, gelyk de Hoogleeraer
aenduid, niet zo sterk beschaefd, als hy zig wel voorgesteld had; en, ziende dat
hem de daer toe noodige tyd ontbreken zou, heeft hy het best geoordeeld dit zyn
Opstel, zo als het is, als eene Academische Proeve maer af te geven. Dit Voorbericht
is enigzins geschreven in den smaek van verschooning; dan het Stukje heeft, mag
men wel zeggen, die verschooning juist niet noodig; daer de uitvoering, schoon ze
als een Studenten - arbeid beschouwd moge worden, den Hoogleeraer Pareau
geen oneer aendoet. - De Vertaling der Klaegliederen van Jeremia verleent alleszins
blyken van naeuwkeurigheid en taelkunde, die zich, in de daerby gevoegde
aentekeningen, met ene oordeelkundige belezenheid nog duidelyker vertoont. Vooraf
gaen enige algemene aenmerkingen nopens dit Bybelboek, waeruit men ten klaerste
kan afnemen, dat de Autheur zyn onderwerp met bedaerdheid nagegaen, en het
daer toe betreklyke met een welwikkend oordeel overwoogen heeft, ten blyke van
zyne welingerigte oefeningen geduurende zynen Academie-
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tyd. - Om 'er den Nederduitschen Lezer iets uit mede te deelen, zonder hem met
Hebreeuwsch lastig te vallen, zullen wy uit des Hoogleeraers voorloopende
aenmerkingen, (die wel byzonder de overweging der Taelkundigen verdienen,
wegens het bygebragte nopens den slyl van Jeremia en zyne dichtkundige schikking,)
hier overnemen het hoofdzaeklyke zyner voorstellinge, rakende den bedoelden
inhoud dezer Klaegliederen.
Men vind de Uitleggers dezer verzamelinge deswegens enigzins verdeeld; wel
inzonderheid komen 'er twee verschillende gevoelens, over de gelegenheid by welke
deze Liederen opgesteld zyn, in overweging. Zommigen naemlyk zyn van oordeel,
dat de Propheet dezelven gedicht heeft op den dood van Koning Josia, en het toen
voorgevallene, aengetekend 2 Kon. XXIII. 29, 30, en 2 Chron. XXXV. 20-24; ter
welker laetste plaetze vervolgens vers 25. gezegd word: En Jeremia maakte een
Klaaglied over Josia; desgelyks alle Zangers en Zangeressen spraken in hunne
Klaagliederen van Josia tot op dezen dag; want zy gavenze tot ene inzetting in
Israël; en ziet, ze zyn geschreven in de Klaagliederen. - Dan anderen denken, dat
het daer gemelde, schoon 'er toen zulke Klaegliederen opgesteld zyn, geen
betrekking heeft tot dit Bybelboek; welks inhoud, hunnes agtens, in genen deele
slaet op het diestyds gebeurde, maer op ene latere geschiedenis; te weten, den
geheelen ondergang van het Joodsche Gemenebest, met de verwoesting van Stad
en Tempel, die ten gevolge had, de gevanglyke wegvoering des Volks, met hunnen
laetsten Koning Zedekia, na Babel, gemeld 2 Kon. XXV, en 2 Chron. XXXVI. - Onze
Autheur, met de laetst bedoelden instemmende, toont in de eerste plaetze aen, dat
de ongevallen, in deze Klaegliederen beschreven, gansch niet overeenkomen met
het geschiedkundig bericht rakende de omstandigheden by den dood van Josia; en
dat deze Klaegliederen, aen de andere zyde, geen de minste melding maken van
't geen, volgens dat berigt, in die dagen gebeurd is; weshalven 'er gene reden zy
om hier op het toen voorgevallen te denken; terwyl alles, wat hier aengevoerd word,
volkomen beantwoord aen de geschiedkundige verhalen van die latere omwenteling
(*)
des Joodschen Staets ; het welk hy ons, met aenwyzinge van den inhoud van ieder
der vyf Klaegliederen in dit Boek vervat, aldus voordraegt.

(*)

Vergel. EICHHORN. Inl. in 't O.T. III D. §. 651, 652.
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Nae het byster ongelukkig sterfgeval van Josia, neigde het Gemenebest meer en
meer ten val; het werd echter niet eensklaps omgekeerd, maer, nae dat het op
velerlele wyzen geteisterd was, ten laetste onder Zedekia ganschlyk verwoest.
Reeds onder Jojakim, den tweeden Vorst nae Josia, zagen de Jooden zich
genoodzaekt, om ene zware schatting aen den Koning van Egypte te betalen, 2
Kon. XXIII. 33-35; kort hierop werden zy aen Nebucadnezar onderworpen, en door
nabuurige volken, eertyds hunne vrienden en bondgenooten, geduurig jammerlyk
geplaegd. Vervolgens was Jechonias (of Jojachin) op den dood van Jojakim,
nauwlyks in 't Ryksbewind opgevolgd, of Nebucadnezar zond een Krygsleger tegen
Jeruzalem, en dreigde de Stad en 't gantsche Gemenebest volstrekt te vernielen.
Als nu Jechonias, om dit onheil af te wenden, zich met alle de zynen, vermoedelyk
op den raed van Jeremia, (vergel. Jer. XXXVIII. 17 en verv.) aen Nebucadnezar
overgegeven had, nam die Vorst, den Tempel geplunderd hebbende, zulk een aental
van voorname Personadien en andere Burgers gevanglyk met zich na Babel, dat
hy gezegd wierd geheel Jeruzalem weggevoerd te hebben, 2 Kon. XXIV. 8-16:
waerdoor hy de Jooden dermaete scheen te verzwakken, dat hem nu voortaen geen
opstand van hun tegen zyne Overheersching te duchten ware. Zulks ondernam
nogtans eerlange Zedekia, dien Nebucadnezar in de plaetze van Jechonias gesteld
had; het welk de Babylonische Vorst zo euvel opnam, dat hy, om het Joodsche Volk,
of tot gehoorzaemheid te dwingen, of by weigering gantschlyk ter slagtinge over te
geven, met een groot heir tegen hen optrok, en zyne schikkingen maekte, om, het
land verwoest en de vastigheden in bezit genomen hebbende, Jeruzalem zelf te
belegeren. Deze belegering werd wel voor een korten tyd opgebroken, om de
Egyptenaers, die ter reddinge der Jooden toeschooten, te beletten tot de Stad te
naderen; maer ze werd wel dra hervat, en de wederspannige Jooden zagen eerlang
alle hoop op ene gewenschte uitkomst verydeld. Jer. XXXVII. 5-10 en 19. Joseph.
Oudh. X. 10. Inmiddels geraekte de Stad, door velerleie oorzaken, in den deerlyksten
toestand. Zy was niet alleen van hare voornaemste inwoonders, die gevanglyk
weggevoerd waren, beroofd, maer zy werd daerenboven dagelyks nog meer en
meer ontvolkt; dezen sneuvelden in 't bestryden der vyanden, genen werden door
de pest vernield, en anderen door den hon-
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gersnood verteerd, Jer. XXXVII. 21. XXXVIII. 2, en Joseph. als boven 10 en 11;
terwyl 'er ook waren, die tot de Chaldeen overliepen, Jer. XXXVIII. 19. - In deze
dagen nu, toen de Chaldeen, nae 't verdryven der Egyptenaren, Jeruzalem op nieuw
belegerd hadden, schynt Jeremia het Klaeglied gedicht te hebben, dat het eerste
Hoofdstuk van deze verzameling maekt. Onder het uitstorten van weeklagten over
alle die rampen, welken Jeruzalem zins enige jaren getroffen hadden, (vers 1, 2, 3,
5, 6, 10, 18.), wier herinnering diestyds recht ter snede kwam en zeer bitter was (7,
8.), maelt hy de gesteldheid der Stad af, wel niet als verwoest, maer zeer ontvolkt
(1, 4.), van rondsomme door vyanden omcingeid (17.), van de hoop op der
Egyptenaren hulp verstoken (19.), door 't bloed der haer verdeedigende burgeren
bestroomd (15.), door hongersnood en pest tot het uiterste gebragt (11, 19, 20.) en
genoegzaem van alle uitzicht op hulp of troost wanhoopig beroosd, (7, 9, 12, 13,
14, 16, 17, 21, 22.).
Dus zagen de Jooden zich overgekomen, 't geen Jeremia hun, wegens de
terugkomst der Chaldeen voorspeld had, hoe sterk zy zich ook gevleid mogten
hebben, dat ze nimmer zouden wederkeeren, Jer. XXXVII. 7-10. Het was naemlyk
zo ver van daer, dat zy geloof sleegen aen de tael van Jeremia, zo menigwerven
als hy hun in Gods naem aensprak, dat zy integendeel dien Voorspeller van droeve
ongevallen op allerleie wyzen smaedlyk kwelden. Ja, hunne hardnekkigheid en
geweldige haet ging zo ver, dat zy, toen hy hun enige dagen later aenkondigde, dat
de Chaldeen de Stad zouden overmeesteren, en dat zy, die tot den Vyand overliepen,
niets te vreezen hadden, hem naer het leven stonden, en in een modderigen kuil
wierpen: ook bleef hy, nae dat hy uit dien kuil weder opgetrokken was, den Jooden
steeds haetlyk, die hem, van zyne vryheid beroofd, tot op het overgaen van de Stad
in bewaring hielden, Jer. XXXVIII, en XXXIX. - Tot deze gebeurtenis brengt men
zeer gevoeglyk het derde Hoofdstuk dezer Klaegliederen, zo uit hoofde van den
aert des Lieds in 't algemeen, als wel inzonderheid ter zake van deszelfs laetste
gedeelte, van vers 52 tot het einde; het welk zo veel overeenkomst heeft met het
opgemelde byzondere geval van Jeremia, dat men nauwlyks ene meerdere gelykheid
kunne vorderen.
Op zulk ene halsterrige verwerping des Propheets, stond den Jooden niet anders
dan het uiterste verderf te wachten. -
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Zy werden, by ene langduurige belegering, steeds meer en meer geprangd door
hongersnood, welke, naer Jeremias voorzegging, H. XIX. 9, tot die hoogte zou
steigen, dat zy het vleesch hunner zoonen en dochteren zouden eten. In zulke
benarde omstandigheden maekten de Chaldeen zich eindelyk meester van de Stad,
en bemagtigden ook Zedekia, dien zy, daer hy, met de krygsknechten, zyn behoud
in de vlugt gezogt had, achtervolgden, en in de vlakte van Jericho gevangen namen.
2 Kon. XXV. 1-5, Jer. XXXIX. 1-5. - Tot dit tydsgewricht behoort het vierde Hoofdstuk
dezes Boeks. In dat Klaeglied toch geeft de Dichter ene uitvoerige beschryving van
den geleden hongersnood (vers 1-9), in welken de vrouwen, hoe mewarig anders,
hunne kinderen eigenhandig kookten, en ter spyze schikten (10). Zulks is daer en
boven uit verscheiden andere byzonderheden blykbaer. Toen begrepen de Jooden
ten klaerste, dat zy voortaen geen hulp van de Egyptenaren te wachten hadden
(17.); en dat zy door die Propheten, welken hun ene gunstige uitkomst voorspeld
hadden, misleid waren; nadien zy zelfs hunnen Koning, te vergeefsch gevlugt, in 's
Vyands handen zagen (18-20.). Aen dit tydstip, toen de Stad wel nog niet aen de
vlammen en de verwoestinge overgegeven, maer den elendigen alle hoop van
redding asgesneden was, beantwoord volkomen die bittere weeklagte der Jooden
(18.) welken, zo door 't gevoel der tegenwoordige als door de vrees voor toekomende
rampen, gedrongen, hooploos uitriepen: Ons einde is genaderd, onze dagen zyn
vervuld, ja ons einde is gekomen!
Der Jooden rampspoed had intusschen hiermede den hoogsten top nog niet
beklommen, gelyk enige weken later, na 't innemen der Stad, bleek. Toen naemlyk
kwam Nebuzaradan, een Krygsoverste van Koning Nebucadnezar; deze verwoestte
alle de vastigheden van Jeruzalem, brak de muuren af, en offerde alle de huizen
der Grooten, benevens de paleizen, ja ook den Tempel, aen de vlammen op, 2 Kon.
XXV. 9, 10. 2 Chron. XXXVI. 17. Schrikbarende toonelen van menigerleie rampen
zag men alomme. - Hier was de Vyand bezig met vrybuiten in den Tempel en de
Paleizen; dezelven beroofd hebbende, stak hy alles in den brand; hy hoonde de
elendige burgers met het zingen van vrolyke triumsliederen; zwaeide met zyn
ontbloote zwaerd rondzomme, sparende noch kinderen, noch oude noch maegden,
en deed veler bloed zelfs in den Tempel stroomen. Daer werden weerlooze burgers
door gruwzame smertlykheden pynlyk gefolterd. En elders wa-
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ren de straten bezet door magtelooze bevende kinderen, die te gelyk met de moeders
door hongersnood en pest sneuvelden. - Deze en soortgelyke toonelen hadden 'er
plaets, gelyk men uit het geschiedverhael, en het tweede Hoofdstuk van dit Boek,
kan opmaken. In dat Lied toch schetst ons Jeremia deze ongelukkige verwoesting
van Stad en Tempel (vers 1-9.); mitsgaders het jammerlyke lot der burgeren (10 tot
aen 't einde); in welk eerste gedeelte hy de hevige en als woedende bewegingen
der treffende smerten ten sterkste kentekent; waerop hy de meer tedere
aendoeningen, in 't laetste gedeelte, niet min kragtig uitdrukt.
Nebuzaradan voerde vervolgens, Jeruzalem nu geheel verwoest zynde, het
voornaemste gedeelte der Jooden, die nog overgebleven waren, gevanglyk weg
na Babel; latende slegts de armsten des lands in 't zelve, om de akkers en de
wyngaerden te bebouwen, 2 Kon. XXV. 11, 12; over welken hy Gedalja ten bestierder
stelde, 2 Kon. XXV. 22, en Jer. XXXIX. 9, 10. - Dezen deerniswaerdigen toestand
dier Jooden, kort na de verwoesting van Jeruzalem, maelt de Propheet ten
levendigste af, door hen, als klagende over hunne tegenwoordige rampen, in 't vysde
Hoofdstuk van deze zyne Klaegliederen, in te voeren.
Uit dezen inhoud der Klaegliederen van Jeremia kan men opmaken, dat ze,
schoon geen derzelven betreklyk zy tot het sterfgeval van Koning Josia, echter niet
allen gedicht zyn, eerst nae de volstrekte verwoesting van Jeruzalem; maer, met
opzicht tot den tyd, gevoeglyk in de volgende orde geschikt mogen worden. Het
eerste Lied, Hoosdst. I, schynt geschreven te zyn op de herhaelde belegering van
Jeruzalem. Het tweede, Hoofdst. III, nae de redding van Jeremia uit den modderigen
kuil, en gednurende zyne gevanglyke bewaring. Het derde, Hoofdst. IV. behoort tot
die dagen, in welken de Chaldeen de Stad overmeesterd, en den daeruit vluchtenden
Koning gevangen genomen hadden. Het vierde, Hoofdst. II. maelt ons het jammerlot
van Stad en Tempel, mitsgaders de akelige omstandigheden der burgeren op die
overmeestering. En het laetste Lied Hoofdst. V, stelt ons de bittere weeklagte der
Jooden, die in 't Vaderland gebleven waren, ten nadruklykste voor. - By aldien deze,
van de gewoone orde afwykende, schikking, iemand enigzins vreemd mogte
toeschynen, die gelieve in overweging te nemen, dat men, in de tegenwoordige
rangschikking der Profetische redenvoeringen van Jeremia, ook niet altoos de
vereischte tydorde behoorlyk gadegeslagen hebbe. Zie EICHHORN Inl. in 't O.T. III
D. §. 539.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

315

De Brieven van Paulus, den Apostel. Naar het Grieksch. Door Y.
van Hamelsveld. Tweede Stuk. Te Amsteldam by M. de Bruijn,
1790. In gr. octavo.
(*)

Het eerste Stuk behelsde, gelyk wy onlangs berichtten , des Apostels Brieven aen
de Christelyke Gemeenten te Rome en te Corinthe, en dit tweede vervat zyne
Brieven aen die in Galatien, te Efezen, te Filippi, in Kolossen, en twee aen die te
Thessalonika. Onze Autheur behandelt deze Schriften van Paulus met zyne gewoone
opmerkzaemheid, het welk zyne aengewende moeite op den duur steeds nuttig
maekt, als, onder anderen, blyken kan, uit zyne vertolking van 's Apostels
waerschuwende en opwekkende vermaning, Efez. V. 6-17, en zyne deswegens
bygebragte korte aenmerkingen. Dus luid, volgens deze Vertaling, des Apostels
voorstel.
6. ‘Laat niemand u met ijdele schijnredenen misleiden - want om deze ondeugden
komt de straf van een' ver7. toornd God over de ongeloovigen. - Weest dan derzelver deelgenooten niet.
8. Immers al schoon gij voorheenen enkel duisternis waart, thans zijt gij echter
licht door [de leere des] Heeren, gedraagt uzelven dan, gelijk het verlichte
menschen be9. taamt. - De uitwerking toch dezer verlichting [vertoont zich] door alle
goedaartigheid, rechtvaardigheid
10. en waarheid. - Onderzoekt zorgvuldig, wat den Heere behaaglijk zy.
11. Neemt volstrekt geen deel aan de schadelijke uitsporigheden van geheel
verduisterde menschen, maar bestrast
12. dezelven veel meer. - Het is waar, de ondeugden, die zij in het geheim pleegen,
zijn zoo schandelijk, dat
13. men zich schaamt, om 'er zelfs van te spreken, nogthans moet alles, wat bestraft
zal kunnen worden, door het licht openbaar gemaakt worden, alzoo dit de
natuur van
14. het licht is, dat het openbaar maakt. - Daarom zingt men [in één van onze
geestelijke gezangen]
“Ontwaak ééns, gij die slaapt;
Sta uit de dooden op;
Dat CHRISTUS u verlichte!”

(*)

Zie boven bl. 180.
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15. Ziet dan zorgvuldig toe, dat gij u met alle behoedzame voorzigtigheid gedraagt,
niet als onwijzen maar als wij16. zen. - Maakt naarstig gebruik van alle de gelegenheden, dewijl de dagen boos
zijn, weest derhalven niet
17. onopmerkzaam, maar leert meer en meer verstaan, wat 's Heeren wil is.’
Op dit voorstel van den Apostel deelt ons de Heer van Hamelsveld nog de volgende
Korte Aanmerkingen mede.
‘vs. 6.] Bij gelijkenis; dat het met deze dingen, die tot eene aanzienlijke levenswijze,
wij zouden thans zeggen, tot den bon ton behooren, zoo veel gevaars niet liep, en
dat men toch den godsdienst der Christenen kon blijven belijden. - PAULUS
waarschuwt, dat men zich hierdoor niet zal laaten bedriegen, en zegt, dat God juist
zoodanige, van veelen voor onverschillige en onschuldig gehouden, zaken zelss in
heidensche volken straft.
vs. 9.] Ik volg de lezing, de vrucht des lichts. vs. 11.] Christenen zijn verpligt, niet alleen geen deel te nemen in de onvruchtbare,
dat is, schadelijke werken der duisternis of van geheel verduisterde menschen,
maar zelfs, om die te bestraffen, door overtuiging der waarheid, en door de menschen
met bescheidene wijsheid tot betere kennis en deugd op te spooren. - Edele
werkzaamheid van eenen Christen! doch geheel onderscheiden van dat gemelijk
onophoudelijk berispen en veroordeelen van zulken, die meenen iets te zijn, schoon
zij dikwijls in de daad niets zijn; welke hunnen broeder, om dat hij met hunne
bevattingen niet in alles overeenkomt, niet zelden verdoemen. - PAULUS spreekt
van werken der duisternis, gelijk de Heidenen voorheen gewoon waren te pleegen,
en welken hij in het voorgaande breeder gebijzonderd hadt.
vs. 12.] Niet alleen in hunne geheime godsdienstigheden, mysteria, maar ook bij
andere gelegenheden, daar is toch geene reden, om de woorden zoo te bepaalen.
- Iemand kon deze bedenking inbrengen, dat deze ondeugden dikwijls van zoo
snoode natuur waren, dat men zig moest schaamen, om 'er van te spreken. Deze
bedenking beantwoordt PAULUS.
vs 13.] In de gewoone vertaaling zoekt men te vergeefsch eenen zin. Het Grieksch
moet vertaald worden, gelijk ik gedaan heb, dan is alles duidelijk. - Zal men eene
ondeugd bestrafsen, dezelve moet zeker in haare schandelijkheid aan het licht
gebracht worden, overeenkomslig de natuur van het licht, het welk de zaaken in
haare waare ge-
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daante vertoont. De waarheid vertoont dus ook de zaaken, gelijk zij zijn, en bestraft
de ondeugd.
vs. 14.] Dat dit ook de eigenschap der Euangeliewaarheid zij, dat zij alles in het
rechte licht stelt en openbaar maakt, doet PAULUS aan de Efezeren opmerken uit
den inhoud van één der geestelijke gezangen, aan hun bekend, waaruit de volgende
woorden ontleend zijn. - In den Bijbel vindt men dezelven niet, dus zijn zij daaruit
niet aangehaald; dat de Christenen hunne geestlijke gezangen hadden, hebben wij
reeds uit andere Brieven van PAULUS gezien, en wordt ook vs. 19 gezegd; en het is
opgemerkt, dat de woorden in den grondtekst eene verzenmaat hebben, welke zelfs
van verre in de vertaaling heeft kunnen uitgedrukt worden.
vs. 15.] In dit bestrafsen moeten Christenen echter alle voorzigtigheid gebruiken,
om te verbeteren en niet te verbitteren, men moet zich hier als wijzen gedragen. De voorkomende gelegenheid uitkopen, daar gebruik van maaken, om de boosheid
en het zedenbederf der tijden; waar in de wereld ligt tot het vervolgen van de vrienden
der waarheid overslaat. - Ten einde nu hier naar wijsheid te handelen, is een
verstandig opmerken nodig, om alles gade te slaan, en tevens meer en meer te
verstaan, wat eigenlijk in dit opzigt de wil van God vordert, om niet te ijveren zonder
verstand.’

De Kerk van Jesus, gebouwd op het Fundament der Profeeten; in
eenige Zamenspraken voorgesteld door J. Klinkhamer, P.z.
Predikant te Wormerveer. Te Alkmaar bij J.A. van Harencarspel
en J. Hand, 1789. Behalven de Voorreden, 290 bladz. in gr. octavo.
Uit een vroeger Geschrift, getyteld Korte handleiding tot verstand der Voorbeeldige,
(*)
Zinnebeeldige en Profeetische Godgeleerdheid , hebben wy den Eerwaerden
Klinkhamer reeds leeren kennen, als een ernstig voorstander van de beoefening
der Prophetische Godgeleerdheid, naer de zogenoemde Coccejaensche denkwyze.
Overeenkomstig met deze zyne zucht, om die soort van oefening, ware 't mogelyk,
weder meer te doen herleven, heeft hy ook dit Geschrift vervaerdigd, in 't welke hy
zich toelegt,

(*)

Zie N.A. Vad. Letteroef. I D. bl. 229.
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op ene verklaring der Profetische Leere, nopens de lotgevallen der Kerke van JESUS
zins derzelver oprichting, tot aen zyne verschyning ten oordeele over levenden en
dooden. Naer de aengenomen schifting dier lotgevallen, onder zeven Tydperken,
behandelt zyn Eerw. dit onderwerp in zeven Zamenspraken; ieder derzelven behelst
ene verklaring der Voorspellingen, welken, zyns oordeels, tot elk dezer tydvakken
behooren, met aenwyzing van derzelver vervulling tot op den tegenwoordigen tyd,
en van 't geen de Kerk vervolgens te wachten heeft, tot op de voleindiging der
eeuwen. - Het geen hy deswegens, in het derde Deel zyner bovengenoemde Korte
handleiding, beknoptlyk voorgedragen heeft, word in dit Geschrift breeder ontvouwd.
Volgens het zelve beleven wy, zo als by de melding van dat vroegere Stukje door
(*)
ons aengetekend is , ‘het zesde tydperk, in 't vooruitzicht der volkomen uitrooijinge
van den Antichrist; welke echter geen stand zal grypen dan na ene voorafgaende
nieuwe verdrukking der Kerke, door de zamenspanning van het Roomsche en
Turksche Hof. - Dan die vereenigde Magten zullen eerlang tweedrachtig en vernield
worden; en daerop zal de Kerk, hare vyanden gedempt zynde, onder het zevende
tydvak, in den staet van heerlykheid verschynen.’
Voor hun, wien deze denkwyze over de Godspraken, en derzulker manier van
dezelven te verklaren, eigen is, zal deze vernieuwde pooging van den Eerwaerden
Klinkhamer ongetwyfeld hare gevalligheid hebben; dewyl hy alles, op zyne gronden,
regelmatig voordraegt, en met zulk een ernst aendringt, dat men aen 's Mans
oprechtheid en overtuiging niet kunne twyfelen; het welk veel invloeds kan hebben,
op de zodanigen, die aen zulk ene leiding van gedachten gewoon zyn. Maer met
dit alles is 't niet te wachten, dat het voorgedragen sterk zal dienen ter overtuiginge
van anders denkenden, die, terwyl ze 'er geen byzonder nieuws in vinden, de
aengenomen gronden te wankel oordeelen, en vele verklaringen der Prophetische
Schriften van dien aert, zo al niet als willekeurig, ten minsten als problematisch, of
voor- en tegenspraeklyk, beschouwen. - Gelukkig, behooren de hiertoe betreklyke
gevoelens onder de Broederverschillen, waerover men zonder kwetzing
onderscheiden mag denken en leeren.

(*)

ald. bl. 231.
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De Eenzaame Kristen, of Verzameling van Godvruchtige
Overdenkingen in de Eenzaamheid, door K.W. Oemler. Uit het
Hoogduitsch. Met eene aanprijzende Voorreden van den Hoog
Eerw. Hooggel. Heer L. Meijer. S.S.Th. Dr. en Prof. Ordin. aan 's
Lands Hooge School te Franeker, enz. Tweede Stuk. Te Amsterdam
bij M. de Bruijn, 1790. In gr. octavo 157 bladz.
Ons vroeger gezegde over de schryfwyze van den Hoog Eerwaerden Oemler, in
(*)
deze zyne Overdenkingen , werd ons, by het doorbladeren van dit tweede Stukje,
nog nader bevestigd; en men heeft het, schoon men een meerder beredeneerden
denktrant beter keure, als een gemoedlyk stichtelyk Geschrift te beschouwen. Hy
levert ons hier een vystal van Overdenkingen, onder de volgende Opschriften. Jesus
weende. Jesus bloedde. Het woord des Kruizes eene Godlijke kracht ter Zaligheid.
Ik zal den Heer vreezen. Ik zie den Dag van Kristus, en verblijd mij. De derde
Overdenking, rakende de kracht van 't woord des Kruizes, strekt inzonderheid om
ons te doen gadeslaen het in velerleie opzigten gemoedlyk treffende, dat ons de
opmerkzame beschouwing van 's Heillands lyden ten levendigste voor den geest
brengt. Zulks geeft hem ook herhaelde aenleiding, om te toonen, hoe deszelfs
beschouwing, by het gunstig oogenblik van een gevoelig hart, eigenaertig geschikt
is, om den Zondaer te stuiten, tot inkeer te brengen, en tot den weg der Deugd te
doen keeren. Men oordeele over de uitvoering hiervan, op het lezen der volgende
bespiegeliuge.
‘Het woord des kruizes doorgloeit de ziel des wraakgierigen en onverzoenlijken.
De medebroeder, gehaat, verdrukt, vervolgd en beleedigd, staat met traanende
oogen voor zijnen vijand, en poogt zijn steenen hart, door wraak en vervolgzucht
verhit, te vermurven, maar te vergeefs; - kermen en smeeken heeft geen kracht op
het gemoed des verharden. - Gevoelloos treedt hij aan den voet van Golgotha, ziet
den stervenden Behouder der zondaaren aan den verachten slaavenpaal hangen:
- maar hij merkt de onschuld des Verlossers - hij ontdekt eene alle verbeelding te
bovengaande menschenmin, eene Genade, die geene

(*)

Zie boven, bl. 14.
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gronden heeft, eene Barmhartigheid, die grensloos is; - zijn hart klopt, hij gevoelt
iets Godlijks, - hij hoort de schreeuwende lastertaal der voorbijgangers, - het sinaaden
der grimmige Overpriesters, - het schimpen der glimplagchende Farizeeuwen, - de
verachtlijke spotredenen van een geblinddoekt graauw; - hij ziet de verguizende
hoofdschuddingen der wraakgierigen, - ziet in ieder oog woede en nijdigheid branden,
- en de dolle gramschap hun wrevlig aangezicht afbliksemen; - hij gevoelt afkeer
en walging, en zijn ziel toornt over het verdoemlijk gedrag dier bloeddorstigen; - hij
rigt zijn traanend oog nog eens na boven, ziet den zwoegenden Heiland met een
bebloed hoofd, - met een veelwondig lichaam met den dood worstelen, - hij ziet in
Zijn achtbaar gelaat de zagtaartigste trekken van liefde en tederheid; - hij hoort de
Godlijke stem des Heilands, “Vader! vergeef het hun!” - Zijne oogen worden geopend
door de kracht van het woord des kruizes, en, - verbaazende ontdekking vol
verschrikkinge! - hij ziet zich zelven onder het Godvergeeten rot der woedende
lasteraars, die Jesus beschimpen, wijl hij zijnen broeder niet vergeest, maar hem
steeds met scheele oogen van nijdigheid aanziet, en op wraak bedacht is. - Schaamte
doet hem bloozen, - hij gaat verslaagen wech, - zoekt zijnen vijand op, - vliegt hem
in de armen, om hem alle zijne beleedigingen te vergeeven.’

De Eer en Leer der Hervormde Kerk gehandhaafd, tegen de
verkeerde voordragt van eenigen haarer Leerstellingen, en tegen
eenige misvattingen, begreepen in zeker Werkje, genaamd:
Dagboek mijner goede werken, in rekening gebragt bij God, tegen
den dag der algemeene vergelding. Door C. Brem, Ouderling der
Schotsche Gereformeerde Gemeente te Rotterdam. Te Rotterdam
bij A. Bothall, 1790. Behalven het Voorbericht, 198 bladz. in gr.
octavo.
Van het Dagboek, in dit Geschrift byzonderlyk bëoogd, hebben wy reeds voor enigen
tyd gewag gemaekt, met ene, zo wy oordeelen, genoegzame aenwyzing van deszelfs
(*)
buitenspoorigheid ; des het ons niet vreemd

(*)

Zie Alg. Vad. Letteroef. VII D. bl. 582.
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doe, dat de voorstanders van de Eer en Leer der Hervormde Kerke deszelfs inhoud
wraken. De Opsteller van dit wederleggend Geschrift toont, op ene voldoenende
wyze, met bescheidenheid aen, dat de daerin beweerde stellingen, die de Deugd
ondermynen en ter oneere der Kerke zouden strekken, geenszins met de
aengenomen Kerkleor overeenstemmen; des de Leden der Kerke daer tegen wel
gewaerschuwd mogten worden.

Verhandeling over het Graveel en de Jicht, waarin de bronnen van
beiden die ziekten naargespoord, en daadelijke middelen tot
voorkoming of tot wegneeming derzelven aan de hand gegeeven
worden. Uit het Engelsch vertaald, door O.C. Eickma, Med. Doct.,
Lid en Tweede Secretaris van het Bataafsch Genootschap der
Proefonder vindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam. In 's Gravenhage
bij I. van Cleef, 1789. In gr. 8vo. 111 bladz.
De Inleiding van deze Verhandeling strekt ten betoog der moejelykheid, welke zich
zo niet altyd, ten minsten doorgaans, opdoet, by de geneezing van het Graveel en
der Jicht, en daar de laatste eene ziekte is, waar mede, (volgens onzen Aucteur)
de ryken en overdadigen het meest geplaagd worden, zo worden dezelve, door
hunne onverduldigheid om geholpen te worden, veelal blootgesteld aan de
bedriegeryen van eervergeeten schepzels, die ontzachlyke schattingen ligten voor
het verkopen hunner niets beduidende Geheimen.
In het eerste Deel over de oorzaaken en voortgangen van het graveel, handelt
de eerste Afdeeling, over de grondstoffe van de samengroejingen der pis, de tweede
over den staat waarin deze stoffe in de vochten gevonden word, en de derde over
den onnatuurlyken overvloed dezer stoffe, en derzelver samengroejing in de
piswegen.
Van het tweede Deel, over de oorzaken en voortgangen van de jicht, word in de
eerste Afdeeling gesprooken over de voortbrenging der jicht, in de tweede over den
staat van het lighaam, welke de jicht het meest begunstigt; en in de derde Afdeeling
over een aanval der jicht.
In het derde Deel word gehandeld over de voorbehoeding en geneezing van het
graveel en de jicht, de eerste Afdeeling strekt ten betoog, dat deze Ziekten kunnen
voorgekomen en
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geneezen worden, door te waaken tegen een' overvloed van zuur: de tweede over
de onthouding van de zuuren: de derde over het beletten der verzuuring, uit de
gisting ontstaande: de vierde over het t' onderbrengen van het zuur: eindelyk word
het besluit van dit alles opgegeven. Uit de voorschreven inhoud kan ieder, der zaak
kundig, reeds by voorraad overtuigend zien, dat deze verhandeling, zowel met
oordeel, als ook met de daarby vereischt wordende geneeskundige kennis, opgesteld
is. Zy verdient dus van Hun, wier zaak het is deeze zo sleepende als gevaarlyke
ziekten te behandelen, met aandagt geleezen te worden; en schoon men niet in
alles met den Aucteur in zyne onderstellingen eensdenkende zyn mogt, zal men
echter niet wel kunnen ontkennen, dat zyne gevoelens veel waarheids behelzen,
en dat men, door zyn voetspoor te volgen, aan veele ongelukkige lyders, zo al niet
eene volkomene herstelling, ten minsten eene aanmerkelyke verzachting en
verbetering zal kunnen verschaffen.

Verhandeling van het Voorgevoel en de Schyngezichten, door
J.Ch. Hennings. Hofraad en Hoogleeraar te Jena. Uit het
Hoogduitsch. Eerste Stuk. Te Amsterdam by A. Fokke Simonsz.,
1790. Behalven het Voorwerk, 396 bladz. in 8vo.
Zy, die de Zielkundige Uitleggingen van den Hoogleeraar Hennings, over de Geesten
en Geestenzieners, mitsgaders over de Droomen en Slaapwandelaars, met
genoegen nagegaan hebben, zullen, by het doorbladeren van dit zyn Geschrift,
raakende het Voorgevoel en de Schyngezigten, hunnen tyd niet beklaagen; gemerkt
de Hoogleeraar, deels op dezelfde, deels op soortgelyke gronden, zyne verklaaringen
deswegens bouwt. Overeenkomstig met zyne schryfwyze, nopens de opgemelde
onderwerpen, behandelt hy ook dit stuk, niet op een meesteragtig beslissenden
toon, maar als een onderzoekend Wysgeer, die opmerkzaam nagaat, wat de
Zielenleer hem aan de hand geeft, ter zielkundige verklaaringe veeler verschynzelen,
tot dit onderwerp betreklyk, die het Bygeloof en de Ligtgeloovigheid veelal greetig
voor wonderdaadig houdt. Dit tegen te gaan, als iets dat uit eigen aart nadeelige
gevolgen heeft, is een voornaam bedoelde van onzen Autheur; en slaagt hy niet
steeds ten volle, in zyne wederleggende opheldering, hy toont genoegzaam altoos,
dat 'er, zo al geen beslissende,
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egter zeer waarschynlyke gronden zyn, om het voorgevallene natuurlyk te verklaaren,
en dat men dus niet genoodzaakt zy tot het wonderdaadige toevlugt te neemen.
Iets het geen omtrent een onderwerp van die soort, dat zyne duistere zyde heeft,
en in alle schuilhoeken der natuure niet na te spooren is, by elk verstandig denkend
Mensch, met het hoogste regt, voor dus ver voldoende gehouden mag worden, om
hem te wapenen tegen den schadelyken invloed der verstand-bedwelmende
dweeperye.
Ten aanvange van dit onderzoek verledigt de Hoogleeraar zig, in 't eerste
Hoofdstuk, tot het ontvouwen van de algemeene zielkundige grondstellingen,
volgends welke het vooruitzien, het voorgevoel en de schyngezichten, verklaard
kunnen worden: het welk hem, na eene beknopte algemeene beschouwing van den
mensch, zig breeder doet uitlaaten, over de bron, den voortgang, de trappen, den
verschillenden aart en de onderscheiden werkingen der denkbeelden, met de
gevolgen die daar uit voortvloeien. Zyne beredeneerde bedenkingen deswegens
grondt hy grootlyks op, of bevestigt dezelven met, Natuur- en Geneeskundige
waarneemingen. En dit geeft hem meermaals aanleiding, om deeze en geene
gebeurtenissen, die een wonderdaadig voorkomen hebben, op natuurlyke gronden
te ontvouwen: by welke gelegenheid hy 't 'er ook byzonder op toelegt, om de
bedriegelyke wondergeneezingen van den Pfarheer Gaszner in een helder daglicht
te stellen; en zo ook te toonen, dat 'er geen wonderkragt vereischt werd, ter
voortbrenginge van de zo veel gerugtsmaakende verschynzelen by 't graf des
Diacons Franciscus de Paris; dat ze, integendeel, zo verre ze na te vorschen zyn,
met toegeeving der historische waarheid, of uit zielkundige of uit gezondheidkundige
grondslagen verklaard kunnen worden.
Na deeze voorafgaande aanmerkingen bepaalt zig de Hoogleeraar nader tot eene
gezette beschouwing van de Voorgevoelens; ter welker duidelyker naspooringe en
verklaaringe, hy, in de eerste plaatze, de aandagt vestigt, op het begrip, dat wy te
vormen hebben, van Voorgevoelens, in onderscheiding van Vooruitzieningen;
mitsgaders op de verdeeling der Voorgevoelens: waaromtrent in aanmerking komt,
derzelver gesteltenis, de toestand der menschen, die voorgevoelens bezitten, en
de oorsprong, waaruit zodanige voorgevoelens ontstaan. Hierop neemt hy
vervolgens, eer hy het onderwerp zelve behandelt, in overweeging, in hoe verre
vooruitzieningen en voorgevoelens der menschen met
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Gods wysheid strydig of overeenkomstig kunnen zyn; als mede in hoe verre de
mensch bevoegd zy, om het toekomende te onderzoeken: waaraan voorts nog
gehegt wordt het bewys der stellinge, dat een vermoogen van voorgevoelen met
de natuur der ziele niet strydig is; het welk den Autheur verder aanleiding geeft, om
te verklaaren, hoe 't bykome, dat de menschen dikwils, in de volgreeks hunner
gedagten, een schynbaaren sprong begaan. - Op de in dit alles ontvouwde
grondstellingen en bygebragte bedenkingen, steunt eindelyk des Hoogleeraars
daaraan volgende verklaaring van 't Voorgevoel, en wel zo als de mensch het zelve
bekomt, in den slaap, wanneer by droomt, of geduurende den tyd, dat hy waakende
is. Hy bepaalt zig, in het tegenwoordige Stuk, tot het eerstopgenoemde, en het laatst
aangeduide zal in het tweede Stuk nagegaan worden; by welke gelegenheid ook
de Bygeloovige en ongegronae Voorgevoelens en Voorbeduidzels, mitsgaders de
Schijngezigten, in aanmerking staan te komen. - Met betrekking tot de Voorgevoelens
in den slaap handelt de Autheur, eerst, over het geen ten deezen opzigte gade
geslaagen moet worden, nopens de Droomen in 't algemeen, en dan wegens die
der Maanzieken en Slaapwandelaaren in 't byzonder. Eene groote verscheidenheid
van verhaalde gebeurtenissen komt hier in te berde, en de Hoogleeraar toont ons
gemeenlyk vry klaar, dat men, de egtheid van 't verhaal meerendeels toestaande,
'er dat bovennatuurlyke wonderbaare, 't welk men 'er veelal in meent te vinden, niet
behoeft te erkennen, daar zig het voorgevallene zeer wel op natuurlyke gronden
laat verklaaren. Hy levert ons in dit gedeelte eene reeks van ophelderende
aanmerkingen, over gevallen van verschillenden aart, die ons dit ten duidelykste
aanwyzen; en men zou zulks, op zyne gronden, ongetwyfeld in verscheiden gevallen
nog veel verder kunnen brengen, dan men nu zomtyds kan doen, byaldien ons alle
voorgaande en begeleidende omstandigheden, gelegenheids-gronden, enz. recht
bekend waren. Een voorbeeld van die natuur geeft hy ons aan de hand, met de
melding en verklaaring van het volgende geval, dat wy den Leezer tot een staal
zullen mededeelen.
‘Zo schynt, (zegt hy,) een droom, die een vervuld wordend voorgevoel ontdekte,
eene merkwaardige voorbeduiding bevatte, en in het Allgemeinen Magazin der
sten
Natur und Kunst, (8
Bandt S. 118.) verhaald wordt, geheel buitengewoon te zyn;
schoon die veelligt eene andere ge-
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daante bekomen zoude, wanneer alle de omstandigheeden volkomen opgegeeven
waren. Inmiddels zal ik my de moeite geeven, om dezelve te verklaaren. Een
Koopmans vrouw, op de Place du Louvre te Parys, was daags voor Kersdag 1750
uitgegaan, om een Magistraatspersoon zekere papieren, waaraan haar veel gelegen
lag, te vertoonen, en verloor dezelve by heure terugkomst: zy ging ijlings naar alle
de plaatsen, waar zy doorgekomen was, terug, doch te vergeess; en zy geloofde
dat heur verlies niet te herstellen was. Drie dagen naderhand droomde zy, dat zy,
in de straat St. Honoré ware, en dat een man in een rood kleed heure papieren
opraapte. Zy verhaalde des morgens aan elk, die haar slegts hooren wilde, heuren
droom, en dezelfde persoonen, aan wie zy die verhaald heeft, hebben my de
gebeurtenis voor zeker betuigd. Intusschen sloeg zy geen agt op deezen droom; maar de daarop volgende dag, wanneer zy, om eenige bezigheeden te verrigten,
uitgegaan was, ontstelde zy ten eenemaal, toen zy, in de straat van St. Honoré, een
mensch in een rood kleed aantrof, die aan den genen, dien zy in den droom gezien
hadt, volkomen gelyk was. Deeze gelykheid trof haar, zy sprak hem aan, en vroeg
hem, of hy niet op Kersavond eenige papieren gevonden hadt? De man bedagt zig
een weinig, en vroeg daarnaa, of deeze papieren niet van zodanig een zaak, als
daarin verhandeld werdt, spraaken? Ja, antwoordt zy schielyk, en als gy ze hebt,
zult ge my een grooten dienst doen, met my die wederom te geeven. Ik heb ze niet
by my, antwoordde het mensch; zy zyn te Nanterre; maar als gy my eene aanwyzing
wilt geeven, hoe gy heet, en waar gy woont, dan kunt gy verzeekerd zyn, dat gy ze
nog voor het vallen van den avond wederom bekomen zult. De Man hieldt zyn woord,
enz. - Deeze droom schynt my toe niet geheel onverklaarbaar te zyn: want mogelyk
zag de vrouw, toen zy heure papieren, schoon daarvan onbewust, verloor, iemand
met een rooden rok, die iets van den grond opraapte; maar, dewyl zy ten dien tyde
met gewigtiger gedagten bezig was, zo was deeze gedachten van den man met
den rooden rok, en van 't opraapen van 't een of ander, veel te zwak, en werdt door
andere sterkere voorstellingen te veel verduisterd. Kort daarop bemerkte zy het
verlies van heure papieren, dat voor haar al te gewigtig was, dan dat heure ziel van
vrees en schrik bevryd hadde kunnen blyven. Door deeze angslige voorstelling en
het vlytige zoeken naar het verloorene, werdt de voorgaande zwakke gewaarwording
van den man met den
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rooden rok, en zyn nederbukken, volkomen verduisterd. In den droom egter konde
de zwakkere voorstelling, die zy daags te vooren gehad hadde, van den
roodgekleeden man, zeer gemakkelyk weder opgewekt, en in een helder licht gesteld
worden, daar de ziel nu, aan heur zelve overgelaaten, en van uitterlyke
(*)
gewaarwordingen en andere leevendige voorstellingen bevryd was . Wat wonder
is het dan, dat zy alzo van deezen mensch droomde, dat zy tevens aan zyn
nederbukken dagt, en, na de gewoone wet der verbeeldingskragt, het vinden van
(†)
heure papieren met dat nederbukken verbondt . Dat zy nu, kort daarnaa, werkelyk
den in 't rood gekleeden man op straat aantrof, kan op eene toevallige wyze zeer
ligtelyk gebeuren, daar mogelyk dat mensch, wegens zyne bezigheeden, dikwils in
die straat noodig hadt. Ik zie daarom in de aangevoerde vertelling nog niets
wonderbaars, alhoewel de vrouw heuren droom voor een voorgevoel moest houden;
om dat zy den samenhang van het gevolg met de oorzaak des drooms niet
(§)
doorzag .’
Op deeze en soortgelyke maniere kan men de meeste berigten, nopens de
Voorgevoelens, verklaaren, met ter zyde stellinge van 't wonderbaare
bovennatuurlyke. Zulks toont de Hoogleeraar in eene reeks van gevallen; dan
intusschen erkent hy egter, dat 'er ook berigten van Voorgevoelens in den droom,
(de verdigten daar gelaaten zynde,) voorkomen, die zig op zodanig eene wyze niet
laaten verklaaren; en waarin men iets bovennatuurlyks moet erkennen. Ter
behandelinge van dit onderwerp schikt hy het laatste gedeelte van dit eerste Stuk;
het welk den Leezer lessen van omzigtigheid, in 't beoordeelen van zulke gevallen,
inboezemt.

(*)

(†)

(§)

Zie §. 10 en 11: alwaar de Hoogleeraar getoond heeft, ‘dat zwakkere gewaarwordingen, die
iemand voormaals reeds gehad heeft, in den slaap zeer leevendige voorstellingen en
inbeeldingen kunnen worden.’
Zie §. 4. welke handelt over het verklaaren der inbeelding uit de beweeging der vezelen, waar
uit men kan afleiden, hoe 't niet te verwonderen zy, dat het denkbeeld, 't welk met den eenen
vezel verbonden is, ook de andere denkbeelden, die begeleiders van de veranderingen der
andere vezelen zyn, aantast.
Zie §. 13, in welke onze Autheur, nagaande wat bepaaldlyk Voorgevoelens zyn, onder anderen
zegt: ‘Men zoude de voorgevoelens zeer wel door innerlyke voorgewaarwordingen verklaaren
kunnen, die gelykvormige uiterlyke gewaarwordingen ten gevolge hebben, welker te
samenhang en gevolg ons onbegrypelyk is.’
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De Nieuwe Zeemans Assistent. Twee Deelen. Te Amsterdam by
G. Hulst van Keulen, 695 bladz. in octavo.
Het eerste Deel van deezen Zeemans Assistent, in 1780 gedrukt, is eigenlijk eene
overzetting van The Practical Navigator, and New Seamans Daylys Assistent; The
Nautical Almanack; The Mariners Calender; The Mariners Compas, en La Guide
du Navigateur; en bevat verscheidene Tafelen, welken den Zeelieden onöntbeerlyk
zyn. Dienende dezelve. 1) om den tyd op Zee, en de miswyzing der Compassen te
vinden. 2) om de breedte en lengte, benevens het hoog en laag water, te berekenen.
3) om uit de gecoppelde coerzen de generale coers en verheid te vinden; en 4) om
het passen en bestekstellen, op de ronde of wassende Kaarten, aan te wyzen.
Wordende dezelve alle door voorbeelden opgehelderd. Het Tweede Deels eerste
Stuk, dat mede verscheidene nuttige Tafelen voor de Zeebebouwers bevat, en
tevens het Bestekstellen op de zeekaarten, door hulp van de Gunterschaal,
Schuifschaal en Ruitkaart, leert vinden, is in 1785 gedrukt. Het tweede stuk van dat
Deel, in 1789 uitgegeeven, behelst eene platte en eenvoudige Verhandeling, over
den grond en het gebruik van de Nonius-verdeeling, toegepast vooral op de Octanten,
Sextanten, enz. door H. AENEAE. Terwyl het derde of laatste Stuk, eenige geheel
uitgewerkte Astronomische of Klootsche Voorstellen, volgens K.H. GIETERMAAKER
o

bevat, zynde door JACOB ERZEIJ mede A . 1789 in 't licht gegeeven, en met de
noodige Plaaten opgehelderd.
Het moet den Menschenvriend, zo wel als den beminnaar van Kunsten en
Wetenschappen, altyd zeer bevallen, wanneer waarlyk geleerde en ervaaren Lieden
zich zo laag willen en kunnen vernederen, dat zy, door den gemeenzaamsten
volkstoon aan te neemen, het onderwys ontzaglyk bevorderen: en de verhevenste
zaaken der kunst voor den geringsten beoefenaar bevaatelyk weeten te maaken.
De Heer AENEAE munt, in deezen, boven veele andere uit, in zyne Verhandeling
over den grond en het gebruik der Noniusverdeeling. ‘Ik heb (zegt hy) voorgenomen,
om voor weinig geoeffende, of min kundige, Zeelieden te schryven; ik zal my dus,
zo veel my mogelyk is, naar hunne bevatting trachten te schikken, en alle fraaiheid,
zo wel in taal
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als voordragt, waar die maar eenigzins aan de eenvoudigheid, of duidelykheid,
zoude kunnen schynen hinderlyk te zyn, met opzet vermyden; en daarom deeze
myne Verhandeling in de gedaante van een Zamenspraak tusschen Meester en
Leerling opstellen; als zynde dit, naar myne gedachten, het geschiktste middel om
den Leerling telkens, waar men het vooral noodig oordeelt, wederom op nieuw
oplettend te maaken.’
Aartig, en tevens zeer doeltreffende, heeft hy dit gesprek doorgehouden. Wy
moeten, om 'er onze Leezers van te overtuigen, 'er de volgende trekken uit
mededeelen.
‘Leerling. Gy zegt, Meester! dat het streepje, daar het Leelytje by staat, alleen
meet; wel wat doen dan alle de overige deelen van de Nonius-verdeeling? Meeten
die de minuuten dan niet, gelyk Gy my te vooren geleerd hebt?
Meester. Ik zoude U daar tweezins op kunnen antwoorden. - In zeker opzicht
antwoord ik ja. De Noniusverdeeling meet de minuuten, gelyk ik U te vooren geleerd
heb. Doch in een ander opzicht kan ik U neen antwoorden, en voegen 'er by dat de
Nonius de minuuten eigenlyk niet meet, maar aantoont hoe veel minuuten 'er door
het streepje met het Leelytje gemeeten worden.
Leerling. Dat wordt my te geleerd, Meester! Gy zegt: de Nonius-verdeeling meet
de minuuten eigenlyk niet, maar toont hoe veel 'er door het Leelytje gemeeten
worden. My dunkt dat komt volmaakt op het zelfde uit.
Meester. Zo doet het ook in de daad, maar het maakt onderscheid in de wyze
van beschouwen, en gy zult het nut van deeze onderscheiding ras gewaar worden.
- Laat ons ondertusschen een kleinen uitstap doen om U dit bevattelyk te maaken.
- Gy weet wel, dat 'er paalen langs den weg staan van Amsterdam naar Haarlem?
Leerling. Wel ja ik. Steenen paalen van 4 tot 4, of van 5 tot 5 roeden, die om de
100 roeden met zwarte letters genommerd zyn.
Meester. Gy begrypt dan wel, dat deeze paalen tot een maatschaal langs den
weg verstrekken, en dat iemand, die met de schuit naar Haarlem vaart, van paal tot
paal kan zien, hoe ver hy langs dien weg gevorderd is.
Leerling. Dat is klaar. Meester. Stel nu eens dat de genommerde paalen alleen
bleeven staan, en dat men alle de andere weg nam, zoude men dan nog zo juist
kunnen zien waar men was?
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Leerling. Zo juist niet. Men zoude omtrent kunnen zien of men in het midden, of op
een derde of vierde deel tusschen twee paalen in was; maar men zoude het juist
op geen 4 of 5 roeden na kunnen zien.
Meester. Dat is zo; maar zoude 'er nu geen middel zyn om dit evenwel van ogenblik
tot ogenblik naauwkeurig te meeten?
Leerling. Misschien wel, Meester! wat middel weet Gy daar toe?
Meester. Dat de Jaager naauwkeurig acht gaf, hoe veele stappen zyn Paard in
100 roeden deed; en dat hy dan bestendig het getal van stappen dat zyn Paard van
een genommerden paal af gedaan had, onthield, of aanteekende: want stellende
dan dat het Paard 500 stappen in de 100 roeden deed, en dat men begeerde te
weeten hoe veel men voorby zekeren paal was, zo had men maar aan den Jaager
te roepen, HOE VEEL? Als de Jaager dan weêrom riep HONDERD, dan wist men dat
men ⅕ gedeelte van 100 roeden, dat is 20 roeden voorby dien paal was; riep de
Jaager, HONDERD EN VYFTIG stappen, zo wist men, dat men 30 roeden voorby was,
enz.
Leerling. Dat zoude zekerlyk een goed middel zyn: want dan wist men telkens uit
het getal van stappen van het Paard, hoe ver de schuit langs de Vaart gevorderd
was; maar hoe komt dat by ons Octant te pas, Meester?
Meester. Dat gaan wy nu zien. -’
In het Tweede Deels eerste Stuk, bladz. 172 en 175, vindt men ook de gewoone
Tafels, om de graaden, minuuten en seconden lengte op den Equator, in uuren,
minuuten, seconden, enz. van den tyd te reduceeren; en ook om zulks omgekeerd
te verrichten. Zodanige Tafels zyn zeer nuttig, vooral wanneer zy de rekeninge
verkorten, buiten welke vereischten het geheel onnodig zoude zyn dezelve mede
te deelen. Intusschen is de volgende rekening, buiten eenige Tafel, veel beknopter,
dan die in den Assistent, met behulp der Tafels, verricht wordt. Namenlyk, om de
graaden, minuuten, en seconden lengte, in uuren, minuuten, seconden tyd te
veranderen, behoeft men enkel de opgegeevene graaden door 60 te deelen; het
overschot 'er agter te plaatsen, met de minuuten en seconden die mede opgegeeven
zyn; en dan alles met 4 te vermenigvuldigen. Wy zullen dit duidelyk maaken, door
het eerste voorbeeld, bladz. 173, voorkomende, volgens deezen Regel te bewerken.
Men begeert te weeten hoe veel uuren, minuuten, se-
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conden in tyd, 108 graaden 4 minuuten 45 seconden lengte op den Equator uitmaakt?

oplossing.
o

108 . 4′ 45″
deelt de graaden door 60 _____
1. 48. 4. 45.
_____
komt

4 maal.

7 ur. 12′ 19″.

Tweede voorbeeld, zynde het derde in den Zeemans Assistent, bladz. 174.
'Er wordt gevraagt, hoe veel uuren, minuuten, seconden in tyd 145 graaden 50
min. en 13 seconden lengte op den Equator uitmaakt?
deelt door 60

o

145 . 50′ 13″
_____
2.25′ 50″ 13‴
_____

komt

4 maal.

9 ur. 43′ 20″ 52‴

Om de kortheid deezer bewerking aan te toonen, zullen wy hier de oplossing
laaten volgen, welke van deeze twee voorbeelden, in den Zeemans Assistent, door
middel der Tafels gegeeven wordt.
uur.

min.

second.

100 graaden is

6

- 40 -

0. Zie 5
Colom.

8 graaden is

0

- 32 -

0 Zie 1
Colom.

4 minuuten is

0

-0-

16 Zie dezelve.

45 second. is

0

-0-

3. Zie 3
Colom.

7

- 12 -

19

uur.

min.

second.

de

en 6

ste

en 2

de

de

de

_____
Dus 108-4-45
maakt

uur.

min.

sec.

tertien.

140 graaden is 9.

- 20

-0

-0

5 graaden is

- 20

-0

-0

-3

- 20

-0

0

50 minuuten is 0
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en 4

13 second. is

0

-0

-0

- 52.

_____
Dus 145 gr. 50 min. 13 sec. maaken 9 uur. 43 min. 20 sec. 52 tertien. Zo als wy,
met veel minder moeiten en letters, hier boven gevonden hebben.
Om de uuren en minuuten Tyd, in graaden lengte van den Equator te reduceeren,
behoeft men den tyd alleen door 4 te deelen, en de uuren door 60 te
vermenigvuldigen, en 'er de graaden by in te trekken.
Wy kiezen weder het Eerste en Derde Voorbeeld, uit den Zeemans Assistent.
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Zy gegeeven, dat men begeerde te weeten, hoe veel graaden, minuuten en seconden
lengte op den Equator; 7 uur. 12 min. en 19 seconden Tyd uitmaakt?
7 uur. 12′ 19″
deel door 4

_____
o

1. 48 . 4′. 45″.
Verm: met

60
_____

komt

o

108 . 4′ 45″.

Hoe veel graaden, minuuten en seconden lengte, op den Equator, maaken 9 uur.
43 min. 20 seconden en 52 tertien in tyd uit?
9 uur. 43′ 20″ 52‴
deel door 4

_____
2. 25. 50. 13.

Verm: met

60
_____

komt

o

145 . 50 min. 13 seconden.

Deeze zyn ook, volgens de Tafels bewerkt, veel omslagtiger. Wy konden niet
nalaaten, daar wy deeze Leerwyze noch by LA LANDE, noch by STEENSTRA, noch in
een eenig Neêrduitsch boek, hebben aangetroffen, dezelve hier, ten nutte der
Zeelieden en andere Sterrenkundige Liefhebbers, mede te deelen: nadien eene
kortere bewerking, zonder Tafels, ons gewigtig genoeg toeschynt, om boven de
gewoone, met de Tafels, te doen verkiezen.
r

Wysgeerige Bespiegelingen over de Grieken. Door M . de Pauw.
Uit het Fransch vertaald. In twee Deelen. Tweede Deel. Te Deventer,
by L. Leemhorst 1789. In octavo. 530 bladz.
(*)

Van het eerste Deel deezes Werks hebben wij, voor eenigen tijd , een tamelijk
uitvoerig bericht gegeven. Ons eerste oogmerk was, met het tweede Deel op
denzelfden voet voort te gaan, en van paragraaf tot paragraaf den Leezer het
aanmerkenswaardigste, dat ons mogt voorkomen, onder het oog te brengen. Doch
voorziende, dat wij op deeze wijze de paalen der ruimte, welke wij hiertoe kunnen
gebruiken, verre zouden te buiten treeden, hebben

(*)

N.A. Vaderl. Letteroefeningen, D. IV, bl. 185, enz. en bl. 233, enz.
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wij beter geoordeeld slechts hierendaar eene bijzonderheid uit te kippen. Te eerder
besluiten wij hiertoe, dewijl achter dit tweede Deel een vrij uitvoerige Bladwijzer der
Hoofdstukken, welke in de beide Deelen deezes Werks vervat zijn, geplaatst is.
Deeze behelst de Opschriften van elke Afdeeling en van elke paragraaf, en daarbij
eene optelling der voornaamste zaaken, welke in dezelve verhandeld worden; zo
dat iemand, die begeerig is iets meer van den inhoud des Werks te weeten, eer hij
het doorleeze, overvloedig gelegenheid hebben om zijnen lust te voldoen.
Daarenboven heeft men uit het verslag, het geen wij van het eerste Deel hebben
gegeven, genoeg kunnen oordeelen over den trant, op welken de Schrijver de
zaaken behandelt. Dit tweede Deel onderscheidt zich door dezelfde voordeelen en
gebreken, welke in het eerste doorstraalden. Dezelfde belezenheid, vaardigheid,
en leevendige verbeelding, dezelfde inneemende schrijfwijze ontdekken wij hier;
maar ook dezelfde stoutheid, vermetele beslissing van onzekere dingen, trotze
verachting van met recht hooggeschatte mannen, en veroordeeling van alles, wat
niet strookt met het aangenomen stelsel des Schrijvers, wiens ipse dixit wel op veele
plaatzen voor bewijs dient te worden aangenomen, indien men met zijne gevoelens
zal instemmen. Van het eene en het andere zullen wij eenige staaltjens bijbrengen,
na alvoorens een woord van den algemeenen inhoud des Werks gesproken te
hebben.
Dit tweede Deel bestaat, even gelijk het eerste uit twee Stukken, welke ieder
weder hunne bijzondere Afdeelingen hebben. Het eerste Stuk des tweeden Deels,
(*)
of het derde des geheelen Werks, betreft nog Athenen en deszelfs inwoonders.
Het heeft drie Afdeelingen, te weeten de zesde, zevende en achtste van het geheele
Werk. De eerste van deeze drie heeft geen Opschrift, dat in de pen des Schrijvers
of des Vertaalers schijnt gebleven te zijn; want aan wien van beiden. het hapere
kunnen wij niet beslissen, als het oorspronglijke niet gezien hebbende, schoon wij
meest overhellen tot de gedachten, dat het verzuim tot last des eerstgemelden
kome. Hoe het zij, de voornaame inhoud is, in acht paragraaphen, een verslag van
de Rechtbanken en Rechtspleeging der Atheners. - De zevende Afdeeling behelst
eene Beschouwing van den staat der Fraaie Kunsten te Athenen in negen
paragraaphen. De achtste

(*)

In den Bladwijzer bij vergissing het vierde genoemd.
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heeft slechts vijf paragraaphen, en handelt over het Staatsbestuur en den Godsdienst
der Atheniensers.
Het vierde Stuk, waarmede het tweede Deel en tevens het geheele Werk ten
(*)
einde loopt, spreekt in drie Afdeelingen over de Lacedemoniers . De eerste deezer
Afdeelingen, of de negende van het geheel, heeft denzelfden titel als het geheele
Stuk, en bestaat uit zeven paragraaphen. De tiende is eene Beschouwing van de
Zeden der Lacedemoniers in vijf paragraaphen: en de elfde Afdeeling, de laatste
des geheelen Werks, heeft zes paragraaphen, welker algemeene inhoud, volgens
het opschrift, is, het Burgerlijk bestuur te Lacedoemon, doch waarvan ook een
gedeelte besteed wordt aan de slooping van den Lacedemonischen Staat, en aan
de Geschiedenis en de Zeden der hedendaagsche Mainotten.
Terstond in het begin ontdekt zich des Schrijvers heerschende zucht om zijne
denkbeelden op eene zonderlinge wijze uit te drukken, en trekken van vernuft en
geestigheid te mengen in de beschouwing der ernstigste onderwerpen. Zie hier de
twee eerste zinsneden. ‘Er zijn volken, welke eene aangeborene neiging hebben
tot verwarring en regeeringloosheid, gelijk de Polakken en de Slavoniers in 't gemeen;
de Atheniensers in tegendeel hadden eene aangeborene neiging tot orde en wetten.
De stad Athenen was het middenpunt van het Staatkundige licht, waardoor het
overige gedeelte der wereld bescheenen werd. Men ging van daar wetten haalen
om eenen nieuwen staat te stichten, zo als men uit Zweden hout gaat haalen om
schepen te bouwen.’ Dergelijke zinspeelingen, tegenstellingen, of zo als men ze
verkiest te noemen, van een speelend vernuft kunnen in gemeenzaame gesprekken
dikwijls dienen om het onderhoud te verleevendigen, maar zijn minder gepast in
geschriften, in welke men de zaaken met gezetten ernst wil onderzoeken; vooral
dan, wanneer zij de proef eener nadere beschouwinge niet kunnen door-

(*)

Welke mag toch de reden zijn, dat wy in dit Werk overal in de derde lettergreep van dit woord
de enkele e gebruikt vinden, terwijl in het woord Lacedaemon bestendig de ae voorkomt?
Deeze spelling zouden wij de voorkeus geeven, als overeenkomende met de Latijnsche, en
best, zo al niet volkomen, beantwoordende aan de Grieksche. Is iemand van een ander
gevoelen, wij willen het hem niet betwisten; maar ten minsten behoorde men zichzelven gelijk
te blijven, en niet de verwarring, welke in onze taal, in dit stuk, maar al te groot is, nog te
vermeerderen.
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staan. Dat, bij voorbeeld, Poolen, zedert veele jaaren, een jammerlijk tooneel van
verwarringe en regeeringloosheid oplevert, is eene maar al te gewisse waarheid;
maar ontstaat die wanorde niet veelmeer uit de heerschzucht, onkunde, en
verwaandheid des Adels, welke voor zichzelven de denkbeelden van vrijneid en
toomeloosheid met elkanderen verwart, en zich verbeeldt niet onafhangelijk te zijn,
indien hij zijnen medeburgeren niet den voet op den nek zette, dan uit aangeboren
zucht tot verwarringe? en indien wij den Schrijver alles toestaan het geen hij tot lof
van de Atheniensers zegt, waarop evenwel vrij wat zoude zijn aan te merken, dan
zoude dit veel eerder eene welingerichte en gevestigde Staatsgesteldheid en
Regeeringsvorm van dat Gemeenebest aanduiden, dan de natuurlijke neiging der
Ingezetenen.
Wij hebben een gedeelte der aanhaalingen uit de oude Schrijveren, welke in dit
Werk voorkomen, nagegaan; en indien wij uit onze gedeeltelijke ondervinding naa
het geheel mogen gissen, moeten wij besluiten, dat dezelve, over het algemeen,
verre van naauwkeurig zijn. Zeer weinige staaltjens zullen voldoende zijn om den
Leezer hiervan te overtuigen. Van de Atheensche Redenaars spreekende, verheft
de Schrijver grootelijks de welspreekendheid der burgeren van Athenen in het
algemeen, en laat zich, op bladz. 24, dus uit: ‘De Atheniensers, zegt CICERO, bezitten
van natuur de gave van spreeken zo wel, dat de ongeoeffendste van hun ongelijk
krachtiger spreekt dan de meestgeoeffende Grieken van Asie.’ Hier by wordt
aangehaald CICERO de Orat. Lib. III. De eenige plaats, welke de Schrijver kan
bedoelen, is in het elfde Hoofdstuk van dat boek. Maar CICERO, of CRASSUS, welken
hij spreekende invoert, handelt daar van geheel iets anders, naamelijk van de zuivere
uitspraak der woorden en den aangenaamen tongval. Hij berispt de zodanigen,
welken, uit zucht om ouderwets te spreeken, op eenen ruwen en boerschen trant
spreeken, en zegt bij die gelegenheid tot CATULUS, ‘Ik worde vermaakt door de
welluidendheid en aangenaamheid van uwe spraak. Ik bedoele nu niet de keus der
woorden zelve; hoewel dat het voornaamste is; maar dat verkrijgt men door
redeneering, de beoefening der letteren leert het ons, en de gewoonte van leezen
en spreeken bevestigt het; maar ik spreeke van die aangenaamheid welke in de
uitspraak gelegen is; welke in de Latijnsche taal deezer Stad [te weeten Rome]
bijzonder
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eigen is, gelijk onder de Grieken den Athenienseren. ...... Elk ongeleerd Athenienser
overtreft gemaklijk de geleerdste luiden uit Asie, niet ten opzichte der woorden,
welke hij gebruikt, maar in den toon der stemme, niet zo zeer door wel, als door
(*)
welluidende, te spreeken .’
Een ander voorbeeld van zulk eene wijze van oude Schrijvers aan te haalen,
vinden wij op bladz. 32. ‘Er ontstonden,’ zegt de Heer DE PAUW, ‘onder de inwooners
van Attica zelden geschillen over de grensscheidingen hunner bezittingen; want
omtrent dat stuk waren zy zo zorgvuldig, dat men geen voorbeeld daarvan vindt bij
andere natien. THEOPHRASTUS spreekt in zijne Karakters van een' eigenaar, welke
alle dagen de grenzen van zijn land ging opneemen.’ De plaats, door den Schrijver
bedoeld, kan geene andere zijn dan die in het

(*)

De geheele plaats luidt in het oorspronglijke aldus: Me autem tuus sonus & suavitas ista
delectat; omitto, verborum; quamquam est caput: verum id affert ratio, docent litterae, confirmat
consuetudo & legendi & loquendi: sed hanc dico suavitatem, quae exit ex ore; quae quidam,
ut apud Graecos Atticorum, sic in Latino sermone hujus est urbis maxime propria. Atbenis
jam diu doctrina ipsorum Atheniensium interiit: domicilium tantum in illâ urbe remanet
studiorum, quibus vacant cives, peregrini fruuntur, capti quodammode nomine urbis &
auctoritate: tamen eruditissimos homines Asiaticos quivis Atheniensis indoctus, non verbis,
sed sono vocis, nec tam bene, quam suaviter loquendo facile superabit. Iets diergelyks heeft
nog te Rome plaats, volgens het gewoone spreekwoord der Italiaanen, lingua Toscana in
bocca Romana. - Wij hebben te meer dit gezegde van CICERO, in zijne volle uitvoerigheid
aangehaald om den Leezer te doen opmerken, hoe verkeerdlyk de Schrijver het verval der
geleerdheid te Athenen, op bladz. 184, toeschrijft aan de overheerschinge der Romeinen, en
aan den nieuwen Godsdienst, door welken Griekenland, volgens zijn zeggen, gelijktijdig
(schoon 'er eenige eeuwen tusschen beiden verliepen) overmeesterd werd. De twisten der
Monniken, de geschillen over duistere leerstukken, en vooral de bitterheid, met welke die
geschillen gedreven werden, gaven zekerlijk der Grieksche geleerdheid eene hoogstgevaarlijke
wonde. Maar al veele eeuwen vroeger was dezelve aanmerkelijk vervallen. Dat Griekenland
nog onder de Christen Keizeren zijne Geleerden behield, getuigen die Grieken, welken, bij
den ondergang van het Oostersche Keizerrijk, den waaren smaak voor Fraaie Letteren in
Italie deeden herleeven, terwijl in hun oorspronglijk Vaderland de willekeurige onderdrukking
det Ottomannen allen lust tot geleerdheid uitbluschte.
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elfde Character van THEOPHRASTUS voorkomt, alwaar deeze eenen Vrek met sterke
kleuren afschildert, en, onder andere trekken van verregaande hebzucht en
gierigheid, ook deezen te boek stelt. ‘Dagelijks bezichtigt hij de grenzen van zijne
landerijen, om te verneemen, of de paalen wel op hunne plaatzen zijn.’ Kan men
nu uit de vergrootende opgaave van een hekelenden Zedeschrijver besluiten, dat
hij waarlijk een origineel kende het geen aan zijne schetze beantwoordde? Kan men
vooral denken, dat de geheele Natie tot dien kant overhelde? - Nog één voorbeeld
van deezen aart: bladz. 179 leezen wij, dat ‘de Epicuristen in prosa op eene zo
duistere en drooge manier schreeven als de Stoicijnen,’ en volgens den Schrijver
‘verzekert CICERO, dat bijna geen mensch de boeken van Epicurus las, om dat zij
slegt geschreeven waren, en zijne leerlingen..... wilden zelfs geene duistere
spreekwijs, geen oneigen woord, door hem gebruikt, veranderen.’ Welke plaats van
CICERO de Schrijver bedoele, heeft hij niet goedgevonden te melden. Wij weeten
het dus niet, maar wel dat CICERO elders juist het tegendeel getuigt. ‘De Schrijfwijze
van deezen Wijsgeer,’ zegt hij, ‘stoot mij met; want hij drukt met zijne woorden uit
(*)
het geen hij bedoelt, en spreekt duidelijk, zo dat ik hem versta .’ Elders zegt dezelfde
(†)
Schrijver, dat ‘EPICURUS, wanneer hij van de natuur der Goden spreekt, stamelt ;
't welk,’ zegt de Heer DE PAUW, bl 180 in de aantek. ‘verstaan moet worden van de
slegtheid van zijn' stijl, en niet van de slegtheid zijner bewijzen.’ Wij denken, dat
ieder, die weet hoe CICERO doorgaans van EPICURUS spreekt, of zelfs de aangehaalde
plaats in haaren zamenhang naleest, duidelijk van het tegendeel zal overtuigd
worden. Het is waar, EPICURUS verwaarloosde de sieraaden der Welspreekendheid,
maar dat is geheel iets anders dan duister te schrijven, en daarbij toont het weinige,
het geen ons van zijne werken is overgebleven, klaar genoeg, dat dit laatste zijne
fout niet was.
Een der gebreken van onzen Schrijver is, dat hij geen

(*)
(†)

Oratio me istius philosophi non offendit, nam & complectitur verbis, quod vult: & dicit plane,
quod intelligam. CICERO de Fin. Lib. I. C. 5.
Idem. de Divin. Lib. I. C, 3.
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onderscheid van tijden in acht neemt, maar het geen hij ergens van eenig volk in
zeker tijdperk vindt aangeteekend, dikwijls voorstelt, als of het door alle tijden heen
tot hetzelve behoorde. Om dat PLINIUS, Epist. Lib. X. Epist. 42, schrijft dat men te
Nicomedie geene werktuigen tot brandblussching had, en dat het volk bij een
zwaaren brand slechts werkeloos had toegekeken, besluit de Heer DE PAUW, dat dit
aldaar altoos zo geweest was, en, het geen nog verder gaat, dat in de Grieksche
(*)
Steden in klein Asie in het algemeen geene goede orde plaats had . Diergelijke
misslagen worden ook met reden aangetoond in eene Aantekening door den
Vertaaler op bladz. 227, enz. uit het Engelsche Nieuwspapier the Monthly Review
overgenomen.
Ondertusschen kunnen veele van deeze feilen aan onoplettendheid, of aan te
groot vertrouwen op gebrekkige aantekeningen worden toegeschreven. Maar wat
zullen wij zeggen van de beslissende wijze, op welke de Schrijver uitspraak doet
over veele, ten minsten onzekere, stukken, en van zijne meesterachtige behandeling
van groote mannen, zelfs omtrent onderwerpen, van welke hij duidelijk toont geene
kennis te hebben. Deeze beoordeeling zal in den eersten opslag gestreng
voorkomen; maar niet te gestreng wanneer men, op bladz. 175, leest: ‘Men kan niet
zonder verbaazing de verregaande stoutheid beschouwen, met welke de Grieken
hijpothefen durfden smeeden, om den oorsprong van 't Heelal te verklaaren; en dat
in een tijd, toen ze nog niet eens de waare beweeging der planeeten kenden, gelijk
NEWTON derzelver waar getal niet kende. Door het verklaaren van de Apocalijpsis
meende hij ontdekt te hebben, dat ons stelsel noodzaakelijk uit zeven planeeten
moest bestaan; maar voor dat deeze eeuw nog verloopen is, heeft men reeds de
agtste ontdekt, en waarschijnlijk zijn 'er nog veele andere, welke, uit hoofde van
hunnen verren afstand, onzichtbaar zijn voor de bewooners van onzen bol, wiens
dagelijksche beweeging of draajing om zijnen as volgens geene gronden der
Newtoniaanen kan verklaard worden; want het is beweezen, dat die beweeging niet
afhangt van eene aantrekkende oirzaak, hoedanige die ook zijn moge, anderszins
moest de maan eene draajing om haaren as hebben, overeenkomstig met de onze,
en een kind weet, dat zij die niet heeft, zo min als de andere wachters.’ - Dat NEW-

(*)

Bladz. 69, 70.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

338
TON konde goedvinden ter verklaaringe der Openbaaringe van JOANNES te schrijven,

heeft veelen, welken misschien nooit dat Werk van dien grooten man gelezen
hadden, aanleiding gegeven tot bittere spotternijen. Of de Heer DE PAUW het gelezen
hebbe weeten wij niet; ook niet of hy 'er in gevonden hebbe, ‘dat ons stelsel
noodzaakelijk uit zeven planeeten moest bestaan.’ Dit laatste komt ons
ondertusschen vrij onwaarschijnelijk voor, om deeze eenvoudige reden, dat NEWTON
niet meer dan zes hoofdplaneeten kende. Want daar, volgens het stelsel van
COPERNICUS, de Zon eene vaste Star, en de Maan slechts een Wachter is, blijven
van de oude zeven planeeten maar vijf over, terwijl de Aarde de zesde wordt. De
voor weinige jaaren ontdekte nieuwe planeet is eigenlijk de zevende; en indien
NEWTON iets van die natuure, als hem hier wordt aangewreven, had gezegd of
geschreven, zoude die ontdekking, welke door den Heere DE PAUW tegen hem wordt
ingebragt, misschien sommigen anderen, welker gevoelen wij ook niet zouden willen
verdedigen, voorkomen als eene bevestiging zijner stellinge. Hoe verder hier de
dagelijksche beweeging der Aarde om haaren as te pas kome weeten wij niet: de
Heer DE PAUW brengt ze te pas; maar wat ongelukkig, of zij ‘op de gronden der
Newtoniaanen kan verklaard worden’ zullen wij niet onderzoeken, maar het is eene
ellendige uitvlucht, dat de Maan dan ook zulk ‘eene draajing om haaren as moest
hebben’ daar ‘een kind weet, dat zij die niet heeft, zo min als de andere wachters.’
Weet dan de Heer DE PAUW niet, dat de Maan inderdaad die beweeging heeft, en
eenmaal op haaren as ronddraait, geduurende elken omloop welken zij rondom de
Aarde doet? Weet hij niet, dat men, uit hoofde van den verren afstand, tot nog toe
in dit stuk geene waarneemingen die iets beslissen, omtrent de wachters der andere
hoofdplaneeten, heeft kunnen doen? Of weeten bij hem de kinders het geen elders
verborgen is voor alle Starrekundigen?
(*)
Met niet minder verbaazinge lazen wij op eene andere plaats dat de natien, door
welke geheel Europa is ingenomen, en ‘welke uit Duitschland kwamen, een sterken
afkeer hadden, van de republikeinsche regeering.’ Dat deeze natien Koningen
hadden, of liever Aanvoerders van haare Legers is zeker, maar dat het gezach dier
Hoofden

(*)

Bladz. 196.
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binnen zeer enge paalen besloten was, zodanig, dat de regeeringsvorm der Duitsche
Volken ruim zo veel en meer van het republikeinsche had, dan die van Rome,
geduurende een geruimen tijd, onder het Burgemeesterlijk bestuur, blijkt duidelijk
uit alles, wat CAESAR, en voornaamelijk TACITUS, ons over de Zeden der Duitschers
hebben nagelaten.
Nog een staaltjen van des Schrijvers redeneertrant, op veele plaatzen, zullen wij
bijbrengen. Op bladz. 10, spreekt de Heer DE PAUW van de vernietiginge der
rechtbanken ten platten lande, en het overbrengen van alle Gerechtshoven na
Athenen; en bij die gelegenheid leezen wij: ‘Men gelooft gemeenlijk, dat THESEUS
de man is geweest, welke door een daad van gezag alle die kleine rechtbanken in
de dorpen van Attica afschafte: doch dit gevoelen, schoon door THUCYDIDES
aangenomen, heeft zelfs geen' schijn van waarheid; want, na dat THESEUS voor
altoos uit Athenen gebannen was, zouden de Dorpen hunne oude rechten hebben
wedergenoomen, waaraan zij echter nimmer gedacht hebben.’ - Wij willen op
woorden niet vitten, maar zekerlijk is het zeer stout in onze dagen te bepaalen, aan
welke dingen de inwoonders van Attica voor etlijke duizend jaaren al of niet gedacht
hebben. Alleenlijk zullen wij aanmerken, dat veeltijds dingen, gelijk ARISTOTELES
reeds aanmerkte, welke, in den eersten opslag, geenen schijn van waarheid hebben,
evenwel metterdaad waar zijn; en dat het besluit: THESEUS werd gebannen, derhalven
alles, wat hij had gedaan of ingevoerd, geduurende zijne regeering, werd wederom
afgeschaft; wel verre is van steek te houden: vooral daar de Schrijver zelve
onmiddellijk daarna aanmerkt: ‘Het is zelfs waarschijnlijk, dat de kleinste gehuchten
zeer wel in hun schik zijn geweest, dat ze verlost wierden van die rechtbanken,
welke hun tot last waren, enz.’
Verscheidene andere losgewaagde stellingen gaan wij voorbij, in het bijzonder
die, dat VARRO reeds in zijnen tijd de kunst zoude gekend hebben van het profiel
en de voornaamste trekken der figuuren in Plaaten te snijden en te drukken, en dat
die figuuren vervolgens gekleurd en geschaduwd werden door zekere vrouw van
Cijzicus, ‘welke bij uitstek de kunst verstond, om zo wel met smaak als naar de
natuur die soort van prenten af te zetten.’ PLINIUS wordt hierbij aangehaald: wij
hebben tegenwoordig de gelegenheid niet om dien schrijver na te zien, en zullen
daarom ons vergenoegen
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met alleenlijk deszelfs woorden bij te brengen, zo als wij ze, op bladz. 120, bij den
Heere DE PAUW vinden, van welken wij mogen onderstellen, dat hij niet in gebreke
zal gebleven zijn van dat geen aan te haalen, het geen meest konde dienen om zijn
gevoelen den Leezer smaakelijk te maaken. ‘Lala van Cijzicus, welke haar geheele
leeven in den maagdelijken staat doorbragt, heeft te Rome de uitvindingen van M.
(*)
VARRO met het penseel getekend .’ De Leezer oordeele nu.
Met dit alles zijn in dit Werk veele gegronde aanmerkingen, veele blijken van
beleezenheid en van een scherpziend vernuft, van eenen geest, die zich weet te
verheffen boven vooroordeelen, maar even daardoor meermaalen zich laat vervoeren
door buitenspoorige begeerte om geduurig iets nieuws te zeggen. In het bijzonder
wenschten wij, dat de schrijver het geen hij in het laatste Stuk zijns Werks zegt van
de Lacedaemoniers, eenigzins gemaatigder had voorgedragen. Dat Volk is door de
Ouden eertijds, en wordt nog door veelen, hooger geschat dan het verdiende. De
Heer DE PAUW zag dit met verontwaardiginge: hij kantte zich te recht tegen het
verkeerdlijk aangenomen gevoelen, maar zijn ijver deed hem de Spartaanen
misschien zo veel te laag stellen, als zij door anderen te hoog opgevijzeld waren.
Tijd en ruimte ontbreeken ons om dit breedvoeriger aan te toonen, dat anders wel
de moeite waardig zoude zijn.
Zeer veel fraais is ook in des schrijvers aanmerkingen over den staat der Fraaie
Kunsten te Athenen, en over het geheel is het Werk eener oplettende leezinge
overwaardig: maar, indien in eenig Werk, moet men hier met omzichtigheid leezen,
en op zijne hoede zijn tegen de verrassing van een leevendigen stijl, eene stoute
voordragt van zaaken, vermetele beslissing van twijsselachtige vraagen, en
voorgewende betooging van onbewijsbaare stukken.
In het vierde Stuk spelt de Vertaaler altoos verrovering en verroveraars, in plaatze
van verovering en veroveraars (of het in de andere ook zo geschiede hebben wij
niet opgemerkt.) In het eerst hielden wij dit voor eene drukfeil, op welke wij geen
acht sloegen. Maar vervolgens bestendig dezelfde spelling ontmoetende, weeten
wij niet, wat wij 'er van moeten maaken. Zoude de Vertaaler weezenlijk van
gedachten

(*)

Lala Cyzicena perpetua virgo M. Varronis Inventa Romae & penicillo pinxit.
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zijn, dat het woord afkomstig zij van het werkwoord rooven? Of zoude hij willen
aanduiden dat de overheerschers van te ondergebragte Volken niet veel beter, of
misschien erger, zijn dan roovers? Dit, hoe waar, zoude evenwel dan uitgedrukt
worden door eene koude woordspeeling en valsche geestigheid, van welke wij den
ons onbekenden Vertaaler, wiens arbeid waarlijk te fraai is om zo ontsierd te worden,
niet kunnen verdacht houden. Wij willen daarom liever ons oordeel opschorten.

De Bastille ontmaskerd, of korte geschiedenis van dat berugt
Kasteel; benevens een naauwkeurig verhaal van deszelfs
verovering, met bygevoegde echte stukken daar toe betrekkelyk.
Uit het Fransch. Gedrukt in Holland 1790. In gr. octavo 154 bl.
In dit stukje ontmoeten ons eerst Geschiedkundige Ophelderingen omtrent de
Bastille, behelzende deels een verslag wegens de oprigting en verdere uitbreiding
van de Bastille, mitsgaders de inrigting van de plaatzen ter gevangenisse in dezelve;
en deels eene ontvouwing van de wyze van derzelver bestuuring, en de manier van
behandeling der gevangenen aldaar, met nevensgaande verhaalen van byzondere
lotgevallen van deeze en geene persoonen, dien dit verblyf ongelukkig ten deel viel.
- By dit verslag, dat ons het afschuwelyke deezer inrigtinge, en het onmenschlyke
dier zogenaamde regtshandelingen, gevoelig doet bezeffen, komt voorts een verhaal
van de verovering, of eerder, daar men 't niet raadzaam vond dezelve gezet tegen
den aanval te verdeedigen, van de overgaaf der Bastille, op den 14den July des
jaars 1789; met meldinge van de voornaamste gebeurtenissen by die gelegenheid,
en beoordeeling van dezelven, zo veel de verwarrende omstandigheden toen
gehengden. Laatstlyk zyn hier aan nog gehegt eenige Bylagen, behelzende egte
stukken aangaande de Bastille; dienende meerendeels tot ophelderinge en
bevestiginge van het bovengemelde, wegens de bestuuring der Bastille, en de
behandeling der gevangenen in dezelve.
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Byvoegsel tot de Nederlandsche Amnestien van de jaaren 1485,
1488, 1787 en 1788. Te Dordrecht by J. Krap Az. 1789. In gr. Octavo
26 bladz.
Dit Byvoegsel behelst een vervolg der Pleithandelingen, in de zaak van den Advocaat
(*)
HENDRIK ARNOLD KREET ; bestaande in een Mandament van Arrest enz. met de
Conclusie van Eisch, benevens de Conclusie van Proesentatie en Antwoord,
benevens de Conclusie van Replycq, en laatstlyk de Sententie; by welke de
bovengenoemde Heer en Mr. KREET ‘ten eeuwigen dage uit de Landenvan Holland,
Zeeland, Vriesland [verstaa Westvriesland] en Utrecht gebannen, verder
gecondemneerd wordt, in de kosten en misen van Justitie, mitsgaders van den
processe, ter taxatie en moderatie van den Hove.’ - Deeze stukken gaan, even als
de voorigen, vergezeld van eenige ophelderende aanmerkingen, ter verdeediginge
van den Gedaagden, die, by derzelver voordragt, de bescheidenheid in 't oog blyft
houden. 't Is ons oogmerk niet daarop stil te staan; doch wy vinden het niet
ongeraaden, des Schryvers aanmerking over het bannen uit de Provincie van Utrecht,
dat meermaals voorkomt, en by veelen opmerking vordert, mede te deelen. - Men
vraagt, naamlyk, ‘of het Hof, schoon alleen uit naam en van wege de Hooge Overheid
en Graaflykheid van Holland, Zeeland en Westvriesland, recht doende, bevoegdheid
heeft om uit eene andere Souveraine Provincie, gelyk Utrecht, te bannen?’ Zulks
schynt alleen gegrond te zyn, op eene schikking van vereeniging tusschen Holland
en Utrecht, gemaakt door Keizer KAREL, in de maand April des jaars 1534. Dan
hieromtrent komt in bedenking, of die schikking in deezen tyd nog eenig effect kan
hebben: en onze Schryver toont duidelyk uit het voorgevallene, kort na de afzweering
van Philips, dat 's Lands Staaten toen al geoordeeld hebben 'er niet aan verbonden
te zyn. ‘Trouwens,’ (dus vervolgt hy,) ‘wanneer men dit geheele Stuk, [in deeze
verzameling geplaatst,] in deszelfs aanleiding en samenhang beschouwt, zal men
zich overtuigd vinden, dat het na en door de oprichting der Republijcq geheel en al
is vervallen, en van geen het minste gezach of uitwerking kan of behoort te zijn. -

(*)

Zie N. Alg. Vad. Letteroef. IV. D. bl. 456.
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Zoo min als de Staaten van Holland en Utrecht thans, [zoo als die schikking luidt,]
gelijkelijk beschreven en saamgeroepen kunnen worden, en schuldig zijn te komen
tot allen Dagvaarden enz. om als eenreleij Luyden ende onder eenen Regimente
staande, metten anderen ten beste te handelen en te raaden - even zoo min kunnen
Utrechtsche Bannissementen in Holland, of Hollandsche in Utrecht effect sorteeren,
ten ware de wederzydsche Staaten zulks, bij een concordaat, hadden overgegeven
en vastgesteld; 't welk de uitgeever ter goeder trouwe betuigt niet te weten, noch te
gelooven, dat ooit geschied is.’

Torquatus Tassoos Jeruzalem verlost. Door J. Nomsz. De vyf
eerste Zangen. Te Amsteldam. [by H. van Munster.] Voor W.
Holtrop, 1789. In gr. 4to. 210 bladz.
By het mededeelen van BLAIR's oordeel, over het verlost Jeruzalem van den
(*)
Italiaanschen Dichter TASSO , herinnerden wy ons, iets, wegens eene Nederduitsche
vertaaling van dat Heldendicht, gehoord te hebben. Wy deeden er by onzen
Boekverkooper onderzoek naar, en ontvingen al ras een by uitstek sraai, met een
nieuwe letter van DIDOT, en op heerlyk papier gedrukt Boek, onder den hier boven
geplaatsten tytel. Zoo gaerne wy gewenscht hadden, dat de innerlyke waarde deezer
Nederduitsche vertaaling, of naarvolging, met de alzins prachtige uitvoering van dit
werk had overeengestemd; zoo openhartig moeten wy bekennen, dat wy daar in
zyn te leur gesteld geworden. Niet alleen, dat de Heer NOMSZ, in het Voorbericht,
eene openlyke belydenis doet, dat hy het Italiaansch niet genoeg magtig is, om het
naar te volgen; zo dat hy dit Dichtstuk, voor het grootst gedeelte, heeft getrokken
en zamengesteld, naar eene Fransche vertaaling in onrym; zo heeft hy er, boven
dien zo weinig werk van gemaakt, dat dit Heldendicht, op veele plaatzen, meer
rymelary, dan deftige vaerzen oplevert. En dit noemt hy evenwel, ‘eene
onderneeming, die hy, met allen recht, voor de moeilykste mag houden, die ooit
door hem is ondernomen.’ - Deeze bekentenis strekt dus geenszins om een grootsch
denkbeeld van zyne overige onderneemingen te doen vormen.
Om niets te zeggen, zonder het tevens te bewyzen, zul-

(*)

Zie boven, bl. 297.
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len wy hier, enkel uit den eersten zang, eenige regels plaatsen, die geheel proza,
en zommigen zelfs minder dan proza zyn.

Bladz. 4. reg. 10.

Niets kan dat oog ontgaan: maar bovenal
het had
Op dezen tyd zich meest op Syriën
gestagen. -

Bladz. 3. reg. 21.

Verweerd door dapperheid, die reeds
Tortosaas muur
Met roem had buigen doen voor 's
Christens oorlogsvuur,

met roem had doen buigen zou men in onrym zeggen: maar de Naarvolger wilde
mogelyk meer duidelyk doen zien dat hy rymde!
Bladz. 20. reg. 15.

Meest volk welks land zich ziet door
Rhyn en Maas besproeyen.

alle enkelvoudige lettergreepen, die zich zien misbruiken, om harde vaerzen te
maaken.
Behalven verscheidene aanmerkingen die men over 's Dichters taal zou kunnen
maaken, zo als, by voorb. dat bladz. 10. reg. 18. ligt verguist, in plaatze van legt
verguist, moest gevonden worden, nadien er, tusschen leggen en liggen, geen
minder verschil dan tusschen zetten en zitten plaats heeft; Of, dat bladz. 36. reg.
3. te gemoete mannelyk genomen, en verkeerdelyk ten gemoet' geschreven wordt.
Behalven deeze komen er verscheidene plaatsen in deeze vertaaling voor, in welken
men zien kan dat het rym alleen is geraadpleegd, en de zin in alles daar naar
gewrongen. Zo leest men, by voorb. bladz. 23. reg. 15.
Agthonaerd ruiteren, OF LIEVER ONDERDANEN,
Zyn, onder zyn bevel verbonden aan zyn Vanen.

Het blykt volkomen, dat deeze Onderdaanen, door den Heer NOMSZ alleen tot dien
rang gebragt zyn, om dat ze voor hem op Vanen moesten rymen. TANCREDO zelfs,
kon het met agthonderd ruiteren zeer wel af.
Bladz. 30. Reg. 18.
Alcastes komt - - - - - - - - - - - getogen.

Een fraaye taal voor een Heldendicht! Maar de Vertaaler moest rymen op oogen! Zo ook Bladz. 35 reg. 3.
De gravers VAN DE GRONDEN
Zien zich ten zelfden tyd door 't gansche Land gezonden.

Men zou kunnen vraagen: of 'er Gravers zyn, die geene gronden graven, dat zulks
hier zo duidelyk by gemeld wordt?

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

345
Maar waar toe die vraage! het volgend slagwoord gezonden, toont dat de Naarvolger
hen noodig had,
Tot demping van elk kuil en doorsnede op den weg.

Op bladz. 31, en op verscheidene plaatsen, worden de tyden door een gehaspeld,
(*)
enkel om dat het, volgens de spreuk van MEESTER JOCHEM , in het rym zoo te pas
komt. Op gemelde bladz. leezen wy:
Aan 't hoofd des laatsten hoops, zien wy de Vanen pronken,
Waarin en myterkroon en gouden sleutlen blonken.

Had pronken, prinken kunnen worden, dan had blonken zeker blinken gebleven: zo
als het, volgens den aart den taale en den zin, behoorde te wezen. - In andere
vaerzen worden geheele woorden weg gelaten om het metrum te houden. Dus zegt
ALETHES tegens GODEFROOI, bladz. 69. reg. 17,
Hy mint in u, hy zelfs verrukt daar van te spreken,
't Geen andren zou in nyd en achterdocht ontsteken,

in plaatse van, by zich zelv' enz. Uitlaatingen, byvoegingen, taalfeilen, alles moog
plaatse hebben, mids men maar ryme! Zulk een Dichter heeft vryheid, om met eenige
verbetering de vaerzen op zich zelven toe te passen, welken bladz. 35 gevonden
worden.
Geen zandberg, kloeke dyk, of vlyt van stervelingen,
Weêrstreven my met vrucht: 't word een onnut geschil,
Of 't voegzaam is of niet, wanneer ik rymen wil.

Dit eerste stuk is, door de Naarvolger, opgedragen aan den Weleerwaarden Heere
JAN SCHARP, Bedienaar des H. Euangeliums te Rotterdam, komende in die opdragt,
[ten opzichte van den Heere NOMSZ, die men wel eens in een ander Adspect heeft
(§)
beschouwd ] de volgende zeer aanmerkelyke vaerzen voor:
ô Gy, van Hemelsch vuur doordrongen,
Door dichtkunst hoogst begaafde SCHARP!
Hebt Neêrlands redding stout gezongen,
Op toonen van Torquatus harp.
Gy deed ‘Wilhelmus van Nassouwen,’
Zo schriklyk zyn voor 't los vertrouwen
Van Utrechts burgeröorlogsman,
Als Isrels krygsknegt was voor dezen,

(*)
(§)

Een der geestigste Personaadjen, in het Blyspel Don Quichot, van den bekwaamen Dichter
LANGENDYK.
Zie maar 't Beroerd Nederland, D. XII. bladz. 7.
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‘God en zyn' held getrouw te wezen’
Voor 't Hemeltergend Midian.

Zo word in held Torquatus zangen,
De Muzulman, hoe onvertsaagd,
Door schrik voor Christus naam bevangen,
En overäl te rug gejaagd.
Ik moet, om einde aan 't werk te krygen,
Van verdere overéénkomst zwygen,
Die plaats heeft tusschen 't groot gedicht
Dat Salem schetst ontrukt aan 't lyaen,
En 't klein van Neêrlands grootsch bevryden;
Die beiden leest, bemerkt dit licht.

Schoon niet in alles overeenstemmende met den Dichter, zou men het echter daar
in met hem eens kunnen zyn ‘dat zyne kragten (dit blykt uit de stukken) op verre na
niet toereikende waren, om de bekoorlykheden van het Italiaansch recht te doen.
Dat het oorspronglyk werk wezenlyk verdiensten genoeg heeft, om eene vertaaling,
naar de origineele taal, voor onze Natie te vervaardigen; doch dat zulks behoorde
ondernomen te worden, door arbeidzaamer (ten minsten op elk stuk) en bekwaamer
dichtgeest dan de zyne.’ Alleenlyk hoopen wy, dat de poetische razerny, hem, die
zulk eene Vertaaling onderneemt, niet moge aanzetten om te rymen. Om het naast
by het oorspronglyke te blyven, is het proza boven alle vaersmaaten, in eene
vertaaling te verkiezen; en voornamenlyk boven vaerzen in rym, om welken te
maaken men al te veel gevaar loopt om de beste denkbeelden, en naïsste
uitdrukkingen, op te moeten osseren.

Het gevaarelyke der Afweezigheid, of de Huisselyke Avondmaaltyd;
Tooneelspel, gevolgd naar het Fransch van Pujoula. Te Amsterdam
by P.J. Uylenbroek, 1790. In 8vo, 78 bladz.
De Heer DE FLORVILLE, naa een tweejaarig afzyn van zyne Vrouw en Kinderen,
onderzoekt by zyn ouden Huisbedienden, hoedanig zich alles, geduurende zyn
afwezen, heeft toegedraagen; en bevindt dat zyne Vrouw eene Coquette. eene
minachtster van haaren Vader, en eene verwaarlooster haarer Kinderen is geworden.
Om het afschuwelyke deezer verandering haar op eene gepaste wyze onder het
oog te brengen, wendt hy voor, en wel op hetzelfde oogenblik, dat zy aan haare
goede vrienden
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en Vriendinnen, een seest, ter zyner verwelkoming, zal geeven, dat hy naar Parys
moet, ten einde daar te spreeken en te eeten, met de vrouw, den Vader en de
Kinderen, van een zyner vrienden. Zyn gewaand vertrek geeft de Kamenier
gelegenheid, om Mevrouw FLORVILLE minnenydig op haar' man te maaken; denzelven
een' verspieder agter naar te doen zenden, die echter niet vertrekt, maar haar
daarom niet minder, door zyne logens in haar vermoeden versterkt. Welk eene en
andere omstandigheid zeer veel medewerken, om de jaloersche Mevrouw niet
minder dan de kwaadstookende LIZETTE, en logenachtige LA FLEUR ten uiterste te
beschaamen, wanneer zy den Heer de FLORVILLE, in plaats van te Parys in een of
ander verdacht Hotel, onverwagts in een eenvoudig gemeubileerde kamer. naast
zyne Kinderen en Vrouws Vader, aan Tafel vïnden: waarvan zo wel de bekeering
van Mevrouw de FLORVILLE, als het wegjaagen van de Kamenier en Huisknecht, de
gevolgen zyn; met welke dit geheel niet woelig, maar daarom niet minder
Zedeleerend, Tooneelspel een einde neemt.

Emmerik. Naar het Hoogduitsch van J.G. Muller. Vierde en Vyfde
Deel. Te Amsterdam by A. Mens Jansz. 1789. In groot octavo, 360
bladz.
Uit de drie voorige Deelen hebben wy Emmerik leeren kennen, als een recht
goedhartig Jongeling, die reeds merkelyke vorderingen gemaakt had in de
voorbereidende weetenschappen, en een zeer goed natuurlyk oordeel bezat; maar
dien 't, met dat alles, aan ondervindelyke menschenkennis haperde: 't welk hem te
dikwerf jammerlyk deed mistasten, en zyne goedhartigheid uitoefenen jegens
characters, die zulks geenszins verdienden. De Heer Bornwald en de Rector der
Stads Schoole, aan wier verstandig toevoorzigt hy aanbevolen was, gaven hem wel
hunne juist beredeneerde lessen; dan zyne goedhartigheid behield gemeenlyk de
overhand, en hy beging des telkens op nieuw, ten deezen opzichte, grove misslagen,
waarvan dit vierde en vyfde deel weder verscheiden leerzaame voorbeelden aan
de hand geeven. Zulks doet zyne opgemelde getrouwe leidslieden, in dit verdere
beloop deezer geschiedenisse, hun ernstig waarschouwen als verdubbelen, en hem
hunne weloverdagte onderrigtingen steeds duidelyker en kragtiger inprenten. - De
vrugtloosheid der tot nog aangewende poogingen, om hem de vereischte
behoedzaamheid te leeren, brengt den Rector, die van een vuurigen aart is, bykans
tot wanhoop aan een gunstigen uitslag; of by vreest althans, dat Emmerik eindelyk,
zig te veelvuldig bedroogen vindende, tot een tegengesteld uiterste zal overslaan,
en een menschenhaater worden.
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Maar de Heer Bornwald, die eene zagtaartiger geestgesteldheid bezit, vleit zig nog
al met de hoop, dat de ondervinding Emmerik tot meerder opmerkzaamheid zal
brengen; en dat hy, niettegenstaande zulks een voorzigtig wantrouwen by hem zal
verwekken, egter nog steeds zyne goedhartigheid zal blyven behouden, maar
(*)
dezelve verstandiger leeren bestieren . De Rector, die 'er weinig of geen moed op
heeft, valt nogtans vervolgens den Heer Bornwald tot, op deszells voorstel, om
Emmerik op een reisje, dat hy voorneemens was door eenige Duitsche Landen te
doen, met zich te neemen. Zulks wordt door hem goedgekeurd; terwyl hy den Heer
Bornwald bovenal ten ernstigste aanbeveelt, om Emmerik menschen te leeren
kennen; zeggende ten besluite: ‘God geeve slechts dat niet alle onze moeite
vruchteloos zy, en dat wy onzen goeden jongeling zoo verre brengen, dat hy de
menschen zoo neemt, als zy waarlyk zyn, om, zonder hen te beminnen of te haaten,
met eenen heelen huid onder dezelven te verkeeren.’ - Het vyfde Deel eindigt met
den aanvang dier reistogte, op welke Emmerik. (die zulks den Heer Bornwald niet
geschiktlyk kan weigeren.) zich met een beklemd hart begeeft; nadien hy bedugt is
vo r het lot van zekene vermiste Juliana, welke hy vermoedt in ongeluk gedompeld
te zyn, doch die hem waarschynlyk bedroogen had; terwyl hy tevens zeer sterk
aangedaan is over den zieklyken toestand van Claire de Vernier of Claartje, welke,
in haare omstandigheden, zyn hartlykste medelyden scheen te verdienen, en nu
door hem aan de bezorging van anderen moest overgelaaten worden.

Myn Tyd-winst door Jan Hendrik van Dongen. Twee Deelen. Met
Plaaten. Te Amsterdam by Wessing en van der Hey, 1790. Behalven
de Voorreden 562 bladz. in octavo.
Naar 't geen wy uit de Voorreden van den Autheur voor het eerste Deel, en 't berigt
der Uitgeevers voor het tweede Deel, mitsgaders uit de daarby gevoegde Lykzangen,
kunnen opmaaken, is de Heer van Dongen, in de vaag zyns leevens overleeden,
een agtenswaardig Jongeling geweest, die, schoon hem
- Steeds ramp op ramp, schaars heil, te beurte viel,
zig egter door tegenheden zo niet heeft laaten overmeesteren, dat ze hem van
zyne rust en een stil vergenoegen in zynen staat kon-

(*)

(a)

(a)

't Is deeze middelweg, dien de Heer Maller, gelyk we voorheen gemeld hebben , in dit
geschrift bestendig in 't oog heeft, waarop hy de Leezers, onder het verhaalen deezer
Geschiedenisse, poogt te brengen, en welken hy, op eene leerryke en aanvallige mamez, in
veelerleie opzigten zeer duidelyk aanwyst.
Zie IV. D. bl. 387.
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den berooven. Ook getuigt dit Geschrift, Myn Tydwinst betyteld, (het welk toont hoe
hy zyne ledige uuren besteedde,) ten overvloede, dat min gunstige omstandigheden
zyn geest zo niet belemmerden, of hy kon met bedaardbeid denken, het gedagte
oordeelkundig overweegen, en het overwoogene, op onderscheidene wyze, naar
de verscheidenheid der onderwerpen, met eene bevallige geschiktheid het papier
aanbeveelen. Dit straalt door, in ieder onderwerp het welk hy in deeze verzameling
voordraagt, het zy het bepaaldlyk den Godsdienst of de Staarkunde betresle; of dat
hy zynen geest bezig houde, met zedenkundige en characteristieke bespiegelingen;
het zy hy in een ernstigen of spottenden trant schryve, en zyne gedagten, by manier
van overweeging of in een geschiedverhaal, ontvouwe. Stukjes van zo onderscheiden
soort, en van zulk eene onderscheiden behandeling, die allen van een leerzaamen
inhoud zyn, verwisselen hier elkander met zulk eene aangenaamheid, dat de Leezer
zig, by het doorbladeren, over geen tydverlies zal beklaagen, maar de hier aan
besteede oogenblikken veeleer voor tydwinst houden. - Tot eene proeve hiervan
slaa men het oog op des Schryvers aanmerkingen, gehegt aan een Geschiedverhaal,
't welk ten opschrifte heeft, Vieugde en Droefheid. - Het weezenlyke des verhaals
komt kortlyk hierop uit. Kleon had zyn Huwelyk, in 't streelende vooruitzigt, met
Amelia vol vreugde aangevangen; dan, na verloop van eenigen tyd, vervulde een
akelig vooruitzigt zyn hart met droefgeestige denkbeelden, daar Amelia verslingerd
werd op de vermaaken du bon ton Zyn Vriend, aan welken by zig daarover uitliet,
gaf hem goeden raad; doch het in 't werk stellen van denzelven had den behoorlyken
invloed niet. Maar kort hier op bragt eene toevallige ontmoeting Amelia gelukkig tot
inkeer: hoe verwilderd ook, was haare Kuischheid onbevlekt, en een aanslag op
haare eer versoeide zy met een zo sterk afgryzen, dat zy niet alleen manmoedig
tegenstand bood, maar ook de beleiders van dien toeleg, in de tegenwoordigheid
van Kleon, op eene deftige wyze ten toon stelde en behande de. - De Vriend van
Kleon, welke hier inkomt als de Verhaalder, dit alles zeer leevendig en gepast
voorgedraagen hebbende, vervolgt voorts aldus.
‘KLEON, die zijn vergenoegen over de verandering zijner waarlijk deugdzaame
vrouw niet kon maatigen, leest nog met zijne AMELIA, omringd van een talrijk
ouderlievend kroost, in den gezegendsten echt; geëerd van zijne vrienden, maar
van de ondeugden gehaat, vervult hij de plichten, die God, de Natuur en het
Vaderland van hem vorderen Indien ik KLEON over zijne omstandigheden orderhoude,
antwoord hij: Ik heb geleerd, dat het bedrieglijk en ijdel is, zig te vermaaken met de
vreugd; en dat het dw as is. zig te bekommeren over de tegenspoeden, die wij
denken, in het toe omende te zullen ondergaan Daar is ie s in de betooning van vreugde, dat ten hoogsten te mistrouwen is: alle
de bedrieglijkheid der verrukkingen, het valsche bekoorlijke der gewaarwordingen,
en het konstige der ver-
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beeldingskracht, ijveren als om strijd, om ons dronken van onbezonnenheid, of
zorgeloos voor de gevolgen eener zaak, te maaken.
Wanneer de vreugde door eene bedaarde overweging, en door gevoelens van
dankbaarheid voor den Almagtigen, wijslijk getemperd word, dan is zij de balsem
eener hijgende ziel. Maar, indien de vreugde zig in alle haare dartelheid
onbekommerd voordoet, dan is zij bij niets anders te vergelijken, dan bij waterverw,
die tegen den minsten regen niet bestand is. - Want de ondervinding leert, dat
menschen, die gewoon zijn, zig op eene buitenspoorige wijze aan de vreugde over
te leeveren, geheel neêrgeslagen zijn bij den minsten tegenspoed dien zij ontmoeten.
- Eene vreugde, die onbetoomd is, loopt gevaar om te vallen in de kuilen, die de
dartelheid en ongebondenheid voor haar gegraaven hebben.
Ontijdige bekommering daarentegen vervoerd ons tot murmureeren tegen hem,
die alles met ondoorgrondlijke wijsheid bestiert. - Zij is het, die den mensch, meer
dan hij zelfs weet, vernedert, zij is het, die de reden, dat kostlijk onderpand der
Godheid, zoekt te onderdrukken; zij is het, die de ziel bedroeft, het brein beroert,
en de beste aller schatten, de gezondheid naamenlijk, ondermijnt
Er is een middelweg tusschen vreugde en droefheid gelegen, welken ons de
verstandigen aanprijzen, en dien men 't vergenoegen noemt; het is de achtbaare,
ernsthaftige, maar tevens de minnelijke en koesterende zuster van het waar geluk.
- Wech dan met de spoorloosheid der vreugde, en de dwaasheid eener ontijdige
bekommering; 't zijn niet anders dan opgesmukte verleidsters, die ons van den
rechten weg afleiden, en op kromme paaden heenen voeren, paaden die tot ons
verderf uitloopen.
Veelen, die door overmaat van lijden tot uitersten overgaan, vooronderstellen,
dat zij tot ongelukken, als 't ware, gebooren zijn; anderen wederom, die nog niet
ervaaren zijn in den zamenloop der wereldlijke gebeurtenissen, zeggen, dat zij
ongelukkig zijn, wijl hunne onschuldige wenschen dikwils in plaagen verkeeren!
Beiden beleedigen de Godheid: want als mensch moet ik bedenken, 't volheerlijk
werktuig eener nooit rustende almagt te zijn. Die scheppende almagt heeft ons niet
voortgebragt, om voorwerpen van rampspoed te weezen; - neen: daartoe is zij te
barmhartig, en de mensch met al te rijke vermogens begiftigd: - niets is geschapen,
dan tot een zeker van God voorbedoeld einde, en welk ander einde kan een genadig
weldoend God met den mensch voor hebben, dan hem volmaakter en gelukkiger
te maaken?
'Er zijn, wel is waar, zeekere voorvallen, die zommigen oppervlakkig zouden
kunnen doen oordeelen, dat God ons tot zekere rampen had voorbestemd, doch
dit is even zo ongerijmd, als te veronderstellen, dat wij, in 't water springende, door
de voorzienigheid daartoe waren veroordeeld. 'Er zijn evenwel, hoor ik zeggen,
gebeurtenissen in de natuur en de regeering der wereld, die ons voorshands
toeschrijven ons bederf te zullen berok-
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kenen: dan hierop antwoord ik: dat het Opperwezen den dwaazen en onberaden
sterveling, door zijn eigen onverstand, tegenspoeden doet ondergaan; niet, om hem
onder 't juk derzelven te doen bezwijken, maar, deels, om hem voor zijnen euvelmoed
te straffen, deels, om hem bedagtzaamer en dus gelukkiger te maaken. Derhalven
hebben wij, in steede van ons over den tegenspoed te beklaagen, altijd, en wel
voornaamlijk wanneer wij op deszelfs heilzaame gevolgen letten, millioenen iedenen
tot onophoudelijke dankbaarheid aan God, wiens daaden wij moeten aanmerken,
als gewoogen in de waagschaal der Regtvaardigheid, en gelouterd in de smeltkroes
eener onnaspeurlijke alwijze voorzienigheid. - Alle ontmoetingen die ons bejegenen,
en alle zaaken die ons overkomen, zijn afgemeeten met den maatstok des oppersten
Rechters; en 't is onze taak den weg der deugd te bewandelen, om ons zelven te
bevrijden van de schadelijke gevolgen der ondeugd.’

De jonge Reiziger door Nederland, zynde een verzameling van
Brieven, waarin al het merkwaardige der zeven vereenigde
Gewesten is by een verzamelt, en doormengd met zodanige
gebeurtenissen en gesprekken, als den Schryver in zyne Reize
voorkwamen. Eerste Deel. Uitgegeeven door Jan A. Backer. Te
Amsterdam by M. Langeveld, 1789. In gr. octavo.
Men bemerkt, op het doorbladeren deezer Brieven, terstond vry duidelyk, dat
derzelver postroute geweest is van des Schryvers verblysplaats na de Drukpers,
en dat de Reiziger, in het trekken van de eene plaats na de andere, aan geene
lichaamsvermoeijingen is bloot gesteld geweest. Een stil Boekvertrek, met den
noodigen voorraad, was de geschiktste plaats voor deezen schryvenden Reiziger.
Zodanig eene manier van reizen heeft zekerlyk een groot voordeel, boven het
vaaren, ryden, enz., om dat men steeds alles met bedaardheid nagaan en
naauwkeurig optekenen kan. Doch van dit voordeel schynt onze Reiziger zich juist
niet zeer bediend te hebben. 'Er straalt veeleer een verbaastende schryftrant in
zyne Brieven door, uit hoofde van welke zyne berigten gemeenlyk oppervlakkig en
in verscheiden byzonderheden zeer gebreklyk zyn: hierby komt nog, dat hy nu en
dan, schoon zyne Brieven, naar uitwyzen van den inhoud, althans na het afloopen
van 't jaar 1787 geschreeven zyn, melding maakt van deeze en geene
byzonderheden, als door hem gezien en opgemerkt, die al voor jaaren grootlyks
veranderd of geheel verdweenen zyn. Ten aanzien van het plaatskundige in
Nederland, en 't geen daar toe betrekking heeft, zal de Leezer derhalven in dit
Geschrift de vereischte voldoening niet vinden; dan daar deszelfs Opsteller, in het
zogenoemde Reisverhaal, etlyke byzondere ontmoetigen en gesprekken over
veelerleie soort van ontwerpen ingevlogten heeft, waaronder hier en daar nog al
een geestige trek voorkomt, zo mag
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men 't plaatzen by die Boeken, welken men in een ledig uur doet strekken tot een
soort van tydverdryf, dat nog min of meer zyne nuttigheid kan hebben.

De beginselen der Aardklootkunde, voor de Jeugd bevattelyk,
vermakelyk en nuttig gemaakt. Eerste Deel. Door S. van Emdre,
Lid van verscheiden Maatschappyen der Geleerdheid, en Predikant
te Wageningen. Te Utrecht by H. van Otterloo, 1789. Behalven het
Voorwerk 308 bladz. in gr. octavo.
Een leerzaam Handboek, waar van dezulken, dien de opvoeding der Jeugd is
aanbevolen, een nuttig gebruik kunnen maaken, terwyl het der Jeugd de voornaamste
kundigheden, die tot het aanleeren deezer Weetenschap behooren, op een
geleidlyken trant, by manier van aangenaame gesprekken, inboezemt. De twee
eerste gesprekken verleenen den Kinderen een denkbeeld van de gedaante en
grootte der Aarde; verklaaren hun het gebruik en den dienst der Cirkelen, die zy op
de Waereldkaart in agt hebben te neemen, en doen hen opmerken, wat zy omtrent
de verdeeling der Aarde in Land en Water, mitsgaders de daartoe betrekkelyke
benaamingen, behooren gade te slaan. Een hierop volgend gesprek ontvouwt hun
de verdeeling der Aarde in vier groote Waerelddeelen, en geeft hun tevens een
verslag van derzelver bevolking; de verscheidenheid van taal en koleur der
bewooneren, mitsgaders van de hoosdgodsdiensten, en de meest verschillende
Regeeringsvormen der voornaamste Volkeren. Na de overweeging van dit algemeene
betreffende de Aarde is de vierde Zamenspraak geschikt, ter voordragte van 't geen
men omtrent ons Waerelddeel, Europa, over 't geheel dient te weeten. En wyders
behelzen nog acht Gesprekken een verslag van 't merkwaardigste, dat ter algemeene
kennisse van de voornaamste Europische Landen vereischt wordt; als daar zyn de
Nederlanden, en byzonder onze Republiek, Groot-Brittanje en Ierland; Deencmarken
en Noorwegen; Zweeden; Duitschland en de aangrenzende Ryken; Pruissen en
Poolen; Rusland in Europa, Hongaryen met de aangrenzende Landen, en Turkye
in Europa; waartoe het eerste Deel van dit Werk zig bepaalt; blyvende het gewag
van 't overige uitgesteld tot eene laatere behandeling van de andere Waerelddeelen.
Aan ieder deezer Gesprekken, waar in de Eerwaarde van Emdre de vatbaarheid
der Kinderen, en 't geen hun ten leerzaam vermaak kan dienen, mitsgaders ter
Godsdienstige kundigheden kan opleiden, zeer wel in 't oog gehouden heeft, hegt
onze Autheur eene beknopte Les, bestaande uit korte Vraagen en Antwoorden, by
manier van een uittrekzel uit het verhandelde, die de Jeugd ligtlyk van buiten kan
leeren; en waarvan men zig, als ter herhaalinge van het voorgaande, met vrugt kan
bedienen; vooral wanneer de Onderwyzer geschikt is, om die en soortgelyke
ondervraaging tot eene recht aangenaame oesening voor de leergierige Jeugd te
maaken.
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Nieuwe Algemeene Vaderlandsche
Letter-oefeningen.
G. de Haas, Academische Verhandelingen. Uit het Latyn vertaald.
Door J. Amersvoordt. Te Amsteldam, by Wessing en Allart.
Behalven het Voorbericht, 294 bladz. in gr. octavo.
Ene verzameling van acht oordeelkundige Verhandelingen; dienende ter ophelderinge
van enige plaetzen in de Schriften des Nieuwen Testaments, welker verklaring den
Uitleggeren moeite baert. De hier in overwoogene voorstellingen zyn, Matth. XIX.
24. vergel. met vers 26. Matth. XXIII. 15. Joh. XVI. 26. 1 Cor. XI. 10. Luc. XIII. 31-33.
XVII. 5-10. Matth. XXIV. en Matth. V. 21, 22. Over ieder dezer plaetzen deelt de
tael- en oordeelkundige de Haas zyne bedenkingen mede, zo ten aenzien der daerin
voorkomende spreekwyzen, als met opzicht tot het verband der redeneeringe, en
het rechtmatige gebruik, dat men 'er van te maken heeft. - Soortgelyke plaetzen
zyn, als bekend is, aen verschillende uitleggingen onderhevig, en des vorderen
onderzoekingen van dien aert, de overweging en wederlegging veler bedenkingen
van vroegere verklaringen, en genoegzame staving van die opheldering, welk men
zelf de beste agt: dat aen de ene zyde een geest van bescheidenheid, en aen de
andere zyde ene groote oplettendheid, vereischt. Men vind dit in zodanige Schriften
maer al te dikwils verwaerloosd; 't welk dezelve dan min nuttig of ook wel schadelyk
maekt: dan hiertegen is onze Autheur bestendig op zyne hoede geweest; des 'er
noch bitterheid noch waenwysheid in zyne schryfmanier doorstrale. Zyne
bedenkingen tegen andere uitleggingen toonen ene bedaerde overweging, en de
voorstelling zyner eigen gedachten doet ons zien de onpartydige werkzaemheid
van een geest, die na waerheid zoekt; en 't geen hy, in 't naspooren van 't geen
duister was, ter ophelderinge oordeelt gevonden te hebben, niet op een beslissenden
toou, maer onder het voorkomen van die waerschynlykheid, onder welke het zich
aen
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hem opdoet, der beoordeelinge van des kundigen overgeeft. Uit dien hoofde zullen
liefhebbers van dergelyke onderzoekingen in dit Geschrift ene gevallige aenleiding
vinden, om hunnen geest met vermaek nuttige stoffen ter werkzaemheid te verlenen.
- Men sla, ten voorbeelde hiervan, het oog op zyne verklaring van 's Apostels voorstel
1 Cor. XI. 10, in deszelfs verband en naer het bedoelde van den Apostel. De
opmerkzame de Haas heeft dit onderwerp uitvoerig behandeld; wy zullen, om niet
te breed uit te weiden, alleen op het hoofdzaeklyke stille staen, en bevelen voorts
de nadere lezing van 't stuk zelve, dat der overweginge waerdig is.
Naer de vry algemeen aengenomen verklaring der Apostolische redeneeringe,
zou de Apostel ten oogmerke gehad hebben, der Corinthische Gemeente te doen
opmerken, ‘dat het den mannen betaamde met ontblooten hoofde, den vrouwen
daar en tegen met een hoofddeksel, in de heilige bijeenkomsten te verkeeren.’ Dan
als men den staet des geschils nagaet, word men veeleer geleid om te denken, dat
Paulus dit heeft willen inscherpen, ‘dat het voor geen Mannen, maar alleen aan
Vrouwen voegt, met opgebonden hairen in het openbaar, en vooral in de heilige
bijeenkomsten, te verschijnen.’ De Apostel naemlyk heeft het oog op de
zamenvlegting en de omwinding der hairen, volgens de manier der Vrouwen, dat
ook onder verwyfde Corinthische Mannen stand greep; het gezegde van den Apostel
in 't algemeen, en zyne uitdrukking van lang hair te dragen of zich te dekken, (dat
hier gelykluidende spreekwyzen zyn,) in 't byzonder, slaet in dezen niet blootlyk en
onbepaeld op een bedekt hoofd, maer heeft bepaeldlyk betrekking tot een hoofd,
dat opgekamd, en, gelyk wy nu zeggen, gekapt is. Paulus is des hier eigenlyk
voornemens te betoogen, dat met opgebonden en opgesierden hoofdhairen te
verschijnen, wel aan Vrouwen voegt, maar niet aan Mannen. Vermoedelyk was dit
stuk, van met zo een opgeschikt hoofd in 't openbaer, en vooral in de heilige
byeenkomsten, te verschynen, in de Corinthische Gemeente, ten aenzien beide der
Mannen en der Vrouwen, zo hevig verschillend begrepen, dat het op twisten en
krakeelen uitliep: het welk dan Paulus beweegt, om 'er zich bepaeldlyk over uit te
laten, en te toonen, wat men daeromtrent in agt behoorde te nemen.
Wanneer men nu verder naeuwkeurig gadeslaet de woorden vs. 10, volgens onze
gewoone vertaling, daarom moet
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de vrouwe een macht op het hoofd hebben, om der Engelen wille; doch beter vertolkt
op deze wyze, gevolglijk behoort de vrouwe een [wettige] macht over het hoofd te
hebben, door der Engelen wille; zo bezeft men dat de Apostel hier een besluit uit
het voorgaende trekt: dat de spreekwyze van macht over het hoofd, dat is over het
hoofdciersel, te hebben, insluit, dat het ener vrouwe vrystae, om daeromtrent op
ene haer welvoegelyke wyze te handelen; en eindelyk dat de Engelen, wel te
verstaen de Opzienders der Gemeente, haer zulks behooren toe te laten, zonder
haer die macht of dat recht te betwisten. Achtervolgens deze opmerkingen, zal de
zin der woorden van Paulus hier op uitkomen. Derhalve moet de Vrouw, 't zij ze
gehuwd of ongehuwd zij, eene wettige, dat is eene zekere binnen de wet van
zedigheid bepaalde macht over haar hoofd hebben, naamlijk om haar hoofdhair op
te sieren en te vlechten; en de Engelen der Gemeente moeten haar in het gebruik
dier macht niet verhinderen, maar haar toelaaten, om zig daarvan te bedienen.
Deze is de verklaring welke onze Uitlegger van dit voorstel geeft, en hy legt het
'er verder op toe, om aen te toonen, dat dezelve overeenstemt met en beantwoord
aen den letterlyken zin der woorden, den staet des geschils, den oorsprong der
twist, en het geheele verband met het voorgaende en volgende: welk een en ander
hy tegen enige bedenkingen, welken men zou mogen aenvoeren, voorts verdeedigt.
- Begeert men wyders nog het voorgestelde tot een leerstellig gebruik te doen
dienen, zo kan men 'er, zyns oordeels, de volgende waerheden uit afleiden.
‘1. Dat de zulken het spoor der waarheid en het recht verstand van PAULUS
woorden bijster zijn, die uit dit hoofdstuk, en bijzonder uit onze textwoorden, hebben
getracht door te drijven, dat de Vrouwen in de dagelijksche verkeering, en
inzonderheid bij de openbaare gebeeden, het aangezicht met eenen sluijer behooren
te bedekken, en de lange hoofdhairen los te laaten nêerhangen; waartegen men
den mannen wilde voorschrijven, in de heilige vergaderingen met kort afgesneeden
hair, en ontdekten hoofde, tegenwoordig te zijn. 't Welk wij vooral daarom aanmerken,
vermits 'er in voorige tijden niet weinige Leeraars geweest zijn, die dit stuk den Volke
op de strengste wijze van den Predikstoel zelfs zochten in te scherpen: wel is waar
met een godvruchtig oogmerk, maar nogthands onvoorzichtig en onbedacht. En zij
zouden de moeite, van deze vermaningen met zo veel vuurs voor te stellen,
ongetwijffeld gespaard hebben, in-
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dien zij wel opgemerkt hadden, dat de Apostel hier niet blotelijk spreekt van het
hoofd te dekken of te ontblooten; maar van de hoofdhairen met een zekere
oplettendheid al of niet te bezorgen; - ook niet van de lokken af te snijden of nêer
te laaten hangen; maar van dezelve, zo als een man voegt, zonder bijzondere zorg
en tooi te draagen, of die in de eene of andere gedaante ter dekking van het hoofd
te vlechten en op te binden; - met een woord, dat de Apostel hier alleen verhandelt,
wat in dit opzicht voor Man en Vrouw betamelijk zij.
2. Dat het aan de waardigheid of voortreflijkheid van de manlijke, boven de
vrouwlijke sexe, geen de minste vermindering toebrengt, dat aan hun minder dan
aan de Vrouwen, in het aanwenden van lichaamssieraad toegelaaten is: vermids
die macht, welke de Vrouwen in deze zaak hebben, (mids dat derzelver opschik de
maat, en het gebruik eener wettige macht, niet te buiten gaat,) zeker zich zo ver
niet uitstrekt, dat zij zich boven den Man verheft, maar dat zij hem, wien eene
onhebbelijke en slordige houding zijner Vronw tot smaad zou strekken, integendeel
de behoorlijke eer bewijze.
3. Dat de Leeraars der Kerke niet alleen op het inwendige, en 't geen den toestand
der ziel betreft, moeten acht geeven, maar ook op het uitwendige, en 't geen het
lichaam betreft. En dat zij, met aflegging van alle eigene en hersenschimmige
denkbeelden, zich daarop moeten toeleggen, dat de wettige orde in de gemeente
in acht genomen; en alle ergernissen, die uit eene onbetamelijke of onvoegzame
lichaamshouding in de gemeente kunnen voordvloeijen, geweerd worde.
4. Dat een ieder zorgvuldig toe te zien hebbe, dat het voorkomen van het hoofd
en lichaam zoodanig zij, als dan zijne sexe voegt; en dat beide Mans- en
Vrouwspersoonen de paalen niet overschrijden, die de wet der eerbaarheid en
welvoeglijkheid voorschrijft. Dus is het schande voor een Vrouw, als zij, met
verwaarloozing en achterlating van die vercierselen, waar door zij, volgends de
oude Vaderlijke zeden, van de Mans te onderscheiden is, de Manlijke sexe, als 't
ware, wil naäapen. - Niet minder stof levert deze vermaning van PAULUS, aan de
andere zijde, op, ter onderrichting en bestiering voor de Mans van onzen leeftijd.
Deze toch hebben zich van vrouwelijk sieraad, dat hun tot de grootste oneer strekt,
op het naauwste te wachten; en van die soort van keurige netheid, waar-
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door de manlijke achtbaarheid tot verwijfde weekheid overslaat en ontaart. Dan dit
verder uit te haalen, zou ons te lang ophouden.’

Ledige Uuren, besteed tot nuttige overdenkingen; door J. van Eik,
Predikant. Tweede Stuk. Te Amsterdam by M. de Bruin, 1790.
Behalven het Voorbericht, 200 bladz. in gr. octavo.
In dit tweede Stukje, het welk vier Overdenkingen behelst, gaen de drie eersten
over enige byzonderheden, in het geschiedverhael van 's Menschen val, naer de
aentekening van Mozes, Gen. III. - De eerste behelst een onderzoek na de slang
van welke Mozes gewag maekt, en waerdoor Eva, volgens 2 Cor. XI. 3, bedroogen
werd. De Eerwaerde van Eyk is van oordeel, dat men in dezen niet hebbe te denken
op ene ware slang, door den Duivel bezield, nog op de gedaente ener slange, door
den Duivel aengenomen, maer veeleer alleen op den Duivel zelven, door Mozes
en Paulus met den naem van slang benoemd. - Vervolgens vestigt hy de aendacht
op de uitdrukking Gen. III. 8, en zy hoorden de stemme des Heren Gods, wandelende
in den Hof, aen den wind des daegs. Dit voorstel verklaert onze uitlegger van 't
ontstaen van ene hevige onweersbui; die op 't onverwachtst, terwyl het luchtsgestel
alvoorens nog zyne dagelyksche of gewoone helderheid had, in donderslagen en
bliksemstralen, verzeld van hagel, stormwind en regen, het hart van Adam en Eva
met schrik vervulde. Het komt hem waarschynlyk voor, dat Adams tael vs. 10, Ik
ben naekt, daerom verbergde ik my, op het gevoelig treffen dier onweersbuie, op
zyn naekte lichaem slaet; en hy is niet vreemd van te denken, dat dit onweer, in 't
welke God verscheen, met deszelfs geduchte uitwerkzelen, het middel, en als de
magtige hand van God was, waerdoor zy, op het aengekondigde vonnis, uit het
Paradys verdreven werden: welk laetste hy echter, voor als nog, niet hooger opgeeft,
dan als eene losse bespiegeling. - Wyders verleent zyn Eerwaerde ons, in de derde
Overdenking, nog enige aenmerkingen rakende het vonnis over den Duivel, als des
Menschen Verleider, geveld, Gen. III. 14, 15. - En eindelyk voegt hy, by deze drie
behandelde onderwerpen, die zeer verschillend ingezien kunnen worden, zonder
dat 'er
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de Godsdienstleer enig nadeel by lyde, ene overdenking die meer regelrecht onzen
Christelyken plicht betreft. Dezelve gaet namelyk over het bestuur door den Apostel
Paulus, omtrent het gebruik van des Heren heilig Avondmael gegeven, 1 Cor. XI;
en wel inzonderheid vs. 28 en 29. De menscht beproeve zich zelven, en ete alzo
van het brood en drinke van den drinkbeker; want die onwaerdiglyk eet en drinkt,
die eet en drinkt zichzelven een oordeel, niet onderscheidende het lichaem des
Heren.
Na ene beknopte ontvouwing van 't wangedrag der Corinthische Christenen
omtrent het Avondmael, met ene navorsching der oorzaken van 't zelve, en ene
aenwyzing van de voorzichtige manier op welke de Apostel het zelve tegengaet,
verledigt zich de Eerwaerde van Eyk tot het overwegen der gewoone verklaringe
van 's Apostels woorden, vs. 28 en 29: en legt het 'er op toe, om te toonen, dat
Paulus zo met gesproken heeft, noch heeft kunnen spreken, als zyne woorden
meestal opgevat worden. En aen een bondige wederlegging hiervan hecht hy ene
oordeelkundige verklaring van des Apostels voorstel; welke in 't hoofdzaeklyke hier
op uitkomt.
Onwaerdiglyk te eten en te drinken is niet betreklyk tot de waerdigheid of de
onwaerdigheid van den persoon als persoon, of deszelfs wettig regt; maer op de
wyze van zulks te doen; het behoort naemlyk indiervoege te geschieden, als de aert
der zake medebrengt, als het gewigt en de waerdigheid der plegtigheid vordert. Die
hier omtrent nalatig is, en zulks niet in agt neemt, die gedraegt zich onwaerdig; niet
onderscheidende het lichaem des Heren. Als iemand, zouder ene ernstige
overweging van 't Godsdienstige einde, waertoe deze plegtigheid geschikt is, tot
het Avondmael nadert, als tot ene gewoone maeltyd, dan maekt hy de behoorlyke
onderscheiding niet tusschen dit brood, dat door Godlyke instelling het lichaem des
Heren betekent, en het brood dat men dagelyks tot voedzel gebruikt. Hy gedraegt
zich des onwaerdig, door geen onderscheid te maken tusschen de hooge einden,
waer toe men aen des Heren tafel zamen komt, of aen zyn eigen tafel of dien zyner
vrienden gaet aenzitten. Zodanig een eet en drinkt zichzelven een oordeel, die haelt
zich door dit zyn wangedrag de Godlyke straf op den hals, die zommigen onwaerdige
Avondmaelgangers te Corinthe reeds ondervonden. De Apostel wil 'er niet mede
aenduiden, dat dan in dat brood en dien wyn ene sap en bloedverdervende kragt
lag;
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des hun eten en drinken ene dadelyke en natuurlyke oorzaek van hunne drankheid
wierd. Maer hy beoogt 'er mede hen te doen opmerken, dat zy die buitengewoone
ziekten en krankheden, welken toen onder hen heerschten, niet hadden toe te
schryven aen enig verderf in de lucht of andere natuurlyke oorzaken; maer te
beschouwen hadden, als ene onmiddelyke bezoeking van God, als een regtvaerdig
oordeel, dat hen trof van wegen het onwaerdig gebruik van des Heren Avondmael.
Wanneer nu de Apostel, ter afwendige en verdere voorkominge hiervan, dat
voorzichtige bestuur geeft; de mensch beproeve zichzelven, en ete alzo van het
brood en drinke van den drinkbeker, dan zekerlyk ‘bestaat die zelfsbeproeving,
welke hij vordert, niet in een onderzoek of men waardig is, of men als een geloovige
recht heeft om het Avondmaal te gebruiken; maar in een onderzoek of men het
waardiglijk gebruiken kan: een onderzoek, gepaard met eene werkdaadige toeleg,
om zich van alles te ontdoen, wat hier in den weg is, zijn geheel harte en wandel
zo te regelen, dat men op eene deeze hooge instellinge waardige wijze omtrent
dezelve verkeert.’ - Zeer gepast merkt onze Schryver hier aen, dat men des Apostels
vermaning dus hebbe in te vullen of te verstaen: de mensch beproeve zich zelven,
en ete alzo, [te veten als zulken die zich beproefd hebben, als beproefde menschen.]
En dit zo zynde, volgt 'er, gelyk hy met regt aenmerkt, van zelfs uit, ‘dat Paulus eene
zelfbeproeving bedoelt, door welke men niet maar onderzoekt, of men recht heeft,
of men bekwaam is om waardiglijk te eeten en te drinken; maar eene zelfbeproeving,
door welke men zich bekwaam maakt, zijne aandacht, wil, geneigtheden, alle zijne
vermogens regelt en bepaalt, om waardiglijk te kunnen eeten.’ - De Eerwaerde van
Eyk versterkt deze zyne uitlegging, door de aendacht te vestigen, op het gebruik
en de ware betekenis van het woord hier door den Apostel gebezigd. Het is zekerlyk,
in de eerste plaets ontleend van de werkmeesters in goud en zilver, die gewoon
zyn deze metalen, om te weten of ze echt of vervalscht zyn, op den toetssteen te
beproeven; dan 't bepaelt zich niet tot dit toetzen, maer 't is ook betreklyk tot het
louteren dier metalen; mitsgaders tot het temperen van dezelven, waerdoor ze tot
dat alloy gebragt worden, het geen men 'er in vereischt, om bekwaem te zyn tot het
verschillend gebruik waertoe ze dienen moeten: het
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geen de konstenaers heten, het op zyn gehalte of proer brengen.
‘Ik neeme derhalven, zegt hy, het woord beproeven hier in de ruimste, in de
volkomenste betekenisse, waarin het kan genomen worden; en wil derhalven de
betekenisse van onderzoeken niet geheel uitgesloten, maar ook die van louteren,
zuiveren en bekwaam maaken, 'er bijgevoegd hebben; zo dat des Apostels meening
hierop in het gemeen zal neêr komen. Het is niet genoeg geloovige Korinthiers, dat
gij recht hebt, om ten Avondmaal te gaan, en u van dezen plicht van Godsdienst,
door eene gezette waarneeming, kwijt; gelijk bij alle plichten, zo komt het ook
bijzonder bij dezen 'er op aan, hoe gij denzelven verricht Gij bezondigt u toch
grootlijks, wanneer gij onwaardiglijk eet en drinkt, en wilt gij niet in 't zelve oordeel,
dat anderen treft, vallen, wilt gij niet, dat dit oordeel ter algemeene verwoesting in
de Gemeente voortgaat; weest dan omzichtig, en handelt met uw zelven op gelijke
wijze, als de werkmeesters met het goud en zilver handelen; tracht, door een ernstig
onderzoek, de waare gesteldheid van uw hart en wandel te ontdekken, zoekt u te
ontdoen van den schadelijken weg, die bij u gevonden word; uw verstand, oordeel
en wandel te zuiveren van alles, waardoor gij tot hier toe onwaardiglijk at en dronk;
en tracht integendeel, door gezuiverde kennis, levendig geloof, en werkzaame liefde,
u bekwaam te maaken, om waardiglijk te kunnen eeten en drinken.

Leerredenen over verschillende onderwerpen, door C.G. Saltzman.
Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Amsterdam by J.R. Poster, 1789.
Behalven het Voorbericht, 180 bladz. In gr. octavo.
Een zestal onderwerpen word in deze Leerredenen behandeld: (1.) de eenzaemheid;
(2.) het wandelen; (3.) de genengten der Christenen; (4.) de vreugde van Elizabeth
en van hare Vrienden by de geboorte van Joannes; (5.) het liefdeloos oordeelen
over andere menschen; en (6.) de treurigheid van een Christen over zyne zonden.
Des Schryvers bedenkingen over ieder dezer onderwerpen zyn alleszins leerzaem,
en by uitstek geschikt om verstandige denkbeelden van de Christelyke Zedeleer in
te boezemen, ter bevorderingen der handhavinge van onzen redelyken Gods-
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dienst; welks aenminnigheid hier uit onderscheiden gezichtspunten levendig
voorgesteld, en op ene innemende wyze aengeprezen word. Uit hoofde dezer
maniere van voorstellen, behoort de Leeraer Saltzman niet onder die strenge
Predikers, welken de menschen lasten opleggen, zwaer om te dragen, en die zy
zelven met één hunner vingeren niet aenraken; dan hierom echter is hy niet te
verdenken van voedzel te geven aen de losbandigheid. Ver van daer! Het denkbeeld
alleen, dat men zyne leerwyze zo schandelyk zou kunnen misbruiken, is genoeg
om hem op te wekken ter ernstige waerschuwinge om ons daer voor te wachten.
Hier van geeft hy ene uitstekende proeve, in 't slot zyner Leerreden, tegen het
liefdeloos oordeelen over andere menschen, welke wy hier te eerder mededeelen,
om dat ze ook in vele andere soortgelyke gevallen te stade kan komen; nadien 'er
maer al te veel menschen gevonden worden, die ligtlyk tot zulk een misbruik van
de verstandlyke Zedeleer overslaen. - Onze Leeraer naemlyk had, by de overweging
van 's Heillands lesse, Luc. VI. 36-42, inzonderheid aengetoond, hoe menigwerf
men zich schuldig maekt aen ene verregaende liefdeloosheid, door geoorlofde
bedryven ongeoorlofd te verklaren; het onschuldige of ten minste verschoonbare
als strafwaerdig te beschouwen; kleine faelgrepen te vergrooten; iemand om eene
onoplettendheid in zynen wandel, of om een grover mispas, terstond voor een
godloos mensch en onchristen te houden; mitsgaders de rampen, die onzen
medemensch treffen, onbezonnen aen te zien, als straffen, die hem om zyne
euveldaden overkomen. Zyne voorstellingen deswegens in verscheiden
byzonderheden, met een geest van inschiklykheid, ontvouwd hebbende, doet hem
de vrees van misbruik, deze zyne Leerreden, met de volgende gepaste vermanende
aenspraek, besluiten.
‘Alhoewel ik nu volkomen overtuigd ben, dat ik niets gesprooken heb, dan 't geen
strookt met den zin van onzen Zaligmaaker, die de rechter van ons allen is, vreeze
ik echter, dat myne welmeenende lessen zeer kwalyk zullen uitgelegd worden.
Wanneer de vroome zynen onchristelyken vriend over zyn toorn of de onkuischheid,
waaraan hy zich schuldig maakt, bestraffen zal, dan zal die misschien antwoorden:
“Ach! wat wilt gy my daarover veel zeggen? dit is eene fout van myn temperament;
't is immers nog onlangs op den predikstoel gezegd, dat de fouten van het
temperament geen zonden zyn.” Maar zo het gezegd is, is 't zekerlyk van my niet
geschied. Ik heb wel gezegd, dat
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het temperament geen zonde is, maar niet dat de fouten, waartoe ons temperament
overhelt, onzondig zyn. Gy zyt, by voorbeeld, van natuure driftig; - dit is onschuldig.
Maar zo gy niet waakt over uwe drift, en u daardoor laat vervoeren tot
onverzoenelykheid en wraak, dan is 't zeker zondig. - Wanneer de getrouwe vader
zynen zoon bestraffen zal, dat hy in kwaade gezelschappen danst, of zynen
kostelyken tyd, waarin hy den grond tot zyn toekomend geluk zoude leggen, met
speelen doorbrengt, zal hy antwoorden: “Val my toch niet lastig! daar is nog onlangs
over gepredikt, dat speelen en danssen onschuldig is.” Maar wie heeft dit gepredikt?
Ik weet het althans niet. Ik heb, gy allen weet het nog, te kennen gegeeven, hoe
veele zwaarigheden beide deeze vermaaken in hebben: ik heb die geenen openlyk
gepreezen, die zich daarvan onthielden, en alleenlyk herinnerd, dat zy geen recht
hadden, om die geenen terstond voor kinderen des duivels te houden, die zich
somwylen vermaaken met danssen en speelen. Volgt daaruit dan, dat een vader
niet durft spreeken, als hy ziet dat zyn zoon zich door diergelyke vermaaken
ongelukkig maakt? - Wanneer een andere vader zyn ongenoegen toont, dat zyn
kind met verdachte onkuissche persoonen verkeert, of anderszins
buitenspoorigheden bedryft, zal het misschien heeten: “O! de vroomste menschen
doen niet anders: - waarom zult gy 't my dan kwaalyk neemen? Zodanige zonden
kunnen zeer wel met de vroomheid bestaan.” Maar welk eene nieuwe leer is dit?
Heb ik die beweerd? 't Is waar, dat vroome menschen misslagen hebben; - 't is
waar, dat de vroomsten tot de grootste zonden vervallen kunnen: - de heilige Schrift
leert zo wel het een als het ander. Maar geeft ons dit een recht om onze zonden te
ontschuldigen? Hebt gy vergeeten, dat ik gezegd heb, dat een vroome niet meer
vroom is, zo dra hy in groove zonden vervalt, en dat hy zyne straffen niet ontgaan
zal? Wanneer gy, roekelooze! ziet, dat een man, die anderszins eenen goeden
bedaarden gang heeft, struikelt - valt - een been breekt; - moet gy dit dan ook doen?
- Waarom wilt gy dan de geenen nabootzen, die zich, door hunne onvoorzichtigheid,
de strenge straffen van den rechtvaardigen God berokkenen?
Eindelyk zullen veelen denken; de hemel zal zekerlyk vry vol worden, wanneer
de speelers en danssers, de menschen, die zonder overleg handelen, zelss groove
zondaars, niet zullen verdoemd worden. Gy verstandigen, onder myne
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hoorders! zyt getuigen, dat ik dit niet geleerd heb. Dit is zeer zeker, dat wy allen
eerlang onzen rechter zullen vinden. God zal eenen iegelyken de plaats aanwyzen,
die hy waardig is. Dit alleen heb ik gezegd; dat menschen niet in het ampt van God
treeden, en over hunne zondige broeders het vonnis vellen moeten.
O myne Vrienden! in plaats dat gy uwe oogen altyd vestigt op de fouten van
andere menschen, ziet veelmeer op u zelven, op uw hart en uwen wandel! Een
ieder zal hier genoeg vinden te berispen en te verbeteren. “Een ieder doe eerst den
balk uit zyn oog, en zie dan toe, om den splinter weg te doen, die in zyns broeders
oog is.” In plaats dat wy onze medechristenen hunne misslagen geduurig verwyten,
laat ons liever hunnen val tot onze waarschouwing gebruiken, dat wy te waakzaamer
over ons hart en over onze daaden zyn! “Broeders! indien ook een mensch overvallen
ware door eenige misdaad, gy, die geestelyk zyt! brengt den zodanigen te recht
met den geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelven, op dat ook gy niet verzocht
wordt!” Amen.’

Aaneengeschakelde Verklaaring van den Heidelbergschen
Catechismus; met eenige tusschengevoegde Aanmerkingen, tot
nutte stichting die in het Geloof is, door B. Ouboter. Rustend
Leeraar van Woubrugge. Eerste Deel. Te Amsterdam by M. de
Bruyn, 1790. Behalven de Voorreden 516 bladz. In gr. octavo.
In deze Verklaring van den Heidelbergschen Catechismus, legt de Eerwaerde
Ouboter het 'er byzonder op toe, om het leerstellige onderwys, zo als het
voorgedragen word, in deszelfs verband te ontvouwen, en den Lezer op te leiden,
om de Godsdienstige waerheden, geloovig, met toepassing op zich zelven, te
omhelzen, ten einde het den rechten invloed hebbe op de betrachting. In dien smaek
verklaert hy het leerstellige met zeer veel naeuwkeurigheid, onder 't nagaen der
betrekkinge die de aengewezen waerheden tot elkander hebben; en aen de
voorstelling hiervan hecht hy zyne daeruit afgeleide aenmerkingen ten toepaslyken
en betrachtenden gebruike, welken hy ten ernstigste aendringt. Uit hoofde dezer
byzondere inrichtinge kan 's Mans arbeid, waerin alleszins een opmerkzame geest
doorstraelt, nevens andere verklaringen van
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dezen Catechismus, voor de Leden der Kerke nuttig zyn. - Het thans afgegeven
eerste Deel gaet over de eerste XIX Vragen, die zyn Eerwaerde wat uitvoeriger
behandeld heeft; om de ontvouwing daer van ten grondslage te leggen, waer op hy
de verklaring der volgenden kan bouwen, die hy dan gevolglyk beknopter kan
ophelderen. In zyne Voorreden maekt hy hier van reeds melding, om voor te komen
de verbeelding, dat het Werk zeer omslagtig zou worden; waertegen hy den Lezer
verzekert, vastlyk voorgenomen te hebben alles in drie Deelen te besluiten.

De groote Catechismus, of de hoofdsomme der Godgeleerdheid,
by vragen en antwoorden verklaard: in den jare 1562 opgesteld,
door den beroemden Z. Ursinus, en nu eerst uit het Latyn vertaald.
Te Amsterdam by M. de Bruyn, 1790. Behalven het Voorberigt, 115
bladz.
Nademael de Paltzische Godgeleerden zich, in 't vervaerdigen van den
Heidelbergschen Catechismus, boven al bediend hebben van den voorafgeganen
arbeid van den beroemden Ursinus, die een grooten en kleinen Catechismus had
opgesteld, zo verdienen deze Leerboeken de algemene opmerking van hun, die
den Heidelbergschen Catechismus beoefenen. Ter dier oorzake is men ook al over
verscheiden jaren bedagt geweest, om beide deze Stukjes den Nederduitschen
Lezer in handen te geven: 't welk ten aenzien van den kleinen Catechismus diestyds
reeds werkstellig gemaekt, en nu insgelyks met de overzetting van den grooten
voltrokken is: het welk den genen, die het oorspronglyk Latynsche niet kunnen
gebruiken, in hunne catechetische oefeningen te stade kan komen.

Kort begrip der Leerstukken en Gebruikelykheden der Roomsche
Kerk, door den zeer Eerw. Heer D. de Beaufort. Uit het Engelsch,
naar de tweede uitgave, in 't Fransch vertaald, door .... en
vervolgens in het Nederduitsch, door J. van Dyk, rustend Leeraar
en Prof. in de H. Godgel. te Maastricht. In 's Gravenhage by J.A.
Bouvink, 1790. Behalven het Voorwerk, 101 bladz. In gr. octavo.
Het oogmerk van den Eerwaerden de Beaufort, in 't opstellen van dit Kort Begrip,
was niet om dit on-
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derwerp, by manier van een Twistschrift, te behandelen, maer een duidelyk bericht
van de Roomsche Kerkleer te geven, en het verschil tusschen de Leer der
Hervormden en die der Roomschgezinden ten klaerste aen te wyzen; om den
opmerkzamen Lezer bekwaem te maken ter beoordeelinge van den staet des
geschils. Zulks kwam hem voor als den Hervormden beiden en den
Roomschgezinden dienstig; nademael de Hervormden gemeenlyk het Roomsch
Geloof te weinig kennen, en de Roomschgezinden meerendeels hunnen eigen
Godsdienst niet dan zeer onvolkomen verstaen. In dit bedoelde is de Schryver zo
wel geslaegd, dat het door hem aengevoerde zyne nuttigheid kan hebben, voor
allen, die enig belang in dat onderzoek stellen; en tot nog niet behoorlyk opgemerkt
hebben, hoe 'er, by ene verstandige kenze, te over gegronde reden zyn, om de Leer
der Hervormden, naer de leiding van Gods Woord, boven die der Roomschgezinden,
in onderwerping aen het zogenoemde gezag der Kerke, te omhelzen.
De Stukken, in dezen overwogen, zyn: 1. het Geloof; 2. de Heilige Schrift; 3. de
openbare Godsdienst; 4. het Misoffer; 5. de Transubstantiatie; 6. de Sacramenten;
7. het Vagevuur; 8. de Aflaaten; 9. de Heiligen; 10. de Beelden; 11. de Reliquiën of
heilige Overblyfsels; waar by, ten 12, nog komt ene ontvouwing van den aert des
Pausdoms, als vorderende ene ingewikkelde en blinde gehoorzaemheid aen de
Kerk; leerende, dat 'er buiten de Kerk geen zaligheid is, en bewerende de Oppermagt
van den Paus. - Het ongerymde van de leer en handelwyze der Roomsche Kerke,
omtrent ieder dezer Stukken, brengt de Eerwaerde de Beaufort den Lezer beknoptlyk
onder 't oog; waer van zyne volgende aenmerkingen over het Misoffer tot een stael
kunnen strekken.
‘De Roomsche Kerk houd staande, dat, in de bediening van elke Mis, Christus
waarlyk als een offerhande voor onze zonden geofferd word. De Kerkvergadering
van Trente spreekt Anathema uit, “tegen een iegelyk die ontkent dat men in de Mis,
(*)
aan God, een waar, en eigenlyk gezegd offer, opoffert.” Een wezendlyk zoenoffer,
in het welke het Lighaam van Jezus Christus, na de letter, alle dagen op nieuws
geofferd word.
De H. Paulus nogthans spreekt een gansch andere taal, in zynen Brief aan de
Hebreën; “niet op dat Christus zich-

(*)

Conc. Trident. Sess. 22. C. IX. Can. 1.
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zelven dikmaal zoude oposseren; - maar nu is Hy éénmaal in de voleinding der
eeuwen geopenbaard, om de zonde te niete te doen, door zyns zelfs offerande: met ééne offerhande heeft Hy in eeuwigheid volmaakt de geenen die geheiligd
worden. - Eene eeuwige verlossing voor ons verkregen hebbende. - Waar nu de
(*)
vergeving derzelve is, is 'er geen offerhande meer voor de zonden .
De Roomschgezinden onderscheiden, in de Mis, het Offer van het Sacrament;
de Priester offert het Offer, en het Volk deelt in het Sacrament: maar hoe geschied
dit toch in de stille Missen, waarin de Priester, zonder omstanders en zonder
toehoorders, de Mis doet? Ondertusschen zegt hy de geheele Mis op, en spreekt
de Geloofsbelydenis te wederzyde uit; hy zegent de Verbondstekenen, even als
waren 'er Ledematen tegenwoordig; hy spreekt tot het Volk als of het zelve voor
hem stond. - Dominus vobiscum. - Pax vobis. - Sursum corda. - Oremus. - Orate.
(de Heere zy met U. - Vrede zy U. - Heft uwe Harten naar boven. - Laten wy bidden.
- Bidt.) Bid voor ons! Voor wie? daar is geen mensch tegenwoordig. Is dit niet veeleer
eene bespotlyke dan eene godvrugtige daad? Is dit niet even als of iemand in eene
Kamer zonder Menschen kwam, en zeide: Myne Heeren ik ben uw Dienaar, ik hope
dat gy allen welvarende zyt.
De offerhande van de Misse is de grootste eerbewyzing, die het Schepzel zynen
Schepper kan toebrengen, met den Eeuwigen Zoon zynen Eeuwigen Vader tot een
offerhande op te offeren; en hy, die eene Mis laat doen, betoont, aan God, een
(†)
byzondere Eerbied, welke Hem ten hoogsten aangenaam is.’
‘Dit Werk is niet zeer kostbaar; de prys van eene byzondere Mis is, geloove ik,
vyftien stuivers; maar van wat prys die ook zy, een Priester zal, voor een gering
stuk geld, naar een byzonder Altaar gaan, zyn Misboek doorlopen, en het heilig
offer offeren, “den Eeuwigen Zoon aan den Eeuwigen Vader.”! En tot welk een einde
geschieden deeze Missen? Is dat altoos om de vergeeving der zonden te verkrygen,
en tot vrykooping der Ziele, pro redemptione animarum, gelyk het Misboek zegt?
Wel verre van

(*)
(†)

Heb. IX. 25, 26. X. 14. IX. 12. X. 18.
Idée du Sacerdoce et du Sacrifice de Jesus Christ par le R.P. de Condren, Superieur general
de l'Oratoire de Jesus.
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daar! 't is meestal voor het welgelukken eener onderneeming, - voor eene Reize,
&c. Is dit niet eene gruwelyke ontheiliging van het geene de Roomsche Kerk, als
de heiligste verborgendheid van haaren Godsdienst, schat!
En waartoe dienen die afzonderlyke Missen? Daar is geen vroom Catholyk, die
niet het een of ander gedeelte van zyne bezitting opoffert, om Missen te doen lezen
voor de ruste zyner Ziele, en om uit het Vagevuur verlost te worden. Zommigen
stigten eeuwigduurende Missen, en een ieder min of meer, naar maate zyner rykdom
en mildadigheid. Philippus de IV, Koning van Spanje, stigtte honderdduizend Missen
voor zich na zyn dood. “Christus nogthans heeft, met ééne offerhande, de verzoening,
(*)
voor het gantsche Menschelyk geslagte, te wege gebragt .” En ziet, hier moeten
honderdduizend Missen, voor de zaligheid van éénen Zondaar, gedaan worden!
Dan wie zal ons leeren, hoe veel Missen 'er moeten gedaan worden, om eene Ziel
uit het Vagevuur te redden? en wat 'er, indien men meer doet, als 'er voor nodig
zyn, met de overtolligen moet gedaan worden? Zyn dezelve nutloos? gewislyk niet;
want niets kan nutloos en vergeefs by God zyn, zegt ons de Roomsche Kerk. Zy
dienen dus om de Schatkist der verdienstlykheden van den Paus te vermeerderen.’
Ter ophelderinge van dit laetstgezegde dient, dat, gelyk onze Schryver wat lager,
van de Aflaten handelende, aentekent, dat de overtollige Werken, waer onder hy
niet ten onregte de overtollige Missen betrekt, de Schatkist der Verdiensten maken,
uit welke de Aflaten verleend worden. ‘Die overtollige Werken naamlyk zyn’, naar
(†)
de taal van Bellarminus, ‘niet vergeeten noch verlooren voor God, maar komen
by Hem in afrekening, tot verligting van de gelovige Roomsgezinden, in plaats van
boete in deeze, of in de toekomende Waereld, om hen uit het Vagevuur te verlossen:’
en deeze maken die Schatkist der Verdiensten, welke Jezus Christus, ter beschikking
(§)
van de Roomsche Kerk, dat is den Paus, als hoofd der Kerk en Stedehouder van
Jesus Christus, gelaten heeft. Want de Bisschoppen of Priesters kunnen daarover
geen bestelling maken, zonder toestemming van den Paus. De Religieuse Ordens
egter beweeren, ook een diergelyken schat van verdienstlykheden te bezitten,
verkregen door de uitmuntende

(*)
(†)
(§)

Heb. X. 14.
Bellarm. de Indulg.
Conc. Trident. Sess. XXV.
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heiligheid van zommige hunner Monniken; deeze gebruiken ze ook, en dragen ze
over aan zulke van hunne Boetelingen, die eenige giften aan hunne Kloosters
gedaan hebben.’

J.P. Frank M.D. Geneeskundige Staatsregeling, enz. Uit het
Hoogduitsch vertaald, en met Aanmerkingen vermeerderd, door
H.A. Baker, M.D. IIIde Deels 1ste Stuk. Te Leyden by de Erven F.
de Does, 1789. In gr. 8vo, 384 bl.
De genoegbekende en achtingwaardige Autheur vervolgt in dit stuk zyn voorgenome
taak, met het leveren eener Verhandeling van de gezondste voedzels. In de 1ste
Afdeeling word gesproken over de onderscheide soorten van spyzen, benevens
derzelver toebereiding, en in de 2de over den gezondsten Drank.
Wy kunnen niet nalaten dit stuk, by uitstekenheid, niet alleen alle Menschlievende
Regenten, maar ook alle Huisvaders, welke belang stellen in de gezondheid van
hunne huisgezinnen, ten sterksten ter lezing aan te pryzen.
Want daar, in dit stuk, de gezonde en ongezonde spyzen en dranken, zeer
naauwkeurig en met vermijding van alle vervelende langdradigheid onderzogt en
beschreven; het nut en 't schadelyke derzelve teffens door een aantal wel uitgekozen
voorbeelden en bewyzen gestaafd wordt, zo kunnen, zo wel de eerste als de laatste
van het zelve een allerheilzaamst gebruik maken, terwyl het te gelyk, door den
aangenamen styl, de afwisseling der stoffe, en een ryke overvloed van
wetenswaardige byzonderheden, den lezer het genoegelykste onderhoud verschaffen
zal.
En daar de Autheur zich beyvert, om de meerder of mindere schadelykheid aan
te toonen, welke veroorzaakt wordt, door het eeten van vleesch of vet der aan de
bekende Veepest of andere ziekten gestorven runderen, van zieken of gestorven
visch; door het drinken van bedorven water, van vervalschte bieren of wynen, en
de middelen waar door zulks kan ontdekt worden; zo zal ieder onzer Lezers geredelyk
met ons instemmen, dat dit stuk voor onze landgenoten zeer belangryk is, en dit
word nog vermeerderd door de zo wel geplaatste Aanmerkingen van den geleerden
Vertaler, die alle op ons Vaderland hare byzondere betrekkin ghebben. Het zal wel
niet noodig zyn om een uittrekzel tot een staaltje op te disschen, het reeds gezegde
is buiten twyffel genoeg, om onze Lezers gretig te maken, om zelf te zien en te
oordelen.
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Genees-Natuur en Huishoudkundig Kabinet. IV. D. No. 4. Te
Leyden, by d'Erven F. de Does, 1790. in gr. octavo.
Dit stukje behelst wederom enige korte Verhandelingen, de Genees- of Heelkunde
betreffende, als mede enige nieuwe uitvindingen en byzonderheden der Natuur.
Werkjes van dien aart vinden doorgaans, uit hoofde der afwisselende stoffen,
genoegzame liefhebbers om dezelve te lezen of door te bladeren; en het is zeker
ook niet onaangenaam, vooral wanneer men nu en dan enige intresserende stukjes
daar in vind, en hier voor zorgen de verzamelaars vry wel; terwyl door zoortgelyke
geschriften nog al goede en nuttige stukjes, welke om derzelver korten inhoud voor
geen boekdeel geschikt zyn, teffens der vergetelheid ontrukt, en, door weluitgekoze
vertaalde uittrekzels onze landgenoten met de Schriften der Buitenlandsche
Geleerden bekend gemaakt, en hunne gedane ontdekkingen aan hun medegedeeld
worden.

Heelkundige Mengelschriften, uitgegeeven door J.L. Smucker. Uit
het Hoogduitsch vertaald door J. Daams, Heelmeester te Haarlem
III. D.N. 2. Te Haarlem by Plaat en Loosjes. In gr. octavo.
Zie hier wederom, by twee Verhandelingen, de eerste over eene doodelyke
Hoofdwond, en de twede over eene ongelukkig afgelope Steensnyding volgens de
wyze van le Dran, nog een dertiental van Heel- en Geneeskundige Waarnemingen,
die alle om deze of gene daar by voorkomende byzonderheden van wezenlyke
nuttigheid zyn.
Ten opzigte der 10de Waarneming, over de genezing van het Schurft, door middel
van eene Zalve, bereid uit: Vitrioli albi, flor. sulph. pulv. Baccar. Lauri āā p. oeq. Ol.
Lini seu Olivarum q.s. ad consist. unguenti fluidi, moet de Recensent aanmerken,
dat hy, nog weinige maanden geleden, daar van, by verschillende lyders, de
allerheilzaamste uitwerking ondervonden heeft, en het te wenschen ware, dat men
deeze Zalf ook in onze Godshuizen, alwaar het Schurft zeer gemeenzaam, vooral
by de nieuw ingenomen Kinderen, gevonden word, invoeren mag, waardoor het
lastige, en teffens schadelyke, smeeren, van veele verschillende zoorten van
Mercuriale of bytende Zalven zouden
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asgeschaft, en de lyders spoediger en gemakkelyker kunnen geholpen worden.
Wat de inwendige Geneesmiddelen aangaat, deze behoort men altyd na de
omstandigheden en vereischten van den lyder in te rigten.
De 2de Waarneming, handelende over eene Genezing van eenen dollen
Hondsbeet, verdient door hun, welke zodanige lyders te behandelen krygen, gelezen
en nagevolgd te worden; althans kan de Recensent zig ook in dit geval op eene
zoortgelyke gelukkig geslaagde behandeling, by een jonge van 11 jaren, beroepen;
terwyl twee anderen door denzelfden hond gebeten, de ongelukkige slagtoffers der
zo hooggeroemde specifique middelen tegen dit ongeval, geworden zyn.

Waarneemingen over de Aardrykskunde, de Natuurkunde, den
aart en de zeden der Menschen, door J.R. Förster, Junior, Med.
en Phil. Dr. Hoogl. in de Natuurk. te Halle, en Lid van verscheiden
geleerde Genootschappen. Naar de Hoogd. Vert. en met de
Aanmerkingen van G. Förster, Hoogl. aan het Carolinum te Cassel.
Derde Stuk. Te Haarlem by Plaat en Loosjes, 1790. In gr. octavo,
258 bladz.
In dit derde of laatste Stuk agtervolgt de Hoogleeraar zyne voorheen aangevangen
beschryving, van den aart, de zeden en gewoonten der bewoonderen van de
Zuidzee-Eilanden. Daar hy ons nu in het tweede Stuk zyne opmerkingen had
medegedeeld, over de trapswyze beschaaving der Volkeren, en 't geen onder deeze
Eilanders, by zommigen in eene geringe, by anderen in eene mindere of meerdere,
maate plaats heeft, zo ten aanzien van hun huishoudelyk leeven, als de inrigting
hunner burgerlyke maatschappyen, en hun verder gedrag onder en jegens elkander,
zo bepaalt hy zich in deezen nog tot het geen bovenal ter beschaavinge kan dienen,
te weeten het Onderwys, en den Godsdienst. Met de beschouwing van het openbaar
en byzonder onderwys, vereenigt zich het naspooren van den oorsprong en
voortgang der Manufactuuren, Konsten en Weetenschappen; en by het voordraagen
hunner oppervlakkige kundigheden van den Godsdienst, die egter niet afzyn van
invloed op hunne zeden te hebben, paart hy een berigt van hunne voornaamste
plegtigheden, by de Geboorte van Kinderen, het Huwelyk, en de Begraavenissen.
- Het een en 't ander levert eene reeks van oordeelkundige aanmerkingen, die de
beoefenaaren der Menschkunde veelshands van dienst kunnen zyn.
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En daartoe biedt onze Schryver den Leezer nog verder de behulpzaame hand, door
wyders aan deeze ontvouwing te hegten, eene korte herhaaling van al het
voorgestelde; waardoor hy alles, op eene beknopte wyze, gereedlyk onder 't oog
brengt; het welk hem tevens aanleiding geeft, om de gedagten te vestigen, op het
geluk deezer Eilanderen; en etlyke byzonderheden in hunne zeden en gewoonten,
met die van andere Volken, te vergelyken; 't welk eene aangenaame nuttigheid
heeft. - Zie hier hoe de Hoogleeraar Förster, uit de door hem gemelde
omstandigheden, opmaakt, welken graad van gelukzaligheid deeze Eilanders
genieten.
‘Wy vinden, zegt hy, dezelve op ieder Eiland, en by elk klein Volk, het welk wy
bezocht hebben, onderscheiden, en zy klimt, by trapswyzen voortgang, van het
elendig bestaan van den Vuurlander, tot de zwervende levenswyze van den
Zuidelyken Nieuw-Zeelander, (die de voordeelen van den landbouw reeds kent, en
zich ten nutte maakt; ook verbindtenissen tot zyne beveiliging, tegen de macht en
de onderdrukkingen van zyne nabuuren, aangegaan heeft,) tot den meer gelukkigen
toestand van de Nieuw-Kaledoniers en de Bewooners der nieuwe Hebriden, die
nog meer van den landbouw leeven, en niet zoo geheel wild zyn; tot de Inwooners
der Vriendlyke Eilanden, die den landbouw tot den hoogsten trap gebracht hebben,
maar voor het overige onder den druk van willekeurige Heerschappy (Despotismus)
zuchten; tot de betere gesteldheid der Bewooneren van de Marquesas, die, by eene,
eenigzins geringere, kennis van den landbouw, eene betere regeeringsvorm hebben;
en eindelyk tot den hoogsten trap van geluk, waarop de natuur, zonder hulpe, een
Volk kan brengen, op Taheiti, alwaar eene gemaatigde luchtstreek, en een gelukkig
gemengde regeeringsvorm, zich met de grootte en vruchtbaarheid van het Eiland,
de zachte gemoedsgesteldheid der Inwooneren, hunne goedaartige zeden, en
hunne uitgebreide kundigheden vereenigen, om het waar welzyn in het Volk op
eene duurzaamere en volmaaktere wyze te bevorderen.
Een onpartydig onderzoeker bemerkt, terstond met den eersten opslag, de
voorrechten, welke de Taheiters en hunne naaste gebuuren op de Societeitseilanden,
boven anderen hebben. Zy zyn doorgaans goedaartig, welgemoed en vrolyk; onder
het geheele Volk heb ik niet éénen donkerzienden, ontevreden, mensch gezien.
Eenvouwigheid van zeden is by hen, op de gelukkigste wyze, met beleefdheid ge-
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paard. De ligtvaardigheid van hunne jeugd verandert met de jaaren in
dienstvaardigheid, die zich by hen in hun geheele gelaat, en in alle hunne daaden
doet blyken; en hunne, van natuure gelukkige, geaartheid, door ervaarnis ontwikkeld,
is voor omzigtigheid en overleg vatbaar, waardoor zy zig, by alle lotgevallen van
hun leven, weten te redden.
Zy bezitten, of landeryen in eigendom, of hebben aan de vruchten en wortelen,
die zy op de landen van hunne Bevelhebberen teelen, een genoegsaam aandeel.
Hunne behoeftens, in zulk eene vruchtbaare en getemperde luchtstreek zyn weinig,
en deeze weinige behoeftens worden gemaklyk voldaan. Een overvloed van spyze
en kleederen, en eene gemaklyke wooning kosten hun slechts geringe moeite. In
Europa kent de vetgemeste wellustling geenzins de honderd en meer soorten van
dingen, die in zyne konstige spyzen komen, en op het einde kunnen de lekkernyen
van alle deelen der waereld evenwel zyn bedorven smaak niet meer kittelen; hy
weet niet eens waar, het geen hy eet, groeit, of van waar het komt, en hoe het bereid
wordt. Gelukkiger daarentegen is de Taheiter, die zynen Broodboom plant, en
deszelfs vrucht met eigen handen plukken kan, dien de Pisang, met zynen schoonen
stam, schilderachtige bladen, en voortreslyke vruchten, jaarlyks voor zyne moeite
en arbeid beloont; die Yams- Arons- Takka- en andere wortelen, door hemzelven
geteeld, op zyne tafel heeft; wiens vrouw tot een meer feestelyken maaltyd voor
hem, eenen hond, een varken of een hoen mest; die, met één woord, niets geniet,
het geen hy niet aan zynen vlyt te danken heeft. Ook wat de kleeding betreft, is de
Taheiter gelukkiger dan de Europeër, voor wien zoo veel tyd, arbeid en vinding
verkwist wordt, voor wien de mode en de dwaasheid het onbruikbaare dikwyls
noodzaaklyk maakt. Het kleed van den Taheiter is ligter gemaakt, cierlyk, eenvouwig
en volmaakt voor zyne omstandigheden geschikt. Het zelfde moet van zyne nette,
zindelyke, wooning gezegd worden. Ik wil daar mede niet zeggen, dat deeze drie
behoeftens, spyze, kleeding en wooning, aldaar beter en vollediger voldaan worden;
integendeel hebben onze wooningen, onze kleederen en levensmiddelen het
voordeel van meer gemak, grootere verscheidenheid en eene naauwkeurige
overeenkomst met de verschillende tyden des jaars, en de onderscheidene rangen
der menschen. Dan wie zal kunnen loochenen, dat de Taheiter integendeel eenen
trap van geluk geniet, waar-
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voor alle zyne medeburgeren vatbaar zyn? Aldaar vondt men nog nooit een
voorbeeld, dat een mensch door honger of gebrek was omgekomen, om dat een
overdaadige zwelger hem van zynen voorraad niets wilde mededeelen; aldaar wordt
niemand door eenen ongevoeligen Heer tot onophoudlyken zwaaren arbeid
gedwongen, die hem tot eene aanhoudende inspanning zyner krachten noodzaakt
en afmat. Neen; elks arbeid is daar meer eene nuttige beweeging voor het lichaam,
dan eene harde voorwaarde, onder welke alleen hy zyn leven zoude kunnen
onderhouden. De één helpt den anderen, en, in ledige uuren, deelen de ouderen
aan de opgroeijende jeugd hunne kundigheden en ondervindingen, niet in den toon
van een ernstig onderwys, maar by wyze van gemeenschaplyke tydkorting, mede.
Gezangen verheerlyken de daaden van hunne voorige helden, en pryzen dezelven
eener dankbaare nakomelingschap aan, die op deeze wyze, reeds in de vroege
jeugd, tot braafheid en menschlievendheid, tot waarheid en deugd, wordt opgeleid.
Hunne regeeringsvorm is gelukkig, de Bevelhebberen beminnen hunne onderzaaten,
en trachten derzelver welzyn, op eene vaderlyke wyze, te bevorderen. Daar door
is ook ieder overtuigd, dat het algemeen belang, en het geluk van iederen mensch,
het doel is, na het welk deeze hunne hoofden streeven, en deeze erkende liefde
beantwoord het Volk met eene, waarlyk voorbeeldige, genegenheid, met eerbied
en eene bereidvaardige gehoorzaamheid. De ondeugden, dewelken onder hen
bekend zyn, zyn noch zoo talryk, noch ook voor het algemeen welzyn zoo nadeelig,
als in andere, beschaafde, landen; ja men kan veilig beweeren, dat de zeden van
weinig Volken zoo eenvouwig en zoo onschuldig zyn. Terwyl de Jongens en Meisjes
zich met dans en gezang vermaakten, en lieden van ryperen ouderdom aan derzelver
genoegens een daadlyk deel namen, zagen wy dikwyls, in het zacht en vrolyk gelaat
van eenen eerwaardigen ouden, een spreekend bewys van zyn en hun geluk.
Daarom zyn wy ook volkomen overtuigd, dat deeze Eilanders eenen trap van
vergenoegdheid bezitten, dien men, by meer beschaafde Volken, zelden bemerkt,
en die zoo veel te meer waardig is, naar maate hy onder alle medeburgeren
algemeener is, naar maate hy gemaklyker verkreegen kan worden, en naar maate
hy meer met de tegenwoordige gesteldheid van dit Volk strookt, het welk
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nog niet vatbaar is voor hoogere trappen van gelukzaligheid.’
Laatstlyk besluit de Hoogleeraar Förster deeze zyne Waarneemingen, met de
opgave van middelen, om de gezondheid op lange Zeereizen te bewaaren; geevende
een naauwkeurig berigt van de ziekten, die 't Scheepsvolk op de reis gehad heeft,
met eene onderscheidenlyke melding van de behoed- en geneesmiddelen, welken
daartegen gebruikt zyn: hoedanige onderrigtingen den Zeevaarenden hoognuttig
kunnen zyn.

Characterkunde der Vaderlandsche Geschiedenissen. IIde Deels
2de Stuk. Te Haarlem, by A. Loosjes P.Z. In gr. octavo, 1790.
Van den aanleg en verdere voortzetting deezes Werks, hebben wy de noodige en
(*)
aanpryzende Berigten gegeeven ; weshalven ons thans niets anders te doen staat,
dan van het tegenwoordig voor ons liggend Tweede Stuk des Tweeden Deels, op
gelyke wyze verslag te doen, en nevens de opgave des Inhouds 'er eene proeve
uit aan te bieden.
't Zeive bestaat uit één Boek. Bevattende de Characters uit den Huize van
Oostenryk tot Keizer CAREL DEN V, onder de Hollandsche Graaven DEN II van dien
naam; benevens hunne voornaamste Tydgenooten, in andere gedeelten der thans
Vereenigde Nederlanden. In vyf onderscheide Hoofdstukken komen ons voor oogen
PHILIPS DE II, Graaf van Holland; ALBRECHT, Hertog van Saxen; JOANNES WESSELUS
GANSFORTIUS; RUDOLPH AGRICOLA en PAULUS VAN MIDDELBURG; - CAREL DE II, Graaf
van Holland; MARGAREETH van Oostenryk, en MARIA, Landvoogdessen; AART VAN
DER GOES, Advocaat van Holland; en René van CHALON, Prins van Oranje,
Stadhouder van Nederland; - CAREL, Hertog van Gelderland; MAARTEN VAN ROSSUM;
GROOTE PIER; Paus ADRIAAN DE VI; PHILIPS VAN BOURGONJE, Bisschop van Utrecht;
ERASMUS en MENNO SIMONS; - JAN MATTHYSZOON; JAN BEUKELSZOON VAN LEYDEN;
HENDRIK HENDRIKSZOON SNYDER, en DAVID JORIS.

(*)

Zie onze Alg. Vad. Letteroef. VI. D. 1. St. bl. 29 en 539. Als mede N. Alg. Vad. Letteroef. I.
D. 1. St. bl. 582.
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Niet oneigen mag dit Werk vergeleeken worden by eene Zaal, waar in deeze
opgenoemde Persoonen, van zo verschillenden Rang en Character, vertoond
worden, zo verre de Geschiedenis ons dezelve in hunne heerschende neigingen,
inzigten en werkzaamheden, doet kennen: terwyl ons, op voeglyke tusschenwydten,
algemeene aanmerkingen, 's Lands Staatkundigen en Godsdienstigen toestand
afbeeldende, voorkomen.
Naa eene opgave van de voornaamste verrigtingen des eersten Graafs uit
Oostenrykschen Huize, geeft de Schryver deeze verzameling van diens
Charactertrekken op. ‘Van geenen kant beschouwd, is het Character van PHILIPS
DEN II beminnelyk. De onderdrukkende Staatkunde, hem van zynen Vader
ingeboezemd, en door zyne vleiende Staatsdienaaren aangekweekt, deedt hem 's
Lands Voorregten, en de Vrydommen der Steden, balddaadig met den voet
vertreeden. - Zyne onbekwaamheid leende het oor aan slegte Raadslieden, en,
zonder de hulp van den doortrapten JUAN MANUEL, zou hy in Spanje het doel zyner
Eerzugt zo verre niet bereikt hebben. - Ongebondenheid van Zeden, gepaard met
de smaadlyke behandelinge eener ongelukkige Echtgenoote, maakte hem veragtlyk
by allen, wier persoonlyk belang hun niet bewoog, om schynbaare hoogagting toe
te draagen, aan eenen, die zulks in geenen deele verdiende. - Den Kryg tegen
CAREL van Gelderland, staakte hy op eene lafhartige wyze, en liet zich by het
Bestand, door dien kloekmoedigen handhaaver zyner Regten, opligten. - Was door
een zamenloop van omstandigheden zyne Eerzugt niet gewekt geworden, om na
de Spaansche Kroon te dingen, dan zou Wellust en Onderdrukking hem misschien
ten vollen kenschetzen.’
Hier op laat de Schryver de gepaste aanmerking volgen. ‘Ongelukkig en
beklaagenswaardig Land, welks Vorst, aan Wellust verslaafd, het roer der Regeering
in de hand van Staatsdienaaren overgeeft, die, door Baatzugt gedreeven, geene
gelegenheid, in het opeen stapelen van Rykdommen, en verheffing hunner Vrienden,
laaten voorby glippen; pluimstrykende 's Vorsten Eigenliefde streelen, en diens oor
stoppen voor de klagten der Ingezetenen; zyne Staatzugt de heillooze Leer
inboezemen, dat der Landzaten goed en bloed hun wettig eigendom is, waar over
zy, naar welgevallen, kunnen beschikken, zonder zich aan met Eede bezwooren
Voorrechten te bekreunen:
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zo dat zy het behouden van eenige, als een louter gunstbewys van zyne hand,
moeten aanmerken. - Onder zulk een Bestuur, maakte men geene zwaarigheid, tot
vulling van 's Graaven Schatkist, en ten nadeele van den Koophandel, de Maat te
veranderen, zwaare Belastingen te heffen, en vreemd Krygsvolk te onderhouden,
om eigendunklyk gezag te helpen vestigen.’
Heeft men, en misschien niet zonder grond, aangemerkt, dat de Schryver deezes
Works, van eene Characterkunde, zomtyds te veel in de Geschiedenis uitweidt;
schoon hy, blykens zyne opgave, in de Inleiding bl. 31, genoegzaam toont, het
onderscheid tusschen deeze beide zeer wel te begrypen; men zal, in 't vervolg, tot
deeze aanmerking minder reden vinden, althans hy betuigt tot CAREL DEN V gekomen
zynde. ‘De uitvoeriger te boek stelling van 's Lands Geschiedenissen, zints den tyd
van CAREL DEN V, die onder onze Graaven de tweede van dien Naam is; als mede
de groote menigvuldigheid van voor onze Characterkunde merkwaardige Persoonen,
verpligten ons, om, willen wy geen werk van te langen adem vervaardigen, en
grootendeels bestaande in het weder ophaalen van by allen in 's Lands
Gebeurtenissen eenigzins bedreevenen, te over bekende zaaken, op eenen min
Geschiedkundigen voet, dan wy dus verre noodig oordeelden, voort te gaan; en de
gevallen, uit welke wy onze Characters opmaaken, als meer bekend te
veronderstellen; het nogthans aan ons voorbehoudende, om, wanneer wy het
dienstig keuren, de Geschiedkunde, als voorheen, te laaten spreeken.’
Hoe zeer de Schryver oordeele, dat het vermetelheid moge schynen, de
Characterschets te onderneemen van een Vorst als CAREL DE V, door het
Charactertreffende Penseel van den Schryver zyner Geschiedenisse, den grooten
ROBERTSON, afgemaald, en in dezelve eenige andere trekken te brengen, dan hy
daar in aantrof, zo rekent hy het eenige, dat hem hoeden kan voor 't verwyt, van
iets zo stout te bestaan, dat hy dien Vorst meer met betrekking tot ons Vaderland
beschouwt, dan in het plan diens beroemden Geschiedschryvers viel. Zyne
Characterschets dient hem ten grondwerk, waaraan hy eenige diepzels en hoogzels
toevoegt: hoe hy daar in geslaagd is, zal de Leezer, het Boek zelve in handen
neemende, kunnen zien; te breed is het overneemen voor ons bestek.
In 't zelve zal beter vlyen, dat wy geheel overneemen,
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wat hy zegt, van een der Staatsdienaaren onder de Landvoogdes MARIA. ‘Wy hebben,’
dus spreekt hy, ‘gelegenheid gehad, om, MARIA's Character schetzende, van
Edelmoedige Beschermers der Landsvoorregten te reppen; onder deezen praalt
(*)
AART VAN DER GOES , die overzulks eene plaats in onze Characterkunde verdient.
Dat hy zyn jeugdigen leeftyd, aan de Letteroefeningen geheiligd, wel besteed, en
groote vorderingen in de Regtsgeleerdheid gemaakt hebbe, mogen wy veilig besluiten
uit de keuze der Staaten van Holland, die hem tot de aanzienlykste, doch
hoogsthachlykste, post, in 's Land regeeringe, Advocaat van Holland, benoemden.
Een Ampt, 't geen niets minder in zich bevatte, dan de Voorspraak der gemeene
Vryheid te zyn. De veege staat in welke deeze zich bevondt, door de aangroeiende
overmagt der Oostenryksche Vorsten, deedt de Staaten, kort vóór den aanvang der
Regeeringe van Keizer CAREL DEN V, besluiten, iemand met die waardigheid te
bekleeden. Niets minder werd 'er in zulk een Man vereischt dan Kunde, Doorzigt,
Beleid, gepaard met onverschrokke Stoutmoedigheid, om pal te staan, als het de
zaak der Vryheid goldt. Hoedanigheden in VAN DER GOES veréénigd. Een
achttienjaarige roemryke bediening van dit Ampt, in holle en hooggaande tyden,
wanneer de Vryheid geduurige aanvallen leedt, schut en scherm behoefde, billykte
de gedaane keuze. 's Mans Register der Dagvaarden, een Werk, van 't welk de
beroemde WAGENAAR getnigt, dat hem, eenige jaaren agter een, veel lichts in 's
(†)
Lands Geschiedenissen gegeeven heeft , opgesteld in eenen eenvoudigen styl,
die het kenmerk der waarheid met zich omdraagt, heeft hem, die anders misschien
vergeeten zou zyn, der vergetelnisse onttrokken, en merktekens zyner loflyke
Amptsverrigtingen naagelaaten, die ons zynen Aart en Inborst schetzen.
Onvermoeid woonde hy de Staatsvergaderingen by, en opende den mond met
wyze Raadgeevingen; eene zwakke

(*)

(†)

Wat het Geslacht van dien overdeftigen Ridderlyken Stam aanbelangt, wyzen wy onzen
Leezer tot J.H. HERING's Aahangzel tot Wagenaars Vaderlandsche Historie, of Leevensschetzen
van voornaame Staatsmannen, enz. I. D. 1. St., bl. 181.
Wagenaar, Vad. Hist. V D. bl. 295.
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lichaams-gesteltenis wederheldt hem niet, in 't ruwste jaargetyde, ter Dagvaart te
Mechelen, of te Brussel, te verschynen: en vorderde 's Lands zaak verder afgelegene
Reistochten, zyn Vaderlandlievende yver stond gereed. - Welk eene agting 's Lands
Staaten deezen hunnen Raadsman opdroegen, welk een vertrouwen zy op zyne
opregtheid en aankleeving van Hollands belangen stelden, straalt genoegzaam
door in zyne Bezending, om met CHRISTIAAN DEN II, Koning van Deenemarken, te
Lier, een mondgesprek te houden, en zodanige Vertoogen te doen, als hy, ter liefde
der Ingezetenen, en ten meesten voordeele des Staats, zou oordeelen te behooren
- in den last hem gegeeven, om, te Verden en Breemen, de verschillen met de
Oostersche Steden te vereffenen - in zyne aanstelling tot Gemagtigden, op de
Vredehandeling te Kameryk, om aan te dringen op de vergoeding van schade, door
de Franschen, geduurende het Bestand, die van Holland en Zeeland toegebragt. VAN DER GOES voerde het woord, toen Keizer CAREL, naa het overlyden der
Landvoogdesse MARGAREET, deeze Landen met zyn bezoek vereerde, en begroette
hem te Brussel, uit naam der Staaten van Holland; niet verzuimende, om, te dier
gelegenheid, in den lof der Hollanderen uit te weiden, als die, ondanks de
Oorlogsrampen, geduurig hunnen yver betoond hadden, met het opbrengen van
zwaare Beden. - Als een rechtschaapen Nederlander, zag hy den aanwas van des
Graaven Gezag, de doodsteek der Vryheid, met leedschap; hy kende, tot zyn innig
zielsverdriet, de streeken der Landvoogden, der Stadhouderen, en Hovelingen, van
naby, en eerst hoe deezen dikwyls door geschenken moesten overgehaald worden,
om te doen, 't geen zy van regtswegen niet weigeren mogten. - Zwaar zal het zeker
dien minnaar der Vryheid gevallen hebben, te moeten zwygen, en het bevel der
Landvoogdesse MARIA te gehoorzaamen, om nimmer, buiten haaren last, of dien
des Stadhouders, Vergadering te beleggen. Het grootste en beste gedeelte eens
zeventigjaarigen arbeidzaamen leevens, sleet hy in het waarneemen zyner moeilyke
en gewigtige Bediening. Kon hy de zaak der Vryheid altoos niet voorstaan met een
gewenschten uitslag, zyne poogingen waren edel, en droegen den roem van de
besten in den Lande weg. Zyne aanzienlyke Meesters toonden hunne agting voor
zyn wys en voorzigtig gedrag, met,
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tweejaaren vóór zynen dood, zynen Zoon, ADRIAAN VAN DER GOES, tot zynen Opvolger
te benoemen, wiens kundigheden, door den Stadhouder, RENÉ DE CHALON, den
Lande op 't gunstigst waren voorgedraagen.’
Niet ongepast is de overgang des Schryvers, als hy CAREL van Gelderland, den
Hannibal, en MAARTEN VAN ROSSUM, den ACHILLES zyner Eeuwe, nevens den
gedugten Zeeschuimer, GROOTE PIER, geschetst hebbende, betuigt. ‘De
Characterkunde, die verscheidenheid ter hoofdhoedanigheid heeft, en zich daar
door veraangenaamt, brengt ons van de woelige tooneelen des Oorlogs op bedaarder
grond, en biedt der Bespiegelinge geheel andere voorwerpen aan.’ Waarop Paus
ADRIAAN DE VI, PHILIPS VAN BOURGONJE, Bisschop van Utrecht, ERASMUS en MENNO
SIMONS, te voorschyn treeden, wier onpartydige Characterbeoordeeling niet kan
nalaaten goedkeuring weg te draagen. Verstand, gematigdheid en verdraagzaamheid
in Godsdienstbegrippen, wordt by elk deezer gepreezen; en, wat zy daar in
gebrekkigs betoonden, gelaakt. Met eene welverdiende scherpheid, zien wy de
dolzinnige Geestdryvers, de Munstersche Oproermaakers, behandeld.
Wy kunnen deeze Aankondiging niet sluiten, zonder eene misvatting, wegens
den ongenoemden Schryver, aan te wyzen. De Wel Eerw. Heer W.A. OCKERSE heeft,
in zyn Tweede Stukje van zyn Ontwerp tot eene Algemeene Characterkunde, bl.
301, als Schryver van de Vaderlandsche Characterkunde, opgegeeven, den Heer
A. LOOSJES PSZ.; doch wy zyn in 't zekere van goederhand onderrigt, dat het de
arbeid is van diens Boekhandelaars Vader, de Eerw. PETRUS LOOSJES, Leeraar der
Vereenigde Doopsgezinden te Haarlem.

Reizen door Duitschland, in 't Hoogduitsch beschreeven door den
Baron Riesbeck; in de vorm eener Vertalinge der Brieven van
eenen Franschen Reiziger aan zynen Broeder te Parys. Naar de
tweede Hoogduitsche Uitgave in het Nederduitsch overgezet. Te
Leyden by L. Herdingh, 1788. Behalven het Voorwerk, 208 bladz.
In gr. octavo.
Verscheidene toevallen hebben ons genoodzaakt het verslag van dit en etlijke
andere Werken langer uit te stellen dan onze bedoeling was. Wy hoopen eerlang
het geen wy, in dit opzicht, ten achteren zijn geraakt, weder in te

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

380
winnen; ten minsten met betrekkinge van eenigzins leezens, waardige Stukken.
Daaronder mogen wij het tegenwoordig voor ons liggende tellen, als het welke, bij
eene belangrijke beschrijving van een gedeelte van Duitschland, tevens verslag
doet van den aart en zeden der Inwoonderen, de gesteldheid der groote en kleine
Hoven, den staat van den Landbouw, Kunsten en Weetenschappen, en dit alles
vermengd met veele, ten minsten niet algemeen bekende, bijzonderheden.
Op den titel wordt ons niet gezegd, of men hier het geheele Werk, dan slechts
een eerste Stukje, hebbe; maar uit een Voorbericht aan den Nederlandschen Lezer
blijkt, dat 'er nog drie diergelijke Deeltjes als dit eene moeten volgen. Van deeze is,
zo veel wij weeten, nog geen te voorschijn gekomen. Indien deeze vertraaging
ontsta uit eenen gebreklijken aftrek, welke den Uitgeever zoude doen twijffelen, of
hij, belangshalve, wel met de onderneeminge behoore voort te vaaren, smert het
ons. Het Werk zelve verdient geleezen te worden, en de Vertaaling schijnt door
eene kundige hand verricht te zijn.
Uit de opgaave des titels heeft de Leezer reeds kunnen bespeuren, dat de Brieven,
in welke deeze Reizen vervat zijn, oorfpronglijk in het Hoogduitsch geschreven zijn
door den Baron Riesbeck, schoon zij, gelijk in het reeds gemelde Voorbericht wordt
aangemerkt, in het Hoogduitsch voorkomen, als Brieven van eenen reizenden
Franschman over Duitschland, aan zijnen Broeder te Parys, vertaald door K.R.
Hiervoor konde de Schrijver zijne redenen hebben, en het bedrog was ten minsten
onschuldig met betrekkinge tot anderen. Doch wij hadden wel gewenscht, dat de
Schrijver van de wijze, op welke hij kwansuis in staat is geraakt, van deeze Brieven
aan het gemeen mede te deelen, wat anders had voorgedragen, dan hij doet in
eene Voorreden, welke onmiddellijk op het Voorbericht volgt. ‘Die vuurige deelneming
in alles wat eenige betrekking heeft tot ons Vaderland, zegt hij, verleide mij om een
(*)
kleen schelmstuk te plegen aen eene mijner vrienden alhier . ... De Schrijver deze
Brieven is de broeder van mijnen Vriend. Deze gaf mij de Brieven één voor één,
zoo als hij die van den post ontving, - echter alleen om ze te lezen.... Ik nam die
gelegenheit waer, om deze Brieven voor u, waerde Landgenooten!..

(*)

Te weeten, te Parijs.
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vroeger in 't licht te brengen, dan men die in Frankrijk krijgen zal ... enz.’ - Waartoe
een schelmstuk voor te wenden, het geen men niet bedreven heeft? Konde de
Schrijver niet gezegd hebben, dat zijn Franschman, niet oirbaar vindende in Frankrijk
zijne Brieven uit te geeven, waartegen zekerlijk, een half dozijn jaaren geleden,
voldoende redenen zouden geweest zijn, hem dezelve had toevertrouwd, met vrijheid
om 'er gebruik van te maaken naar welgevallen. Het misbruik van vriendlijk
vertrouwen, in het afschrijven en uitgeeven van enkel ter leezinge overgegeven
Brieven, is een zo laag bedrijf, dat een eerlijk man het, zelfs bij wege van verdichtsel,
zich niet behoore toe te schrijven.
Doch dit hier bij laatende, gaan wij over tot het Werk zelve. Dit Eerste Deel bestaat
uit achttien Brieven, welker eerste als tot eene Inleiding tot de overige dient, en
eenigermaate des Schrijvers oogmerk te kennen geeft, om eene beknopte
beschrijving zo van de gesteldheid des Lands, als van de onderscheiden Staaten
des Duitschen Rijks, en van de zeden der Inwoonderen, zijnen Leezer mede te
deelen. En op welke wijze hij dit voorneemen denkt uit te voeren, zegt hij ons op bl.
1. ‘Ik hebbe het mij ten regel gesteld, voor ieder bepaeld gedeelte van Duitschland
een zeker middenpunt te kiezen, daer eenigen tijd te vertoeven, en dus het
omliggende Land op mijn gemak te bezien. Ik wil Duitschland eenigermate
verstandiglijk bestudeeren; maer wie zou deze studie willen uitbreiden tot een zeer
omslagtig verhael, ook van alle de zeer kleene Staeten des Duitschen Rijks, van
de ontelbaere Graefschappen, Baronnijën en diergelijke? Deze toch doet men
waerlijk reeds te veel eer aen, met slechts te zeggen, dat ze bestaen.’ - Ingevolge
hiervan, behelzen de overige zeventien Brieven des Schrijvers Reis van Straatsburg
door Swaben en Beieren, tot aan de Oostenrijksche grenzen. In den tweeden Brief
spreekt de Schrijver met gepaste afkeuringe van de heerschzuchtige ontwerpen
van LODEWYK den XIV, en met rechtmaatige verontwaardiginge, van de
verwoestingen, op bevel van dien Vorst in den Paltz aangericht. Doch of TURENNE
met reden te last gelegd worde, dat hij, door den Paltzischen Keurvorst tot een
tweegevecht uitgedaagd, geantwoord hebbe: ‘Zederd ik de eer hebbe, den Koning
van Frankrijk te dienen, vechte ik alleen aen de spitse van twintigduizend man,’
twijffelen wij; althans het heugt ons elders een veel meer bescheiden antwoord van
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dien beroemden Maarschalk op des Keurvorsten uitdaaging gelezen te hebben. In deezen zelfden Brief vinden wij verder, den zo eenpaariglijk, door alle reizigers,
aan den regeerenden Markgraave van Baden-Durlach gegeven lof, bevestigd.
Gelukkige Onderdaanen, welken het genot van zulken Vorst is te beurt gevallen!
Maar ook gelukkig Vorst, die zijne plichten zo wel kent, en zo ijverig behartigt! - In
den derden Brief zien wij een niet minder treffend tafereel van eenen Vorst, die,
terug gekeerd van zijne dwaalingen, het nadeel, het geen zijne dwaaze zucht tot
pracht en verkwisting, zijnen Onderdaanen had toegebragt, poogt te verbeteren
door wijze en heilzaame inrichtingen. Die Vorst is de Hertog van Wurtemberg. Doch wij kunnen op deezen voet niet voortgaan, zonder in ons bericht buiten de
paalen van ons bestek te treeden. In de volgende Brieven ontmoeten wij
verscheidene gewichtige aanmerkingen over de Duitsche Rijkssteden, Rechtbanken,
de Opvoeding van den grooten Adel in dit gedeelte des Lands, van welke de Schrijver
geheel geen gunstig denkbeeld, en tot bewijs een verhaal geeft van een plechtig
Examen eeniger jonge Graaven, waarbij hij zelve tegenwoordig was. Van den
achtsten tot den twaalfden Brief, hebben wij eene gantsch niet voordeelige
beschrijving van Beieren, het zij men de regeeringswijze, de schulden van den Staat,
de zeden des Volks, of de vorderingen in den Landbouw en andere Kunsten en
Weetenschappen, in aanmerking neeme. Bij gelegenheid dat de Schrijver in den
dertienden Brief van Regensburg spreekt, geeft hij een bericht van den Rijksdag,
welke daar zijne zittingen houdt, gelijk bekend is. Daar de wijze op welke die
Vergadering is te zamengesteld, en haare zaaken verricht, zekerlijk veelen onzer
Leezeren niet zeer bekend zal weezen, zullen wij het voornaamste deezer
beschrijvinge overneemen. De Rijksdag ‘bestaet uit drie Vergaderingen, de
Keurvorstlijke, de Vorstlijke, en die der Steden. De beide eerste worden de hoogete
genoemd, ofschoon ze in de gemeenschaplijke zaken van den Rijksdag boven de
laetste niets wezenlijk vooruit hebben. Alle drie vergaderen zij in ééne Zael, om het
Keizerlijk voorstel te vernemen. Hierop verdeelen zij zich in drie Kamers, in ieder
van welke de stemmen naer eene vastgestelde orde worden opgenomen. De
meerderheid beslischt zoowel in ieder der drie Vergaderingen, als ook in het
uitbrengen van de stemmen bij elkander. Indien alle de Kamers eens zijn, wordt 'er
een Rijksbesluit ge-
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nomen, en dit, als een Rijksgoeddunken, aen den Keizer, of zijnen
Eerstgevolmagtigden, voorgedragen. Wanneer eene Kamer de twee andere
wederspreekt, wordt haer besluit bij het goeddunken der twee andere aen den Keizer
verhaelsgewijze overgebracht. De Rijksbesluiten worden zoo terstond opgemaekt,
en, bij het einde van eenen Rijksdag, in de Rijksgoeddunken gebracht.
De Vergadering der Keurvorsten heeft, hoe gering het aental van stemmen is,
waer uit ze bestaet, een gelijk gewigt met ieder der twee andere veel talrijker
Vergaderingen, maer de Keurvorsten hebben daer en boven een groot overwigt,
(*)
om dat vijf van hen in de Vorstlijke Vergadering tegen de twintig stemmen hebben.
De Vorstlijke Vergadering telt in alles honderd stemmen, waeronder drie- en dertig
geestelijke, een- en zestig wereltlijke en zes vereenigde stemmen zijn. Deeze
bestaen uit de twee banken der Rijksprelaeten en Abdissen, namelijk de Swabische
en de Rhijnsche, en uit de vier Kollegiën der Rijksgraeven, naemlijk de
Wetterauische, Swabische, Westfaelsche en Frankische. Ieder Graevenkollegie en
elke Prelaetenbank geldt voor één Vorstenstem. Aen de Swabische Prelaetenstem
hebben twintig, en aen de Rhijnsche negentien, Leden deel. Het Wetterauische
Graevenkollegie telt werklijk tien, het Swabische twintig, het Frankische zestien, en
het Westphaelsche vierendertig Leeden. Veele Graeven en Heeren, die niet mede
in dit getal begreepen zijn, hebben zich van hunne Kollegien afgezonderd, dewijl
zij in den Vorstenstand verheven zijn, maer nog geene zitting op den Rijksdag
bekomen hebben. Anderen zijn uitgesloten geworden, en nog andere
Graevenstemmen rusten, omdat die Heerlijkheden, waeraen zij behooren, aen
grootere huizen gekomen zijn, die het niet der moeite waerdig achtten, een
Graevenstem te voeren, welke inderdaed ook bij uitstek weinig betekent. - De Vorsten
Vergadering heeft dit bijzondere, dat één Huis verscheidene stemmen hebben kan;
zoo heeft de tegenwoordige Keurvorst van Paltzbijëren zeven, en zijn Opvolger, de
Hertog van Tweebruggen, zal agt stemmen hebben; de Koning van Pruissen heeft
vijf, en, na den dood des regeerenden Her-

(*)

Uit het geen een weinig laager volgt, zoude men schier denken, dat hier drie moet staan.
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(*)

togs van Anspach en Bareuth, zeven, en de Keurvorst van Brunswijk heeft ook vijf
stemmen, terwijl de Rijksvorstenstand niet op den persoon maer op het Land rust,
en één persoon verscheidene Landen kan bezitten, alle welke recht hebben tot den
Vorstenstand. In het voorzitten in de Vergadering der Vorsten wisselen Oostenrijk
en Saltsburg elkander daeglijks of. De Aertsbisschop van Besancon en de Koning
van Sardiniën, als Hertog van Savoyën, doen reeds sins langen tijd geene bezending
meer op den Rijksdag, en de Vorstenvergadering bestaet dus daedlijk uit slechts
agt en negentig stemmen. De Kamer der Rijkssteden bestaet uit een en vijftig
stemmen, en is gedeeld in twee banken, de Rhijnsche en Swabische; de eene heeft
veertien en de andere zeven en dertig stemmen. De Stad waerin de Rijksdag
gehouden wordt, bestuurt de Vergadering,’ bl. 136-138. Hierop volgen nog
verscheidene gewichtige aanmerkingen over den invloed van het Keizerlijke Hof op
de drie Kamers, en over de middelen, tot het bepaalen van dien invloed, in het werk
gesteld. Doch hier moeten wij, om niet te lang te zijn, den Leezer tot het Werk zelve
wijzen. Om dezelfde reden zullen wij ons niet ophouden bij de overige Brieven,
welke dit Deel uitmaaken, hoezeer leezenswaardig dezelve zijn, en vooral het geen
in den vijftienden voorkomt betreffende de vervolging omtrent zestig jaaren geleden,
in het Aartsbisdom Saltzburg, tegen de Protestanten aangericht.
De Vertaaler betuigt, in zijn Voorbericht, een gunstiger oordeel van de
Nederlandsche Boekbeöordeelaaren te hoopen, dan de Monthlij Reviewers over
den stijl en de taal der Engelsche Vertaalinge geveld hebben. Wij hebben het oordeel
der Reviewers niet geleezen: maar van deeze Nederduitsche Overzettinge kunnen
wij in het algemeen een gunstig getuigenis geeven. De taal is doorgaans zuiver, de
stijl vloeiende; en daar wij geene reden hebben om des Vertaalers kundigheid in
het Hoogduitsch te wantrouwen, twijffelen wij niet aan de getrouwheid der
Overzettinge. Na zo veel gezegd te hebben, zal men ons niet verdenken van
overtollige berispzucht, wanneer wij eenige weinige misslagen den Vertaaler onder
het oog brengen. Het onderscheid tusschen de dubbele i of de ij en den tweeklank
ei is wel door-

(*)

Dit moest Markgraaf zijn: misschien is het eene misstelling in het oorspronglijke.
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gaans, maar niet bestendig in de spellinge waargenomen; zo vinden wij in de
Voorreden bladz. VIII, reg. 6. rijszak in plaatze van reiszak, en bladz. 28 reg. 6,
rijzende voor reizende. - Voorr. bl. IX. reg. 3. wordt gesproken van Luidjes, die zich
toe lagen, in plaatze van toeleiden: zo staat ook bl. 11 reg. 22. lag voor leide. Welk
het onderscheid deezer woorden zij, niettegenstaande het menigvuldige misbruik,
is door den Heere HUIJDECOPER in zijne Proeve van Taalen Dichtkunde bl. 505 enz.
duidelijk getoond. - Wat den Vertaaler bewogen hebbe om bl. 7 reg. 4 Zimbren te
stellen voor Cimbren of Kimbren weeten wij niet. SCANDY voor SHANDY bl. 7 reg. 16,
is waarschijnelijk eene schrijffeil, en Luiterschen voor Lutherschen eene onbedachte
navolging eener verkeerde uitspraak: maar het verwondert ons, dat de Vertaaler bl.
139 reg. 18 liever den Hoogduitschen naam Luttich heeft willen behouden, dan
denzelven met den Nederduitschen Luik verwisselen. Diergelijke misslagen kunnen,
in het vervolg, gemaklijk vermijd worden.

Omstandig verhaal van de Schipbreuk en Slaverny van den Heer
de Brisson, Officier in het bestier der Volkplantingen van Frankryk.
Met eene beschryving van de Woestyn van Afrika, tusschen de
rivier Senegal en Marokko. Uit het Fransch vertaald. Te Leyden by
A. en J. Honkoop 1790. Behalven de Voorreden 146 bladz. in gr.
octavo.
Volgens dit verhaal, dat alleszins geloofwaardig voorkomt, is de Heer de Brisson,
op de kust van Barbarye schipbreuk geleden hebbende, met zyne lotgenooten, in
de handen der Arabische woestynbewoonderen gevallen zynde, aan de smertlykste
wederwaardigheden bloot gesteld geweest; en niet dan, na het doorstaan eener
zeer moeilyke reistogte, te Marokko gekomen; alwaar hy eindelyk, uit zyne slaverny
verlost, de vryheid verkreeg, om weder na Europa te stevenen. Aan dit verhaal, dat
eene reeks van jammerlyke mishandelingen, en elendige ontmoetingen, behelst,
die men, van vooren beschouwd, bykans onoverkomelyk zou agten, hegt zyn Ed.
een beknopt verslag van 't merkwaardigste, dat de denk- en leevenswyze deezer
ruwe woestynbewoonderen betreft, die, terwyl hun de algemeene trekken der
Arabieren eigen zyn, in alles toonen, dat zy egter van allë beschaafdheid
genoegzaam geheel vervreemd genaamd mogen worden. - De Heer de Brisson
heeft, gelyk hy in de
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Voorreden meldt, dit Stukje grootlyks geschreeven, in de hoop dat het zou mogen
dienen om zodanige rampen, als hem getroffen hebben, by anderen voor te komen,
‘om, door een waar denkbeeld te geeven van de zwakheid van eenen Vorst, dien
men te zeer vreest, de Europische Mogendheden te doen ophouden, hem de
middelen te verschaffen, om hunne onderdaanen en derzelver Koophandel te
benadeelen.’ Verscheiden zyner aanmerkingen hebben hiertoe inzonderheid eene
duidelyke betrekking, en bovenal laat hy zig deswegens, met de beschryving van
't Hof en de Regeering des Keizers van Marokko, aldus ten sterkste uit.
‘Zonderling is het, dat een Vorst, die zoo weinig te vreezen is als de Keizer van
Marokko, van de Europische Mogendheden eischt, dat zij hem Afgezanten zenden,
en dat hij die zelfde Mogendheden vrees aanjaagt. Daar is geen Souverein, die hem
een Gezant zou durven zenden, zonder hem aanzienlijke geschenken mede te
geeven, en welke asgezondene zou zig ook voor hem durven vertoonen zonder
met volle handen te koomen. Toen de Heer DE CHENIER, die met de zaaken van 't
Fransche Hof belast was, den Keizer zijne brieven overreikte, deedt deeze, die zig
door dezelve beledigd achtte, die in een vuilen neusdoek winden, en den Consul
aan den hals hangen, die in dien staat openlijk aan de beschimpingen en
beledigingen van de wreedste natie wierdt blootgesteld. Hoe kan het zijn dat de
Consuls niet den moed en ijver hebben, om zig alle te vereenigen, en hunne
Souvereinen voor te stellen, dat, zo de Keizer van Marokko, Miquenez of Fez van
dag tot dag meer te dugten wierdt, zulks alleen is toe te schrijven aan de magt, die
diezelfde Souvereinen hem leveren. Over twintig jaaren was die Vorst zonder
middelen. Hij hadt noch eene gieterij, noch metaal om zich geschut te laaten
vervaardigen. Hij hadt noch scheepshout, noch zeilen, noch touwwerk, noch spijkers,
noch bouten, noch werklieden. Het is Frankrijk, het zijn de andere ZeeMogendheden, die hem dat alles leveren, anders zou de Keizer van Marokko niets
bezitten. Zijne schoone batterijen van vier en twintig, zes en dertig en agt en veertig
ponders, alle metaalen stukken, zijn hem gegeeven door Holland, Spanje, Engeland
en Frankrijk. Engeland vooral is de andere natiën hierin nog vooruitgestreefd, en
heeft hem de schoone stukken verkogt, die op de vlottende batterijen genoomen
zijn.
De vesting Mogador, die het digtste bij Marokko is, is
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voordeelig geplaatst; derzelver batterijen zijn wel gesteld; daar ligt in elk schietgat
een stuk, maar de mond van het stuk rust op het schietgat zelve. Een gemetzeld
muurtje dient voor affuit, zoo dat zij daar slegts voor vertooning liggen. Daar zijn
(*)
geene werklieden in staat om dezelve

(*)

Bekwaame werklieden, (zo als de Heer de Brisson meldt,) zyn hier onder de Natie naauwlyks
te vinden; en met betrekking tot de woestynbewoonders in 't byzonder, zegt hy: ‘ik heb geen
spooren van verstand ontdekt bij de Arabieren, met welke ik omgegaan heb, zij zijn volstrekt
van alle schranderheid ontbloot, en toonen geen lust om te leeren.’ Als hy hen wilde
onderregten vond hy hen ten uiterste koppig, waarvan by ons, ten voorbeelde, het
voorgevallene met een onbedreeven Smit, (die, benevens een onkundige Wagenmaaker,
alle de weetenschappen van het land in zig vereenigden, en door dit Volk met een soort van
eerbied beschouwd werden,) verhaalt. ‘Deeze Smit, naamlyk, zegt hy, werkte veertien volle
dagen aan het dekzel van een laadpan eens snaphaans, en toen hij zijn werk geëindigt hadt,
waarschuwde ik hem, dat het zoo slegt ingezet was, dat hij, voor wien de snaphaan was, zig
'er niet van zou kunnen bedienen, zonder groot gevaar te loopen. Alle, die 'er tegenswoordig
waren, wilden mij dwingen, om 'er de proef van te neemen, maar ik weigerde zulks te doen;
de Smit, door eigenliefde geprikkeld, zou 'er dan zelf mede schieten; en hij schoot zijn
kakebeen, en een gedeelte van zijne hand af.’ Hunne inlandsche wapenen zyn, zo als by
vervolgens te kennen geeft, gemeenlyk slegt, en de besten zeer moeilyk te behandelen, van
waar ze ook de Europische veel hooger schatten, en vooral de snaphaanen met twee loopen;
willende een Arabier gaarn een Christen slaaf voor zulk een snaphaan geeven. ‘Als zij (zegt
hy verder) dezelve herstellen moeten, bedienen zij zig van het ijzer, dat zij van de schepen
kunnen bekoomen. Ik was in het eerst verwonderd te zien, met welk een ijver zij de
brandewijn-vaten insloegen om de hoepels 'er af te neemen, ik kon niet denken, dat zij zulk
slegt ijzer tot een dergelijk gebruik bestemden. Daar nu dat metaal en de snaphaanen zulke
kostbaare zaaken voor hun zijn, kan men wel denken, dat de vuursteenen, kogels, hagel en
kruid, vooral niet minder geacht zijn. Zij weeten het slegt buskruid vrij wel van het goed te
onderscheiden. Men maakt veel buskruid in de kleine stad Gouadnum; maar het is zo grof
en slegt, dat het zeer langzaam en dikwils zelfs in 't geheel niet werkt. Het vervullt het geweer
en het besmet het: zij wrijven het, bij gebrek van olie, met boter schoon.’
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op afsuiten te leggen, en 'er is geen hout dat daar goed toe is. Dit alles ontbreekt
den Keizer. Dat men maar op het uitloopen van zijne fregatjes wagte, die bijna buiten
staat zijn om dienst te doen (uitgezonderd twee, waar van de Onder - Consul MURE,
hem in het hoofd gebragt heeft de herstelling te vraagen, die hij zelf voor hem verzogt
heeft) en niets zal gemaklijker zijn, dan dezelve het weder inloopen te beletten, en
zijne havenen Mogador, Rabat en Salep te sluiten. Wat zou 'er van zijnen Koophandel
en vooral van zijne Zeemagt worden, als de Christen-Vorsten ophielden hem, tegens
het belang der menschlievendheid, bij te staan? Als Engeland en Spanje het een
oogenblik wilden, zou Tanger, zijne schoonste haven, terstond zoodanig bedorven
zijn, dat zij niet meer tot schuilplaats voor zijne kaapers zou kunnen dienen; die
welhaast, geene schepen meer hebbende, genoodzaakt zouden zijn, hunne
zeerooverijen te staaken.
Zoo de Consuls van de verschillende natiën nooit die aanmerkingen gemaakt
hebben, zoo zij nooit de middelen aangeweezen hebben om den Keizer van Marokko
te bedwingen, koomt zulks daar van daan, dat zij aan het hoofd van den handel
zijn, welken de verschillende Mogendheden in dit gedeelte van de waereld drijven.
De Spaansche Consul koopt bijna al het graan uit het land op; de schepen worden
aan hem geconsigneerd. Die van Frankrijk is de eenigste, die geenen handel drijft.
Al wat ik verzeekeren kan is, dat die Consuls, verre van hunne Hoven de middelen
aan de hand te geeven, om de magt van den Keizer te fnuiken, zijne kragten en
magt onophoudelijk versterken, en hem aanzetten om nieuwe eischen te doen. Hoe
veele middelen geeven wij dien zeerooveren niet in handen, om den voordeeligen
handel, dien wij zouden kunnen drijven, te benadeelen? De ligging van hun land
maakt hen zeer gevaarlijk, maar als men hun niet dan die ligging overlaat, is het
hun onmogelijk die te doen gelden. Dat onpartijdige zig in het land begeeven, dat
zij met even zoo veele opregtheid spreeken, als ik doe, en men zal eindelijk overtuigd
worden, dat de Keizer van Marokko van alle Vorsten der waereld minst in staat is
om te schaaden, als men ophoudt hem de middelen daar toe te verschaffen.’
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Leerwyze, om jonge Lieden bekwaam te maaken, om hunne
gedachten schriftelyk welgeregeld uit te drukken. Naar het
Hoogduitsch van den Heer Villaume, Hoogleeraar te Berlyn. Met
eene Tafel, behelzende de beheersching der Naamvallen. Te
Dordrecht by F. Wanner, 1789. In gr. octavo, 160 bladz.
Deeze Leerwyze is eigenlyk eene Prysverhandeling van den Heer VILLAUME, eerst
door den Heer REZEWITZ, met bygevoegde Aanmerkingen, in een Tydschrist van
hem, geplaatst, en naderhand, met de Aanmerkingen in den tekst gevlogten,
meermaalen uitgegeeven. Het oogmerk van den Hoogleeraar daar in, is niet om
juist onnavolgbaare Schryvers te maaken, of zodanige die men Genien noemt,
welke zich zelven vormen, zo als ROUSSEAU gedaan heeft; neen, hy wil slechts
eenvoudige, duidelyke en verstandige Schryvers maaken, welke in hunne
omstandigheden, dat is, in hun eigen werk, in hunne eigen zaaken, de pen wel
weeten te gebruiken.
‘Deeze kunnen (zegt hy) zekerlyk gevormd worden; doch of het noodzaakelyk zy
voor dezelve zo zeer bezorgd te zyn? dit is de vraag. Die gedachten heeft, en de
taal verstaat, zal, naar myn begrip, zonder eenig onderwys schryven kunnen. Want
schryven en spreeken is toch voor hem die geenen opschik verlangt, en dien niet
kent, byna eenerley. Nogthands is het zeker, dat menig een die zeer slegt schryft,
echter goed spreekt: dan ik geloof dat de oorzaak hoofdzaaklyk deeze is: dat, als
hy schryft, hy optooijen en verfraaijen wil, en, als hy spreekt, daar aan in 't geheel
niet denkt; maar zich bloot zoo uitdrukt gelyk hy denkt, en de uitdrukking neemt juist
zoo als zy hem voorkomt. Deeze verderfelyke opschik is dus de vrucht, niet van
een verzuimd onderwys; maar van eene naauwgezette kwalyk begreepen
onderrichting, van eene te zeer verfynde leerwyze.
My dunkt derhalven, dat het toereikende zoude zyn, als men het kind, den
jongeling, denken, en enkel zyne taal leerde. Maar men wil al te vroeg de vrucht
van zynen arbeid genieten; men wil hebben dat het kind jongeling, en de jongeling
man zy. Ouders en leeraaren willen uitblinken, en kunnen den tyd, door de natuur
bestemd, niet afwachten. - Men wil kerssen in den winter plukken, en men maakt
stookkasten. - Men wil dat een zeventien-
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jaarige knaap vaarzen maake, en op de hooge schoole gaa; in zyn twintigste jaar
moet de jongeling zyne studiën reeds voleindigd hebben, en Dichter en Schryver
zyn. - Hier toe zyn zeekerlyk schoolsche stookkasten, leerwyzen en kunst noodig.
Dit wordt thans algemeen vereischt, en is eene noodzaaklykheid. - Wat zal men
doen? Zoo 'er geen wederhouden aan is, moet men met den stroom maar mede
dryven, of men raakt 'er onder.’
De Schryver geeft dus ook zyne Leerwyze op, welke veele goede Aanmerkingen
bevat, doch hier en daar wat veel afgebroken is, door de byzondere bedenkingen
van den Heer REZEWITZ, die men liever als Aanmerkingen onder de bladzyden had
moeten plaatsen: zo als zy in de eerste Hoogduitsche uitgaave stonden. Over de
taal is hy het uitgebreidst, overtuigd zynde, dat de kinderen die eerst moeten
verstaan, willen zy dezelve als een middel gebruiken, om hunne kennis uit te breiden.
Doch de taal heeft ook veel schuins, veel valsch licht. ‘Doch hier op (zegt de
Schryver) wordt zelden gezien, wanneer een kind maar woorden van eene taal
spreekt, dan denkt men al dat het dezelve verstaa, en dat men die taal gebruiken
kan, om hetzelve onbekende dingen te leeren kennen. Neemt men, by voorbeeld,
de met zoo veel regt geliefde Natuurlyke Historie tot het voorwerp van onderwys,
zo zegt men het van den Leeuw, van den Tyger, van den Olyphant wonderlyke
dingen, en den Os, het Paard en Schaap gaat men voorby, of als men van deeze
spreekt, dan ontleent men zyne wetenschap van het Lam; men rangschikt, men telt
de kentekenen van 't geslacht op, spreekt van de tanden, van den hoef, enz. doch
men zwygt van 't voordeel en nadeel dat ze doen kunnen, enz. Maar de kinderen
hebben deeze daaglyks voor hunne oogen; ja, evenwel weeten zy 't niet regt, zy
maaken 'er zich geen duidelyk begrip van. Myn oogmerk is niet, de kinderen iets
nieuws door zulke gesprekken te leeren. Maar hen te helpen zien, opmerken,
spreeken en verstaan, by 't woord een bepaald begrip te hebben, de taal leeren,
naamlyk, wanneer de kinderen myne woorden met zaaken die hun bekend zyn
vergelyken, en derhalven bepaald hy de woorden denken, en zich niet met enkel
geluid van dezelve vergenoegen. Daar door dat ik eerst lang van bekende dingen
met hun spreeke, verkrygen zy een inzigt van dit taalmiddel; van zyne afwykingen,
van den verrekyker, welken het alles voorhoudt, dat door denzelven gezien moet
worden.
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Ik wil echter met hun daar over niet redeneeren, dat zou weinig baaten, maar ik
zoek met de woorden een bepaald denkbeeld in hunne voorstellingskragt te
verwekken. Ik breng altyd een ondeelbaar voorwerp onder de algemeene uitdrukking;
ik spreek nooit van de Paarden, over 't geheel, maar van dit of dat Paard, Schimmel
of Moor, datze hier of daar gezien hebben. Want, nog eens, kinderen blyven gaarne
aan de woorden hangen.’
De Vertaaler heeft, op het spoor van den Heer VILLAUME, eene Tafel, voor den
Nederduitschen Leezer hier by gevoegd; behelzende eenige voorbeelden, om de
bepaalende en onbepaalende geslachtwoorden by een manlyk, vrouwlyk en onzydig
zelfstandig naamwoord, met een byvoeglyk naamwoord, volgends de zes naamvallen
en den taalregel, te leeren schryven. Benevens eene lyst van alle de voorzetselen
by de Naamvallen, welken zy beheerschen, geplaatst. Dezelve wordt ook afzonderlyk
uitgegeeven, en is zeer geschikt, om den jongen Schryveren van dienst te zyn, ter
herinnering van die taalkundige regelen, die zy, in alle gevallen, behooren te volgen.

Agathon. Vierde Deel. Naar 't Hoogduitsch vertaald. Te Amsleldam
by J.B. Elwe. In octave, 311 bladz.
Met het afloopen van deezen Wysgeerigen Roman, in welken de bultenspoorige
werkzaamheden der menschlyke hartstogten natuurlyk gemaald worden, vinden
we eindelyk Agathon, na op veelerleie wyzen geslingerd te zyn, gevestigd op den
weg des Verstands en der Deugd. Zie hier het slot zyner opmerkingen, die, gelyk
de Schryver aantekent, voleindigden, wat de omgang met den wyzen Archytas, en
het aanhoudend overdenken van zyne ondervindingen, na een vierjaarige reis, in
't gezelschap van een Wysgeer en een Schilder, onder verscheiden Natien, begonnen
had.
‘Zy overtuigden hem naamlyk, dat de waarheid tusschen het systhema van Hippias
en Plato, echter nader bij den laatsten, dan bij den eersten, lag.
Hij zag overal, dat de menschen zo goed niet waren, als ze zijn konden, wanneer
zij wijzer waren: maar hij zag dat zij niet beter zijn konden, voor zij wijzer wierden:
en dat zij niet wijzer worden konden, voor hunne Vaders en Moeders, Minnen,
Schooimeesters, Priesters en overige voorbeelden door alle classen, van de
Gerechtsdienaars tot de Koningen, zo wijs waren als ieder naar de maat zijner
betrekking en invloed zijn moest, om de Maatschappij waarlijk nuttig te zijn.
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Hij zag dat alle menschen, van de wildste Barbaren tot de verfijnste Grieken, de
deugd eeren; en dat geen Maatschappij zonder eenigen graad van deugd bestaan
kan. Hij vond ieder oord, ieder Provintie, ieder Natie, zo veel gelukkiger als de zeden
haarer Inwoonders beter waren; en zonder uitzondering zag hij het meeste bederf,
daar de uiterste armoede of de hoogste overvloed heerschte.
Hij vond bij alle Volken, die hij doorwandelde, de Religie in bijgeloof verwikkeld,
tot schade der Maatschappij misbruikt, tot het werktuig van eigenbelang, hoogmoed,
wellust en lediggang vernedert. Hij zag dat enkele menschen en geheele Volken
Religie zonder Deugd bezitten konden, en dat zij dan des te slechter waren: maar
hij zag ook zonder uitzondering, dat enkele menschen en geheele Volken, wanneer
zij goed waren, door Godvrugtigheid des te beter wierden.
Hij zag overal de Wetgeeving, de Regeering en de Politie onvolkomen en vol
gebreken; maar hij zag ook, dat menschen zonder Wetten, zonder Regeering, zonder
Politie, nog veel ongelukkiger en onvolmaakter waren. Hij zag dat de kunsten de
pracht; de pracht verdorve zeden, en verdorve zeden den ondergang van den Staat
ten gevolge hebben; maar hij zag ook, dat even die kunsten, wanneer zij wijsbegeerte
tot haar geleidster hebben, de menschen ontwikkelen, verbeteren, veredelen; dat
de kunst de helft van de natuur van den mensch, en de mensch, zonder kunst, het
elendigste onder de dieren is.
Hij zag door de gantsche huishouding der menschheid, de grenzen van 't waare
en valsche, het goede en kwaade, het recht en onrecht onmerkbaar in elkander
vloeien. Hoe meer hij dit zag, hoe meer hij overtuigd wierd van bepaalde wetten,
en van den plicht van een goed burger, om de wet meer te gelooven dan zijn eige
gevoel.
Hij overtuigde zich, dat de mensch aan de eene zijde met de dieren des velds,
en aan de andere, met de hoogere wezens vermaagschapt, even zo onvatbaar is,
een enkel dier als geheel geest te zijn; maar dat hij alleen dan overeenkomstig zijn
natuur leeft, wanneer hij zich verhejt; dat ieder hooger trap van wijsheid en deugd,
die hij beklommen heeft, zijne gelukzaligheid vermeerdert; dat wijsheid en deugd
altijd de maat zo wel van 't algemeen als bijzonder geluk onder de menschen geweest
is; en dat deze enige ondervinding, - welke geen twijffelaar krachteloos te maken
in staat is, - alle drogredenen der Hippiässen omver werpt, en het verstandelijk
Systhema der Pythagoristen onverwrikbaar bevestigt.
Bij dit alles bleef hem tog de natuurlijke Oeconomie der menschheid een raadzel:
beschouwing en overdenking lieten hem in twijfel, of hij een troostlooze cirkel, in
welke zich de mensch eeuwig omdraait, of een trapswijs wassende volkomenheid
van iedere zoort geloven zoude. Maar een algemeene blik in de
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onbegrensde majesteit der Natuur, op de verhevene eenvoudigheid van haar plan,
op de eendragt harer verborgene krachten, op de harmonie die uit de schijnbare
strijd haarer zo menigvuldige bewegingen voortkomt, op de oneindige kleiner en
grooter Systhemas, welken door de zekerste overeenstemmingen in een verbazend
geheel zaam verknocht zijn, wiens geheele inrichting en besturing overal van een
weldadige wijsheid getuigt: - deze algemeene blik vervulde hem met het innigst
gevoel van 't overaltegenwoordig bestaan eener eerste oorsprong, eens alles
levendigmakenden, bezielenden en regeerenden geest. Dit zalig gevoel verslond
alle twijffeling, stopte alle tegenwerpingen den mond, verwekte hoop, opende
uitzichten, wier zekerheid hij, in zulke oogenblikken, even zo sterk en overtuigend
voelde, als het bestaan van het hoogste wezen zelf. In dit opzicht beschouwd, was
hem de mensch geen onoplosbaar raadzel meer, het toekomende reikte hem de
sleutel daarvan toe. Het aardsche leven was alleen één van die ontwikkelingen,
door welke de mensch, zo gelijk ieder andere zoort van wezen, zich tot zijne hoogste
bestemming om hoog arbeidt. Dit leven, hoe onbeduidend het in zijne enkele
oogenblikken schijnt, zo nederig het in zijne behoeftens, zo kinderachtig het door
onze speelwerken, belagchelijk het door onze dwaasheden word, - dit leven was
hem nu geen poppespel, geen droom meer: het wierd in zijn geheel, in zijn betrekking
tot het toekomende, in zijn zamenhang met het groote plan der Godheid, gewichtig.
Alles in den mensch, alle zijne voorstellingen, neigingen, daden, ieders mogelijke
vorm, richting en verbinding derzelve hield op onverschillig te zijn; al het willekeurige
verdween: wijsheid en goedheid, welke, in 't blote licht der ondervinding beschouwd,
het hoogste belang der menschheid zijn, wierden in dit goddelijk licht de eerste
pligten der menschheid.’

Aristus; door * * * * * Tweede Stuk. Te Amsteldam by M. de Bruyn,
1790. In octavo 226 bladz.
Onder het doorbladeren van het eerste Stuk van dit leerzaam onderhoudend
Geschrift, heeft de manier van uitvoering ons dermaate ingenomen, dat wy, met
een gunstig vooruitzigt op het vervolg, niet geschroomd hebben, deszelfs leezing,
(*)
als in 't Burgerlyke en Godsdienstige beiden, nuttig aan te pryzen . En 't berouwt
ons niet, na dat dit tweede ons ter hand gekomen is; gemerkt het zelve het nuttige
van des Autheurs bedoelde verder ontwikkest; en de Schryver bestendig voortgaat
met den Leezer op eene bevallige wyze te onderhouden over verscheiden
onderwerpen, die, by verpoozing, nu min dan meer ernstig, of van gezet-

(*)

Zie N. Alg. Vad. Lett. IV. Deel, bl. 341.
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ter nadenken zyn. - Het gesprek van D . Denker met D . Leergraag, in 't voorige
gemeld, was by Aristus van eene goede uitwerking; het noopte hem om den Advocaat
Lugthart op nieuw te schryven, en, terwyl hy op antwoord wagtte, zelf met Denker
over den Godsdienst te spreeken. Dan een brief van eene jonge Juffrouw Louise
genaamd, over een vroeger behandeld onderwerp, geeft aanleiding tot een ander
soort van gesprek, raakende het openbaar betoonen van eerlyke liefde in
Gezelschappen, als ten onregte gewraakt en onbeschaafd geheeten; terwyl die
zogenaamde beschaafde lieden van den ton het niet onbeschaafd rekenen, in
Gezelschappen onder elkander stil te praaten en te lachen. Dit laatste ondertusschen
komt Aristus ongelyk laakbaarder voor; en hy is niet vreemd van te denken, dat het
eerste meestal daarom gewraakt word, om dat men de kuische liefde tot schande
rekent. Na een gesprek, en vervolgens een brief aan de jonge Juffrouw, over dit
onderwerp, brengt het agterblyven van 't antwoord van Lugthart een onderhoud,
tusschen Denker en Aristus, te wege, over de vrees van de vyanden van den
Godsdienst, om in het strydperk te treeden; en een kort daarop volgend geval met
een Dweeper, die ten kwaade verdagt was, brengt ter baane eenige
aaneengeschakelde overweegingen, raakende de Eynen en Dweepers, zo nopens
hun gedrag en onderscheiden soorten, als wegens de beste wyze, om den invloed
der slegten onder hen te keer te gaan, en de beteren te regt brengen; welk stuk
Denker alleszins gemoedlyk en verstandig behandelt. - Eenige dagen laater ontvangt
Aristus op nieuw een Brief van Louise, die hy beantwoordt; welke briefwisseling
betrekkelyk is tot de door Aristus goedgekeurde afschaffing der Keurslyven, en
tevens aanmerkingen behelst over de welvoegende en te verregaande inschiklykheid
omtrent de Mode, met aanpryzing van een verstandig, en, daar 't noodig en dienstig
is, standvastig en kloekmoedig gedrag, ter afwendinge van het verkeerde en ter
bevorderinge van het heilzaame. - Aristus geeft vervolgens aan Denker, dien hy in
langen tyd niet aangetroffen had, een bezoek; hy vindt hem sterk door aanhoudende
koortzen aangetast, en hy vindt hem, tot zyne verwondering, in die omstandigheden
zeer gelaaten. By die gelegenheid brengt deeze hem onder 't oog, welken
kragtdaadigen troost de Christelyke Godsdienst deszelfs overtuigden belyderen
oplevert, 't welk Aristus het beminlyke van dien Godsdienst eenigzins doet erkennen;
en waarïn hy, door een daarop volgend gesprek met zyne Egtgenoote, versterkt
wordt. - Kort daarop ontving Aristus een brief van Lugthart, die hem een
Winterbezoek beloofde, wanneer hy van buiten in de Stad gekomen zou zyn; het
leed niet lang, of Aristus betrok zyn Winterkwartier; en schikte zich, volgens zyne
gewoonte, naar 't Stads-leeven, waarin hy egter minder behaagen schepte dan in
't Buitenleeven. Hier ontmoette hy toevallig den Heer Dikbloed, dien 't Stads-leeven
te byster
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tegenstond, en als nadeelig voor zyne gezondheid wraakte; dan de gesprekken
van, en de verkeering met Aristus, bragten hem wel dra te regt; vooral daar hy nu
meer beweeging maakte; waarop Aristus zeer gesteld was; 't welk, onder andere
redeneeringen, ook het ryden in koetzen, buiten noodzaak, als eene nadeelige
Mode, op het tapyt bragt. - Midlerwyl kwam ten laatste de Advocaat Lugthart; en
Denker, nu weder hersteld zynde, vervoegde zig mede ten huize van Aristus. Wel
dra werd het beoogde onderhoud van Lugthart en Denker, over den Godsdienst,
aangevangen, en verder, met eenige tusschenpoozen, voortgezet. In deeze
tusschenpoozen, (om dit vooraf kortlyk te melden, ten einde het beloop van 't
gemelde onderhoud niet af te breeken,) werd 'er over verscheiden onderwerpen
gehandeld, waarvan de voornaamste zyn, het schadesyke der vooroordeelen tegen
zommige Boeken, het zoogen der Kinderen door de eigen Moeders, dat
aangepreezen, en het speelen met de Kaart, dat gewraakt wordt.
Wat wyders het onderhoud over den Godsdienst betreft: Lugthart begint het zelve
op een spottenden toon, en tracht het berigt, wegens het stilstaan der Zon en Maan,
ten tyde van Josua, in een bespotlyk licht te stellen, dan Denker gaat dit ernstig
tegen; toont hem het wanvoegelyke van dien toon in 't disputeeren over den
Godsdienst; en tragt hem te doen zien, dat hy in 't geheel den verkeerden weg
inslaat; dat men zig in de eerste plaats niet moet ophouden, met zulke
byzonderheden, maar het Stuk meer over het geheel beschouwen. Hy ontvouwt
hem de, zyns oordeels, beste wyze, van den Godsdienst te onderzoeken; en geeft
hem te kennen, hoe hy dit Stuk met hem wenschte te behandelen. Alleenlyk is hy
hem nog ten wille, met betrekking tot het opgemelde wonder, en toont hem, dat het
geenzins als ongerymd te verwerpen, maar integendeel als eene mogelyke en
waarlyk gebeurde geschiedenis zeer wel te vordeedigen zy. Daar nu dergelyke
misvattingen meer plaats kunnen hebten, is 't niet raadzaam het disputeeren van
die zyde, dat veel tyds zou spillen, aan te vangen; en Lugthart laat zig voorts
overhaalen, om zig naar 't voorgestelde plan van Denker te schikken. Deeze stelt
den Advocaat eerst voor, dat ze zekerlyk geen verschil hebben, over het weezenlyke
van den Natuurlyken Godsdienst, en ongetwyfeld beiden erkennen, dat die God, in
wien zy gelooven, almagtig, wys en goed is. Op dien grondslag agtervolgt Denker
verder zyne redeneerwyze, en poogt Lugthart, van trap tot trap, hooger op te leiden.
Hy begint met hem te handelen over de mogelykheid eener Godlyke Openbaaringe;
deeze daar gesteld zynde, tragt hy hem te overtuigen van derzelver nuttigheid en
noodzaaklykheid, mitsgaders ten laatste van de Godlykheid der Christelyke
Openbaaringe, welke die der Joodsche insluit. De manier, op welke Denker dit
behandelt, en de aangevoerde tegenbedenkingen van Lugthart beantwoordt, is zeer
regelmaatig en
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wel geschikt, om iemand, zo al niet terstond, tot overtuiging, ten minste tot staan,
te brengen; en hem, zo hy anders een geschikt hart omdraage, te noopen tot een
verder oplettend onderzoek van dit onderwerp. - By Aristus is dit gesprek ook van
dat gevolg; en men vleit zig met de verwagting dat Lugthart 'er mede door bewoogen
zal worden. Deeze verbeeldt zig nog wel, dat zy niet verre gevorderd zyn, maar
Denker begrypt dat zy merkelyke vorderingen gemaakt hebben. - Gy moet nu, zegt
hy, by u zelven op deeze wyze redeneeren. - ‘Met den bybel, dewyl 'er zo veel
schoons in is, mag ik niet meer spotten. - In het tegendeel, het gezond
menschenverstand levert zulk een duidelyk bewys voor de Godlykheid van dat boek
op, dat ik niet zonder gewichtige redenen daaraan meer twyfelen mag.’ En uit dat
besluit moet wederom dit volgen. - ‘Ik moet dierhalven onbevooroordeeld
onderzoeken of die dingen, welke my zo aanstootlyk zyn voorgekoomen, wel waarlyk
zodaanig zyn, en dit te meer, daar ik reeds in één geval, [dat van Josua,] ben
overtuigd geworden, dat 'er niet in was, 't geen ik 'er in meende te zien.’ - Dit zo
zynde, komt het Denker voor, dat hy van Lugtharts edelmoedigheid moge verwagten,
dat hy nu opzetlyk werk zal maaken van zyne eigene bedenkingen zelf te toetsen,
en alles ernstig na te gaan: het welk hy hem ten vriendlykste aanbeveelt; met eene
bygevoegde uitnoodiging van briefwisseling over dit onderwerp. Lugthart neemt dit
wat koeltjes aan, zeggende 'er niet tegen te hebben, als de tyd het hem maar zal
toelaaten; dat Aristus doet zeggen: ‘'Er zal altoos nog wel zo veel tyd overschieten,
dat Gy nu en dan een klein lettertje schryft. Als het u waarlyk ernst is waarheid te
onderzoeken, zult Gy wel tyd weeten te vinden.’ - Lugthart betuigt zyn best te zullen
doen; en hier mede loopt dit onderhoud ten einde; waar op ook het gezelschap wel
dra van elkanderen scheidt.
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Nieuwe Algemeene Vaderlandsche
Letter-oefeningen.
Geschiedenis der Israëliten voor de tyden van Jesus. Door J.J.
Hess, Bedienaar des Goddelyken Woords te Zurich. Uit het
Hoogduitsch overgezet. Achtste Deel. Te Amsterdam by d'Erven
P. Meijer en G. Warnars, 1789. In gr. octavo, 478 bladz.
Het voorgevallene, met en zedert den opstand van Absolom, in de latere jaren van
Davids regering, benevens de geschiedenis van Salomos Ryksbestuur, is het
onderwerp van dit achtste Deel, waer in de Eerwaerde Hess, volgens zyne gewoone
schryfwyze, de gewigtigste voorvallen van dit tydvak, in hunnen zamenhang,
oordeelkundig ontvouwt, met invlegting van bedenkingen over dezelven, die des
Lezers opmerkzaemheid vorderen. Van dien aert zyn, om, uit vele anderen, een
treffend stuk over te nemen, 's Mans gedachten over den denktrant van Koning
Salomo in 't Godsdienstige, na dat die Vorst tot ene al te groote inschiklykheid,
omtrent den Afgodsdienst, was overgeslagen. Zyn Eerwaerde behandelt dit
onderwerp vry breedvoerig; dan zie hier het hoofdzaeklyke.
Na ene voorafgaende aenmerking over den nadeeligen invloed der uitlandsche
Vrouwen, op 's Vorsten hart en godsdienstigheid, leid de Autheur ons op, om te
denken, dat Salomo echter zelve niet tot daedlyke afgodery vervallen is. Hy bleef,
zo als men uit het beloop van 't voorgevallene schynt te moeten opmaken, een
handhaver van den staetlyken dienst van Jehova; doch hy dulde tevens, dat de
Afgodsdienst van tyd tot tyd openlyker ingevoerd wierd, en in zyn Ryk stand greep.
‘Ondertusschen,’ (gelyk de Eerwaerde Hess opmerkt,) ‘daar deeze zo verre
gedrevene verdraagzaamheid, zelfs eene openlyke onverschilligheid onderstelt
omtrent den dienst van Jehova, met uitsluiting van elken anderen dienst, die
grondleer van Israëls staatsgesteldheid zo wel als Godsdienst; schynt hy zig waarlyk
ook aan zekere gehegt-
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heid, aan 't geen hy zo onbepaald toeliet, schuldig gemaakt te hebben. Zyne
wysbegeerte, gelyk wy dezelve uit zyne schriften kennen, kan ons nopens deeze
gehegtheid geen licht geven; naardien de reden van deeze toelating niet alleen in
den invloed zyner gemaalinnen op hem, maar gedeeltelyk ook in zyne eigene
staatkundige beginselen te zoeken is, volgens welke hy noodig oordeelde, ter
bevorderinge van den koophandel, den vreemdelingen veelerlei vryheden, en vooral
de ongestoorde oefening van hunnen godsdienst in zyn land te moeten toestaan.
In zynen zogenoemden Prediker, zullen wy egter verscheidene trekken ontmoeten,
die de geschiedenis van zyn hart, ook in opzigt tot deeze begunstiging der afgodery,
ophelderen.’ - Tot dit denkbeeld, nopens den dienst van het boek Prediker, keert
onze Autheur vervolgens, na het onwetlyke en schadelyke van dit toegevende
gedrag van Salomo, zo berispelyk in hem, al spreke men dien Vorst vry van
persoonlyke afgoderye, getoond te hebben.
‘Om,’ (dus vervolgt hy, ten dezen opzigte,) ‘Om nog beter uit de geschiedenis van
zyn hart te verklaaren, hoe iemand, die zulk een yverig bevorderaar van den bouw
des Tempels en den dienst van God geweest was, een voorstander en bevorderaar
der afgodery heeft kunnen worden, moet men den loop van zyn hart nagaan, zo als
hy denzelven in den zogenaamden Prediker zelf heeft aangeweezen.’ - Een Boek,
dat men, naer 't oordeel van onzen Schryver, in te zien heeft, als behelzende ‘eene
beschouwing van Salomo, van de geschiedenis van zyn leeven en hart, die hy by
geene mogelykheid veel vroeger, dan tegen het eind zyner loopbaan, kan hebben
opgesteld, na dat hy eenigermaate van de dwaalwegen, waarop pragt en wellust
hem verleid hadden, weder te rug gekomen was.’ - Met dit denkbeeld doorloopt zyn
Eerwaerde dit Boek, brengt een en ander stael uit het zelve te berde, en doet ons
gadeslaen, hoe verre Salomo met zyne wysgeerte kwam.
‘Nooit’ (is zyne tael deswegens) ‘Nooit verschafte zy hem 't geen hy zogt, ofschoon
zy hem onophoudelyk,

(*)

‘Juist niet door daadelyk mede te offeren, maar egter door het zeer gunstig en genegen
beoordeelen van zodanige afgodische eerbewyzingen.’

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

399
eerst van het eene wysgeerige onderwerp tot het andere, daarna van het eene
vermaak tot het andere, van daar weder te rug tot de weetenschappen dreef; ja
hem nu niet meer de zeldzaamheden van het dieren- en plantenryk alleen, gelyk
eertyds, maar den mensch zelven ter beschouwing aanbood. Maar juist dit
onderzoeken van den mensch was thans veeleer een middel, om hem nog meer
tot twyfeling en ongerustheid te vervoeren, dan om hem daarvan te verlossen. De
mensch was voor hem een raadsel, onoploslyker dan eenig van die genen, welke
Hiram of Abdemon, of de Koningin van Saba hem voorgesteld hadden. Hy wist niet,
wat 'er van te maaken, dat 's menschen verordening en vatbaarheden dikwyls zo
weinig met zyne lotgevallen overeenstemmen. Het opmerken van zo veele zigtbaare
uitzonderingen van dien regel, dat wysheid van geluk agtervolgd wordt, knelde hem
te meer, wanneer hy denzelven op zyne eigene omstandigheden toepaste. Zo veele
navorschingen en poogingen naar geluk, - die niet alleen hemzelven geene rust
des gemoeds aangebragt hadden, maar waarvan hy voorzag, dat zy door zynen
onverstandigen opvolger gedeeltelyk niet gekend, gedeeltelyk misbruikt zouden
worden. - 'Er zyn blyken voorhanden, dat hy zig van Rehabeam niet veel goeds
beloofd heeft.
‘Aan den eenen kant vond hy door zynen onderzoeklust zo weinig, als door zyne
onnoemlyke verspillingen tot vermaak, tydkortingen en pragtige werken, zyn
verlangen naar geluk bevredigd: aan den anderen kant had hem dit alles slegts
maar verder van zyns vaders en zyne eigene voorige godsdienstigheid verwyderd.
Door zo ontelbaar veele voorwerpen van weetlust en nieuwsgierigheid, door zo
veele vermaaklykheden, door welke zyn hart beurtelings geslingerd werd, was het
zelve van het eenvoudige vaste geloof van David allengskens verder afgedwaald.
En hoe had het anders kunnen zyn? Een gemoed, dat zig overgeeft aan alle de
vervoeringen van eene dikwyls onbepaalde begeerte naar weetenschap en
tydverkwisting, kan zig niet meer vast houden aan de groote voorwerpen van den
godsdienst. De geschiedenis zyner natie zelf, zo vol van byzondere beschikkingen
der voorzienigheid, had nu, by zo veele andere zaaken, die zig aan zyne
nieuwsgierigheid en driften aanbooden, noch dat bekoorlyke, noch dat gewigtige
meer, welke zy voor hem had ten tyde, toen hy, geheel in den geest der Theokratie,
den tempel inwydde. De God van Israël, en deszelss wonderbaare beschikkingen,
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waren tegenwoordig niet meer de geliefde voorwerpen zyner overdenkingen, gelyk
zy die van David geweest waren. Door de zo verre gedrevene pooging, om een
geduurig afwisselend onderzoek, met geduurig afwisselende zinnelyke vermaaken,
zo veel mogelyk te verbinden, verloor “het overdenken van des Heeren wet,” waarin
David zo veel behaagen schepte, voor Salomo zyne bekoorlykheid, de oude godlyke
geschiedenis zyns volks was voor hem niet meer, 't geen zy voor dien waarlyk
geloovigen Israëliet geweest was. Hy behield in zyn hart nog wel veele waardige
gedagten aangaande God en deszelfs voorzienigheid; doch aan den anderen kant
wist hy, naardien hy de geschiedkundige Godsverdeediging uit het oog verloor,
geen raad tot het uit den weg ruimen der zwaarigheden, die de schynbaare wanorde
en zo menige vrugtlooze pooging, om gerustheid des gemoeds te verkrygen, verwekt
hadden. Om deeze reden ontmoet men, zelfs in het boek de Prediker, geschreeven,
na dat hy weder van zyne geestbedwelming bekomen was, wel nog altoos
godsdienst, maar niet meer dien, uit den geest van Israëls geschiedenis en wet
afgeleiden godsdienst van David. 't Is een meer wysgeerige godsdienst, die zig
(gelyk men uit het laatste hoofdstuk des boeks ziet,) werkelyk tot de gedagten der
onsterslykheid en van eenen staat van vergelding verheft. Maar of, en op welk eene
wyze, deeze zyne wysbegeerte met het geloof in Israëls Openbaaringen en
bestuuringen kan en moet vereenigd worden, dit was, naar alle waarschynlykheid,
voor Salomo zelven duister. En in de daad viel 't niet zo gemaklyk deezen samenhang
te ontdekken, en die schynbaare tusschenruimte aan te vullen. Ondertusschen hield
(*)
zig Salomo aan zynen godsdienst der reden , verwaarloosde den Is-

(*)

‘Dat ik Salomo tot een Deist, (in tegenoverstelling van de voorstanders der Joodsche
openbaaring,) maak, zal waarschynlyk menigen leezer bevreemden. Maar, daar het ontwerp
der goddelyke Openbaaring ten dien tyde nog zo onontwikkeld was, hoe kon het anders zyn,
dan dat een denker, gelyk Salomo, zwaarigheden vond, en, daar hy dezelve niet wist op te
lossen, zig steeds nader by zynen natuurlyken godsdienst moest bepaalen? - Volgens zyne
wysgeerte scheenen hem de godsdienst der reden, en die, welken de Israëliet beleed, zig
geduurig verder van elkanderen te verwyderen. Hy hield zig derhalven aan 't geen hem zekerst
toescheen. - Het Euangelie heeft eerst den godsdienst der reden en den godsdienst van het
geloof ten vollen verzoend, en tot één gemaakt; zo dat het nu zeker hoogst onvoeglyk is,
dezelve weder van elkanderen te willen scheiden, en den een aan het volk, den anderen aan
de wysgeeren toe te wyzen; regststreeks tegen den geest van het Christendom, welk de
geschiedkundige waarheden voor het geloof, en de eeuwige waarheden voor het verstand,
in ééne godsdienstige wysheid veréénigt.’
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raëlitischen eerdienst wel niet geheel en al, maar werd egter omtrent het plegtige,
van tyd tot tyd, onverschilliger, van tyd tot tyd minder genegen, om zorg te draagen
voor den dienst van Jehova, met uitsluiting van anderen. Zo zeer hy aan den eenen
kant niet gaarne zag, dat zyn schoone nieuwe Jehovas-tempel geheel vergeten
werd, zo genegen was hy egter ook aan den anderen kant, om vryheid te geeven
aan elke soort van afgodendienst; waartoe hy dus misschien niet eens zo zeer van
zyne, veel op hem vermogende, vrouwen, aangespoord behoefde te worden. - In
den grond beschouwd, was deeze wyze van denken, met hoe veel schyns zy ook
ontschuldigd kan worden, eene volkomene afwyking van Davids grondbeginselen,
welke, zonder zulke wyduitgestrekte kundigheden, ongelyk beter bevatting had van
den geest en het weezen van den Israëlitischen godsdienst.
‘'t Is, (gelyk de Eerwaerde Hess, na ene verdere beschouwing van dit boek, nog
zegt,) opmerkenswaardig, dat, hoe zeer de wysbegeerte van Salomo te dikwils naar
den kant der twyfelzugt overhelt, dezelve nogthans altoos eenige gewigtige
waarheden als agter de hand heeft, van welke zy nog ten regten tyde gebruik maakt.
Deeze waarheden zyn egter juist niet afgeleid uit de vaderlyke geopenbaarde leer,
uit de beschikkingen van Jehova met Israël, of uit de Godspraaken, die van tyd tot
tyd het eindoogmerk deezer beschikkingen in het licht stelden; onderwerpen,
waarmede Davids geest en hart zig bykans eeniglyk bezig gehouden, en waarin hy
zo menigmaal geruststelling gevonden had. Salomos diepdenkende geest zweefde
buiten deezen nationaalen kring van historisch-godsdienstige denkbeelden, die
meest “het Koningryk van God” over Israël, betroffen, en zogt in het ryk der
afgetrokkene en algemeene waarheden iets, waar aan hy zig kon vasthouden. In
de daad gelukte 't hem, eenige groote algemeene waarheden in een hoogen graad
van duidelykheid in te zien; maar zo afgetrokken, als zyne denkbeelden van dezelve
waren, bezaten zy de geruststellende kragt niet meer, die het ge-
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loof in eenen, uit de vaderlandsche geschiedenis en eigene ondervindingen levendig
erkenden, Beschermgod aan David opleverde. Dusdanig een geloof werkt sterker
(*)
op het hart, dan alle afgetrokkene overtuigingen .

Leerredenen over de gewigtigste gebeurtenissen, uit het leven
van Jesus Christus, gewoonlyk genoemd Euangeliën, door J.
Tissel, Leeraar der Luthersche Gemeente te Amsterdam. Derde
Deel. Te Dordrecht by A. Blussé en Zoon, 1790. In gr. octavo, 352
bladz.
Heeft men de twee voorgaende Deelen dezer Leerredenen met genoegen ontvangen,
daer men in den Eerwaerden Tissel bestendig een Leeraer bespeurde, die zyne
onderwerpen met oordeel behandelde, en ter verstandige betrachtinge van den
Godsdienst schikte; men zal, by het doorbladeren van dit derde Deel, niet min gunstig
over 's Mans arbeid denken; alzo de uitvoering geschikt is om zyne achting te
versterken. - Men vind in het zelve negen Leerredenen over de volgende
onderwerpen. De Godsdienst van J.Ch. de bron van ware te vredenheid en duurzaam
genoegen. Joh. XVI. 16-23. De tegenheden der Godvrugtigen zijn zegen en geluk.
Joh. XVI. 5-15. De gronden, die ons tot bidden verplichten. Joh. XVI. 23-30. De
verplichting tot Hemelsgezindheid. Marc. XVI. 14-20. De ware en valsche
Godsdienstijver. Joh. XV. 26. XVI. 1-4. De Apostelen als Leeraars van God
gezonden. Joh. XIV. 23-31. Gods liefde jegens de Menschen. Joh. III. 16-21. De
bekeering of de hervorming van 't hart. Joh. III. 1-15. Het ongeluk van een vermaakvol
of geheel zinlijk leven. Luk. XVI. 19-31. - Zie hier, tot ene nieuwe proeve van

(*)

‘Ik verzoek deeze stelling, welker waarheid en gewigt in onze dagen zo zeer over het hoofd
gezien wordt, eene bedaarde opmerkzaamheid te verleeden. Voor ons is dit misschien de
grootste winst uit de wyze schtiften van Salomo! Myns oordeels, is het eene uitgemaakte
zaak, dat, dewyl onze Heer, (die zo veel wyzer was dan Salomo,) de godsdienst der reden
met het geloof aan zekere hoogstgewigtige geschiedkundige waarheden verbonden heeft,
men het Christendom eenen slegten dienst bewyst, wanneer men deeze beide zaaken weder
van één scheiden, en de eene den denker, de andere den gemeenen man toewyzen wil. Ik
vrees, dat men op die wyze geenen van beiden genoog geeft; en beiden iets ontneemt, dat
onontbeerlyk voor hun was.’
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des Leeraers manier van voordragt, zyne beschryving van de natuur der Christlyke
bekeeringe. Na enige voorasgaende aenmerkingen over deze en gene verkeerde
denkbeelden, nopens dit gewigtig stuk, herinnert hy zyne toehoorders, uit het
voorheen gezegde, dat de menschlyke natuur thans niet meer is 't geen zy behoorde
te zyn; als bezittende ene overhellende neiging tot al het zinlyke; en hierop vervolgt
hy dezerwyze.
‘De bekering of verandering van 't hart zal dus natuurlijk, voornaamlijk, te plaatzen
zijn, in de matiging en bestiering van deeze heerschende liefde voor 't zinlijke, in
de betere richting van onze neigingen en begeerten, overeenkomstig met onze
oorspronglijke verordening, en uit hoofde dier drangredenen, die de Christlijke
Godsdienst aan de hand geeft. Hem noemen wij een bekeerd Christen, die het
waarlijk deugdzame en Godsdienstige, standvastig en bestendig, heerschend en
van ganscher harte, bemint en beoefent; met doorgaande veragting en zorgvuldige
vermijding van al het tegenoverstaande kwade; en die dat alles doet, uit de zuiversle
en verhevenste beginzelen, ik meen, het innigst gevoel van dankbaarheid en liefde
jegens God. - Zien wij M.V. in het leven der menschen, hoe de begrippen, die wij
ons van die dingen vormen, hoe de neigingen, die zij bij zig zelven koesteren, de
naaste oorzaaken zijn van hunne bedrijven. 'Er kan dus, bij ons, gene doorgaande
verandering in onze daden en bedrijven plaats grijpen, zonder ene gelijke verandering
in onze begrippen en beginzelen, in onze neigingen en begeerten, te
vooronderstellen. Zulk eene hervorming is, gevolglijk, gelegen, in eene verandering
of omkeering van denkbeelden, van neigingen en van bedrijven. - Is nu 't veld der
zinlijkheid de algemeene plaats, waarop de menschen werken; de streek egter, die
de menschen op dezen grond bewandelen, is zeer onderscheiden gewijzigd, of
ingerigt, naar gelang van hunne oorspronglijke gesteldheid, naar hunne
bloedmengeling, naar hunne opvoeding of de hun omringende omstandigheden.
Terwijl de samenhang van dat alles, aan de ziel van den enen, ene richting geeft
tot de hebzugt of het goud, stort dezelve, in die van den anderen, ene neiging tot
aanzien en eer, en vervult het hart van een derden, met zugt tot zinlijke vreugde en
vermaak; en het bijzonder gewigt 't geen zij hegten aan het een of ander van deze
onderscheide dingen, maakt de verschillende gesteldheid van ieder sterveling uit.
Bekering is dus ene ganschlijke verandering, even zo
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zeer in onze denkbeelden, als in onze neigingen. Even gelijk een stroom, die men
door behulp van dijken of andere konstwerken, met geweld, van loop doet
veranderen, en ene tegengestelde beweging geeft; even zo erlangt, ook hier, bij de
bekering van den zondaar, alles ene tegengestelde richting.
In zijne heerschende denkbeelden was de Godheid voorheen klein en belangloos;
de wareld, het zinlijke, alleen groot en belangrijk. De deugd, de Godvrugt in 't geheel
niet kennende, beschouwde de zondaar allerlei onedele handelingen, als onverschillig
of geoorlofd in zigzelve; te gelijk, als bevorderlijk voor zijn geluk en belang. Dan bij
zijne bekering, de dingen meer van nabij beoordeelende, worden zijne begrippen
zuiverder, meer strokende met de waarheid. Dan wordt het verstand getroffen, door
den glans der Godlijke Volmaaktheid, door 't onuitdrukbaar vermaak der godlijke
goedkeuring. De misdaad en de zonden vertonen zig nu in 't regte licht, in hare
afzigtlijke en enkele rampbevorderende gedaante; in 't ogenblik dat het hart
doordrongen is van 't beminlijke en genoeglijke in alle de verschillende christlijke
deugden. - Zodanig eene aanmerklijke verandering in de begrippen en gevoelens,
omtrent God en de wareld, omtrent plicht en belang, omtrent deugd en ondeugd,
valt 'er trapswijze voor in de ziel van hem, die zijne vorige slegtheden verlaat, en
zig met het gansche hart tot God bekeert. Daar nu de denkbeelden, die wij van de
dingen vormen, de voorname gronden zijn, die onze neigingen helpen veroorzaaken
en bestieren, zo is ook eene verandering van neigingen of begeerten volstrekt
onvermijdelijk. Met die zelfde heerschende drift, waarmede hy voorheen 't zigtbare
najaagde, zoekt hij thans zijne zaligheid en geluk, in gemeenschap te oefenen met
een onzigtbaar Wezen, en in dit beste Wezen na te volgen. Daar de gunst der wareld
of de belangen van den tijd, hem nu min gewigtig voorkomen, is de toejuiching van
God en de goedkeuring van zijn eigen hart, het innigst zoet van waardige gevoelens,
of het uitzigt op de beloningen der eeuwigheid, beurtlings, of te zamen, dat geen,
dat zijne neigingen vuur en leven schenkt, en alle zijne begeerten bestiert. Naar
edeler vermaken strevende, dan die de lieden van de wareld zoeken, is zijn genoegen
geenzins gevestigd, op den beker van zinlijke wellust of van enig strafbaar vermaak.
Neen M.V. Een bekeerd Christen vind zijn genoegen in, dikwijls, onder gebeden en
lofgezangen, aan de Godheid te denken; in, zon-
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der geruisch of vertoning, wel te doen, en in 't aankweken van allerlei heilige en
menschlievende, van allerlei grote en edele gevoelens. - Dat nu zulk eene
verandering in beginzelen en neigingen, natuurlijk, eene gelijke omkering in de
bedrijven van den stervling te weeg brengt, behoef ik niet te herinneren. Trouwens,
wat zijn tog alle onze daden en bedrijven, wat anders, dan de uitvloeizels van onze
denkbeelden of begrippen, van onze neigingen of begeerten? - Misschien zal 't niet
ondienstig zijn M.V., u den aart der bekeering eens voor te stellen in een aanmerklijk
voorbeeld. Ik bedoele hier 't gebeurde met enen Zacheus. Naar zijne voormalige
begrippen was het geld hem het hoogste goed. Zijne schatten door allerlei woekerijen
te doen aangroeijen, was 't grote beweegrad van alle zijne bedrijven. Voorheen
beschouwde hij alle de wegen tot voordeel, hoe verschillend ook, van gelijke waardij.
Terwijl hij in alle de deugden van naauwgezetheid en trouw, van belangloosheid en
weldadigheid, voor zig zelven, niets beminlijks zag, roofde hij ter regte en ter linke
hand. Menig elendeling de tranen uit de ogen perssende, was gevoeligheid en
deelneeming, bij hem, meer zwakheid der ziele, dan ene beminlijke hoedanigheid.
Dan nu, nu ondergingen alle deze denkbeelden en gevoelens ene ganschlijke
verandering. 't Goud en zijn gehele schat wierd hem veragtlijk. Geen het minste
zoet meer vinden de in dezelve te bezitten, wierd hem die gedagte: alle beginzelen
van Godsdienst en menschenliefde te hebben veragt; den draak te hebben gestoken
met de jammeren en 't geklag der ongelukkigen; alle deze denkbeelden wierden
hem grievende en onverdraaglijk; en de herrinnering aan dat alles folterde zijne ziel
op aarde, gelijk de ongelukkige geesten gepijnigd worden in de helle. Hoort M.V.,
's Mans geheel ongevergde en edele betuiging: de helft van al mijn goed geef ik
den armen, en heb ik iemand onregt gedaan, dat geef ik hem viervoudig weder! Nu
bezielden hem enkel eerlijke en naauwgezette gevoelens, door waardige en
menschlievende beginzelen bestierd; en die blijkbaar wierden in den loop van zijne
bedrijven.’
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Bewijs van de waarheid des Christlijken Godsdiensts, voor
Ongeleerden. Door J. Fr. Jacobi. Te Utrecht by J. Altheer, 1790.
Behalven het Voorwerk, 266 bladz. In gr. octavo.
Met de benaming van Ongeleerden, hier op den Tytel gebruikt, oogt men, gelyk de
Eerwaerde Jacobi zich uitdrukt, op dezulken, die zich aen de geleerde
wetenschappen niet toegewyd hebben, en dus gene zogenaemde opzetlyke
Geleerden zyn, maer die intusschen lust hebben, om hun gezond verstand te
beschaven, en hunne verstandlyke vermogens door oefeningen uit te breiden en
te versterken. Den zulken komt, vooral met betrekking tot ene gegronde overtuiging
der waerheid van den Christlijken Godsdienst, niet zo zeer te stade een geleerd
oudheidkundig onderzoek, met ene oordeelkundige schifting van 't geen daer toe
betrekking heeft; als wel een voor hun verstaenbare bewystrant; die ze, ene
behoorlyke oplettendheid gebruikende, gereedlyk kunnen nagaen; en welke daedlyk
dienen kan, om hun dit belangryke onderwerp in een overtuigend licht te plaetzen.
Ten nutte der zodanigen, heeft onze Autheur dit geschrift vervaerdigd, bij manier
van aeneengeschakelde voorstellingen, die den Lezer trapswyze opleiden; met
nevensgaende aenmerking over, en ophelderingen van, twyfelachtige bedenkingen,
die de overtuiging zouden kunnen belemmeren. - Zyn Eerwaerde heeft dit met een
welwikkend oordeel uitgevoerd, en 's Mans behandeling is by uitstek wel geschikt,
om het bovengemelde doel te treffen. - Zie hier het wezenlyke van den aengevoerden
bewystrant, zo als hy zelve het wydloopiger verhandelde, by ene beknopte
zamentrekking, in ene korte schets voorstelt.
‘De breeder uitgewerkte hoofdstellingen zijn deze.
Wij vinden in de natuur een duidlijken aanleg tot de veradeling des menschen,
en de verfrajing des aardbodems.
Eén der allernoodigste vereischten tot dit oogmerk is, dat de mensch zig eene
Godheid voorstelle, en die erkenne, als Regeerder der wereld.
Zonder dit geloof, vervalt de mensch tot de grootste wild- en woestheid.
Hierom vindt men, bij alle volken der aarde, de erkentenis eener Godheid; en
menige voorvallen in de na-
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tuur, die diepen indruk maken op de gemoederen, geven nadruk, leven, en
duurzaamheid aan dit denkbeeld.
Maar het denkbeeld der Godheid is, bij de meeste menschen, zeer onvolkomen:
en dweperij, heersch- en winzugt hebben het geweldig misvormd.
Egter vindt men, in de oudste geschiedenis, eenige menschen, welke een
allerverhevenst denkbeeld van God hadden.
Onder dezen komt Abraham voor, als houdende Jehova voor den eenigen Rigter
der gansche aarde, en gevolglijk voor een alweetenden, regtvaardigen en almagtigen
God.
Aan dezen Abraham geschiedde eene Godlijke belofte, dat door zijn zaad alle
volken gelukkig zouden worden.
Dit geluk kon niet verkregen worden zonder verklaring des verstands, verbetering
des wils, en een fijner gevoel van goede en slegte daden.
Vele leeraars, welke ook het verheven denkbeeld van eenen oneindigen en hoogst
volmaakten God hadden, arbeidden, gedurende eenige eeuwen, onder Abrahams
nakomelingen, om eerst één volk standvastig te maken in deze leer: en allerleie
merkwaardige gebeurtenissen bevestigden de leer dier leeraren.
Van deze leeraren zijn nog beschrevene Voorzeggingen overig, waarin zy
voorspellen, dat alle ongerijmde en lastige voorstellen aangaande God en
Godsdienst, eens, door eenen afstammeling van David, uit de zielen der menschen
uitgeroeid; en de kennis en dienst des eenigen Gods, en verhevene deugden,
bijzonder mensch- en vredelievendheid, op den gantschen aardbodem, zouden
verbreid, en dat de gansche aarde, als dan, de meest mogelijke versrajing verkrijgen
zou. - De aarde zou, meer dan voorheen, met vrugtbare akkeren, hoven, wijnbergen,
dorpen en steden, beslagen worden: en deze schoonheden zouden niet, gelijk te
voren, door gedurige en verdervende oorlogen, en rooverijen, verwoest worden,
maar zij zouden zig al verder en verder over den aardbodem uitstrekken: ook daar,
waar sederd duizenden van jaaren, slegts woestenijen geweest waren.
De vervulling dezer voorzeggingen heeft, ten bestemden tijd, door Jezus, haar
begin genomen, en komt nog van tijd tot tijd, door de schriften zijner Apostelen, al
meer tot hare uitvoering.
Geene kennis van God en zijn dienst, zoo ver die
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door het vernuft eeniger menschen, zelfs der allergeleerdsten, is uitgedagt, heeft
ooit zulk eene veradeling des menschdoms, en eene zoo aanhoudende en
uitgebreide verfrajing der aarde voordgebragt, als de leer van Jesus, door de
prediking en schriften zijner eerste leerlingen.
Bovengemelde Voorzeggingen, en derzelver vervulling, beslist dus den twist der
wijsgeerige Rede, of 'er een God is; dan geen? Of hij een denkend wezen is; dan
eene redenlooze noodzaaklijke oorzaak der dingen? Of hij de lotgevallen der wereld
voorzie en besture; dan of hij eene bestendige werklooze rust geniete? Of hij naar
wijze oogmerken handele; dan naar eene inwendige dringende noodwendigheid?
Of de geesten eeuwig denken, en leven; dan of zij, gelijk de groejende ligchamen,
gesloopt worden?
O, welk eenen heerlijken en goeden God, vertoonen ons deze Voorzeggingen,
en derzelver nog steeds durende en voordgaande vervulling! Wij bemerken, daarin,
eenen God, die niet slegts eene aarde schept; maar die ook dezelve steeds, meer
en meer, opluistert, zoo ver het, door wijze middelen, volgens het bestek zijner
bedoeling, geschieden kan; en die de redelijke Wezens aan Zigzelven, in
volmaaktheid en geluk, zoekt gelijk te maken. Nu vertoont zig een God, die alle zijne
schepzelen kent; derzelver lotgevallen weet en bestuurt; een God, die de liefderijkste
besluiten, over ons menschen, genomen heeft, en dezelve, wonderbaar en heerlijk,
uitvoert.
O, welk eene zielenrust, welk eene hoop, welk eene zagte vreugde geeft de kennis
van zulk een God! Dat elke ernstige en weldenkende ziel zig in hem verblijde en
hem eere! De gansche aarde weergalme van zijnen lof!’

Handleiding, om over den Godsdienst in 't algemeen, en over den
geöpenbaarden Godsdienst in 't byzonder, rede- en schriftmaatig
te denken, door Jacob Jochims, Koninglyk Kerkproost in
Zuider-Ditmarschen, en Hoofdpastor te Meldorf. Uit het
Hoogduitsch vertaald. Te Utrecht en Amsteldam by G.T. van
Paddenburg en Zoon, en M. Schalekamp, 1789. Behalven het
Voorbericht, 464 bladz. In gr. octavo.
Een welgegronde overtuiging, en hartlyk toestemmende kennis van den Godsdienst,
zo dat dezelve een bestendigen invloed op 's Menschen geheele gedrag hebbe, te
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bevorderen, is het hoofdbedoelde van den Kerkproost Jochims, in 't vervaerdigen
van dit Geschrift geweest. De gewoone Systematas, of Godgeleerde Zamenstellen,
schenen hem hieromtrent niet voldoende; zulks noopte hem om een eigen plan te
vormen; het zelve uit te werken, en vervolgens gemeen te maken; in de hoope dat
het daedlyk zal kunnen dienen, om zulk ene vruchtdragende overtuiging en kennis
ook by anderen te wege te brengen. - Van dit zyn Plan geeft hy ons het volgende
beknopte verslag.
‘In de Inleiding maak ik den mensch oplettend en opmerkzaam op zichzelven, op
dat hij beginne over zijne bestemming te denken, en voorbereid worde, om den
Godsdienst aan te merken, als eene voor hem gewigtige zaak. Vervolgens handel
ik van God en deszelfs Eigenschappen, als ook van de Schepping en voorzienigheid,
dewijl de grondslag van den gantschen Godsdienst daarin gelegen is. Indien 'er
geen God was, dan had de Godsdienst geen Voorwerp, niets, daarmede hij zich
bezig hield; en had God de eigenschappen niet, die Hij heeft, dan zoude de
Godsdienst of geheel wegvallen, of ten minsten in het wezenlijke eene groote
verandering ondergaan. De Schepping en Voorzienigheid zijn ten deele de gronden
van verplichting tot Godsdienst; deels bepaalen zij ook deszelfs natuur en inrichting,
nemen vele twijffelingen weg, en maaken den Godsdienst noodzaaklijk en
beminnenswaardig. Daarna beschouw ik den mensch; deeze is het Onderwerp, in
het welk de Godsdienst is; ik moet hem derhalven, naar zijnen geheelen aanleg,
behoestens, bekwaamheden en grondneigingen kennen; daaruit zal men veel voor
den Godsdienst kunnen verklaaren en bepaalen. Dan kom ik tot den Godsdienst
zelven, aantoonende, wat hij is, en wat voor eigenschappen hij over het algemeen
in zich hebben moet. Ik vinde, dat ik met dien Godsdienst, dien ik slechts van mij
zelven kenne, niet volstaan kan; en dewijl ik derhalven een nader geöpenbaarden
wensche, en my verscheiden zoodanigen opgegeven worden, zoo toon ik aan, wat
eene wezenlijk Geöpenbaarde Godsdienst hoofdzaaklijk in zich moet hebben, dan
stel ik de gronden van onderzoek vast, ga daarop over tot daadlijk onderzoek, en
dus kom ik tot het besluit, en vinde, dat de Christelijke Godsdienst de waare van
God geöpenbaarde Godsdienst is.’ - Naer dit richtsnoer is deze handleiding geschikt,
en de Autheur ontvouwt zyne denkbeelden zeer geleidlyk, in ene klare manier van
voorstellen; des men, met wezenlyk nut, een oordeelkun-
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dig gebruik van 's Mans navorsching nopens den Godsdienst in 't algemeen, en den
geöpenbaerden Godsdienst in 't byzonder, kunne maken.

Het God verheerlijkend Musiek der Kristenen, of Redenvoering ter
Inwijing van 't Nieuw Orgel, in de Luthersche Kerk te Leyden, op
den
den 18 April 1790., uitgesprooken door W. Reuter, Leeraar der
Euang. Luthersche Gemeente ter zelver plaatze. Te Amsterdam
by F.C. en N.H. Konig. In quarto, 39 bladz.
b

Naer aenleiding van des Apostels vermaning, Eph. V. 19 . Singt en speelt den Heere
in uwe harten, onderzoekt de Eerwaerde Reuter hier, (1.) waerin eigentlyk het Musiek
der Kristenen bestaet? (2.) wien het gebragt moet worden? En (3.) hoe het gesteld
moet zyn, zal God daardoor verheerlykt worden? Ieder dezer hoofdzaken ontvouwt
de Leeraer zeer geschiktlyk, met ene oordeelkundige aenwyzing van derzelver
regtmatigheid. En hierop grond zyn Eerwaerde ene ernstige toepassing, grootlyks
ingericht naer de byzondere tydsomstandigheden. De uitvoering is, in alle deelen,
zo wel ter zake en voldoende, dat 's Mans Leerreden wel gezegd moge worden een
loflyken rang, onder die soort van Redenvoeringen, wegens dit onderwerp, te
verdienen.

Korte Verhandeling over het zingen en speelen in de Hervormde
Kerk van Nederland; als mede byzondere aanmerkingen en eenige
regels aangaande het zingen. Tot nut van Kerk en Scholen,
opgesteld, door Petrus Beyen, Organist en Klokkenist te Nymegen.
Te Nymegen by H. Bronstring, en Amsterdam by W. Wynands,
1790. In octavo, 40 bladz.
Overeenkomstig met den opgegeven Tytel is dit Stukje tweeledig. Het eerste
gedeelte, de Verhandeling, behelst, na een voorafgaend beknopt verslag, van de
invoering van 't Psalmgezang, naer de melodien van Gaudimel, vervolgens tot
gemak der Zangers, onder één sleutel gebragt, enige algemene aenmerkingen, die
omtrent het Kerkgezang in agt te nemen zyn. En hieraen hecht de Mnzykkundige
Beyen voorts, in 't tweede gedeelte, etlyke meer byzondere aenmerkingen,
mitsgaders regels aengaende het
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zingen, die inzonderheid den Leermeester en de Scholieren betreffen. - 's Mans
opmerkingen zyn over 't geheel vry wel ingerigt, om voor de beoefening der Muzyk
van nuttigheid te zyn; en, kon men, zo in de schoolen als in huislyke onderwyzingen,
't zo ver brengen, dat 'er, en by Meesters en by Leerlingen, meer werks gemaekt
werd, van ene regelmatige beoefening der Muzyk, zo zou men ongetwyfeld ons
Kerkgezang, trapswyze, weldra merkbaer kunnen verbeteren. En wanneer dit stand
begon te grypen, zou het misschien tyd worden, om, met betrekking tot ons
Kerkgezang, te denken, op de vervulling van 't geen ons, naer des Autheurs
gedachten, boven al schynt te ontbreken, waeromtrent hy zich ten slot aldus uitdrukt.
‘Ons ontbreekt, onder anderen, 1. goede exempels in de zangkonst; 2. dat de
oude melodien van GAUDIMEL, in behoorlyke orde gebragt, en met eene nieuwe
harmonie voorzien worden; 3. geheele nieuwe vierstemmige Muziek op de nieuw
berymde Psalmen; en 4. een zeker getal geestelyke liederen, die by byzondere
gelegenheden, en by het verklaren van de kristelyke leere, kunnen gezongen worden,
met goede vierstemmige Muziek.’

Georgii Coopmans, M.D. Societatis Harlem. & Rheno-Trajectinae
membri, Neurologia, & Observatio de calculo, ex urethra excreto,
Tabulis illustrata. Franequerae apud D. Romar 1789. Absque
Dedicatione & Praefatione, 261 pp. In 8vo. f.m.
De, by allen die smaak in geleerdheid vinden, achtingswaardige COOPMANS, levert
ons hier eene volledige beschryving der Zenuwen, geschikt, niet alleen om tot
Academische voorlezingen te kunnen dienen, maar ook, om voor allen, welke zich
der Genees- of Heelkunde toegewyd hebben, tot een allernuttigst Handboek te
kunnen verstrekken.
Na eene juiste en duidelyke beschryving der Herssenen gegeven te hebben,
vervolgt de geleerde Autheur zyn Werk, met de onderscheidene paaren Zenuwen,
derzelver beloop, takverdeeling, vereeniging, enz. zeer naauwkeurig te verkandelen,
met tusschenstroojing van veele weetenswaardige aanmerkingen, ten opzigte van
het medelyden van zommige deelen, en de daaruit ontstaane toevallen, in zeer
veele ziekten en plaatzelyke gebreken voorkomende.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

412
Men vind hier, teffens, op zyn behoorlyke plaats gemeld, alles, wat door anderen
van tyd tot tyd in dit vak ontdekt is, waardoor dan dit Werk het beste en volkomenste
zamenstel van de leer der Zenuwen verdient genoemd te worden.
Twee Plaaten, waarvan de eerste strekt ter aanwyzing van het beloop, enz. van
de onderscheidene paaren Hoofden eenige Nekzenuwen, welke wy, om voor
minkundigen nuttiger te kunnen zyn, wel wat duidelyker en beter gesneden
wenschten; en de andere eene Afbeelding levert van een zeer grooten Steen, welke
uit den pisweg, door middel eener verzweering, ontlast is, zyn achter het Werk
aangehangen. Waarby dan het geval zelve omstandig verhaald word. Deeze Steen
heeft, op den derden dag, na dat hy ontlast was, het gewigt gehad van elf en een
half lood en veertig greinen; en, gedroogd zynde, nog tien en anderhalfvierendeel
loods.
Behalven eene zeer kundige en ter zaak dienstige Voorrede, gaat vooraf, nog
een Opdragt van den Autheur aan zyn Ed. Zoon, den Hooggeleerden Heer GADSO
COOPMANS, wiens naam, door zyne geleerdheid, reeds voor lang, met roem bekend
is; hierin laat onze Schryver, de tedere aandoeningen van zyne recht vaderlyke
genegenheid ten sterksten blyken, en niemand, die van zodanig een gevoel niet
geheel ontbloot is, zal kunnen nalaaten, hem, de vervulling van zynen daarin
gedaanen wensch, van harten te gunnen.
Voor het overige heeft dit Werk onze aanpryzing niet nodig, daar het zelve van
dien aart is, dat niet alleen ons Vaderland, maar de geleerde Waereld in 't gemeen,
daarvan een allernuttigst gebruik kan, en ongetwyfeld ook zal, maaken.

N. Bondt, M.D. Verhandeling over de uitmuntende Eigenschappen
van den Bast der Surinaamsche Geoffraea, in de Geneeskunde.
Uit het Latyn vertaald, en met verscheide Waarnemingen en
Aanmerkingen vermeerderd, door H.A. Bake, M.D. Te Leyden by
A. en J. Honkoop, 1790. Buiten het Voorwerk, 114 bladz. In gr.
octavo.
Dit Stukje bevat, vooraf, eene Kruid- en Scheikundige Verhandeling van de
Surinaamsche Geoffraea-Bast, gevolgd, door een aanzienelyk getal van
geneeskundige Waar-
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nemingen, door de beroemdste en geleerdste Mannen van ons Vaderland gedaan;
allen deszelfs uitmuntend vermogen, ter verdeling der slym, en verdryving der
ingewand-wormen, ontegenzeggelyk bevestigende.
In de Voorrede verhaalt de geleerde Autheur, wanneer, van welken Bast, en door
wien, daar van het eerst melding en gebruik gemaakt is; vervolgens, door welk een
voorval de zeer geleerde Heer J.P. STUIVESAND, ten dien tyde de Geneeskunde in
Surinaame beoeffenende, daar aan kennis gekregen, en deszelss voortreflyke
uitwerking, boven veele andere beproefde worm-afdryvende Geneesmiddelen,
waargenomen heeft; en eindelyk, hoedanig dezelve door den Heer L. JULIAANS, en
den Hooggeleerden Heer VOLTELEN, door ons Vaderland alöm verspreid en bekend
gemaakt is.
De heilzaame uitwerkingen van deezen Bast zyn thans reeds zo algemeen bekend,
dat 'er ongetwyfeld weinige Geneesheeren zullen gevonden worden, die niet, op
de eene of andere wyze, door zelf ondernomene proeven, daarvan overtuigd zyn,
en het nu weinig moeite zoude kosten, om een vry aanzienelyk boekdeel, met
Waarnemingen daarmede gedaan, te kunnen byeen brengen; wy, voor ons, kunnen
ten minsten verzekeren, van dezen Bast de gewenschte uitwerkingen, niet alleen
in Slym- en Wormziekten, maar ook vooral in Scorbutieke ongemakken, verslapte
Maagen, Maaghoest, Krampen en diergelyke, ondervonden te hebben.

Geschiedenis van alle Volken, door A.J. Roustan, Predikant te
Londen. Eerste Deel, 456 bladz. Tweede Deel, 416 bladz. Derde
mo
Deel, 444 bladz. Te Amsterdam by W. Holtrop, 1787. In 12 .
Wanneer deeze drie eerste Deelen van dit Werk, van den Eerwaardigen ROUSTAN,
in het licht kwamen, stelden wy het geeven van eenig verslag van dezelve uit, tot
dat wy ook de overige zouden gezien hebben. Want een kort Berigt van den
Vertaaler, aan het hoofd van het eerste Deel geplaatst, eindigt met deeze woorden:
‘Het eenige, dat ik verder te berigten heb, is, dat men dit Werk in drie afleveringen,
ieder van drie Deelen, te wachten hebbe. De eerste dier afgiften is deeze, en behelst
de oude geschiedenis; de tweede zal inhouden de geschiedenis der middelëeuwen;
en de derde zal die van den tegenwoordigen tyd bevatten.’ - De twee laatste
afleveringen
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werden gedaan in het jaar 1788, en wy ontvingen 'er een exemplaar van in
Bloeimaand 1789. Verscheidene tusschenkomende beletsels verhinderden ons
toen in de uitvoeringe van ons voorneemen: en nu hebben wy eenigzins getwyffeld,
of wy wel zonden spreeken van een Werk, dat reeds zo lang in het licht is geweest.
Evenwel de Geschiedenis van alle Volken is een stuk van zo veel gewigt, dat wy
niet van ons kunnen verkrygen, dezelve met stilzwygen voorby te gaan; te minder
kunnen wy dit doen omtrent een Werk, dat voortgevloeid is uit de pen van den
(*)
Eerwaardigen ROUSTAN . In ons bericht zullen wy de orde volgen van den
Nederduitschen Uitgeever, en nu verslag doen van de drie eerste Deelen; spaarende
de zes overige tot twee volgende gelegenheden.
Aan het hoofd van het eerste Deel heeft de Vertaaler en Uitgeever eene Opdragt
geplaatst, aan CORNELIA CORVER HOOFT. Dat men in eene Opdragt den persoon,
aan welken dezelve gedaan wordt, moet pryzen, spreekt van zelve. Wy hebben de
eer niet van Juffrouw CORVER HOOFT te kennen, en willen gaarne gelooven, dat zy
in kundigheid, leeslust, en beminnelyke zeden, boven veele van haaren ouderdom,
rang en kunne, uitmunt. Heeft evenwel de Opdraager het niet een weinig grof
gemaakt, wanneer hy tot eene Dame, die nog in de Lente haars levens is, zegt:
Welk eene eere voor den Schryver, wanneer deeze bladen U dierzelsde
gebeurdnissen ook zodanig moogen herinneren, als zy U het eerst zyn bekend
geworden! - Zoude het dan eene eer zyn voor den Schryver, dat Juffrouw CORVER
HOOFT goede Leermeesters heeft gehad? Of zoude men eenen man van rype jaaren,
die meermaalen door uitgegeven Werken blyken heeft gegeven, dat hy de algemeene
achting verdiende, ter schoole willen zenden by eene jonge Dame, welke nog maar
weinige jaaren boven de kindsheid schynt te zyn? Dit komt ons voor als een van
die complimenten, welke al te zeer overdreven zyn om hun doel te bereiken. - Doch
laat ons tot het Werk zelve overgaan.
Dit is verdeeld in Hoofdstukken. De Schryver volgt doorgaans deeze orde, dat hy
van de Geschiedenis van eenig

(*)

Deeze achtenswaardige Man is zekerlyk, zo wy hoopen, en wenschen, by zeer veelen onzer
Leezeren bekend, door zyne Brieven over den tegenwoordigen Staat des Christendoms en
het gedrag der Ongeloovigen; uit het Fransch vertaald, en uitgegeven te Amsterdam by
YNTEMA en TIEBOEL, 1774. In gr. octavo.
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Volk, en van deszelfs verbindtenissen met, of oorlogen tegen, andere Natien,
geduurende eenig tydperk, in een Hoofdstuk gesproken hebbende; in een volgend
handelt over de gebeurtenissen van andere Volken, in of omtrent dezelfden tyd, tot
dat omtrent het midden des derden Deels, alles door den draaikolk des Roomschen
gebieds wordt ingezwolgen.
De drie eerste Hoofdstukken behelzen eenig verslag van de oudheid,
vruchtbaarheid, regeering, Godsdienst, wetten, zeden, kunsten, weetenschappen
en geschiedenis van Egypte, welke laatste in het derde Hoofdstuk gebragt wordt
tot op de verovering van Egypte door de Persiaanen, omtrent 525 jaaren vóór de
geboorte van Christus.
Het vierde betreft de Hebreeuwen, of Jooden. Dit is zeer beknopt. Het geheele
Hoofdstuk beslaat naauwelyks twaalf bladzyden; zes derzelve loopen over de Wetten
door God den Israëlieten gegeven, en in de overige zes wordt de geschiedenis van
dit Volk bevat, van deszelfs uittocht uit Egypte, tot op de verwoesting van Jeruzalem
door Nebucadnezar, of van het jaar 1491 tot het jaar 588 vóór des Zaligmaakers
geboorte. Het jaar 728 moest op den rand van bladz. 42 eigenlyk eenige regels
hooger staan, dan het geplaatst is. Het behoort by de verwoesting van Samaria,
niet by die van Jerusalem.
In het vyfde wordt kortlyk gesproken van de Pheniciers, van derzelver koophandel,
bloei, zeden en Godsdienst.
De vier volgende Hoofdstukken handelen van de Assyriers, Babyloniers, Meden
en Persen; en wel zo, dat in het zesde de Geschiedenis gebragt wordt tot op de
verovering van Babylon door CYRUS, 538 jaaren vóór onze tydrekening; het zevende,
iets over de zeden, kunsten en Godsdienst der Assyriers en Babyloniers behelze;
het achtste over die der Persiaanen; en dat het negende de Geschiedenis van deeze
laatstgemelden, vervolge, tot op het begin van derzelver oorlogen tegen de Grieken,
onder de regeering van DARIUS HYSTASPES, omtrent 500 jaaren vóór Christus. - In
het leezen van deeze Hoofdstukken viel ons een zonderlinge misslag in het oog,
welke wy niet weeten of aan den Schryver, dan aan den Vertaaler, moet worden
toegeschreven. Op bladz. 58, reg. 4 van ond., staat: ‘Deeze bende,’ te weeten van
Scythen, welke in Medie vielen, ‘maakte den Koning Cyaxares af, enz.’ en bladz.
59 en 60, vinden wy deezen zelfden CYAXARES, na zich van de Scythen ontslagen
te hebben, bezig, met de verovering van Ninive. Op de eerstge-
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melde plaats is, of door den Schryver zelven een verkeerd woord gesteld, of de
vertaaling niet naauwkeurig. - Op bladz. 78 leezen wy, dat ‘de Persiaanen met hunne
zusters, hunne dogters, en zelfs met hunne moeders, konden trouwen.’ Dit is niet
volkomen juist. CAMBYSES, de Zoon van Cyrus, was de eerste, die zyne zuster ten
huwelyk nam, en dit nog ingevolge van een gewaand koninglyk voorrecht, gelyk de
(*)
Schryver zelve, bladz. 92, aantekent. Uit HERODOTUS moet men besluiten, dat
deeze bloedschendige vermengingen den ouden Persiaanen onbekend waren; en
die van eenen zoon met zyne moeder, schynt zich alleen tot de Magi bepaald te
hebben.
In het tiende Hoofddeel gaat de Schryver over tot de Geschiedenis van
Griekenland. Met reden slaat hy slechts een vluchtig oog op het fabelachtige gedeelte
derzelve. Meer tyds besteed hy aan de wetten van MINOS, van SOLON, en vooral van
LYCURGUS. Hy brengt in dit Hoofddeel zyn verhaal tot op de herstelling der
Atheensche vryheid, door het verdryven van den dwingeland HIPPIAS, en eindigt
hetzelve met eenig verslag van de zogenaamde zeven wyzen, en van de
voornaamste Grieksche Dichteren in dit tydbestek.
Het elfde Hoofdstuk bevat het luisterrykste tydperk van Griekenland, waarin de
burgers van weinige Gemeenebesten hunne vryheid met onverschrokken moed en
gewenscht gevolg verdedigden tegen de geheele magt des Persischen Ryks,
niettegenstaande drie Koningen, in zo veel op elkander volgende regeeringen, alles
aanwendden, om hen onder het juk te brengen. Zo veel vermogt de dapperheid van
een klein aantal vrye luiden, dat zy niet alleen honderdduizenden van slaafsche
onderworpelingen uit het veld sloegen, maar zelfs den Persischen Monarch
ARTAXERXES LONGIMANUS noodzaakten, tot het aanneemen van eenen vernederenden
vrede.
Het twaalfde Hoofdstuk handelt van de opkomst van Carthago, deszelfs
regeeringsvorm, Godsdienst, koophandel, en eerste invallen in Sicilie, gelyk ook
van de vroegste lotgevallen deezes laatstgemelden eilands, voor zo verre dezelve
met eenige zekerheid bekend zyn; terwyl in het dertiende kortlyk wordt gesproken
van dat gedeelte van Italie, het geen oudtyds bekend was onder den naam van
Groot-Griekenland, en van de Grieksche volkplanting in hetzelve.
In het veertiende Hoofdstuk treedt Rome te voorschyn.

(*)

Lib. III. 31.
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Deszelfs Geschiedenis onder de Koningen wordt hier verhaald, gelyk in het vyftiende
het vervolg dier Geschiedenis tot op de zo bekende Tienmannen, welken, aangesteld
om eene verzameling van geschreven wetten, waaraan het Rome tot nog toe
ontbroken had, op te maaken, en den Staat in eene geregelde orde te brengen,
zich vervolgens van dit voorwendsel bedienden, om alles aan hunne willekeur te
onderwerpen, tot dat, eindelyk, hunne vuile wellustigheid en gepleegde
geweldenaaryen, het volk noodzaakten zyne ketens te verbreeken, en de misbruikte
magt der dwingelanden door derzelver dood of ballingschap te doen eindigen. Men weet, dat de voornaamste en ondeugendste deezer onderdrukkeren APPIUS
CLAUDIUS was. Een zyner amptgenooten wordt hier ook, bladz. 274, APPIUS genoemd;
doch dit is eene misstelling in plaatze van OPPIUS. Diergelyke feilen zyn ons in dit
Werk meermaalen voorgekomen.
De Schryver keert vervolgens weder na Griekenland. De Peloponnesische oorlog,
in welken Athene en Lacedaemon zich onderling en tevens geheel Griekenland
uitputten, en welke met de veroveringe van Athene door de Laccdaemoniers
eindigde, maakt den inhoud van het zestiende Hoofdstuk, waarin tevens een woord
gesproken wordt van de Persische beroerten onder de zoonen van ARTAXERXES
LONGIMANUS, tot op den dood van DARIUS NOTHUS. Dit wordt vervolgd in het
zeventiende, het geen den onrechtvaardigen en ongelukkigen oorlog van den jongen
CYRUS tegen zynen broeder ARTAXERXES MNEMON, den beroemden aftocht der
tienduizend Grieken onder het geleide van XENOPHON, en, eindelyk, den oorlog
tusschen de Thebaanen en de Lacedaemoniers behelst, in welken de eerstgemelden,
onder aanvoering van EPAMINONDAS en PELOPIDAS, den Spartaanen hunne
heerschzucht en trouwloosheid zo duur deeden betaalen, en zelven zich verhieven
tot een toppunt van magt en eere, het geen zy nooit te vooren bereikt hadden, maar
van het welk zy ook, na den dood dier twee beroemde mannen, schielyk weder tot
hunnen voorigen onaanzienlyken stand afdaalden.
Het achttiende Hoofdstuk is gewyd aan SOCRATES. ‘Men gaat zeker zyn bestek
te buiten,’ zegt de Schryver in den aanvang van hetzelve, ‘wanneer men, in een
kort begrip van eene algemeene geschiedenis, een geheel hoofdstuk met de
byzondere geschiedenis van één mensch doorbrengt. Dan wy meenen, dat wy dien
eerbied ver-
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schuldigd zyn aan dien geenen, welke mooglyk uit alle de heidenen de menschelyke
natuur de meeste eer aangedaan heeft.’ De Schryver geest ingevolge hiervan
deezen grooten Wysgeer den welverdienden lof, zonder hem evenwel eene
volmaaktheid toe te schryven, welke hy niet bezat. Ondertusschen is ons hier iets
ontmoet, het geen wy niet volkomen weeten overeen te brengen, met het geen de
Schryver elders zegt. Bl. 364 van dit eerste Deel, spreekende van de verdediging
van SOCRATES by deszelfs te recht stelling, zegt hy: ‘Hy bewees den eerbied, welken
hy aan de goden van Athene toedroeg, door de menigvuldige offerhanden, welke
hy hun, en op de openbaare altaaren, als aan zyn huis, gedaan had; iets, 't welk
voor het overige bewyst, dat men hem te veel eer aangedaan heeft, met hem den
eersten martelaar van de éénheid van het Opperwezen te noemen.’ En evenwel
wordt, in het derde Deel bladz. 85, van PLATO gezegd: ‘Hy geloofde dat 'er maar
één God was; maar vreezende het zelfde lot als Socrates te zullen ondergaan,
wagtte hy zich wel, van dit openlyk te leeren.’ - De waarheid schynt te weezen, dat
SOCRATES wel het bestaan eener opperste en eerste oorzaak erkende, maar tevens
stelde, dat dit opperste Weezen de wereld bestuurde door veele mindere en
ondergeschikte goden; deezen eerde hy onder de naamen, welke de Grieken aan
hunne goden hadden gegeven, en op de in zyn vaderland gebruikelyke wyze, maar
met verwerpinge van al de ongerymdheden, welke hun door het gemeen werden
toegeschreven: en hierin moet men den grond zoeken van die beschuldiginge van
godloosheid met welke hy vervolgd werd. Doch ons bestek laat niet toe verder te
treeden in een onderwerp, waarover zo dikwyls door de geleerden gehandeld is.
Het negentiende Hoofdftuk bevat de Geschiedenis van Sicilie, en de oorlogen
door de Carthagers in dat eiland gevoerd, geduurende den leeftyd en regeering der
beide DIONYSIUSSEN, tot op de herstelling der vryheid van Syracuse door TIMOLEON.
Doch wy begrypen niet, hoe in het opschrist van dit Hoofdstuk onder andere
gedeelten van deszelfs inhoud gekomen is: De dood der Rhegiërs op eene wreede
wyze gewroken. Wel vinden wy vervolgens, dat DIONYSIUS, de oude, eene
verschrikkelyke wraak nam van eenen hoon hem door de Rhegiërs aangedaan,
maar niets meer.
In het twintigsie Hoofdstuk vinden wy het vervolg der Geschiedenissen van Rome
tot aan het jaar 363 vóór de ge-
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boorte van Christus voortgezet, en daarin de gewigtigste gebeurtenissen der
veroveringen van Veji, hier Vejen en in het opschrift Vejum genoemd; den oorlog
tegen de Galliërs; het inneemen van Rome door deeze geduchte vyanden; het
bevryden dier Stad door CAMILLUS; en eindelyk de toelaating der Plebeji of van den
algemeenen burgerstand tot het Burgemeesterschap, eene toelaating, welke de
Aristocratisene dwingelandy van den Adel, door alle mogelyke, eerlyke en oneerlyke,
middelen, tot zo lang gekeerd had.
De Geschiedenissen van Persie en van Griekenland, welke, zedert de oorlogen
van deeze Volken tegen elkander, te veel inëen loopen, om gevoegelyk te kunnen
gescheiden worden, brengt het eenëntwintigste en laatste Hoofdstuk van dit eerste
Deel, tot op de regeering van den laatsten der Persische Koningen, DARIUS
CODEMANNUS.
Het Tweede Deel begint met het tweeëntwintigste Hoofdstuk, en bevat de
Geschiedenis van Macedonie tot op den dood van PHILIPPUS, den vader van
ALEXANDER, nevens de kunstenaaryen, van welke deeze Vorst zich bediende, tot
vergrooting van zyn gezach onder de Grieken, tot dat, hy, door den veldslag van
Chaeronea, deeze eertyds vrye Volken, bykans geheel van zich afhangelyk maakte.
De drie volgende Hoosddeelen behelzen de Geschiedenis van ALEXANDER den
Macedonier, en in dezelve de vernietiging der overblyfselen van de Grieksche
vryheid, den ondergang der Persische heerschappye, de verdere oorlogen van den
heldhaftigen Macedonischen Roover tegen de Scythen, de Indiaanen, en tegen al
wat hy konde bereiken, zyne verschrikkelyke uitspoorigheden, en, eindelyk, zynen
dood.
Vervolgens handelen vier Hoofdstukken, by afwisseling, van de Geschiedenis
van Rome en van de Opvolgers van ALEXANDER, welke, na het geslacht van hunnen
meester van den throon gebonsd te hebben, gedeeltelyk by verdrag, gedeeltelyk
by overweldiging, de voornaamste stukken van deszelfs uitgebreide heerschappyen
onder elkander verdeelden, terwyl Rome, onder geduurige oorlogen met zyne
nabuuren in Italie, zyne magt vergrootte, den aanval van PYRRHUS verduurde, en
zich den weg baande tot dat toppunt van grootheid, waartoe het kort daarna met
reuzenschreden naderde.
Want in het dertigste Hoofdstuk vindt men, behalven eenige gedeelten der
Geschiedenis van Sicilie, onder AGATHOCLES en HIERO, den eersten Punischen
oorlog, welke door de Romeinen, uit vreeze voor de steeds toeneemende
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magt van Carthago begonnen onder een schandelyk voorwendsel, na langer dan
tweeëntwintig jaaren geduurd te hebben, tot hun voordeel afliep, en besloten werd
door eenen vrede, welke, hoe voordeelig, van hunnen kant nog slecht gechouden
werd, en de Carthagers alleenlyk moest doen wachten op eene gunstige gelegenheid
om zich te wreeken.
Met de lotgevallen en euveldaaden der Opvolgers van ALEXANDER in Asie, Egypte
en Macedonie, welke in het eenëndertigste Hoofddeel voorkomen, zullen wy ons
niet ophouden; gelyk ook niet met de ongelukkige poogingen van den Spartaanschen
Koning AGIS, om de gebreken, in de regeeringswyze en gesteldheid van zyn
Vaderland, te verbeteren, eene pooging, welke de deugdzaame Vorst, door de list
en magt van boosaartige vyanden, met den hals moest boeten, welk verhaal den
inhoud uitmaakt van het volgende Hoofdstuk, terwyl het drieëndertigste de niet
minder vruchtelooze onderneeming van CLEOMENES behelst, welke, schoon het in
het eerst hem gelukte eene aanmerkelyke verbetering in de staatsgesteldheid van
Sparta te bewerken, door den onedelen nayver van den anders beroemden ARATUS,
moest zwichten voor ANTIGONUS, Koning van Maccdonie, en eindelyk zelf
genoodzaakt werd de vlncht te neenmen na Egypte, van waar hy nimmer
wederkeerde.
Het vierëndertigste Hoofdstuk verhaalt de geschiedenisen van Rome en Carthago
geduurende den vrede, welke den cersten Punischen oorlog volgde, in welken het
laatstgemelde gemeenebest door den opstand zyner gehuurde krygsbenden op het
punt van zynen ondergang geraakte, maar nog gered werd door het beleid van
HAMILCAR, den Vader van HANNIBAL, en vervolgens in Spanje zyne magt grootendeels
herstelde door nieuwe veroveringen en verbonden, niettegenstaande Rome den
hachelyken toestand van haare vernederde mededingster onrechtvaardiglyk
misbruikte, om dezelve van Sardinie, en van eene aanzienlyke somme gelds, te
berooven.
Twee Hoofdstukken worden vervolgens besteed aan de verdere Geschiedenisen
der Opvolgers van ALEXANDER in Asie en Macedonie, tot op den vrede van
Naupactum, met welke wy ons niet zullen ophouden, maar overgaan tot het
zevenendertigste, het geen, met de vier volgende, den tweeden Punischen oorlog
bevat, waarin Rome, door de dapperheid en het beleid van eenen der grootste
Veldheeren, welken Carthago niet alleen, maar de geheele waereld, beest
voortgebragt,
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zyne magt op haare grondvesten zag waggelen, en, met al zynen moed, misschien,
zoude bezweken zyn, indien HANNIBAL in den nyd en de afgunst van sommige
Carthaagsche Grooten geene ergere vyanden had te bestryden gehad, dan die,
tegen welken hy in Italie den oorlog voerde. Nu is het bekend, hoe ten laatsten die
oorlog eindigde. By gelegenheid van den veldslag van Cannae, of, zo als hier gespeld
wordt, Cannes, onderzoekt de Schryver de oude beschuldiging tegen den
Carthaagschen Veldheer ingebragt, dat hy geen gebruik had weeten te maaken
van zyne overwinninge, daar hy, terstond op Rome aantrekkende, hetzelve gemaklyk
had kunnen vermeesteren. ‘Wanneer wy echter’, het zyn de woorden van onzen
Schryver op bladz. 319, met welke wy volkomen eens zyn, ‘de zaak van nader by
onderzoeken, dan schynt het evenwel, dat Hannibal gelyk had, in deezen raad (te
weeten van MAHARBAL) niet te volgen: men moet van de vyftigduizend man, welke
hy vóór den slag had, eerst zyne ruitery aftrekken, welke hem in eene belegering
van geenen dienst konde zyn. Vervolgens had hy zes duizend man aan dooden in
den slag gehad, en voorzeker ten minsten ook wel zo veele gekwetsten. Hoe zou
hy dan met agtëntwintig duizend man, zonder eenige voorbereidzels, zonder
voorraad, zonder de noodige werktuigen, het beleg hebben kunnen slaan, voor
eene stad van eene zeer groote uitgebreidheid, welke zeer bevolkt was, waardoor
eene rivier heen liep, die door eene bezetting van tien duizend man verdedigd wierd,
en van welke alle burgers soldaaten waren?’
In een van de bovengemelde Hoofdstukken is insgelyks een kort verslag van den
eersten oorlog der Romeinen tegen den Macedonischen Koning PHILIPPUS. De
tweede en meer ernstige oorlog tegen dien Vorst wordt verhaald in het
tweeënveertigste. PHILIPPUS verwierf betere voorwaarden van vrede, dan de
Romeinen hem zouden toegestaan hebben, indien zy niet gevreesd hadden voor
eenen aanval van den Asiatischen Koning ANTIOCHUS, Om zich niet te veel vyanden
te gelyk op den hals te haalen, vertoonden zy den schyn eener gemaatigdheid, van
welke hunne harten vreemd waren. Om dezelfde reden spaarden zy, voor als nog,
Griekenland. ‘Rome was in het begin voorneemens,’ zegt de Schryver, ‘om bezetting
(*)
te leggen in Corinthen, Calchis

(*)

Chalcis moest de spelling zyn.
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en Demetrias, welke Philippus met reden de sleutels van Griekenland noemde;
maar de Etoliers hier tegen schreeuwende, dat zy in dat geval alleen maar van
meesters zouden veranderd zyn, begreep de Raad en Quintius, dat de tyd nog niet
gekomen was, om zich van dit overwonnen land meester te maaken; dat wanneer
(*)
zy dit te schielyk deeden, zy dan de oogen aan Griekenland zouden openen, welke
dan in staat zouden zyn, om zich uit wanhoop in de armen van Antiochus te werpen;
zo dat zy, op eene voorzigtige wyze hunne party kiezende, door eenen Heraut op
de Isthmische spelen lieten afkondigen, dat de Romeinen wilden, dat alle de Grieken
zouden vry zyn, en zich zelven voortaan volgens hunne eigen wetten regeeren.
Deeze afkondiging met veele omstandigheeden vergezeld wordende, verblindde
deeze arme volkeren, welke altyd op hunne onafhanglykheid geroemd hadden. Zy
begreepen niet, dat de vryheid bedrieglyk, en afhanglyk is, zo dra men, om dezelve
te bezitten, de toestemming van een ander noodig heeft.’ En schielyk leerden de
Grieken dit by ondervinding. Want, na dat de Gallische Volken, welken HANNIBAL in
ltalie bygestaan hadden, te ondergebragt, en ANTIOCHUS, Koning van Syrie, die
dwaaslyk den raad van HANNIBAL verwierp, vernederd was, het geen in het
drieënveertigste en vierënveertigste Hoofdstuk verhaald wordt, greepen de Romeinen
de eerste gelegenheid aan om het Achaische Bondgenootschap te sloopen.
(†)
Wanneer, naamelyk, PHILOPOEMEN de Spartaanen, welken de Bendgenooten van
Achaje hadden aangetast, geslagen, en genoodzaakt had mede in het groote
Bondgenootschap te treeden, kwamen de Romeinen als scheidsluiden tuschen
beiden. De vrymoedige taal van LYCORTAS, den Vader van POLYBIUS, en de vrees,
dat de Achaiers, tot het uiterste gedreven, zich by PHILIPPUS zouden voegen, deeden
(§)
hen, evenwel, hunne gevoelens verbergen, tot dat Messene zich van het Achaische
Bondgenootschap afscheidde, waarmede, en met den dood van PHILIPPUS en van
HANNIBAL, het vyfënveertigste Hoofdstuk en het tweede Deel een einde neemen.

(*)
(†)
(§)

Om de woordschikking goed te maaken, moest een weinig vroeger gesteld zyn den Grieken,
in plaatze van aan Griekenland.
Zo was zyn naam, en niet, gelyk hy in dit Werk verkeerdlyk genoemd wordt, PHILOPEMENUS.
Verkeerdlyk staat hier en op meer andere plaatzen, Messina.
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Het derde begint met het zesënveertigste Hoofdstuk, waarin, en in het
zevenënveertigste, de derde Punische oorlog, de verwoesting van Carthago, en de
volkomen onderdrukking der Grieksche vryheid gemeld worden. By den laatsten
vrede hadden zich de Carthagers moeten verbinden, dat zy, geenen oorlog zouden
voeren zonder toestemminge der Romeinen. Deezen stookten MASINISSA op tegen
hunne oude mededingers, en wanneer, na veele vruchtelooze klagten, de Carthagers,
eindelyk, de wapens greepen, bediende men zich van dit voorwendsel, om hun den
oorlog te verklaaren, hen, vervolgens, met eenen valschen schyn van vrede, te
misleiden, en, eindelyk, de geheele natie met wortel en tak uit te rooien. Zodanig
was de trouw der Romeinen, welken zich niet schaamden de fides Punica tot een
spreekwoord te maaken. ‘Maar niets was zo schreeuwende,’ zegt onze Schryver
op bl. 29, ‘als de manier, op welke zy het verbond der Achajers behandelden. Twee
Romeinsche afgevaardigden verscheenen in hunne algemeene vergadering, en
eischten den dood van die geene, welke Perzeus (den laatsten der Macedonische
Koningen) begunstigd hadden. Men bid hun, dat zy dezelve noemen zouden. Het
zyn, antwoordde een van die afgevaardigden, alle die geene, welke bedieningen
hebben waargenomen. Hier op zeide Xenon, dat hy praetor was geweest, maar dat
hy nooit de Romeinen eenige verhindering had toegebragt, en dat hy bereid was
om dit zyn gezegde, 't zy in de tegenwoordige vergadering, 't zy in den Romeinschen
Raad, te bewyzen. De Romein vat hem op zyn woord, en beveelt, dat alle, die hy
noemen zoude, naar Rome moesten gaan, om zich te verantwoorden. Op deeze
wyze wierden meer dan duizend Achajers uit den boezem van hun vaderland
weggesleept, om voor eene vreemde vierschaar te recht gesteld te worden. De
Romeinsche raad verwaardigde hun intusschen niet eens, om hun gehoor te
verleenen, maar verspreidde hun door verscheide steden van Etrurie.... Het
Achaische verbond eischte hun ondertusschen onophoudelyk te rug, en na verloop
van zeventien jaaren wierden zy naar hun vaderland te rug gezonden, na dat reeds
twee derden van hun waren overleeden.’ - Na den ondergang van Carthago,
sloopten, eindelyk, de Romeinen het Achaische Bondgenootschap, zonder eenige
plegtigheid, verklaarden den leden, die niet van elkander wilden scheiden, den
oorlog, en verwoestten Corinthus.
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De Romeinsche Veldoverste ‘Mummius ... liet de Grieken hunne wetten behouden,
maar hy schafte overal de Democratie af, en stelde de Aristocratie in derzelver
plaats; hy voelde zeer wel, dat deeze soort van regeeringsvorm op den duur het
schoone vuur zoude uitblusschen, waarvan de Grieken altyd voor de vryheid geblaakt
hadden, en dat zy veel stiller de ketenen van Rome zouden draagen, wanneer zy
gewoon gemaakt wierden, om de overheerschingen van hunne medeburgers te
moeten dulden.’ bladz. 46.
Het volgende achtënveertigste Hoofdstuk behelst eene Verhandeling over den
Godsdienst, de kunsten en weetenschappen der Grieken, welke in het oorspronglyke
moet gelezen worden.
Nog veertien Hoofdstukken bevatten de verdere Geschiedenissen van Rome en
van andere volken, welke met de Romeinen iets te doen hadden, tot op het einde
van het Roomsche Gemeenebest, na den zeeslag by Actium. Ons bestek laat niet
toe hiervan een breedvoerig verslag te geeven. Genoeg zy in het algemeen aan te
merken, dat de steeds meer inkruipende weelde, na dat Rome voor geene
mededingers meer te vreezen had, de zeden volstrektlyk bedierf, dat de heerschzucht
der Grooten, welke hunnen medeburgeren ook de billykste eischen weigerden, en
eindelyk de verdeeldheden dier Grooten onder elkander, ten laatsten de burgerlyke
oorlogen veroorzaakten, in welke de verdedigers der voorouderlyke vryheid te kort
schooten, eenige weinigen volstrekte meesters van het bewind bleeven, hetzelve
bezoedelden met eene menigte van gruwelen, en eindelyk, alles bukte voor eenen
listigen, maar tevens laf hartigen en wreeden dwingeland.
Dit Derde Deel wordt in het drieënzestigste Hoofdstuk besloten met eene
Verhandeling over den Godsdienst, de zeden, de kunsten en weetenschappen der
Romeinen: waar achter eindelyk eene zeer leezenswaardige Verhandeling, over
de vraag: Of de oude Grieken en Romeinen de hedendaagsche volken overtroffen
hebben, door den Schryver geplaatst is. De eigenlyke bedoeling des Heeren ROUSTAN
is hierin niet het oude verschil over de letterkundige verdiensten, dat, naar zyn inzien,
niet uit te maaken is, weder op te warmen. ‘Maar,’ zegt hy, ‘ik wil alleen onderzoeken,
of zy meer deugd, meer rechtvaardigheid, meer menschlykheid bezeeten hebben;
en deeze vraag is, naar myn oordeel, van vry wat meer belang dan de eerste.’ De
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Schryver geeft eigenlyk geen volstrekt beslissend antwoord, maar men kan duidelyk
genoeg zien, dat hy meest overhelle, om den hedendaagschen de eerste plaats toe
te kennen.
De styl van het Werk is doorgaans vloeiende, en wel geschikt naar het onderwerp;
en de Vertaaler verdient lof voor zynen arbeid. Alleenlyk wenschten wy, dat hy wat
naauwkeuriger ware in de spellinge der oude Grieksche en Roomsche naamen.
Van zyne gebrekkigheid ten deezen opzichte hebben wy eenige voorbeelden gezien,
en zouden dezelve gemaklyk kunnen vermeerderen. Ook mogt het onderscheid,
tusschen leggen en liggen, wel wat beter zyn in acht genomen. Doch ons oogmerk
is niet, feilen te zoeken in een Werk, dat, over het geheel, aanpryzenswaardig is.

Mengelwerken in Dichtmaat en Proza, van Fredrik Vryheer van der
Trenck. In 't Nederduitsch overgebragt, met bygevoegde
aantekeningen, door P.J. Kastelein. Derde en Vierde Deel. Te
Dordrecht by A. Blussé en Zoon, 1789 en 1790. In gr. octavo, 246
en 316 bladz. Met Plaaten.
Met de afgifte deezer twee Deelen acht de Heer KASTELEIN het Werk van den Vryheer
VAN DER TRENCK voltooid te hebben, in zoo verre dit deszelfs uitgegeeven
Mengelwerken aangaat. In het derde Deel vindt men 1) de Beschryving aller
Zinnebeelden, benevens derzelver Byschriften op een tinnenbeeker, welke de
Autheur, door middel van een Spyker, in zyne gevangenisse daar op gegraveerd
heeft. 2) Eene verhandeling, met ingevoegde verzen, op de vraag: Wat is eigenlyk
geluk en ongeluk der Menschen? 3) Patriottische gedachten over de hinderpaalen
van het Herstellingswerk in Oostenryk. 4) Klaagreden by het Graf van MARIA THERESIA,
en 5) eenige Fabelen en Vertelsels. Het grootste gedeelte van het vierde Deel is
toegewyd aan de Nationaale Dapperheid der byzondere Volken, als de Pruissen,
Turken, Portugeezen, Spanjaarden, Franschen, Hollanders, Engelschen, Deenen,
Zweeden, Russen, Polakken, Zwitsers, Hongaaren, Italiaanen en Duitschers, welke
dikmaals zeer juist, en ook dikmaals zeer valsch, in hunne dapperheid getroffen
zyn, van welke laatste de Hollanders, op het spoor van den Vertaaler, (die echter
nu en dan wat al te streng is) zouden kunnen getuigen. Het overig gedeelte bestaat
in eenige Dichtstuk-
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ken, die wy, by vergelyking met het oorspronglyke, bevonden, veel aan de Vertaaling
gewonnen te hebben.
De Heer VAN DER TRENCK spreekt dikmaals met wat veel gezag, doch men moet
aanmerken, dat hy veel gezien en ondervonden heeft, schoon de toon van ervaaring
niet overal doorbliukt. Zyn verblyf aan het Russische Hof, en zyne waarneemingen
aldaar, zyn denkelyk in deezen tyd belangryk genoeg, om overwoogen te worden,
wanneer men de waare omstandigheden van dat Ryk, en deszelfs Beheerscheresse,
wil kennen.
‘Men kan (zegt hy te regt) by een volk dat eerst onlangs in de jongelingsjaaren
der verstandige burgerlyke maatschappy, en der edele denkbeelden, begon in te
treden, niet éénsslags de kennis hunner innerlyke welvaart inprenten, waartoe zy
door ééndragtige medewerking, onder de leiding eener groote CATHARINA, kunnen
koomen. Maar nog giet in 't slaafsche lyf de geest van oproer, en doorgaans leeven
de meeste booswigten in oorden, waar hoofdigheid, barbaarschheid en
trouwloosheid, nog in 't verraaderlyk bloed glimmen. Soortgelyke wanschepsels der
menschheid hebben slechts hun eigen belang op 't oog, zonder deugd noch
vaderlands-liefde, zonder het geluk te kennen, dat zy onder eenen zo zagt, als wys
gevoerd wordenden, Scepter, genieten. Zy zien, dat de meeste tot hiertoe
ondernomen revolutien tot voordeel der onderneemers uitvallen, en zonder te
onderzoeken, of het oogmerk daarvan algemeen nuttig, wettig, dan of het slechts
baatzuchtig, geestdryvend, raazend, of rad- en galgwaardig was, beschouwen zy,
door blinde hartstogten geleid, de schynbaare grootte van hen, die door oproer en
verraad hun personeel geluk bevorderden, en verkiezen het voorbeeld van een
BRUTUS, KATALINA, of PUGATSCHEF.
De laatste ligt thans op 't rad. Hadt echter het lot van den oorlog dit anders beslist,
en waren de Turken wyzer en gelukkiger geweest, zoo zoude de veröveräar van
Casan en Astrakan, misschien, reeds voorlang in Petersburg ingehuldigd, en de
tegenwoordige Dictator in Europa, in plaats van de groote CATHARINA, zyn.
Zoodanig klom meenig een booswigt en dwingland ten troon! En voor zulken is
geen middenweg tusschen troon en schavot. Ten minsten beloont zulk eene
onderneeming moeite en gevaar; want veele duizenden wagen niets minder voor
eenige guldens, of voor een ordenbandje. Nu is hy dood, en: “God dank!” kan ieder
Rus met
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volle recht zeggen: want ongetwyfeld was hy een laag tiran, dewyl hy zich leevende
liet vangen.
Voor 't overige wensche ik de groote Monarchin van harten geluk, naardien zy
voor haare Staaten niets meer heeft te vreezen. Haar verheven dóórzigtig gedrag
beschaamt de wangunst; en alle kenneren van waare grootheid, alle onpartydige
historieschryvers, alle hoogachiers der beschermgoden van vrugtbaare
Wetenschappen, zyn vervuld van eerbied, en bewonderen de princes van
ANHALT-ZERBST als beheerscheresse van het Russische ryk. Derzelver onderdaanen
daarentegen, wensche ik recht heldere oogen, om hunne Monarchin in hunne waare
gedaante te kennen, als mede om hunnen tegenwoordigen welvaart wezenlyk te
genieten, te vergrooten en te verzekeren.
Toen ik in 't jaar 1749 in Moskau woonde, en eene byzondere rol meê speelde,
die men in myne levensgeschiedenis kan leezen, leerde ik dit ryk in zyne
fundamenten kennen. Ik arbeidde by den toenmaaligen Grootkanselier Graaf
BESTUSCHEF; en de Engelsche Minister Lord HYNDFORD was myn vriend en
leermeester. Hier ontdekte ik het volgende door PETER den Grooten beraamd geheim
ontwerp, tot Ruslands aanstaande Grootheid. De sleutel daartoe is kortelyk deeze:
Rusland behoeft in Europa geheel geene veroveringen te zoeken, maar alleen
menschen en bekwaame mannen. Hier toe is het werkzaamste middel, belooning
en vryheidsvergunning, of uitsteekende achting voor alle buitenlandsche geleerden,
kunstenaars en soldaaten.
Duitschland verteert zich door inwendige tweedracht; en de meenigte van kleine
souvereine Vorsten, met weinig inkomsten en groote pracht, met dwergvermogens
en reuzengedaanten, onderdrukt den onderdaan, en brengt hem door armoede tot
wanhoop. Dit voordeel moet men voornamenlyk zich tot Ruslands bevolking ten
nutte maaken. De Duitsche moet vooräl gezogt worden, dewyl hy arbeidzaam, en
even tot zoo onderdaanig gehoorzaamen gewend is, als de Rus door ellende, gebrek
en onderdrukking.
Uit Poolen, en aangrenzende plaatsen des ryks, kan men genoeg menschen door
kleine voordeelen lokken; deezen zyn goed genoeg om den hoop van menschen
te vergrooten.
In Hongaryen en Croatien heerscht de Grieksche Godsdienst. Dáár moet men
door geheime vrinden altoos den religiehaat voedsel geeven. Zy, die in Rusland
komen,
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om brood te zoeken, moet men met weldaaden overlaaden, om by de Natie altoos
de neiging tot de waar-gelovige Grieksche kerk te versterken, en dienvolgens in
allen opzichte Russische patriotten in vreemde landen te vinden. Dit is inderdaad
eene groote Staatkunde: onze Croaaten gaven vreugdeseesten, wanneer hunne
Patriarchen Turken sloegen en onzen Staaten naderden.
Naardien nu Rusland veele koude, onvrugtbare, landen bezit, welke noch tot
verbetering, noch voor den handel, geschikt zyn, zo moet het voornaame doel meer
op Asië dan Europa gericht weezen.
De Zweedsche Provinciën zyn niet beter dan die van Rusland; en hoe meer men
Polen en de Moldau verzwakt, hoe nader koomt men by magtige nabuuren, tusschen
wier grenzen het veel ligter is om eenen ondoordringbaaren dam, door groote
woestynen, zonder vestingkosten te onderhouden.
Indien zich ook ooit alle magten van Europa wilden verëenigen, om de ontwerpen
van Rusland te verydelen, zoo is het zekerste middel, als men van de Moldau tot
aan Kourland alle oorden verheert en in woestynen verändert; de menschen en 't
vee tot het binnenste des ryks zamentrekt, en zich met woestynen omgrenst.
Door zulke landen kan niemand met groote krygsheiren breeken, en met kleinen
durft het niemand waagen, dewyl hem de Rus te huis gewapend verwacht daar hy
alle voordeelen aan zynen kant heeft. Dit is reeds genoeg om allen Europeïsche
Kabinetten moedig het hoofd te bieden.
Daar en tegen moet het hoofddoel op Asië en op het Chineesche ryk gericht zyn.
De Kaspische en de Zwarte Zee zyn de voornaamste voorwerpen; en China is in
zulk een weerloozen toestand, dat 30,000 Russen tot verovering genoeg zouden
zyn. Daar zyn schatten en rykdommen te vinden, die nog in Rusland ontbreken.
Maar als Rusland geld heeft, dan wordt het gewis onoverwinlyk, en kan de armeën
van ARTAXERSES, in Grieksche krygskunst geoefend, te veld brengen.
De Karavaanen, die, om thee en rhabarber te haalen, van Moskau naar Peking
reizen, leggen allengs in de woestynen, door welke zy trekken, kleine
voorraadschuuren en wapenplaatzen aan. Hoe ligt kan derhalven eene kleine armée
dóórbreeken, en een ontwerp ter uitvoer brengen, dat door geene vreemde
kabinetswerkinge kan verydeld worden!
Engeland, Holland, en de Bourbonsche Zeemogend-
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heden zouden dit alles magteloos moeten aanschouwen, en zich hunnen besten
handel zien ontneemen.
Ten zelsden tyde deezer onderneeming, kan men uit de Noordsche onvrugtbaare
landen alle leevende zielen trekken, en dezelven in de schoone oorden van Asie
verplaatzen: en hoe meer Rusland zich langs de Kaspische Zee uitbreide, zo veel
te meer menschen vindt het tot zyn oogmerk, zo veel te meer invloed verkrygt het
in de rollen van Europa, en zo veel te minder heeft het voor het wezenlyke van zyne
verbaasde magt te vreezen.
Zóó sprak, vóór zesëndertig jaaren, de Staatkunde in Petersburg. Ik zag zedert
dien tyd reeds zeer veel vervuld, en kon misschien, door juiste verbindingen, nog
gevolgen raaden en vóórzeggen, waar over men zich gewis te laat zal verbaazen,
als zy niet meer konnen verhinderd worden. Ik zoude my ten minsten niet
verwonderen, indien de nieuwstydingen aankondigden, dat de groote CATHARINA
wezenlyk in China zy gehuldigd. Misschien zullen eenigen myner leezers lagchen.
- Maar ik lagchte toch vóór zesëndertig jaaren niet, als men my in Petersburg bewees,
dat de Russen in de zwarte en middenlandsche Zeeën met hunne vlooten
verschynen, en den Porte wetten voorschryven konden. Wat ik in myne openlyke
schriften van 1772 voorzegd heb, ziet men thans alles reeds in verscheiden staaten
vervuld. Wie hadt vóór vyftig jaaren kunnen gelooven, dat de meeste Cardinaalen
Deisten of Atheisten zouden worden? - Dat men in Weenen tegen den Roozenkrans,
der Munnikken heiligheid, en Pausselyke magt, openlyk zoude durven schryven,
zonder leevende verbrand te worden? - Wie hadt durven waagen, om in Weenen
te zeggen, dat de Koning van Pruissen tegen de Verëenigde magten van Oostenryk,
Rusland, Frankryk, Saxen, Duitschland, en Zweeden eenen zevenjaarigen kryg
zoude uithouden; na deezen oorlog geene schulden hebben, en nochthans zyne
wezenlyke magt verdubbelen zoude? - Nog vóór twintig jaaren, twyfelden weinigen
aan de heiligheid van IGNATIUS, noch aan de magt van de sleutelen des Hemelryks.
DARIUS geloofde ook niet by Arbela, dat de kleine hoop van ALEXANDER zyne
Monarchie zoude veroveren. Wie twyfelt thans in Weenen, dat de Russen onze
oprechtste bondgenooten zyn! Welke verbaazende veranderingen hebben wy niet
in korten tyd in Europa beleefd! Niets is derhalven onmoogelyk, zoo dra een wyze
Monarch verstandige mannen weet te vinden en te kiezen, om, uit
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de gebreken van anderen, voordeelen voor zyne oogmerken te trekken. En in zulke
gunstige omstandigheden bevindt zich tegenwoordig in de daad de groote CATHARINA.
- Voorts erinnere men zich, wat ik reeds met opzicht der dapperheid van het
Russische Nationaale caracter gezegd heb.
Vinden zy toevallig goede Veldöversten, zoo mogen hunne nabuuren beeven.
De Oostersche volken zullen het gewis niet weêrstaan. In den laatsten Turkschen
kryg konde hen geen officier tegenhouden, om den vyand met het bajonet op 't lyf
te vallen. Wilden zy dit ook tegen de Pruissen waagen, dan volgen 'er zeker in den
eersten aanval onheelbaare slagen, en algemeene verwarring, als men hen met
standvaste orde ontvangt.
In 't algemeen is de Rus echter een meer geweldige dan in 't slagveld gevaarlyke
vyand. Maar ook de laatste kan hy worden, als hy Duitsche officiers vindt. Te meer,
wanneer de wetenschappen meer worden beöesend, en een Monarch den troon
verkryge, die krygskunde bezit, en in staat is om de eigenschappen van zyn volk te
beschaaven, en zich ten nutte te maaken.
Wee de waereld! als dààr een ALEXANDER, een KAREL, den seepter voere! De
nationaale hoogmoed is by hen reeds zoo eigenzinnig ingeworteld, als by de trotsche
Britten.’

Proeve van Levens-schetsen eeniger merkwaardige Lieden. Te
Utrecht by J. Altheer, 1789. Behalven de Voorreden 64 bladz. In
gr. octavo.
In de Voorreden voor dit Stukje meldt ons deszelfs Opsteller, dat hy een ontwerp
gevormd heeft, om eenige leevensbeschryvingen te vervaardigen, doch dat zyn
bestek nog onbepaald is; raakende de soort van persoonen van vroeger of laater
tyd, van dien of deezen Landaart, van een pryswaardig of laakbaar character; alleen
staat het by hem vast, de verscheidenheid, ten aanzien van Leevensstanden, in 't
oog te houden; als mede, naar den aart der voorwerpen, zyne manier van
behandelen in te rigten. Ten einde daarin te beter te slaagen, verzoekt hy de gunstige
hulp der edelmoedigen in 't verzamelen van de geschiedkundige stoffen. ‘Laat hen,
zegt hy, slegts opgeven, wat zij van een bekenden man weten; bij voorbeeld, den
geboortestond, het geslagt, de geäartheid, de werken, de gevallen, den sterfdag.
Zij heb-
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ben 'er niets aan te doen, dan het kort en ruw opgeteekend te zenden, of, zoo er al
iets over in druk is, derwaards te wijzen, terwijl ik hen, indien men het mij niet
uitdrukkelijk verbiedt, als mijne bronnen, noemen zal.’ - Tot eene eerste proeve
zyner uitvoeringe, die haare leerzaame gevalligheid heeft, deelt hy ons hier mede
de Levensschetzen van Adriaan Huysman, Lector der Ontleedkunde te Goes; Lukas
Trip, Burgemeester van Groningen; Leonard Offerhaus, Hoogleeraar der
Geschiedenissen te Groningen; Jan Willem van Loh, Predikant te 's Heeren
Arendskerke; Gerard Hooft, de jonge, Geheinischryver van Amsterdam, en Tiberius
Hemsterhuis, Hoogleeraar der Grieksche taal te Leyden. - De voornaamste trekken,
die de bekwaamheden en het character der opgenoemde persoonen voor den dag
doen komen, stelt deeze Schryver gemeenlyk in het juiste licht; bovenal is zyn oog
op hunne deugdzaame geaartheid gevestigd. Zo maalt hy ons zynen vriend
Huysman, als iemand, die tot den rang der zelfgeleerden behoort, in zo verre dezelve,
niet opgelegd tot een geleerd man, geene Academische opvoeding genooten
hebbende, nogtans Academische kundigheden verkreegen had, en in zyne soort
een geleerd man geworden was; die zig intusschen vry hield van eene zeer
algemeene feil der zelfgeleerden, als welken gewoonlyk tot in het verwaande toe
eerzugtig worden. - En deeze laatste aanmerking brengt hem, (zo als hy zig uitdrukt.)
zoetvoerig van den geleerden op den mensch, waar onder hy zo wel de burgerlyke
levenswyze als het zedelyke gedrag betrekt; geevende ons deswegens het volgende
berigt.
‘Niemand was matiger dan Huysman. In alles wijsgeer was hij het op dit stuk bij
uitstek. Hij at in den zomer geen, en in den winter bijnaar geen, vleesch. Groote
gezelschappen waren niet van zijne verkiezing. Een enkel vriend scheen hem
misschien een min afgebroken, meer leerzaam, min gebonden, meer opregt
onderhoud op te leveren; en daar eene uitgebreide verkeering altijd nog meer en
meer inwikkelt, was hij buiten dat te gierig op zijn tijd, dan om dien zuiver te
verpraaten, te verrooken, te verdrinken, te verspelen. Dezelfde eenvoudigheid,
welke hem in spijs en drank kenteekende, deed hem ook onderkennen in kleedij.
Zijn hart was een uitmuntend hart. Hij leed met zijne lijders; verre verwijderd van
de wreedheid dier wondheeleren, wier onbedagtzaamheid zig maar al te dikwijls
gewoon is te dekken met de magtsprenk; dat zagte heelmeesters
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stinkende wonden maken. Als het 'er egter op aanklemde, duurde die tederheid niet
voord tot besluiteloosheid. Buiten dit bezat hij eene gadelooze edelmoedigheid. Hoe
vele behoeftige vrouwen heeft hij niet verlost, ik zeg niet eens, zonder loon, maar,
wanneer het buitenstijds en 's nagts gebeurde, met toeleg zelfs van poortgeld! Noch
duisternis, noch stormwind, noch plasregen, noch hagelvlaag, noch sneeuwbui,
noch donderweer, hield hem, of in zijn huis, of in de stad, al wist hij, schoon vooraf,
dat 'er geene betaaling op zat, en al kon hij de lieden, om dat de noodzaakelijkheid
op geen vroedmeester aandrong, naar eene vroedvrouw verwijzen. Een éénig staal
van zijne menschliefde is hier voldoende. Hij bevond zig in één zijner laatste jaaren,
in het hart van den winter, in een tijd van sneeuw, en laat in den avond op een
gezelschap. Een onvermogend landman kwam hem halen. De reis was een uur
lang, de weg een hooge en gladde dijk, het weer ruw, de nagt donker, Huysman
bejaard, en de boer zonder wagen; het zij er zoo laat op zijn dorp geene gelegenheid,
van er eenen te krijgen, geweest was, het zij hem in zoodanige omstandigheden te
voet te gaan, zoo pligtelijk en doenlijk voor den onden vroedmeester, als voor zig
zelven, voorkwam. Huysman, niet onbewust, dat men zijne goedheid meermaals
misbruikte, wierd hevig, sloeg het gaan plat af, en keef den karel weg, om een
rijdtuig. Intusschen was het de groote vraag, of er zoo spade nog wel een te vinden
ware. Zoo ja: dan kon het nog al lang duuren, eer men gereed was. Alles wel
ingezien: een gevaarlijk verlet voor eene noodlijdende vrouw! Zoo lang de man nog
niet te rug was, zat, stond, wandelde, zweeg en praatte de goede Huysman in
wargedagten van vrees, ongeduld, mededogen, en bewustheid, dat de gang te voet
hem genoegzaam onmogelijk viel. Evenwel - kon het dan niet anders: hij zou het
wagen zonder rijdtuig. Men schelde. De boer had er een. En met was de
vroedmeester de deur uit en den wagen op. - Deze trek misschien maakt geen
(*)
indruk. Zou het wezen, om dat men, naar Hallers gezeg, ‘lacht, wanneer nog een
boek narigt geeft van lieden, welke iets buiten zig bemind hebben.’

(*)

‘Der Tugend Nahm erlischt, sie sit zum Mährlein worden;
Man zäblt die Sitten- Lehr in Arthurs Ritter-orden,
Und lacht, wann noch ein Buch von Leuten Nachricht giebt,
Die etwas sich versagt, und ausser sich geliebt.
HALLER Gedichte S.A.S. 147.’
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Alcibiades, door A.G. Meiszner. Op een vryen trant in 't
Nederduitsch gevolgd. Eerste Deel met Plaaten. Te Haarlem by F.
Bonn, 1789. In Octavo, 352 bladz.
De wyze van verhaalen, door den Heere MEISZNER in Duitschland, met roem
ingevoerd is van zeer veel belang voor elk Leezer die zich met leezen tracht te
vermaaken. Zyne ingevoegde Tooneelen en aangenaame Gesprekken, geeven
zyne verhaalen eene levendigheid die men by andere mist, en die den kundigsten
zelf overreden, om zodanige gevallen nog eens te leezen, schoon hy die uit de
oudheid reeds wist. Ook dit werkje zal den Leezer daar van overtuigen, schoon hy
'er geene uitvoerige levensbeschryving van ALCIBIADES in zal vinden. Zo min de
vorm van het werkje, als het oogmerk van den Autheur, waren daar toe dienstig.
Hy begeerde alleen, om, in zamenspraaken, door korte verhaalen aan een gebonden,
te schetsen, hoe een Man van karakter, stand, geboorte en uiterlyke
omstandigheden, zo als hy zich ALCIBIADES, volgens de geschiedenis, voorstelde,
in de gewigtigste gevallen van zyn leeven, eensdeels werkelyk gehandeld heeft,
anderdeels handelen kon. Intusschen heeft hy geene hoofdgebeurtenissen, door
de ouden opgegeeven, overgeslagen; en heeft de nieuw bygevoegde handelingen
zodanig voorgesteld, dat men aan het einde van dezelve eerst gewaar wordt, dat
men die by PLUTARCHUS, XENOPHON of THUCIDIDES al eens gelezen heeft. Het welk
hen, die met die Schryvers niet zeer bekend zyn, echter zelden zal overkomen.
In dit Eerste Deel wordt ALCIBIADES, eerst enkel als knaapje, en daarna als jongeling
beschouwd; beginnende met zyne geboorte en opvoeding, en eindigende naa de
overwinning der Meliers, of met zyne scheiding van ASPASIA, uit de gevolgen dier
overwinning voortgevloeid. Ten opzichte van zyne opvoeding, en de wyze lessen
hem door zynen leermeester SOCRATES gegeeven, kunnen wy onzen leezer het
volgend Tooneel niet onthouden, daar hetzelve een zamenhangende proef oplevert,
van de schryfwyze des Heeren MEISZNER.
‘ALCIBIADES (rood van gramschap in 't vertyek van SOCRATES treedende)
SOCRATES. Ei! ei! myn lieve ALCIBIADES! Gy schynt ten uitersten driftig, ten uitersten
vergramd te weezen.
ALCIBIADES. Ik kan zulks onmooglyk meer schynen, dan ik het in de daad ben.
SOCR. (lagchende) Ik wil het gaarne gelooven, want gy zyt 'er vatbaar voor. Maar
wat toch heeft u dus gaande gemaakt?
ALC. Zonder twyffel zult gy ALKMEON wel kennen?
SOCR. De Zoon van den ryken MEGISTHUS? - Ja! zo wat.
ALC. Dank den Hemel, dat gy hem niet nader kent, want hy is de wanschiklykste,
de ondraaglykste karel onder de Zon en de Maan.
SOCR. Dat kan zyn.
ALC. Een Guit, van wien men niet weet, of zyn ligchaam, zyn hoofd of zyn hart
het ondeugendste zy! en evenwel zo onlydlyk trotsch op zyne goeteren!
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SOCR.

Wel nu laat dat zo zyn. Moet elk Monsch niet wat hebben, waarmede by
pronkt? - Wie zon geen afkeer tegen het leeven opvatten, wanneer hy zich niet ten
minsten in 't bezit van één voorrecht rekende?
ALC. Zeer goed! - Maar zulk een ingebeeld voorrecht zijne Medemenschen te
doen gevoelen! - Mag men dat ook?
SOCR. Dat zekerlyk niet! Maar deed ALKMEON zulks?
ALC. Gewis deed hy het. Ik bevond my met hem in gezelschap. Twee geheele
uuren lang sprak hy, zo dat hem de tong droog, en ons de ooren 'er moede van
werden? - En waar van? - Van zyn groot getal slaaven, van de Paleizen, die hy
gekogt, gebouwd of nog in 't oog had! - Eindelyk kwam hy op de Landgoederen, die
hy in Attika bezat, en gelooft zy wel, dat hy de verwaandheid had, zich met my te
vergelyken?
SOCR. Zo! - Maar gy, - hoordet gy dit zo geduldig aan?
ALC. Wel neen! in 't geheel niet. In 't begin zei ik hem zeer bedaard myn gevoelen;
maar hy werd zo beleedigende, zoscherp, SOCR. Dat gy het ook werd, - niet waar?
ALC. Zekerlyk.
SOCR. Scheen dat scherpe in zyn reden u dan een gebrek te zyn?
ALC. Zonder twyffel.
SOCR. Bemerkte gy niet, dat 'er het gansche gezelschap door beleedigd werd?
ALC. Duidelyk bemerkte ik zulks.
SOCR. Hot kwam u dan als zeer ten ontyde voor, in een gesprek van vry gebooren
en edele Jongelingen en Mannen?
ALC. Dat zou ik gelooven.
SOCR. Myn lieve ALCIBIADES! Wanneer ALKMEON eens met een vuil gescheurd
gewaad in uw gezelschap kwam, zou uw kleed ook daar door gescheurd of bevlekt
worden?
ALC. Waaröm dat?
SOCR. Of wanneer hy zich onder Potsenmaakers vermengde, die maar al te dikwils
aan uw tafel hunne opwagting maaken, zoud gy 'er u dan mede onder vermengen?
ALC. In 't geheel niet.
SOCR. En waaröm niet? - Deels, om dat het eene onwelvoeglykheid, eene
vernedering voor uwen stand, en eene beleediging voor het gezelschap zou weezen.
ALC. Recht zo.
SOCR. Hebt gy niet gezegd, dat scherpe en bitse indrukkingen in een gesprek
onwelvoeglyk, en beleedigende voor een goed gezelschap waren?
ALC. Zekerlyk zel ik zulks.
SOCR. Waarlyk dan verwondert het my, dat gy geen bedenken had om ALKMEON
in deeze onwalvoeglykheid naar te volgen, daar gy niet besluiten kost, om hem in
soortgelyke berispiykheden gelyk te worden.
ALC. Maar de laatsten beleedigden het gansche gezeischap even sterk; daar de
eerste my, zo niet geheel, ten minsten het gevoeligste
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betrof. - Daarenboven, wanneer myn bloed eenmaal aan 't gisten slaat, boe kan is
dan tegen elken zot bedaard blyven?
SOCR. Dat is zekerlyk moeilyk. Maar het gezelschap, - wien gaf het gelyk?
ALC. My! - En zoud gy het my ook niet gegeeven hebben?
SOCR. ô Ja! - Maar zoud gy my niet eens die rol willen aanreiken?
ALC. (de rol krygende) Zeer gaarne.
SOCR. Gy weet immers wat deeze Tekening verbeeld?
ALC Griekenland! - ik ken ze zeer wel. Men zegt, dat
(*)
PITHAGORAS dezelve ontworpen heeft. (vuurig) PITHAGORAS was toch een
voortreflyk man!
SOCR. Dat was hy zeker; zelf dan, al had hy deeze kaart niet ontworpe, hoe juist
dezelve ook zy!
ALC. Zy is ten minsten zo juist als wy 'er een hebben.
SOCR. Het is my lief, dat gy ze als zodanig beschouwt. - Maar myne oogen worden
zeer byziende: zoud gy my wel ééns den Peloponesus willen wyzen?
ALC. Alhier.
SOCR. En Attika?
ALC. Alhier.
SOCR. En uwe Landgoederen?
ALC. Myne Landgoederen.
SOCR. Ten minsten de plaats die zy beslaan, als ook die van ALKMEON, ten einde
ik de uitgestrektheid van beide met elkander vergelyke!
ALC. Wel, myn goede SOCRATES! hoe zal ik die hier kunnen vinden? - Wat had de
Tekenaar van deeze Kaart met myne Landgoederen te doen?
SOCR Deeze Kaart evenwel is anders zo naauwkeurig.
ALC. Dat is zy.
SOCR. En uwe bezittingen zo groot en van zo veel aanbelang!
ALC Groot en van aanbelang voor my - niet voor hem.
SOCR. En waaröm niet voor hem?
ALC. Om dat hy, wiens oogmerk de omtrek van geheele Landen en Staaten zy,
onmooglyk belang in een enkel Landgoed kan stellen.
SOCR. Wel gezegd. Maar word dan aan de bedoeling, om het geheel te overzien,
het voorrecht van een enkel deel opgeofferd?
ALC. Ja! waarlyk.
SOCR. By voorbeeld; de aanvoerder van een krygsheir is slegts een enkel Persoon;
doch indien, door zyn verstand en moed, de vyand overwonnen word, verdient
deeze enkele dan geene uitzondering en roem?

(*)

Deeze Wysgeer werd voor een der grootste Meetkundigen van zynen tyd gehouden. Men
kan zulks te eerder gelooven, vermits hy onder zyne Landgenooten, die geen ware, welk het
meest in de waereld gezien had, en die, door zyne Reizen, den aart, gesteldheid en betrekking
der Landen, tamelyk naauwkeurig kennen kon.
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ALC.

Zeer zeker.

SOCR. Of de vreedzame Wetgever van een Volk? - Zou het billyk weezen, wanneer
de naam van SOLON in vergetelheid ware geraakt?
ALC. Gansch niet.
SOCR. Was dan de

Schryver niet verpligt te melden, hoe veel Landgoederen en
Slaaven zulk een bezate?
ALC. Niet volkomen.
SOCR. Wat zou derhalven meer in de oogen van eenen PITHAGORAS gelden, Rykdom en Landgoederen, of Zielsbegaafdheden?
ALC. Ik beken, de laatsten.
SOCR. Maar het geen in de oogen van PITHAGORAS niet belangryk genoeg is, zou
dat niet nog veel minder belangryk in de oogen van een verhevener en verlichter
weezen zyn?
ALC. Zeer waarschynlyk
SOCR. In de oogen derhalven van een God moet dat geene, 't welk PITHAGORAS
als een zandkorn toeschynt, naauwelyks als een zonnevezeltje voorkomen.
ALC. Dit is zeer denkelyk.
SOCR. ô ALCIBIADES! Gy schaamt u dan niet hoogmoedig te weezen op dingen die
voor den Landmeeter, die zich nog maar met stoffelyke grootheden ophoud, te
gering zyn? Gy word driftig en stryd voor Goederen, die niet slegts voor een weezen
van verheven aart, maar zelf voor de Vrouwen, van geen belang schynen te weezen?
Wat toch zyn uwe Landgoederen in vergelyking van Attika? - Wat Attika in vergelyking
van Griekenland? Wat Griekenland in dat van Europa? - Wat Europa in vergelyking
van den ganschen Aardkloot? - En wat is deeze doode stofklomp? - Bezittingen op
denzelven maaken nimmer onsterflyk. De arme ARISTIDES is nog zo goed bekend
als de schatryke CIMON; - Dat geene, 't welk in u leeft, in u denkt, - die uitvloeïng der
Godheid gaat, in waardy, alle uwe Landgoederen verre te boven! - Daar over gaan
zelf de zorgen der Goden! Daar aan is de nakomelingschap gedachtig, zo dra gy
'er een verstandig gebruik van maakt! - En hier in zal geen ALEMEON u trotseeren,
in zo verre gy slechts weezen wilt het geene gy zyn kunt.
ALC. Ik zal 'er naar trachten, SOCRATES! daar is 'er myn hand op. - Doch laat deeze
handgeeving u tevens verbinden, om my, wanneer ik struikelen mogt, te zullen
waarschouwen!
SOCR. Een gunstig voorteken. Wie voor struikelen beducht is gaat voorzichtig, en
die voorzigtig gaat struikelt zelden.’
Op den tytel staat: op een vryen trant in 't Neêrduitsch gevolgd. Wy bezitten den
laatsten druk van het oorspronglyke niet; maar indien de Autheur geene merkelyke
veranderingen in denzelven gemaakt heeft, moeten wy uit den eersten druk,
vergeleeken met deeze vrye vertaaling, besluiten, dat de Nederduitsche Leezer vry
wat aan de laatste gewonnen heeft. De Plaatjes, getekend door J. BUIS, en gesneden
door CARDON, doen beide kunstenaars eer aan.
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Gedichten van Balthazar Huydecoper. Te Amsteldam by P.J.
Uylenbroek, 1788. In 4to, 304 bladz.
De oordeelkundige HUYDECOPER, in zyn leven de meeste deezer Gedichten in een
band reeds by een verzameld hebbende, heeft de Wel Eerw. Heer PIETER FONTEIN,
door iemand uit de familie van den Heere HUYDECOPER daar toe in staat gesteld
zynde, dezelve ter drukpersse overgegeeven; welke stukken de Heer Mr. N.J. VAN
HANSWYK in 's Hage, als mede nog eenige hoogachters van den beroemden Dichter,
verder voltallig gemaakt hebben.
Op het Maarssereensche Tempe, een goed Dichtstuk van den jaare 1713; een
Herderszang op den Vreede; een Gedicht op het Pan Poëtcon Batavum, dat ook in
den bundel van A. VAN HAALENS Pan Poëticon Batavum, door het Leydsche
Dichtgenootschap uitgegeeven, gevonden wordt; en naa een Lierdicht op den Heer
Mr. F. VAN COLLEN, 1 Feb. 1727, volgen XIV Huwelykszangen, VI Verjaarzangen,
één Lykzang, en nog V verscheiden Gedichten, op byzondere gelegenheden; welke
alle, als gelegenheidsverzen, den Heere HUYDECOPER niet onwaardig zyn. De
uitvoering is naauwkeurig en zindelyk, hebbende de Heer H.J. ROULLAUD, benevens
de Uitgeever P.J. UYLENBROEK daar alle zorg voor gedraagen. Wy stemmen volkomen
met het oordeel van den laatsten overeen, namelyk: dat de kundige letterminnaar,
in deeze Gedichten, hier en daar eenige zwakke plaatsen zal aantreffen; doch dat
men die, by inschikkelykheid, ter gunst van uitmuntende schoonheden zeer wel kan
dulden: te meer daar dezelve altoos op gezond verstand, en nimmer op winderig
valsch vernuft, in deeze Gedichten gegrond zyn.

Handelingen van de Nationale Vergadering in Vrankryk. Tweede
Deel. Te Dordrecht by A. Blussé en Zoon, 1790. In gr. octavo, 312
bladz.
Overeenkomstig met het voorheen gemaakte Plan, dat, naar uitwyzen van 't vertier
des voorigen Deels, de goedkeuring der Leezeren heeft weggedraagen, agtervolgt
men, in dit tweede Deel, de uitgave deezer Handelingen, die de oplettendheid van
geheel Europa tot zig trekken, en in veelerlei opzigten verdienen opmerkzaam
nagegaan te worden. Dit tweede Deel vervat het voorgevallene en beslootene in
die beroemde Vergadering, zins den 1 Augustus tot den 9 October 1789, toen 'er
vastgesteld werd, de Vergadering naar Parys te verleggen, zo ras de door haar
benoemde Commissarissen eene voegzaame plaats bepaald, en dezelve in
gereedheid zouden hebben doen brengen. Het gewigtige van dit tydperk maakt dit
Deel van belang; en de Leezers zullen reden vinden om genoegen te neemen in
de uitvoering der Nederduitsche uitgave deezer Verzamelinge.
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Over de Staatsomwenteling in Frankryk, in Brieven. Uit het
Hoogduitsch van J.H. Campe. Met Plaaten. Te Amsterdam by J.
Allart, 1790. Behalven de Voorreden 447 bladz. in gr. octavo.
In deeze Brieven vinden wy den menschkundigen Campe een ooggetuigen, van
een zeer merkwaardig gedeelte van 't voorgevallene in Frankryk, byzonder te Parys,
geduurende de maand Augustus. Een ooggetuigen, die het gebeurde met oordeel
gade slaat, terwyl zyn hart ten sterkste door vryheidliefde klopt, het welk zyn verhaal,
met juistheid opgesteld, eene leevendigheid byzet, die den Leezer dermaate inneemt,
dat hy 'er, by herhaalde keeren, zo door vervoerd worde, als of hy zelve tegenwoordig
ware. 's Mans manier van Brieven-schryven is hier natuurlyk ongemeen uitlokkend,
daar hy zyne gewaarwording, en aandoeningen, in eene reeks van treffende
ontmoetingen, in haare volle kragt ongekunsteld uitdrukt. Hy verleent hier des een
verslag van eene gebeurtenis, waarin elk Vryheidsminnaar deel neemt; hy doet dit
op eene wyze, die ons van zyne goede trouw verzekert; des men zig, zelfs dan als
hy zyne gevoeligheid geheel den teugel viert, op de egtheid van 't weezenlyke zyner
berieten gerust moge verlaaten. Dit Geschrift heeft dus, ten aanzien van 't
Geschiedkundige, zyne innerlyke waarde; te meer, daar de oplettende Campe, in
zyn verhaal, verscheiden oordeelkundige aanmerkingen vlegt, die ter ophelderinge
van deeze en geene byzonderbeden strekken; terwyl het tevens zo ingerigt is dat
het des Leezers aandagt bestendig uitlokke en gevoelig maake. - In de Nederduitsche
vertaaling heeft men de schryfwyze van den Heer Campe zeer wel in agt genomen;
en, buiten eene en andere aantekening, betreffende eenige byzonderheden, is 'er
aan het slot nog gehegt een Byvoegzel, behelzende eene beknopte beschryving
van de Bastille; derzelver eerste aanleg en laater haatlyk dwingelandisch gebruik,
met melding van de wederregtlyke mishandelingen der gevangenen.

Zedelyke Brieven over verschillende onderwerpen: nuttig voor het
Algemeen. Door J. Hazeu, Corn. Zoon Te Amsteldam by W.
Wynands, 1789. Behalven de Voorreden, 184 bladz. in octavo.
Wy kunnen des Schryvers bedoelde niet wel beter dan met zyne eigen woorden
uitdrukken. ‘Het is, gelyk hy in de Voorreden zegt, ‘zijne eenvouwige Natuurgenooten
te doen zien, hoe veele verkeerde begrippen men vormen kan, over verschillende
zaaken of onderwerpen; - en hen aan te wijzen, hoe men verscheiden deugden, als
ordeugden, kan gebruiken; - en dat men alle omstandigheden, met onderscheiding,
moet toepassen. - Dus zal men hier leeringen
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aantreffen, die aan zullen wijzen, dat alle tegenspoed geen tegenspoed kan genaamd
worden, te meer als men zich schuldig maakt aan verkwisting. - Het genoeglijk
uiteinde voor een Christen, die, altoos getrouw, zijn Christenpligt, met betrekking
tot God, zijn Naasten en zijn Vaderland, betracht heeft. - Hoe het onschuldig hart
dikwils vervolgd en aangerand wordt; - het zelve op te wekken en te troosten, om
het voor verdere onheilen te bewaaren. - De verderflijkheid, om naar groote en
verheevene zaaken te streeven, buiten den kring waarin men van God gesteld is,
wanneer ons vernuft en vermoogen daar toe te kort schiet. De eensgezinde
poogingen, voor zoo ver zij ten nutte van Land en Volk kunnen strekken, voord te
kweeken; - ieder daartoe aan te moedigen, of het schadelijke daarvan aan te wijzen,
- wanneer men haar tot slechte eindens gebruikt. - Het masker der Dwaasheid af
te trekken, door zich, als uitzinnig, in zijne blijdschappen te vertoonen; - en aan te
wijzen, waarin de waare vreugde bestaat. - De schadelijkheid der keuze of
verkiezingen, wanneer zij tot verderflijke eindens, voor zich of het algemeen belang,
uitloopen. - De onderscheidene denkwijze van gevoel, omtrent het sentimenteel
gedrag, in zommige Echtvereenigingen; - en het schadelijke dat daarin gevonden
word, voor eene geheele Maatschappij. - Hoe de Geveinsdheid en schijndeugd
dikwijls de rampspoedigste struikelwegen, voor den eenvouwigen, zijn. - En eindelijk
hoe men zich van de nuttigheid des slaaps kan bedienen, om 'er tot zijn voordeel
gebruik van te maaken.’
Onze Autheur behandelt deeze onderwerpen, by manier van Brieven met de
daarop ingerigte Antwoorden; welke Antwoorden zo opgesteld zyn, dat ze de in de
Brieven voorgedragen bedenkingen wederleggen, of verbeteren en beschaaven,
of nadere raadgeevingen behelzen; zo dat de zaaken gewoonlyk van verschillende
zyden beschouwd worden. Zyne schryfwyze kan het eenvoudige Gemeen, welks
onderrigting hy inzonderheid bedoelt, nuttig zyn.

Aspasia. Eene Engelsche Geschiedenis. Te Amsterdam by W.
Holtrop, 1789 In gr. octavo, 285 bladz.
De lotgevallen van Aspasia zyn die van eene schoone, verstandige en deugdzaame
jonge Juffer; die, op de onregtvaardigste wyze, van een zeer groot vermogen
verstooken wordt, zig aan eene reeks van wederwaardigheden bloot gesteld, en
haare kuischheid belaagd, vindt. In dat alles gedraagt ze zig by uitstek gelaaten en
omzigtig. Eerlang neemen haare omstandigheden een gunstiger keer; het gepleegde
onregt komt aan den dag; zy wordt
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in haare wettige bezittingen bersteld; maakt het edelfte gebruik van haaren
aanzienlyken rykdom, en gaat ten laatsten een gewenscht huwelyk aan. Het verhaal
hiervan is doorvlogten, met dat van een aantal van gebeurtenissen, die, of regelrecht
tot haare geschiedenis behooren, of zich van ter zyde eigenaartig daarmede
vereenigen. In het opstellen van deezen Roman, heeft de Schryver de natuur zeer
wel in agt genomen, onder het schetzen eener groote verscheidenheid van
characters, zo ten goede als ten kwaade; het welk hem meermaals beknopte
leerzaame zedelyke aanmerkingen aan de hand geeft. Men kan niet wel nalaaten
van deel te neemen in de ongunstige en gunstige omstandigheden van Aspasia,
en haar pryzenswaardig gedrag, benevens dat van haare braave Vrienden en
Vriendinnen, met een gevoelig hart te beschouwen, en daardoor ter Deugd opgewekt
te worden; terwyl de deels onvoorzigtige, deels volstrekt snoode, bedryven van
etlyke persoonen, in dit verhaal voorkomende, dienen, om den Leezer behoedzaam
te maaken, en van de Ondeugd af te schrikken.

Georgina, (eene waare Geschiedenis) door Miss Burney, Schryfster
van Cecilia. Twee Deelen. Te Amsterdam by W. Holtrop, 1789. In
8vo, 312 en 332 bladz.
Meer eenvoudig dan levendig, en minder nadrukkelyk dan sierlyk, draagt Mejuffrouw
BURNEY, in een reeks van brieven, de gevallen van Georgina, de Heldin van deezen
Roman, voor. Men kan niet ontveinzen, dat deeze laatste, een goed gedeelte van
het eerste Deel, zo omringd is van zaaken die weinig betekenen; en van Persoonen,
die weinig tot de hoofdzaak doen, dat ze daar byna onzichtbaar onder is; en tot
omtrent op de helft van dat deel nog maar een kind genoemd kan worden. Doch
met bladz. 140, begint de Geschiedenis meer belangryker en treffender te worden.
De kleine voorvallen van het kinderlyk leven raaken langs hoe meer uit het oog; en
de karakters beginnen uit te steeken; en houden, van daar, den leeslust, tot het
einde toe, gaande: waar toe eenige nieuwe wendingen en gepaste aanmerkingen
ook het hunne aanbrengen.
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Nieuwe Algemeene Vaderlandsche
Letter-oefeningen.
De Bybel vertaald, omschreven en door aanmerkingen
opgehelderd. Derde Deel. Te Utrecht en Amsterdam, by G.T. van
Paddenburg en Zoon en J. Allart, 1790. Behalven de Voorreden
574 bladz. in gr. octavo.
Met een aenhoudenden opmerkzamen geest vervordert de Eerwaerde van Vloten
zynen Bybelarbeid, en levert ons in dit Deel de twee laetste Boeken van Moses,
benevens dat van Joschua; in welker vertaling, omschryving en opheldering
bestendig 's Mans oordeelkunde doorstraelt. By het doorbladeren van dit gedeelte
heeft de omschryving van deze en gene aenspraken of soortgelyke voorstellingen,
meer dan eens inzonderheid onze aendacht tot zich getrokken; nadien onze geagte
Autheur hier bovenal gelegenheid had om zyn vermogen van wel-zeggen te oefenen;
't welk hem ook meermaels het voorgevallene in zulke omstandigheden met eene
nadruklyke tael doet voorstellen. Ten voorbeelde hiervan sla men het oog, op de
staetlyke vergadering van Israël, en wel byzonder een aenmerklyk gedeelte der
aensprake van Joschua by die gelegenheid, met het gevolg van die onderhandeling,
aengetekend in het vierentwintigste Hoofdstuk van dat Boek.
JOSCHUA naemlyk had den breeden Raed te Sichem belegd, en verscheen in
denzelven, met oogmerk, om het Volk, nogmaels, door ene deftige aenspraek, en
gezette onderhandeling, ten nauwsten aen den dienst van Jehovah, als hunnen
HEER en Bescherm-God, te verbinden. Hiertoe herinnert hy hen eerst de menigvuldige
weldaden, waermede God hunne Vaderen alvorens begiftigd had, en de dierbare
zegeningen van den Allerhoogsten, die zy vervolgens genooten hadden, en in
welken zy thans deelden. Dit voorgesteld hebbende vervolgde hy aldus.
‘Het besluit, dat ik uit dit alles trekke, is, dat gij de grootste verplichting hebt, om
Jehovah alleen en oprecht te eerbiedigen, en dat gijl. niet omdoolt in den dienst der
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afgoden, zelv van die niet waaraan uwe voorvaderen verslaafd waren, want wat
waren zij doch? ook niet van der Egyptenaaren goden, die geen magt hadden, hun
eigen volk te bevrijden: het staat derhalven vast, dat uwe verplichting groot is om
aan Jehovah alleen Godsdienstige eerbewijzing te bewijzen. Nu wilde ik, voor dat
ik mijne oogen sluit, u gaarne onder eene nieuwe verbindtenis brengen, ik geve u
dan nu keuze - hoe het zij, 'er moet oprechtheid in uwe voorneemens heerschen;
hebt gij geen behagen in Jehovah's Godsdienst, bepaalt u dan nu, maakt eene
keuze en kleeft die getrouw aan: verkiest gij de Mezopotamische afgoderij, het zij
zo; - begeert gij die der Egyptenaaren, houdt u daar aan; of valt uwe keuze op de
Goden van Kanaän, zo ontrouw aan hunne aankleevens, het zij zo; - maar
verwondert u niet, dat het mijn opzettelijk voorneemen blijft, met mijn gansche familie,
Jehovah en zijn dienst getrouw te blijven. - - Nu zwijgt de Godvrugtige grijsaard,
maar hoort eene eenpaarige betuiging onder de leden van den Raad: - wij hebben
niet eens bedenking, wat te kiezen; wij begeren Jehovah's dienst om lief of leed niet
te verlaten, zonder ons immer aan andere asgoden te verslaaven. Want Jehovah
alleen is onze Bescherm-God en HEER; van slaven in Egypten heeft Hij ons tot
onderdaanen gemaakt, Hij heeft zulk een aantal wonderen verrigt, zo vaderlijk ons
behoed, en beschermt tegens alle vijanden, wat zou ons dan bewegen? Heeft Hij
daarenboven niet, om zijne weldadigheden volkomen te maken, de strijdbare natie
van dit land verdreven? Hierin heeft Hij getoont magtiger te zijn dan hunne Goden;
het blijvt dan ons bestendig voornemen, het is ons besluit - Wij zullen altoos Jehovah
(*)
dienen, want Hij alleen is onze Bescherm-God. Doch JOSCHUA ontzag zich niet
voor den vollen Raad te betuigen, den aart van de natie kennende: het is u
onmogelijk, van wegens uwe vooroordeelen, en uw heerschende neiging, om
Jehovah oprecht en bestendig te kunnen dienen - en zulks wil Hij evenwel, want Hij
eischt zuiverheid, en vergramt zich op de minste afwijking; ziet Hij zulks in u, Hij zal
de meerdere zo wel als de mindere schennis nooit onge-

(*)

‘Men moet deeze zaak in haar gewrigt beschouwen; JOSCHUA niet als een bijzonder persoon,
maar als een Hoofd, niet minder in gezag dan MOSES, die ook het volk onder een verbond
gebragt had.’
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wroken laten. - Ja zo gijl. Jehovah's dienst geheel vaarwel zegt, zo zal Hij ook
veranderen ten uwen opzigte, Hij zal u streng straffen, ulieden verdelgen door
plaagen, evenreedig aan de zwaarte uwer ondankbaare verlaating. Nog éénmaal
hoorde men het herhaalde geroep in den Raad: neen, neen, het blijft onze keuze,
wij hebben lust Jehovah alleen te dienen. Nu antwoord JOSCHUA, het is wel! - Wij
hebben geen getuigenis meer nodig, het is uwe eigen vrije keuze, gij verbindt 'er u
dan toe - zij antwoordden: ja wij verbinden 'er ons plechtig toe. - Wel aan dan, van
nu af de vreemde goden, die nog in het heimelijk onder ulieden gediend worden,
weggedaan, nu 'er uw gansche hart opgezet, om Jehovah Israëls HEER en God
alleen te dienen. - Daartoe verbond zich nu de gansche Raad, door de plechtigste
betuiging van gehoorzaamheid en onderwerping. - Dus sloot JOSCHUA tot zijn
oogmerk dien dag plechtig het verbond uit naam van zijn HEER met het volk, om hen
daar door te sterker te verplichten tot gehoorzaamheid; het was derhalven niet alleen
eene gewigtige plegtigheid, maar zo eene die zelv de gedaante van een wet bekwam.
Want hij schreev eigenhandig den inhoud van de belofte in het eigenhandige
handschrift van MOSES Wetboek: en ter gedagtenis van de zaak, rigtede hij een
gedenkzuil op ter plaatze daar die eike was, alwaar een der aartsvaderen zoortgelijke
gedenkteken gestigt hadde, wiens keuze bevestigd was geworden, door dat deze
plaatze aan den waaren Godsdienst gewijd bleef. Nu sprak hij andermaal tot den
Raad, bij gelegenheid van de plechtige oprichting en zalving van dat gedenkteken:
- laat, deze steen tot een bestendig bewijs dienen van alle de plechtige aanspraken
van Jehovah, door mij tot ulieden gehonden, - laat hij waar maken, dat gij voor het
aangezicht van Jehovah niet valsch gekoozen hebt. - Doe deze plechtigheid
asgeloopen was, deed JOSCHUA den Raad scheiden, en naar huis vertrekken.’
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Leerredenen en beschouwingen over de Leevensgeschiedenis en
het Character van Abraham. Mitsgaders over de Geschiedenis van
Naomi en Ruth. Door C.C. Sturm, Predikant te Hamburg. Te Leyden
by A. en J. Honkoop, 1789. In gr. octavo.
Met regt oordeelt de Eerwaerde Sturm, ‘dat de voortreffelijkheid van den Bijbel,
boven alle weereldlijke leer- en geschiedboeken, zich ook hierin toont, dat dezelve
bijzonder voor dien stand, van welken de algemeene welvaart der Landen, Steden
en Dorpen, en het geluk van bijzondere persoonen afhangt, de zekerste,
begrijpelijkste en kortste aanwijzing tot een vrolijk en gelukkig leeven mededeelt. Inzonderheid maaken de voorbeelden, die in het Bijbelsche onderricht ingeweeven
zijn, het duidelijk, dat de huislijke gelukzaligheid, in haaren ganschen omvang, met
de beoeffening der Godzaligheid in het naauwste verband staat: dat alleen door
den Godsdienst goede Huisvaders en Huismoeders, trouwe Echtgenooten,
rechtschapene Ouders, hoopvolle kinderen en zorgvuldige dienstboden gevormd
worden.’ Zulks heeft zyn Eerwaerden byzonder genoopt, om deze en gene narichten
van beroemde Familien, in den Bybel voorkomende, ten nutte zyner medechristenen,
te verhandelen; waervan hy een aenvang gemaekt heeft met de geschiedenis van
Abraham, op welke hy vervolgens de geschiedenis van Naomi en Ruth insgelyks
overwoogen heeft. In de uitvoering hier van, by manier van beoefenende
beschouwing, ontwikkelt hy de grondstellingen, die 'er in opgeslooten liggen, leid
'er de voornaemste regels en waerschouwingen uit af, past dezelven toe op de
verschillende omstandigheden des huislyken leevens, en tracht alleszins te doen
zien, hoe veel invloeds zy hebben op het geluk en ongeluk der familien. - Dit alles
ontvouwt de Leeraer gemeenlyk op een treffenden trant, en zyn bespiegelende
geest, door eene levendige verbeeldingskracht aengevuurd, maelt ons dikwerf
schoone schilderyen. - Het edelmoedige gedrag van Abraham omtrent Loth, (by
voorbeeld) ter afwendinge van opkomende, en voortgang van verdere
familie-onenigheden, verleent hier een verrukkend tafereel. En de eendracht
minnende Sturm maekt 'er een oordeelkundig gebruik van, met zyne toehoorders
onder 't oog te brengen, het haetlyke en smertbarende van familie-
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twisten. Hieraen hecht hy ene ontvouwing van de denkwyze welke men zich eigen
behoort te maken, en der maetregelen die in agt te nemen zyn, ten einde het
voorbeeld van Abraham na te volgen: het welk hy verder aendringt, door 't oog te
vestigen op de treurigste verwoesting en rampzaligheid, die de tweedracht en onmin
te wege brengt: waer tegen hy ten laetste stelt ene afschetzing van de zegenvolle
uitwerkzels der eendragt, in groote en kleine familiebetrekkingen, die hy ons in dezer
voege voor oogen stelt.
‘Treed eens in een huis, het welk een zetel van eensgezindheid en vrede is. Hoe
eerwaardig en bekoorend moet u elke plaats zijn? Hier is het oord, waar de Huisvader
voor zijn gezin arbeidt. Ziet, hoe helder zijn gelaat, hoe bezig zijne hand is, hoe hij
zich bij den arbeid verheugt, om de vruchten van denzelven met zijne geliefde
huisgenooten te kunnen deelen! Daar zijn de jongere leden der samilie, Hunne
oogen zijn op de moeder gericht, die hen met eene tedere hartelijkheid aanziet, en
uit wier mond zij de lessen der wijsheid en vroomheid hooren. Hier geniet de
huisvader in den kring zijner familie, zijn middag- of avondeeten. Ziet, hoe
vergenoegd hij rondom zich ziet, hoe zorgvuldig hij ieder behoefte bemerkt, en ieder
beetje, dat hij aan de zijnen toereikt, met vriendelijkheid en goedheid kruidt. Ziet,
hoe spraakzaam en vrolijk zijne dischgenooten bij den maatigen en gezonden kost
zijn, hoe dankbaar zij hunnen onzigtbaaren en zigtbaaren huisvader zegenen, die
hem met welgevallen verzadigt. Daar arbeidt het huisgezin: hoe werkzaam en ijverig
maakt hen de gedachte aan hunnen goeden meester, die hun elk bezwaar verzoet
en verligt! Hier is de gelukkige samilie tot gemeenschappelijke aandacht vereenigd.
Ziet, met dezelfde eendragtige stilte, waar mede zij arbeidden, heffen zij thans hunne
handen tot God opwaarts, verheugen zich over zijne milde goedheid, en versterken
zich in hunne vroome gezindheden. De beschouwing van zulk eene eendragtige
familie ontvonkt en verheft het hart nog meer, dan de beschouwing van een
bloemtuin, die met alle de bekoorlijkkeden der natuur en kunst opgesierd is. De
eendragt is voor de familien dat geene, wat de daauw voor het plantenrijk is. Door
haar wordt alles bezield, verkwikt en gezegend.
Ja, gezegend is het huis, waar vrede woont. Het zij dan zoo, dat die goederen
van het fortuin, of geheel, of ten deele, aan het zelve ontbreeken, die de waereld
voor zegen acht. Door eendragt en liefde is ook de armste familie ge-
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lukkig. Ook de magerste kost is voedzaam en welsmaakend, wanneer die met te
vredenheid en luchtige vreugd genooten wordt. Ook de kleinste en gebrekkigste
wooning wordt voor die geenen een aangenaam verblijf, welke door de banden der
liefde met elkander vereenigd zijn. Ook de zwaarste beproevingen worden
verdraaglijk, wanneer de gelukkigen den ongelukkigen de hand bieden, de vrolijken
met de weenenden weenen, en de gezonden tot ondersteuning der kranken zich
vereenigen. Ook het gebrek aan allerlei vermaakelijkheden wordt overvloedig
vergoed, wanneer wij in den schoot onzer kleine familie de onschuldige vreugde
van den huisselijken omgang genieten kunnen. Zalig zijt gij, vreedzaamen! De zegen
des Heeren rust op u! Wij zegenen u in den naam des Heeren.’

De Brieven van Paulus, den Apostel. Naar het Grieksch. Door Y.
van Hamelsveld. Derde Stuk. Te Amsteldam by M. de Bruyn, 1790.
In gr. octavo.
Naer de gewoone rangschikking der Euangelische Schriften, volgen, op des Apostels
Brieven aen deze en gene Christen-Gemeenten, enige Brieven aen byzondere
Persoonen, te weten Timotheus, Titus en Fileemon, benevens een Brief aen de
Hebreën, dat is, waerschynlyk, aen de Hebreeuwsche Christenen, in Jerusalem en
Palestina. Tot deze Brieven bepaelt zich het tegenwoordig Stukje, en de Heer van
Hamelsveld voldoet, zo in derzelver Vertolking, als in zyne Aenmerkingen, zeer wel
aen de verwagting, die zyn tael- en oordeelkundige arbeid ons alvorens ingeboezemd
heeft. - Bovenal behaegt ons zyne overzetting van des Apostels Brief aen Fileemon,
als in welken de menschkundige en menschlievende denkwyze van Paulus, naer
ons taeleigen, zo voortreflyk uitgedrukt is, dat het wel der moeite waerdig zy, zulks
den Lezer hier onder 't oog te brengen. - Wy bepalen ons, om dit Artykel niet te
breed te doen uitloopen, tot dat gedeelte, het welk des Apostels voorspraek voor
Onezimus, van vers 8. tot 21, behelst. Na ene voorafgaende inleiding, in de zeven
eerste verzen, welke, gelyk de Heer van Hamelsveld opmerkt en aentoont, verstandig
ingericht is, om, ter bereikinge van het bedoelde, den weg tot Fileemons hart te
banen, en hem als geheel buiten staet te stellen, om iets aen Paulus te weigeren,
vervolgt de Briesschryver aldus.
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‘vs. 8.

Even daarom, hoewel ik zoo veele
vrijmoedigheid zou kunnen gebruiken,
om u als een Christen te bevelen, het
geen betaamlijk is, wil ik nogthans liever,

9.

om deze liefde, u verzoeken, ik een
PAULUS, een man op mijne dagen - en nu
ook een gevangen

10.

om JESUS CHRISTUS wil. - Ik verzoek u,
voor mijnen zoon, die juist in deze mijne
banden mijn zoon

11.

geworden is - voor ONESIMUS; die, hoe
zeer hij u te vooren onnut was, thans u
en mij dienstig zal zijn, en dien ik nu
tevens aan u weder zende. -

12.

Neem hem, dien ik zoo teder bemin, als
mijn eigen hart, in gunste aan.

13.

Geern zou ik hem thans bij mij gehouden
hebben, op dat hij, in uwe plaats, en
uwen wege, mij ten dienste zou zijn in
de gevangenis, daar ik, om de

14.

Euangelie-leere, mij in bevinde; doch ik
heb daarin niets willen doen zonder uw
goedvinden; op dat uwe weldaad niet
zoude schijnen, door nood asgedwongen
te wezen, maar op dat dezelve vrijwillig
zoude

15.

geschieden; - veelligt was hij ook daarom
voor eene poos van u gescheiden, op
dat gij hem nu voor

16.

altijd zoudt bezitten - niet zoo zeer
voertaan als een dienstknecht, maar
meer dan een dienstknecht, als een
geliefden broeder - dat is hij mij grootlijks,
en hoe veel te meer dan u, wien hij, en
naar het lichaam en als Christen,
toebehoort.

17.

Indien gij mij dan voor eenen vriend
houdt, met wien gij alles gemeen wilt
hebben, zoo neem hem in

18.

gunst aan, als of gij mij aannaamt. - Heeft
hij u iet ontvreemd, of is hij u iet schuldig,
stel dat op

19.

mijne rekening. Ik PAULUS geef u hier mijn
eigen handschrift: Ik zal het betaalen. Ik wil nu niet zeggen, dat gij alles, ja u
zelven, aan mij schuldig zijt.
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Ja, broeder! laat ik dezen dienst van u,
met betrekking op den Heere, genieten!
Verkwik mijn hart, als

21.

mijn mede-Christen! - Ik schrijf dit met
vertrouwen, dat gij mij gehoor zult geven.
- Ik weet, dat gij zelfs meer zult doen,
dan ik zeg.’

Den nadruk dezer voorsprake brengt ons de Heer van Hamelsveld, in zyne Korte
Aanmerkingen, verder nog dus onder 't oog.
‘vs. 8.] Welke krachtige drangredenen! Ik kon u bevelen, maar ik wil liever
verzoeken. - Gij zijt een
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Christen. - Het is iet, het welk betaamlijk is. - Ik PAULUS, zoo verdiend bij alle
Christenen - thans een man op mijne dagen, en vol ondervinding - een gevangen
om JESUS wil. - Voor wien doet deze persoon een verzoek in zulke omstandigheden?
Voor zijn zoon, dat is, leerling, dien hij nu als zoon aanmerkt, die hem te liever is,
van wege de omstandigheden, hij is zijn zoon geworden in deze gevangenis - voor
ONESIMUS, (de naam betekent iemand, die nuttig en dienstig zijn kan.) - voor
ONESIMUS, die te vooren voor u onnut, thans voor u en mij kan wezen, het geen zijn
naam betekent, nuttig en dienstig; - dien ik u wederzend, en hem dus aan u herstel
- neem hem, dat is, mijne ingewanden, (zoo staat 'er eigenlijk,) aan. - Wat ontbreekt
'er nog aan dit volmaakt voorbeeld van voorspraak!
vs. 13.] Welke bescheidenheid! Ik had hem geern bij mij willen houden, hij kon
mij van dienst zijn in mijne omstandigheden, maar ik wilde niets doen zonder uw
goedviaden; eene weldaad moet zelfs geen schijn van dwang hebben. - Hoe groot
is toch PAULUS!
vs. 15.] Hoe weet hij de misdaad van ONESIMUS wel te melden, maar tevens zoo,
dat het haatlijke verdwijnt. - Misichien was hij voor eene poos van u gescheiden, op
dat gij hem eeuwig, dat is, zoo lang gij of hij leeft, bezitten en dienst van hem hebben
zoudt - en welke verandering! hij zal u niet een dienstknecht, maar meer dan een
dienstknecht zijn, een broeder, die u gewillig, getrouw, vlijtig zal dienen, enz. - Ik
erken hem voor mijnen broeder, hoe veel te meer gij, wien hij nu in allen opzigt
toebenhoort.
vs. 17.] Nu PAULUS zijn verzoek daadlijk doet, beroept hij zich op de gemeenzame
vriendschap van FILEEMON, met hem PAULUS, volgens welke hij voor dezen Apostel
alles ten besten hadt.
vs. 18.] Misschien was ONESIMUS de bestuurer van het huishouden van FILEEMON
geweest, misschien hadt hij bij zijne vlucht het een en ander medegepakt, om eenig
bestaan te vinden. - Hoe het zij, PAULUS biedt aan, deze schuld op zich te nemen,
en schrijft met eigen hand een uitdrukkelijke borgtogt, dat hij het aanneemt te
betaalen. - En tevens voegt hij 'er bij, op dat het niet zou schijnen, als of hij FILEEMON
zulke laage ziel toeschreef, dat hij dit van PAULUS zou begeeren: Ik wil nu niet zeggen,
dat gij enz.
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Denklijk was FILEEMON door PAULUS zelven tot het Christendom bekeerd. Schoon
toch FILEEMON te Kolossen woonde, daar PAULUS nooit in persoon geweest was,
kan hij of te Efezen, of elders, den Apostel ontmoet hebben, en daar van hem tot
het Christen geroof zijn overgehaald.
vs. 20.] PAULUS gebruikt in het Grieksch een woord, het welk eene speeling op
den naam ONESIMUS in zich bevat. - Hij, een Apostel van JESUS, verzoekt eenen
dienst van FILEEMON als een Christen, hoe kan het hem geweigerd worden!
vs. 21.] Met alle zijne vriendlijke bescheidenheid, behoudt PAULUS tevens zijne
waardigheid. Ik vertrouw op uwe gehoorzaamheid, enz. Met één woord, deze brief
is een meesterstuk!’
En hier aen is het, gelyk de Heer van Hamelsveld al in den aenvang opmerkte,
naetstdenkelyk toe te schryven, dat de Christenen dezen Brief, schoon slechts aen
een byzonder persoon, over een byzonder geval, geschreeven, by hunne gewyde
Schriften gevoegd hebben. Dit komt in den eersten opslag enigzins vreemd voor;
dan het is niet zeer te verwonderen, als men nagaet, ‘hoe meesterlijk, hoe recht in
het karakter van PAULUS dezelve geschreven zij, en tot hoe veele nuttige lessen die
aanleiding geve: terwijl we den grooten PAULUS hier leeren kennen, als eenen wijzen,
bescheiden, deugdzamen en liefderijken Man.’

Over de Tolerantie, door den Hooggeleerden Heer Hegewisch,
Hoogleeraar op de Hooge School te Kiel. Uit het Hoogduitsch. Te
Amsterdam by P. den Hengst, 1790. In gr. octavo, 56 bladz.
‘Myn oogmerk (zegt de Hoogleeraer Hegewisch,) in dit geschrift, is, gedeeltelyk de
gevallen te ontwikkelen, in welke; gedeeltelyk de regelen volgens welke de Tolerantie
of Verdraagzaamheid moet uitgeoeffend worden.’ Ter bereikinge van dit bedoelde,
onderscheid hy de Tolerantie in vier soorten. ‘(1.) Die geene, welke elke Secte
tegens alle anderen moet uitoeffenen. (2.) De Tolerantie van den Staat tegens de
verscheiden Secten, in welke zyne Onderdaanen verdeeld zyn. (3.) Die, welke de
eene partij tegens de andere moet in agt neemen, in gevalle 'er verschillende
meenigen en oneenigheden over de oude Leer, de oude gebruiken en inrichtingen
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ontstaan mogten. En eindelyk (4.) de Tolerantie van den Staat tegens de
andersdenkende medeleden eener party; het zy dezelve de heerschende zy of niet.’
Naer deze vier soorten is dit Stukje vierledig, en de Autheur legt het 'er op toe, om,
by de beschouwing van iedere soort, te toonen, op welke gronden dezelve steant,
en hoedanige regels daeromtrent in agt te nemen zyn. - 's Mans denkwyze over dit
onderwerp, dat onder zo verschillende gedaenten voorkomt, zal in het ene geval
aen dezen, en in het andere geval aen anderen, behagen; maer ze kan niet wel
ene algemene goedkeuring erlangen, uit hoofde van de byzondere inzigten, waerdoor
de verschillende partyen gedreven worden. Dan wat hiervan zy, hoe ver men ten
dezen opzichte ook uit elkander loope, en hoe veel zwarigheids het tot nog in zich
hebbe, ene algemene verdraegzaemheid te bewerken; men zal, tot welke party men
moge behooren, hier verscheiden aenmerkingen nopens dit Stuk vinden, die men
der nadere overdenkinge waerdig zal keuren, indien men niet geheel opzetlyk
onverdraegzaem zy. - Van dien aert is, onder anderen, zyne laetste stelling, wegens
de Tolerantie van den Staat, ten aanzien van verschillende Secten, in welke deszelfs
Onderdaanen verdeeld zyn, die aldus luid.
‘De Staat moet by die classen van het Volk, die, door het bezit van meer goederen,
voor eene betere opvoeding vatbaar zyn, de studie der wetenschappen en kennissen
bevorderen, die den geest boven de vooroordeelen verheffen, die hem van het
hartstogtlyk aankleeven van meeningen losmaken, en hem eene vaardigheid
verschaffen, om elk stelzel met eene koele onpartydigheid van alle zyden te
onderzoeken. Daardoor zal de geest van verdraagzaamheid by de hoofden der
verscheiden Partyen gebooren worden, en dezelve zal zig allengskens ook over de
andere medeleden verbreiden.
Misschien zal meenig een denken, dat deeze stelling geheel anders had moeten
luiden. De Staat, zullen veele beweeren, moet poogingen doen, om allengskens
éénheid van Godsdienst te bewerken. Dan dit is ongegrond. Wat zal den Staat
daartoe beweegen? Zyn belang by den Godsdienst is geen ander, dan dat dezelve
tot de vorming van goede burgers iets bydraage. Maar wanneer nu elke Godsdienst
of secte in den lande zulks doet: waarom zoude hy met deeze goede uitwerking
niet te vreeden zyn? Waarom zoude hy het waagen om dezelve te verliezen,
daardoor
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dat hy de geruststelling, die elk een in zyn eigen Godsdienst vind, de Overtuiging,
waardoor elke Religie haaren bekenner tot een goed burger maakt, stoorde? Want
hy moet eerst deeze geruststelling en overtuiging stooren, eer hy de Onderdaanen
kan overreeden, om beide in een anderen Godsdienst te zoeken. De Staat moge
hierin schielyk of langzaam te werk gaan; zoo stoort hy toch altoos het goede, het
geen reeds aanweezig is, en hy kan het niet weeten, of het betere, waarna hy haakt,
(*)
ooit volgen zal. Een wyze Staat onderneemt dus niets, het geen,

(*)

‘De Staat, (had hy deswegens alvoorens reeds gezegd,) de Staat moet de middelen
eerbiedigen, aan welken zyne onderdaanen ter bevrediging hunner zedelyke behoeftens
gewend zyn. Alles wat hy ten opzigt eener betere en volmaaktere bevrediging in deezen doen
kan, bestaat daarin dat hy hun slegts den weg aantoone, maar hy mag hen niet dwingen, om
de oude wegen te verlaaten en den nieuwen te bewandelen Hy moet het aan de langzaame
werking van eigene overdenking en overtuiging zyner onderdaanen overlaaten, of zy niet
eindelyk de voordeelen van den nieuwen weg inzien.
De zedelyke natuurbehoefte, die de eerste bronwel van allen Godsdienst is, kan, dunkt my,
met geen treffender woord aangeduid worden, dan met dat van Geruststelling. De vyanden
van den Godsdienst maaken zig daardoor aan deszelfs vereerers gehaat, wyl zy hun haare
Geruststelling rooven. Deeze Geruststelling bestaat in dien gemoedstaat van een mensch,
waarin hy niet alleen met zyne lotgevallen in 't algemeen, maar ook in 't byzonder daar mee
te vreeden is, dat hy zig verpligt meent te zyn, tot de vervulling eeniger pligten, die anders
zeer onaangenaam zyn. Deeze gemoedsstaat is de uitwerking van eenige meeningen, die
de mensch zig over de oorzaaken zyner lotgevallen zoo wel als zyner pligten gevormd heest.
Zoo ras de mensch zelfs in den woesten natuurstaat, op de gevallen, die hem bejegenen,
oplettend word; zoo moet 'er noodzaaklyk een verlangen in hem ontstaan, om de oorzaaken
te weeten, die hem aan deeze lotgevallen onderworpen hebben. Indien het waar is, dat
nieuwsgierigheid, vrees en hoop drie dryfveeren zyn, die van de natuur van het menschlyk
gemoed onafscheidbaar zyn; dan moet men bekennen, dat deeze dryfveeren voornaamlyk
moeten werkzaam zyn, ten aanzien der oorzaaken van de lotgevallen, die den mensch te
beurt vallen; en dat zy reeds hunne werkzaamheid by den eersten mensch, die, om zoo te
spreeken, onmiddelyk door de hand der natuur gevormd wierd, moesten betoonen. Men
onderzoeke vry alle Religien, zoo veele ons bekend zyn; en wy zullen vinden, dat dezelve
alle uit deeze eenvouwige bron ontsprongen zyn. De korte inhond dier voorstellingen, waardoor
de mensch de oorzaaken zyner lotgevallen, die hem verborgen zyn, en die hy uit natuurlyke
oorzaaken niet kan afleiden, meent te kunnen verklaaren, maaken het weezenlyke van zyne
Godsdienstige begrippen of religiedenkbeelden uit, en de geruststelling, die door deeze
denkbeelden by hem ontstaat, is eigenlyk dat geen, het welk hem zyne religie zoo dierbaar
maakt. Deeze Geruststelling is zulk eene wezenlyke behoefte van den menschlyken geest,
dat zelfs twyfelaars, dogmatische ongelovigen en spinosisten hunne leerstelzels zoo zoeken
te bewerken, dat zy daarin gronden tot hunne geruststelling vinden kunnen.’
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volgens de natuur der zaak, ten uiterste zwaar en bedenklyk is. Maar te gelyk leert
hem de geschiedenis, de ondervinding van alle eeuwen leert hem, dat, alwaar
verscheidene religiepartyen in een en het zelfde land neffends elkander gevestigd
zyn, zeer ligt oneenigheden en onderlinge haat onder dezelve ontstaan; indien de
voornaamste classen des volks niet ten minste tot eene edele en duidelyke denkwyze
gevormd worden. Daarom eischt de wyze staatkunde, dat zy alle weetenschappen
bevordere, die zulk eene manier van denken kunnen verbreiden. Want zonder
dezelve kan de verscheidenheid der secten eene bronader van veele onheilen
worden, en de rust des lands verstooren.’

Bedenkingen van eenen Vriend der waarheid en goede trouwe,
over de Verhandeling van T.C. Piper; voorgedragen aan het
Godgeleerde Haagsche Genootschap. Alom te bekomen. In gr.
octavo 27 bladz.
In dit Stukje word den Hoogleeraar Piper onder 't oog gebragt, dat hy Socinus gansch
ten onregte doet voorkomen, als een veragter der geboden, ja, over 't algemeen,
der Schriften des Ouden Verbonds; waarvan intusschen het tegendeel baerblyklyk
is: terwyl de beschuldiging alleen gegrond is, op ene verminkte aenhaling, buiten
den zamenhang. Verder toont hier de Schryver dezer Bedenkingen, dat zyn
Hoogeerwaerde al te los omspringt, in 't geen hy, ten aenzien van Socinus zegt,
nopens deszelfs begrippen wegens Verborgenheden, en de onegtheid van deze
en gene plaets der Schriften des Nieuwen Verbonds, En eindelyk doet men ons
opmerken dat het aengeveerde uit de Schriften van Socinus, met opzicht tot de Leer
der
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Verzoening, geheel niet beantwoord, aen 't geen de goede trouw, in 't gebruik maken
van Schriften van party, regtmatig afvordert. - Herinneringen van dien aert kunnen
hare nuttigheid hebben, bovenal voor dezulken, die zich toeleggen op de
strydvoerende Godgeleerdheid, in welke men dikwils groot gevaer loopt van 't
gevoelen der partyen niet in het juiste daglicht te stellen.

De Vraag: wat volgens Reden en Schriftuur van den Duivel te
geloven zy? volledig beantwoord, door C.A.L. Kirchhoff. Uit het
Hoogduitsch vertaald. In 's Gravenhage by J. Plaat, 1790. In gr.
octavo 72 bladz.
Naer de denkwyze van den Heer Kirchhoff, is de leer van den duivel geen
geloofsartykel van den Christelyken Godsdienst: en we zyn in onze eeuw te wel
onderricht door de Ziektekunde, en door de naspooring der bronnen van 't zedelyk
bederf, om nog de oude denkbeelden, wegens de bezetenen, en den invloed des
Duivels op het menschlyk hart, te blyven omhelzen. Zulks heeft hem genoopt zyne
bedenkingen over dit onderwerp gemeen te maken, ten einde die vroegere denkwyze
te krachtiger te keer te gaen. - 't Is bekend, dat 'er in de laetste jaren verscheiden
Geschriften van dien aert reeds het licht gezien hebben; zy, die nog twyfelen, welke
zyde men in dit verschil te houden hebben, kunnen dit stukje met anderen vergelyken;
maer wy durven hun niet belooven, dat ze 'er iets weezenlyks nieuws in zullen
vinden, dat enigzins dienen kan, om aen dit verschil een nieuw licht by te zetten. De eerste Afdeeling, strekkende, om te toonen, ‘dat de duivel nimmer, noch voor,
noch in den tijd van Christus, de menschen heeft kunnen bezitten en plaagen,’
verleent ons de gewoone bewyzen en schriftverklaringen. - In de tweede Afdeeling
legt hy 't 'er op toe, om ‘de verzoeking van Jezus in de woestijn, als zijnde niet aen
den persoon des duivels toe te schrijven, te verklaren, als ene werking van 's
Heillands eigen opwellende gedachten en derzelver oogenbliklijke verwerping.’ Hierby komt voorts, als de derde of laetste Afdeeling, ene overweging van het
afloopen ‘van den rampzaligen staet des duivels,’ bewerende onze Schryver, ‘dat
dezelve niet in eeuwigheid kan voortduuren.’ De Heer Kirchhof naemlyk erkent de
mogelykheid der gevallen Engelen; maer de gewoone gronden,
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op welken de Voorstanders der algemene herstellinge bouwen, leiden hem tot het
denkbeeld, dat zy tot inkeer gekomen zyn; en hy heeft zich daer in zo sterk gemaekt,
dat hy uitdrukkelyk zegge: ‘Ik ten minsten ben overtuigd, dat zij de aengebodene
genade Gods gaerne en gewillig aengenomen hebben, en dat God jegens hen, niet
minder dan jegens ons menschen, barmhartig, goedertieren en rechtvaerdig is
geweest.’

Vervolg op M.N. Chomel, Algemeen, Huishoudelyk, NatuurZedekundig- en Konst. Woordenboek, door J.A. de Chalmot.
Verrykt met Kunstplaaten. Negende Stuk. Te Campen, by J.A. de
Chalmot, en te Amsterdam by J. Yntema, 1790. In gr. Quarto.
Het geen we meermaals nopens de uitvoering van dit Werk gezegd hebben, is tot
dit Stuk, niet minder dan tot één der voorgaanden, betrekkelyk, daar het verscheiden
Artykels van de voorige uitgave nader opheldert, en 'er eene reeks van nieuwe
opmerkingen over veelerleie onderwerpen byvoegt. Zo vinden we hier, ten
voorbeelde, by de waarneemingen omtrent het Hooi vroeger medegedeeld, eenige
navorschingen aangevoerd die haare leerzaame nuttigheid hebben. - Men brengt
ons onder het oog de nadeelige gewoonte van het Hooi, onder het zelfde dak, met
de wooning van den Landman te brengen, dat veelal by de Hollandsche, Friesche
en Groninger Boeren plaats heeft, en grootendeels aan eene verregaande
zindelykheid toe te schryven is. Een Geldersch en Overysselsch Landman, min
keurig daaromtrent, bouwt, integendeel, zyn Hooiberg afzonderlyk van zyne wooning;
waardoor hy, schoon zyn Erf niet zo zindelyk blyve, zyne gezondheid bevoordeelt;
welk laatste van meer waardy dan het eerste is. - Vervolgens brengt men etlyke
aanmerkingen te berde over de beste wyze van Hooi in te zamelen, en 't geen
daaromtrent, zo ter voorkominge van gevaar, als ten meesten nutte van het Vee,
bovenal in agt genomen behoort te worden. - Laatstlyk heeft men 'er nog bygevoegd
de waarneemingen van den Heer JEAN SENNEBIER, over de ontbranding der
Gewassen, en bovenal van opeen gehoopt Hooi; die wy, als een opmerkenswaardig
verschynzel nagaande, en niet wel ingekort kunnende worden, geheel zullen
overneemen.
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‘Het verschynzel, zegt hy, dat Gewassen in een groote hoeveelheid, eer zy droog
zyn, op een gehoopt, als van zelve in brand vliegen, is verbaazend. BOERHAAVE
spreekt 'er van in zyne Chimie, als hy over het voedzel des vuurs handelt.
MUSSCHENBROEK roert het in zyn Natuurkunde even aan; maar noch den een noch
den anderen heeft 'er op gedacht om de oirzaak op te speuren van een verschynzel,
zo geschikt om de aandacht van eenen Natuurkundigen te vestigen, door 't
verwonderlyke, 't geen zich opdoet in de omstandigheden, en de schaadelyke
uitwerkzels daar door somwylen veroirzaakt. Het vuur komt voor uit den schoot der
vogtigheid; de verslindende vlam verteert het lighaam, 't welk dezelve voortbracht,
en dreigt alles, wat 'er om heen is, in 't verderf in te wikkelen.
Welk is de oirzaak van dien brand? - Welke zyn de hulpmiddelen daar tegen? Ik onderneem het niet deeze vraagen te beantwoorden: het is bykans onmooglyk
beslissende proeven op dit stuk te doen. Ik zal 'er alleen eenige gedachten, die
misschien zeer aanneemelyk zullen wezen, over opgeeven. - Wanneer men eene
proeve voorstelt, welke tot heil der Menschen kan strekken, door hun te behoeden
tegen een verschriklyken brand, mag men toegeevenheid verwagten; het berispen
zelfs braveeren, en van zyne eigen liefde eene offerhande doen aan de zugt tot het
algemeene welzyn.
Het droogst ingezameld Hooi ondergaat in de Hooibergen eene gisting, welke
zich ontdekt door eene bevige hitte, eene sterke reuk, eene zeer merkbaare
vogtigheid, en eene uitwaasseming van vaste lucht, veelal voortgebracht door den
eersten trap van gisting. De ondervinding wyst ten minsten uit, dat men dan, met
de bloote hand, altoos de inwendige hitte van een Hooihoop niet kan veelen; dat
men last in 't hoofd krygt, wanneer men dan lang in de stallen blyft; dat men veel
moeilyker adem haalt, dan in de vrye lucht; dat een brandend vuur met het bloed
door de aderen loopt; dat men ras overdekt is van een overvloedig zweet; en dat
men, eindelyk, bykans alle de uitwerkzels voelt, die smeulende doove koolen
veroirzaaken by lieden aan derzelver uitdamping blootgesteld, als men door een
voorzichtig weggaan zulks niet voorkomt.
Maar, indien de Gewassen in eene groote menigte opééngehoopt worden,
alvoorens zy droog zyn, wordt men zeer ras de voorbeschreevene uitwerkzels
gewaar: dan ver-
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volgens vermeerdert de hitte, een waterachtige en phlogistique damp verheft zich,
vergezeld van stank, en, naar dat de onistandigheden zyn, barst 'er eene geweldige
vlam uit, die deeze overblyfzels der verrottinge schynt te ontvlugten.
De gisting is de oirzaak van de ontbinding der Gewassen; doch de deelen, waar
uit ze bestaan, zich ontbindende, vormen welhaast nieuwe samengestelde
lighaamen. In het begin der gistinge is de ontbinding niet volkomen, 'er vliegt eene
vlugge damp uit de vaste lucht, die een zout uitwaassemend gedeelte is: maar het
phlogiston blyft nog veréénigd met een groot gedeelte van de stoffe der Gewassen:
deeze hoopt zich op een, en is 'er, zonder dezelve te verlaaten, min vast aan gehegt.
De vaste lucht wordt het kenmerk van de geestachtige gisting; het phlogiston blyft
in het mengzel, en brengt een weinig warmte voort. - Indien de ontbinding der deelen
in de Gewassen toeneemt, vermeerdert de hitte, het phlogiston wordt eenigzins
losser; het ontvliegt, en besmet de lucht waar het doorgaat, verminderd derzelver
veerkragt op eene aanmerkelyke wyze, en noet een phlogistique lucht gebooren
worden; dit is het kenmerk van de zuure gisting, die alle de verbindtenissen der
hoofdstoffen verbreekt en in vryheid stelt, om zich op zulk eene wyze, als het haar
behaagt, te vereenigen, door eene zeer groote hitte; het phlogiston breekt in grooten
overvloed uit, het voegt zich by de zuuren en zouten, die uitdampen, en vormt de
ontbrandbaare lucht, of eene lucht, zeer met phlogiston opgevuld, 't welk het einde
is van de rottende gisting. - Zulks moet op de volgende wyze toegaan. - In de
geestachtige gisting paart zich het phlogiston, voor het grootste gedeelte, met de
gemengde stoffe; het uitwaassemend gedeelte moet gevolglyk weinig phlogiston
in hebben, gelyk de vaste lucht. - In de zuure gisting, scheidt het phlogiston, zich
verbergende om het zuur te maaken, van de deelen, waar mede het vereenigd was;
als dan dampt 'er eene zekere hoeveelheid uit, die de phlogistique lucht vormt. Eindelyk, wanneer alle phlogiston los raakt, heeft men een met phlogiston opgevulde
lucht, de ontbrandbaare lucht, en met deeze de verrotting.
Indien men de Gewassen aan het vuur blootstelt, de luchten 'er uitkomende
ontvangt, en het vuur allengskens aanstookt, krygt men eerst vaste lucht, vervolgens
gephlogisteerde lucht, en eindelyk de ontbrandbaare lucht: dit
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bewyst dat de natuur deezer luchten betrekking hebbe, tot de maat van de ombinding
der Gewassen, die dezelve opleveren.
Men begrypt ligt de oirzaak van de hitte, welke men gevoelt, als men vogtige
Gewassen, eenigen tyd geleden, opééngehoopt, aanraakt. De ondervinding leeraart,
dat de vereeniging der zuuren met het phlogiston altoos eene warmte verwekt,
welker sterkte geëvenredigd is aan de zuiverheid en hoeveelheid der zuuren, en
van het phlogiston, die zich vereenigen. Men ziet ook dat de hitte toeneemt in de
gistende Gewassen, met de ontbinding hunner deelen, die, hunne eigene
hoedaanigheden aanneemende, dezelve brengt in den staat, waar in wy ze bevinden
in onze stookhuizen, en dezelfde uitwerkzels doet voortbrengen.
De ontvlamming der Gewassen kan in deeze omstandigheden, of van zelve, of
by toeval, ontstaan. - Zou men dit, in het eerste geval, niet kunnen ophelderen, door
de vereeniging der zuuren, met de oliën, 't zy ligter of zwaarder, gelyk gebeurt,
wanneer men geest van vitriool met eenige olie vermengt? Zou 'er zich geene soort
van pyrophore of phosphorus, of liever een salpeter, indien geen zwavelachtige
stoffe, vormen, die by eene maatige warmte in den brand vliegt, of zelfs, gelyk eenige
dier mengzelen, door het aanraaken der lucht? De Gewassen verschaffen de stoffen
van deeze onderscheide mengzels. In de algemeene vlugtigwording van alse hunne
deelen, begrypt men de mooglykheid van de samenstelling der opgenoemde stoffen,
en bygevolge die van 't uitwerkzel, 't geen ik tracht op te lossen.
Wanneer wy de lighaamen, die de gisting ondergaan hebben, onderzoeken, zien
wy dat ze van kleur, geur en zefstandigheid, veranderd zyn, dat derzelver zwaarte
veel is afgenomen, en als 'er eene volkomene rotting plaats gehad heeft, zyn de
overblyfzels dier lighaamen niet meer vatbaar voor de verbranding, zy vormen eene
foort van kalk die de groudslag der groeijing, en misschien het werk der groeijing
zelve, is. Zy, die vogtig Hooi opsluiten, weeten dat het zwart wordt, een leelyken
stank en slegten smaak krygt, als mede dat de Beesten het niet willen ecten.
Dewyl men, derhalven, in de Gewassen, zuuren, zouten, oliën, en brandende
geesten, het phlogiston, vindt; dewyl deeze stoisen verminderen, of, dewyl eenige
derzelven ontaarten, en, geduurende de gisting, verwynen; dewyl men weet dat de
meeste op denzelfden tyd wegvlie-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

458
gen, of kunnen vluchtig worden, mogen wy redelyker wyze besluiten, dat de
ontbinding der Gewassen eene stoffe doet gebooren worden, die dezelve omringt;
hier uit kunnen mengzels ontslaan, die, op 't enkel aanraaken der lucht, in vlam
vliegen.
Maar, schoon 'er zich eenige waarschynlykheden opdoen, voor deeze oirzaaken,
schoon zy eene groote rol speelen, in verscheide omstandigheden, geloof ik,
nogthans, dat men 'er altoos de ontoranding van vogtig opééngehoopt Hooi niet
aan moet toeschryven. Dit toeval is niet algemeen; het gebeurt niet altoos wanneer
men het Hooi, eer het droog is, inzamelt; men neemt het zelfs niet steeds waar,
wanneer het Hooi bederft, zwart wordt, en verrot. Het blykt, derhalven, dat 'er de
bykomst nodig is van eene uitwendige oirzaak; dus wordt, in 't algemeen, deeze
ontbranding der vogtig verzamelde Gewassen, voortgebracht door de ontbrandbaare
lucht, uit de Gewassen in dien staat voortgekomen, die dan ontsteekt door eenige
byzondere oirzaak, en zonder deeze niet in brand zou vliegen.
Zie hier de gronden van myn gevoelen: - Voor eerst: men maakt ontvlambaare
lucht door de ontbinding van yzer of eenig metaal in vitrioolzuur, en dit zuur met
brandende geesten te mengen, of zelfs door de enkele vereeniging van dit zuur met
phlogistique stoffen, of met phlogiston zelve; men maakt ontvlambaare lucht door
het enkel kooken van Oliën, gelyk de Heer NERET heeft waargenomen by het kooken
van Terpentyn-Olie, en de Heer PRIESTLEY als hy Olie van Olyven kookte. PRIESTLEY
Tom. IV. p. 363. Journal de Physique, Tom. XIV. p. 139. De werking van het vuur
op de Gewassen doet 'er de ontvlambaare lucht uitvliegen; doch deeze vortoont
zich niet dan wanneer de zuuren beginnen vlugtig te worden, en de Oliën, die zich
verheffen, dik genoeg zyn. Ik voeg 'er zelfs by, dat de ontvlambaare lucht voortkomt
uit de ontbinding van yzer door zouten. - 't Is blykbaar dat alle deeze stoffen van
ontbrandbaare lucht in de Gewassen zyn, en deeze de warmte, nodig om ze in
beweeging te brengen, ondergaan kunnen. Ik besluit hier uit, dat myne
veronderstelling ten minsten mooglvk is.
Ten tweeden. De Planten, die in moerassen verrotten, leveren eene ontvlambaare
lucht uit. door den Heer VOLTA daarin ontdekt. Indien men 's zomers eene
genoegzaame hoeveelheid van Gewassen doet gisten, en onder water houdt om
de ontbinding te verhaasten, is 'er een tydstip, waarop
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men de luchtbellen, die zich op 't water vertoonen, kan aan brand steeken, en dit is
juist het tydstip, wanneer de groene kleur der Gewassen verdwynt. De lucht, door
kooken uit Oliën gehaald, heeft de meeste overeenkomst met de ontvlambaare
lucht der moerassen. Eene soort van rook kondigt de ontbrandbaare lucht aan in
de Gewassen, welke men verbrant; eindelyk, het Hooi, en bovenal het Na-Hooi, 't
geen verrot in de Hooiklamp, verliest de groene kleur; waar uit volgt dat myne
veronderstelling waarschynlyk is.
't Is zeker dat het regtstreeks bewys ontbreekt. Men heeft geene proeven genomen
op de lucht in de Hooischuuren. Maar ook zeg ik, voor eerst, alleen, dat myn gevoelen
waarschynlyk is, en ik acht die waarschynlykheid groot genoeg, om de Landlieden
over te haalen, dat zy 'er eene beslissende proeve van neemen. Ik zou die aan
anderen niet overlaaten, indien myne leevensomstandigheden gedoogden, dat ik
op 't land woonde, en den Hooibouw kon nagaan. - Ten tweeden; alle jaaren en alle
plaatzen zyn niet even geschikt tot die proeve. - Ten derden; 't is niet mooglyk
dezelve in 't klein te neemen - Ten vierden; 't geen veel waarschynlykheids aan
myne veronderstelling byzet, is, dat de lucht in de Hooischuuren, gelyk ik reeds
aanmerkte, nadeelig is voor de ademhaaling.
Men kan niet twyffelen, of het rottend Hooi vormt ontbrandbaare dampen, door
de stoffen, die zich ontwikkelen. En bespiegeling en waarneeming, beiden, leiden
ons op, om te gelooven, dat 'er zich eerst vaste lucht, vervolgens gephlogisteerde
lucht, en eindelyk ontvlambaare lucht, vertoont; doch men zou derzelver aart te
weeten kunnen komen, met de lucht der Hooischuuren, op verscheide tyden, te
onderzoeken, na dat men het Hooi heeft opgedaan, met salpeter-lucht, kalk-water
en schoon-water. Maar om te ontdekken, of die lucht ontvlambaare lucht in hebbe,
moest men op de wyze van den Heer VOLTA te werk gaan; en dus de lucht der
Hooischuur neemen op 't oogenblik als het Hooi het heetst is, en in 't bovenste
gedeelte van de Hooiklamp, dewyl de ontvlambaare lucht ligter is dan die des
Dampkrings; doch dewyl deeze lucht in de gemeene lucht kan zwerven, moest men
het eerst beproeven door eene electrique vonk, vervolgens met 'er eenige bellen
gedephlogisteerde lucht by te doen; indien dit niet gelukt, zou men allengskens by
de lucht van de ontvlambaare lucht uit metaalen, welker hoeveelheid men wist, met
gemeene lucht kunnen
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mengen, tot dat de electrique vonk dezelve aanstak; als dan zou men, uit het verschil
tusschen de menigte van bellen ontvlambaare metaallucht, gevoegd by die van den
Hooiberg, nodig om te doen ontbranden, en de hoeveelheid van die zelfde lucht
met gemeene lucht vermengd, nodig om die in brand te steeken, kunnen oirdeelen,
hoe veel ontvlambaare lucht in die Hooischuur was.
Maar hoe ontsteekt die ontbrandbaare lucht? - Voor eerst, zy ontvlamt niet altoos,
schoon het Hooi, dat dezelve voortbrengt, zeer vogtig is gewonnen: als dan heeft
de ontvlambaare lucht zich verspreid, of vindt zich verzwolgen in eene groote
hoeveelheid gemeene lucht, of de ontsteekende oirzaak van buiten ontbreekt. - Ten
anderen; de ontvlambaare lucht wordt door de minste vlam ontstooken; een vonk,
uit Zyden kouzen, uit een Mensch, uit een Dier, gehaald, is daar toe genoeg. 't Zou,
derhalven, niet te bevreemden zyn, indien de zomerblikjes des nagts, of zwaarder
blixemen, of zelfs de verheveling, onder den naam van verschietende Star bekend,
de lucht, die uit de opening der Hooischuur voortkomt, aanstaken, en den brand
verwekten. - - Eindelyk, kan het bybrengen van een ontstooken kaars dit uitwerkzel
te wege brengen: voorts loopt dit minder gevaar in de Stallen, die onder de
Hooibergen zyn; dewyl die ontvlambaare lucht uit eigen aart naar boven klimt.
Door welke middelen zal men best de heillooze uitwerkzels van het in brand
vliegen deezer ontvlambaare lucht, in de Hooischuuren, voorkomen? - - Ik zie 'er
slegts twee. Het eerste bestaat in alle de toegangen tot den Hooiberg zo wel te
sluiten, dat de ontvlambaare lucht, door 't vogtig Hooi voortgebracht, 'er niet konne
uitvliegen, dan op een tyd, wanneer men oirdeelde, geene ontbranding te vreezen
te hebben. - Een tweede regtstreeks daar tegen overgesteld middel zou zyn, dat
men aan de ontbrandbaare lucht alle mooglyke openingen verleende, ten einde zy
kon ontvliegen, naar maate ze voortgebracht werd, en geen tyd hebben om zich in
de Hooischuur opeen te hoopen; als dan zou de uitdampende ontvlambaare lucht
in zulk eene menigte van gemeene lucht komen, dat ze haare ontvlambaarheid
verloor; doch de lucht, die uit een Hooischuur alleen komt door de kleine openingen
in het dak, krygt een te zeer belaadenen dampkring; welke in brand vliegt, zo ras
'er een vlamverwekkende oirzaak bykomt, en alles rondsom in het verderf inwikkelt.
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Nieuwe, gemaklyke, eigenaartige en volstrekt zekere Proef op het
optellen. Te Haarlem by A. Loosjes Pz. Voor Rekening van den
Autheur. In gr. oct. 22 bl.
Tot heden gebruikte men allerhande kunstjes als Proeven op de Additie, welke
echter, by nader onderzoek, bevonden wierden, geene zekere Proeven te zyn,
nadien ze in zommige gevallen konden missen. Elk rekenaar wist wel, dat, gelyk
de Divisie de Proef is op de Multiplicatie, en ook omgekeerd; zo ook de Additie eene
Proef op de Substractie, en ook omgekeerd, de Substractie eene op de Additie
moest zyn: doch de gewoone aftrekking, som voor som, te lastig zynde, werdt deeze
zekere Proef nimmer genomen.
De Autheur van dit kleine stukje heeft eene nieuwe uitvinding op deeze laatste
zekerheid gebouwd, strekkende voornamenlyk, om die aftrekkingen geheel te
bekorten; ja zelfs zo kort te maaken, als de Additie zelve is. Hy trekt van het
meestwaardige in de uitkomst der opgetelde getallen, het daar aan gelykwaardige
van een der opgetelde getallen; van die rest meêr het gelykwaardige van een ander
der opgetelde getallen; en dus tot aan het einde van den ry. Zo ook handelt hy met
het in waarde volgende, en eindigt met het minstwaardige der opgetelde getallen
die hy beproeven wil. En zo er, na deeze bewerking, op het laatst niets overblyft,
dan houdt hy de optelling voor goed. Zo als zy wezenlyk ook dan gehouden moet
worden.
Mogelyk zullen de volgende uitgewerkte voorbeelden die veel duidelyker maaken,
dan de reeds opgegeeven Regel. Men telle dus de volgende getallen by elkander,
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en men zal bekomen 19569. Om nu, volgens de opgegeeven Regel te beproeven
of deeze optelling goed is, zo begint men van de linkehand na de regte af te trekken,
en zegt by zich zelven.
Zeven van 19 blyft 12. Vier van 12, agt. 4 van 8, vier. Eén van 4, drie. - Deeze 3
stelt men onder de 19, vóór de Honderden, die 5 zyn, komt met de volgende letter
35.
Agt van 35 blyft 27. Vyf van 27 blyft 22. Zeven van 22 rest 15. Drie van 15 blyft
12. Zeven van 12 rest 5. - Deeze 5 stelt men, onder de 5, vóór de Tienheden, die
6 zyn, is 56.
Eén van 56 blyft 55. Twee van 55 rest 53. Eén van 53 blyft 52. Agt van 52 is 44.
Zeven van 44 is 37. Zeven van 37 rest 30. Zeven van 30 blyft 23. Drie van 23 rest
20. Drie van 20 is 17. Twee van 17 blyft 15, en negen van 15 rest 6. - Deeze 6 stelt
men vóór de Eenheden, die 9 zyn; komt 69.
Een van 69 blyft 68. Zeven van 68 rest 61. Eén van 61 blyft 60. Agt van 60 is 52.
Drie van 52 blyft 49. Vier van 49 is 45. Agt van 45 blyft 37. Negen van 37 rest 28.
Zeven van 28 blyft 21. Eén van 21 is 20. Een van 20 rest 19. Zeven van 19 blyft 12.
Drie van 12 is 9, en Negen van 9 blyft 0. - Gevolgelyk deeze optelling is goed; het
is volstrekt zeker, dat die reeks van getallen uitmaakt 19569.
Een ander voorbeeld, by het welk ook stuivers en penningen opgegeeven worden,
is het volgend.
Guld.
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22613

-

17

-

4

43

2

13322
20
40

16
5

-

32
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De tien duizenden zyn hier 2, daar 1, die er boven staat van afgetrokken, blyft 1,
die onder de 2 geplaatst is, zo
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dat men nu 12 voor de duizenden behoudt. Nu trekt men agt van 12 blyft 4. En 1
van 4 rest 3, die nu onder de tweede letter der duizenden geplaatst wordt, en met
de volgende 6, nu 36 voor de honderden maakt. Wanneer men van deze 36, weder
de ry langs, eerst 1, dan 9 enz. aftrekt, zal de rest ook 3 zyn, die onder de 6 geplaatst
wordt, maakende dus 31 tienheden. Begint men nu met de reeks der Tienheden,
of met de 2, enz, op de geleerde wyze af te trekken, zo als men anders optrekt, dat
is het getal telkens zo veel verminderende, als men het in de optelling zoude
vermeerderen, dan zal de rest van deze 31 aan het einde van de reeks der tienheden
2 zyn: welke men onder de 1 plaatst; en dus nog 23 eenheden overhoud, die even
als voorgaande afgetrokken 2 guldens overlaaten.
Deeze 2 guldens zyn 40 stuivers, gevolglyk 4 tienheden, daar 1 uit de uitkomst
by gedaan, is 5. Eén van 5 blyft 4, en één van vier, drie. Die 3 gesteld voor de
Eenheden der stuivers maakt 37. Deeze nu als de voorgaande afgetrokken, blyft 2
over, zynde deeze 2 stuivers 32 penningen, maakende met de 4 penningen die 'er
stonden, 36.
Nu begint men weder van onderen opgaande af te trekken. Dus 2 van 36 blyft
34. Zes van 34 blyft 28. Vier van 28 rest 24. Vier van 24 blyft 20. Twee van 20 blyft
18. Zes van 18 rest 12. Vier van 12 rest 8, en agt van 8 blyft niets. - Dus, de optelling
is goed: het is volstrekt zeker, dat de reeks der getallen, in dit voorbeeld, uitmaakt
ƒ 22613:17:4.
De Schryver geeft vervolgens nog verscheidene voorbeelden, zo van goed als
kwalyk opgetrokkene sommen, in heele, gebroken en ook in Decimale getallen; en
bewyst in deeze allen de gegrondheid en de gemaklykheid van zynen Regel.
Het laatste woord zal mogelyk meer tegenstand by sommigen ontmoeten, dan
het eerste, en wel omdat de aftrekking gemeenlyk niet zo vlug gaat, als de optelling;
doch beneemt niets aan de uitvinding, nadien de Deeling ook niet zo vlug gaat als
de vermenigvuldiging, schoon de eerste een proef op de laatste is. Mogelyk zou
men, gewoon aan deeze Proef op de Additie zynde, door het meermaalen aftrekken,
er handiger in worden; zo dat men byna zo ras aftrekken zou als optrekken. Doch
al ware dit zo niet, gelooven wy toch, met den uitvinder: dat men nimmer eene Proef
op het optellen te wagten hebbe, welke, in volstrekte zekerheid en in gemaklykheid,
deeze zal overtreffen.
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Geschiedenis van alle Volken, door A.J. Roustan, Predikant te
Londen. Vierde Deel, 487 bladz. Vyfde Deel, 432 bladz. Zesde Deel,
mo
488 bladz. Te Amsterdam by W. Holtrop, 1788. In 12 .
In ons voorige Stukje hebben wy van de eerste drie Deelen deezes Werks den
(*)
Leezer bericht gegeven . Dit tweede drietal behelst de Geschiedenis der Waereld,
van den tyd, op welken AUGUSTUS, van zynen mededinger ontslagen, alleen meester
ste(†)

van Rome werd, of van het 30
Jaar voor de geboorte des Zaligmaakers, tot op
het einde der vyftiende Eeuwe van de Tydrekeninge der Christenen. Dit tydsbestek
wordt, op den titel deezer drie Deelen, de Middel Eeuwen genoemd. De Schryver
maakt dus zyne verdeeling een weinig anders dan men meestal gewoon is. Want
de leeftyd der eerste Keizeren wordt doorgaans tot de oude Geschiedenis gerekend,
en de Middel-Eeuwen geacht haaren aanvang te neemen omtrent de tyden van
CONSTANTINUS DEN GROOTEN. Doch dit is eene zaak van geen belang, en het tydstip,
waarin Rome, en met hetzelve het grootste gedeelte der toen bekende waereld,
onderworpen werd aan eene gevestigde Alleenheerschinge, was buiten twyffel recht
geschikt tot het beginnen eener nieuwe Afdeelinge.
Van deeze drie Deelen dan, loopt het Eerste (of het Vierde van het geheele Werk)
tot aan het einde der Vierde Eeuwe; het Tweede (of Vyfde) bevat de vyf volgende
Eeuwen tot op het einde der Negende; en het Derde (of Zesde) zes Eeuwen tot op
het einde der Vyftiende. Dit alles is begrepen in Drieënzeventig Hoofdstukken,
waarvan het Eerste Deel eenëntwintig heeft, het Tweede vyfëntwintig, en het Derde
zevenëntwintig.
Achter de Staatkundige Geschiedenis der Eerste Eeuwe, is een Hoofdstuk geschikt
voor de Kerk-geschiedenis, en een ander voor den staat der Geleerdheid in dat
tydvak. De Schryver houdt deeze schikking ook voor de volgende Eeuwen, alleenlyk
met dit onderscheid, dat hy de Geschiedenis der Kerke en der Geleerdheid, telkens
in één Hoofdstuk by elkander voege. - Ook bindt hy zich niet zo vast aan

(*)
(†)

Zie boven, bl. 413-425.
Volgens anderen het 29ste.
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de verdeeling by Eeuwen, dat hy juist met het einde van elk honderste Jaar afbreeke.
Hy eindigt eene Eeuw wel eens een weinig vroeger, of voegt 'er eenige Jaaren by,
wanneer het einde der regeeringe van eenigen Vorst, of eenig ander merkwaardig
voorval, eene gevoegelyke rustplaats aanwyst. En met reden. In eene uitvoerige
Geschiedenis, welke de zaaken met alle haare omstandigheden, zo verre dezelve
bekend zyn, naauwkeuriglyk voordraagt, is het dikwyls bezwaarlyk op eene
gevoegelyke wyze in het midden van eenig verhaal as te breeken, alleenlyk, om
dat eenig bepaald tydperk dan eindigt: maar in een kort begrip, gelyk het geen wy
voor ons hebben, wordt het volstrekt onmogelyk. Zelfs schynt de schaarsheid van
stoffe, in de Geschiedenis van het Grieksche Keizerryk in de Tiende en Elfde
Eeuwen, den Schryver bewogen te hebben, om dezelve voor zo verre het gemelde
Keizerryk betreft, in één Hoofdstuk te zamen te voegen.
Om den Leezer het Werk eenigzins nader, zo veel ons bestek toelaat, te doen
kennen, zullen wy de korte titels der hoofdstukken melden, en hierendaar eenige
byzondere plaatzen uitkippen, om tot staalen van des Schryvers wyze van
behandeling te dienen.
Het eerste Hoofdstuk dan bevat de Regeering van AUGUSTUS. Na gesproken te
hebben van de, het zy ernstige, het zy geveinsde, beraadslaginge van OCTAVIANUS
met AGRIPPA en MAECENAS, over het behouden of nederleggen der opperste magt,
(*)
zegt de Heer ROUSTAN. ‘Octavius gaf zich aan deezen laatstgenoemden raad over,
en was voortaan alleen bedagt, om zigzelven tegen die gevaaren te dekken, welke
gewoonlyk de hoogste macht omringen.
Het groote geheim, van het welk hy zich bediende, bestond daarin, dat hy zyn
willekeurig gezag met eenen Republiekynschen dekmantel bekleedde. Hy behield
alle de oude amptenaaren by hunne ampten, liet dezelve by openvalling door de
volksvergaderingen vervullen, bragt alle Staatszaaken in den raad, liet aan denzelven
zelfs alle Staatszaaken in den raad, liet aan denzelven zelfs de begeeving van meest
alle de Stadhouderschappen in de wingewesten over, ontweek de haatlyke eertitelen
van Dictator en van Koning, en weigerde zelfs den

(*)

Te weeten den raad van MAECENAS, om de regeering aan zich te houden.
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(*)

naam van Heer. Maar onder den naam van Imperator had hy het bevel over de
geheele Krygsmacht; als Gemeensman had hy het recht om wetten voor te stellen,
of zich tegen zodanige wetten te verzetten, welke voorgesteld wierden; als
Opperpriester bestuurde hy alle de zaaken van den Godsdienst, en onder den naam
van hervormer der zeeden, had hy al het vermogen van het zeedenmeesterschap.
Hy vertroostte de Romeinen in hunne slaaverny volkomen, door eene zagte en
gematigde regeering, hy gaf hun feesten en schouwspellen, en deed den overvloed
(†)
te Rome heerschen .’
Meermaalen veinsde hy zich van het bewind te willen ontslaan, en moest, naar
het scheen, gebeden worden, om het aan zich te houden, maar ‘niettegenstaande
alle die weigeringen om hem te ontslaan: ja, niettegenstaande men hem den naam
(‡)
van Augustus, (of vermeerderaar des Ryks ,) opdroeg, vertrouwde hy echter zich
zelven zo weinig aan den raad, dat hy nimmer in denzelven verscheen, zonder met
een harnas onder zyn opperkleed gedekt te zyn.’
De Schryver spreekt vervolgens kortlyk van de middelen, welke OCTAVIANUS
gebruikte, om alles onder zyn bedwang te houden, door zich volstrektlyk meester
te maaken van de gewapende magt zyns Vaderlands, den gewoonen wech der
geenen welken hun gezach bouwden op de puinhoopen der algemeene vryheid.
Hierop volgen de gewigtigste gebeurtenissen zyner regeeringe tot op zynen dood,
en de Schryver besluit dit Hoofdstuk met de volgende aanmerkingen.
‘Hy had eenen vasten stelregel, dat men nooit eenen oorlog moest beginnen,
(§)
noch slag leveren, wanneer men veel meer grond van hoop, dan van vrees had,
en

(*)
(†)
(‡)

(§)

‘Dit betekent gehieder, en dit woord is naderhand, in eenen meer uitgebreiden zin, tot de
betekenis van Keizer overgegaan.’
IV. Deel. bl. 2 enz.
Augustus betekent heilig eerbiedenswaardig; gelyk ook het Grieksche Σεβαστός. Men zie
slechts FABRI Thesaurum, in Voce. Vermeerderaar des Ryks is eene betekenis alleen ontstaan
uit onkunde, of van de afleidinge des woords, of van den zin, in welken het werkwoord augeo
by het doen van offeranden gebruikt werd.
Hier is gewisselyk dan vergeten: de regel zoude anders dwaas geweest zyn.
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hy vergeleek die geene, welke van andere gedachten waren, by menschen, die met
gouden vischhaaken willen visschen.
Het is niet volkomen uitgemaakt, of hy, geduurende de vier-en-veertig jaaren,
welke hy geregeerd heeft, na de nederlaag van Antonius, de republiek meer
voordeelen heeft gedaan, dan de nadeelen waren, welke hy aan dezelve in de
vyftien voorgaande jaaren had toegebragt; maar het karakter van zyne eerste
opvolgers heeft doen zeggen, dat hy of nimmer had moeten gebooren worden, of
nooit sterven; de vleyery, welke hem geduurende zyn leeven als belegerd had,
vervolgde hem tot in het graf. Men verhief hem tot eenen god, en richtte altaaren
(*)
en tempels ter zyner eere op .’
Het tweede Hoofdstuk behelst de Regeeringen van TIBERIUS en CAJUS CALIGULA,
het derde de Geschiedenis van Rome van CLAUDIUS af, tot aan VESPASIANUS toe.
CLAUDIUS was een slechthoofd, en alle de overigen volslagen monsters, behalven
(†)
dat alleen in den dood van OTHO , iets oud Romeinsch doorstraalde.
Het vierde Hoofdstuk heeft tot opschrift, Rome onder VESPASIANUS en TITUS. By
deeze gelegenheid vinden wy een kort verslag van den Joodschen oorlog en deszelfs
oorzaaken. Hoe zeer de Heer ROUSTAN reden had, om zich der kortheid te bevlytigen,
verwondert het ons eenigzins, dat hy geen enkel woord speeekt van AGRIPPA, den
kleinzoon van HERODES, en deszelfs regeeringe over al de staaten van zynen
Grootvader. By hem komen de zaaken voor, als of Judaea, zedert de verbanning
van ARCHELAUS, altoos een wingewest gebleven ware. Maar wy begrypen geheel
niet het geen hy zegt op bladz. 99, dat de Joodsche geschiedschryver JOSEPHUS,
in het open veld VESPASIANUS niet durvende aanvallen, ‘zig wierp binnen het dal van
Jotapat, enz.’ Jotapata was, gelyk duidelyk uit JOSEPHUS blykt, geen dal, maar eene
bevestigde stad, en het is ons onmogelyk te gissen, vanwaar deeze wonderlyke
misstelling, by eenen anderszins kundigen Schryver, voortkome.
Onder VESPASIANUS en TITUS had Rome eenigzins adem gehaald, maar verviel,
na den dood des laatstgemelden,

(*)
(†)

Bladz. 20 en 21.
Niet OTTHO, gelyk wy doorgaans in dit Werk gespeld vinden.
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onder den wreeden en bloeddorstigen DOMITIANUS, van welken de waereld verlost
werd, door eene zamenzweeringe der geenen, welken hy zelve voorneemens was
te vermoorden. De deugdzaame NERVA was zyn opvolger. De geschiedenis deezer
Vorsten is begrepen in het vyfde Hoofdstuk.
Het zesde bevat een beknopt verslag van de geboorte, predikinge, wonderwerken
en dood des Zaligmaakers, gelyk ook van de verbreidinge zyner Leere, de
omstandigheden, welke dezelve begunstigden, de zwaarigheden, waarmede zy
had te worstelen, en van de ketteren der eerste Eeuwe, of zogenaamde Gnostieken.
Het zevende handelt van den staat der Geleerdheid in de eerste Eeuwe, geeft
een kort bericht van de Schryvers, welke in dezelve bloeiden, en spreekt een weinig
breedvoeriger van den beruchten APOLLONIUS van Thyane.
De Geschiedenis der tweede Eeuwe begint met het achtste Hoofdstuk, waarïn
(*)
wy de regeeringen van TRAJANUS en ADRIANUS vinden, gelyk die der ANTONINUSSEN
in het negende.
De gelukkige dagen, welke het Ryk onder deeze Vorsten genoten had, werden
afgebroken door COMMODUS, den onwaardigen Zoon van den deugdzaamen M.
AURELIUS, en maakten plaats voor een der rampzaligste tydperken. COMMODUS werd
wel om het leeven gebragt, na eene menigte van gruwelen te hebben bedreven;
maar zyn opvolger PERTINAX, die, door een verstandig bestuur, de ingeslopen
misbruiken poogde te verbeteren, werd vermoord door zyne eigene lyfwacht, en
het Ryk, openlyk te koop gesteld, vond eenen kooper in den ryken, maar
verachtelyken, DIDIUS JULIANUS. Deeze verloor ook binnen kort zyn leeven en het
Ryk, dat overging op SEPTIMIUS SEVERUS, eenen man, die groote hoedanigheden
ontluisterde door eene verschrikkelyke wreedheid. Met zynen dood, die in het Jaar
211 voorviel, besluit de Schryver het tiende Hoofdstuk en de tweede Eeuw.
Het elfde Hoofdstuk geeft eenig bericht van den staat der Kerke en der Geleerdheid
in de gemelde Eeuwe. De laatste

(*)

ANTONIUSSEN staat in het opschrift, en doorgaans vinden wy hier den naam dus gespeld.
Daar wy, evenwel eene enkele maal ANTONINUS vinden, denken wy, dat het andere meer als
eene druikfeil moet aangemerkt, dan aan eenige andere oorzaak toegeschreven, worden.
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bloeide nog, schoon de Latynsche Schryvers deezer Eeuwe niet te vergelyken zyn
by die der twee voorgaande. In de Kerke heerschten, in het algemeen, nog zuivere
zeden, maar de gelykheid der Bisschoppen en Priesteren ging allengskens verloren.
De Bisschoppen ‘van de groote Steden, begeerden weldra dezelfde meerderheid
in den geestelyken stand, welke zy in den burgerlyken hadden. En langs deezen
weg vormde zig allengskens die trotsche Kerkelyke heerschappy, die zig meer door
haaren luister en eisschen, dan wel door aalmissen en gedienstigheden, kenbaar
maakt,’ zegt de Schryver op bladz. 232; tevens tot een staaltje het hoogmoedige
en onchristelyke gedrag van den Roomschen Bisschop VICTOR tegen de Asiatische
Christenen opgeevende.
Het twaalfde Hoofdstuk opent de derde Eeuw, met de Geschiedenis van Rome
onder CARACALLA HELIOGABALUS en ALEXANDER SEVERUS, eenen uitmuntenden Vorst,
doch welke door zyne eigene krygsknechten vermoord werd, uit vreeze, dat ‘hy nog
wel vyftig jaaren zou kunnen leeven, en hun al dien tyd verstooken laaten van de
milde giften, welke zy by de verheffing van een nieuwen Vorst gewoon waren te
(*)
genieten .’ Onder zyne regeering nam het ryk der Parthers een einde, terwyl de
laatste Koning van dat Volk uit zyne staaten verjaagd werd door ARTAXERXES, die
(†)
de Kroon weder tot een nieuw Persiaansch stamhuis deed overgaan .
Het dertiende Hoofdstuk vervolgt de Geschiedenis van Rome tot op de komst
van DIOCLETIANUS tot de regeering, en behelst een tydperk van omtrent 50 jaaren,
waarin men zestien of achttien Keizers ontmoet, en onder deezen slechts weinigen,
als CLAUDIUS, TACITUS en PROBUS, welken dien hoogen rang waardig waren.
(§)
DIOCLETIANUS ‘nam zynen ouden vriend Maximianus tot zynen amptgenoot aan .’
‘Door het treurig einde, 't welk de Keizers, zyne voorzaaten, gehad hadden,
verschrikt, meende hy vervolgens, dat hy hun lot zou kunnen ontwyken, door by
Maximianus nog twee ondergeschikte amptgenooten te voegen, aan welke hy den
tytel van Caesar gaf, met de verwagting van dien van Augustus. Hy geloofde, dat
wanneer de vier grootste legers onder het bevel stonden van die geene, welke deel
aan

(*)
(†)
(§)

Bladz. 262.
Bladz. 259.
Bladz. 311.
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het Ryk hadden, dezelve aan elkanderen in evenwigt zouden houden, en alle
onderneemingen van staatszugtigen onuitvoerlyk maaken. Maar,’ vervolgt de
Schryver, ‘was het wel waarschynlyk, dat de eensgezindheid zig tusschen zo veele
Vorsten, en, na hun, tusschen hunne Kinderen, zou staande houden? Was het niet
een zeer groote misslag, dat hy het Ryk, het welk reeds door zo veele oorlogen
verzwakt en verarmd was, met het onderhoud van vier hofhoudingen, in plaats van
(*)
ééne, wilde bezwaaren ?’ Deeze Caesars waren CONSTANTIUS CHLORUS en
(†)
GALERIUS . De laatstgemelde verwekte eene allerhevigste vervolging tegen de
Christenen, maar ‘Constantius, die een vyand was van alle geweld, belette alle de
geweldenaaryen, welke het bygeloof der volkeren aan het Christendom deed
(§)
ondergaan .’ Met den afstand van DIOCLETIANUS en MAXIMIANUS, eindigt het
veertiende Hoofdstuk.
De derde Eeuw wordt besloten met het vyftiende, waarin gesproken wordt van
de Geschiedenis der Kerke, en der Geleerdheid, in die Eeuwe.
Het zestiende Hoofdstuk opent de vierde Eeuw met de regeeringe van
CONSTANTINUS, DEN GROOTEN bygenaamd, welke, na MAXENTIUS en LICINIUS te
ondergebragt te hebben, eindelyk alleen bleef heerschen. Daar hy de eerste der
Keizeren was, welke den Christelyken Godsdienst beleed, is het niet te verwonderen,
dat de Christenen zynen roem bovenmaatig opvyzelden, terwyl de Heidensche
Schryvers hem beneden zyne waarde plaatsten. Buiten twyffel had hy niet alleen
zwakheden, maar beging ook grove misdaaden. Het is eene onuitwischbaare vlek
in zyn character, dat hy zynen Zoon CRISPUS, op eene valsche beschuldiging, deed
ter dood brengen, en meer andere wreedheden bedreef, welke door den Schryver
niet verzwegen worden. Over het geheel was hy echter een man van groote
hoedanigheden, behartigde het welzyn van den staat bevorderde het geluk der
ingezetenen door billyke en heilzaame wetten, en gaf, by meer dan eene
gelegenheid, blyken van verstandige godsdienstigheid. De Schryver, van dit alles
gesproken hebbende, zegt: ‘Thans kan de leezer oordeelen, of Constantinus den
naam van den grooten niet waardig was,

(*)
(†)
(§)

Bladz. 312, 313.
Verkeerdlyk staat 'er CLORUS en GALERUS.
Bladz. 324.
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met welken hem zyne Eeuw vereerd heeft. Dit is ten minsten zeker, dat hy zeer
bemind was. In het een-endertigste jaar van zyne regeering te Nicomedie overleden
zynde, gaven niet alleen zyne lyfwagt en de geheele stad de doorslaandste blyken
van hunne hevige droefheid, maar zelf Rome, niettegenstaande haaren haat tegen
het Christendom, niettegenstaande haaren naaryver tegen Constantinopolen,
schreide over hem als over eenen vader, en plaatste hem in den rang der goden,
(*)
welker altaaren hy verlaaten had .’
Het was wel verre van dat zyne Zoonen, welker regeering in het zeventiende
Hoofdstuk voorkomt, den roem van hunnen vader staande hielden. De twisten
tusschen de Athanasiaaren en Ariaanen, welke reeds onder de voorige regeering
tot eene onbetaamelyke hoogte gerezen waren, bleeven in hunnen tyd voortduuren,
en zie hier wat AMMIANUS MARCELLINUS, een heidensche Schryver, getuigt, van het
gedrag van CONSTANTIUS, welke, na den dood zyner broederen, alleen het Ryk bleef
bezitten. ‘Constantius bragt door de bygeloovigheid, die aan een oud wyf beter zou
gevoegd hebben, het Christendom, hoe eenvouwig hetzelve ook zy, in rep en roer.
Hy putte het fonds uit, 't welk tot de reizen ten dienste van het land geschikt was,
door onophoudelyk de Bisschoppen naar de kerkvergaderingen te doen koomen
en vertrekken, in welke hy zig opwierp als een keurmeester van het geloof en van
(†)
den godsdienst .’ De Bisschoppen waren in deezen tyd reeds groote heeren, en
dat het hun aan verwaandheid niet ontbrak, blykt uit het gedrag van LEONTIUS, den
Bisschop van Tripoli, welke, op begeerte der Keizerinne EUSEBIA, haar zullende
bezoeken, voorschreef, hoe hy wilde ontvangen worden. ‘Als ik in zal koomen,’
zeide hy, ‘dan moet zy aanstonds opstaan, my te gemoet koomen, zig diep buigen,
(§)
om mynen zegen te ontvangen, en niet weder gaan zitten, zonder myn verlof .’
Werd CONSTANTINUS door de Christenen te hoog, door de Heidenen te laag,
gesteld, het tegendeel gebeurde JULIANUS, die den Afgodendienst poogde te
herstellen. In verscheidene opzichten verdiende hy lof, maar is gewisselyk niet vry
te spreeken van bygeloof, onverzettelykheid en wreedheid. De onpartydige
beschryving van zyn leeven en regeeringe, welke, nevens die van zynen opvolger
JOVIA-

(*)
(†)
(§)

Bladz. 364.
Bladz. 390.
Bladz. 391.
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in het achttiende Hoofdstuk voorkomt, kan den Leezer daarvan overtuigen.
Van de beruchte pooginge door hem gedaan, om den Jerusalemschen tempel te
herbouwen, en van derzelver wonderbaare teleurstellinge, spreekt de Schryver
alleen verhaalswyze, zonder zich uit te laaten, of men derzelver mislukking aan
eene wonderdaadige tusschenkomst der Voorzienigheid, dan aan natuurlyke
oorzaaken, hebbe toe te schryven. Ook duldde de natuur van zyn werk niet, dat hy
hierover uitweidde.
De twee volgende Hoofdstukken behelzen de Geschiedenis van Rome, tot op
den dood van THEODOSIUS, wiens deugden en goede hoedanigheden door den
Heere ROUSTAN, zo wel als zyne misslagen en gebreken, onpartydig voorgedragen
worden.
Het eenëntwintigste bevat weder den staat der Kerke en der Geleerdheid, in de
vierde Eeuwe. De Christenen waren toen reeds deerlyk verbasterd van de eerste
eenvondigheid, zo wel in Leere als in Zeden. Veele bygeloovigheden wonnen meer
en meer veld. De Bisschoppen van Rome begonnen zich een veel grooter gezach
aan te maatigen dan te vooren, doch werden nog geenzins beschouwd als hoofden
der algemeene Kerke, en het gebeurde met LIBERIUS, die, na eerst geweigerd te
hebben de belydenis van Nicaea te verlaaten, naderhand die der Ariaanen
ondertekende, en ATHANASIUS veroordeelde, is eene verschrikkelyke tegenwerping
tegen de Pauslyke onfeilbaarheid.
Met het Vyfde Deel wordt de Geschiedenis meer zamengesteld, terwyl met den
val des Westerschen Keizerryks, verscheidene landen, welke tot hetzelve behoorden,
zo veele onafhanglyke Staaten werden. De Schryver is daardoor genoodzaakt in
onderscheidene Hoofdstukken, nu van het eene dan van het andere Land, by
afwisseling, te spreeken; en dit maakt het geeven van een geregeld uittreksel
genoegzaam ondoenlyk, indien men niet het Werk zelve ten grooten deele wil
afschryven.
In het tweeëntwintigste Hoofdstuk, spreekende van den ondergang des Ryks,
zegt de Heer ROUSTAN, ‘Voornaame Schryvers hebben aan Constantinus den grooten
ten laste gelegd, dat hy door de bouwing van Constantinopolen, meer dan iemand
anders, den weg tot deeze groote omwenteling gebaand heeft. Deeze Stad, zeggen
zy, was by uitneemendheid schoon geleegen voor den koophandel, maar Rome, 't
welk de zee tot gragten, en de Appennynsche en Alpische gebergten tot wallen en
bolwerken
NUS,
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had, was eene verzameling en opeenstapeling van sterkten, welke men te vergeefsch
elders zoude zoeken, en welker verzwakking men zorgvuldig had behooren te
vermyden. Constantinus verzwakte dezelve evenwel aanmerkelyk, toen hy, na zyn
vertrek naar zyne nieuwe hoofdstad, de grooten van het ryk derwaards lokte, en
met hun hunne slaaven, dat is te zeggen, byna het geheele volk. - Deeze
beschuldiging behelst veel waarheid, maar zy is ook zeer vergroot. De ontvolking,
welke Rome en Italie ondergingen, door het verhuizen van eenof twee maal honderd
duizend inwoonders naar Constantinopolen, was een voorbygaand kwaad, 't welk
door eene verstandige regeering en goede zeeden wel te herstellen zou geweest
zyn. De tweede Punische oorlog had wel zwaardere slagen aan de republiek
toegebragt, en ondertusschen was die oorlog naauwlyks ten einde, of de republiek
deed alle de throonen van de opvolgers van Alexander beeven. De waare en groote
oorzaak van het verval van het ryk moet derhalven alleen in het despotismus gezogt
worden, 't welk alles vernedert, alles vermindert, 't welk de landeryen door de
gestrengheid der belastingen ontvolkt, de steeden door verwyfdheid en vermaaken
verzwakt, en den invloed van haare weelde tot in de legerplaatzen toe doet
(*)
doordringen . De uitgebreidheid van het ryk, kundige veldoversten, zwakheid van
de vyanden, onderlinge tweedragt onder dezelve, en andere toevallige oorzaaken,
konden wel min of meer de voortduuring van dat ryk eenigen tyd staande houden,
maar het ryk had niet te min het keen van haaren ondergang in haaren boezem, en
(†)
'er was maar een oogenblik noodig, om dat keen te doen uitspruiten .’
De drie eerste Hoofdstukken, van dit Deel, behelzen dus de Geschiedenis van
Rome tot op den val van het Westersche Keizerryk en het vierde (of vyfentwintigste)
die van het Oostersche Keizerryk, Italie, Gallie en Africa, tot aan het einde der vyfde
Eeuwe; het zesentwintigste die van Groot-Britannie en Gallie of Vrankryk, waarin
de aankomst der

(*)

(†)

‘De verwyfdheid der Romeinsche Soldaaten was in die tyden reeds tot die hoogte
opgeklommen, dat zy van Keizer Gratianus vryheid verzogten, en verkreegen, om hunne
harnassen en helmetten af te leggen: ook versterkten zy toen hunne legerplaatzen niet meer?’
Vde Deel, bl. 2 enz.
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Saxen (of, gelyk zy door den Vertaaler genoemd worden Saxonen) in Engeland, en
de zogenaamde bekeering van den woesten CLOVIS, voorkomen: terwyl het
zevenentwintigste van den staat der Kerke en der Geleerdheid handelt. Dit laatste
is bykans niet anders dan een verhaal van scheuringen, verketteringen, vervolgingen,
geestelyke heerschzucht en bygeloovigheid.
De zesde Eeuw bevat acht Hoofdstukken, van het achtentwintigste tot het
vyfendertigste, waar van de zes eerste de lotgevallen van het Oostersche Keizerryk
behelzen, met tusschenmenginge van die van andere Landen, welke tot hetzelve
eenige betrekking hadden van onderhoorigheid, afval, heroveringe of oorlog. Hierin
vinden wy de daaden van den beroemden BELISARIUS, wiens dapperheid en deugd
voor eenigen tyd den ouden roem der Romeinen deed herleeven, gelyk ook de
loflyke bedryven van verscheidene Gothische Koningen in Italie, en dit tydperk wordt
besloten met het treurige einde van den deugdzaamen Keizer MAURITIUS. Een
akeliger tooneel wordt in het vierendertigste Hoofdstuk geopend met de Geschiedenis
der Frankische Vorsten in Gallie, en der Saxen in Groot-Britannie. Het slot is, naar
gewoonte, de staat van Kerk en Geleerdheid.
Vier Hoofdstukken behelzen de Geschiedenis der zevende Eeuwe, van welke
twee aan het Oostersche Keizerryk en Arabie, een aan Vrankryk en Groot-Britannie,
en een aan de Kerke en Geleerdheid zyn toegewyd. In het eerste geeft de Schryver
een kort verslag van MAHOMED, en deszelfs Godsdienst, in het laatste verhaalt hy
hoe Paus BONIFACIUS van den dwingeland PHOCAS den titul van algemeenen Bisschop
verkreeg, welken een zyner voorzaaten GREGORIUS DE 1 in den Bisschop van
Constantinopolen weinige jaaren vroeger had afgekeurd.
De achtste eeuw wordt in drie Hoofdstukken afgehandeld. De Geschiedenis der
Franken en Longobarden worden hier weder by die des Oosterschen Keizerryks
gevoegd, en van Engeland slechts met weinige woorden gesproken. Het
voornaamste, dat hierin voorkomt, zyn de voortgangen der Saraceenen tegen het
Oostersche Keizerryk, de inval der Mooren in Spanje, het einde van den stam der
Merovingische Koningen in Frankryk, de wederoprichting van het Westersche
Keizerryk, door KAREL DEN GROOTEN, de vernietiging van het Ryk der Longobarden
in Italie, het geschil over den Beeldendienst, en de diepe onkunde deezer
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Eeuwe, in weerwil der poogingen van KAREL DEN GROOTEN.
Het eerste Hoofdstuk der negende Eeuwe, of (het drieënveertigste) loopt over de
Geschiedenis van het Oostersche Keizerryk en van Arabie, en behelst ten deele
de veroveringen der Saraceenen, ten deele de scheuring van het Ryk der Califs.
Het volgende geeft een verhaal van de verdeeldheden in het Westersche Keizerryk
onder KAREL's nakomelingen, en van de invallen der Noormannen tot op KAREL DEN
EENVOUDIGEN: het derde handelt van Groot-Britannie en Spanje. In het eerstgemelde
Ryk muntte grootlyks uit Koning ALFRED, welke eerst voor de Deenen moetende
vluchten, naderhand middel vond om niet alleen deeze stroopers te verjaagen, maar
ook zyn Ryk tot eenen staat van voorspoed, bloei en veiligheid te brengen, welken
men te vooren nimmer in hetzelve beleefd had. In Spanje begonnen de Christenen
weder groote voordeelen op de Mooren te behaalen, en stichtten de Koningryken
Leon en Navarre. - De scheuring tusschen de Grieksche en Latynsche Kerken,
welke nog heden duurt, begon in deeze Eeuwe, in welke ook de fabel van Pausin
JOANNA, en veele ergernissen door de Roomsche Pausen gegeven, nevens de
redelyker gevoelens en deugdzaamer handelingen van verscheidene andere
Bisschoppen, in het byzonder van den beroemden CLAUDIUS TAURIVENSIS voorkomen,
welke de Schryver meldt in het laatste Hoofdstuk.
Het zesde Deel deezes Werks begint met het zevenënveertigste Hoofdstuk, en
dit behelst, in acht bladzyden, eene schets van de lotgevallen des Griekschen
Keizerryks in de tiende en elfde Eeuwen. De Vorsten, welken geduurende dit tydperk
regeerden, waren meestal, of uit hoofde van hun character dien rang onwaardig, of
bezaten de noodige bekwaamheid niet, om het Ryk uit zynen vervallen toestand te
redden en te herstellen. - Het volgende Hoofdstuk handelt over Vrankryk, Duitschland
en Italie, in de tiende Eeuwe. In het begin van hetzelve wordt het akeligste tooneel
voorgesteld van de zeden dier Eeuwen, ‘welke,’ gelyk de Schryver aanmerkt, ‘bekend
zyn onder den naam van de eeuwen van yzer en leem, en die waarlyk aan het
(*)
westen ten verwyt verstrekken.’ Het begin en het einde deezer Eeuwe waren
aanmerkenswaardig. In het begin werd de Keizerlyke kroon

(*)

VI. Deel, bl. 10.
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ontnomen aan de nakomelingen van KAREL DEN GROOTEN, en door de Duitschers
gegeeven aan CONRADUS, den Hertog van Frankenland, welke, gelyk ook zyne
opvolgers, tot aan het einde der Eeuwe, den luister des Ryks en hun gezach te
Rome wisten te handhaaven, waarvan de Geschiedenis der OTHOOS vooral tot een
voorbeeld strekt. Omtrent het laatste van dit tydperk verloor zelfs de Carlovingische
stam de Kroon van Frankryk, welke overging op HUGO CAPET - Engeland en Spanje,
gelyk ook de Kerk, leveren ons geene byzondere stof in dit tydperk, en Geleerdheid
was er niet; welke daarom ook door den Schryver niet genoemd wordt.
In de elfde Eeuwe viel de zo beruchte twist voor, over het stuk van de Inhuldigingen
der Bisschoppen, in welken het Keizerlyke gezach zo deerlyk door de heerschzucht
der Pausen besnoeid werd, vooral door GREGORIUS DEN VII. Dan de wyze, op welke
hy den ongelukkigen HENDRIK den IV behandelde, en hoe deeze rampzalige Vorst
door zynen ontaarten zoon beoorlogd en ontthroond werd, kan men leezen in het
eenenvyftigste Hoofdstuk; en in het daarop volgende de stichting van het Ryk der
beide Sicilien door de Noormannen, de verovering van Engeland door WILLEM,
Hertoge van Normandie, en den voorspoed der Christenen tegen de Mooren in
Spanje. - In deeze Eeuwe begonnen ook de Kruisvaarten tegen de ongeloovige
bezitters van Palaestina. Een groot gedeelte van het zogenoemde heilige Land, en
daaronder Jerusalem, werd veroverd, en tot een Koningryk gemaakt. Dit werk sleepte
eene menigte volks en schatten uit Europa, maar baande tevens den wech tot
vermeerdering van den Koophandel, bloei en magt der steden, tot vermindering van
de willekeurige heerschappy der groote Vasallen, en tot de vernietiging van het
lyfcigenschap in veele gedeelten van Europa. - De scheuring, tusschen de Grieksche
en Latynsche Kerken, werd in deeze Eeuwe volkomen, en wat in het Westen tegen
het gezach der Geestelyken, of de leer der Transubstantiatie, dorst verzetten, was
ongelukkig, zo als BERENGARIUS ondervond.
Vier Hoofdstukken, beginnende met het vyfentwintigste bevatten de Twaalfde
Eeuw. In het eerste derzelve vinden wy de Geschiedenis van het Keizerryk en van
Italie. Een voornaam gedeelte daarvan wordt beslagen door de twisten tusschen
de Keizers en de Pausen. Maar hetzelfde tydperk zag in Italie verscheidene steden
zich in vryheid stellen.
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‘Genua en Pisa hadden reeds in de voorige Eeuw begonnen, Sienna, Florence,
(*)
Boulogne, Pavia en Milaan, volgden in deeze eeuw.’ In Frankryk, Duitschland en
Engeland werden ook aan verscheidene Steden aanzienlyke voorrechten geschonken
door Vorsten, welken zich van dit middel bedienden, om de uitbundige magt van
den grooten Adel te beteugelen. Het eerstgemelde Ryk leed een geweldig nadeel
door de Echtscheiding van LODEWYK DEN VII, wiens verstoten Gemaalin de
aanzienlyke Vorstendommen Guienne en Poitou overbragt in het geslacht der
Koningen van Engeland. En dit Ryk werd in het laatste gedeelte deezer Eeuwe
geschokt door de oproerigheden van den befaamden BECKET, welke, tot loon van
zyne ongehoorzaamhoid aan zynen wettigen Vorst, door het Roomsche Hof onder
het getal der Heiligen werd geplaatst. - In het Oosten liepen de zaaken der Christenen
achteruit. De Grieksche Keizers waren, niet zonder reden, ongerust over de
oogmerken der Kruisvaarderen, stremden derzelver onderneemingen meer dan zy
ze begunstigden, en Jerusalem viel, met geheel Palaestina, den Mahometaanen in
handen. - De Kerk zag in deeze Eeuw eenige nieuwe Alonnikenorden te voorschyn
komen, maar ook de leer der Waldensen en Albigensen zich verzetten tegen veele
dwaalingen. De wederlegging, met welke men deezen verwaardigde, was vervolging
en de brandstapel. Ook is deeze Eeuw beroemd door het wedervinden der lang
verloren Pandecten van JUSTINIANUS, het geen vervolgens eenen zo grooten invloed
had op de rechtsgeleerdheid van Europa.
In de dertiende Eeuwe werdt het Duitsche Ryk geschokt door binnenlandsche
oorlogen tusschen verscheidene mededingers na de Keizerlyke waardigheid. Het
Swabische Huis stierf uit, en RUDOLF, Graaf van Habsburg, leide de eerste
grondslagen tot de grootheid van het Huis van Oostenryk. ‘Het Anseatisch verbond
begon in dien zelfden tyd, ter verdeediging van den Koophandel en de veiligheid
der zee. Lubeck begon het zelve met de Steden uit haare nabuurschap. Weldra
(†)
telde men in dat bondgenootschap tagtig bloeyende Steden.’ - In Engeland speelde
Koning JAN de verachtelyke rol van zich tot eenen leenman van den Roomschen
stoel te verklaaren, om met dies te onbepaalder dwingelandye over zyne
onderdaanen te kunnen heerschen, het geen hem nogthans mislukte, en zelfs
aanlei-

(*)
(†)

bl. 97.
bl. 179.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

478
ding gaf tot de invoering van het groote Charter, den grondslag der Engelsche
vryheid. EDUARD de I veroverde Schotland en het Prinsdom Wales, maar onteerde
zyne overwinning door de afgryzelykste wreedheid in het ter dood brengen der
Wallische Barden of Dichters, welken den moed des volks aanvuurden door het
zingen van de heldendaaden hunner vooroaderen. Onder zyne regeering begonnen
ook de Gemeenten hunne afgevaardigden tot het Parlement te zenden, en
allengskens dat gezach te verkrygen, het geen van zo grooten invloed is op den
staat der Engelsche regeeringe. In Frankryk dorst PHILIPS DE IV zich verzetten, en
met goeden uitslag tegen de aanmaatigingen van BONIFACIUS DEN VIII. - In het
Oosten keerden de Kruisvaarders hunne wapenen tegen de Grieksche Keizers, in
plaatze van tegen de Mahometaanen te stryden, en veroverden Constantinopolen,
maar verlooren het weder zo wel als alles, wat hun nog in Palaestina was
overgebleeven. - In de Kerke worden nu kruisvaarten gehouden tegen de Albigensen:
de verschrikkelyke Inquisitie kreeg haaren oorsprong; de Leer der Transubstantiatie
werd gevestigd; het leezen van den Bybel in de gewoone taale verboden; de Jubileën
ingevoerd; het huisje van Loretto gesticht. Maar in dezelfde Eeuwe werden etlyke
nieuwe Schoolen en Academien opgericht, het kompas en het buskruid uitgevonden,
en de wech gebaand tot het doen herleeven der wetenschappen: waartoe de
beroemde ROGER BACON meer dan iemand anders toebragt. - Deeze is wederom
de inhoud van vier Hoofdstukken.
Van de twee volgende Eeuwen, welke te zamen elf Hoofdstukken beslaan, kunnen
wy geen geregeld uittreksel geeven. De Gebeurtenissen volgen in dezelve zo kort
op elkander, en worden door den Heere ROUSTAN zo beknopt voorgedragen, dat
wy ons genoodzaakt vinden alleenlyk eenige der voornaamste gevallen aan te
stippen. De veertiende Eeuw zag het Zwitsersch Bondgenootschap geboren worden,
en eene handvol van vryheidlievende mannen alle poogingen van het reeds magtige
Huis van Oostenryk te leur stellen. - Bloedige oorlogen werden gevoerd tusschen
de Koningen van Frankryk en van Engeland, welke voor beide hoogstnadeelig, maar
voor het eerste Ryk bykans doodelyk, waren. - De Turken bragten het Grieksche
Keizerryk op het punt van zynen ondergang, en zouden het, waarschynelyk,
vernietigd hebben, indien zy niet eerst door TAMERLAN, naderhand door HUNIADES
en SCANDERBEG gestuit waren in den loop hunner overwinningen. - In het midden
der vyftien-
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de Eeuwe werd Constantinopolen eindelyk door hun veroverd, en zy maakten zich
vervolgens meester van het overschot des Oosterschen Ryks. - De Engelschen
werden, wanneer zy waanden bykans Frankryk te onder gebragt te hebben,
verdreven door KAREL DEN VII, geholpen door de beroemde maagd van Orleans.
Engeland was vervolgens een tooneel van binnenlandsche onlusten en oorlogen,
verzeld van gruwelyke moorderyen, welke eerst eindigden, na dat HENDRIK DE VII,
door zyn huwelyk met de Dochter van EDUARD den IV, de Huizen van York en
Landcaster vereenigd had. - In Frankryk leide LODEWYK DE XI de grondslagen van
die willekeurige heerschappye, welke tot zo onlangs heeft voortgeduurd. - In het
laatste Hoofdstuk, op één na, geeft de Schryver eene vry uitvoerige beschryving (in
evenredigheid van het overige van zyn Werk) van de heillooze Inquisitie, spreekt
verder van de ontdekking van de Kaap de Goede Hoop, en van America; en in het
laatste, behalven andere zaaken, de Kerk en Geleerdheid betreffende, van de
uitvindinge der drukpers, van welke hy de eer toekent aan den beroemden
Haarlemmer LAURENS KOSTER.
By ons voorig uittreksel hebben wy reeds gewaagd van de verkeerde spellinge
van sommige eigennaamen. Wy zullen 'er hier daarom niet opzettelyk van spreeken,
schoon wy er stof genoeg toe konden vinden. Maar ééne plaats kunnen wy niet
onopgemerkt laaten voorbygaan. Op bladz. 376 van het VI Deel leezen wy, dat
HENDRIK de V, nog Prins van Wales zynde, zich aan veele buitenspoorigheden
schuldig maakte met eenige jonge losbollen, en wanneer ‘een van deezen gevat,
(*)
en voor eenen Gasconjer rechter gesteld’ was, voor denzelven ging spreeken. De
Vertaaler schynt in het denkbeeld geweest te zyn, dat deeze rechter uit Gasconje
geboortig, en misschien zyn naam onbekend, was. Maar de naam van den Rechter
was CASCOIGN.

Kronyk van Arnhem. Te Arnhem, by W. Troost en Zoon, 1790. In
gr. octavo, 312 bladz.
Eene eenvoudige Kronyk, zins het Jaar 1310 tot 1789, verleenende eene veelal
jaarlyksche aantekening van byzonderheden, die nu en dan het Hertogdom
Gelderland in 't algemeen aangaan, maar meerendeels tot het voorgevallene in of
omtrent Arnhem betreklyk zyn. Schriften van dien

(*)

Zie ook bl. 377, 378.
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aart kunnen, in zommige omstandigheden, ter ophelderinge onzer Vaderlandsche
Geschiedenissen verstrekken; maar bovenal zyn ze ten nutte der inwoonderen van
de Stad, als welken min of meer belang stellen, in 't weeten van die en deeze
voorvallen, raakende de plaats hunner huisvestinge. - Het komt in zodanige Stukken
grootlyks aan, op de genoegzaame gronden van zekerheid, dat men zig op de
trouwe van zulke berigten moge verlaaten; en daar toe dient in deezen op eene
voldingende wyze, het getuigenis, dat de Uitgeever van deezen Kronyk ten slot aan
denzelven hegt, het welk aldus luidt.
‘Op den t Julij des Jaars 1789 heb ik Gerard van Hasselt deze Kronijk, zo veel
mogelyk, met in agtneeming van de door mij gevondene schrijf- en spel-trant, uit
die vroegste Stadsrekeningen, uit haar boek Secreta Camerae betytelt, uit de
Schepen-acten-boeken, de Raadsignaten, de Publicatie-Commissie- en
Policie-boeken, en andere losse stukken, met eene spaarsaame hand bijeen
verzameld en voleind. En daar voor zijn mij ook te stade gekomen eenige papieren,
welke op die hoven Secretarije in drie loquetten, waar voor geschreeven stondt:
Papieren van geender Importance, bewaard werden. Insgelijks heb ik voor dit
boeksken in die Registers en papieren van 't Provinciale Hoff en van die Kamer van
Rekeninge eenigen bijstand gevonden; en daarenboven het geen in alle deze
magazijnen mankeerde, zeer dikwijls uit mijnen eigendommelijken voorraad vervult.
Terwijl daarentegen al wat ooit aangaande die Stad Arnhem in druk werdt te berde
gebragt, geheel en al onaangeroerd gelaaten wordt; gelijk ook alle die Charteren
uit de kostelijke bezittingen van Stads Brandkasse, en die van St. Catharijnen
Gasthuijs, en verdere Gestichten, of schoon niet voor haar honderste gedeelte
bekend, met al wat men daaromtrent in 't Geldersch Charterboek te wagten heeft,
agterwegen bleven; en wel om dat een kort verhaal van deze Stukken, zonder
dezelve in haar geheel, en aan geen eenig lid verminkt, te geeven, den kundigen
onvoldoende, en aan den onkundigen tot dwaeling verstrekken moet.’

Het Zuid- en Noord-Hollands Versterfrecht met Geslachtboomen
opgehelderd, Door J.L. van der Tooren. Te Alkmaar by H.
Hartemink, 1789. Behalven de Voorreden en 't Register der
Voorstellingen, 282 bladz. In gr. octavo.
In het Jaar 1775 gaf de Heer en M.W. van Hessen zyne Verhandelingen uit, over
de Legitime en Trebellianique
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Portien, mitsgaders over het Hollands Versterf-Recht, en hy voegde 'er by, eene
Verzameling van Voorbeelden van Stersgevallen, geschikt naar aanleiding van de
Artykelen des Versterfrechts; met aanwyzing hoe de nagelaaten Boedels, in zodanige
gevallen, volgens het Zuid- en Noordhollands Versterf-Recht, te verdeelen zyn.
Genoegzaam gelyktydig, doch even voor dat dit Geschrift te Utrecht afgedrukt was,
kwam van eene Amsterdamsche drukpers te voorschyn eene soortgelyke
r
Verzameling van Voorbeelden, welke de Heer en M . V.J. Blondeel grootlyks
opgemaakt had, uit een Handschrift van dien inhoud, of wel afschriften, waarin
verscheiden misslagen gevonden werden; die by deeze uitgave verbeterd zyn; by
welke gelegenheid ook die Verzameling over 't geheel naauwkeuriger en vollediger
r
gemaakt is. De Heer en M . v. Hessen, nopens die uitgave voor zyne afgifte
verwittigd, verklaarde, ter dier gelegenheid, op eene voldoenende wyze, dat hy niet
alleen nooit eenig gedrukt blad; maar ook nimmer dat Handschrift gezien had; des
hy niet te verdenken ware, dat hy daaruit eenige Voorbeelden ontleend of
afgeschreeven zou hebben. Men kan derhalven in Boedelverdeelingen hier de
oordeelvellingen van twee onderscheiden Regtsgeleerden met elkanderen
vergelyken; en daar by komt, met het in 't licht geeven van dit Zuid- en
Noord-Hollands Versterfrecht, behelzende eene nieuwe ontvouwing dier
Voorbeelden, in de derde plaats, de ophelderende voorstellingen van den
Rechtskundigen van der Tooren. 's Mans oplettendheid in deezen, en de keurige
uitvoering, die 'er eene meerdere duidelykheid aan byzet, pryst de uitgave van dit
Werk den beoefenaaren der Versterfrechten, en allen denzulken, die de hand hebben
in Boedelsplitzingen, ten sterksten aan.
De arbeidzaame van der Tooren, naamlyk, heeft zig, ter eigen oefeninge, de
moeite gegeeven, om het door den vlytigen Blondeel vervaardigde Stuk, door eene
uitgebreide bewerking, naauwkeurig te toetzen; en, by 't ontdekken van eenige
misslagen, hem deswegens te schryven; waarop ook deeze edelmoedig zyne
misvattingen erkend heeft. En hierop is dit Geschrift zodanigerwyze opgesteld, dat
de gegeeven Voorbeelden eerst beknoptlyk ontvouwd zyn, en dan de daaruit naar
rechten volgende verdeelingswyze des Boedels aangeweezen worde. Ter klaarer
aanduidinge hiervan gaan, nevens de 96 opgegeeven Voorstellen, 28 Plaaten, waar
in de tot de Voorstellen behoorende Geslagtboomen, ieder op zyne plaats, en met
getalsaanwyzing, onder 't oog
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gebragt worden; en wel met die onderscheiding, dat de Persoon, van wien de Erfenis
komt, met eene roode coleur, en alle de Overleedenen met eene geele coleur,
voorgesteld worden, terwyl de leevenden wit gelaaten zyn; waardoor men, als met
een opslag van 't oog, het beloop der Voorstellinge gereedlyk kan nagaan. Wyders
heeft de Autheur, gemakshalve, de som van den nagelaaten Boedel telkens gesteld
op ƒ 3600:-:- welke met voordagt gekoozen is, om dat dezelve door 2, 3, 4, 5, 6, 8
en 9 gedeeld kan worden: en daar benevens heeft hy, by ieder voorstelling, het
aandeel van elk Erfgenaam in 't gebroken en in Geldsom opgegeeven; ten einde
men, alles by elkander tellende, zonder moeite gewaar zoude worden, dat het
Geheel de somme van ƒ 3600:-:- beloopt.

Don Karlos, Kroonprins van Spanje. Door F. Schiller. Uit het
Hoogduitsch. Te Amsterdam by J. Allart, 1789. In gr. octavo, 437
bladz.
Het geval, door den bekwaamen SCHILLER in een Treurspel voorgedragen, is onzen
Landgenooren, zo uit de geschiedenissen, als uit het Treurspel KAREL, Erfprins van
Spanjen, door G. BIDLOO, genoeg bekend. Onze beroemde Dichter C. BRUIN, zong
'er dus van:
Wat hart is zo versteent, dat hy het ongeluk
Van Spanjens Erfprins niet betreurt? wiens ramp en druk
Waar in hy afgemat moest stryden tot den bloede,
Door 's Vaders tiranny, en geestelyke woede
Bezwaart wierd, als of hy door spoorelooze min,
Zich had vergreepen aan Philippus Gemalin;
Maar 't was een glimp van staat, die braave Prins moest sneeven,
Om aan 't hervormd Geloof geen' vasten voet te geeven.

De Heer SCHILLER echter gaat zynen eigen, hem alleen eigen zynde, weg, op welken
men, hem volgende, niets dan nieuwe wendingen, stoute gedachten, en uitsteekende
karakters, zal ontmoeten. Men beoordeele dit uit een paar Tooneelen, uit het Vierde
Bedryf; die echter geenzins voor de schoonste uit dit Stuk gehouden moeten worden.
De Koning is in zyn Kabinet, op een stoel gezeten, en naast hem de Infante KLARA
EUGENIA. Hy zegt, na een diep stilzwygen.
‘Neen! het is toch myne Dochter. Hoe kan de natuur met zulke waarheid liegen?
Dit blaauwe oog is het myne! vind ik in ieder deezer trekken my zelven niet meêr?
Ja, gy zyt het kind myner liefde, ik druk u aan myn hart: gy zyt myn bloed.
Hy bedenkt zich.
Myn bloed! Wat kan ik ergens vreezen?... Myne trekken zyn dat ook niet de zyne?
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(Hy heeft een Medaillon van Don KARLOS, dat hy uit de Koningin's Cassette heeft
weeten te krygen, in de hand genomen, en ziet by afwisseling dan op het beeld,
dan in een' tegen hem overhangenden Spiegel. Eindelyk werpt hy het op den grond,
staat schielyk op, en stoot de Infante van zich af.
Weg! Weg! In deezen afgrond verzink ik.
Graaf LERMA in het Kabinet komende.
Zo even is haare Majesteit, de Koningin, in de voorzaal verscheenen.
KONING.

Tegenwoordig?
LERMA.

En zy bid om genadig verhoor.
KONING.

Thans juist? Thans op dit ongewoone uur? Neen; nu kan ik
haar niet spreeken .... nu niet.
LERMA.

Hier is haare Majesteit reeds zelf.
Hy vertrekt. De Infante vliegt de Koningin
te gemoete, en houd zich aan haar vast. De
laatste valt voor den Koning neder, welke spraakeloos
en verward staat.
KONINGIN.

Myn Heer en myn Gemaal! Ik moet .... ik ben genoodzaakt
voor uwen troon geregtigheid te zoeken.
KONING.

Gerechtigheid....
KONINGIN.

Ik zie my in dit Hof onwaardig bejegend. Myne Cassette is
opgebroken.
KONING.

Wat zegt gy?
KONINGIN.

En dingen van groote waarde zyn daar uit verdwenen....
KONING.

Van groote waarde voor u?
KONINGIN.

Door de misduiding die een onkundige stoutmoedigheid daar aan
zou kunnen geeven....
KONING.

Stoutmoedigheid ... Misduiding ... Doch, sta op.
KONINGIN.

Niet eerder, myn Gemaal, voor dat gy u door een belofte
verbind, de sterkte van uwen Koninglyken arm, tot myne voldoening
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te gebruiken, en my den daader aan te wyzen.... of
zo niet, my dan te bevryden van een Hof dat mynen dief verbergt.
KONING.

Sta toch op.... In deeze houding kan .... sta op.
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Staat op.
Dat by van rang moet wezen, weet ik; want in de Cassene
lagen perlen en diamanten, ver over de millioen aan waarde.
Doch hy vergenoegde zich met brieven....
KONINGIN.

KONING.

Die ik doch wel zien mag?
KONINGIN.

Zeer gaarne, myn Gemaal! Het waren brieven en een Medaillon
van den Infant.
KONING.

Van?...
KONINGIN.

Den Infant uwen Zoon.
KONING.

Aan u?
KONINGIN.

Aan my.
KONING.

Van den Infant, en dit zegt gy tegen my?
KONINGIN.

Waarom niet tegen u, myn Gemaal?
KONING.

Met dit vrymoedig gelaat?
KONINGIN.

Hoe kan u dit zo bevreemden? Gy erinnert u, denk ik, nog
de brieven die my DON KARLOS, met bewilliging van beide Kroonen,
naar Saint Germain geschreven heeft. Of ook het afbeeldsel
te zenden, in deeze vryheid mede bedorgen was, of dat
zyn snellende hoop hem uit zich zelven dien stouten stap veroorloofde,
dat wil ik niet onderneemen te beslissen. Was het
overyling, dan was het de ligtst vergeefelyke: daar blyf ik hem
borg voor. Want op dien tyd viel het hem niet wel in, dat
het voor zyne moeder was.
KONING.

Die zich naauwlyks weerhouden kan, by zich zelven;
terwyl hy weg wil gaan.
De slang zal haar zaak wel goed maaken.... Dat dacht
ik wel.
Zyne hand grypende.
Wat is dat? Wat scheelt u?
KONINGIN.

INFANTE.

Die intusschen het Medaillon op den grond gevonden
en daar mede gespeeld had, brengt het aan de
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Koningin.
Och! myne Moeder! Zie, hoe schoon.
KONINGIN.

Wat is dat? Myn ... [Zy herkent het Medaillon en blyft in
spraakelooze verstyving staan, zy zien elkaêr met onbeweegelyke oogen
aan, na een lang stilzwygen....] Waarlyk, Sire, het is niet
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edel, niet koninglyk, het hart zyner Echtgenoote, door zulke
middelen, te toetsen.... Doch, nog eene vraag zy my geoorloofd.
KONING.

Het vraagen staat aan my.
KONINGIN.

De onschuld moet ten minsten door mynen argwaan niet lyden.
Indien dus deeze diefstal op uw bevel geschied is.....
KONING.

Ja, dat is zy.
KONINGIN.

Dan heb ik niemand aan te klaagen, en niemand verder te
beklaagen, dan u; die zulk een gemalin niet gekregen hebt, by
welke zulke middelen hunnen loon vinden.
KONING.

Die taal ken ik; doch ten tweedemaal Mevrouw! zal zy my
niet bedriegen, zo als zy my in Aranjues bedroog. Die engelreine
Koningin, die zich toen met zo veel waardigheid verdeedigde,
die ken ik thans beter.
KONINGIN.

Wat wil dat zeggen?
KONING.

Die haar gevolg slechts daarom verwyderde, om zich met haar
kind te vermaaken.
KONINGIN.

Myn Koning! Hoe moet ik dat verstaan?
KONING.

Maar kort en zonder agterhoudenheid, Mevrouw! Is het waar,
noch waar, dat gy daar met niemant gesproken hebt? Met niemant!
is dat wezentlyk waar?
KONINGIN.

Met den Infant heb ik gesproken. Ja.
KONING.

Ja? Nu dan is het aan den dag. Het is openbaar. Zoo laag!
Zo weinig verschooning van myre eer!
KONINGIN.

Eere, Sire! Reeds langen tyd, eer Koning PHILIPS my zyne
Gemalin noemde, was ik reeds HENDRIKS Dochter: als ik eere
kwetsen zou; was 'er grooter te verspelen dan my Kastilien tot
een morgengaaf bragt.
KONING.

Waarom ontkende gy 't my?
KONINGIN.
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Om dat ik niet gewoon ben, Sire! op de wys van een misdadige
in tegenwoordigheid der hovelingen my te laaten verhooren:
waarheid zal ik nooit ontkennen, als zy my met eerbied
en goedheid word afgevorderd. En was dat de toon wel dien
uwe Majesteit in Aranjues my hooren deed? Of is de vergadering
van het Grandaat de Richterstoel voor welke Koninginnen
tekenschap van hunne stille daaden moeten geeven? Ik stond
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den Prins die samenkomst toe, om welke hy dringend bad. Ik
deed dit, myn Gemaal, om dat ik het wilde doen, om dat ik
het gebruik niet tot een' Richter wil stellen over onschuldige
daaden. En u verborg ik het, wyl ik geen' lust had met uwe
Majesteit over deeze vryheid voor myn Hofgezin te stryden.
KONING.

Gy spreekt stout, Mevrouw! zeer stout.
KONINGIN.

En ook daarom, voeg ik hier nog by, wyl de Infant zich bezwaarlyk
verheugen kan die billykheid, of die toegevendheid,
wil ik zeggen, welke hy nodig heeft, en die hy ook verdient,
in het hart zynes Vaders te vinden.
KONING.

Die hy verdient?
KONINGIN.

Ja, die hy verdient: waarom zou ik het verbergen? Sire!
Ik acht hem zeer hoog, en bemin hem als een' dierbaaren bloedverwant,
die eens waardig gekeurd wierd om eenen naam te
draagen die my nader betrof. Ik heb nog niet leeren inzien,
dat hy my daarom juist vreemder zyn moet, dan alle andere
menschen, om dat hy voordezen my boven alle anderen dierbaar
was. Als uw staatkunst banden knoopt zo als gy goed vind,
moet het haar doch wat moeilyker worden, die los te maaken.
Ik wil niet haaten, wien ik moet haaten. En wyl men my eindelyk
tot spreeken gedwongen heeft, ik wil het niet. Ik wil
myne keus niet langer gebonden zien. Een dwingend verbod zal
de waarde van myne Vrienden by my doen ryzen; zal my zelfs
in verzoeking brengen tot tegenstreving. Ik wil niet altoos.
KONING.

ELISABETH, gy hebt my nooit anders dan in zwakke oogenblikken
gezien, deze erinnering maakt u zo stout. De Spiegel,
waar voor wy staan, maakt u stout. Gy betrouwt op een vermogen,
dat gy dikwils genoeg aan myne standvastigheid beproefd hebt.
Doch vrees zo veel te meer; het zelfde dat my tot zwakheid gebragt
heeft, kan my ook tot razerny vervoeren.
KONINGIN.

Wat heb ik dan gedaan?

Hy neemt haare hand.
Als het waar is, toch waar is... en is het dan niets reeds?...
Als de volle opgehoopte maat van uwe strafwaardigheid nog
maar de zwaarte van een adem ryst.... Zo ik de bedrogene
ben .... (Hy laat baare hand los) Dan kan ik ook deze laatste
zwakheid overwinnen; ik kan en wil het, en wee dan u, en
my, ELISABETH!
KONING

KONINGIN.

Wat heb ik dan toch gedaan?
KONING.
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Dan zal 'er mynent wege bloed vloeijen....
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KONINGIN.

ô God! moest het zo vèr komen.
KONING.

De Christenheid verschrikke dan op eene daad!.... Ik
ken my zelven niet meer. Ik eer geen Zeden, geen stem der
natuur, en geen verdrag der natien meer.
KONINGIN.

Hoe zeer beklaag ik uwe Majesteit.

Buiten zich zelven.
Beklagen! Het medelyden van een overspeelster!
KONING.

Hangt verschrikt aan haare Moeder.
De Koning is toornig, en myn lieve Moeder weent.
INFANTE.

Stoot het Kind onzagt van de Koningin.
Ga heen en klaag het uwen Vader.
KONING.

Met zagtmoedigheid en waardigheid,
doch met een bevende stem.
Dit Kind moet ik echter voor mishandeling bewaaren: kom met
my, myne Dochter. (Zy neemt haar op den arm.) Als de Koning
u niet meer wil kennen, dan moet ik van gene zyde der Pireneën
borgen doen komen die onze zaak bestuuren.’
Verscheiden schoone trekken en edele gevoelens versieren dit
Treurspel. Een van dezelve zullen wy onze Leezers nog mededeelen.
De Koningin te Aranjues met eenige haarer Hofdames
wandelende, zegt
KONINGIN.

MONDEKAR.

Hoe levendig zal het binnen kort in Madrid zyn! De Plaza
Mojor wordt reeds toebereid tot een Stiergevegt; en een Auto
da fé heeft men ons ook beloofd.
KONINGIN.

Ons beloofd! hoor ik dat van myne zagtaartige MONDEKAR?
MONDEKAR.

Waaröm niet? Het zyn maar Ketters die men ziet branden.
KONINGIN.

Ik hoop dat myne EBOLI anders denkt?
EBOLI.

Ik? ik bidde uwe Majesteit zeer, my voor geen slegter Christin
te houden, dan de Marquisin MONDEKAR.
KONINGIN.

Ach! ik vergeet waar ik ben!... Van iets anders, wy spraken
van het Land geloof ik.’

Jammer is het, dat zo veele schoonheden niet tevens regelmaatig zyn voorgedragen.
Een genie als SCHILLER, aan regelen verbonden, zou de bewondering van alle
Letterkundigen tot zich trekken. Dan, in deeze betrekking, verdient hy meer berisping
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dan verschooning. Nergens worden door hem, in zyne Tooneelstukken, de Eenheid
van daad, tyd of plaatse waargenomen; zo dat het Tooneel in dit stuk, nu eens te
Madrid, dan te Aranjues, en dan weér in een Klooster, vèr van den weg af, aan de
Mar-
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sanares is: en zekerlyk overäl zoude zyn, indien de Geschiedenis zulks vereischte.
SCHILLERS Model schynt SHAKESPEARE te wezen, maar SHAKESPEARE schreef niet
op het einde der agttiende Eeuw, zo als SCHILLER doet.
Wat de Vertaaling aanbelangt, op verscheiden plaatsen heeft het ons gesmert,
dat dezelve zo zwak en zo duister was, daar het origineel zo sterk, en zo duidelyk
is. Wy erkennen gaarne de moeilykheid om de stukken van eenen SCHILLER te
vertaalen; een man die in verheven gedachten, in naïve vindingen, en in korte en
kragtige uitdrukkingen, weinig zyns gelyken vindt. Doch hierom hadden wy ook
gehoopt, dat zynen Don Karlos, een in beide taalen geöefende en mannelyke pen
zou te beurte gevallen zyn, die 'er alle de vereischte kragt aan had kunnen geeven;
in plaatse van een zwakke vrouwehand, die zeer wel in staat schynt te zyn, om
schoone en zagte Landtafreeltjes met echte kleuren te schilderen, maar niet
opgewassen is, om de stoute taal der woelendste hartstochten, van zulk een'
Meester, naar te volgen; en te minder, daar zy zelfs bekend, met het vertaalen
geheel vreemd te zyn. Deeze bekendtenis doet ons de bewyzen agter laaten; en
Mejufvrouw E.M. POST raaden, om, in het vervolg, weder trek tot vertaalen krygende,
liever een makkelyker voorwerp te kiezen; en zich zelve niet te vreede te houden,
met te zeggen: ik deed wat ik konde, nadien dit den Leezer luttel voldoen kan,
wanneer hy begrypt, dat een ander het beter zoude gedaan hebben. Wy hebben
reden om haar liever a's oorspronglyke schryfster, dan als Vertaalster, aan te
moedigen.

Fanny Wilkes, zo goed als uit het Engelsch vertaald. Twee Deelen.
Te Amsterdam by J. Allart, 1789. In gr. octavo, 911 bladz.
In deezen Roman wordt eene reeks van gevallen dermaate door elkander gevlogten,
en alles opzetlyk in zulk eene verwarring geplaatst, dat de leezing eerlang verveele;
te meer, daar men 'er dikwerf gebruik gemaakt vindt van sentimenteele trekken, en
dweeperige gedagten, in omstandigheden, daar ze gansch te onpasse bygebragt
worden; terwyl 'er ook veele gevallen in voorkomen, die niets ter zaake doen, en
ten uiterste gedwongen zyn. De geheele manier van uitvoering is van dien aart, dat
ze noch verstandig leerzaam, noch recht vermaaklyk, zy. - De tyd is veel te kostelyk
voor zulke 911 bladz.
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Nieuwe Algemeene Vaderlandsche
Letter-oefeningen.
r

Over den Historischen styl van het O.T., door D . G. Less.
Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Gottingen. Uit het
Hoogduitsch vertaald door G.H. Reiche. Leeraar der Luthersche
Gemeente te Zutphen. Te Zutphen, by A. van Eldik, 1790. In gr.
octavo, 119 bladz.
In dit Stukje verledigt zich de oordeelkundige Less ter ontvouwinge van den
Historischen styl der Oudheid, en tracht ons te doen zien, dat dezelve, hoe hooger
men opklimme, des te zinlyker worde; zo dat de alleroudste schryfwyze, in den staet
der kindschheid van 't Menschdom, genoegzaem geheel Dichtkundig ware. Ze
ontleenden toen naemlyk hunne uitdrukkingen alleen van zinlyke voorwerpen, en
stelden hunne denkbeelden onder velerleie figuurlyke verbeeldingen, daer uit
afgeleid, voor; en uit dezen zinlyken Styl ontstond vervolgens de Fabel-Styl. De
Hoogleeraer geeft hier van een zeer aenneemlyk verslag, het welk hy inzonderheid
doet dienen, om den Lezer te leeren opmerken, hoe de alleroudste
Geschiedverhalen, niet als Prosa maer als Poëzy te beschouwen, en ingevolge
daervan ook alzo te verklaren, zyn. Van dit denkbeeld maekt hy een gezet gebruik,
ter ophelderinge van enige Schriftuurlyke voorstellingen, en wel byzonder van 't
geschiedverhael in de elf eerste Hoofdstukken van 't Bybelboek Genesis geheten;
mitsgaders van Bileams sprekende Ezelin, Num. XXII.; en het drie dagen vertoeven
van Jona in den buik van een Visch, volgens Jona I en II. - Het algemene voorstel
van den Hoogleeraer Less is, naer ons inzien, tot ene hooge waerschynlykheid
gebragt; en zyne daeruit afgeleide denkbeelden, met opzicht tot het alleroudste
geschiedverhael, van 't welke Mozes, in den aenvang van zyn eerste Boek, gebruik
maekte, kunnen van een wezenlyken dienst zyn; maer voor 't overige komen 's
Mans gegeven verklaringen ons meer vernustig dan bondig voor. De Lezer oordeele
zelve desaengaende, ten aen-
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zien van 't geen hy nopens Bileam's sprekende Ezelin bybrengt: welk verhael zyn
Hoogeerwaerde beschouwt, als niets anders zeggende, ‘dan, dat het schuuw worden
van de Ezelin den Propheet aanleiding gegeeven hebbe, tot ernstige overdenkingen.’
- Zulks stelt hy ons in ‘dezervoege voor.
‘Toen kwam God, zegt de geschiedenis, tot Bileam des nachts, en sprak: Om dat
deeze mannen gekomen zyn, om u te roepen, zoo gaa met hen; maar doe, het geen
ik u gebiede (vs. 20.). - Nu zadelde Bileam zyne Ezelin, en ging, door twee bedienden
verzeld, met de Moabitische gezanten tot Balak (vs. 21.). - Maar de toorn van God
werd ontstooken, om dat hy tot den Koning der Moabiten ging (vs. 22.). Evenwel
had hem God uitdruklyk bevoolen, om te gaan. - Hier uit ziet men, dat deeze
aanbidder van den eenigen waaren God zich, aangaande Hem, diezelfde groove
denkbeelden vormde, gelyk de Heidenen van hunne Afgoden, welken zy, gelyk
menschen, zeer veranderlyk, en van eenen opvliegenden aart voorstelden.
Soortgelyke denkbeelden had Bileam van den waaren God. Hy geloofde, God zy
in zyn gevoelen veranderd, en gebelgd over alles, het geen hy kort te voren bevolen
had. Dit geloofde hy, om dat, gelyk de geschiedenis vervolgt, een Engel Gods zich
tegen over het dier in den weg stelde (vs. 22.). Hier zien wy de denkbeelden van
den oudsten tyd. Alles is vol van Geesten, en al het ongewoone wordt door Geesten
veroorzaakt. De Ezelin zag den Engel van Jehova, die in den weg stond, met een
bloot zwaard in de hand, werdt schuuw, en week uit den weg, op 't veld. (vs. 23.)
Nieuwe spooren van de gryze oudheid en van de waarheid deezer geschiedenis!
De wereld in den staat der kindschheid hield alles, wat zich beweegt en handelt,
voor persoonen, gelyk de menschen. Zoo ook Bileam. De Ezelin werdt schuuw,
gelyk dieren meer gewoon zyn. In den beginne hield hy het voor niets anders, en
sloeg haar. Dit gebeurt nog eens, en Bileam dryft haar wederom door slagen op
den rechten weg. Het dier wordt ten derdenmaale schuuw, en werpt zich zelfs met
zynen ruiter ter aarde. Thans wierdt Bileam toornig, verdubbelde zyne slagen, en
wilde het zelfs dooden. Maar hy bezon zich, en om dat het dier zoo dikwyls schuuw
wierd, zich nu hier dan daar heen drong, den voet van den ruiter kwetste, en eindelyk
zelfs zich nederwierp, en niet voort wilde; zoo kwam hem in de gedachten, dat 'er
een Engel Gods
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moest staan, om het dier te rug te houden. “Driemaal, (dus, sprak hy by zich zelven)
heb ik het dier geslaagen, en wilde het zelfs dooden, en zedert ik daarop ryde heeft
het nooit iets dergelyks gedaan. Zonder twyffel slaat 'er een Engel Gods, en schrikt
het dier te rug. Deezen kan ik niet wederstaan, zonder myn leven te verliezen. Edog! God heeft my immers bevolen, om heen te gaan. Ik zal dus gaan. Maar niets
zal my beweegen, om iets anders te spreeken, dan het geen God my zal opdraagen.”
Wy in onze laatere taal, en zelfs Mozes, wanneer hy de geschiedenis met zyne
eigene woorden had verhaald, zouden ons byna dus hebben uitgedrukt. Dan de
vroege en onbeschaafde oudheid had nog niet zo veel eigenlyke denkbeelden en
woorden: zy sprak bykans enkel in tropen, of by manier van woordwisseling en
overnaming. De aanleiding tot eene zaak was by hun de rede of de daad zelve. De
uitdrukking der meer beschaafde taal: “De ezelin gaf Bileam aanleiding tot de
volgende overdenkingen,” drukte de ruuwe en onbeschaafde taal dus uit: “De ezelin
sprak tot Bileam, waarom, enz. En het geen wy vooraf in den Styl van eene
beschaafde taal gezegd hebben, verhaalt Bileam, of een zyner landgenooten, in
zyne oude, onbeschaafde en zinlyke taal, aldus: Toen deed Jehovah den mond van
de ezelin open, en zy sprak tot Bileam: Wat heb ik u gedaan, dat gy my nu reeds
voor de derdemaal slaat? vs. 28-30. Dit heet in den Styl van eene meer beschaafde
taal; “toen baarde de ezelin in Bileam deeze bedenking: Wat doet dan het dier, dat
ik het zelve reeds driemaal geslagen heb?” En Bileam sprak tot de ezelin: Om dat
(*)
gy my hoondet . Hadde ik maar een zwaard in myne hand, ik zoude u dooden.
Volgens onzen Styl: “Maar zy hoont my! ja, zy verdient, dat ik haar doode!” Zeer
natuurlyk is hier de stryd afgeschilderd, tusschen den toorn en de reden, in de ziel
van eenen vergramden. Toen sprak de ezelin tot Bileam: Ben ik niet uwe ezelin, die
gy zedert langen tyd gereden hebt? Ben ik dan gewoon om zoo te doen? En hy
sprak, neen! Dit zouden wy, of Mozes, dus hebben uitgedrukt: “Doch neen! zoo
langen tyd heb ik haar im-

(*)

‘Dus vertaalt het Luther, volgens de taal en denkwyze van den ouden tyd, zeer wel. Want de
ouden geloofden, dat de dieren met overleg handelden, gelyk de menschen.’

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

492
mers gereden, en zy heeft nooit diergelyken gedaan! Noodzaaklyk moet daar een
engel staan en haar verhinderen. Ja, ik zie hem, ik wil des omkeeren. - Maar God
heeft my immers bevolen, om te gaan. Ik zal des verder reizen: maar niets zal my
beweegen, om tegen Gods bevel te handelen.” Deeze laatste overdenking heet in
den styl der oudheid aldus: Toen opende God de oogen van Bileam, en hy zag,
enz. vs. 31-35. - “Hoe? in den Styl van den oudsten tyd? zal men zeggen. Bileam
was immers een tydgenoot van Mozes, en deeze geschiedenis gebeurde ten tyde
van Mozes. Hoe kan men dan den Styl van Bileam ouder noemen, dan den Styl
van Mozes?” - Ik antwoorde: de tegenwoordige Wilden in Amerika zyn ook onze
tydgenooten, en evenwel spreeken zy de taal der vroegste oudheid. Mozes was
een geleerd man, kundig in de weetenschappen der Egyptenaaren. Bileam was dit
niet; hy leefde onder een ruuw en afgodisch volk; gelyk men uit de groove dwaalingen
ziet, welke hy aangaande de Godheid voedde. Dus was zyne taal, en die zyner
landgenooten, gelyk de taal der Moabiten, Midianiten en van bykans alle Volken in
dien tyd, behalven van de Egyptenaaren, nog in den staat der kindschheid; het was
nog de taal der vroegste oudheid. - Na deeze overpeinzingen, welke hy waarschynlyk
ook zynen reisgenooten mededeelde, vervorderde Bileam zynen weg.’

Leerredenen over het leven van David, door P. Bonnet, Predikant
de
te Rotterdam. VI Deel. Te Rotterdam by P. en J. Holsteyn, en te
Utrecht by A. van Paddenburg en G. van den Brink Jz., 1790.
Behalven de Voorreden, 539 bladz. In gr. octavo.
Koning David van den Throon beroofd, en, na 't doorstaen veler wederwaerdigheden,
in 't Ryksbestier hersteld, daervoor God dankbaer verheerlykende, naer luid van 't
Geschiedverhael, 2 Sam. XV. 27-37 - XXII., is 't onderwerp der Leerredenen in dit
Deel vervat. Ze doorloopen dus een bovenal aenmerkelyk tydgewricht van 's Vorsten
leven, dat den Eerwaerden Bonnet een ryken Voorraed van onderwerpen aen de
hand geeft, welken, even als de voorigen, door hem met oordeel behandeld en
gemoedlyk toegepast worden. - Meermaels hebben wy

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

493
gezien, dat zyn Eerwaerde den middenweg houd in zyne oordeelvellingen over deze
en gene bedryven van David, die zommigen al te sterk verschoonen, terwyl anderen
dezelven opzetlyk in 't haetlykste daglicht poogen te stellen. Even dit bespeurt men
ook in dezen; waervan wy een nieuw voorbeeld aentreffen, in zyne overweging van
's Vorsten gedrag met Huzai, dien David schikt, om Absalom een verraderlyken trek
te spelen. - Dat dit bedryf, staetkundig beschouwd, schrander geheten mag worden,
lyd geen tegenspraek; maer is het, zedenkundig aengemerkt, wel te verdeedigen?
Onze Leeraer kan hun niet toevallen, die dit zo geheel onbepaeld op zich neemen;
dan hy vind het aen de andere zyde ten uiterste onbillyk, dat men zulks, daer men
ene soortgelyke list van Cicero, in de ontdekking der zamenzwering van Catilina,
hemelhoog roemt, in David een schelmstuk heet. Liever verenigt zyn Eerwaerde
zich met de gedachten van hun, welken David hier, deels van misdryf vry pleiten,
deels berispen, maer dan nog het haetlyke gevolg daeruit afgeleid wederspreken.
‘Zekerlijk is David hier, (zegt hij,) veelszins van misdrijf vrij te pleiten. De vraag is
hier niet, of men zijnen evenmensch, of men eenen persooneelen vijand, misleiden,
en alle moogelijke afbreuk mag doen? maar, of een wettig Oppervorst zulks aan
eenen verraaderlijken overweldiger van den Staat mag doen? Dit, zeker ja, mag en
moet hij doen. Hij mag dien overweldiger van den Staat alle moogelijke afbreuk
doen. Hij mag hem uit het vertrouwen der maatschappij verbannen, en hem
misleiden. Hij mag hem in zulke begrippen brengen, en doen brengen, welke geschikt
zijn, om zijne zaaken te verwarren. Hij mag zijne geheime raadslagen uitvorschen.
Hij mag van de onbedachtzaamheid des overweldigers alle nuttig gebruik voor zich
maaken. Hij mag zich daartoe van bekwaame menschen bedienen - zekerlijk van
dezulken, die noch door pligt, noch door eed, aan den trouwloozen geweldenaar
verbonden zijn. Dit alles is zoo zeker, dat het niet noodig is zulks te bewijzen. Wij
veronderstellen dit. - Dit heeft David, dit heeft Husai gedaan. Waar is hier dan hun
zoo haatelijk uitgekreeten schelmstuk? Absalom was een wederspanneling en
oproermaaker, een onwettig veroveraar van zijns eigen vaders Troon; een openbaar
vijand van den Staat. Achitosel was een eerloos verraader. En beide hadden het
vertrouwen der maatschappij verbeurd. - Husai was onder geene verpligting aan
Absalom. En beide, Da-
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vid en Husai, werkten hier tot behoud van den Staat, ja van Absalom zelven; dien
men dus, ware het moogelijk, van verdere euveldaaden poogde te wederhouden.
- Of zou het prijslijker geweest zijn, indien David zijnen Husai naar Jerusalem had
gezonden, om Absalom en Achitofel in den vollen Raad te vermoorden? Zouden
die lieden, die nu Davids gedrag zoo haatelijk tekenen, hem dan, gelijk voor eenen
BRUTUS, standbeelden hebben opgerecht, redevoeringen gedaan, tot zijnen lof
gezongen, en hem, ten voorbeelde van vaderlandsche en vrijheid minnende trouw
aangeprezen hebben? Ik vraag nogmaals, waar is hier het zoo haatelijk uitgekreeten
schelmstuk?
‘Maar, mogt men zeggen, dit zij zoo, David en Husai mogten dit doen; maar dan
moesten zij het doen zonder krenking der eerlijkheid. - En waarin heeft David die
gekrenkt? Hij beveelt Husai te zeggen: Uw knecht; ik zal des Konings zijn. Ik ben
wel te vooren uwes vaders knecht geweest, maar nu zoo zal ik uw knecht zijn. Dan
wat zeggen deeze woorden? Moet men dit den muitelingen en verraaders vraagen?
Zoo zij, dronken van voorspoed, zonder behoorlijke oplettendheid of onderzoek,
aan die woorden eenen hun voldoenden gunstigen zin gegeeven hebben, dit is
hunne zaak. Zij mogten meer voorzigtigheid gebruikt en nadere verklaaring gevraagd
hebben. - Doch welk een zin hebben die woorden bij David en Husai? Wij zien uit
Hoofdstuk XVI: 18, dat ze deezen zin hebben: ‘Uw knecht; gezind u dienst te doen
- t.w., in u te beletten, uw doemwaardig ontwerp uit te voeren. Ik zal des Konings
knecht zijn.’ Maar wiens? des wettigen - of des opgeworpen Konings? Daar mag
Absalom naar raaden. ‘Ik ben wel uwes Vaders knecht geweest.’ Dit was eene
bekende waarheid. - ‘Maar nu zal ik uw knecht zijn.’ Dan hoe, om uwe booze
inzichten te bevoorderen? Dus meent Absalom; maar David en Husai begrijpen het,
om die te verijdelen. - Zegt men: Dit alles heeft Absalom anders verstaan. Dan dit
had hij zichzelven te wijten. Waarom doet hij geen naauwkeuriger onderzoek? (*)
Zegt men: David en Husai spreeken dus verregaand dubbelzinnig , en zoo, dat
Absalom geen nadenken op mislei-

(*)

Het dubbelzinnige dezer tale verklaert zyn Eerwaerde, in zyne ophelderende aenmerkingen,
over 2 Sam. XVI: 16-19, op dien trant, nog nader; en doet ons wyders daeromtrent het volgende
gadeslaen.
‘Zulk een gedrag en houding, als Husai hier bij Absalom pleegt, met zijnen evenmensch te
houden, met eenen bondgenoot te houden, met eenen wettigen Vorst te houden, al ware hij
een vijand, zou onverschoonelijk en doemwaardig zijn. Maar men houde hier in 't oog, dat
Husai te doen had - niet met eenen medeburger, maar met een eerloos mensch, die geen
lid meer der maatschappij was - niet met eenen onderdaan, maar met eenen verraader van
den Staat - niet met eenen Vorst, maar met eenen zich opwerpenden Rijksgeweldenaar niet met eenen man, aan wien hij, als burger of raadsman, eenige verpligting had, maar wien
hij verpligt was, op betaamelijke wijze, alle afbreuk te doen. - Mag men, in eenen wettigen
oorlog, door beleid en daaden, den openbaaren vijand verschalken, en hem aanleiding geeven
om zich te vergissen; hoe veel te meer mogt Husai zulks aan eenen wederspanneling,
verraader en Rijksoverweldiger, doen! - Of nu Husai in alles, binnen de behoorelijke paalen
gebleeven zij, laaten wij liefst ter zijner verantwoording.’
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ding kon hebben. Dan wij behoeven David hier van alle verkeerdheid niet vrij te
pleiten. Hij hebbe hier, in alles, niet zoo gehandeld, gelijk hij, de zaak ten strengste
beoordeeld, had behooren te doen; doch dan ontkennen wij de haatelijke gevolgen,
welken men daaruit afleidt. Het zij zoo, dat David de geoorlofde list en beleid, tegen
eenen verraader en vijand van den Staat, te verre gedreeven hebbe; dit maakt hem
wel berispelijk maar niet tot een eerloos mensch. Wanneer men in aanmerking
neemt, dat zij, met wien hij te doen had, openbaare vijanden van den Staat waren,
die het vertrouwen der maatschappij hadden verbeurd - wanneer men beschouwt
den uitersten nood, in welken David en het Ryk zich bevonden - wanneer men
overweegt, hoe zeer het verkieslijk scheen, door zulk een beleid den vijand te
(*)
verwarren en te vertraagen , liever

(*)

Dit was het voorname bedoelde van Husai: toen hy zynen raed tegen dien van Achitofel
stelde, en denzelven poogde te vernietigen. 2 Sam. XVII: 1-14: waer over de Eerwaerde
Bonnet zich aldus laet hooren.
‘Wat moeten wij van Husais raad denken en zeggen? - Zoo als dezelve oppervlakkig zich
voordoet, is hij voor Absalom zeer vleiend, en recht geschikt, om zijn hoogmoedig en verwaand
hart in te neemen, doch tevens is hij voor hem hoogst gevaarlijk. - Ten aanzien van Husai
zou men kunnen vraagen: Is die raad eerlijk? Absalom, vertrouwen in hem stellende, pleegt
hem ter goeder trouwe raad; en hij, in schijn van hem den besten raad te geeven, geeft den
slegtsten en verderflijksten raad. - Wij moeten ons herinneren, het geen wij voorheen gezegd
hebben. Husai had hier niet te doen, met zijnen medeburger, maar met eenen verraaderlijken
wederspanneling, die, buiten de maatschappij geslooten, geene aanspraak op haare rechten
had. Den raad van Achitosel keurt hij op ditmaal niet goed; maar, daar hij niet zegt, in welk
een zin, moogen Absalom en zijne vrienden 'er naar gissen. De raad, welken hij geeft, is op
zichzelven goed; maar of die thands uitvoerelijk is, moogen zij zelven weeten. Was Absalom
'er mede voldaan; Husai behoefde niet te zeggen: Ik zoek 'er slegts tijd mede te winnen. Voor
het overige laaten wij bezonderheden, in Husais gedrag, voor Husais verantwoording.’
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dan, nog ongereed zijnde, het bloed van getrouwe burgeren, en daarmede het
gantsche Rijk, op te offeren; dan zal men, in stede van David als eenen snooden
schender der goede trouw te brandteekenen, veeleer zeggen: ‘David heeft, bij gebrek
van vertrouwen op den Heere, het zwak gehad, dat hij te veel gebruik van list maakte,
en die verder voordzettede dan hij moest.’

Bundel van Godgeleerde, Wysgeerige en Zedenkundige
Mengelingen. Tweede Stuk. Te Haarlem, by Plaat en Loosjes, 1790.
In gr. octavo 149 bladz.
Het geen wy nopens den aenleg dezer Verzamelinge, en 't vooruitzicht dat het eerste
(*)
Stuk ons aenbood, onlangs gezegd hebben, word met de afgifte van dit tweede
Stuk volkomen bevestigd, daer het de behandeling van etlyke onderwerpen behelst,
die der nadere overdenkinge wel waerdig zyn. - Ten aenvange dient een vervolg
van het voorige vrymoedige onderzoek van de voorbeeldige Godgeleerdheid, in het
zelve gaet de opmerkzame Schryver na, de kracht van het bewys, dat men ontleent,
uit de overeenkomst tusschen de plechtigheden en gebruiken van het O.T. en enige
zaken betreffende het ryk van den Messias; mitsgaders van het geen men afleid uit
deze en gene voorstellingen der heilige Schryveren, nopens het byplechtige der
Mozaïsche Wetgevinge; 't welk hem in genen deele voldoende voorkomt. En dit
onderzoek der bewyzen, die men ter begunstiginge van de voorbeel-

(*)

Zie boven, bladz. 56.
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dige Godgeleerdheid bybrengt, staet in een volgend Stuk verder voortgezet te
worden. - Wyders deelt men ons hier mede, de gedachten van MOSES MENDELS-SOHN,
over de toekomende straffen; welken hy beschouwt als vaderlyke kastydingen ter
zedelyke verbeteringe, die aenhouden zo lang ze onontberelyk zyn, en dus afloopen
als het oogmerk bereikt is. Dan in ene nevensgaende aentekening van den Vertaler
word ons onder 't oog gebragt, hoe de eeuwigheid dier straffen, als noodzaeklyke
zedelyke gevolgen, ten opzichte van 's Menschen ziel, te beweeren zy. - Ene hieraen
volgende Verhandeling vestigt onze oplettendheid op het onderscheid, dat 'er is
tusschen huichelary en wyze behoedzaemheid en terughouding, by het voorstellen
der waerheden van den Christelyken Godsdienst; strekkende inzonderheid om
Leeraers tegen het eerste te wapenen, en hun te toonen, hoe zy het laetste
voorzichtig in acht hebben te nemen. - Verder biedt men ons aen, enige opmerkingen
over den grond der algemeene toestemming van het Menschdom, aengaende het
bestaen van een Opperwezen; ter aentooninge, dat men van die algemene
toestemming geen gebruik kan maken ten bewyze van dat bestaen; welks zekerheid
alleen gegrond is op redekaveling, die slechts by enige persoonen werklyk plaets
heeft; terwyl het gros des menschdoms die waerheid, uit navolging of byzondere
inzichten, erkent. Men moet des, schoon die toestemming als vry algemeen niet te
wraken zy, echter erkennen, ‘dat 'er geene algemeene toestemming omtrend het
bestaen der Godheid, welke iets bewyst, ooit heeft plaets gehad.’ - Wyders word
ons hier medegedeeld een onderzoek en bepaling van Gods Regtvaerdigheid,
dienende grootlyks ter wederlegginge van die ongegronde denkwyze, welke maer
al te veel plaets heeft, dat men naemlyk Gods Regtvaerdigheid als ene afzonderlyke
eigenschap beschouwt, welke niets gemeens heeft met zyne Goedertierenheid, ja
(*)
bykans het tegenovergestelde daervan schynt te wezen . Hieromtrent boezemt ons
de Antheur betere

(*)

Dit verkeerde denkbeeld ging Calvinus reeds tegen, schryvende, in zyne verklaring van Jer.
IX. 24., ‘Gods Regtvaerdigheid word [in de Heilige Schrift] niet opgenomen, gelyk wy gemeenlyk
spreken: en ze spreken, oneigenlyk, die Gods Regtvaerdigheid stellen tegen over de
Barmhartigheid; vanwaer het gemene zegwoord: Ik beroep my van de Regtvaerdigheid op
de Barmhartigheid. De Schriftuur spreekt anders.’
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denkbeelden in, door ons die zedelyke volmaektheid van God, welke wy
Regtvaerdigheid noemen, in hare gansche uitgestrektheid te leeren gadeslaen. God
is regtvaerdig zegt dan: ‘God beschouwt, beoordeelt en behandelt, alle dingen, en
dus ook alle menschen, zoo, als met derzelver natuure, gesteldheid, vatbaerheden
en kragten - als met derzelver behoeften en bestemming - als met derzelver gedrag
en verbindtenis met de overige wereld - in 't kort, als met de waerheid overeenkomt.’
- By dit onderzoek komt verder ene Verhandeling, welke ten opschrift heeft, God
liet zig, oudstyds, omtrent de Heidenen zoo min onbetuigd, als omtrent de Jooden.
Derzelver Schryver legt het 'er op toe, om te toonen, dat men gemeenlyk te
ongunstige gedachten voed van de Godsdienstleere der Heidenen, en tracht te
doen zien, dat het den Heidenen aen geen verheven Godsdienstige kundigheden,
welken hen ter Deugd konden opleiden, mangelde. In een volgend Stukje staet hy
den Joodschen Godsdienst in overweging te nemen; wanneer het daeruit
voortvloeiend besluit zonder moeite opgemaekt zal kunnen worden. - Hiernevens
is gevoegd ene opheldering van twee plaetsen der H.S. door verzetting. 't Is naemlyk
bekend dat de afschryvers der Handschriften hunne faelgrepen hadden; en dat de
oordeelkunde geregtigd is, om dezelven, zo 't mogelyk zy, te verbeteren; dat
meermaels aen deze en gene plaetzen der H. Schrift een duidelyker licht kan
byzetten. Daer van geeft men hier op nieuw ene proeve, met opzicht tot verwarringen,
die uit verzetting ontstaen zyn; en geeft in bedenking, of het 15 vers in 't eerste
Hoofdstuk van 't Euangelie van Johannes niet misplaetst zy; wanneer men dit 15
vers wegneemt, hangen de verzen 14, 16, 17 en 18 naeuwkeurig aen een; en dat
15 vers wordt gevoeglyk voor het 19 geplaetst, waermede het een zeer goed verband
heeft. De Opsteller dezer proeve draegt dit zeer aennemelyk voor, en doet zulks
vergezeld gaen van enige nadere opmerkingen over dit Euangelische voorstel. Tot
ene tweede proeve bepaelt hy onze aendacht op Heb. II. 9; en geeft den
oordeelkundigen in bedenking, of het niet beter zy, hier met ene kleine omzetting
te lezen: Maer wij zien Jesus, van wegen het lijden des doods, met heerlijkheid en
eere gekroond; die een weinig minder dan de engelen geworden was, op dat hij,
door de genade Gods, voor allen den dood smaeken zoude. - Of: Maer wij zien
Jesus, die een weinig minder dan de engelen geworden was,
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op dat hij, door de genade Gods, voor allen den dood smaeken zoude, van wegen
het lijden des doods, met heerlijkheid en eere gekroond. - Ten laetste verleent ons
dit Stukje nog een vervolg der voorige Verhandelinge over de kwaedsprekenheid;
strekkende ter wederlegging van ene tweede verontschuldiging der
kwaedsprekenheid, zo als zy zich achter den schyn van yver voor Gods eer verbergt:
zeggende: de ijver voor Gods eer, en de billijke afkeer van het kwaed, dulden niet,
dat men, bij het slegte gedrag van anderen, maer aenschouwe en stilzwijge. Door
daervan te spreken, wordt men juist geen kwaedspreker. Het glimpige van dit
voorwendzel stelt de Schryver ten duidelykste ten toon, door het kortlyk ontvouwen
van enige eigenschappen des waren yvers, en overtuigelyk te doen zien, hoe ver
het van daer zy, dat men, door zyn naesten te beleedigen, en hem in een kwaed
gerucht te brengen, den lofwaerdigen naem van een yveraer voor Gods eer zou
verdienen. Aan dit voorstel hecht hy tevens ene ernstige vermaning tegen de
kwaedsprekendheid, als niet alleen op zichzelve verwerplyk, maer ook nog daerdoor
verachtlyk, dat zy ons verhindert, de plichten te volbrengen, zonder welken men
zich vergeesch den naem van een Christen toeeigent. En deze vermaning laet hy
gepast in dezer voege afloopen.
‘Men bemoeije zig weinig met anderen, en veel met zigzelven, is eene alleszins
wijze les. - Wanneer ieder slegts op een ander let, dan blijft hem zijn eigen hart
verborgen, dan wordt zijne gerustheid, zijne te vredenheid met zigzelven daerdoor
vermeerderd, dat hij zig voor beter dan anderen houdt - Laten wij onze tong, waer
mede wij Jesus Kristus openlijk belijden, in toom houden. Tragten wij onze naesten
liever door ons voorbeeld, dan door bittere verwijtingen en kwaedsprekende
berispingen, te verbeteren. Laten wij hen daerdoor beschamen, dat wij beter dan
zij leven, niet daerdoor, dat wij ten hunnen nadeele spreken. Laten wij barmhartig
zijn, gelijk onze Vader, die in den hemel is. Hij, die de liefde zelf is, beveelt ons zijne
navolgers te wezen. En zouden wij dan, zonder ons zelven te haten, kunnen
weigeren, onze naesten lief te hebben?’
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Briefswyze Verhandeling, betreffende het leven van Em.
Swedenburg, zyne Schriften, en derzelver betrekking tot de
tegenwoordige tyden. Uit het Hoogduitsch vertaald. Met eenige
Aanmerkingen in het licht gegeeven, door Y. van Hamelsveld. Te
Amsterdam by Wessing en van der Hey, 1790. Behalven het
Voorbericht, 100 bl. in gr. oct.
Naer den inhoud dezer Briefswyze Verhandelinge, is de Heer Swedenburg een
Man, dien de Heer geroepen, en buitengemeen bekwaem gemaekt heeft, om de
Waereld, door zyne Schriften, op te leiden, tot de rechte kennis van den inwendigen
en verborgen zin der Heilige Schriften. Doch de daerbygevoegde aenmerkingen
van den Heer van Hamelsveld toonen ten klaerste, dat 'er geen genoegzame grond
is, om hem als zulk een ongemeen Man te beschouwen. Alles te samen genomen,
en met elkanderen vergeleken zynde, komt de Heer Swedenburg voor, niet als een
Bedrieger, maer als een zelf misleide Dweper, die zich door zyne verbeelding heeft
laten vervoeren, en op wiens voorgewende openbaringen, door ene zoogenaemde
verkeering met de Engelen en andere wezens, in de Geesten-Waereld, men zich
geheel niet kan verlaten; te minder daer zyne, hier op gegronde verklaring van
verborgen waerheden, den toets ener behoorlyke naspooringe, volgens Rede en
Openbaring, geenszins kan doorstaen. - Het heeft den Heer van Hamelsveld
goedgedacht dit Stukje, op zodanig ene wyze, in 't Nederduitsch gemeen te maken,
ten deele ter voldoeninge der nieuwsgierigheid wegens dezen beroemden Man; en
verder grootlyks als een middel, geschikt, om onze Landsgenooten, tegen deze en
soortgelyke dweepagtige verbeeldingen, te ernstiger op hunne hoede te doen zyn.
- Ene oplettende overweging van het hier bygebragte kan natuurlyk deze heilzame
uitwerking hebben; en wanneer het vertier van dit Stukje de Uitgevers aenmoedigt,
zal het achtervolgd worden, van 't geen verder tot deze Briefswyze Verhandeling
behoort, als welke afgegeeven is tot een Voorlooper van een Kort Uittrekzel uit 's
Mans Schriften, behelzende zyne Godgeleerde gevoelens van God, de Wereld,
Hemel, Hel, Wereld der Geesten en het toekomend Leven. Met de afgifte van dit
Uittrekzel zal men ten duidelykste zien, dat de Heer van Hamelsveld alleszins
geregtigd was, om op zodanig ene wyze te schryven als hy in dezen gedaen heeft,
des het te hoopen zy, dat die Vertaling voortgang zal hebben.
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De laatste woorden en voorzegging van den Heer Em. van
Zwedenburg, aangaande het Lot der Christenen, de verdelging
der Heidenen, en de schielyke bekeering der Jooden, en het daar
op straks volgende einde der Hoofastoffelyke Waereld. Dan. VII.
24-28. Uit het Hoegduitsch vertaald. Te Amsterdam, by G. Bom,
1790. In oct. 60 bladz.
Men geeft dit Stukje in 't licht, als ware het van den Heer van Zwedenburg; doch
zonder enig bewys; en de brabbeltael, die in 't zelve gevonden wordt, is dezen Man
geheel onwaerdig. In het Voorbericht worden ons twee Geschiedenissen verhaeld,
betreklyk tot het vermogen van dien Heer, om, door zyne verkeering in de
Geesten-Waereld, geheimen te ontdekken, die de Geesten der afgestorvenen hem
geopenbaerd zouden hebben, ter ophelderinge van enige duisterheden, met
betrekkinge tot vermiste goederen na hunnen dood. Doch deze Vertellingen worden,
even als meer andere soortgelyke vertellingen van hem uitgestrooid zyn, door geen
het minste blyk van echtheid ondersteund; en ze hebben alle gronden van
waerschynlykheid volkomen tegen zich.

Beschryving van eene Electrizeermachine, en van de
Proefneemingen, met dezelve in het werk gesteld, door J.R.
Deiman, M.D. en A. Paets van Troostwyk. Te Amsterdam, by W.
Holtrop, 1789. In gr. 4to, 93 bl.
Dit wel geschreeven Werk vervat, behalven eene zeer naauwkeurige Beschryving,
en op twee agter het zelve gevoegde koperen Plaaten duidelyk afgebeelde
Electrizeermachine, teffens een aantal Proefneemingen, om daaruit de groote kragt,
welke met dit werktuig kan gedaan worden, te bewyzen.
Deeze Machine is naast die, welke in TEILER's Museum te Haarlem gevonden
word, de grootste en beste die er tot nog toe vervaardigd is, en daar het uit de
gedaane Proeven blykt, dat dezelve in verscheide gevallen met die van Teiler's
werktuig in kragt en werking gelyk staat, zo verdient dezelve, zo veel te meer, de
opmerking der Natuurkundigen en Liefhebbers deezer Proefneemingen, om dat
dezelve vooreerst zo
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veel minder in prys is, en ten tweeden veel gevoegelyker kan geplaatst en
gemakkelyker gebruikt worden.
Wy zullen een korte schets er van uit het Werk zelve ontleenen. Na dat de
doorkundige Schryvers, in een kort Voorbericht, de nuttigheid aangetoond hebben,
om, tot het verkrygen van nieuwe ontdekkingen in dit vak der Weetenschappen,
zich van groote werktuigen te bedienen, die de gewoone, en tot heden in gebruik
zynde, in vermogen, verre te boven gaan, en er bygevoegd hebbende, dat zy alle
de volgende proeven gemeenschappelyk verricht hebben met den Heer Cuthbertson,
die ook het werktuig vervaardigd, en met hun die verandering uitgedacht heeft,
waarin dit werktuig van dat van Teyler onderscheiden is, gaan zy over tot de
beschryving der Electrizeermachine en der Proefneemingen met derzelver Conductor
in het werk gesteld.
Het Werktuig bestaat uit twee glazen schyven, elk van 31 duim middellyn, in
Frankryk in dezelfde fabriek gemaakt, waar die van het werktuig van Teyler
vervaardigd zyn; derzelver afstand is 7 duimen, op denzelfden ás gesteld, en worden
elk door vier met leder bekleedde kussens, welke met lappen van gewaschte zyde
taf voorzien zyn, gewreeven.
De geel koperen ás, welke door de schyven gaat, is van 1½ duim dikte, en op de
plaats alwaar hy door de schyven gaat met een houten bos omzet, welke met een
lak- of harstachtig cement bekleed is, gelyk ook de schyven tot op 3 duimen afstand
van den ás met een dun bekleedzel van vuurlak bedekt zyn.
Voorts is aan het einde der ás, het welk na de kruk gaat, een stuk massief glas
ter lengte van 10 duimen, en welks middellyn van 2 duimen geheel bekleed is met
een schyf van lak en harst, aangebragt, aan welke door een koper monteerzel een
palmhouten kruk gehegt is, welke 22 duimen middellyn beschryft, en door één man
gemakkelyk rond gedraaid kan worden.
De stylen, welke het werktuig ophouden, zyn van massief glas genomen, en drie
in getal, waar van twee nevens elkander aan het voorste gedeelte, en de derde op
zich zelf aan het achterste gedeelte, van het werktuig geplaatst is.
De verdere verbinding en zamenstelling daar van dient in het Werk zelve nagezien
te worden.
De geel koperen Conductor bestaat uit vyf buizen, welks armen de gedaante
heeft van een winkelhaak, waar van de ontfangstukken met vyf staalen punten ter
wederzyden voorzien zyn, die aan het einde naast aan den ás, in een wel af-
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gerond stuk palmhout eindigen, en welke een afstand van den ás hebben van 8
duimen; in het lichaam des Conductors en den koperen knop, welke het einde daar
van uitmaakt, bevinden zich eenige gaaten, waarin, naar den aart der Proeven,
koperdraaden kunnen geplaatst worden.
De geheele Conductor word gedraagen door een styl van massief glas van 2
duimen middellyn en 2 voeten hoogte, het welk boven en in het midden met een
harstachtig bekleedzel bedekt is, en van onderen een houten voet heeft.
Deeze zelfde Conductor dient zo wel tot de positive als negative werking; doch,
behalven dien, bezigen de Schryvers nog een anderen Conductor, dien zy den
tweeden negative Conductor noemen, welke zy vervolgens beschryven: en die,
zonder een styl te behoeven, aan de Machine zelve aangebragt kan worden.
Tot de positive bewerking heeft deeze Machine door middel van koperdraaden,
ter dikte van ¼ duim, welke met de kussens en kap in verbinding zyn, langs den
zolder en de muuren afdaalende tot in een riool, dat bestendig met grondwater
gevuld is, als mede, door een anderen draad, welke langs het voetstuk der Machine
afdaalt, en tot onder den voet des Conductors verlengd is, gemeenschap met alle
zulke lichaamen, welke best geschikt zyn om de nodige electrike stoffe aan te voeren,
of terug te brengen.
De verandering, welke er tot de negative bewerking nodig is, benevens eene
aanmerkelyke verbetering in opzicht van Teyler's Machine hier by aangebragt, laaten
geene verkorte beschryving toe.
Hier op volgen de Proefneemingen met den Conductor in het werk gesteld, waar
van de uitkomst zo wel van de positive als negative bewerking teffens doorgaande
word opgegeeven. Wy zullen er eenige van mededeelen.
By de positive heeft de vonk gewoonlyk de lengte van 11½ duimen, is van een
kronkelende gedaante, en, op het oog te bepaalen, de dikte van 1/8 duim, waar uit
verscheide kleine straalen zydelings uitschieten ter lengte van 2 a 3 duimen, alle in
eene richting van den Conductor afgekeerd.
By de negative 3¼ duimen, met dezelfde kronkelingen als de positive; doch minder
dik, en de daar uit schietende zydelingsche straalen zyn in hunne richting naar den
Conductor toegekeerd.
De positive vonk, langs een met koper vylzel bestrooide plank geleid, sloeg
bestendig de lengte van 12 voeten af. By
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de negative geschiedde zulks niet verder dan tot de lengte van 6 voeten.
De vonken op staalen punten afspringende, geschiedde zulks by de positive
bewerking op 1/8 en 7/16 duim, by de negative 1/8.
Na nog eenige andere Proeven, volgt er een ten bewyze, dat eene enkele vonk,
door de geslooten hand, elleboog of op den knop eens koperen bols, dien men in
de hand houd, uit de Conductor getrokken, een schok veroorzaakt even sterk als
die van een gelaaden Leydsche vles van een vierkanten voet bekleedzel:
genoegzaam hetzelfde vond by eene gunstige lugtsgesteldheid, in de negative
bewerking, insgelyks plaats.
De kragt deezer Machine blykt verder daar uit, dat, door middel eener vonk,
buskruid, tonder, zwam en harst kan ontstoken, en olyf- en terpentyn-oly ontvlamd
worden, zo wel door de positive als negative bewerking. Niet minder gelukte de
Proef, om het bladgoud door eene enkele vonk te doen smelten, als mede een
geheel spel speelkaarten te doorbooren, ja zelfs het dooden van kleine vogels kan
door een of meerdere vonken geschieden.
Na nog eenige Proeven, dienende om het groote vermogen van dit werktuig aan
te toonen, beschreven te hebben, benevens, eene unstergelykende Electrometer
van den Heer Brook, gaan de kundige Schryvers, in de 2de Afdeeling, over tot het
beschryven der Battery en der Proeven, welke daar mede door hun genomen zyn,
waar uit gebleeken is, dat, schoon al dit werktuig niet in alles met dat van Teyler's
zo veel grootere Machine gelyk staat, het zelve echter, in evenredigheid van derzelver
hoegrootheid, deeze in werking te boven gaat. Doch ons bestek laat niet toe, om
eenige staaltjes uit deeze Proefneemingen op te geeven, gelyk wy uit de eerste
Afdeeling gedaan hebben.
En wy oordeelen zulks te meer onnodig, daar ieder Liefhebber van zoortgelyke
werktuigen en bewerkingen, ongetwyffeld zich van het Werk zelve zal voorzien, ten
einde er een nuttig en aangenaam gebruik van te kunnen maaken.
Verpligt is men, intusschen, aan deeze Heeren, zo wel voor hunne onvermoeide
vlyt in het uitdenken der verbeteringen van dit werktuig, aangewend; als mede ook
voor hunne keurige Beschryving, zo wel van de Machine zelve als van de daar mede
verrigte proeven, waar door deeze, thans door de geleerde waereld zo zeer beroemd
en alom geoeffend wordende, bewerkinge der Electriciteit, geen geringe verbetering
en aanwas verkregen heeft.
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Inleiding tot de kennis der Noorder-Poollanden, getrokken uit de
Dierkunde der Noorder-Poollanden: in het Engelsch beschreeven
door den Heer Th. Pennant, en naar 't Hoogduitsch van Prof.
Zimmerman vertaald. Met Kaarten en Plaaten. Te Amsterdam by
Wessing en van der Hey, 1789. Behalven de Voorreden 413 bladz.
in gr. oct.
Uit hoofde der menigvuldige moeilykheden, welken aan de naspooringe der
byzonderheden van de Noorder-Poollanden, die op hooge graaden liggen,
onafscheidelyk verknogt zyn, zo ontbreekt 'er nog by uitstek zeer veel aan de kennis
van dit vak der Natuurlyke Historie. Dan dit gebrek wordt egter van tyd tot tyd meer
te gemoet gekomen; doordien kundige Waarneemers, vooral zedert het midden
deezer Eeuwe, zig inzonderheld bevlytigd hebben, om alles ten naauwkeurigste na
te gaan, en hunne opmerkzaame ontdekkingen gemeen te maken. En hiervan heeft
de Heer Pennant, met een onvermoeiden arbeid, en een sterk oplettenden geest,
een meesterlyk gebruik gemaakt; ter vervaardiginge eener Zoology, of beschryving
der viervoetige Dieren en Vogelen, welken in de Noorder-Poollanden gevonden
worden. Ten einde dit Werk te nuttiger aan den dag te brengen, oordeelde hy het
dienstig, by wyze van Inleiding, vooraf te laaten gaan eene beknopte beschryving
der Landen van Engeland af tot aan Spitsbergen; ten einde den Leezer de lugtstreek,
den aart der gronden, en de natuurlyke voortbrengzels dier Landen te leeren kennen;
het welk aan de Dierenkennis licht byzet; terwyl het tevens meermaals aanleiding
geeft om de Menschkunde, in die onderscheiden gewesten, in zo verschillende
omstandigheden, de behulpzaame hand te bieden. - De Natuurlyke Historie,
ondersteund door de Aardrykskunde en Geschiedkunde, ontvangt hier des, in
veelerleie byzonderheden, geene geringe opheldering, en de Nederduitsche Leezer
zal te over rede vinden, om de vertolking van dit Werk danklyk te erkennen, en de
Uitgeevers aan te moedigen, om, op de afgifte van deeze Inleiding, ook die der
Zoology of Dierenbeschryving, te laaten volgen; 't welk, gelyk ons het slot der
Voorreden meldt, ‘zal afhangen van den smaak onzer Landsgenooten in dat gedeelte
der Natuurlyke Historie;’ welke, zo wy vertrouwen, door het nagaan van dit gedeelte,
ook ten deezen aanzien nog al meer opgewakkerd zal worden.
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Agtervolgens het bestek dat de Heer Pennant gesteld heeft, neemt hy zyne reize
ten Noorden, aanvanglyk, uit de naauwe straat van Douvres, trekt voort na 't Noorden
van Schotland, steekt over na de Orcades, de Schetlandsche Eilanden, de Feroe
Eilanden en Ysland. - Hieraan hegt hy vervolgens eene tweede soortgelyke Reistogt,
die weder te Douvres begint, en hem van Calais, langs de Vlaamsche en Hollandsche
kust, enz. in de Oostzee brengt, ter plaatze daar ze zig in den Bothnischen en
Finnischen zeeboezem verdeelt; waarop de reis, over Lapland, voortgezet wordt
na het Russische Ryk; en, by de terugkeering, over Finland, na Noorweegen, en
verder over het Finmarksche na Spitsbergen; van waar de reiscoers weder gerigt
is na het Russische Finmark, en voorts, langs de Oostlyke kusten van Archangel,
door de Samojeeden bewoond, tot aan de Rivier Oby, die eenigzins gezegd kan
worden Europa van Azia te scheiden. De Heer Pennant vervolgt des, dus ver
gekomen zynde, zyn plan, met de daartoe behoorende berigten nopens de Noordlyke
deelen van Azia aan de hand te geeven. En dit leidt hem over de Eilanden, tusschen
Azia en America, (welker ligging genoegzaam bewyst, dat het Noordoosten van
Azia, voorheenen, met het Westen van Noord - America verbonden was,) ter
beschouwinge van het merkwaardige, dat Noord - America ten deezen aanzien
oplevert. - By die gelegenheid deelt ons de Schryver zyne aanmerkingen mede,
over de waarschynlykheid der bevolkinge van America uit Azia; waarvan wy het
hoofdzaaklyke beknopt zullen melden.
Er ligt, naamlyk ten Oosten van Kamschatka, het uitersle Land van Azia aan die
zyde, behalven de Berings, Mednor en een of twee kleine Eilanden, eene gansche
keten van Eilanden, die zig, in een halven cirkel, van daar tot aan America uitstrekt.
Zy worden in drie groepen verdeeld, de Aleutische, Adreanofsche en Vossen
Eilanden; waarby ten laatsten nog komt Oonolaska, 't welk zo na aan de Kust van
(*)
America ligt, dat het met regt tot dit Waerelddeel betrokken moge worden. Men
bespeurt hier alomme zo veele overgebleevene blyken van brandende bergen,
aardbeevingen en overstroomingen, mitsgaders zo veele duidelyke bewyzen van
voortgaande verwoestingen, en eene trapswyze vermindering deezer Eilanden; dat
de Heer Pennant te over reden

(*)

Deeze keten van Eilanden is zeer duidelyk voorgesteld in eene daar nevensgaande Kaart,
door den Heer Pallas uitgegeeven.
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hebbe, om te besluiten, ‘dat niet alleen beide de waerelddeelen, bij de Beeringsstraat
van elkander gescheurd zijn, maar ook dat de geheele ruimte van de Eilanden, tot
aan hunne kleinste scheiding, voorheen Land was, en dat de woede van het water,
door onderaardsch vuur aangezet, in zeer oude tijden, de geheele streek Lands
weggenoomen, en die Eilanden als geringe gedenkteekens overgelaaten heeft.’
‘Of nu (dus vervolgt de Autheur,) deze groote omwenteling zich voor of na de
bevolking van America toegedraagen heeft, is onmogelyk te bepaalen, en van zeer
gering belang om het te weeten. Wij hebben het einde van dezen langen twist, over
de oorzaak 'er van, aan de Engelsche Zeeheden te danken. Zij bewijzen door hunne
ontdekkingen, dat, op ééne plaats, de afstand der beide waerelddeelen maar 39,
(*)
en dus geen 300, Fransche mijlen bedraagt, gelijk de Heer DE PAUW gesteld heeft.
Deeze enge straat heeft in haar midden nog twee Eilanden, welke de overgang der
Asiatische Volkeren na de nieuwe waereld zeer verligten; wanneer men hen na de
revolutie, welke de beide waerelden van elkander scheurde, in Kanos laat
overvaaren. Hier komt nog bij, dat de straat, in den zomer dikwijls met ys aangevuld,
en des winters bevrooren is: in beide gevallen konnen de menschen ligt eenen weg
daar heenen gevonden hebben; en in het laatste was de weg buitengemeen geschikt
tot het overgaan der viervoetige Dieren, om America te bevolken.
Maar waar zal men nu, (wegens de ongemeene grootte der Noordoosterlyke
waereld,) den eersten stam der menschen plaatzen, die de nu bijna van het eene
tot het ander einde bewoonde nieuwe waereld bevolkten? Dit is eene vraag, voor
welke het menschelyk vernuft stil staat. De Geleerden moogen scherpzinnige
onderstellingen uitvinden; het gezond en Menschen-verstand kan dezelve niet altoos
goedkeuren. Zoo als de Menschen zich vermeerderden, dreef natuurlijker wijze de
een den anderen verder; oorlogen konden eene andere reden der verhuizing zijn.
En ik weet niet waarom het Noordelijk Asien niet even zoo wel eene officina virorum
zijn konde, als het Noorderlijk Europa. Het zoo vrugtbaare land der Riphaeische
bergen, tegen het Oosten, moest zich noodzakelijk van zijne Inwoonders ontledigen;
de eerste groote zwerm van

(*)

Recherches Philosophiques sur les Americains. I. 136.
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Menschen wierd, door een sterker en magtiger dan zij zelf was, uitgedreeven; die,
welke zich over een Oostelijke streek uitbreidde, wierd van de volgende, en verder
nakomende, weinig rust gelaaten; zij wierden altoos weder ontrust, wanneer zij
nieuwe Landen ingenomen hadden, tot dat zij eindelijk de uiterste grenzen der oude
waereld bereikten, eene nieuwe waereld vonden, en de ongemeeten ruimte derzelve
veele honderden van jaaren bezaaten, tot dat COLUMBUS door eene ontdekking, die
nieuwe zonden en een nieuwen dood met zich voerde, den vloek over hen bragt.
De Bewooners der nieuwe waereld zijn geen nakomelingen van één eenig Volk.
Verscheiden Volkeren kwamen op verscheiden tijden aldaar aan; en men kan
onmoogelijk stellen, dat 'er nog ergens een Volk op de eerste plaats van zijne
aankomst woont. Ook is het, volgens de laatste ontdekkingen, niet te denken, dat
America zijne bewooners, (ten minsten de geheele massa derzelve,) uit een ander
Land dan het Oosten van Asien gekreegen had. Eenige geringe bewijzen kan men
uit de zeden, gebruiken en kleedingen opmaaken, welke de Inwooners van beide
waerelden gemeen hebben; eenige zijn door ouderdom lang vergeeten, andere
blijven in beiden nog in volle kracht.’
Verschillende bewyzen van de eene en andere soort brengt de Heer Pennant
hier vervolgens, ten overvloede, te berde; welken zyne aangevoerde stelling
veelshands begunstigen. Dit geeft hem te meer grond, om de inbeelding der
inwoonderen van Wallis, (die geen den minsten grond van waarschynlykheid heest,)
als hadden die van Engeland al vroeg America helpen bevolken, te wraaken. Veeleer
zou hy dan nog den Noorweegers, die zulks ook voorwenden, toevallen; doch 't
blykt niet, dat zy 'er in die dagen volkplantingen aangelegd hebben; en vermoedelijk
kwamen zy niet verder dan tot het ouvrugtbaare Labrador. Wyders staaft de Autheur
de bovenbeweerde overtogt, uit de vergelyking der Dieren van de oude en nieuwe
Waereld; als waaruit af te neemen is, dat America haare Dieren uit geen ander
Waerelddeel, dan uit Azia verkreegen zou hebben. Dit wordt byzonder opgehelderd,
door eene nevensgaande Tafel van viervoetige Dieren, welke ons onder 't oog
brengt, ‘de Dieren, die Noord - America bewoonen en aldaar eigen zijn, of ook in
andere Landen gevonden worden; en tevens den weg toont, dien zij op hun-
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nen overgang genoomen hebben.’ - Tusschen beiden lost onze Autheur eene
tegenbedenking, raakende deezen overgang der Dieren, op, welke wy hier nog
plaats zullen geeven.
‘Men wende, (zegt hy,) niet voor, dat die Dieren, die in een warmer Climaat
gebooren worden, na den uitgang van hunne Ouderen uit de Arke, de koude en de
Sneeuw van het strenge Noorden niet hebben kunnen verdraagen, eer zy Zuid America, de plaats hunner bestemming, bereikt hadden. Men moet bedenken, dat
deeze verhuizing een werk van Eeuwen was; dat ijder generatie, na maaten zij
voortging zich naar het Climaat schikte, en dat zij na haare aankomst in America,
weder van het Noorden naar het Zuiden gaande, allengskens aan de warmer
gewesten gewendde; en dus ook van het Noorden naar het Zuiden. - Ook heeft,
(vervolgt de Heer Pennant,) de laatste Reize van den beroemden Cook deeze
waarschijnlijke gissing gestaafd. Hij heeft beweezen, dat de grenzen der oude en
nieuwe waereld maar 13 Fransche mijlen van elkander afleggen. Wij weeten dat
de Straat tusschen beide dikwijls toegevrooren is; en wij hebben wigtige gronden
o

om te vermoeden, dat beide Waerelddeelen, zelf tot de Aleutische Eilanden, op 52 .
30′. breedte, zamengevoegd geweest zijn. Dus zijn 'er twee wegen tot eenen
overgang uit Asien naar America gevonden; de laatste is in geen strenger Climaat,
dan dat welk veele Dieren verdraagen konnen, en dan nog allengskens tot grooter
hitte voortgaan.’

Wonderbaare Reize naar Noorwegen, in een aangenaamen styl
beschreeven, en doormengd met de zonderlingste en verbazendste
Gevallen, veele aantekeningen, zo wel ter berykinge van de
Aardrykskunde, als ter verbeteringe van de Oeconomie, en ter
ophelderinge van de algemeene Menschen-kennis, gevoegd by
een aanzienlyk tal van nieuwe ontdekkingen in de Natuurlyke
Historie, die het beroemde Werk van den grooten Linnaeus eene
verdere volkomenheid byzetten: Tot beter verstand van dit alles,
is vóór dit Werk gevoegd eene nieuwe en zeer uitvoerige Kaart
van het Koningryk Zweeden en Noorwegen. Te Amsterdam by Jan
van Geenen, 1790. In gr. octavo. Behalven het Register der Dieren
en Planten, in dit Werk voorkomende, 320 bladz.
Wie deeze Reize gedaan hebbe, en wanneer; of het Stuk vertaald zy, en uit welke
taale, wordt ons op dee-
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zen anders uitvoerigen titel niet gemeld. Na het eene en het andere mag de Leezer
gissen. Uit het geheele beloop des Werks blykt, dat de Schryver in het byzonder
zyne oplettendheid besteed heeft aan de Natuurlyke Historie, de Bergwerken en
diergelyke, en dat hy meer gereisd heeft met het zelfde oogmerk: zelve verklaart
hy voor deezen de reisgenoot van den bekenden Dr. THUNBERG geweest te zyn, bl.
46, en uit bladz. 128 en 129 schynen wy te moeten besluiten, dat hy Professor is
te Kiel, of het ten minsten was ten tyde van het doen deezer reize. Die tyd is geweest
na het Jaar 1773. Want op bladz. 47 is de beschryving eener plant, welke door Dr.
THUNBERG, aan de Kaap de goede Hoop, op den 1ste September van dat Jaar,
ontdekt is. Ook was de nationale kleeding, door den tegenwoordigen Koning van
Zweeden ingevoerd, reeds gedeeltelyk in gebruik, bl. 35, en volgens bl. 186 was
de 12de July een Zondag. Dit had plaats in het Jaar 1778, en zedert niet weer dan
in 1789, voor welken tyd deeze reis zekerlyk gedaan is. In de gissing, dat zy tot het
Jaar 1778 moet gebragt worden, bevestigt ons het geen wy, op bl. 173, leezen, van
de Engelschgezindheid der Noorweegsche boeren. Het Werk, zo als het hier wordt
aangeboden, is waarschynelyk eene vertaaling uit het Hoogduitsch. Behalven, dat
men dit uit het reeds gezegde bykans kan asleiden, blykt het verder uit het behouden
van verscheidene Hoogduitsche Kunstwoorden, in het geene van de Noorsche
Bergwerken gezegd wordt, uit het declineeren der Latynsche woorden, welke in de
beschryvingen van de voorwerpen, vooral der Natuurlyke Historie, midden tusschen
het Nederduitsch, rykelyk voorkomen, enz.
Van den anderen kant heeft men op den titel vry wat geplaatst, dat men 'er wel
had mogen aslaaten. Immers wy hebben in het leezen zo veel wonderbaars, zo
veele verbaazende en zonderlinge gevallen niet aangetroffen. Nu goed, dan slecht,
weder, nu gemaklyke dan ongebaande wegen, nu regen dan zonneschyn te hebben,
is het lot van elken reiziger. Schoon de styl redelyk goed zy, is het juist niet
aangenaam denzelven op zo veele plaatzen met Latynsche woorden doorspekt te
zien. By voorb., bl. 240, ‘Men had in den voorigen nagt insgelyks gadus barbatus
gevangen.... Lernaea branchialis had zig op de branchiis van den dorsch zo
vastgezet, dat men ze 'er nauwlyks van af kon krygen zonder ze te verscheuren.’
Bl. 247, ‘Gadum pollachium had men te geiyk met de groene schelvisch,
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gado virente, gevangen. Dezelve gelykt den gado merlucio tamelyk wel, enz.’ Bladz.
255, ‘Stratiomys mutica onthielden zig op de bloemen van den heraclei sphondylii.’
En diergelyke voorbeelden zouden men in menigte kunnen leveren. Ook hebben
wy zo heel veel ter ophelderinge der algemeene Menschenkennis niet gevonden.
Of men ondertusschen dit oppronken van den titel aan den oorspronglyken
Schryver, dan aan den Nederduitschen Uitgeever te danken hebbe, kunnen wy niet
beslissen, schoon wy het meeste vermoeden hebben op den laatstgemelden. Immers
tot deezen behoort de nieuwe en zeer uitvoerige Kaart van het Koningryk Zweeden
en Noorweegen, welke, tot beter verstand van alles, vóór het Werk gevoegd is.
Want deeze nieuwe uitvoerige Kaart is niet meer noch minder dan een klein Kaartje,
dat reeds voor Jaaren te Almelo door J. Keizer, en te Deventer by J. de Lat, is
uitgegeeven, en gevonden wordt in een Verzameling van Kaartjes onder den naam
van Werelds Hand-Atlas, of naauwkeurig Geographisch Kaartboekje, in twee deeltjes,
in het Jaar 1747, door dezelven in het licht gegeven. Verre de meeste plaatzen,
door den Schryver in het Werk gemeld, worden in dit Kaartje, dat daartoe op eene
te kleine schaal gemaakt is, niet gevonden. De grensscheiding tusschen Zweeden
en Deensch Noorwegen, is 'er nog by Gothenburg geplaatst, gelyk dezelve oudtyds
plagt te weezen, daar, evenwel, in het Werk zelve, bl. 77, gezegd wordt, dat ‘de
Suinesund,’ die bykans eenen graad noordlyker is, en by het Noorweegsche
Frederikstad in Zee loopt, doch welker naam men in dit Kaartje te vergeefs zoekt,
‘de grensscheiding tusschen Noorwegen en Zweeden maakt.’
Men besluite uit deeze aanmerkingen niet, dat wy dit Werk beschouwen als een
stuk van weinig waarde. Integendeel voor den liefhebber der Natuurlyke Historie is
'er zeer veel in, waarmede hy zyne kundigheden kan vermeerderen; veele
beschryvingen ontmoet men van ten deele zeldzaame, ten deele tot nog toe
onbekende, ten minsten onbeschreven, Insecten en Gewassen, welke op de wyze
van den vermaarden LINNAEUS worden voorgesteld. Maar om van dezelve dienst te
hebben, moet men het Latyn verstaan. Want die beschryvingen zyn alle in de
gemelde taale, zonder in het Nederduitsch vertolkt te worden. Ook twyffelen wy
eenigzins, of dit wel de zaak van den Vertaaler zoude geweest zyn. Immers, op
bladz. 168, noemt hy ‘de zwarte exter,
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picus major,’ daar picus niet eene exter, maar een speche is, en dat deeze hier
bedoeld worde, genoegzaam blykt uit het geen de Schryver vervolgens zegt. Doch
deeze misslag kan ook uit onoplettendheid gekomen zyn.
Ook is het Werk zeer leezenswaardig, met betrekkinge tot de huishoudinge der
Noorsche boeren, en de armoedige wyze, op welke veelen derzelven zich met hun
vee moeten geneeren, terwyl zy, evenwel, in hunnen stand vergenoegd schynen
te leeven: een duidelyk blyk van die zo dikwyls door zedekundigen voorgestelde
waarheid, dat des menschen geluk op aarde niet zo zeer afhangt van zyne uiterlyke
omstandigheden, als van de wyze, op welke hy zich naar die omstandigheden weet
te schikken; niet zo zeer van de gemaklyke vervullinge van eene menigte van
kunstbehoeften, als wel van de bepaalinge zyner begeerten tot het genot van die
behoeften, aan welke de Natuur ons heeft onderworpen.
Over den Koophandel van Noorwegen en deszelfs voornaame bronnen, de Vissery
en het Hout, ontmoet men mede veele en gewichtige aanmerkingen, zo door het
geheele Werk verspreid, als in eene soort van Inleidinge, welke voor hetzelve
geplaatst is, en eene beknopte beschryving van het gemelde Koningryk, deszelfs
voortbrengselen, enz. behelst 29 bladzyden. In deeze beschryvinge leezen wy, bl.
21, ‘Makreelen heeft men 'er ménigvuldig, en zy konden meer gebruikt worden,
indien de Noorwégers geen afkeer van deeze soort van visch hadden, om dat
dezelve de matroozen, die zwemmen of zig baden, overvalt en verslind.’ Dit verstaan
wy niet. De Makreel is een middelmaatig groote, of liever kleine, visch, en daarby
ongewapend; dus geheel niet geschikt om een mensch te verslinden. Doch
misschien, is hier eenige verwarring in de plaatzinge der woorden, en moet het geen
den Makreelen wordt toegeschreven, te huis gebragt worden op de Haaien, of
Squali, van welken de Schryver weinige regels vroeger had gesproken.
Zeer veel werk heeft de Schryver gemaakt van het bezoeken der Bergwerken,
Yzerovens, Kopersmelteryen, Zoutfabrieken, en andere, van welke hy dikwyls eene
uitvoerige beschryving geeft, maar doorgaans gemengd met verscheidene woorden,
welke, of uit het Hoogduitsch overgenomen, of ten minsten kunsttermen, en voor
den gewoonen Nederduitschen Leezer, die in deeze dingen niet ervaren is,
onverstaanbaar zyn. Wat zyn, by voorbeeld, yzer-
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schussig, stollen, strossenbouw, teuffe, en diergelyke, welke alle meermaalen
voorkomen? Van dezelve had men wel eene uitlegging mogen geeven.
Tot een staal van den schrysstyl in dit Werk gehouden, die, wanneer men het
tusschengemengde Latyn uitzondert, niet ongevallig is, diene het volgende, het
geen op bladz. 234 enz. voorkomt. ‘De grootste, bekwaamste en voordéligste der
visseryen in deezen oord, [dat is omstreeks Oerland en Hegaasen] is de groene
Schelvischvangst, gadus virens, LINN. Deeze visch onthoud zig in groote menigte
in de hier zynde scheeren, en wyl dezelve tevens digt onder het land loopt, word
hy zonder groote kosten gevangen. Deze visch krygt volgens de verschillende
grootte ook verschillende naamen. De kleine van het eerste Jaar word mort genoemd,
en inzonderheid in den herfst in ménigte gevangen. Voortyds gebruikte men dezelven
enkel tot voeder voor het vee, doch nu heeft men begonnen, eerst de léver, die zeer
vet is, daaruit te neemen, om 'er traan van te maken, waarvan men jaarlyks veele
tonnen bekomt. Het maken van deze traan is zeer gemaklyk. Zy breken namelyk
den visch den kop af, némen er de lévers met de vingers uit, en werpen ze in tonnen,
daar zy dan in blyven staan om te rotten. Eindelyk worden zy tot traan gekookt, en
drie tonnen léver géven twee tonnen traan. In het tweede Jaar wordt hy drotte mort
genoemd. Van dézen word de léver, éven als van alle overige soorten, tot traan
gebruikt, doch de visch zelf word opgesneden, in de lugt gedroogd, en des winters
als andere gedroogde visch, gegeten, doch zelden buiten 's lands verzonden. In
het derde Jaar hiet dezelve middel sey; in het vierde en vyfde holufs sey; in het
zesde half sey ufs, en in het zévende Jaar eindelyk sey ufs. De handel met deze
Visch is ongemeen groot, voornaamlyk in de geheele omliggende landstreek, gelyk
ook met de naburige Zweedsche provinciën. Dezelve word slegts opgesnéden en
gedroogd, houd zig ook meestendeels zeer goed, als het weeder gedurende den
droogtyd maar niet te vogtig is, wyl hy dan zomtyds zwart en schimmelagtig word.
De overige soorten van Dorsch, voornaamlyk de gewoone Dorsch, gadus barbatus,
en Leng, gadus morhua, zyn na de groene schelvisch de gewoonlykste visch van
deze kust, die hier meest gevonden word.
De visseryen zyn, behalven dat er een gewigtige han-
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del door gedréven word, van een groot en aanmerklyk nut voor de kustbewoners.
Zy bedienen er zig namelyk van tot voeder voor het vee. Schoon de winters hier zo
lang zyn, rékenen zy nogthans voor een stuk rundvee maar twee voeders hooi en
een voeder stroo en het overige voeder bekomen zy deels van wier of zeegras,
inzonderheid suco esculento en canaliculato, deels van vischkoppen, vinnen en
andere deelen, die zy anders niet kunnen gebrdiken. Dezen droogt men des zomers
en bewaart ze tot tegen den winter. De wyze van het vee met visch te voederen, is
de volgende: Zy koken de visch in water, doen 'er de graaten uit, en er dan de
zeewier in, en laten het zamen doorkoken. Eindelyk word alles te deeg onder een
gemengd en het vee voorgezet. Het is opmerklyk, dat het vee, ten minsten zo als
men hier beweerde, niet alleen veel, maar ook wélsmakende, melk van dit voeder
geeft. Ten minsten worden de inwoners hierdoor in staat gesteld, om eene groote
ménigte vee te houden, dewyl het hun nooit aan wier, en ook niet ligt aan
vischkoppen en aan Mort zal ontbréken.
Des voormiddags waren wy by Hegaasen aan het strand en op de omliggende
klippen, om natuurlyke zeldzaamheden te zoeken, maar de zee was te hoog, en de
wind te hévig, om in ons voornémen wél te slagen.
Ik had hier het vermaak, eenen ouden boer, den grootsten landman van dezen
oord, te zien. De koninglyke maatschappy der landhuishouding te Koppenhage had
hem ook, wegens zyne vlyt en zyne gemaakte inrigtingen, niet alleen de gouden
medaille toegeweezen, maar hem ook met eenen zilveren béker begiftigd. Hy
verdiende ook indedaad de eer dezer beloning, en hy verhaalde het my met eenen
yver, die zyn gevoel daarvan tot eere strekte. Schoon zelf geen vermogen hebbende,
had hy eene woeste streek lands genomen, welke hy niet alleen van tyd tot tyd met
de nodige gebouwen voorzien had, maar hy had ook een aanmerklyk stuk van de
zee gedempt, om zig een bebouwbaar land te verschaffen. De kaale en naakte
rotzen had hy met drasaarde bedekt, om er akkers van te maken, daar de natuur
geen ploeg veroorlooft in te dringen. Eenen grooten poel had hy droog gemaakt en
bebouwd, er alleenlyk zo veel water in latende, als hy voor zyne huishouding en
voor zynen akkerbouw nodig had. Hy had zig, met één woord, door zyne vlyt eenen
eigen bouwhof verschaft, daar hy, be-
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halven het nodig veevoeder, over de honderd tonnen koorn kon inzamelen, het welk
in dezen oord indedaad iets groots is. Zyn naam is NIELS JUSTERSEN EIDE, en ik zag
met vergenoeging, welk een byzondere agting zyne médeburgers hem beweezen.’
- Waarlyk die man verdiende geëerd te worden!

Vervolg der Handvesten van Nymegen, en andere onuitgegeevene
Charters, by de opening van den Blok ontdekt; met een byvoegzel
betrekkelyk tot de Convents of algemeene Landdagen, door de
Frankische Koningen en door de Duitsche Keiseren gehouden te
Nymegen. Te Nymegen by A. van Goor. Behalven het Voorbericht
en den Bladwyzer, 200 bladz. In gr. octavo.
By de uitgave van de Handvesten van Nymegen, voor eenige jaaren, gaf de
Verzamelaar dier Stukken te kennen, dat 'er in de Hoofdkerk dier Stad, in eene
zekere plaats, den Blok genaamd, nog verscheiden oude Staatspapieren bewaard
werden; welker mindere of meerdere gemeenmaaking hy nuttig oordeelde; des hy
(*)
wenschte, dat daartoe eenige gelegenheid gegeeven mogte worden . Aan deezen
wensch nu is, door een Raadsignaat van 5 July 1786, 14 Feb. 1787 en 15 Oct.
1788, voldaan. Men heeft vervolgens, onder de aldaar bewaarde Stukken, nog al
eenigen ontdekt, die slegts aan weinigen bekend waren; en is daarop te raade
geworden, om zodanige uit dezelven, die in 't byzonder de Stad raaken, ter drukperse
over te geeven, en als een Vervolg op de voorige verzameling, met eenige
nevensgaande aantekeningen, het licht te doen zien. Ze strekken, buiten het
algemeene nut dat soortgelyke Papieren in zekeren maate altoos verleenen, ten
beteren verstande van 's Lands oude geschiedenissen, bovenal ter meerdere
ophelderinge en bevestiginge van 't geen de Heer Smetius in zyn Chronyk van
(*)
Nymegen aangevoerd heeft ; te meer, daar verscheiden dier Stukken betrekkelyk
zyn tot 's Lands en Stads Regeering onder het Hertoglyk bewind, welks
overheerschende magt men niet zelden, hoewel niet altoos even gelukkig, poogde
te beteugelen. Zo vinden wy hier onder anderen eene bemiddeling van een geschil
tusschen Hertog Reinold

(*)
(*)

Zie als boven, bl. 123-129.
Zie als boven, bl. 123-129.
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den IV, en de Ridderen, Knechten en Steden des lands van Gelre en Graefschap
van Zutphen, in den jaare 1419; ter gelegenheid, dat deeze een onderling Verbond
geslooten hadden, waarin zy ook klaagden over het schenden hunner Voorregten;
als zynde zy in oeren Landrechten ende gewoenten, ende die Burgeren en de
Ingesetenen in de Steden in aire Stederechten ende Privilegien ende gewoenten
seer verkort. Met de vereffening der daar uit ontstaane oneenigheid, verklaarde de
Hertog, dat hy nymant archwillige noch te leder en hebben sal ome des Verbonts
wille, dat die Ridderen enz. onder sich gemaeckt en angegange hebben: en verder
gaf hy hun, in verscheiden opzichten, genoegen over hunne aangevoerde klagten.
Wel ter snede tekent hierop de Uitgeever het volgende aan.
‘Of schoon onder de Graven en Hertogen de eigentlijke Souverainiteit van dit
Gewest bij die Voorvorsten wel heeft geresideerd, hebben nochtans de vier
HOOFDSTEDEN, [naamlyk Nymegen, Roermonde, Zutphen en Arnhem,] immers zedert
de veertiende Eeuw, met en nevens de Hertogen, en voorts met RIDDEREN en
KNECHTEN, waarbij in het midden der vijftiende eeuw noch kwamen de
BANNERMEEREN, een merkelijk aandeel in het bewind van zaaken gehad. In zo verre,
dat ieder der vier Hoofdsteden de kleinere Steden, welke in de respective Quartieren
gevonden wierden, kwam te vervangen, en deze laatstgememelde niet anders, dan
bij enkele zeer gewigtige gelegenheden, ter Landdachfaart wierden verschreven.’
- Deeze aantekening wordt door eene laatere nader opgehelderd en bevestigd, ten
rechten verstande der in de Charters gewoone benaaminge van 's Lands Staaten,
als reproesentirende alle de Ondersaeten des Lands; van waar ook, na de aanstelling
der BANNERHEEREN, het volledige Opschrift der Vorstlyke Brieven aan de Staaten,
aldus luidt. ‘Den Welgeboren Edelen Erentfesten, Eersamen ende Voirsichtigen
onsen lieven getrouwen BANNERHEEREN, RIDDERSCHAP ende STEDEN onser
Hertochdoms Gelre ende Graiffschap Zutphen, reproesentirende die Staten van
densellven Landen, off hueren Gedeputeerden.’ - ‘Oudtijds naamlijk wierden, (gelyk
ons de Aantekenaar doet opmerken,) alle Vrijelieden of Vrijgeboorene van dit gewest,
die in het zelve geërft waren, geconvoceert of verschreven, wanneer de Furst eenige
Beede had te doen, dat is, te versoeken, dat men hem met geld of andere middelen
adsisteerde. Want de Furst had geen recht, schattingen of ongelden, buiten consent
sijner
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Ondersaaten in te voeren, en dus had hij noodig de bewilliging van die geenen,
welke in de Beeden te contribueeren hadden. Dan zulks heeft daarna verandering
ondergaan, niet alleen om dat in eene Vergadering van zoo veele menschen de
deliberatien ongemakkelijk, en de resolutien langzaam vielen, maar vooral om dat
niemand daggeld trok, en een iegelijk op sijn eigen beurs moest compareren, zo
dat veelen, die niet sterk geërft waren, en dus niet veel belang bij de contributien
hadden, niet gretig waren, om die Vergaderingen bij te woonen. Hierdoor is de
comparitie wegens het platte land gekomen tot weinige voornaame Geërfdens,
dewelke, als bezittende Heerlijkheden, dat is, goederen, waar aan eenig rechtsgebied
was vastgehecht, van den Furst te lheen, groot belang hadden, dat het land
behouden bleef, en die ook, wanneer het Gewest in nood was, ten respecte van
dezelve haare Lheengoederen, dienst moesten doen; onderscheiden in Ritteren,
welke door den Furst, wegens hunne persoonlijke verdiensten, of uit bijzondere
gunsten, tot dezen eerestand waren verheven, en Knechten of Knaapen, die met
den titul van Ridder niet waren vereert. En deze Beeden hebben de eerste oorzaak
gegeeven en den grondslag gelegt tot de Landdagen, die naderhand meer
geduurzaam zijn geworden, ten tijden der Hertogen Arnold en Adolph, zedert het
oprechten der verbonden in de jaaren 1418, 1436, 1441, 1471 en 1491, waar bij,
ten tijde van Hertog Arnold omtrent den jaare 1450, noch kwamen de Banner-Heeren,
die toen, uit aanmerkinge van derzelver meerder aanzien en bezittingen, sich boven
het verder gedeelte van de Ritteren en Knechten hebben begonnen te verheffen,
en eenen afzonderlijken stand uit te maken, hebbende alleen zo veel gezags in het
bestier des lands, als de gansche Ridderschap. Zie Fr. Sandius ad Consuetud. foud.
Gelrioe Tract. proelim. cap. 3. Terwijl bij de Steden overdragen was, dat ter
landdagfaert alleen compareren zouden de Magistraten met gezwoorene,
repraesenterende de alinge Gemeente.’
Wyders heeft de Uitgeever van dit Vervolg der Handvesten, ter deezer
gelegenheid, ook nog als een Byvoegzel aan 't licht gebragt, eene Verzameling van
Stukken uit de Annales Francorum Bertiniani, Fuldenses, Metenses, en andere
Charters, betrekkelyk tot de algemeene Landdagen, welke door de Frankische
Koningen, en naderhand door de Duitsche Keizeren, te Nijmegen gehouden zijn,
voornaamlijk in de jaaren 777, 806, 817, 821, 827, 830, 837, 838, 948, 1018,
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1039, benevens andere voorvallen tot op het jaar 1270. Deeze Verzameling, met
de daarby gevoegde aantekeningen, dient ten beteren verstande van verscheiden
gebeurtenissen van dien tyd, en strekt byzonder tot vermeerdering en opheldering
der Lyst van het verhandelde op het Keizerlyk Paleis, gevoegd agter de Handvesten,
bl. 335. - Nopens de hier gemelde Landdagen geeft ons de Uitgeever het volgende
berigt.
‘Men noemde deeze algemeene Land- dagen Campi Martii en Campi Madii, om
dat sij in de maanden Maart en Mai door de Frankische Koningen gehouden wierden.
Zie Vita S. Remigii apud Du Chesne, Tom. I. p. 525. B. Naderhand zijn zij Generalia
Placita genoemt, om dat sij ad Placitum Regis, na het welbehagen des Konings, op
alle tijden des jaars wierden beschreven. Op deeze Landdagen verschenen de
Hertogen, Graaven, Bisschoppen, Abten, de voornaamste Leenmannen en andere
Grooten. De Koningen ontfingen er veeltijds afgezondene van overheerde Gewesten,
en Gezanten van vreemde Mogendheden. Annales Bertiniani ad annum 777. Men
behandelde er de gemeene Landzaaken. Eginhardi Abb. Epist. LVII. apud Du
Chesne. Tom. II. p. 709. 's Lands Wetten wierden er gemaakt, die door de stem der
Koningen, en door de goedkeuring der Hertogen, Graaven, Bisschoppen en
Lheenmannen kracht kreegen. Leges Alamannor. in Titul & Epil. Geschillen tusschen
Hertogen, Graaven, Landen en Steden, wierden er ook door den Koning beslegt;
Schattingen uit overheerde Landschappen en jaarlyksche giften der onderzaaten
ontsangen. Eginhardi Annales ad ann. 758, 790. Fuldenses ad ann. 758. Annales
Francor. Bertiniani ad annos 833, 837.’
Voorts vindt de Leezer, buiten den Bladwyzer der zaaken, aan 't einde van dit
Stukje nog geplaatst eene Lyst der Handvesten en Charters, onder zekere Hoofden
gebragt en in tydorde geschikt, met aanwyzing waar dezelvon, zo in de vroegere
afgifte der Handvesten als in dit Vervolg, aan te treffen zyn: waardoor men het
begeerde gereedlyk kan naspooren.
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Iets rakende de Confiscatie of verbeurtverklaring van Goederen,
en wat ten deezen aanzien in den Landen van Utrecht,
overeenkomstig de Wetten, als van ouds Regtens is. Briefsgewyze
voorgesteld, door Janus Cornelisz., 1789. Behalven het Voorberigt
108 bladz. In gr. octavo.
Naar uitwyzen van dit Geschrift is 't baarblyklyk, dat de Confiscatie van goederen
oudtyds, vóór de invoering der strenge Placaaten van Keizer Karel de V, geen plaats
gehad heeft in de Stad, Steden of Landen van Utrecht; maar dat dezelve door dien
Keizer, na dat hem het Gebied was opgedraagen, uit het Romeinsche Regt
overgenomen, via facti alleen, door eene eigendunkelyke interpretatie, in den
Gestichte van Utrecht, willekeurig ingevoerd is. By de geschiedkundige ontvouwing
hier van voegt de Schryver zyne bedenkingen wegens het haatlyke en gevaarlyke
dier wederregtlyke handelinge, met nevensgaande aanmerkingen over de laatere
omstandigheden; waaruit hy afleidt, dat 'er, de Burgers en Ingezetenen van Stad
en Steden, als mede die van de geheele Provincie, en door 't aangaan van de Unie,
en door de Vrede van 't Jaar 1648, in hunne oude regten, welherbragte Costumen
en Voorregten hersteld zynde, geene Consiscatie van goederen, Regtens, plaats
hebben kan. Het een en 't ander, door den Schryver deswegens aangevoerd, vordert
de overweeging van hun, die verschillend over dit onderwerp denken. - Wanneer
men het onbestaanbaare dier Regtspleeginge met de Vryheid nagaat, moet men
zig waarlyk verwonderen, dat deeze verbeurdverklaaring van goederen, in eene
mindere of meerdere maate, zo lang stand gehouden heeft, en nog hier en daar
standhoudt, in 't vrygevogten Nederland. 't Liep zelfs in Holland aan tot in 't Jaar
1732, eer dezelve geheel afgeschaft wierd, welk voorbeeld Zeeland in 't Jaar 1735
volgde. Men besloot 'er toe, gelyk de Staaten zig uitdrukken, ‘om niet alleen te doen
cesseeren alle onzeekerheid omtrent dit stuk en de Disputen welke daaruit konnen
rysen, maar vooral om weg te nemen de inconvenienten, waaraan het zelve, boven
alle andere Crimineele straffe, subject is, en te voorkomen het misbruik dat daar
van gemaakt kan worden.’ Zulks deed hen statueeren, ‘dat 'er voortaan geen
Confiscatie van goederen in het geheel of ten deele zal mogen worden gedecerneerd,
het zy by de Hoven van Justitie
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of by eenige andere Rechtbank der Provincie, om welke oorzaak of Delict het ook
zoude mogen wezen, groot of klein, geen altoos uitgezondert, en zelfs niet het
Crimen perduellionis of loesoe Majestatis.’ - 't Is eenigermaate vreemd, dat ook
Utrecht in die dagen niet openlyk in dat voetspoor getreeden is; te meer, daar de
Staaten dier Provincie, al honderd jaaren vroeger, zo over dit Stuk dagten. ‘Haar
Ed. Mog. naamlyk waren,’ gelyk onze Schryver in dit Stukje aantekent, reeds in 't
Jaar 1629, ‘ernstig bedagt geweest om de Confiscatie van goederen geheel af te
schaffen, waar toe zij een expres point van beschrijving gemaakt hebben, en op
welke point, te vinden in de Notulen van Staat van den 18 February 1629,
geresolveert is, Alsse: op 't 15 Artikel van Beschryving. Is NA RYPE DELIBERATIE
HIEROP IN 'T LANGE GEHOUDEN, verklaart en geresolveert, dat de CONFISCATIE van
goederen voortaan cesseren zal, en dat men zal committeeren, omme dien
aangaande eene bekwaame ordere te beraamen, en ter naaster beschryving daar
van raport te doen.’ - En deeze Resolutie komt hier bovenal in overweeging. Janus
Cornelisz. houdt dezelve voor een vastgesteld Staatsbesluit, dat ten dien tyde, en
nog laater, wel degelyk kragt gehad heeft, en nog heden, naar Regten, van kragt
behoort te zyn. Zulks beweert onze Schryver, in 't laatste gedeelte van dit Geschrift
opzetlyk, met wederlegging der gedagten van de zodanigen, ‘die, zints eenigen
korten tyd, bedenkelykheid hebben beginnen te maken, over de voorsz. Staats
Resolutie, en dezelve beschouwd willen hebben als kragteloos; en wel, om dat
dezelve, of in de Memoriale of Registers van den Hove niet zoude gevonden worden,
en daarom zoude behoren tot die zaken en stukken, waaromtrent men zoude
gehouden zyn, zig te reguleren Conform en naar dispositie van 't geschreven recht.’

Zaaken van Staat en Oorlog, betreffende de Vereenigde
Nederlanden, zedert het begin van het jaar 1780. Zevende en Agtste
Deel. Te Amsterdam by J. Allart, 1790. Behalven het Voorwerk 659
bladz. in gr. octavo.
De aanhoudende vlyt van 't verzamelen der Staatsstukken, nopens het voorgevallene
hier te Lande, zedert het begin van 't jaar 1780, houdt het belang van dit Werk zeer
wel staande; en deeze twee laatst afgegecvene Deelen behelzen verscheiden
Papieren, welken ons 's Lands Defensieweezen, te Water en te
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Land, met de daaromtrent gehouden besognes, geopperde plans en genomen
maatregels, ophelderen. Men is, met de afgifte hier van, wel eenigzins afgeweeken,
van de anders in 't oog gehouden tydorde; dan de daar door vervroegde mededeeling
van Papieren, raakende den staat der zaaken, in 't jaar 1789, die zekerlyk
opmerkingswaardig zyn, zal den Liefhebberen dit mangel van tydorde gereedlyk
over 't hoofd doen zlen.

Muzykaal Konst Woordenboek. Behelzende verklaaringen van, als
mede het gebruik en de kracht der, Konstwoorden, die in de Muzijk
voorkoomen. Door J. Verschuere Reynvaan. J.U.D. Tweede Deels
eerste Stuk. Te Amsterdam, Middelburg en Vlissingen, by W. Brave,
W. Keel, en J. Nortier, 1790. In gr. oct. 196 bl.
(*)

In de uitvoering beantwoordt dit Stuk volkomen aan die van het eerste Deel , des
wy te over reden hebben, om het gebruik van dit Woordenboek te blyven aanpryzen
aan allen, die de Muzykaale kundigheden eenigzins ter harte neemen; nadien zy,
't zy ze daadlyk die uitlokkende Kunst beoefenen, of derzelver streelende klanken
met een gevoelig vermaak aanhooren, hierin verscheiden ophelderingen ontmoeten,
die hen het beoogde veeler Muzykaale uitdrukkingen grondig leeren kennen. Tot
eene nieuwe proeve daarvan, dient 's Mans volgende onderrigting, wegens het
woord Harmonie, dat zo veel zegt als Samenstemming, of Overeenkomst van
verscheiden Stemmen, als mede Zoetluidigheid, enz.
Hy merkt deswegens vooraf aan, dat alle Muzyk, die wel samengesteld is,
Harmonie genaamd kan worden: maar dat de konstige Harmonie, bepaaldlyk zulk
eene samenstelling is waarvan de Geluiden met Dis- en Consonanten wyslyk
doorweven zyn, het welk aan de Muzyk eene destigheid byzet, waar voor de
hedendaagsche Brillante Muzyk, hoe fraai ook, by verstandige kenners moet
onderdoen. 't Is, voegt hy 'er by, te bejammeren, dat dees overheerlyke vond zo
deerlyk thans verwaarloosd, en uit het oog verlooren wordt. daar 'er uit deeze twee
soorten eene derde, die alles overtressen zou, gebooren kon worden. - Wyders
meldt hy ons, dat een Monnik, met naame Dunstan, naderband Bisschop van
Kanterbury, den weg gebaand heeft, tot de samenstelling onzer Musykaale Harmonie.
Deeze vergastte, volgens het berigt van den Heer REYNVAAN, omtrent het jaar 940,
het eerste de Muzyklief hebbers met eene vierstemmige Muzyk, waarin de
Veelstemmige Muzyk en Harmonie haare geboorte gevonden heeft: zo dat hem de
uitvinding van deezen vond, die den Ouden onbekend was, te danken zy.
‘Wij leezen wel, (dus vervolgt onze Autheur,) dat de Ouden ook eene soort van
Vierstemmige Muzijk hadden: doch het

(*)

Zie boven bl. 106.
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schijnt, dat die meikelijk hierin van deeze verschillende was. Zij onderscheidden de
stemmen, naar den vierderhanden staat des menschlijken Ouderdoms. Dit wijst de
benaaming van haar Pijpwerk uit. Eenigen hebben aangemerkt uit ARISTOXENUS,
dat de Pijpen in vier soorten verdeeld waren; slaande op de Maagdenkeel,
Jeugdstem, Mannentoon en Holstrot; overeenkoomende met die Partijen, welken
in de oude tijden genoemd wierden Superius, Tenor, Triplum en Quadruplum. - Die
van Alexandrijen gebruikten Fluiten; die zij Maagdenpijpen, Jongensfluiten en
Mannenfluiten noemden: welker eene soort de Volstemmige, de andere de
Overvolstemmige, geheeten werd.
Zij hebben ook eenige kennis gehad van de samenklanken; die de Oudheid stelt,
van PYTHAGORAS, door de hamerslagen op een smids Aanbeeld, toevalliglijk ontdekt
te weezen. Toen is de grond, waarop onze Intervallen gebouwd zijn, geleid. Het
Octaaf, de Quint en de Quart, althans, was bij hen hierdoor bekend geraakt; maar
of de Sext en Ters bij hen bekend waren, dit wordt voor- en tegengesprooken. Zij
hadden eenen Accoordzang, die in het samenvoegen der Menschenstemme met
speeltuigen bestond; 't zij met Pijpen, 't zij met Snaarenspel; waarbij zij deeze
samenklanken bezigden; doch alleenlijk maar op de Speeltuigen, terwijl de
Menschenstem eenvoudiglijk de Zangwijs volgde; die altijd zoo gericht of gesterkt
was, dat zij met genoegzaame klaarheid boven het Tuigwerkelijke geluid doorsloege.
De Trommel en Tambourijn kan hun ook verstrekt hebben tot een Grond of Bas.
Vergelijkt 1 Sam. 18. vs. 6. Ps. 68. vs. 26. enz. Even als bovengemelde Fluiten,
gehaamd de Mannentoon en Holstrot; waartegen dan de Fluiten, genoemd de
Maagdenkeel en Jeugdstem, doorstraalden of predomineerden.
Bij de Ouden was ook eene soort van Accoordzang, waarin eene samenstemming
van veele Zangeren te gelijk, met verscheide Keelen, gehoord werd, in gebruik.
PLATO zegt: “De Accoordzang is een evendragtige val en stand van twee of meer
Stemmen; in hoogte en laagte verschillende.” Een ander laat zich wederom dus uit:
“De Zangkonst, mengen de schelle en grove, mitsgaders snelle en traage klanken
te samen, voltooid, door verschillende Keelen, en welluidende Accoordstemmen.”
- Hieruit besluit men zekerlijk, dat men, van ouds, met verscheidene Stemmen, (als
daar zijn de Onderstem en Bovenstem, en wat zich daar meer tusschen voegen
kan,) in Accoord gezongen hebbe, en zoodanig de veelheid der Stemmen, schoon
in aart verschillende, weeten samen te voegen, dat echter de Welluidenheid bewaard,
en nergens de Zangwijs geschonden zij. Dit drukte SENECA, in eenen zijner Brieven,
zeer leevendig uit. Zeggende; “ziet gij niet, uit hoe veele Stemmen het Zangkoor
bestaê? En echter wordt uit alle die Stemmen, één Klank gebooren. Deeze is, alhier
schelklinkende, geene grof en zwaar; eene andere middelbaar. De Vrouwen voegen
de haare bij die der Mannen. De Pijpen mengen 'er zich onder. Elke Stem blijft in 't
bijzon-
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der, gedooken; terwijl aller, in 't gemeen, doorsteekt.” - Zij hadden ook een
Eénstemmig Gezang. Dit zal denkelijk geweest zijn van Stemmen, die even sijn of
grof waren, niet in hoogte of laagte verschillende. Even zoo met de Speeltuigen. Dit
was geschikt voor ernsthaftige onderwerpen, daar de Veelstemmige Accoordzang
meer te passe kwam bij Vreugdetijden. Ziet, in het breede, hier over, naar VAN TIL,
Zang- en Speelkenst der Hebreen, pag. 137-146; welker naarleezing hiervan
overwaardig is.
Zoude men hier, uit het eene en andere, niet kunnen opmaaken, dat deeze
Gezangen geweest zijn Eéntoonige Wijzen. enkelijk verschillende in de hoogte en
laagte der Stemmen? De een zingt, hoog en fijn; een ander middelbaar; dees
wederom wat laager; geene grof en laag, enz. Hieronder zullen zich mede de
Speeltuigen gevoegd hebben, naar de hoogte of laagte der Stemmen: te weeten;
bij eene hooge fijne Maagdenstem eene Maagdenpijp of Fluit; bij eene middelbaare
Jongens of Jeugdstem eene Jongensfluit; bij eene grove Mannenstem eene
Mannen-fluit; bij eene laage en heel grove stem, eene Fluit, slaande op de Holstrot.
Elke Stem beproefd zijnde, tot welke Klassis zij behoorde, met evenredigheid van
Speeltuigen, zoo kon eene groote menigte dus gezongen, en den Accoordzang
uitgemaakt hebben. Vergelijkt hier mede het geen men bij VAN TIL leest. pag. 524:
te weeten; “dat de Menschenstemmen, in 't Octaaf alleen verschillende, geen
verandering geeven; als maar, de Mannenen Vrouwenstemmen gepaard zijnde, de
Zangers in de greepen op de maaten gelijkelijk voordgaan.” En ROUSSEAU zegt, in
zijne Dictionaire de Musique, pag. 173, bij den term CONCERT, met ronde woorden,
(*)
“dat de Muzijk dar Ouden enkelijk bestond Unissons of Octaafsgewijze .”
Zij hadden geene Maatverdeeling, gelijk wij hebben: want die is van eene vrij
laatere uitvinding. Zij lieten de greepen, of sijllaben, met de Toonen evendragtiglijk
voortgaan. Nooit ging een Zanger over van den eenen Toon tot den anderen, of hij
ging ook voort met zijne Tekstwoorden: zoo dat elke Toon zijne greep, en elke greep
haaren eigenen Toon hadde; samen gelijk afloopende, tot dat zij beiden in eenen
bekwaamen stemval eindigden; zettende de voetmaat zelve haar den tijd, dien zij
in 't uitbrengen van elken greep toebrengen moest; te vreeden zijnde met
eenvouwdige geluiden. Voorwaar eenvouwdiglijk, doch zeker. Ziet VAN TIL, pag. 40
en 133.
“Men moet,” zegt zeker Schrijver, en wel maar van de voorleedene Eeuw, “de
Muzijk en het Accoordgezang niet ondereen vermengen. Een Accoordgezang bestaat
in ééne stemme, al is

(*)

Dit noemde men Antiphonie en Homophonie. ‘De Grieken gaven den naam van Antiphonie
aan zekere Muzijk, die uitgevoerd werd door verscheidene Stemmen of Speeltuigen, één of
twee Octaaven van malkander verschillende: in tegenstelling van die, welke Unissonswijze
werd, uitgevoerd, en welke geheeten werd Homophonie.’
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het, dat 'er veele Persoonen met malkanderen zingen; het zij dat de stemmen allen
gelijk hoog zijn, of dat ze een Octaaf of minder trappen van malkanderen verschillen:
als zij maar geduuriglijk gelijk wijd met malkanderen gaan; gelijk Vrouwenen
Kinderstemmen een Oclaaf hooger zijn, dan Manstemmen. Zoo zijn ook de
gemengelde Registers in de Orgelen, als Sexquislter, Quint, Tertiaan, en diergelijken;
al is het, dat 'er twee of drie geluiden in zijn, die eene Sext, Quint en Tertie
verschiden; zoo kan het nogtans niet anders dan voor ééne stemme gerekerd
worden, om dat ze geduuriglijk gelijk wijd met malkanderen gaan: en zoo vereenigen
en smelten deeze geluiden als in één; en is alzoo maar ééne Stem. - Eene Muzijk
bestaat in veele stemmen, die, in zekere orde, van malkanderen af-, en naar
malkanderen toe-, en met malkanderen gaan. Dat de stemmen van malkanderen
af- en naar malkanderen toegaan, dat maakt het zeive tot eene Muzijk. Maar zij
moogen ook met malkanderen gaan. Nogtans, als de stemmen al te veel, en dat
gelijk wijd, of gelijk veel, verschillende met elkanderen op- en nedergaan, zo wordt
het tot een Accoordgezang; en, hoe de stemmen of partijen aangenaamer en meer
overéénkomende zijn, hoe het eerder een Accoordgezang is.”
Uit welk gezeide men kan naargaan, wat de Ouden verstaan wilden hebben door
het Accoordgezang, en dat ons Psalmgezang een soort van dat Accoordgezang
zij. Ziet verder KLAAS DOUWENS, Grondig onderzoek van de toonen der Muzijk,
gedrukt te Franeker bij ADRIAAN HEINS, in den jaare 1699. pag. 43.’

Taal- Dicht- en Letterkundig Magazyn, of Verzaameling van
Verhandelingen, de Taal- Dicht- en Letterkunde betreffende; ten
nutte onzer Dichtlievende Landgenooten byeen vergadert en
uitgegeeven, door G. Brender à Brandis. Vierde Dal. Te Amsterdam
by H. Keyzer, 1790. In gr. octavo, 362 bladz.
Naar gewoonte levert dit Magazyn, den Liefhebberen deezer oefeningen, weder
eene groote verscheidenheid van behandelde onderwerpen, die hunnen
onderzoeklust bezig houden, of hunnen smaak voor stukjes van Vernuft streelen
kunnen. - Jonge Dichters verkrygen hier leerzaame onderrigtingen wegens het
rechte gebruik der Epitheta, of byvoeglyke naamwoorden, die maar al te dikwyls
met te weinig oordeel geplaatst worden; als mede nopens het spaarzaame gebruik
der Syncope, of wel der uitlaatinge eener lettergreepe in 't midden van een woord,
dat dikwerf eene ongevallige hardheid heeft. En een gesprek over de waarde van
het Rym zal eenigermaate kunnen dienen, om hen aan te moedigen tot meerder
opmerkzaamheid, op het voordeel van Rymlooze Maatgedichten, boven de
eentoonige Rymklanken, vooral in Stukken van weezenlyk belang, daar het
Dichtkundige, zonder aan 't slaassche Rym gebonden te weezen,
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zyne vrye werking behoort te kunnen oesenen. - Voor hun die zich byzonder op de
Nederduitsche Taalkunde toeleggen, is hier op nieuw voorraad in eene reeks van
gemengde aanmerkingen; gaande over zodanige woorden, welker vroegere
betekenissen thans zeldzaam geworden, of ook wel genoegzaam vergeeten zyn.
Tot deezen tak behooren ook eenige nadere bedenkingen over den uitgang nisse,
en de afleiding der woorden met dien uitgang; waarin derzelver Schryver zyn
(*)
voorheen deswegens beweerd gevoelen nader opheldert en bevestigt. - Schept
iemand meer behaagen in 't leezen van gezette Verhandelingen over Letterkundige
Onderwerpen, hy ontmoet in deezen eene uitgewerkte Redenvoering over het
oogmerk en nut van de beoefening der Algemeene Geschiedenis; mitsgaders een
leerzaam Tafereel der oude Dichtkunst en Dichters, 't welk ons eerst de Dichtkunst
in 't algemeen in haaren oorsprong schetst, en vervolgens onder 't oog brengt, hoe
dezelve geoefend zy onder de Hebreen, de Kelten en de Grieken; doch ten aanzien
der laatstgenoemden is het voor tegenwoordig bepaald tot de beginzelen der
Dichtkunst van dat Volk; welks dichtkundige roem eigenlyk eerst aanvangt met
Homerus, wiens dichtgeest vervolgens afgemaald zal worden. - Voorts behelst dit
Deel nog een aantal van Stukjes van Vernuft en Gedichten, mitsgaders een ontwerp
van eene Leevensbeschryving der Dichteren; strekkende ter aanduidinge van 't
geen men in zulk eene Leevensbeschryving, zal dezelve eene weezenlyke nuttigheid
hebben, behoort gade te slaan. - Men geeft ons hier wyders nog een berigt van de
opkomst van een Dichtgenootschap te Marokko, 't welk toont, dat men ook daar
belang begint te stellen in 't aanmoedigen der Dichtkunde. - En laatstlyk kunnen wy
niet voorby nog wat bepaalder gewag te maaken, van eene alhier medegedeelde
Vertaaling der Fabelen van den letter, en dichtkundigen Spanjaard, Don Thomas
de IJriarto. Ze komen, terwyl ze de eerste eigenlyke Fabelen der Spanjaarden zyn,
voor als Stukjes van een goeden Smaak, die byzonder geschikt zyn, om en Schryvers
en Leezers nuttige lessen in te boezemen. Zulks noopte den Heer Bestuchef
dezelven uit het Spaansch in het Hoogduitsch over te brengen, en men heeft hier
deeze Hoogduitsche vertaaling gevolgd; geevende ter proeve van de zeven en
zestig Fabelen, uit welken de geheele verzameling bestaat, een aantal van vyftien
Fabelen, welken de vertaaling der overigen aanmoedigen. Men oordeele hierover
eenigermaate uit de twee volgende Fabelen.

De klimöp en de thijm.
‘Ik las, doch weet niet meer waar, dat de Klimöp eens, in de taale der Kruiden,
spottende zeide, tegen de Thijm, die onder haar groeide; wees gegroet, waarde
vriend Thijm! Het doet

(*)

Zie N. Alg. Vad. Letteroef. IV. D. bl. 211.
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mij leed, dat gij zo laag staat. Gij zijt welriekender dan alle de Planten, die in deezen
omtrek zijn, en evenwel hebt gij de magt niet, om u meer dan een halven span boven
de aarde te verheffen!
Lieve vriendin, antwoordde de Thijm, het is waar ik ben klein, doch ik groei buiten
vreemden hulp. Maar ik heb nog meer medelijden met u; want hoe stout gij ook daar
uit de hoogte spreekt, zo zoudt gij u zelven toch niet eens een halven span kunnen
verheffen, indien gij niet tegen den Muur opkroopt.
Wanneer ik Mannetjes zie die op andere Geleerden steunen; een paar Nooten of
een Voorredentje maaken, en zich dan reeds voor Schrijvers houden; dan ben ik
altijd belust, om hen de Fabel van de Klimöp en den Thijm te verhaalen.’

De twee konijnen.
‘Door een klein dun boschjen liep een Konijn, door twee Honden vervolgd. Een
zijner Kameraaden, die hem uit zijn Hol tegen kwam, schreeuwde hem toe: hou op,
hou op broeder! Wat is 'er te doen?
Ei wat zou 'er te doen zijn, antwoordde de eerste: twee vervloekte Windhonden
vervolgen mij, en hadden mij bijna gegreepen.
Ja zeker! zeide de ander, daar zie ik ze loopen. Maar.... dat zijn geen Windhonden!
- Wel! wat zijn het dan? - Ho! het zijn Poedels.
Wat? - Poedels waren het? - Nu waarlijk gij moet ze al wel kennen! Windhonden
waren het! Ik moet ze ten minsten wel gezien hebben.
Ach! zwijg toch stil, gij verstaat u daar niet op. - Ik zeg u, dat het Poedels waren;
en al was het duizendmaal - het zijn Poedels en blijven Poedels, gij moogt praaten
wat gij wilt. Onder deezen twist werden beide Konijnen van de Honden overvallen, en
gevangen.
Geleerden! gij die dikmaals om beuzelingen twist, en de gewigtigste zaaken vergeet;
denkt toch aan de twee Konijnen!’

Aardryks. Geschied- en Koophandelkundige Atlas van Europa. Te
Dordrecht by de Leeuw en Krap, 1790. Eerste aflevering 3 bladen
in Folio.
Men heeft zich in deeze Bladen voorgesteld, met een opslag van het oog, aan den
Leezer een algemeen denkbeeld, van
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den tegenwoordigen Staat en Geschiedenis van elk Land in ons Waerelddeel, te
geeven. Hier toe zyn de Bladen als Kaarten gedrukt, en elke Kaart is in zo veele
vakken verdeeld, als de onderscheiden voornaamste byzonderheden van een Land
vorderen, namenlyk: deszelfs Grenzen, Uitgestrektheid, Verdeeling, Regeeringsvorm,
Regenten, Volkrykheid, Inkomsten en Belastingen, Godsdienst en Geestelykheid,
Koophandel en Zeevaart, Landbouw, Visscheryën, Luchtsgesteldheid,
Voortbrengzels, Fabryken en Trafyken, Kunsten en Wetenschappen, Munten, Maaten
en Gewigten, Postwezen, Steden, Eilanden, Rivieren, Kaapen, Bergen, Aart en Taal
der Natie, Adelstand, enz. Zeker een uitgebreid Plan, doch dat men ras ziet, dat
zeer verkort uitgewerkt moet worden, wanneer één enkel blad voor een geheel Ryk
moet dienen. De afgegeevene bevatten 1) Deenemarken en Noorwegen. 2)
Zweeden, en 3) Rusland, uit welke men de volgende reeds kan beöordeelen.
Daar 'er, ten opzichte van Rusland, in deeze Kaart zelve gemeld wordt, dat dit
Ryk circa 500 Steden heest, kan men opmaaken, hoe weinig de volgende
Beschryving ten deezen opzichte zegt. Moscou is de Hoofdstad. Zy is de grootste
van Europa. ‘St. Petersburg, Residentie en voornaame Handel- en Havenstad.
Voords Fredrikshaven, Wyborg, Narva, Riga, Habsal, Pernau, alle Havensteden
aan de Oostzee. Archangel aan de Witte Zee, Kola aan de Yszee, enz.’ - Hoe
schraal, hoe weinig onderrichtend, hoe onbepaald is dit Artykel? en dit zal evenwel
één der Handleidingen zyn, door welke de AARDRYKSKUNDE, op de bevattelykste en
tevens gemakkelykste wyze, kan geleerd worden!
Ook de andere Artykelen zyn niet beter bewerkt, en schynen met al te veel haast
afgeschreven. Dus zegt men, betrekkelyk de Russische Munten: ‘Een Kopeken is
een koper stuk geld, en een honderdste gedeelte van een Roebel, circa 50 st. Holl.’
Zou men hier niet uit opmaaken, dat een Kopeken 50 st. waardig was? - Intusschen
staat 'er, weinig regels laager, meer naar waarheid, ‘Een Roebel wordt op 45 stuivers
Hollands gerekend.’ Dit verschilt reeds 5 st. op de Roebel, en wordt stellig gezegd,
daar het onbepaald had moeten blyven; of ten minsten met elkander had moeten
strooken. Van de Poltins wordt niet gemeld, of het gouden of zilveren Spetien zyn,
dat voor onkundige Leezers wel had mogen geschieden.
Zo dra wy eenige meerdere waarde in de volgende Bladen bespeuren, zullen wy
den Schryver of Corrector verzoeken, om zyne Taal te verbeeteren. Op veele
plaatsen vinden wy dat Hy in de geslagten, vooräl, in den eersten naamval, zondigt.
Dus leest men by hem: ‘Den oorsprong der Russen is zeer onzeker,’ in plaatze van
de oorsprong. ‘IWAN de I smeet het juk af, en lag de grond: voor den grond. enz.’
Ook de styl zou aan veele beschaaving onderhevig zyn: doch wy raaden den
Schryver met de verbetering der zaaken het eerst te beginnen.
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De verrezen Gulliver, behelzende de zonderlinge reizen en
avontuuren, van den Baron van Munckhausen in Rusland, Ysland,
Turkye, Egipte, Gibralter, in de Kaspische, Middelandische en
Atlantische Zeeën, en door het middenpunt van den berg Etna naa
de Zuidzee: als mede, het verhaal van zyne reis naar de Maan en
de Hondstar, en de Burgerlyke en Staatkundige gesteldheid aldaar;
met veele byzonderheden van Wezens met kookende maagen, die
men hier gewoon is Menschen te noemen enz. enz. Naar den
vyfden druk, uit het Engelsch vertaald Met Plaaten. Te Huaheine
by Omai, 's Landsdrukker, 1790. In oct. 236 bladz.
Lief hebbers van wonderbaare gevallen kunnen in dit werkje hunnen leeslust voldoen,
indien denzelven maar niet gestoord wordt, door het al te wonderbaare van veele;
of door de herinnering aan zommigen, die zy reeds, in andere werkjes van dien
aart, geleezen hebben. De Baron van MUNCKHAUSEN is zynen Drukker OMAI in het
reizen de baas: nu, het voegt ook wel dat de Autheur iets meer weet dan zynen
Drukker; want waarom zou de laatste anders den eersten, het zo wel verdiend
wondend Copygeld betaalen? Zyne vertelsels zyn niet onaartig, en men heeft zelfs
ongeloovige Lieden die lagchen kunnen, wanneer zy een Paard aan den weêrhaan
van een Kerktooren des avonds zien vast maaken, om dat het Dorp tot zoo hoog
met sneeuw bedekt is; dat den volgenden morgen, gesmolten zynde, den Reiziger
noodzaakt, om met een Pistool het toom stuk te schieten, ten einde het paard by
hem op het Kerkhof te doen nederdaalen. Het geval, op bl. 67 voorgesteld, is, zedert
de laatste mededeeling, toch eenigzins verminkt, of door de Huaheinsche Correctors
niet naauwkeurig genoeg met het origineel vergeleeken. De Baron had eigenlyk,
op den terug togt, die hy naar de Maan, om zyn byl, gedaan heeft, en wel naa zynen
val, meer dan negen vademen diep in de aarde, eerst naar huis moeten loopen, om
zyn byl te haalen; om vervolgens zich zelve daar mede uit den grond te graaven.
Dan, dit is eene kleinigheid: de Baron, in alles de waarheid betrachtende, heeft
mogelyk die laatste omstandigheid wat loogenachtig gevonden, en dezelve daarom
met opzet veranderd! Doch, dit is enkel eene gissing.
Voor het overige verblyden wy ons, over de uitbreiding onzer taale op Huaheine,
en over de vorderingen, welke OMAI dààr in de Drukkunst gemaakt heeft. Om de
waarheid te zeggen, wy hadden, zedert wy hem met Kapitein COOK verlieten, niet
veel goede gedachten van den man. Doch het verheugt ons altyd wanneer de lieden
zich beteren. Intusschen twyfelen wy niet, of hy zal zyne Hollandsche
Correspondenten van een genoegzame menigte Exemplaaren voorzien hebben:
nadien het weinig lieden schikt, om ze by hem te komen koopen.
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Nieuwe Algemeene Vaderlandsche
Letter-oefeningen.
Bybel der Natuur, ontworpen door den Hoogleeraar J.J.
Scheuchzer, in het Nederduitsch overgezet en vermeerderd, door
L. Meijer S.S.Th. Dr. en Prof. Ordin. te Franeker, enz. IX. Deel. Te
Amsterdam by M. de Bruyn, 1790. In gr. octavo, 732 bladz.
Uitlegkundige Liefhebbers, die in 't doorbladeren der Bybelboeken meermaels het
nut van 't beoefenen der Natuurkunde in 't algemeen, en van dat der Natuurlyke
Historie in 't byzonder, ondervinden, hebben het genoegen, dat de Hoogleeraer
Meijer zynen arbeid, in de verdere voltooijing van dit Werk, blyft voortzetten. Het
thans afgegeven Deel gaet, over de voornaemste byzonderheden, welke, met opzicht
tot dezen taek, in het Boek der Spreuken, den Prediker en 't Hoogelied, mitsgaders
in de Godspraken van Jesaia, opmerking vorderen. Verscheiden voorstellingen van,
en zinspelingen op, Natuurlyke verschynzelen en uitwerkingen, worden hier op ene
leerzame wyze ontvouwd; waerdoor deze en gene plaetzen, op omstandigheden
van dien aert doelende, gereeder te verstaen zyn, dan ze, buiten behulp der
Natuurkunde, begrepen zouden worden. - Tot een nieuw voorbeeld daervan strekke
het geen hier bygebragt wordt, ter ophelderinge van 't zeggen des
Spreukenschryvers, Hoofdst. XXV. 13. Een getrouw gezandt is den geenen die hem
zenden, als de koude van de sneeuw ten tijde des oogsts; want hij verkwikt zijnen
Heer. Zodanig eene spreuk heeft, in den eersten opslag, een vreemd voorkomen,
maer derzelver nadruk vertoont zich terstond, zo dra men bezeft, welk een
verkwikkend genot het gebruik van verkoelend sneeuwwater den aemechtigen
Oosterling verleende. Zie hier het geen ons de Hoogleeraer Scheuchzer deswegens
onder 't oog brengt.
‘Men moet hierbij niet denken, of zich verbeelden, dat 'er des zomers in Palestina
sneeuw zou vallen, want dat gewest is 'er veel te heet toe: zelfs in den winter blijft
de
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gevallen sneeuw daar zoo lang niet leggen, als by ons in Europa. Het valt dus
waarschijnlijk, dat SALOMO hier het oog gehad hebbe op de door kunst gemaakte
sneeuw- en ijsgroeven, die men gewoon was daar aan te leggen, om, in het heete
van den zomer, a la glace, gelijk men zegt, te drinken: hoedanige door sneeuw en
ijs verkoelde dranken, in Italie, Spanje en Frankrijk, onder groote lieden, niet zelden
gebruikt worden. Opzetlijk bedien ik mij hier van die Fransche uitdrukking a la glace;
want het Hebreeuwsche woord  הנצbetekent eigenlijk iets dat spits en scherp of
stekend is, waarom het van zommigen door cuspidem nivis sneeuwpunten of ook
door ijskegels vertaald en verklaard word. Men zou נלש תנצ, de koude van de sneeuw,
door sneeuw- of ijs-koud water kunnen vertaalen, hoedanig men door de kunst uit
zouten, en voornaamelijk het Ammoniak-zout, bereiden kan.’ - By deze bedenking
van den Autheur voegt de Hoogleeraer Meijer het volgende.
‘Op die zelfde wijze als SCHEUCHZER hier deeze woorden verklaart, worden ze
ook bij HARMER in zijne Waarnemingen over 't Oosten, bl. 163, en PANZER, die ook
ESKUCHE Erlauter. 1 Th. p. 88, als een getuige van die gewoonte aanhaalt, in de
Aanmerkingen op NELSONS Antideist. Bibel, en anderen, verklaard. Dit is zeker, dat
de sneeuw, die in den oogst- en zomertijd voor de graanen, voor menschen en vee,
nog meer dan de regen, tot nadeel strekken zou, hier in de gemaakte vergelijking
iets, dat aangenaam en verkwikkend is, moet uitdrukken. En dit leidt ons tot de
afgekoelde en verkoelende dranken, die ter verkwikking in de zomersche hitte, door
middel of het inmengsel van sneeuw, gemaakt wierden. - “In de plaats van onze
ijskelders,” zegt MICHAELIS, in de Aanmerking op deeze woorden, “uit welken wij des
zomers ijs haalen, om de dranken te verkoelen, gebruikte men, in het noordelijk
deel van Palestina, de sneeuw van den Libanon, die op éénen van deszelss toppen,
het geheel jaar door, niet verminderd wierd. Alhoewel nu ook het meeste daarvan,
gelijk men lichtelijk denken kan, onderweegs smolt, wordt echter met het weinige,
dat 'er in den korf nog bleef, de tijding vergeleeken, die een getrouw gezandt zijnen
Meester brengt.”
Hier wordt het ondertusschen onbepaald gelaaten, of men de dranken slechts,
door ze in de sneeuw te zetten, hoedanig men thans met de wijnvlesschen doet,
verkoeld, dan of men 'er ook sneeuw onder gemengd hebbe, en deeze
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dus ook mede gedronken hebbe. Nopens beide deeze manieren vertoont FABER,
in zijne 56ste Aanmerking op HARMER l.c., een hooge oudheid onder de Grieken,
uit ATHENAEUS L. III, die uit een boek van STRATTIS dit aanhaalt: “Warmen wijn wil
niemand gaarne drinken, maar wel in bronnen (of waterbakken) verkoelden of met
sneeuw gemengden.” - Dog SALOMO, dus vervolgt FABER, schijnt hieraan niet gedagt
te hebben; hij zou zich anders natuurlijker dus uitgedrukt hebben: Een getrouw
gezandt is gelijk een door sneeuw verfrischte drank of wijn ten tijde des oogsts. Dog
van dranken zegt hij niets, hij spreekt alleen van de verfrisschende kragt der sneeuw
in den oogst. Zou hij dus niet veeleer op de gewoonte der Ouden, zich van sneeuw,
in plaats van een verkoelenden drank, te bedienen, gezinspeeld hebben? - Van
deeze gewoonte, ten blijke dat ze zeer oud zij, spreekt ALEXIS bij ATHENEUS l.c.,
zeggende: “Wij bewaaren de sneeuw om te drinken.” En Dericrates zegt: “Wanneer
ik dronken ben, dan drink ik sneeuw.” Dus zegt ook Euthyches van een zwelger:
“Hij vernam wel eerst, of men ook sneeuw verkogt.” Ook word daar aangemerkt,
dat XENOPHON mede van het sneeuwdrinken spreeke, en dat CHARES de wijze
beschrijve, hoe men de sneeuw bewaren moet. Deeze gewoonte vertoont eene aan
de oudheid zoo eigene en characteristieke eenvouwigheid, dat ik om die reden
reeds geneigd ben, dezelve in deeze spreuk van SALOMO te vinden.
Deeze aanmerking van FABER neemt HEZEL ook over, en voegt POCOCKE en
SCHWEIGGER 'er bij, als getuigen, aangaande het verkoelen der dranken of van den
wijn, door middel van bewaarde sneeuw. Doch zelve bepaalt hij hier niets, maar
laat het aan het oordeel der Lezeren, of ze bij deeze woorden aan een louter
sneeuw-drinken, of aan dranken, die door sneeuw verkoeld zijn, willen denken.
Eene geleerde en uitvoerige Verhandeling over deeze plaats, door J.C. HARENBERG,
in Mus. Bremens. T. II. p. 36 seqq., kunnen wij ook niet voorbij hier aan te haalen.
In dezelve word eerst het schadelijke der sneeuw in den oogstrijd vertoond, en de
sneeuw natuurkundig verklaard, §. 2, 3. Dat men wijders, in Palestina, op den
Libanon en Anti-Libanon, des zomers ook rijkelijk en geduurige sneeuw had, word
met oudere en nieuwere getuigen bewezen: en dat de voornaamste onder de Jooden,
naar het voorbeeld der Tijriers en Sijriers, hunnen wijn met sneeuw van den Libanon
en Hermon, tot verkoeling, des zomers
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vermengden, word §. 4. vertoond. Waarop over de gewoonte van sneeuw te drinken,
onder de Grieken in vroegere tijden, vervolgens ook onder de Romeinen, en zelf
bij Asiatische en Europeesche volken van laatere tijden, met aanhaaling van veele
getuigen, gehandeld word, §. 5-7. Terwijl, na een onderzoek, aangaande het voorof nadeelige van het sneeuw-drinken, deeze Verhandeling beslooten word, die de
sneeuw met wijn vermengd als een verkwikkenden zomerschen koeldrank der
Jooden opgeeft. - Men ziet dus uit deeze spreuk, hoe veel prijs 'er gesteld word op
een getrouwen, en zijne zaaken naarstig waarnemenden gezandt, die de ziel van
zijnen Heer en zender verkwikt.’

Evangelische Leerredenen van J.A. Hermes, Predikant te
Quedlinburg. Naar de tweede uitgaave uit het Hoogduitsch vertaald.
Te Haarlem by C. Plaat en A. Loosjes Pz., 1790. In gr. octavo, 426
bladz.
Hier mede word deze verzameling der Evangelische Leerredenen van den
Eerwaerden Hermes beslooten, en dit laetste Deel behelst, even als de voorigen,
ene leerzame en stichtende behandeling van verscheiden onderwerpen, die de
opmerkzaemheid van nadenkende Christenen overwaerdig zyn, en hun
welberedeneerde onderrichtingen inboezemen. Van die natuur zyn, uit veele anderen,
's Mans lessen ter in agtneminge der wyze Christelyke voorzichtigheid in den
gezelligen omgang; welker overweging hem byzonder doet stil staen, op de
vereischte voorzichtigheid, in de keuze en het gebruik van zulke tydverdryven, die
eigenlyk slechts tot opwekking van vrolykheid en gezellig vermaek dienstig zyn. Het
door hem deswegens aengevoerde trok onze aendacht te meer, om dat het ons
herinnerde, hoe wy alvoorens zyne verstandige bedenkingen, wegens de
geoorloofdheid der aerdsche en gezellige vermaken, benevens derzelver matiging,
(*)
medegedeeld hebben ; uit welken hoofde het ons niet oneigen voorkwam, ook nu
deze zyne voorzichtige bestuuring daeromtrent te plaetzen.
‘Dat het zinlijk genoegen, zegt hy, niet in en op zich zelfs verwerplijk zij, heb ik u
reeds op een ander tijd

(*)

Zie N. Alg. Vad. Letteroef. IV. D. bl. 352.
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getoond. Gevolglijk kan men ook niet volstrekt alle die tijdverdrijven voor
onrechtmaatig verklaaren, die alleen de bevordering van het gezellig vermaak
bedoelen. Mogen wij in het algemeen ons leeven genieten, en dit genot door den
omgang met onze vrienden grooter en aangenaamer maaken, dan moet het ons
ook geoorloofd zijn, op allerlei middelen te denken, waardoor zulks in gemeenschap
met anderen bekoomen kan worden. Hierbij koomt nog, dat eenige menschen deeze
opbeuring in den gezelligen omgang bijzonder behoeven, terwijl zij met veele
bezigheden en zorgen, naar hun beroep en bijzondere omstandigheden, belast zijn.
Zelfs zommige werklijke verstrooijingen van het gemoed kunnen in dit opzigt een
heilzaam gevolg hebben, niet alleen voor de gezondheid van het ligchaam, maar
ook tot versterking der krachten van onzen geest. En indien ook bij anderen deeze
behoefte niet volkoomen zoo groot is, zoo kan men het hun toch niet volstrekt tot
zonde aanrekenen, wanneer zij aan vrolijke gezelschappen, en de daarin
voorkoomende tijdverdrijven, deel neemen.
Zoo gaarne ik dit in het algemeen toestaa, en zoo vast ik overtuigd ben, dat de
leer van Jesus dit alles bevestigt, zoo noodig vind ik het toch, u tot voorzichtigheid
in de keus en in het gebruik van dit gezellig onderhoud, aan te maanen. Want niet
elke soort van dezelven is even onschuldig; en niet ieder gebruik, het welk men van
eene onschuldige zaak maakt, is rechtmaatig. Wanneer daarom ook meenige
gewoone tijdverdrijven in gezelschappen niet in en op zich zels zondig zijn, zoo
koomt het toch daarop aan, of zij niet, het zij uit hunnen aart, of door hun gebruik,
tot meenige zondige uitspattingen gelegenheid geeven. Om u de zaak des te
duidelijker te maaken, moet ik eenige voorbeelden bijbrengen. Wat is immers
onschuldiger dan als men gemeenschaplijk eet en drinkt, en op deeze wijze niet
alleen onmiddelbaar zijnen smaak zoekt te kittelen, maar ook zijn genoegen door
luchtige gesprekken nog meer te bevorderen. Wanneer echter deeze gastmaalen
met zoo veel pracht aangelegd worden, dat de daarbij gemaakte verkwisting, of
voor den geenen, die dezelve aanlegt, zeer lastig en nadeelig wordt, of ook bij de
gasten tot overlaading van het ligchaam aanleiding geeft; wanneer 'er verder heete
dranken in groote meenigte voorgediend worden, en teffens op derzelver gebruik
met sterke noodiging aangedrongen wordt; wanneer eindelijk de vrolijkheid hierbij
zoo toeneemt, dat de vro-
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lijke gesprekken in uitgelaaten en dubbelzinnige spotternijen ontaarden: wie kan
dan van zulk een gemeenschaplijk onderhoud nog zeggen, dat het in de paalen der
Christelijke welvoegzaamheid gebleeven zij? Of wie weet niet, hoe meenige andere
wanordens en werklijk snoode handelingen uit dit onmaatig genot der Godlijke
gaaven pleegen te ontstaan? - Hoe noodig is het daarom, dat niet alleen die geen,
die zijne vrienden onthaalen wil, alle nutlooze verkwisting en alle aanleiding tot
onmaatigheid vooraf trachte voor te koomen, maar dat ook de deelneemende gasten,
van hunnen kant, de regels der Christlijke welvoegzaamheid en maatigheid in 't oog
houden. Hoe veel meermaals konden goede vrienden bij maatige maaltijden vrolijk
zijn, en met welk een opgehelderd gemoed en goed geweeten konden zij weder
van elkander gaan, wanneer zij deeze voorzichtigheid telkens gebruiken wilden!
Over dans en spel, als de in onze tegenwoordige gezelschappen gangbaarste
tijdverdrijven, kan ik bijna niet anders oordeelen. Beide kan tot een geoorloofde
uitspanning dienen, wanneer zich de mensch daarbij weet te maatigen. Daar evenwel
dit laatste zoo zeldzaam gebeurt, en daar 'er verscheide soorten van spel en dans
zijn, bij welken dit bijna niet mogelijk is; zoo blijft het altoos ook hier de plicht van
een Christen, met groote voorzichtigheid deeze uitspanningen te zoeken. Ik kan het
evenwel onmooglijk billijken, wanneer meenig een zich met zoo weinig wederhouding
aan den dans overgeeft, dat het ligchaam daardoor ten uitersten verhit, en de
gezondheid van het zelve werklijk benadeeld, of toch aan het grootste gevaar bloot
gesteld wordt. Ook kan ik het niet Christlijk noemen, wanneer hierbij of bij andere
gezellige vermaaken, zoo veel ligtzinnigheid en zulke ongebondenheden heerschen,
dat daardoor de wellustigste gedachten opgewekt, en meenige wanorders, die tegen
de Christelijke tucht, eerbaarheid en kuisheid aanloopen, veroorzaakt worden. En
wat zal ik van sommigen zelfs door de Overheid verboden gelukspelen, en over het
algemeen van alle zulke geldspelen zeggen, waarmede of slechts een hoog gewin
gemoeid is, of waarbij toch, juist wegens hooge spel, zoo ligt een aanleiding tot
bezondiging voorkoomt? Ik staa toe, dat gegoede lieden bevoegd zijn, ook een
maatig gedeelte van hun vermoogen enkel ter bevordering van hun vermaak aan
te wenden. Maar ik laat het ook, mijne Geliefden, aan uwe eigen beslissing over,
zoo gij anders
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billijk oordeelen kunt en wilt, of het met eene bedachtzaame Christlijke bestiering
der aardsche goederen bestaan kan, wanneer men zijn geld liever aan het spel,
dan aan andere noodwendige behoeftens van zijn leeven verkwist? Wanneer men
zijn eigen huisgezin onverzorgd laat, zich zelfs in schulden en gebrek stort, zijnen
noodlijdenden naasten de hem verschuldigde aalmoessen onttrekt: om slechts zijne
ongemaatigde drift tot het spel onverhinderd te kunnen volgen? - Of het verder in
het een of ander geval, gevolglijk ook zelfs voor zeer gegoede lieden, raadzaam
zij, om zulke hooge geldsommen te speelen, welker verlies altoos onaangenaam
en nadeelig, en welker gewin nooit vervrolijkend en rechtmaatig zijn kan? Moeten
niet natuurlijkerwijze, onder zulke omstandigheden, allerlei heftige hartstochten, b.v.
winzucht, heftige vreugd, wanneer men gelukkig speelt; of toorn, mismoedigheid,
woede en dikwijls zelfs wanhoop, wanneer men ongelukkig is, wakker gemaakt
worden? En kunnen deeze heftige gemoedsbeweegingen goede gevolgen voor den
geest, voor onze gezondheid, en voor de bevordering van het gezellig genoegen,
waartoe toch alle spelen eigenlijk uitgevonden zijn, medebrengen? - Nog meer, is
het redelijk gehandeld, dat men een aanzienlijk deel van zijn vermogen aan den
onzekeren uitslag van het spel overlaat; daar 'er onloochenbaar zoo veele
gelegenheden zijn, waarin het beter, en zelfs tot meerdere bevordering van ons
genoegen op deeze aarde, aangewend kan worden? - Is het dus geen pligt voor
eenen Evangelischen Leeraar, zijne Toehoorders voor deeze misbruiken bij het
spel te waarschouwen, en het hun zonder wederhouding te zeggen, dat dezelven,
noch naar de wetten eener billijk oordeelende rede, noch naar de lessen van het
Christendom, te billijken zijn?
Ook ik, mijne Waardsten, erken deezen pligt, en ben juist door deeze overtuiging
gedrongen, om eenigzins uitvoeriger over eene zaak te spreeken, die zulk eenen
sterken invloed op onze tijdlijke welvaart en zelfs op ons Christendom heeft. Wilt gij
over dit alles verder nadenken, zoo kan het u niet moeilijk vallen, mijne herinneringen
ook op andere hier niet in 't bijzonder aangehaalde gezellige tijdverdrijven toe te
passen, en dus in ieder voorval te onderzoeken en te beoordeelen, wat Christlijk
en Onchristlijk zij. Gaarne gun ik u gezellige vermaaken; vooral, daar ik overtuigd
ben; dat zij u van God, en van den stichter des Christendoms, uwen Verlosser, zelfs
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toegelaaten zijn geworden. Ik veroordeel daarom, gelijk gij gehoord hebt, zulke
tijdverdrijven, die enkel tot vervrolijking dienen, niet volstrekt. Maar ik bid u ook, uwe
begeerten te maatigen, op de gevolgen van elk gezellig tijdverdrijf te letten, en uit
dien hoofde met voorzichtigheid slechts die geenen uit te kiezen, met welken eene
Christlijke gemaatigdheid en een goed geweeten te saamen bestaan kan, en welken
buitendien den geest opbeuring, en aan het gantsche gezelschap werklijk vermaak
kunnen mededeelen.’

De eenzaame Kristen, of Verzameling van Godvruchtige
Overdenkingen in de Eenzaamheid, door K.W. Oemler. Uit het
Hoogduitsch. Met eene aanpryzende Voorreden van den
Hoog-Eerw. Hooggel. L. Meijer. S.S.Th. Dr. en Prof. Ord. aan 's
Lands Hooge School te Franeker, enz. Derde Stuk. Te Amsterdam
by M. de Bruyn, 1790. In gr. octavo, 163 bladz.
Een viertal van Overdenkingen maekt den inhoud van dit Stukje uit. De Heer zorgt
voor mij; Jesus leeft; Jesus in den Hemel; Mijne ziel zal leeven in eeuwigheid; zyn
in dezen de vier hoofdonderwerpen der bespiegelingen van den stichtelyken Oemler.
's Mans schryf- en denkwyze heeft, gelyk we reeds een en anderwerf gemeld hebben,
schoon we ze gaerne meer bepaeld beredeneerd zagen, iets innemends, dat
gemoedlyk sticht en ter Godsvrucht opwekt. - Ter nieuwe proeve hiervan strekke
het slot zyner laetste Overdenkinge, dat hy in dezervoege uitboezemt.
‘Godlijke gedachte eener zalige onsterslijkheid! hoe vertroost, hoe bemoedigt,
hoe versterkt Gij mijn hart! ja, moet ik in den weg der hemelsche Voorzienigheid
aan het stersbed mijner echtgenoot, de vriendin mijner ziel, haar de oogen
toedrukken, moet ik alle mijne kinders, die mij de Algoede, als dierbaare panden
zijner liefde geschonken had, na hunne graven geleiden, schoon mijn hart van
weedom en rouw doorpriemd wordt, en in bittere traanen wechsmelt, evenwel ik
ben niet ontroostlijk, gelijk de Heidenen, die geene hoop hebben. Ik ween, want ik
ben haar man, ik ben hun vader, die hen bemind heeft; ik ween, maar de reden en
de Godsdienst beperken mijne droefheid, hunne ziel was onsterslijk, zij vreesden
den Heer, zij geloofden in Jesus, zij stierven bemoedigd vro-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

537
lijk, en - zij zijn in den Hemel! O dit verheugt mij, deeze gedachte droogt mij de
traanen van mijne wangen af; deeze gedachte verleevendigt, vervrolijkt mijn hart.
Ik ween niet meer, om dat ik hen verlies, want verlooren zijn ze niet, maar om dat
ik niet met hun na den Hemel der onsterflijkheid reizen kan. Ach! hoe dringen mijne
oogen het rijk der zalige eeuwigheid in, daar ik hen voor den troon van het Lam
aanbidden, danken en Psalmliederen zingen hoor; hoe krachtig wordt mijne gegronde
hoop gesterkt, hoe hevig worden alle mijne begeerten aangevuurd, om ook spoedig
daar te komen, daar ik hen zal wedervinden, omhelzen en kussen. Het geen ik
verlies in de wereld, wordt mij rijklijk vergoed door de groote gedachte der bekoorlijke
onsterslijkheid. O zo vervrolijke en verleevendige dan deeze Godlijke gedachte
steeds mijne ziel! O! wat gevoel ik! wat gevoel ik! waarlijk! den Hemel in mijn hart: welke vreugde
dringt door alle mijne beenderen, door alle mijne krachten! eene vreugde, die
onuitspreeklijk is! geene harssenschimmige, geene ingebeelde vreugde: neen, eene
vreugde, die de geest der genade in mijn hart werkt, - die de deugdelijkheid der
gezegende kruisleer in mij opwekt, - die de Godsvrucht mij gevoelen doet. Ach! ja
ik weet het, mijne ziel is 'er wel deegelijk van overtuigd, dat zij leeven zal in
eeuwigheid: ik weet het, dat mijn lot na den dood oneindig verheven is boven het
lot van redenlooze dieren; ik weet het, dat ik bestemd ben voor eene heerlijke
onsterflijkheid. - Groote bestemming! heilvol uitzicht!
Och! wat zie ik! wat zie ik! mijn ligchaam verandert in aarde, het keert tot stof
weder. - Evenwel zegeviert mijn geest over het stof, en mijn ligchaam rijst weêr
verheerlijkt uit het stof: doch mijne ziel staat reeds onder den zaligen drom der
engelen en uitverkooren! hemelsche vreugde! hoe verengelt gij mijne ziel! verrukt,
- verwonderd, - verbaasd, - vervrolijkt, - geheel vergenoegen! gevoel ik dat ik
onsterflijk ben, en dat mijne ziel zal leeven in eeuwigheid. - Ik gevoel het, en ik
huppel van vreugde. Zondaar! ook gij gevoelt uwe onsterflijkheid! maar gij ziddert,
gij krimpt van angst, gij gilt van benaauwdheid, gij woedt van wanhoop: - hoe zal
'er het met u uitzien, wanneer uw stof verbrijzeld wordt? - ?’
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J.H. Pareau, Th.D. & V.D.M. Oratio de conatibus incredulorum rei
Christianae plus emolumenti quam detrimenti afferentibus. Habita
d. 19 Nov. 1789. Cum in illustri Athenaeo Daventriensi Theologiae
& Linguarum Orientalium professionem auspicaretur. Daventriae
apud H.A. Rah, 1790. In quarto, m.f. 39 pp.
By het aenvaerden van den post van Hoogleeraer in de Godgeleerdheid en
Oostersche Talen, op Deventers Doorluchtige School, verkoos de aller
agtings-waerdige PAREAU tot een onderwerp zyner plechtige Redenvoeringe, de
poogingen van 't Ongeloof ter ondermyninge van den Christelyken Godsdienst; met
oogmerk om aen te toonen, dat de Ongeloovigen den Christelyken Godsdienst meer
voordeel dan nadeel toebrengen, het welk hy op ene leerzame en aenmoedigende
wyze behandelt. De Hoogleeraer erkent gereedlijk, dat ze by maer al te velen te
schadelyken invloed gehad hebben, door hen van den Godsdienst gansch afkeerig
te maken; dan hy beweert dat hun uitgestrekter doelwit, om naemlyk den Godsdienst
geheel en al uit te rooien, juist verydeld zy, door 't geen ze ten dien einde werkstellig
gemaekt hebben. - Te weten: hunne vyandlyke poogingen hebben de Christenen
als uit den slaep opgewekt, en hen aengevuurd om hun moedig tegenstand te
bieden. Het geloof der Christenen was, in de vroegere dagen, veelal meer een bloot
ingewikkeld, dan een welgegrond overtuigd, geloof. Maer zins de Godsdienst een
voorwerp van tegenspraek wierd, en men 't 'er openlyk op toeleide, om de
Christen-Leer als ongegrond en verwerplyk ten toon te stellen, begonden de
Christenen dit onderwerp eerst regt ter harte te nemen, dit stuk met oplettendheid
te onderzoeken; en 't gevolg hiervan is geweest, dat velen met ernst de hand aen
't werk geslagen hebben, om die Leer als ene Godlyke Leer verstandig voor te staen.
Hieraen zyn wy verschuldigd zo vele uitgewerkte Verdeedig-Schriften van dien
Godsdienst, welken de gegrondheid van 't Christelyke Geloof aen de Euangelieleer,
als ene Godlyke Leer, ten overtuigendste bewyzen. - Dit ontvouwt de Redenaer zo
in ene algemene beschouwing, als in ene byzondere overweging van de aengewende
poogingen om de echtheid der Euangelische Schriften boven alle tegenspraek te
stellen; mitsgaders het bewys, uit de wonderwerken afgeleid, met de
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noodige klaerheid, in volle kracht voor te dragen; en de waerheid der opstandinge
van Jezus Christus ten bondigste te betoogen. - By dit algemene voordeel, het welk
het Ongeloof, tegen deszelfs oogmerk aen, te wege gebragt heeft, komen nog
verscheiden byzondere heilzame gevolgen, die, door zamenloopende
omstandigheden, vervorderd zyn, en waertoe ook het Ongeloof, zyns ondanks,
medegewerkt heeft. Hier toe brengt de opmerkzame Pareau, vervolgens, de
verbetering der Bybelsche Uitlegkunde, door ene geschikter beoefening der
Tael-Oudheid en Oordeelkunde, die grootlyks gediend heeft, en nog dient, ter
ophelderinge der Bybelschriften; waertoe de Ongeloovigen, door hunne spotternyen
en verdraeijingen, zeer veel aenleiding gegeven hebben. - 't Is waer, 'er zyn
Geleerden, die daeromtrent buitenspoorig te werk gegaen zyn; dan 't nadeel, dat
hier door veroorzaekt mag wezen, word, gelyk de Hoogleeraer aenduid, meer dan
opgewoogen, door de voordeelen, welken daeruit ontstaen zyn. - Ook heeft men,
volgens zyne opmerking, over die buitenspoorigheid in 't behandelen der
Bybelschriften, in ons Nederland, niet zeer te klagen: nademael verkleefdheid aen
oude vooroordeelen, partyzuchtige inzichten, en dergelyken, hier te Lande, de
verbetering der Uitlegkunde onder ons nog steeds belemmeren. Dit werkt, zyns
agtens, ten nadeele; en hy noemt een Christelyk Gemenebest gelukkiger, in 't welk
de vrymoedige naspooring der Bybelschriften eer beteugeld dan aengespoord
behoest te worden. Ook ontdekt hy met blydschap dat die edele zucht voor ene
onbelemmerde beoefening der Uitlegkunde, by onze Landsgenooten, daedlyk begint
toe te neemen; het welk hem doet hoopen, dat men 'er bestendig vordering in zal
maken, met toeneeming van 't getal derzulken, die zig, door den euvelmoed van 't
Ongeloof, te levendiger daertoe genoopt vinden. - Het beschouwen hiervan brengt
den Redenaer enigermate tot een verrukkend vooruitzicht op den gelukkiger staet
der Kerke, wanneer de Godgeleerden en Bybeltolken, met aflegging van alle
partyzugt, de handen ineen zullen slaen, om, door ene onbevooroordeelde
beoefening der Heilige Schriften, de rechte kennis der Euangelieleere uit te breiden,
en den Christelyken Godsdienst over 't Ongeloof te doen zegenpralen: wanneer 't
ten volle blyken zal, dat de poogingen van 't Ongeloof den Christelyken Godsdienst
meer voordeel dan nadeel toegebragt hebben. - En dit leid hem tot het slot zyner
Redenvoeringe, in 't welke hy, onder gepaste aen-
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spraken, naer de tydsomstandigheden, zyne Toehoorders aenmoedigt om daer toe
mede te werken; terwyl hy zyne gewillige bereidvaerdigheid betuigt, om dit, van
zyne zyde, naer vermogen, te bevorderen.

Leerredenen over den Heidelbergschen Catechismus door P.
Curtenius, Dr. en Prof. der Godgel. en Bedienaar van 't Euangelie
te Amsteldam. Na 's Mans dood uitgegeeven door B. Broes, Dr.
en Prof. der Godgeleerdheid aan 's Lands Hooge School te Leyden.
Te Leyden by A. en J. Honkoop, 1790. Behalven het Voorwerk, 215
bladz. In gr. octavo.
Van 's Hoogleeraers arbeid, ter ontvouwinge van den Heidelbergschen Catechismus,
ziet in dit afgegeven gedeelte tot nog alleen het licht, zyne Leerredenen over de
eerste vier Zondagen; waer uit men enigzins kan afnemen, op welk ene wyze hy
zich voorstelde de Catechetische stoffen te behandelen. Hy bepaelt zich in deze
Leerredenen ten nauwsten aen het leerbeleid van den Onderwyzer, en slaet de
spreekmanieren, zo van den Onderwyzer als van den Leerling, opmerkzaem gade;
en tevens vlecht hy, in de opheldering hier van, ene doorlopende verklaring van het
gantsche Godgeleerde Zamenstelzel, zo als het, over het geheel genomen,
gewoonlyk in onze Nederlandsche Kerk gepredikt word; het welk zyn Hoogeerwaerde
nadruklyk voorstelt en ernstig ter betrachtinge aendringt. Uit dien hoofde komt dit
Werk, nevens andere Verklaringen van den Heidelbergschen Catechismus, den
Leden der Kerke te stade; zo ten aenzien van den Catechismus zelven, als ten
opzichte van het geheele beloop des Godgeleerden Zamenstelzels.

Papieren, afgegeven ter gelegenheid ener Voorreden, geplaetst
voor de bovenstaende Leerredenen van den Hoogleeraer P.
Curtenius.
Eerbiedige dankbaerheid voor wylen den Hoogleeraer Curtenius, heeft den
Hoogleeraer Broes, op het verzoek van den eersten, vóór deszelfs overlyden,
genoopt, om de bovenstaende Leerredenen, onder zyn naem als Uitgever, het licht
te laten zien; het welk hem ene korte Voor-
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reden voor dezelven heeft doen plaetzen. 'Er verliep weinig tyds, of men ontdekte
dat deze Voorreden zommigen mishaegde. 'Er kwam weldra te voorschyn een Brief
aen zyn Hoogeerwaerden, getyteld: Bedenkingen op de Voorrede, enz. Het geen
dezen Briefschryver in die Voorreden stootte, was de volgende voorstelling van den
Hoogleeraer.
‘In de daad, mijne Landgenooten! God is geen laaggeestig Weezen, 't welk
behaagen schept in redelooze gewaarwordingen en nuttelooze eerbewijzingen;
geen stuursche Vader, die de onschuldige vreugd zijner kinderen met een grammen
blik aanziet; geen wrevelmoedig opziener, die, om des te meer stof van berisping
te hebben, magtig onderscheid weet te maaken tusschen gewoonten en gewoonten,
die, wanneer men ze volgt als man en heer, niet als kind en slaaf, in den grond even
onschuldigd, even geoorloofd, even betaamelyk zyn. God is een geestelijk Weezen,
en Hij berekent onze gelijkheid aan Hem, naar mate wij, met een hart, vol ootmoed,
vol dankbaare liefde jegens Hem, onze eigene natuur naar derzelver geheelen
aanleg trachten te veredelen, en in de waereld verkeeren, ja wel met al de fierheid
eens wezens, 't welk zijne waarde en zijne bestemming kent, maar te gelijk met al
de grootmoedigheid eenes menschen, die in elken natuurgenoot een deel van zich
zelven bemint, en de vergoeding van alle zijne opofferingen zeker verwacht in de
toekoomende wereld.’ - En 't komt hem daerbenevens vreemd voor, dat de
Hoogleeraer aenduid, hoe 't te wenschen ware, dat dit teder Stuk eens naer eisch
behandeld mogte worden, in de verwachting dat zy, ‘wier zwakke gezicht zoo veel
lichts nog niet verdraagen kan, het zullen toejuigchen in de tijden der verbetering,
naar welke het verlichtste deel des menschdoms met uitgestrekten halze uitziet:
tijden, waarin de groote Insteller van onzen Godsdienst met all' de Majesteit des
Oneindigen Wereld- Beheerschers den slagboom der vooroordeelen, die den
voordgang eener verlichte deugd onder het Menschdom zoo jammerlijk stuit,
verbrijzelen zal.’
In dit voorstel, en de uitdrukkinge dezer verwagtinge, vind de Briesschryver, als
een onkundige, zo veel duisterheid, dat hem het een en 't ander onverstaenbaer
zy; te meer, daer hy van oordeel is, dat bekwame Mannen dit teder Stuk, zo als hy
't begrypt, reeds voorlange voldoende afgehandeld hebben; hoewel op ene wyze,
die hy vaststelt niet overeenkomstig te zyn met den smaek des Hoogleeraers. Zulks
doet hem, als 't ware ten beteren verstande van 't be-
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doelde, en den zin der gebruikte spreekwyzen, den Hoogleeraer eenige vragen
onder 't oog brengen, met verzoek om derzelver beantwoording. - Uit de manier van
schryven in dezen gehouden, kan men genoegzaem afnemen, dat des Schryvers
onkunde, en klagte over onverstaenbare duisterheid, niet anders dan voorgewend
is; en dat 'er alleen bedoeld word, den Hoogleeraer, die eene onschuldige vreugde
op Aarde erkent, in te wikkelen in een pennenstryd met een soort van menschen,
't welk beweert, dat 'er geen onschuldige vreugde op Aarde is, zedert Adams val.
Zo de Hoogleeraer zich mogte vleien in staet te zyn, om zulke naergeestige
bewoonders van den Aardbodem, (welken God intusschen zo bestiert, dat het onder
anderen ook door hem geschikt zy, om onze harten te vervullen met spyze en
vrolykheid,) te recht te brengen, zou het der moeite waerdig zyn, zulks te
onderneemen. Maer, om hierin naer wensch te slagen, zal men vermoedelyk tot
een beter tyd hebben te wagten, nadien derzulker droevig gezicht nog niet geschikt
schynt, om een vreugderyk licht met genoegen te beschouwen.
Ter meerdere aenzettinge van het bedoelde des Brief-Schryvers heeft men, (zo
men, op den Tytel zegt,) om aan de begeerte van veelen onzer Landgenooten te
voldoen, die Voorreden afzonderlyk gedrukt, met de bygevoegde betuiging, dat men
zeer verlangt na des Professors beantwoording dier Vragen. Ook heeft een Schryver,
die zich Orthodoxus heet, getracht, het zyne daeraen toe te brengen, door de uitgave
ener Dankzegginge aen den Opsteller der voorgenoemde Bedenkingen, dien hy
hooglyk roemt van wegens zynen daerin betoonden yver voor de Rechtzinnigheid,
in tegenoverstelling waer van hy den Hoogleeraer dan doet voorkomen, als een
Armynsgezinden; als behoorende tot dezulken, ‘die de leer van Dordrecht poogen
te verzagten, dezelve willen revideren en na verandering staan, enz.’ Uit dien hoofde
wekt hy den Briefschryver op, om aen te staen op de beantwoording zyner Vragen,
en tragt te doen zien, dat de Hoogleeraer daertoe verpligt zy. - Zo gaet men
allengskens een stap verder: eerst verstaet men den Hoogleeraer niet, en nu, terwyl
men nog de duisterheid van zyn voorstel beweert, houd men hem reeds verdacht,
als een rustverstoorenden Dwaelgeest. - Men kan hier uit gereedlyk afleiden, wat
'er ten laetsten met dit schryven bedoeld worde, en men heeft 'er te minder aen te
twyffelen, ze-
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dert men nog te voorschyn zag komen ene Missive van... uit Zuid-Holland, aan....
te Amsterdam, over de Voorreden van Prof. BROES, waerin de Schryver zich voorstelt
te toonen, het schadelyke van zulk een schryftrant, en 't nadeel dat daer uit voortvloeit
voor 's Lands Universiteit te Leyden. Alles is hier geschikt om de Rechtzinnigheid
van den Hoogleeraer verdacht te maken, op een enkelen argwaen, dien men bouwt
op uitdrukkingen, welker zin men voorgeeft niet te kunnen doorgronden; en
waeromtrent men van den Hoogleeraer nadere ophelderingen vordert. - Als
voorgewende onkunde en daerop gebouwde argwaen een Hoogleeraer kan
verplichten om zyne Rechtzinnigheid te verdedigen, is 't ver gekomen. Tot nog
hebben wy gedacht, te meer daer 't, naer de Apostolische les, billyk is, dat men niet
gereedlyk tegen iemand, en vooral tegen een Man van aenzien in de Kerk, ene
beschuldiging aenneme, dat men in zodanig een geval met geen vermoedens, maer
met min of meer toedragende bewyzen van Onrechtzinnigheid, voor den dag
behoorde te komen.
Wyders is ons nog ter hand gekomen een Stukje, getyteld, de peinzende Christen
in gepeins, over de denkwijze van den Hoogeerwaardigen Hooggeleerden Heere
B. BROES. Dr. en Pr. der H. Godgel. aan 's Lands Hooge Schoole te Leyden, in de
bovengemelde Voorreden. Dit gansch gerekt Geschrift, welks inhoud genoegzaem
ter helste, uit een herhaelden druk van de geheele Voorreden, en aanhaalingen uit
de peinzenden Christen van P. BROES en de Uitspanningen van J. VAN LODENSTEIN
bestaet, behelst zeer veel dat in dit geval niets ter zake doet. En uit de weinige
bladzyden, die nog enigzins geagt kunnen worden doel te tressen, is op te maken,
dat de Schryver ene andere denkwyze in den Godsdienst toegedaen zy, dan de
Hoog Eerwaerde Curtenius gevoed heeft, en de Hoogleeraer Broes voorstaet: doch
dit kan gene wezenlyke zwarigheid baren; vermits de ene en andere denkwyze
gene onregtzinnigheid in de Nederlandsche Kerk kentekent. Wel byzonder heeft de
Schryver het zeer geladen op ene zogenoemde ruime Zedeleer, van welke hy en
Curtenius en Broes verdenkt, met aenduidinge van de haetlyke gevolgen, die hy
daer uit asleid. Intusschen is alles wat hy aenvoert niet dan enkele verdenkingen,
en gezogte gevolgtrekkingen; zonder enig bewys dat de Hoogleeraer zulk ene
Zedeseer voorstaet, die geschikt is, om voor zondige
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gewoonten, gelyk deze Schryver aenduid, te pleiten. Men weet dat 'er Zedenleeraers
zyn, die de Zedekunde of te streng of te zagt behandelen, en dat 'er zyn, die den
middelweg zoeken te bewandelen; welke laetsten meermaels door de strenge party
van zagtheid beschuldigd worden: zulks schynt ook hier plaets te hebben, maer 't
bewys der verdenkende beschuldiginge ontbreekt.

Verhandeling over den Invloed der Hartstochten op de Ziekten van
het Menschelyk Lichaam Door W. Falconer, M.D. enz. En naar de
Hoogd. Overzetting van C.F. Michaelis vertaald, door J. Houtman,
Thz. M.D. enz. Te Amsterdam by Wessing en van der Hey, 1790.
In gr. octavo. 166 bladz.
Vooraf gaat eene korte Voorreden van den geleerden Vertaaler, en de Inhoud van
het Werk; hier op volgt eene Inleiding, in welke de Stichting der Fothergillsche
Prysmedaille, zynde deeze de eerste Verhandeling welke daar mede bekroond is,
beschreeven word; dezelve bevat teffens eene korte Redenvoering door Dr. LETTSOM,
by gelegenheid van het overreiken dier Medaille aan Dr. FALCONER, gehouden,
benevens het Antwoord van deezen; waarin Dr. LETTSOM, na de Inrichting van zyne
Societeit, onder den naam van Societeit der Medecynen te London opgericht, en
het oogmerk van dezelve aangeweezen te hebben, een korte doch wel getroffen
schets geeft van den invloed der menschelyke aandoeningen en
gemoedsbeweegingen op hun lichaam.
In het eerste Hoofdstuk van het Werk, maakt zich de Autheur, Dr. FALCONER,
terstond bekend, als een man, die het menschelyk hart vlytig bestudeerd heeft,
doordien hy, na vooraf eenige wetten, volgens welke onze Natuur werkzaam is,
opgegeeven, en met voldoende bewyzen gestaasd te hebben, zeer juist de
voornaamste menschelyke gemoedsdriften beschryst, dezelve ontleed, en derzelver
krachten en invloeden op het lichaam aantoont: terwyl hy, in de verdere behandeling,
zich verbind, aan de Nosologische orde van den verdienstelyken CULLER, zo als
dezelve in de laatste Uitgaave te vinden is.
Om onze Leezers met de schryfwyze van den Autheur, en zyne manier van
behandeling, eenigzins nader bekend te maaken, zo verkiezen wy, kortheidshalve,
uit de vierentwintig Hoofdstukken, waarin het Werk verdeeld is, het
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twaalfde, handelende over de Flaauwte, Onmagt, (Syncope), het welk woordelyk
(een uittrekzel laat 'er zich niet van geeven) aldus luidt:
‘De Werkingen der gemoedsbewegingen, welke de onmagten veroorzaken, zyn
over bekend. Men heeft voorbeelden, waarin zy zo sterk geweest zyn, dat het lichaam
dezelve in 't geheel niet wederstaan kon, en daar een schielyke dood op volgde.
Men heeft wyders meestal bemerkt, dat de verzwakkende driften (even als de overige
in het eerste Hoofdstuk beschreven) deze toevallen bewerkt hebben; echter zyn
dezelven ook dikwyls op prikkelende driften, byzonder op de vreugde gevolgd. 'Er
zyn in deze ziekte verscheiden bekende behoedzelen voorhanden, echter moeten
wy ons wachten, om dezelve niet te ver uit te breiden. 'Er is niets gemakkelyker,
dan eene sterke geschiktheid tot onmagten, in persoonen van een zeer aandoenlyk
Zenuwgestel, te bewerken; en men kan deze gesteldheid of neiging niet meer
bevorderen, dan door eene angstvallige bekommering; en alles wat veellicht deze
werking veroorzaken kan, moet noodzakelyk vermyd worden. Zy vestigt de
opmerkzaamheid op dien toestand, welken wy poogen te vermyden, en door de
tusschenkomst der werkingen van geringe toevallen, vermenigvuldigt zy het getal
der oorzaken, welken de gevreesde ziekte kunnen te weeg brengen. Een vast
besluit, om de op het gemoed gemaakte indrukken tegen te gaan, en 't welk dan
ook als zodanig op de zenuwen werkt, is in dit geval van het grootste nut en voordeel.
HALLER heeft eene geschiedenis verhaald, waarin eene neiging van dit soort door
eene sterke tegenstreving van den wil overwonnen wierd. En bykans heeft iedereen
gezien en ondervonden, dat menschen, aan deze toevallen onderhevig, zich zelven,
zo zy niet verouderd en ingeworteld zyn, door eigen kracht, en een vast voornemen,
geheel daarvan ontheven hebben.’
Dit staaltje zal, zo wy vertrouwen, onze Leezers met den Autheur bekend maaken,
en hun teffens aanspooren, om het Werk zelve nader te leeren kennen. In het laatste
Hoofdstuk vinden wy nog eenige zeer gepaste Voorschriften, omtrent de pligten
welke de Geneesheer by de behandeling zyner lyders dient in het oog te houden.
Wat ons oordeel over het geheele Werk betreft, dit stemt volkomen met dat van den
Autheur zelve overëen; want hy zegt 'er van op pag. 153: ‘Deze Verhandeling moet
geenzins voor
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een volkomen Werk, over een noch weinig bearbeide stoffe, worden aangezien.’
En wy voegen 'er voor ons nog by: het geen 'er in verhandeld word is zeer goed
bewerkt, en genoeg voldoende, om denkende Geneesheeren aanleiding te geeven,
om zelve het nog ontbreekende te kunnen vervullen.

De Voorzienigheid door H. Sander, Professor aan de Illustre
Schoole te Karlsruhe, en Honorair Lid van het Genootschap van
Natuuronderzoekeren te Berlyn. Eerste Stuk. Uit het Hoogduitsch
vertaald. Te Utrecht by G.T. van Paddenburg en Zoon, 1790.
Behalven het Voorwerk, 153 bladz. In gr. octavo.
Onder deezen tytel verzamelt de Hoogleeraar een aantal van trekken, uit het beloop
der Natuurlyke Historie en der Menschlyke Geschiedenissen, waarin de algoede,
wyze en magtige hand der Godlyke Voorzienigheid ten duidelykste te bespeuren
is. Niet ten onregte oordeelt hy, dat zodanig eene beschouwing der Voorzienigheid
beter geschikt is, om indruk op het hart te maaken, dan eene naauwkeurige
leerstuklyke ontwikkeling van dit onderwerp: en zyn Ed. voert het, zo ten aanzien
van de Voorzienigheid in 't algemeen, als van de Onderhouding en Regeering in 't
byzonder, op zodanig eene wyze uit, dat hy des Leezers aandagt menigwerf treffend
bepaale. Alomme toch, gelyk hy in menigerleie opzichten doet zien, vertoonen zich
in al het ondermaansche, bovenal met betrekking tot den mensch, hoogwyze
inrigtingen, waardoor Gods magtige hand het geluk zyner schepzelen weldaadig
bevordert. Men ontdekt dit, hoe oplettender men alles gadeslaat, steeds meer en
meer, zelfs in zodanige omstandigheden, die men anders weleens veronagtzaamt.
Tot zodanig eene overdenking leidt ons de opmerkzaame Sander, (om een voorbeeld
uit zyne leerwyze over te neemen,) door ons oog te wenden, op de geringschynende
takken van bestaan van enkele Landen en Steden.
‘Men zou, zegt hy, de goedheid van God nog van veele onbekende zijden leeren
kennen, wanneer men van elk Land, van ieder Dorp, de lijst zijner levensmiddelen,
zijner handteeringen en bezigheden, bijeen konde zamelen, en den
Natuurbeschouwer voor oogen leggen. Men zou bevinden, dat in de Natuur alles
schoon, doeltreffend, is, dat ieder
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volk zijn bijzondere voordeelen, zijn eigen rijkdommen, heeft, gelijk zich aan Gods
weldaadige zonne elk bloempjen verwarmt. Men verwondert zich veeltijds, wanneer
men hoort, hoe zich een Vlek, een Dorp, een Stadje, van eene kleine onaanmerklijke
zaak geneert; hoe dat, wat in den aanvang nauwlijks een wêl is, in korten tijd, door
de werkzaamheid der menschen, door de banden, die de handel bindt, tot een
groote beek aangroeit, welke zich over veele oorden uitstort, en overal zegen
agterlaat. In Hechingerland verzamelen de Inwooners Jeneverbessen en Komijnzaad,
het land draagt deeze in overvloed, en zij maaken zich daardoor hunne nabuuren,
de Zwaben, cijnsbaar. Andere zoeken den Gentiaanwortel, en de handel in deezen
gaat tot naar Spanje. De houten trommen en kleine sioolen, met welke de kinderen
speelen, worden in het Koburgsche gemaakt, en de Hollanders verzenden dit
speelgoed naar beide de Indiën. In het Oosten kon men tot hier toe het Leder veel
beter bereiden dan in Europa; en nog heden kunnen de Tartaren het Chagrijn beter
maaken dan wij; eenige van hunne kunsten hebben de Tartaren naar Rusland, en
de Arabieren naar Spanje, gebragt; maar nogthans blijft de Lederbereiding steeds
een der voornaamste handteeringen der Oostersche Volken. Daar wassen ook de
planten, welker zaad en sappen daartoe gebruikt worden, in 't wilde en in overvloed.
In Graubunden bloeit inzonderheid de Rund-Veeteelt. Men houdt daar jaarlijks drie
groote markten, waar het vee uit gantsch Zwitzerland bij elkander gedreeven wordt.
De Ingezetenen hebben daar ook zulk eene zorg voor hunne beesten, dat zij, voor
derzelver reinheid en behoeften, meer zorge draagen, dan menige ouders voor
hunne kinderen. Een groote goede Melkkoe geldt daar ook 10 tot 14 Louis d'ôr. In
Zweden maaken de boeren in hun ledigen tijd schotels, borden, lepels, kraanen en
doozen van hout, die bij twintigduizenden verkogt worden, en die zelfs naar
Denemarken, en de Duitsche Steden aan de Oost-Zee, worden verzonden. Op
Zwartwoud worden de houten Ooftmaten van het hout, dat daar in overvloed wild
wast, in groote menigte gemaakt; de Inwooners veilen dezelve langs de deuren
rond; men koopt ze voor weinig geld, en de woud- en bergbewooners winnen 'er
toch hun brood mede. Sultz, in de Heerlijkheid Mahlberg, heeft veele bosschen, en
men maakt ook daar uit hazel- en wilgenhout vrugtwannen, die voor de beste
gehouden worden in de gansche streek. Het Graafschap Tijrol is vol van de hoogste
bergen,
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't heeft enge dalen en afhangende steilten, in welke men zonder de beste steigijzers
niets uitrichten kan; boven is het zo koud, dat de veldvrugten veeltijds niet rijp worden;
de stortregens spoelen nog bovendien de goede aarde weder weg; in 't afhangen
der bergen kan men veeltijds met het vee in 't geheel niet ploegen; slegts de helft
van het noodige graan wast in het land zelve. Maar de wijze en gunstige Natuur
leide Tijrol tusschen het vrugtbaare Beijeren aan de eene, en het schoone rijke
Italien aan de andere zijde, zo dat de Inwooners uit deeze beide landen kunnen
verzorgd worden. Ook is de geest des volks ongemeen vlijtig en werkzaam. Met
ongemeene moeite haalen zij uit de ingewanden hunner klippen en rotzen schatten,
en geneeren zich op verscheidener wijzen. In korven draagen de Tijrolsche boeren
op den rug de afgespoelde aarde weder uit de dalen naar boven; veele plaatzen
bewerken ze met de hak en de spade in de hand; van de steilste steenklippen
verzamelen zij het gras tot wintervoeder, en draagen het insgelijks in korven op den
rug naar huis. Zij moeten dit veeltijds met levensgevaar doen, en dikwijls op de
toppen der bergen klimmen, waar men hen nauwlijks met een verrekijker zien kan.
Zij houden het voor een rijkdom, wanneer zij op één dag op deeze wijze twintig
pond gras kunnen verzamelen. Veele storten ter neder en komen jammerlijk om.
Doch de kruiden in deeze landstreek zijn kostelijk, en voeden veel vee. Boter en
kaas heeft de Tijroler in overvloed. Het binnenste der vreeslijke rotzen heeft de
Natuur met Marmer, Albast, Agaat, IJzer, Koperërts, Kalk en schoone Aardverven
verrijkt. Het dal Gröcken wordt enkel van beeldhouwers en steenhakkers bewoond,
die van Hout en Albast veelerlei dingen maaken, die tot naar Portugal gaan. Deeze
handel is zo gewigtig, dat veele Tijrolers burgers in Lissabon zijn geworden, en daar
huizen gekogt hebben, en dat Portugeesche vrouwen zich in Tijrol hebben
nedergezet. Het Koper en IJzerwerk der Tijrolers maakt ook een tak van handel uit.
De zogenaamde Steenolij (Petreolum), die zij de halve waereld rond draagen,
branden zij uit een stinksteen (Lapis suillus), die bij hun overvloedig voorkomt. Nog
meer, te IJmst is een genootschap, dat op den zonderlingen handeltak gevallen is,
om de Kanarievogels uit Zwitzerland en andere landen bijeen te brengen, om ze
naar Engeland en Constantinopel te verzenden. Dit Genootschap zendt na den
broeitijd draagers uit, die elk 3 a 400 vogelen verzamelen. Engeland krijgt 'er alle
jaaren 1600 stuks uit
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Tijrol. Zij gaan een groot end wegs met deeze vogels te voet, dan gaan ze te scheep,
betaalen tollen en lasten, zij leven daarvan, en brengen egter 't Genootschap een
goeden winst terug. Ongeacht alle groote ongemakken is het land nogthans zeer
sterk bevolkt. De vrouwen der arme bergbewooners verdienen nog iets met spinnen
en katoen breijen, en daardoor gaan alle jaaren van deeze gebreide waaren, zonder
te rekenen 't geen in het land zelve verkogt wordt, 80 centenaars, alleen uit Schwatz,
naar Oostenrijk, Hungarijen, Bohemen, Moravien, Zwitzerland, enz. Deeze berglieden
verstaan ook zelfs de kunst van zilverhoudende koperverwige ertzen, blauwe en
groene Oker, te verzamelen. Zo is ook het land, dat van verre onbewoonbaar schijnt
te zijn, niet geheel en al door de Natuur verwaarloosd. Zo zegent God ook door
rotzen, en maakt de steenen vrugtbaar. Zo strekt zich het geluk des handels en
wandels, waardoor waerelddeelen met elkander verbonden worden, ook uit tot elk
Landje, dat tusschen andere schoone Landen de hoeken aanvult. Zo ondersteunt
de Voorzienigheid ook klein schijnende middelen, en baant voor al het goede een
pad in de waereld. Zo verheft zich overal de werkzaame geest des menschen, en
wordt des te onvermoeider en sterker, hoe meer hij over hindernissen moet stijgen.
Zo heeft elk land nog veele ongebruikte voordeelen, nog veele ongeopende bronnen,
uit welke nog veel meer menschen, dan aanwezig zijn, konden scheppen. Zo is
Gods werk wel steeds verscheiden, dikwijls buitengewoon en zeldzaam, maar altijd
goed, en heeft altijd betrekking op het geluk der Menschenwaereld.’

Brieven over Egypte, door den Heer Savary. Uit het Fransch in 't
Nederduitsch overgebragt. Met de Aantekeningen zoo van den
Hooggel. Heer J.G. Schneider, Hoogl. te Frankfort aan den Oder,
uit den Hoogduitschen Druk ontleend, als van den Nederduitschen
Vertaaler vermeerderd. Drie Deelen. Met Landkaarten en Plaaten.
Te Amsterdam by M. de Bruyn 1789. Behalven het Voorwerk, 1200
bladz. In gr. octavo.
Oudheid- Geschied- en Aardrykskunde hebben den Heer Savary, met een
oplettenden geest van waarneemen bezield, geduurende zyn verblyf in Egypte, in
staat gesteld, om een naauwkeuriger verslag van dat Gewest te gee-
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ven, dan 'er tot nog gemeen gemaakt was. En Neder- en Opper-Egypte, welke
beiden hy doorkruist heeft, worden in deeze zyne Brieven naauwkeurig beschreeven,
met nevensgaande oordeelkundige aanmerkingen, zo over de Landsgesteldheid
en voornaamste Plaatzen, als over de zeden, gewoonten, koophandel, enz. der
Inwoonderen, mitsgaders over de gewigtigste Ryksomwentelingen, en 't geen voorts
tot de merkwaardigste byzonderheden van Natuur en Kunst in deeze Landstreek
behoort. Hier by komt nog eene beknopte ontvouwing van 't geen den Eerdienst
der oude Egyptenaaren, hunne Afgoden en hun Beeldschrift, betreft, waarin de Heer
Savary gebruik maakt van 't geen de Geleerden deswegens bygebragt hebben, met
invlegtinge van zyne eigene waarneemingen nopens dit Stuk. En ten laatste hegt
hy aan dit alles een ontwerp eener gewigtige reize, die, ter nadere ontdekkinge
veeler byzonderheden, in deeze en de daaraan grenzende Gewesten, tot eene
uitgebreider kennis van zaaken, met nuttigheid werkstellig gemaakt zou kunnen
worden. - De Nederduitsche Vertaaler heeft, behalven de ophelderende
aantekeningen, zo van den Hoogleeraar Schneider, als van zyne eigene hand, 'er
nog by gevoegd, twee Aanhangzels. Het eerste behelst eene korte
leevensbeschryving van den beroemden Scheik Daher, of Vorst van Akra: en het
tweede levert ons eene korte verhandeling over het oud Egyptisch Beeldschrift, dat,
zynes oordeels, geen verborgenheden bevat, en voor ons van geene weezenlyke
waarde is; schoon het den Egyptenaaren te stade kwame, toen zy zich begonden
te beschaaven. - Liefhebbers van onderscheiden soorten van oefening, 't zy ze zich
op de Aardrykskunde toeleggen, of vermaak hebben in 't naspooren van oudheden,
en derzelver opheldering uit vroegere en laatere geschiedkundige berigten, of het
oog vestigen op de Burgerlyke en Natuurlyke Historie, enz., vinden in dit Werk van
den Heer Savary, en de daarby gevoegde oordeelkundige aantekeningen, een
ruimen voorraad van stoffen, die hunne oplettendheid leerzaam kan bezig houden.
Om uit die menigte van byzonderheden een staal uit te kiezen, zullen wy den Leezer
mededeelen, het geen de opmerkzaame Savary ons onder het oog brengt, nopens
de Pest; byzonder ter wederlegginge van het ongunstige denkbeeld, dat zommigen
hierover omtrent Egypte voeden.
‘Verscheiden laater Schrijvers, (zegt hy,) aan welker hoofd de Heer PAW verschijnt,
hebben geschreeven, dat de pest uit Egijpte oorspronglijk was. Zoo deeze zaak
waar
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was, zou zij de voordeelen en aangenaamheden van dit gewest grootlijks
verminderen; want zijne vruchtbaarheid en schatten zouden niet kunnen opweegen
tegen de rampen, welke deeze geessel aan het menschdom veroorzaakt. - De
berichten, welken ik van de inboorlingen des lands, en van vreemde artsen, welke
'er sedert twintig en dertig jaaren woonen, ontvangen heb, dienen om het tegendeel
te bewijzen. - Zij hebben mij alle verzekerd, dat de Turken 'er deeze besmetting
aanbrengen, en dat zij 'er vervolgens groote verwoesting aanrecht. Zie hier het geen
ik 'er gezien heb.
In 1778, kwamen de karveelen, (zekere groote vaartuigen,) des Turkschen Sultans
te Damiate aan, en ontscheepten 'er, volgens gewoonte, de Zijde uit Sijrie. De pest
is bijkans altijd aan boord dier schepen. Zonder tegenkanting bragten zij hunne
koopmanschappen en aangestoken scheeplingen aan land. Het was in Oogstmaand,
en vermits in dat jaargetijde de besmetting in Egypte ophoudt, verspreidde zij zich
'er niet. De schepen gingen weder onder zeil, en besmetten andere plaatsen. - In
den volgenden zomer landden 'er schepen van Konstantinopel, de pest aan boord
hebbende, in de haven van Alexandrie. Zij ontscheepten hunne zieken, zonder dat
de inwooners 'er eenige schaade van leeden. - Sedert dat tijdstip hebben, in 't begin
van den winter, eenige schepen van Smirna deeze besmetting aldaar gebragt. Zij
heeft zich daarna wijd en breed in het land verspreid, en een gedeelte der
Egyptenaaren doen omkomen.
Zie hier nog, Mijn Heer, eene aanmerking, welke men sedert eeuwen gemaakt
heeft. - Indien men geduurende de drie maanden des zomers, te weeten
Zomermaand, Hooi- en Oogstmaand, Waaren, door dit vergif besmet, in Egypte
invoert, sterft dit vergif, verdwijnt deeze besmetting van zelfs, en het volk blijft zonder
vrees. - Indien de pest 'er in andere jaarsaisoenen aangebragt was, en voortgangen
had gemaakt, houdt zij omtrent dien tijd op. Dit schijnt te bewijzen, dat zij aan dit
Koningrijk vreemd is; dat is, dat men ze, uitgenomen in tijden van zwaaren
hongersnood, noch te Groot-Kairo, noch in de binnensteden des lands, ooit ziet
ontstaan. Zij ontstaat altijd in de zeehavens, en zulks alleen bij gelegenheid der
aankomst van Turksche schepen, kruipt allengs voort, en bereikt de hoofdstad,
vanwaar zij tot Sijene, of de uiterste grenzen van Opper-Egypte ten zuide, toe, zich
uitbreidt. Wanneer de
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pest haaren loop in Groot-Kairo volbragt heeft, en zij 'er door de Opper-Egyptenaars
weder aangebragt wordt, vernieuwt zij 'er zich met meer woede, en raapt 'er zomtijds
twee of driemaal honderd duizend menschen weg; maar in Zomermaand houdt zij
'er altijd op, en zij, die ze dan krijgen, worden hersteld. - Moet men deeze ophouding
aan de sterke hitte, aan de heilzaame noordewinden, die geduurende den zomer
in Egijpte waaien, of aan den daauw, die dan in menigte valt, toeschrijven? - Veelligt
hebben deeze onderscheiden oorzaaken, te samen genomen, die goede uitwerking.
- Een andere waarneeming, der aandacht overwaardig, is, dat deeze geduchte
besmetting zoo wel voor hevige koude, als voor zwaare hitte, wijkt. - De winter
doetze in Konstantinopel ophouden. De zomer doodt ze in Egypte. Zij bereikt nimmer
den aspuntskring, en verschijnt nooit binnen de keerkringen. De Karavaanen van
Groot-Kairo, van Damaskus en Ispahan, welke 'er somtijds mede besmet zijn,
verspreiden ze nooit te Mekka, en Ymen is tegen deezen geessel beveiligd.’
Wyders geeft ons de Heer Savary een verslag van de verregaande agteloosheid
der Turken, omtrent deeze besmetting, waardoor dezelve te sterker verspreid wordt,
't welk men, naar uitwyzen van 't gedrag der Fransche kooplieden aldaar, door
omzigtigheid grootlyks zou kunnen voorkomen. Dan zyn verslag deswegens is ons
wat te breedvoerig, om het alhier te plaatzen; te meer, daar wy nog eenige ruimte
willen overhouden, om, ter deezer gelegenheid, zijn getuigenis, ten voordeele der
geloofwaardigheid van Herodotus, aan te voeren. - Gewag gemaakt hebbende van
de manier op welke de Egyptenaars hunne rouwbedryven, op het afsterven van
nabestaanden, by derzelver lykstatien, in deeze dagen inrigten, tekent hy aan, dat
Herodotus een volkomen soortgelyk berigt geeft van de Egyptische gewoonte in
zodanige gevallen ten zynen tyde: waaruit men kan afneemen, dat hy deswegens
gegronde berigten geboekt heeft. En zodanige blyken van de geloofwaardigheid
diens ouden Historieschryvers zyn den Heer Savary meermaals voorgekomen, het
welk hy, in zyne beschryving van Heliopolis, alwaar Herodotus in de weetenschappen
en verborgenheden der Egyptenaaren onderweezen werd, uitdruklyk verklaart.
‘Door het licht, (zegt hy,) welk hem medegedeeld was, bestraald, en met den
geest van waarneeming begaafd, werd hij, deeze vader der geschiedschrijveren,
in
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de Olijmpische spellen gekroond, en de negen boeken, welken hij samenstelde,
verdienden de naamen der negen zanggodinnen te draagen. - Intusschen hoe veele
lieden zijn 'er, die, ofschoon zijne werken niet doorgrond, of veelligt zelfs niet eens
geleezen hebbende, dezelven nogthans durven berispen, en van ontrouwe
beschuldigen. - Wat mij aangaat, mijn oordeel over de rest van zijn geschiedverhaal
opschortende, kan ik maar de waarde van dat gedeelte, welk over Egypte handelt,
bestemmen. Met het grootste genoegen heb ik in dit land de zeden, de gewoonten,
welken hij beschreeven heeft, weder gevonden, slechts met eenige geringe
bepaalingen en gedaantewisselingen, door de verandering der regeering en der
godsdiensten aldaar ingevoerd. Wat de gedenktekens betreft, waarvan hij
beschrijvingen geeft, 't geen 'er tot heden toe van overgebleeven is, bewijst, dat hij
niets vergroot heeft; en bevestigt de mooglijkheid van 't geen niet meer aanweezig
is. De billijkheid heeft mij genoopt aan eenen geschiedschrijver, die, gelijk Homerus,
de schilder der volken is, deeze hulde te doen.’

Reize door Duitschland en Zwitserland, sedert 1781. Met
Aanmerkingen over den Godsdienst, de Zeden, den staat der
Geleerdheid, de Fabrieken, den Koophandel, enz. door Frederik
Nicolai. Eerste Deel. Te Amsterdam by A. Mens Jansz., 1790. In
gr. octavo, 200 bladz.
De naam van NICOLAI is genoeg, om den leesgraagen en weetgierigen tot het leezen
van dit Werk uit te lokken. En hy zal zich der moeite niet beklaagen. Een kort verslag
van den inhoud zal eenig denkbeeld kunnen geeven, van het geen uitvoeriger in
het Boek zelve wordt voorgedragen.
Vooraf gaat eene Inleiding, behelzende eenige Aanmerkingen over de
gevoeglykste wyze van reizen, en over de voorbereidinge, welke een Reiziger noodig
heeft, om uit zyne tochten het rechte voordeel te trekken. Eene dier aanmerkingen
is deeze: ‘Ieder reiziger moest, voor het begin zyner Reis, het oogmerk van dezelve
wel overleggen en bepaalen; want wie alles zien en doen wil, ziet en doet niets.
Voor een verstandig man kan zekerlyk alles bezienswaardig zyn; doch wanneer hy
zich niet te zeer wil verstrooijen, en eenen beperkten tyd goed indeelen, moet hy
liever geheel weglaten wat hem niet dient, en
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zich tot dat geen bepaalen, wat tot zyn oogmerk bevorderlyk is. Wanneer hy, welke
reizen wil om akkerbouw of manufactuuren te leeren kennen, kabinetten van
schilderyen ziet, waarvan hy te vooren geene kennis had; wanneer de schilder- en
kunstminnaar kabinetten van naturalien beschouwt, zonder de natuurlyke historie
te verstaan; en wanneer de kenner der natuurlyke historie zich verledigt, om militaire
evolutien te zien, zonder te weeten wat taktik is: dan kunnen alle deze reizigers
hunnen tyd met diergelyke soort van dingen wel aangenaam doorbrengen, maar
zullen geene nuttigheid uit hunne gaperyen trekken, en veel meer, wanneer hun
niet zeer veel tyd tot hunne reis overig is, daardoor worden terug gehouden om
(*)
dingen te betrachten, die hun wezenlyk zouden nuttig zyn geweest .’ Wanneer men
deeze zeer gegronde aanmerking vergelykt met den inhoud van den titel, en daarby
(†)
bedenkt, dat de Heer NICOLAI, gelyk hy zelve schryft , zyne reis in zeven maanden
moest volbrengen, zoude men wel eenigzins kunnen twyffelen, of hy het veld zyner
beschouwingen niet wat ruim genomen hebbe. Doch hierop kan met reden
geantwoord worden, dat hy, als een Duitscher, als een man van uitgebreide
kundigheden in meer dan eene soort van zaaken, reeds te vooren veele dingen in
het algemeen wist, van welke hy alleenlyk de verscheidenheden op verschillende
plaatzen, de byzondere schaduwen en nuances behoefde waar te neemen, en dat
zyn Werk te voorschyn komt onder den zedigen titel van Aanmerkingen, geenzins
als een volledig en grondig Bericht van alles wat wel opmerking zoude verdienen.
En dit vooraf gesteld zynde, is zyn Werk der leezinge overwaardig. Hy ziet met een
oplettend en doordringend oog, en oordeelt zonder vooringenomenheid.
Het Eerste Deel bevat Veertien Afdeelingen, welker opschristen zyn: Reize van
Berlin naar Leipzig. - Reize van Leipzig naar Jena, en vertoeven aldaar. - Reis van
Jena naar Koburg. - Verblyf in Koburg. - Reize naar het Klooster BANZ, vertoeven
aldaar. - Reize van het klooster Banz over Suhof tot Bamberg. - Verblyf in Bamberg.
- Reis over Pommersfelden naar Erlangen. - Verblyf in Erlangen. - Reis van Erlangen
naar Anspach, en van daar naar Nurnberg. - Verblyf in Nurn-

(*)
(†)

Inl. bl. 5, 6.
Ald. bl. 2.
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berg. - Reis van Nurnberg naar Altorf en verblyf aldaar. - Reis van Altorf naar
(*)
Regensburg. - Verblyf in Regensburg .
Wy zullen nu hier en daar iets uitkippen, om onze Leezers eenigzins te doen zien,
op welke wyze de Schryver de zaaken, die hem voorkomen, behandele. Van Jena
spreekende, tekent hy aan, dat de Universiteit aldaar opgerigt is door de Saxische
Vorsten uit de Ernestynsche linie, wanneer zy, na den ongelukkigen slag by
Muhlberg, door den Keizer genoodzaakt waren, de Keurvorstelyke waardigheid met
het grootste gedeelte hunner landen, en daaronder Wittenberg, aan de Albertynsche
linie af te staan. ‘Den Keizer,’ vervolgt de Schryver, ‘wordt, (uit welken grond, weet
ik niet) het recht toegeschreeven, om de Universiteiten te bevestigen. KAREL de Vde
sloeg de bevestiging der Universiteit van Jena geheel af. FERDINAND de Iste gaf
haar, op aanhoudend smeeken, de bevestiging, doch onder dit beding, dat men
geene promotien in de Theologische Faculteit mogt onderneemen. Keizer FERDINAND
de Iste, die veel at en niet minder dronk, had in 1557 meenigmaal indigestien. De
Geneesheeren uit Weenen hem niet kunnende helpen, wierd prof. SCHRÖTER uit
Jena geroepen, welke de maag des Keizers in order bragt, verkreeg daardoor voor
zich den adelstand, en voor de Universiteit Jena het recht, om in alle vier faculteiten,
(†)
doctoren te maken .’ In de eerste helft der tegenwoordige Eeuwe, ‘was de
Universiteit Jena in den hoogsten bloei, men telde ten naasten by 4000 studenten,
daar 'er tegenswoordig naauwlyks 600 zyn. Omtrend dezen tyd konden de studenten
even goed vechten en drinken, als systhematik studeeren. Nog voor dertig jaaren
kende men den Jenaschen Student aan zynen langen stootdegen, en aan de twintig
pasglazen, die hy nederslokken kon, gelyk men den prediker, welke in Jena
gestudeerd had, terstond konde erkennen, aan het Syrische en zyne geleerde
sylogismi. Toen ter tyd was het spreekwoord:

(*)

(†)

In de Hoofden, gelyk men het noemt, is deeze Verdeeling niet altoos behoorlyk in acht
genomen, b.v. by de veertiende Afdeeling leest men, boven aan de bladz, telkens, Reize van
Altorf naar Regensburg, in plaatze van, Verblyf in Regensburg.
Bl. 21.
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Wie van Leipzig komt zonder wys,
Van Wittenberg met geen zieklyk lyf,
Van Jena ongeslagen,
Die mag van groot geluk gewagen.

Deeze tyden zyn geheel veranderd; in Leipzig huwt men zo veel niet meer, in
Wittenberg leeft men gezond, en in Jena hoort men niets meer van vechten en
(*)
zuipen .’ Voor het overige worden verscheidene loflyke inrichtingen des Hertogen
van Saxen-Weimar voorgesteld, zo met betrekkinge tot de Hooge-School van Jena,
als ten opzichte van 's Lands welzyn in het algemeen.
Het geen de Schryver op bladz. 36 zegt, begrypen wy niet volkomen. Zie hier
zyne woorden: ‘De kerklysten in Koburg leeveren iets zonderlings op, dit namentlyk,
dat over het geheel, in eene zo kleine plaats als deze, veel meer menschen sterven
dan gebooren worden. Aan de andere zyde blykt uit deze lysten, dat Koburg gantsch
geene ongezonde plaats, maar integendeel de sterflykheid daar zeer matig is. Want
hoogstens kan het middelgetal der jaarlyks stervenden, op 160 gerekend worden.
Wanneer men nu nog iets verder terug treedt dan het Jaar 1741, en het getal der
levendigen op omtrend 6400 bepaalt, dan sterft jaarlyks slegts het 40 gedeelte. By
eene zo geringe betrekking tot de overleedenen, moet men zich natuurlyk
verwonderen, dat 'er in deze plaats meer sterven dan gebooren worden.... Doch
wanneer men het oog slaat op de 33 jaarige lysten, vindt men dat deze stad dikwils
veel door Epidemien geleeden heeft.... Zo veel is zeker, dat wanneer niet de hooge
ouderdom, op te maken uit de geringe betrekking tot de sterslykheid, en door de
jaarlyksche lysten bevestigd, als ook de vrugtbaarheid der huwelyken de ontvolking
verminderden, eene plaats als Koburg, waar byna geduurig meer menschen sterven
als gebooren worden, en waar geen vreemdeling zich nederzet, in weinig geslachten
merkelyk aan Inwoonders moest verminderen; en eindelyk geheel uitsterven.’ En
het komt ons voor, dat zulks noodzaaklyk het gevolg moet zyn, zonder dat
vruchtbaarheid van huwelyken, of langleevendheid van sommige persoonen, het
kunnen verhinderen. In eenige plaats, welke men wil,

(*)

Bl. 22.
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sterft binnen een jaar een zeker getal menschen: zal dan het getal der Inwoonderen
niet afneemen, zo moet dat der afgestorvenen ten minsten opgewogen worden door
de geboren kinderen in het zelfde tydperk, en door inkomende vreemdelingen. De
laatsten komen hier, volgens des Schryvers eigene stelling, niet in aanmerking. Dus
moeten de kinderen alleen het verlies vergoeden. Maar deezen evenaaren in getal
de stervenden niet, en kunnen derhalven de breuk niet heelen. Dit is onzes
bedunkens duidelyk.
Te Koburg is ook een Gymnasium, waarvoor men in het Jaar 1677, na lang
smeeken, van den Keizer het noodige privilegie heeft verkregen, om het tot eene
Universiteit te maaken, ‘maar in eenen tyd, waarin het tot niets dienen kon, gelyk
men zag, zo dra men het ontvangen had;’ ... ‘het Gymnasium bleef intusschen wat
(*)
het nog is, eene zeer goed ingerichte School ,’ van welke door den Schryver eene
voordeelige beschryving wordt gegeven.
Het Klooster Banz wordt voorgesteld als geschikt om het kloosterleeven van zyne
voordeeligste zyde te vertoonen. ‘Een schoon gebouw, eene gezonde lucht, in eene
aangenaame en vrugtbaare landstreek. Een verstandige en verdraagzaame Abt,
(†)
geleerde religieusen, een zekere vrye en hartelyke omgang, enz. .’ Doch men leeze
hierover verder des Schryvers verstandige en welgegronde Aanmerkingen.
Met zeer veel lof wordt ook gesproken van den tegenwoordigen Bisschop van
Bamberg, als van eenen recht Eerwaardigen Man, ‘alleen streng omtrend zich
(§)
zelven, maar zeer zagtmoedig omtrend anderen .’ Spreekende van de Misse, welke
hy dezen Vorst had hooren leezen, en van de schaare, welke daarby tegenwoordig
was, draagt de Schryver eenige Aanmerkingen voor, over de national physiognomie.
In het slot derzelve vinden wy het volgende: ‘in een land gelyk het Bambergsche,
bestaat de meeste werkzaamheid der Inwoonders in uitwendige
Godsdienstoeffeningen.... Van daar buiten de national physiognomie nog de
Roomsch Katolyke Religie physiognomie, welke hier en in andere roomsche landen
zo merkbaar is, wanneer geene andere zeden en geene andere werkzaamheden
haar uitwisschen. Reeds voor my hebben andere, en ook roomsche Schryvers, dit
opgemerkt.... Ik

(*)
(†)
(§)

Bl. 39.
Bl. 49, 50.
Bl. 56.
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heb hierboven het opslag van het oog by roomschgezinde vrouwen reeds
opgemerkt.... Daar is iets zagts, iets schaamachtigs, iets stars, iets innerlyks in. Van
daar, dat roomschgezinde meisjes ceteris paribus aanminniger schynen dan anderen.
Hare aandacht heeft iets verliefts, gelyk hare liefde iets aandachtigs. TISSOT verhaalt
van eene Non, welke uit liefde tot JESUS gestorven is. By de herinnering harer zonden
slaan zy de oogen voor een Mariebeeld met bevalligheid neder, gelyk eene minnares
voor den minnaar, tegens welken zy eene zwakheid begaan heeft, en hem nog
bemint; en haar minnaar is haar heilige gelyk, tegens welken zy zich in eene bevallige
(*)
aandacht verliest .’ - Uit meer andere plaatzen mag men besluiten, dat de Schryver
een liefhebber is van physiognomische waarneemingen.
Uitvoerigst is de Heer NICOLAI in het geen hy zegt van de steden Nurnberg, of,
gelyk men hier te lande zegt, Neurenberg, en Regensburg. - De eerstgemelde Stad
heeft veel van haaren voorgaanden bloei verloren, schoon zy nog grooten handel
dryve, vooral in eene menigte van snuisteryen, kinderspeeltuig, enz. De oorzaaken
van dit verval liggen, behalven de toegenomen vlyt en werkzaamheid in andere
landen, in eene aristocratische regeering, welke alle ampten houdt voor zich zelve
en voor haare bloedverwanten, den burger over den schouder aanzier, hem drukt
met onmaatige en daarby op eene zeer bezwaarende wyze ingevorderde lasten,
welke zy zelve ten grooten deele weet van den hals te schuiven; in de kostbaare
leevenswyze der Ingezetenen, en de buitenspoorige uitgaaven, welke by bruiloften,
doopmaalen, en begraavenissen gedaan worden; in kwalyk beraamde inrichtingen.
‘Een handwerksgezel, by voorbeeld, kan geen meester in Nurnberg worden, wanneer
hy zich aan een meisje vergrypt. Eer dat een zodanig mensch levenslang een
dagloonder, en zyne vrouw altoos veracht zoude blyven, gaat hy naar Furth of naar
(†)
Erlangen; daar wordt hy meester, en richt 'er zyne huishouding op ;’ in de zwaare
(§)
kosten, welke men moet maaken om in een gild te komen , enz. - De smaak der
geenen die hier het bestuur van zaaken hebben, wordt ook niet zeer geprezen. Om
niet te spreeken van de zonderlinge kleeding der Regenten; wat moet men

(*)
(†)
(§)

Bl. 62, 63.
Bl. 100, zie ook bl. 111.
Bl. 112.
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denken van menschen, die een schoon stuk van in hout gemaakt beeldwerk, geschikt
om eene Kerk te versieren, eerst kostbaar doen vergulden, en vervolgens in eenen
(*)
zak aan den zolder der Kerke hangen, zonder het ooit te vertoonen ? Die een
keurlyk fonteinwerk in eenen ouden stal verstoppen, na dat zy het hadden doen
vervaardigen, zonder bedacht te zyn op de noodige kosten en middelen, om het
(†)
van water te voorzien . - Niet gunstiger spreekt de Schryver van de Luthersche
Geestelykheid te Nurnberg; en waarlyk niet te onrecht, indien wy mogen oordeelen
uit eene lykreden, welke den 16 December des Jaars 1773, door den Diaconus
GOTHARD BEZ, op last der Regeeringe gehouden werd, over iemand, die gestorven
was zonder te hebben willen biechten, of het avondmaal uit handen van gemelden
Diaconus ontvangen. In deeze lykreden, welke hier geheel wordt gelezen, verklaarde
de redenaar, ‘dat de naam van dezen geketenden slaaf des duivels ware uitgedelgd
uit het boek des levens; hy verzekerde op zyn priesterlyk woord, dat deszelfs
onsterfelyke ziel haar eeuwig verblyf vinden zoude in de kaken der helle, met rook
(‡)
en damp tot eene eeuwige pyniging opgevuld .’
Verstandiger Mannen trof de Schryver aan in Regensburg, zo onder
Roomschgezinden als Protestanten. Doch dit en wat hy verder van deeze vermaarde
Ryksstad zegt, gelieve men in het Werk zelve te leezen.
Uit de verscheidene staalen, welke wy bygebragt hebben, kan men eenigermaate
over den styl der Vertaalinge oordeelen. Dezelve, schoon niet zeer gebrekkig, is
niet zo zuiver als het Werk wel verdiende. Wy twyffelen of de Vertaaler, op enkele
plaatzen, de meening van het oorspronglyke wel juist getroffen hebbe. By voorbeeld,
wy kunnen ons niet verbeelden, dat de regeerende Markgraaf van Bayreuth de
(§)
inkomsten der Academie te Erlangen met 100,000 flor. vermeerderd hebbe : ten
zy men dit zodanig wil uitleggen, dat de giften, door den Markgraave van tyd tot tyd
aan de Academie geschonken, te zamen zo veel bedraagen; maar dan moest het
anders uitgedrukt zyn. - Erdgeschosse moest op bladz. 31, onzes bedunkens, niet
door verwulfsel, maar liever door grondvloer vertaald zyn. Het is dat gedeelte van
een huis, het geen met den grond gelyk is.

(*)
(†)
(‡)
(§)

Bl. 88.
Bl. 89, enz.
Bl. 134, enz.
Bl. 73, 74.
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De Spittelerpoort zoude men te Nurnberg te vergeefs zoeken: in het Hoogduitsch
zal staan, de Spitalthor, en dat is de Gasthuispoort, zie bl. 80, alwaar ook, in plaatze
van graven, graften diende te zyn. Graven zyn met geschikt tot buitenwerken. Op
bl. 199 aan het einde, zoude verkwikking of uitspanning eenen veel beteren zin
geeven dan herhaling: het Hoogduitsche erhohlung schynt den Vertaaler misleid te
(*)
hebben . Wy wenschen, dat, in de volgende Deelen, welke wy met verlangen te
gemoet zien, deeze en diergelyke misslagen mogen vermyd worden, terwyl wy over
het geheel den Vertaaler aanmoedigen, om met zynen arbeid voort te gaan.

Description & Itineraire Historique, Politique, Geographique, &c.
des VII. Provinces-unies des Pays-Bas, de leur Territoire &
Colonies. Enrichi de Cartes. Par Guillaume le Febure, Baron de
St. Ildephont. Deux Tomes. A la Haye, chez J. du Mee. In octavo,
1008 pp.
Naar het byzonder bedoelde van den Baron de St. Ildephont is deeze Beschryving
van de zeven Vereenigde Nederlanden, bovenal, geschikt tot een Handboek voor
de zodanigen, die lust hebben, deeze Gewesten te doorreizen, met inzigt om het
merkwaardigste daarvan gade te slaan, en de gesteldheid van onze Republiek te
leeren kennen: waartoe het denzulken van weezenlyken dienst kan zyn. Dan zyn
Ed. heeft dit op zodanig eene wyze uitgevoerd, dat 'er, ook in andere gevallen, van
zynen arbeid een leerzaam gebruik gemaakt kunne worden; zo dat zyn Geschrift
zig juist niet tot een enkel Reisboek bepaale: vermids het, over 't geheel, een
regelmaatig verslag behelst, van het geen omtrent ons Gemeenebest
weetenswaardig is; en eene geschikte handleiding verleent, ter naspooringe van 't
geen daar toe betrekking heeft; waarvan niet alleen reizende Persoonen, maar ook
Ingezetenen, zig met vrugt kunnen bedienen. Het brengt ons, naamlyk, in eene
welïngerigte orde, onder 't oog, eene beknopte ontvouwing van de voornaamste
byzonderheden, die ter kennisneeminge van de geschiedenis, in- en uitwendigen
staat, regeering, enz. van ons Vaderland vereischt wor-

(*)

o

Dat, op bladz. 152, Regensburg gezegd worde te liggen op 58 , 59′ breedte, is eene drukfeil,
o

in plaatze van 48 , 59′.
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den. - Ter voordragte van dit alles heeft de Autheur zyne opmerkingen, over de
verschillende hier te zamen loopende onderwerpen, geschikt onder zeven
hoofdverdeelingen.
In de eerste plaatze geeft hy eene agtervolgende tydkundige schets, van 't beloop
van 's Lands Historie, zedert de komst der Batavieren, tot op het afloopen van 't
Jaar 1780; en hieraan hegt hy eene opgave van de uitgestrektheid der zeven
vereenigde Provincien, met eene melding der hoofdrivieren in dezelven, en van 't
geen voorts in 't algemeen omtrent deeze Gewesten staat aan te merken. - Verder
bepaalt hy zig tot eene byzondere beschryving van ieder Provincie, zo Geschiedals Staat- en Aardrykskundig, met een berigt van derzelver voornaamste Steden:
en op een beknopt verslag hiervan, dat den Reiziger een algemeen denkbeeld van
ieder Gewest aanbiedt, laat hy volgen eene Reisroute, naar welke men onze
Republiek, in deszelfs geheele uitgebreidheid, kan doortrekken, zonder tweemaal
ter zelfder plaatze te komen. - In de derde hoofdverdeeling ontvouwt hy het Stedelyken Staatsbestier, mitsgaders het Stadhouderlyke bewind, beneffens het
Krygsweezen, zo te Water als te Land; het stuk der Financie; de Burgerlyke en
Lyfstraflyke Regtspleeging; het ontvangen en zenden van Ambassadeurs, en
eindelyk, de gemaakte schikkingen ter handhaavinge en regelinge van den
heerschenden Godsdienst; waarby ook een kort woord over de verzorging der
behoeftigen. - De daaraan volgende hoofdverdeeling geest een verslag van de
Generaliteits-Landen, derzelver bestiering, de voornaamste plaatzen aldaar, en 't
geen verder tot dit onderwerp betrekking heeft. - Op het ontvouwen hiervan verledigt
hy zich, tot het nagaan van onzen Koophandel, de Oost- en Westindische
Compagnie, de Surinaamsche Maatschappy, de Volkplanting aan de rivier Berbice,
de Haringvissery, de Walvisvangst, den Levantschen handel, en voorts den
Koophandel en Zeevaart onzer Ingezetenen, door alle de deelen van Europa. Ter
deezer gelegenheid neemt hy ook in aanmerking, de Banken van Amsterdam en
Rotterdam, als mede het verleenen van respytdagen ter betaalinge der Wissels; en
daarnevens gewaagt hy van de Lombarden en Loteryen; besluitende voorts deeze
afdeeling met eene opgave en vergelyking van de alhier gebruiklyke Maaten en
Gewigten. - Wyders brengt hy, onder de zesde hoofdverdeeling byeen, zyne
opmerkingen over de gebruiken,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

562
zeden, gewoonten, leevenswyze en pragt der Natie; dan in de beschryving hiervan
is hy zo ongelukkig geslaagd, dat men bykans zoude denken, dat hy weinig of geen
verkeering onder onze Landsgenooten gehad hebbe. Buiten dit laat zig zulks
naauwlyks verklaaren, dan door het denkbeeld, dat hy alles te veel met een Fransch
oog beschouwd, en in den Franschen smaak beoordeeld heeft. - Men ziet dit
meermaals in zyne schryfwyze, en 't straalt ook door in zyne laatste afdeeling,
gaande over het beoefenen van Kunsten en Weetenschappen hier te Lande;
waarover Vreemdelingen, en inzonderheid Franschen, door hunne
vooringenomenheid, gemeenlyk min gunstig oordeelen. En met dit alles is hy egter
nog genoodzaakt te betuigen, ‘dat 'er geen Land in de Waereld is, 't welk meer
Geleerden geleverd heeft, ja dat de Kunsten en Weetenschappen als Indigenae, of
den Nederlandschen Bodem eigen, beschouwd moeten worden.’ Voegt hierby zyne
opmerking, dat de toestand van ons Gewest de Landzaaten als genoopt heeft, om
zig toe te leggen op nutte Kunsten; maar dat de bevallige Kunsten minder opgang
onder ons gemaakt hebben, ter oorzaake, dat de Hollanders geen tyd hebben,
(d'etre futiles,) om te beuzelen. In een Franschman, die dit erkent en schryft, kan
men de bovenaangeduide misvattingen verder wel eenigzins over 't hoofd zien.

Brieven over Texel en de nabygelegen Eilanden, uit de
Aantekeningen van wylen den Heere, Pieter van Cuyck, in leven
Kunstschilder in 's Gravenhage; te saamen gesteld door J.G. van
Oldenbarnevelt, genaamt Tullingh, Oul Fiscaal van de Generaliteit.
Met Plaaten. Te Delft by M. Roelofswaart, 1789. Behalven het
Voorberigt, 125 bladz. In gr. octavo.
Een herhaald zomerverblyf, op eene Texelsche buitenplaats, gaf wylen den Heere
van Cuyck meermaals aanleiding, om Texel en de nabygelegene Eilanden met meer
naauwkeurigheid te bezigtigen, en gemeenzaamer met derzelver bewoonderen te
verkeeren, dan denzulken doenlyk is, die, 't zy uit noodzaaklykheid, of ter voldoeninge
eener algemeene nieuwsgierigheid, een Texelsch reisje doen. Ter dier gelegenheid
had hy ook nu en dan eenige Aantekeningen deswegens op het papier gebragt; en
dikwerf was hy den Heer van Oldenbarneveld aan geweest, om dezelven in eene
geregelde orde te schikken, ten einde zyne waarneemingen op eene gevoeglyke
wyze het licht to doen zien.
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By mangel van ledigen tyd, had die Heer het verzoek van zynen Vriend, geduurende
deszelfs leeven, niet kunnen inwilligen; dan na deszelfs overlyden heeft zyn Ed. 'er
aan beantwoord; en die Aantekeningen briefswyze zo gerangschikt, dat ze den
(*)
Lezer gevallig en leerzaam kunnen zyn .
Ze behelzen, na een voorafgaand beknopt reisverhaal van 's Gravenhage na
Texel, met melding van 't merkwaardigste op de reisroute, inzonderheid van Alkmaar
na de Helder, vanwaar men na Texel oversteekt, eerst, een verslag van de oudheid,
en ouden toestand van Texel, mitsgaders een berigt van 't geen men omtrent dit,
en de nabuurige Eilanden over 't geheel, op te merken heeft; waarby komen eenige
bedenkingen, zo over de verschillende gronden van Texel, als over de oude gronden
van Holland in 't algemeen; benevens eene opgave der voortbrengzelen van Texel.
Voorts behelzen deeze Brieven, by manier van het verhaal eener wandelinge, enz.,
door en rondzom het Eiland, eene beschryving van de Dorpen en Gehugten op het
zelve, met verscheiden aantekeningen nopens deeze en geene byzonderheden,
welken men op die plaatzen aantreft: en hier aan volgt een ophelderend verslag,
wegens de Dyken, Polders en Eendenkooijen. Wyders verleenen ons nog drie
Brieven een berigt van de bevolking des Eilands; den Godsdienst, de gedaante,
taal, kleeding en den imborst der Inwoonderen; als mede van hunne huishouding,
gewoonten en vermaaken. En eindelyk zyn de twee laarste Brieven geschikt, om
ons een denkbeeld to geeven van 't geen nog, omtrent de nabygelegene Eilanden,
Wieringen, Vlieland en Terschelling op te merken valt.
Men vindt in deeze Brieven eene naauwkeuriger beschryving van het Eiland Texel,
dan ons tot nog in handen gekomen was; en veelen zullen, op derzelver doorleezing,
zig een aanvalliger denkbeeld van dit Eiland maaken, dan ze wel voorheen gevormd
hadden. Veelal heeft men, by mangel van kunde, een te gering en zelfs afzigtlyk
denkbeeld van dit Eiland; het welk meerendeels den geenen, die het eens bezigtigen,
het zelve grootlyks doet toevallen; en men kan, derzulker berigten met den inhoud
deezer Brieven vergelykende, gereedlyk opmaaken, dat de Heer van Cuyck 'er zeer
wel een aangenaam Zomerverblyf kon vinden; terwyl hy op het vrolyke Roozenhout
een vriendlyk ontbaal ontving; van welke Buitenplaats hy ons eene zo schoone
schilderagtige vertooning aanbiedt, dat dezelve ons uitlokke, om den Leezer eene
wandeling van 't Oude Schild derwaards voor te slaan, op welke wy tevens nog al
eenige byzonderheden zullen ontmoeten.

(*)

Wy erinneren ons, by deeze gelegenheid, dat, in den Jaare 1780, by den Drukker deezes, J.
Yntema, uitgegeeven is: Eene Beschryving van eenige Oudheden, gevorden in een Tumulus,
of Begraasplaats. op het Eiland Texel, in November 1777. Door P. VAN CUYCK. Met 6 keurlyke
Plaaten. In gr. octavo.
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‘Wanneer wy, (zegt hy,) van dit Dorp raar den hoogen Berg willen wandelen, moeten
wy noordwest gaan over een klein bestraat pad, en langs eene vaart, welke de
vaartsloot genoemt wordt, en omtrent dertig voeten breed is. Deeze vaartsloot dient
om het versche water uit een put, (waarvan straks nader,) naar de schepen te
brengen, die hier water inneemen; de watervaten worden met een windas op den
dyk, en vervolgens van den dyk in de lootsschuit gelaaten, die de vaten verder naar
de schepen brengt; elk vat water of zogenoemt varken, tot aan den dyk gebragt
zynde, kost acht stuivers. - Ter wederzyde van de vaartsloot, langs welke wy gaan,
staan nog eenige huizen eer wy op het Schildpad koomen, en die vaart ten einde
gegaan zynde, koomen wy aan den gemelden put, waarin een houten pomp staat,
waarmede het water wordt opgehaalt, en door een goot in de vaten geleid. Maar
deze put in den laatsten Engelschen oorlog niet genoegzaam zynde, om de schepen
spoedig genoeg van water te voorzien, is eenige treden verder oostwaards een
tweeden put geschooten, alwaar toen ook het wêl gevonden is, en het welk ik geloove
de afzakking te zyn van die heuvels, die gemeenlyk genoemd worden, den hoogen
Berg. - Deze twee putten behooren aan het Weeshuis; de eerste put wordt gemeenlyk
verpagt voor twaalf of veertien honderd guldens jaarlyks, om dat die put veel aftrek
heeft, dewyl men zegt, dat het water uit deezen put op de schepen zeer lang goed
kan blyven; uit de inkoomsten van die putten moet het Weeshuis het Schildpad
onderhouden.
Hier zien wy aan onze linkerhand leggen het aangenaame Braakestein; deeze
Buitenplaats heeft een fraai gezigt; de ryweg naar die plaats loopt voorby de schans,
en langs den hoogen Berg, en al wie te voet naar den Burgt wil, moet daar voorby.
In den schoonen tuin wassen vrugten van allerley soort; ik heb 'er nergens in grooter
overvloed gezien, en in geur en smaak geene betere gegeeten. Over deeze plaats
ligt een boerenhuis met een grooten moestuin, die omtrent twee jaaren geleeden
door Regenten van het Weeshuis gekogt is, om den gemelden tweeden put te
kunnen doen graaven; en die tuin wordt nu aan een tuinier verhuurd.
Raakende aan deezen tuin ligt het vrolyk Roozenhout, het welke zich tot aan den
voet van de hoogte uitstrekt, en door den Heere Roozenboom in den jaare 1740 is
aangelegt; het huis is zeer goed en gemaklyk ter bewooninge; maar indien hetzelve
een weinig verder op de hoogte gezet was, zoude het een uitzigt gehad hebben
waarvan in Holland geene wedergade was, en waarvan ik U zo even zal laaten
oordeelen, als wy aan den zogenoemden Engelschen Steen gekomen zyn. - Onder
aan dien heuvel waarop het huis van de buitenplaats Roozenhout hadt moeten
geplaatst worden, is een gegraaven inham, welke de Zandkuil genoemt wordt,
waaruit een ieder voor een gering geld zand kan haalen, het geen mogelyk reeds
sedert twee Eeuwen
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heeft plaats gehad, en waardoor die heuvel nu halfmaansgewyze is uitgeholt; deeze
plaats zoude daardoor en door de natuur van zelve geschikt zyn, tot het maaken
van eene uitsteekende broeijery, indien aldaar eene buitenplaats tegen het
zuidoosten wierdt aangelegt. - Deeze heuvel, daar wy nu op koomen, draagt den
naam van den Engelschen Steen; en boven dien steen is een heuvel, en eene
naalde of pyramide met bankjes tot een zogenoemt Belvidere gemaakt. - De
plantaadje zelve is door een liefhebber van de schilderkunst, met uitspaaring van
de voornaamste en vermaakelykste gezigten, aangelegt, en wel op die wyze, dat,
of schoon de plantaadje naauwelyks twee morgen lands groot is, wy 'er wel een
uurtje met wandelen kunnen doorbrengen, zoo wy alle de fraaye gezigten en alle
derzelver veranderingen naauwkeurig willen beschouwen.
Ten zuiden gaat ons oog over Weiland en over de Schans op de reede, welke,
van den vroegen morgen tot den laaten avond, altyd levendig is van schepen en
vaartuigen; lings af zien wy, over de buitenplaats Roozenhout, naar het oude Schild,
de Reede in het verschiet, en het Eiland Wieringen aan den gezigteinder. Een weinig
meer links zien wy het nieuwe Schild, en by helder weder ook van verre de kust van
Friesland. Regts af vestigen wy het oog op schoone bezaaide heuvels, en op weiden
vol runderen en schaapen; alwaar de gezigteinder bepaald wordt door de
noordwestelyke zeeduinen, die op sommige plaatzen naauwe openingen laaten,
waardoor wy de schepen in de Noordzee kunnen zien zeilen.
Dit boschje, het welk thans in zyn vollen groei is, bestaat uit heggen van beukenen eiken- boomen, wier tusschenruimte met berk en elst beplant is: de slingerlaanen
en rondtens geeven telkens zoo veele verandering, dat wy op deeze plaats zouden
meenen in Gelderland te zyn; en nu wy eenige stappen verder een hoekje om gaan,
krygen wy het ontzaggelyk ryk van Neptunus in het oog. Van de twee overdekte
huisjes, die gy hier op de voornaamste plaatsen ziet staan, is het eene, naar
aanleiding der gezigten, genoemt naar Ceres, en het andere naar Neptunus.
In dat laatstgemelde huisje gaf myn Vriend een middagmaal aan eenige
vreemdelingen, om hun, zo veel mogelyk, in één opslag van het oog, het
aangenaame en nuttige van dit Eiland te toonen. Het eerste geregt bestond in een
schotel baars in het midden, aan de eene zyde eene schoone tarbot, en aan den
anderen kant een schotel lekkere tongen; het tweede geregt in drie schotels met
fyn wild, en verscheiden anderen met de lekkerste groentens; en het nageregt in
de keurigste vrugten. Het uitzigt, het walke zich vanhier over de boschaadje op de
Reede uitstrekt, en zich voorts weder door het nieuwe Diep en verder voorby den
Helder in den Oceaan verliest; - de Oostindische Schepen, die het Vaderland met
hun geschut vaarwel zeiden, en door de Oorlogschepen, aan het nieuwe Diep ten
anker liggende, beantwoord wierden; en het gezigt van zoo veele Koopvaar-
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dyschepen, die ons de goudmyn van het Vaderland, den Koophandel naamelyk,
als in één oogpunt vertoonden, - maakten ouze gesprekken zoo levendig en vrolyk,
dat ik niet weet ooit eene genoeglyker maaltyd gedaan te hebben; en 'er is geene
prachtige eetzaal, welke ik boven dit eenvoudig huisje verkiezen zoude.’
Ter ophelderinge der gebruikte benaamingen van den hoogen Berg en den
Engelschen Steen, dient het geen deswegens in de voorgaande Brieven geschreeven
is. - ‘in het zuidwesten, naamlyk, heeft het Eiland hooge heuvels, die tegen het
noordwesten langzaam afloopen, terwyl ze doorgaan tot agter de Stede de Burgt,
(het voornaamste Vlek, en als de Hoofdplaats van Texel,) die voor het grootste
gedeelte op deeze hooge heuvels gebouwd is. - Aan het hellen nu van de daar uit
ontstaane hoogte, welke de hooge Berg genoemd wordt, legt tegen het zuiden,
eene ronde, gladde en bruinroodachtige langwerpige kei, welke door het volk
genoemd wordt de Engelsche Steen; zy stak met haaren kop een weinig uit den
grond, en het domme gemeen waande, dat de voet van die kei tot in Engeland
doorging; doch toen dezelve ondergraven en blootgemaakt wierdt, zag men dat het
eene losse kei was, welke, naar gissing, omtrent vyfen twintig duizend ponden
woog.’ Uit de verdere beschryving deezer heuvelen, welker grond met kei en steenen
als doorzaaid is, kan men genoegzaam opmaaken, dat ook dit gedeelte voormaals
tot den bodem der Zee behoort zal hebben.
Wat de zogenaamde Beschryvingen van de Eilanden Wieringen, Vlieland en
Terschelling, betreft, deeze mogt de Uitgeever wel agterwege gelaaten hebben;
alzo men ze niet hooger kan aanmerken dan een Toegiftje, 't welk ook naauwlyks
8 bl. beslaat, en zo wat grapjes behelst van een Avontuurlyk Zomertogtje, van éénen
dag.

Wagenaar's Beschryving van Amsterdam gevolgd, in eene
geregelde aanwyzing van de Sieraden der Publieke Gebouwen
dier Stad; zeer dienstig voor alle Liefhebbers der Bouw-,
Beeldhouw- en Schilderkunst, en inzonderheid voor
Vreemdelingen, die de merkwaardigste byzonderheden en
konstsieraaden der Stads Gebouwen, in eene geregelde orde,
willen bezigtigen. Te Amsterdam by J.B. Elwe, 1790. In gr. octavo,
220 bladz.
Den Vreemdelingen en Liefhebbers van Bouw-, Beeldhouw en Schilderkunst, een
geregeld ontwerp, by wyze van een Catalogus, in handen te geeven, om daar naar
de merkwaardigheden van Amsterdam te beschouwen, is het oogmerk van den
Schryver; die den beroemden Amsterdamschen Geschiedschryver, WAGENAAR,
daarin voornamenlyk gevolgd heeft. De beknoptheid, zo dienstig in zulk een
Wegwyzer, is hier zo wel als de verstaanbaarheid en duidelykheid zeer naauw in
acht genomen: ook heeft de Schryver nog verscheidene Gebouwen beschreven,
welke naa
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den dood van WAGENAAR eerst opeericht zyn; als het Luthersche Besteedelinghuis,
het nieuwe Werkhuis, het Roomsche Hofje van Occo, het Roomsche Maagdenhuis,
de Nieuwe Schouwburg, het Kweekschool voor de Zeevaart, enz. dat in een Werkje
van deezen aart noodzaakelyk was. Wordende dit Boek voorafgegaan door een
platten grond van deeze Stad, benevens de Afbeeldingen van het Nieuwe Werkhuis,
het Luthersche Besteedelinghuis, de Nieuwe Schouwburg en het Huis van
Barmhartigheid, of Occo's Hofje.
Uit de korte Voorrede blykt, dat men voorneemens is, om, in 't vervolg van tyd,
ook eene Fransche, Engelsche en Hoogduitsche Vertaaling van dit Werkje, voor
Vreemdelingen, in 't licht te geeven. Wy twyffelen geenzins, of de Schryver zal dus
gelegenheid hebben, om alles nog eens bedaard naa te gaan, en eenige gebouwen,
niet enkel uit WAGENAAR over te neemen, maar dezelve zelfs te zien. De verandering
van den tyd, als ook de bewustheid, dat van alle veranderingen geen publiek verslag
gegeeven wordt, maaken zulk een beschouwing, ten minsten een nader onderzoek,
noodzaakelyk. De nieuwe schikkingen in zommige deelen van de derde verdieping
van het Stadhuis, van welke de Schryver niets schynt te weeten, kunnen deezen
aangaande ten voorbeelde strekken.
Eenige onnaauwkeurigheden in spelling, willen wy gaarne aan de drukpers wyten,
zo als versch voor vers, op andere plaatzen in dit Boek vaars genoemd: by voorb.,
bladz 39 reg. 11, hart voor handt, in het vers, thans in den ringmuur van het Nieuwe
Werkhuis staande, zie bladz. 159.
Straf is myn hart; maar lieflyk myn gemoed. Daar HOOFT duidelyk, myn' handt,
geschreven heeft. - Doch dat men de nieuw gebouwde Roomsche Kerk de Liefde,
buiten de Raampoort, niet zoo wel als die op 't Kuiperspad, buiten de Utrechtsche
Poort, in deeze aanwyzing van Amsterdamsche Gestichten vindt, is zeker een
verzuim van den Schryver. - En hoe kon hy Felix Meritis vergeeten?

Jozephus; of de Zegepraal des Bygeloofs en der Aristocratie.
Nationaal Tooneelspel, door Gerrit Pape. Te Duinkerke by J. Hardy.
In gr. octavo, 120 bladz.
De bygeloovigheid der Brabanders, het daar uit voortvloeijend gezag der
Geestelyken, en hunne overwinningen op den Keizer JOZEPHUS, die men hier als
Christen - Wysgeer voorstelt, worden in dit Tooneelspel zeer aartig en duidelyk
voorgedraagen. Aristocratie houd zich zeer verwonderd, dat het Bygeloof nog aan
deszelfs gunstigen toestand twyffelt, daar een geheel volk op deszelfs wenk
voortvliegt, om Houten en Steenen Heiligen te bewierooken. Daar de versmaading
van een verrot oor; een gedroogden vinger, of een gerimpeld vel, van deezen of
geenen Heilig, voor een doodzonde wordt gehouden; en hy, die niet op

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

568
staande voet gelooft, dat een houten Pop uuren vér wandelt, gevaar loopt om een
Martelaar te worden. 't Bygeloof wend daar alle de oogmerken en onderneemingen
van JOZEPHUS tegen aan, welke in het Tweede Tooneel, dus bekragtigd worden.
‘EEN PRIESTER.
JOZEPHUS tast onze Heiligdommen aan!
EEN ANDER.

Het Vagevuur waggelt op zyne grondslagen! EEN ANDER.

De Biegt heeft alrede den strop om den hals! EEN MONNIK.

Onze Heiligen worden Tuinbeelden, of pronken in de Galery
van JOZEPHUS.
EEN ANDER.

Onze Altaarschilderyen herschept hy in Schoorsteenstukken!
EEN ANDER.

Onze zilveren Apostelen veranderen in kroonen, in schellingen,
plaquetten en tienöortenstukken.
EEN ANDER.

Onze Kerken worden Gasthuizen!
EEN ANDER.

Onze Kloosters verandert hy in Paardestallen!
EEN ANDER.

Onze Cellen zyn de berghokken voor haverzakken en strobosschen
geworden! EEN ABT.

Met onze schatten betaalt hy zyne Soldaaten!
EEN ANDER.

En van onze Eerwaardens wil hy Schoenenpoetsers maaken.
ALLEN GELYK.

Wraak! Wraak! Wraak! - over onze Heiligen! en over ons!
Zy vallen met het aangezigt ter aarde.

het Franciscusbeeld insgelyks met het
aangezigt op den grond liggende.
Verneder u neffens ons, lieve Franciscus!
EEN KAPUCYN,

het beeld van Dominicus ook nederleggende.
Als het 'er iets aan helpen kan, Heilige Vader! doe dan als wy.’
Alle deeze gezegdens, en eenige opvolgende Tooneelen doen
het Bygeloof besluiten, dat het zich vergist heeft, en dit Volk te
dom en te zot is, om ooit verstandig te kunnen, of ooit waarlyk
vry te willen, worden.
In het Tweede Bedryf doet zich JOZEPH op de gunstigste wyze
voor, beginnende Staatkunde het gesprek met hem, op deze wyze,
EEN PREEKHEER,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

‘Geloof my, Vorst, het is zo min uw belang als het belang
der overige Mogendheden op deeze Aarde.’ - Dat de Volken
wyzer en gelukkiger worden? vraagt JOSEPH. Neen, dat
men poogingen doe om hen zodanig te maaken, antwoord de
Staatkunde, en vervolgt met eene ontleeding der redenen. waarom
zy dusdanig oordeelt. En wanneer JOZEPHUS vraagt: waartoe hem
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dan Kroon en Schepter zal dienen? antwoord Staatkunde: om een
Vorst te zyn; en wanneer JOSEPHUS een mensch begeert te wezen,
raad zy hem om Kroon en Schepter neder te leggen; ‘of eerst te
beproeven of hy vuur en water onder elkander kan vermengen.’
Dit schynt wat sterk gezegd, doch de volgende Tooneelen rechtvaardigen
dit denkbeeld, in welke de Dweepery en het Bygeloof
zo wel hunne rollen volvoeren, dat de Vorst geen mensch kan
blyven. - Zie hier het slot eener redevoering van
DWEEPERY.

‘ô! Aanblazing van boven! ô yver des Heeren! ja, Geloovigen!
ja, Verdeedigers van de voorvaderlyke Instellingen! ja! te Wapen!
te Wapen! te Wapen! - Jozephus zal vallen! - Hy
zal weggebliksemd worden? - Vernietigd! - drie uuren
na zyn dood zal niemand meer weeten, dat hy een bestaan gehad
heeft. - Gaat! - vliegt - wapent u! - Hebt
gy geen snaphaanen - neemt dan bezemstokken! - en
hebt gy geen bezemstokken, - ziet daar dan,
(Hy smyt eenige doodsbeenderen onder het Volk.)
Ziet daar dan, de schenkels, de kinnebakken, de armpypen,
de korte en lange ribben van den heiligen Franciscus, Dominicus,
Antonius, Elori, Gudule, en van allen die ooit schenkels
en pypen gehad, en ze ons nagelaaten hebben! - Neemt deeze
heilige wapenen! wordt 'er andere Simsons mede! verslaat een
iegelyk duizend Keizerlyke Philistynen! - Gaat! myre broeders!
- Ik geef u de benediicte! - Die sterft in den stryd,
gaat het vagevuur, als een pyl van den boog, voorby, en regelrecht
het Hemelryk in.’
In het begin van het vierde Bedryf, verricht eene met stokken,
snaphaanen en doodsbeenderen gewapende menigte, zyne
exercitien; welke van ter zyde door een Krygsoversten van den
Keizer beschouwd worden: die 'er geheel niet gunstig over oordeelt.
‘My dunkt (zegt hy) het zou niet kwaad zyn dat ik myn
soldaaten, in stede van snaphaanen, plakken en roeden in handen
gaf. - By al wat leeft, dit volk is niet waardig dat men 'er
kruid en lood op verschiet. - De Vorst heeft my vader in
het Dolhuis gemaakt, maar hy heeft vergeeten om my lederen
wambuizen en kakstoelen mede te geeven.
Tegen een Kapitein die aankomt.
Wel myn goede Kapitein! hebt gy dat rommelzootje gezien?
KAPITEIN.

Ik heb meer gezien als my lief was, Heer Oversten!
KRYGSOVERSTEN.

Misschien zyt gy bang geworden voor die Helden met hunns
heilige doodsbeenderen.
KAPITEIN.

Mooglyk zullen zy het ons bang genoeg maaken.
KRYGSOVERSTEN.

Hoe! - is deeze taal uw ernst?
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KAPITEIN.

Volkomen ernst, Heer Oversten!
KRYGSOVERSTEN.

Zyt gy dan ook al met de ziekte van dit land besmet! Ha! ha! ha! in een kaale runderschonk zit meer kragt dan in
deeze mergpypen van Antonius of Sint Jutmus. - 't Zyn beenderen
uit het knokkelhuisje, de Hemel weet van wie!
KAPITEIN.

Het zyn deeze doodsbeenderen niet, Heer Krygsoversten! die
my bekommering baaren! - maar het zyn de gevolgen van
deeze heilige bedriegeryen, die ik vrees.
KRYGSOVERSTEN.

Welke gevolgen?
KAPITEIN.

Den onwederstandlyken invloed, die alle deeze vertooningen
maaken op een volk, dat dom en bygeloovig is, en dat, door
zyne Zielverzorgers, waar voor het een onbepaalden eerbied heeft,
en die het volstrektste oppergezag over zyn Geest voert, zich
overal laat heen leiden, waar men het hebben wil! - Het
onbegrypelyk Enthousiasmus, dat algemeen de Natie in het hoofd
en om het hart geslagen is; dat in staat zy, om tot alle bedenkelyke
uitersten over te slaan, en dat op twee onderwerpen gevallen
is, waar voor de stervelingen, ten allen tyde, hun goed,
bloed en leeven hebben willen opofferen, zo dra zy 'er het harnasch
voor aantrekken.
KRYGSOVERSTEN.

En die twee onderwerpen zyn?
KAPITEIN.

Godsdienst en Vryheid!
KRYGSOVERSTEN.

Ha! ha! ha! - Godsdienst en Vryheid! - en dat zo als
ze hier zyn!
KAPITEIN.

Zy mogen zyn zo als ze willen, dat is het verschil niet, maar zeker is het, dat zy hier al de uitwerkingen hebben, ja! nog
veel sterker zyn, dan of zy waren zo als zy behoorden. Het gantsche
Volk is 'er door in beweeging gebragt,’ enz. Maakende
deeze Kapitein verder eenige zwaarigheden, die den Krygsoversten
geenszins schynen te ontrusten; doch, na het gezigt van eene
groote menigte Geestelyken, in de eene hand het kruis, in de
andere hand het zwaard, draagende; zommige met kruiken met
bier, anderen met zakken vol geld hem voorby getreden zynde,
begint de Krygsoversten eenigzins van toon te veranderen, zeggende:
‘My dunkt dat hun aantal vry groot is.
KAPITEIN.

Zy kunnen het zo groot maaken als ze willen, alle inwooners
zyn hunne recruuten.
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KRYGSOVERSTEN.

Zy schynen vry wel gedresseerd te zyn.
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KAPITEIN.

Dat kan ik juist niet zien. Maar ze zyn vol couragie, dat
zie ik.’ - Door deeze en andere redenen begint hy reeds te
aarzelen, en daar hy geheel buiten raad is, bied hy een volkomen
amnestie aan, met te rug gaaf van alle Rechten en Privilegien,
welke echter, als te laat aangeboden, afgeslagen worden;
zo dat het nu tot een vegten moet komen.
De beide Legers schaaren zich in onder om aan te vallen.
Intusschen steeken de Geestelyken hunne kruissen, kruiken en
geldzakken op; en wenken en roepen de soldaaten om ze te
doen deserteeren.
‘EEN KAPUCYN, tegen een Soldaat.
Ik zal u de Benedictie geeven.
SOLDAAT.

Ik bedank u, ik heb te grooten honger.

tegen een Soldaat.
Kom hier Broer! gy schynt dorst te hebben.
EEN GEESTELYKEN,

laatende geld zien.
Is dat niet beter als elf oortjes daags? - Kom hier!’
Op deeze en dergelyke uitnoodigingen komen de soldaaten by
gantsche troepen overloopen. Krygsoversten en Kapitein vliegen
heen en weder. doch vrugteloos, om deeze desertie te beletten.
Zy worden zelf van eenige soldaaten bedreigd. De Officieren
kommandeeren de soldaaten om vuur te geeven; doch alle de geweeren
weigeren.
EEN ANDER,

‘KAPITEIN.
Wat dunkt u, Heer Oversten?
KRYGSOVERSTEN,

Ik weet het niet! - Ik ben raadeloos! - De Duivel
is in 't spel.
KAPITEIN.

De Heiligen en de Bierkruiken ten minsten.
KRYGSOVERSTEN.

Wat denkt gy dat 'er van ons worden zal?
KAPITEIN.

De vlugt of een verpletterpartytje!
KRYGSOVERSTEN.

Het eerste was wel het heilzaamste.
KAPITEIN.

Maar geenszins het honorabelste.
KRYGSOVERSTEN.

Laaten wy wysgeerig over 't stuk denken.
KAPITEIN.
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En op de loop gaan? - ô Jozephus! Jozephus! Gy zyt kwalyk
beraaden geweest, of gy wordt slegt gediend!
De Commandant geeft het teken tot den aanval. De Soldaaten
verweeren zich flaauwelyk; de meesten deserteeren, en eindelyk neemt
Krygsoversten en Kapitein, met al de hunnen, de vlugt; alles agterlaatende
wat zy mede gebragt hebben.
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ALLE DE GEESTELYKEN.

Victorie! Victorie! Victorie!
ALLE DE OVERIGEN.

Victorie! Victorie! Victorie!’
Alles wat men, tot hier toe, in dit Tooneelspel geschetst heeft,
strookt volkomen (wat het wezen van de zaak aanbelangt) met
de geschiedenis, die onlangs in Braband is voorgevallen. En ook
het Vyfde Bedryf is daar mede overeenkomstig. JOZEPHUS, door
Moedeloosheid en Hartzeer op het einde gebragt, bezwykt voor
de tyding, hem uit zyne Nederlanden aangebragt. In deeze omstandigheden
blyft hy, echter, niet alleen groot, maar te gelyk
menschlievend. Altoos begaan met het lot zyner ongelukkige Onderdaanen,
beklaagt hy hunne verblindheid en verleiding.
‘STAATKUNDE.
Deeze ondankbaaren verdienen uw beklag niet, Vorst! straf
hen, door hen aan zich zelven over te laaten.
JOZEPHUS.

Welk een raad voor een Vaderlyk hart. - ô Myn Volk!
myn Volk! - 't Is weinig dat gy my overwint. - Maar
gy, de prooi des schandelyksten Bygeloofs! - Gy, in de kluisters
van hen, die uit den afgrond zyn opgedaagd, om de Vryheid
der Volken den doodsteek te geeven! - Gy, op den rand van
uw onherstelbaar bederf, in den waan dat gy behouden zyt! Dat gy my vervloekt, vergeef ik u, - maar dat gy den Zegen
der aarde met baldaadige handen van u wegstoot, dit wringt my
den boezem toe! - uwe naderende onheilen doen my beeven! gelukkig dat ik ze niet aanschouwen zal.’ Na eenige tusschenpoozen,
eene flaauwte, en een en andere uitboezeming, die het karakter
van JOZEPHUS in het bevalligst licht plaatzen, verschynt de
Menschlievenheid, welke den stervenden Vorst in zyne laatste uuren
vertroost. ‘JOZEPHUS (dus spreekt zy onder anderen) gy zegepraalt,
wat het wezen der zaak betreft, en - ter uwer vertroosting zy
het gezegd - deeze zelfde triumf van Bygeloof en Aristocratie
geleid deeze Pesten der aarde naar hun onherstelbaar verderf Uw Volk is, door zyne Geestelyken en Dwingelanden verblind,
misleid en verraaden geworden, doch eerlang zal het de oogen openen!’
- Daar op eindigt het stuk met de zegepraal van Bygeloof
en Aristocratie.

De Heer PAPE, die als Hollandsch Vlugteling eenigen tyd te Antwerpen, en wel toen
de grootste wanordens daar plaats hadden, verkeerd heeft, was zeker best in staat,
om de Brabanders te leeren kennen; en de buitenspoorigheden van zommigen
hebben hem denkelyk aanleiding tot het maaken van dit Tooneelspel gegeeven.
Intusschen vordert de algemeene Menschlievendbeid, en mogelyk eene nieuw op
handen zynde omwenteling in dit Land, dat men hen een meer bedaarden geest,
onder het bly genot hunner oude voorrechten, toewensche.
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Nieuwe Algemeene Vaderlandsche
Letter-oefeningen.
De Baarblyklykheden van den Christlyken Godsdienst, kort en
duidelykopengelegd, door James Beattie, L.L.D.F.R.S.E.
Hoogleeraar in de Zedelyke Wysbegeerte en Redeneerkunde te
Aberdeen, Lid van de Zeeuwsche Maatschappy der
Weetenschappen, van de Letterkundige en Wysgeerige
Maatschappy te Manchester. Uit het Engelsch vertaald, door Petrus
Loosjes Adriaansz, Leeraar der Doopsgezinden te Haarlem. Te
Haarlem by A. Loosjes P.Z., 1790. In gr. octavo, 169 bladz.
In geen Land werd, naa de Herleeving der Letteren, den Christlyken Godsdienst
openlyker en feller aangetast, dan in het vrydenkend en vryschryvend Groot Brittanje; dan trof ook die zelfde Godsdienst nergens verstandiger en kloekmoediger
Verdeedigers en Handhaavers aan. Verscheide uitgebreide Werken daar in 't licht
gegeeven, en deels in onze taale overgezet, draagen hiervan het onloochenbaarst
getuigenis. - Verre de meeste deezer, tegen Geleerde Vyanden ingerigt, bedienen
zich van het wapentuig der Geleerdheid, om hun met gepaste wapenen te bestryden.
Dan, te midden van den overvloed der Werken van dien aart tot voorstand des
Christendoms in dat Ryk, ontbrak het, volgens de verklaaring des Bisschops van
Chester Dr. PORTEUS, ‘aan eene korte Beschouwing van de voornaamste
Baarblyklykheden des Christendoms voorgesteld op eene wyze, dat dezelve de
aandagt vestigt, zonder dezelve af te matten, en hoogst nuttig tot het vastmaaken
der Godsdienstige Grondbeginzelen in de jeugd, by derzelver eerste intrede in de
Wereld.’ - Zonder iets te onttrekken aan de waarde van veele Schriften dit Onderwerp
betreffende, oordeelt de Vertaaler van het Werkje, 't geen wy nu onder handen
neemen, dat het ook hier te Lande mangelt. Althans hem was 'er geen bekend, 't
welk hem den arbeid der Vertaalinge van BEATTIE's Baarblyklykheden ontraadde:
en zynen Landgenooten, die hy eenigen tyd geleden de Wys-
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geerige Oordeel- en Zedekundige Verhandelingen van deezen Schryver schonk ,
ook dit Boekdeeltje verduitscht te leveren.
Wy zeggen 'er niet te veel van als wy het dierbaar noemen; en wonder geschikt
naar de vatbaarheid der Jeugd. Oorspronglyk was het ook ingerigt ten dienste van
eenige jonge Heeren, tot welken de Hoogleeraar BEATTIE eene byzondere betrekking
hadt: daar de vorming der Jeugd, zints eenige jaaren, de Hoofdbezigheid des
Schryvers heeft uitgemaakt. Bewondert men bovenal de klaarheid, welke in zyne
Schriften heerscht, en de bondigheid van zynen redeneertrant, die overtuiging baart,
en den geest, zo niet met nieuwe denkbeelden verrykt, de zeer verschillende
Onderwerpen, door hem behandeld, in een ander dan 't gewoone licht, met genoegen
doet beschouwen. Ook dit is by ons de uitwerking geweest van 't tegenwoordig
Werkje, 't welk de Opsteller geenzins geschreeven heeft ‘om het leezen van
uitgebreider Werken tot verdeediging van den Christlyken Godsdienst als onnoodig
te maaken: maar om zulks aan te pryzen, en ter Inleiding van dezelve te doen
dienen: door zo eenvoudig, en zo kort hem mogelyk was, alle onbevooroordeelde
leezers, en inzonderheid de Jeugd, te toonen, dat de Baarblyklykheid van den
Christlyken Godsdienst ten minsten sterk genoeg is, om de aandagt, en een
welwikkend onderzoek, te verdienen. - Indien ik,’ schryft hy, ‘zelf dit maar kan
uitwerken, zal ik dienst doen aan eene zaak, welke ik, als een vriend des
Menschdoms, altoos zeer ter harte genomen heb. Want uit veele verkeeringen, die
ik gehad heb met Ongeloovigen, is my gebleeken, dat onkunde van den aart onzes
Godsdiensts, en een weerzin, om deezen en de Baarblyklykheden voor denzelven,
te leeren kennen, onder de hoofdoorzaaken des Ongeloofs moeten gesteld worden.
- Ik heb zomtyds kleine Verhandelingen aangetroffen, getyteld een Raad van Tien
Minuuten, voor de zodanigen die gereed stonden deeze of geene onderneeming te
doen. Zodanige stukjes kunnen van nut weezen, schoon zy geen volkomen verslag
behelzen van de zaak over welke zy handelen. - Myn oogmerk is een Raad van
twee Uuren te geeven aan hem, die zich, door de Schriften der Ongeloovigen, of
door verkeering met hun, gevaar loopt van tot hunne zyde over te gaan, en opregt
genoeg is om te begeeren met weinig woorden onderrigt te worden of de

(*)

Zie onze Alg. Vad. Letteroef. VII. D. I. Stuk bl. 563; en N. Alg. Vad. Letteroef. I. D. I. Stuk. bl.
617.
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Baarblyklykheid aan den anderen kant zo aanneemelyk is, dat ze de oplettenheid
van een redelyk mensch verdient. En, wanneer ik hem daaromtrent voldoening
schenk, zal hy natuurlyk myn boekje ter zyde leggen, en zich, om verdere onderrigting
te bekomen, wenden tot de Schryvers, die het geheele Onderwerp behandeld en
veele dingen opgehelderd en beweezen hebben, die de beperktheid van myn Plan
my alleen toeliet te neder te stellen, of misschien enkel een wenk des betreffende
te geeven. - En het gewigtigste gedeelte van mynen arbeid bestaat hier in, dat hy,
ten zelfden tyde, zal opgewekt worden, om met eerbied de Heilige Bladeren, die de
Geschiedenis der Godlyke Openbaaring bevatten, te raadpleegen: welke hy zal
bevinden dat dikwyler en misschien volkomener, dan hy zich kon verbeelden, haare
eigene Baarblyklykheid medebrengen. - Wanneer hy dit alles gedaan heeft, met
opregtheid, met een nederig en leerzaam hart en eene zuivere begeerte om de
Waarheid en zyn Pligt te kennen, dan waag ik het hem te verzekeren, dat hy zich
den tyd niet zal beklaagen door hem in deeze naspeuring besteed; en dat zyn Geloof
door de Schriften of de Verkeering der Ongeloovigen, nooit weder gevaar zal loopen.’
In drie Hoofdstukken is het Werkje afgedeeld. - Het I. toont dat de Openbaaring
nut en noodzaaklyk is. - Het II. strekt ten bewyze, dat de Euangelie-Geschiedenis
waarheid is. In vier Afdeelingen is dit Hoofdstuk gesmaldeeld. (1) Het Euangelie
aangemerkt als een gedeelte der Oude Geschiedenis. (2) Van het Bewys uit de
Voorzeggingen ontleend. (3) Het Geloof der eerste Leerlingen was het uitwerkzel
niet van Zwakheid; maar van welgegronde Overtuiging. (4) De Uitmuntenheid en
Zonderlinge Natuur des Christendoms, een Bewys voor deszelfs Waarheid. - Het
III. Hoofdstuk is, na eenige Bedenkingen, waarom de Christlyke Godsdienst aan
Misduidingen en Verbasteringen blootgesteld geweest is; en de vereischtens in de
Belyders van denzelven, ingerigt tot het beantwoorden der zeven volgende
Tegenwerpingen. (1) Die men ontleent uit het Aantal der Ongeloovigen. (2) Die men
afleidt uit de Bekwaamheden en Deugden der Ongeloovigen. (3) Die rust op de
Duisterheid van byzondere Leerstellingen en Spreekwyzen. (4) Die men ontleent
van de veronderstelde onbestaanbaare strydigheden in de Euangelie-Geschiedenis.
(5) Die steunt op de veronderstelde Ongeschiktheid des Christendoms, tot den
gewoonen loop der Menschlyke Bedryven. (6) Die afgeleid wordt van
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eene veronderstelde Kragtloosheid om het Menschdom te hervormen. (7) Die men
ontleent uit de schynbaare weinigbeduidenheid des Menschdoms, in vergelyking
van de uitgestrektheid des Heeläls.
De Oplossing der Tegenwerpingen aanvangende, merkt de Hoogl. BEATTIE te regt
op: ‘De verdeediger van den Christlyken Godsdienst heeft niets te maaken met de
byzondere Leerstellingen van LUTHER, CALVYN of BELLARMYN, of met eenig ander
Stelzel, 't welk onderheevig is aan behebt te wezen met menschlyke zwakheid, zyne
eenige zaak is, de Waarheid, gelyk dezelve in CHRISTUS JESUS is, te verdeedigen.
Ik oordeel, overzulks, my niet geroepen om eenige tegenwerping te beantwoorden
van die Schryvers, die de Misvormingen van de Christenheid voor de Christenheid
zelve neemen. Zy, die anderen vervolgen, of haaten, of zelfs liefdeloos over hun
oordeelen, handelen lynrecht strydig met de eenvoudigste en weezenlykste
Leerstellingen van het Euangelie: en ieder Kerk, die wreedheid, onregtvaardigheid
of liefdeloosheid, in eenige maate, aanmoedigt, is in die zelfde maate onchristlyk.
Doch, waarom stondt de Christelyke Godsdienst voor misduiding bloot? Zou de
Magt en Goedheid van GOD zich niet veel zigtbaarder vertoond hebben, hadt hy de
Leer onvatbaar gemaakt voor alle verbastering en verandering? - Dezelve geheel
te verbasteren en te veranderen is, in de daad, onmogelyk, zo lang de Heilige
Gedenkboeken in weezen blyven, op welke alle Aanhangen van Christenen zich
beroepen, als hun maatstok des Geloofd, en welke de onderlinge jalousy dier
Aanhangen nooit zal toelaaten, dat in de hoofdzaak eenige weezenlyke verandering
ondergaat. Maar elk ding, 't welk toevertrouwd wordt aan een Schepzel, zo broos
en feilbaar als de Mensch, moet aan verbastering bloot gesteld zyn. Wat is meer
bedorven of misbruikt dan gezondheid en spraak? Nogthans zal men niet beweeren,
dat GODS Goedheid en Magt meer in ons zou hebben uitgeblonken, indien wy allen
ziek en stom waren. In elken staat van zedelyke beproeving moet dwaaling mogelyk
weezen, en het kwaad bestaan.
Maar, behalven het algemeen beginzel van verbastering, ontstaande uit de
broosheid onzer Natuure, hebben andere oorzaaken van eenen byzonderen, en in
de daad zeer zonderlingen, aart, kort naa de Apostolische Eeuw, medegewrogt, om
den Christlyken Godsdienst te bederven.
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Was het mogelyk, dat de zagtaartige invloed dier Leere den voortgang kon stuiten
van dien val, waar mede dat verbaazend lichaam der Romeinsche Magt toen plotsling
nederstortte; of kon dezelve de verwarring, de misdryven, de algemeene
Zedeverbastering, welke altoos den val eens Ryks vergezellen, en op eene zo
uitsteekende wyze met den val des Romeinschen Ryks gepaard gingen, voorkomen?
Was het mogelyk, dat, te midden van het woest schreeuwend oproer der
vermeesterende Invalleren van het Noorden, de zagte stem van het Euangelie des
Vredes met vrugt, of eenigzins, kon gehoord worden? - Daarop volgde die lange
nagt van verstandlyke duisternis, die eene geheele uitblussing dreigde van elke
straal van Weetenschap, welke tot hiertoe de Kinderen der Menschen verlicht hadt.
- Was het mogelyk uit deezen bajaard van onkunde uit te sluiten den boozen geest
des Bygeloofs, of die andere bloedgierige Demons van Roofzugt en Wreedheid,
welke nooit missen in de niet beschaafde ziel te huisvesten? - Het kan geene stoffe
van verwondering opleveren, dat, in deeze omstandigheden, een Godsdienst,
gegrond op Vrede, regt Verstand en de zuiverste Zedekunde, eerst verwaarloosd,
voorts verkeerd verstaan, en vervolgens grof bedorven, zou worden; en dat dezelve,
dienstbaar gemaakt aan de oogmerken van menschelyke, en dikwyls barbaarsche,
Staatkunde, in dien bedorven toestand, verscheide vlekken kreeg van de
barbaarschheid, en veel overnam van de trotsheid en andere dwaasheden der
Menschlyke Natuure.
Voorwaar, in het verloop van eenige weinige Eeuwen, hadt de Christlyke
Godsdienst deszelfs schoonheid en zuiverende kragt verlooren, en vertoonde, wil
de Leezer my toestaan deeze figuurlyke spreekwyze te bezigen, gelyk een stroom
met brokken gruis vervuld, een afbeelding van gevaar en verwoesting, veeleer dan
van nutheid en dienst. Maar, schoon de wateren bedorven waren, de bron was niet
opgedroogd. En wanneer, door de trapswyze werking van oorzaaken, eenige meer
andere min in 't oog loopende, de hindernissen eindelyk begonnen te wyken, en
het kanaal open te gaan, stroomde deeze rivier des leevens weder ruim en ryklyk
voort, en zal zich, schoon overal niet van belemmering bevryd, noch in eenig land
tot de oorspronglyke zuiverheid hersteld, met den tyd, zo te hoopen is, door den
Godlyken zegen, in alle Landen
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verspreiden, en in den voortgang allengskens opklaaren. Want, om niet meer
zinnebeeldig te spreeken, welke veranderingen 'er mogen voorvallen, wy hebben
thans niets te vreezen, 't geen gelykt naar de Gottische invallen, of voor die uitdooving
der Letterkunde, welke deeze vergezelde en volgde. Zo als de Wereld tegenwoordig
gesteld is, zal Geleerdheid en vry Onderzoek waarschynlyk meer en meer veld
winnen. En als deeze de overhand verkrygen, zullen onkunde en dwinglandy,
drogredenkunst en bygeloof, die, tot dus lang, de geslaagendste vyandinnen van 't
Christlyk Geloof en der waare Wysbegeerte geweest zyn, in dezelfde evenredigheid
derzelver verderf ademenden invloed verliezen.’
Wel te regt houdt hy het wederleggen van alle de Vitteryen des Ongeloofs voor
een eindelooze taak, ongeschikt voor een Werkje als het zyne; en bepaalt zich
voornaamlyk tot die Tegenwerpingen, welke hem in de verkeering voorkwamen, en
meest geschikt scheenen, om de aandagt van jonge Persoonen te trekken, en hun
te bederven. De boven opgegeeven lyst strekt daarvan ten blyke. Gaarne zouden
wy eene geheele oplossing van deeze of geene zwaarigheid overneemen; dan
reeds hebben wy zo veel ontleend, dat ons Berigt te wyd zou uitloopen. Alleen
kunnen wy ons niet onthouden, van eene en andere bedenking, de Ingeeving der
Heilige Schryveren betreffende, over te neemen.
‘Eenigen,’ zegt hy, ‘vinden zich verlegen, om de Ingeeving der Euangelisten
overeen te brengen met de byzonderheden, waarin hunne Euangelien van elkander
schynen te verschillen. - SOCRATES heeft, reeds langen tyd geleden, waargenomen,
dat de Menschen geene bovennatuurlyke onderrigting noodig hadden, van dingen,
welke zy door hunne natuurlyke vermogens alleen konden ontdekken. Om de
Apostelen in staat te stellen tot het bevatten van alle Euangelische Waarheid, was
bovennatuurlyk licht noodig. Hun Meester beloofde het hun diensvolgens; en op
den Dag der Pinxterseests, of kort daar naa, ontvingen zy 't zelve. Ik zeg, of kort
daar naa: dewyl, naa de nederdaaling van de Gaven des Heiligen Geests op dien
Dag, PETRUS eene byzondere Openbaaring kreeg, wegens de Bekeering der
Heidenen; en het geheele Plan der Euangelische Bedeeling, zo wel als de
wonderdaadige en genadegaaven, aan PAULUS, door onmiddelyke Ingeeving, werden
medegedeeld. Naa dien tyd vinden wy
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dat zy in vry sterke bewoordingen van Onfeilbaarheid in hunne Leere spraken. By
zommige buitengewoone gelegenheden, welke zy, in den loop huns Apostelschaps,
zouden aantreffen, als wanneer zy voor Koningen en Overheden gebragt wierden,
was hun 's Hemels bystand beloofd in het verdeedigen van hunne zaak.
Maar Ingeeving was niet noodzaaklyk, om hun in staat te stellen tot hooren en
zien: of hun te leeren, hoe zich te gedraagen, in de gewoone voorvallen des leevens.
Wy hebben geen reden altoos, om te denken, dat JOANNES, naa zyne Bekeering,
een beter Visscher, of LUCAS een bekwaamer Geneesheer was, dan te vooren. Zy
behoeven, derhalven, myns oordeels, als Geschiedschryvers, in geen ander licht
beschouwd te worden, dan als eerlyke lieden, die verhaalden, wat zy gezien, gehoord
en onderzogt hadden; waarover zy bevoegde oordeelaars waren, en waarin zy het
hoogst belang hadden; want, op deeze veronderstelling, is hun Getuigenis ten vollen
genoegzaam, om de Waarheid van het Euangelie te bevestigen. En dit kan tot
redengeeving dienen, waarom zy allen dezelfde Dingen niet verhaalen, noch dezelfde
Gebeurtenissen niet juist op dezelfde wyze beschryven.
Wanneer de zaak, op welke men onderzoek doet, eenigzins zamengesteld is,
kan men geene stipte overeenkomst in het Getuigenis der Getuigen verwagten.
Laaten zy opregt en oplettend zyn, zy kunnen allen niet op dezelfde plaats gestaan,
en gevolglyk, zonder verscheidenheid, geen kennis genomen hebben van dezelfde
byzonderheden. Ten aanzien van zommige Gebeurtenissen, is ook het gehengen
van eenige Menschen sterker dan dat van anderen. Deeze herinnert zich best wat
hy hoorde, geene wat hy zag: de een let op de verbintenis der voorvallen met
derzelver uitwerkzelen en oorzaaken; een ander overweegt ze veeleer afzonderlyk,
en laat elke Gebeurtenis op zichzelve staan. Ter deezer oorzaake zullen eenige
verscheidenheden, in 't geen zy verhaalen, omstandigheden van weinig aanbelang
betreffende, een gunstig gevoelen van de Geloofwaardigheid der Getuigen
medebrengen; terwyl eene volkomene gelykheid van voordragt, in het veronderstelde
geval, vermoeden van een vooraf beraamd Plan zou doen opryzen.
Maar, schoon de Apostelen, naa het ontvangen van de Gaven des H. Geests, op
dien Pinxterdag, sterk van hunne Onfeilbaarheid in de Leere spraken, gaven zy
nim-
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mer voor, dat hun geheele gedrag onder het geleide van Ingeeving stondt. Zy waren
in de daad heilige Mannen; maar zy bleeven Menschen, en stonden als Menschen
bloot voor Zonden van zwakheid, welke zy nederig erkennen, en waarvan niemand
vry is - ook voor dwaaling, niet in de Leer, maar in die zaaken van minder gewigts,
in welke zy niets dan hunne eigene Rede tot hun geleide hadden.’

De algemeene Brieven van Jakobus, Petrus, Joannes en Judas.
Naar het Grieksch. Door Y. van Hamelsveld. Te Amsterdam by M.
de Bruyn, 1790. In gr. octavo.
In de vertolking dezer Brieven heerscht, even als in die der voorigen, ene
oordeelkundige opmerkzaemheid op de denkwyze van derzelver Schryveren, en
de tydsomstandigheden die ze op het oog hadden; het welk den Heer van
Hamelsveld, de kracht der voorstellingen gadeslaende, en het Westersche taeleigen
in agt nemende, recht geschikt gemaekt heeft, om zyne vloeibare overzetting een
nadruk te verlenen, die des Lezers aendacht vestigt. - Men neme, tot ene proeve
hier van, de trouwhartige les van Apostel Jakobus, Hoofdst. I. 19-27, naer deze
vertaling aldus luidende.
‘vs. 19.

Een iegelijk derhalven, mijne geliefde
broeders! zij snel, om te hooren,
langzaam, om te spreken,

20.

langzaam tot drift, want nooit heeft 's
Menschen drift en overijling iets goeds
uitgewerkt, dat Gode

21.

behaagen kon. - Legt daarom alles af,
wat besmet, en u eenigzins nadeel kan
aanbrengen, maar neemt met bedaarde
gelatenheid de leere, die in u geplant is,
aan, welke uwe zielen kan zalig maaken.

22.

Weest niet slechts hoorers, maar
betrachters dezer leere; voedt u zelven
niet met valsche verbeel-

23.

ding. - Wanneer toch iemand enkel een
hoorer, en geen daadlijk betrachter,
dezer leere is, die

24.

is iemand gelijk, die in een spiegel zijne
natuurlijke gedaante beschouwd heeft,
maar die zich naauwlijks beschouwd en
omgedraaid heeft, of tevens ook vergeten
is, hoe hij 'er uitziet.

25.

Maar hij, die in de volmaakte wet, de wet
van vrijheid, inziet, en daar bij blijft, deze,
wanneer hij niet slechts een vergeetlijk
hoorer, maar een daadlijk
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betrachter van dezelve is, zal in zijn doen
gelukkig zijn.
vs. 26.

Indien iemand onder ulieden zich
verbeeld, godsdienstig te zijn, en echter
zijne tong niet in toom weet te houden,
maar zichzelven misleidt, zijn

27.

godsdienst is ijdel. - De echte en bij
onzen God en Vader onberispelijk
gekeurde Godsdienst is, als men weezen
en weduwen in hunne
wederwaardigheden bijstaat, en zich
zelven onbevlekt bewaart van de wereld.’

's Mans Korte Aanmerkingen, over deze Brieven, zyn, naer den inhoud dezer
Apostolische Schriften, meerendeels, niet zo zeer van een leerenden, als wel van
een vermanenden inhoud, en doen ons, in dit geval, het volgende opmerken.
(*)
‘vs. 19.] Toorn . Het Grieksche woord zegt niet alleen, het geen wij toorn noemen,
maar elke hevige drift, en sterk uitvaaren in hartstogten. - Bij alle verschillen, die
over den Godsdienst gevoerd worden, moeten wij wel hooren, maar niet ligt spreken,
wij moeten bedaard onderzoeken; allerminst komt drift en hartstogt te pas in het
verdeedigen der waarheid.
vs. 20. Nooit heeft zoodanige drift iets goeds uitgewerkt! - Eene waarheid, die in
alle volgende eeuwen door de ondervinding bevestigd is! - Maar hoe weinig zijn
deze lessen in alle verschillen om den Godsdienst opgevolgd! - Men ziet uit het
verband, dat JAKOBUS nog spreekt van de pogingen, die aangewend werden, om
de Christenen van hun geloof af te trekken; in dat geval moesten de Christenen alle
bedaarde bescheidenheid gebruiken, en zich voornaamlijk voor drift wachten.
vs. 22. De beste wederlegging zou zijn, een levensgedrag, volgends de
voorschriften van de Christen-leere. - Het is eene ijdele verbeelding, wanneer men
gelooft, dat het genoeg is, rechtzinnig, en een ijveraar voor de rechtzinnigheid te
wezen; wanneer men gelooft, dat de rechtzinnigheid alle wandaaden kan bedekken.
vs. 23. Een schoon beeld! Iemant beschouwt zichzelven in een spiegel, keert zich
om, en vergeet zijne gedaante, die derhalven blijft, zoo als zij hem is aangeboren,
zon-

(*)

Onze gewoone Vertaling heeft traegh tot toorn, en zo ook vs. 20. de toorn des mans.
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der dat haare schoonheid of zuiverheid verbetert of toeneemt. - Zie daar hem, die
rechtzinnig wil zijn, die de leer en de voorschriften van het Christendom beschouwe,
maar niet betracht, zoodat zij geenen invloed hebben, op de verbetering van zijnen
zedelijken toestand.
vs. 25. De wet der vrijheid, de leere van CHRISTUS, die ons vrij maakt, niet alleen
van het juk der Mosaïsche wet, maar ook van de slavernij der driften en hartstogten,
met één woord, der zonden.
vs. 26. Die in zijn leeren en verdeedigen van den godsdienst zijne tong niet weet
te bestuuren met bedaarde wijsheid, maar zijn hart, zich zelven, misleidt; denkende,
dat in zijn ijver de Godsdienst bestaat, diens Godsdienst is ijdel.
vs. 27. Dit is het waare! Christenen! hierin bestaat onze gezegende Godsdienst!’

Vervolg van stichtelijke Leerredenen, door J. Newton, Predikant
te Londen. Uit het Engelsch vertaald door M. van Werkhoven.
Eerste Stuk. Te Amsterdam by M. de Bruyn, 1790. Behalven het
Voorwerk, 356 bladz. In gr. octavo.
Het gebruik, dat men in Engeland gemaekt heeft van Handels beroemd Muzykstuk,
onder den naem van den Messias bekend, mishaegde den deftigen Newton, om
dat het niet beantwoordde, aen het gewigt en de verhevenheid van het onderwerp.
Zulks noopte hem om de Bybelplaetzen, die den inhoud van dat Choorgezang
uitmaken, waerin van de komst des Verlossers in de waereld, van zyne Vernedering
en Verhooging, en van de heilryke vruchten van 't Verlossingswerk gesproken word,
als onderwerpen ener ernstiger bespiegelinge te behandelen. Men heeft de
voornaemsten zyner Leerredenen over die plaetzen, uit de Engelsche uitgave, byeen
verzameld, in 't Nederduitsch overgebragt, en als een Vervolg, op den voorheen
afgegeven bondel van 's Mans stichtelyke Leerredenen, het licht doen zien. - De
wyze van uitvoering is natuurlyk gelyk aen den gewoonen prediktrant van zyn
Eerwaerden, die wel geschikt is voor de zodanigen die zyner denkwyze toegedaen
zyn, maer geen byval heeft van dezulken, die ene andere leiding gewoon zyn.
Intusschen, zal men, hoe men ook daeromtrent gezind zy, even als wy voorheen
opge-
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merkt hebben , den Eerwaerden Newton steeds, en zo ook in deze Leerredenen,
blyven erkennen, als een ernstig voorstander van het werkdadig Christendom; het
welk hy hier, onder anderen, in zyne Leerreden over Jez. XXXV. 5, 6, voordraegt
als ene uitwerking der Euangelieleere, die in derzelver ware omhelzers daedlyk
plaets moet hebben.
‘Het is, zegt hy, van groot belang voor ons, dat wij onszelven aan deezen
toetssteen beproeven, en niet voldaan zijn met onze kennis van het Evangelij,
verder, dan ons geweten ons getuigenis geeft, dat dezelve eene wezenlijke, eene
zedelijke verandering in onze gemoedsgezindheid, gedrag en bedoelingen, heeft
te weeg gebragt. Want 'er is eene kennis, welke valschlijk dus genoemd wordt; eene
kennis, welke opgeblaazen maakt, maar niet sticht. De uitspraak van den HEILAND
verdient onze ernstigste overweeging: Ik ben tot een oordeel in deeze weereld
(†)
gekomen, opdat de geenen die niet zien, zien moogen, en die zien blind worden .
- Het is zeer moogelijk, ja gemaklijk, door behulp van Boeken, Leerredenen en
verkeering, eene geregelde en leerstellige kennis van de Godlijke Waarheden te
verkrijgen. Men kan dezelven dus aanleeren, gelijk eenigen anderen tak van
menschlijke Weetenschappen, en eenen goeden voorraad van rechtzinnige
kundigheden opdoen; men kan, daarbeneven, eene aanmerkelijke bekwaamheid
bezitten, om dezelven door bewijsredenen te staaven en te verdeedigen; - terwijl,
met dit alles, het hart geheel vervreemd blijst van derzelver heilzaamen invloed.
Zulke menschen zijn er veelen. En deezen maaken doorgaands, boven anderen,
eene groote vertooning van te zien; zij beelden zich zulks ook in, en beroemen 'er
zich op. Ondertusschen zijn geen menschen ongelukkiger verblind dan deezen. Zij
schorten met verachting den neus op, wanneer men spreekt van eene eigen
geregtigheid, op gebeden, aalmoessen en godsdienstpligten, gegrond; maar zij
merken niet, dat zij zelven volkomen gelijk zijn aan de Farizeeuwen, wier bestaan
en gedrag in het Nieuwe Testament zoo kennelijk beschreeven, en zoo uitdrukkelijk
veroordeeld wordt. Hunne gewaande kennis van de Leerstukken van het Evangelij,
welke zij misbruiken, is de gerechtigheid, waarop zij hunne hoop vestigen; en daarop
vertrouwende, zien zij met ver-

(*)
(†)

Zie N. Alg. Vad. Letteroef. II.D. bl. 349.
Joannes IX. 39.
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achting neder, op allen, die meer naauwgezet en teder in hunnen wandel zijn dan
zij, als op onkundige en wettische Menschen; terwijl zij van eene getrouwe en
ontdekkende predikwijze zoo bang zijn, als van een doodlijk vergif. - Ofschoon de
Leer van het Evangelij, recht verstaan en omhelsd, tot zuivere deugd en godsvrucht
leidt, is het nogthans te vreezen, dat 'er Menschen zijn, die dezelve toestemmen
en 'er voor pleiten, om hun geweeten gerust te stellen, door uit dezelve
verschooningen te ontleenen, voor de zonden, die zij onwillig zijn te verlaaten. Men
behoeft zich niet te verwonderen, dat zij, die afkeerig zijn van 's HEILANDS juk, en
eenen weêrzin hebben tegen zijne bevelen, gaarne het denkbeeld plaats geeven,
van eene zaligheid uit genade, zonder de werken der Wet. Ook kan het Leerstuk
van de Volharding der Geloovigen tot een oorkussen strekken voor dezulken, die,
ofschoon voor tegenwoordig van alle gevoel van geestlijk leven ontbloot, zichzelven
trachten te overreeden, dat zij waare Christenen zijn, omdat zij, eenige jaaren
geleeden, ernstige gedachten gehad, en eenen schijn van godsdienstigheid vertoond
hebben. Desgelijks meenen zij, in het geen de Schrift leert, aangaande 's Menschen
volslaagen onmagt ten goede, eenen pleitgrond te vinden, voor hunne achtloosheid
en pligtverzuim; en daarom zijn zij ook niet ongenegen, om dat getuigenis toe te
stemmen. De opwekking en het bevel, om te waaken, te strijden, en te arbeiden, in
het gebruik der middelen, die GOD verordend heeft, ontwijken zij, zoo zij meenen
met recht, door zich schuldig te erkennen, en te zeggen: Ja waarlijk, ik ben een
ellendig schepzel, ik kan van mijzelven niets op de rechte wijze doen; en waartoe
zou ik dan poogen iets te doen? Een Leeraar kan, in algemeene bewoordingen,
over deeze stukken prediken, en hunne toestemming wechdraagen. Maar spreekt
hij onbewimpeld en getrouw tot hun geweten; betuigt hij, niet slegts tegen doode
werken, maar ook tegen een dood geloof; tegen geestelijken hoogmoed,
liefdeloosheid, kwaadspreeking, waereldschgezindheid, en zondige toegeeflijkheden;
dringt hij 'er sterk op, dat de ranken van den waaren Wijnstok, druiven, en geen
braamen, moeten voortbrengen - dan zullen hoorders van die gemoedsgesteldheid,
als ik zoo even beschreef, meenen GODE eenen dienst te doen, met alles wat die
Leeraar zegt, voor laf en wettisch gesnap uit te krijten. - Hoe rampzalig, dat
Menschen zich laaten verblinden, door die zelfde Waarheden, welken zij belijden
te gelooven! En echter
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vreeze ik, dat zulke gevallen maar al te gemeen zijn! GOD bewaare ons, mijne
Waarde Hoorders, voor zulk een zelfbedrog! Want indien het zout zelf smaakloos
(*)
wordt, waarmede zal het gezouten worden ? Mogten wij alle eenvouwdig tot het
Licht koomen, met eene begeerte, om meerder van ons zelven, en meerder van
onzen VERLOSSER te kennen. - Dat wij meer ootmoedig en geestlijk moogen zijn;
meer bevreesd voor de zonde; meer waakzaam, en meer voorspoedig in het strijden
tegen dezelve; en in onzen ganschen wandel meer gelijkvormig aan ons Heerlijk
HOOFD!’

Verkeering met God, by byzondere gevallen en tyden, door J. Fr.
Feddersen, Predikant aan de Domkerk te Brunswyk. Eerste Deel.
Naar de derde uitgave uit het Hoogduitsch vertaald. Te Amsterdam
by H. Keyzer, 1790. Behalven het Voorwerk, 226 bladz. In gr. octavo.
Opwekkende bespiegelingen, in welken de stichtelyke Feddersen het gemoed der
Lezeren, door ene ernstige beschouwing der omstandigheden, waerin ze zich
bevinden, opleid, ter overdenkinge hunner verplichtinge, zo jegens God en den
Naesten, als zichzelven. Hy doorloopt ten dien einde, verschillende toestanden, in
onderscheiden betrekkingen, beiden ten aenzien van voor- en tegenspoed, en richt
zyne bespiegelingen, naer eisch dier verscheidenheid, op ene gemoedlyke wyze
in, zodat het den Lezer nope, om 'er zyn gedrag opmerkzaem aen te doen
beantwoorden. - Men leeze, ten voorbeelde, 's Mans overdenkingen by het genot
van aerdsche geneugten, die aldus luiden.
‘Verleen, ô Heer! dat wy steeds dankbaar u verhoogen,
En maatig in 't genot der vreugde weezen moogen.’

‘Gods vriendelykheid en voorzorg voor het heil der Menschen wordt my volkomen
blykbaar, wanneer ik bedenk, hoe veel goeds hy op de geheele aarde verspreid
heeft; het welk hun tot genoegen verstrekt. Het kind, de jongeling, de man en de
gryzaard, hebben, naar Gods wyze en genadige schikking, ieder zodanige
geneugten, die aan hunnen ouderdom eigen zyn. Gelyk elke trap des Menschlyken

(*)

Matth. V. 13.
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ouderdoms, en ieder stand der Menschen byzondere zegeningen oplevert, zo is
ook elk jaargetyde voor ons gezeegend met goederen, die onzen geest en ons
ligchaam verkwikken. Dit alles heeft onze lieve Vader in den hemel gedaan, om ons
de reis, die wy door deeze waereld naar de eeuwigheid moeten doen, recht
aangenaam te maaken. De aangenaamheden deezes levens moeten ons dienen
ter vervrolyking van ons gemoed, by de meenigvuldige zorgen en lastigheden van
het zelve, en tot herstelling en vernieuwing van onze krachten, op dat wy de ernstige
en gewigtige bezigheden, in onzen staat, met meerder gemak en vermaak volbrengen
kunnen. Voor veele duizenden heb ik oorzaak te roemen: De Heere heeft groote
dingen aan my gedaan, dies ben ik vrolyk! God bewaart my voor alle plaagen, zorgen
en bekommeringen. Hy geeft my daarentegen veele waare geneugten. De
bevalligheden der natuur, in de hoven en op de velden, vermaaken my; de verkeering
met blygeestige en deugdzaame vrienden verkwikt my; ik heb genoeg van goede
spys en drank. Ik leg my vergenoegd neder in myn bed, slaap gerust en ontwaak
met blydschap. Ik heb alle middelen en gelegenheid, om my het leven recht
gemakkelyk te maaken, mynen geest te vervrolyken en myn ligchaam te koesteren.
Weldaadig God! wie ben ik, dat gy zo liefdenryk aan my gedenkt, en my blyde
dagen schenkt boven zo veelen, die 't beter verdienen dan ik! - Ik erken uwe
onverdiende goedertierenheid met een ontroerd hart, en bid u: help my nu ook, dat
ik altyd recht dankbaar jegens u mooge blyven! Het hart van den mensch wordt,
helaas! dikwerf by het aardsch geluk verleid, u en zynen pligt te vergeeten. Bewaar
my daarvoor, lieve hemelsche Vader!
Laat my by het genot der geneugten deezes levens aan u denken; - u als den
eenigen Geever van al het goede en aangenaame, het welk ik op de aarde geniet,
met eene levendige overtuiging erkennen, en met een dankbaar gevoel verheerlyken!
De geneugten, die ik geniet, moeten altyd rechtmaatig en onschuldig blyven! Nooit
moet 'er één van dezelve behooren tot de strafwaardige vermaaklykheden, die my
berooven van de verheevener vreugde des geweetens, die tegen Gods gebod
stryden, en my bloot stellen aan het gevaar van Gods genade, en de eeuwige
zaligheid daardoor te verbeuren! - Zelfs het genot van de onschuldigste genougten
wordt zondelyk, wanneer ik daardoor iets goeds verzuim, het welk ik verpligt ben
te doen; of wanneer ik
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my te veel daaraan overgeef. Nimmer moet er een pligt, welken ik als Christen, of
als Onderdaan, of knecht, of burger, of heer of vriend of huisvader en mensch
schuldig ben te volbrengen, wegens aardsche geneugten, met achteloosheid
waargenoomen, of zelfs verzuimd worden! Bovenal moet dit myne hoofdzaak blyven,
dat ik met ernst en trouw in den staat, waarin gy, o God! my gesteld hebt, het myne
met oprechtheid doe; en laat my de geneugten deezes levens alleenlyk genieten
tot herstelling van myne krachten, ter verkwikking van geest en ligchaam, om myne
gewigtiger pligten dies te gemakkelyker te vervullen, en my de lastigheden van
mynen staat te veraangenaamen. Daartoe hebt gy my dezelven gegeeven, daartoe
zal ik ze ook, naar uw oogmerk, gebruiken! Ik zal dus ook in het genot van dezelven
altyd omzichtig en maatig zyn; ik zal over my waaken, op dat zy my niet te veel
bekooren, en my niet wellustig, ydel en ligtvaardig maaken moogen! Ik zal dikwils
bedenken, dat zy verganglyk zyn, en dat God my tot onverganglyke geneugten heeft
geschaapen! Deeze zal ik met den grootsten yver zoeken. Wel te doen zal myn
grootste vermaak zyn! Myn hart moet met waarheid betuigen: allermeest verblyde
ik my in mynen God en Heiland Jesus Christus.
Komt eerlang de tyd, dat God my lyden oplegt: dan zal ik denken aan het goede,
dat ik te vooren van hem ontvangen heb, en oprechtelyk bidden:
o Heer! ik dank U voor het lyden,
Waar door me Uw hand getuchtigd heeft,
Zo wel, als voor 't gerust verblyden,
Dat my Uw Vaderzegen geeft!’

Katechismus, of Onderwyzing in de Christelyke Leer, vergeleeken,
met de oorspronglyke Hoogduitsche en Latynsche uitgaven, door
S. van Emdre, Predikant te Wageningen. Te Utrecht by D. Kemink
en Zoon en G. van den Briuk Jz., 1790. Behalven de Voorreden,
92 bladz. in octavo.
Gemerkt de Heidelbergsche Catechismus oorspronglyk in 't Hoogduitsch geschreven,
en vervolgens in 't Latyn overgezet zy, zo heeft de Eerwaerde van Emdre het al
vroeg dienstig geoordeeld, om, by het opstellen zyner Catechis-
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mus-predicatien, die Hoogduitsche en Latynsche afgifte met onze Nederlandsche
Overzettinge te vergelyken. Dit heeft hem aenleiding gegeven, om de verschillende
lezingen hier en daer voorkomende, mitsgaders den nadruk zommiger bewoordingen
of spreekwyzen, en derzelver vertolking, op te tekenen. Zyn Eerwaerde maekt nu,
in deze uitgave, de aengewende moeite gemeen, met zyne aentekeningen dier
byzonderheden, ter vereischter plaetzen, onder den tekst te voegen. Allen, die zich
op dit Catechetisch onderwys toeleggen, zullen, daer ze zich van deze vergelyking
gemaklyk kunnen bedienen, reden hebben, om hem zyne opmerkzaemheid danklyk
te erkennen.

Kort begrip der Christelyke Religie verklaard; en door eenige
voornaame Schriftuurplaatzen opgehelderd. Voor eerst beginnende
en die zich willen begeeven tot des Heeren Avondmaal. Door W.
Chevallerau, Predikant te Ommen. Te Amsterdam by Wessing en
van der Hey, 1790. Behalven het Voorbericht, 112 bladz. in octavo.
Men vind gemeenlyk, onder de Geschriften, achter het Psalmboek onzer
Nederlandsche Kerke geplaetst, een Stukje, getyteld: Kort begrip der Christelicke
(*)
Religie: voor die haer willen begeven tot des Heeren Heilige Avontmael. Het is
inzonderheid opgesteld tot ene beknoptere Catechetische Handleiding, om 'er zich
van te bedienen, ten gevalle van hun, die zich schikken om Ledematen der Kerke
te worden. Ook heeft men 'er hier en daer dat gebruik van gemaekt, en de Eerwaerde
Chevallerau, het zelve daer toe ongemeen nuttig oordeelende, is uit dien hoofde te
rade geworden, het tot een grondslag te leggen van ene onderwyzing, voor min
vatbare Verstanden; zo ingericht, dat het, daer 'er tot het doen der belydenisse
volstrekt gene groote mate van Geleerdheid vereischt word, voldoende zy, om den
Cathechizant die kundigheden in te boezemen, welke men ten dien einde noodig
en tevens genoegzaem oordeelt. In de uitvoering hiervan legt hy 't 'er op toe, om
de vragen en antwoorden van dit Kort begrip, welken, ter betere onderscheidinge
met ene grooter letter gedrukt zyn, door by-

(*)

Men zie, wegens dit Geschrift J. ENS over de Formulieren. bl. 157-163; en de Boekzalen van
Aug. en Sept. 1765. bl. 162-180 en 287-301.
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komende vragen en antwoorden nader op te helderen, en derzelver inhoud met
Schriftuurplaetzen te bevestigen. - 's Mans manier van onderwys kan, nevens die
van anderen, voor Aenkomelingen hare nuttigheid hebben: en ze pryst zich, door
hare beknoptheid, aen, boven vele breedvoerige Catechetische onderwyzingen,
die den Aenkomeling juist tot een Godgeleerden schynen te willen maken.

Verhandelingen van het Provinciaal Utrechts Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen. VIde Deel. Te Utrecht, by de Wed. S.
de Waal en Zoon, 1789. In gr. octavo, 796 bladz.
Dit Boekdeel behelst drie Antwoorden of liever Verhandelingen, over de door het
Genootschap opgegeeven Prysvraagen, ‘welke is de aart van den Kinkhoest! Waar
heeft hy zyn bepaalde zitplaats? Welke zyn deszelfs oorzaaken? Welke zyn de
kentekenen? Welke zyne toevallen en gevolgen? Op welke gronden steunt zyne
voorzegging? Krygt men dien meer dan eens? Is hy besmettelyk of niet? Zo ja: op
welke wyze zoude men die besmetting kunnen voorkomen? Welke is de geschikste
wyze om denzelven te geneezen?’ Welke door even zo veele zeer geleerde en der
zaak kundige Heeren ingeleverd zyn, te weeten de eerste door den Heer J. VEIRAC.
Med. Doct. & c. te Rotterdam; de tweede door wylen den Heere JAC. THIENSIUS VAN
DE WYNPERSSE, Med. Doct. te Leyden, dewelke, door een te vroegtydige dood der
geleerde waereld ontrukt, het genoegen niet heeft kunnen smaaken van deezen
zynen arbeid beloond te zien; de derde door den Heer ABR. JAC. S'GRAUWEN, Med.
Doct. &c. te Zierikzee. Waar van de eerste de gouden Medaille waardig geoordeeld
is; zynde aan de tweede een zilveren als een accessit toegeweezen, en de derde,
om dat zy door ziekte des Schryvers en andere omstandigheden te laat ingekomen
was, om na den gestelden eereprys te kunnen dingen, echter om derzelver
byzondere verdiensten, met een zilveren Medaille, van een accessit onderscheiden,
vereerd geworden.
De voorgestelde Prysvraag een elftal Vraagen in zich bevattende, zyn dezelve
alle volgens die order, in welke zy opgegeeven waren, door alle drie de Heeren
Schryvers beantwoord, en wel over het algemeen vry gelyk aan elkan-
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der, schoon de een veel uitgebreider dan de andere, waar in vooral de Heer Veirac
uitgemunt heeft, zonder in hunne gevoelens veel vaneen te wyken. Een aanmerkelyk
verschil van oordeel tusschen de eerste en de twee laatsten worden evenwel
gevonden in de beantwoording van dat gedeelte der Prysvraag, welke is de bepaalde
zitplaats van de Kinkhoest? De Heer Veirac is van gevoelen, dat zy te vinden is in
‘de verlenging des Opperhuids, welke het strottenhoofd, de luchtpyp en haare takken,
tot hun uiteinden, als mede het keelgat inwendig bekleed, bepaaldelyk de klieren
aldaar te vinden, en de slym, die door dezelve word afgescheiden.’ Om welke stelling
te beweeren zyn Ed. eene vry uitgebreide Ontleed- en Natuurkundige beschryving
van alle die deelen, met eenige daar ingevlogten Aanmerkingen en Waarneemingen
laat volgen. De Heer van de Wynpersse is daar en tegen van oordeel dat de zitplaats
deezer ziekte in de maag moet gezogt worden, en voert, om zyn gezegde te staaven,
een aantal wel uitgekooze en grondige bewysredenen daartoe aan; terwyl de Heer
s' Graeuwen zich wel niet stellig voor een dier twee gevoelens verklaart, maar echter
voor het waarschynlykst houd, dat de zitplaats van deezen hoest in de maag te
vinden is; ‘ofschoon (voegt Hy 'er by) derzelver ziekte-stoffe haare nadeelige
uitwerking ook op de borst, vooral op de longen, de luchtpyp en derzelver takken
uitoeffenen, en gemelde deelen, by de aanvallen van deezen hoest, wel het meeste
te lyden hebben.’ Dog zyn Ed. behandelt dit gedeelte slegts als in het voorbygaan,
zonder de vereischt wordende bewyzen daar toe by te brengen.
Wy voor ons stemmen met de twee laatstgemelde denkwyzen in dit opzicht
volkomen overeen, en zouden by de reeds door den Heer van de Wynpersse
aangehaalde bewysredenen (zo anders dit Maandwerkje hier toe geschikt was,)
nog meer andere kunnen bybrengen.
In verdere byzonderheden kunnen wy ons niet inlaaten, alleen moeten wy onze
gedagten over dit Werk in het algemeen nog te kennen geeven, en die bestaan hier
in.
Deeze hardnekkige en dikwerf miskende ziekte word, met alles wat daar toe
behoort, in deeze Verhandelingen zo uitvoerig, duidelyk en na waarheid beschreeven,
dat niemand, met eenigen schyn van rede, daar over iets meerder zal kunnen
verlangen. 'Er is evenwel een maar by, en die is deeze:
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Welke Geneesheer, die zyn ambt verstaat en oeffent, zal tyds en gedulds genoeg
hebben, om dit zo zeer uitgebreide boekdeel met oplettendheid door te leezén? Is
er voor deskundigen (want voor onkundigen zal het tog wel niet geschreven zyn:)
is er voor de eersten niet veel, - zeer veel, in te vinden, dat er zonder een
aanmerkelyk nadeel in de behandeling van het onderwerp, gevoegelyk had kunnen
uitgelaaten zyn, en het geen nu al vry wat bladzyden beslaat? Veroorzaakt dit dan
niet, dat het geheele stuk veel minder zal geleezen worden, en dus aan het loffelyk
oogmerk van het Genootschap geheel niet beantwoord word? Wy voor ons vreezen
daar zeer voor, en oordeelen maar al te veel redenen hier toe te hebben. Om zulks
in 't vervolg te vermyden en dus meerder nut aan het algemeen belang toe te
brengen, zouden de Schryvers, naar ons inzien, zeer wel doen, indien zy de meer
beknopte en echter duidelyke schryfstyl en behandeling van den overledenen Heer
van de Wynpersse, wiens Verhandeling hier de tweede uitmaakt, goedvonden na
te volgen. Of anders zouden die Heeren, welke eene zo belangryke Prysvraage
voorstellen, zeer wel doen, wanneer zy die geenen, welke na den Eereprys
verkoozen te dingen, eene behoorlyke bepaaling van de uitgestrektheid hunner
antwoorden voorschreeven.

Beredeneerd Register van alle Verhandelingen en Stukken, die in
de Eerste Twaalf Deelen der Verhandelingen van het Zeeuwsche
Genootschap der Wetenschappen te Vlissinge geplaatst zyn:
saamgesteld door A. Dryfhout, A.L.M. Phil. & Theol. Doct. enz. enz.
XIIde Deels 2de Stuk. Te Middelburg by P. Gillissen, 1789. In gr.
8vo, 153 bl. Vooraf gaat een Voorbericht van 72 bl.
Hulpmiddelen, welke dienstig zyn om met minder tydspilling zyn oogmerk te kunnen
bereiken, zyn gewis altyd aangenaam; en daar dit wel beredeneerd Register van
dien aart is, dat men, met een opslag van het oog, niet alleen de in twaalf aanzienlyke
Boekdeelen verspreide onderwerpen daar uit ontdekken kan; maar teffens de
zaakelyke inhoud der Verhandelingen, daarin, kort en geregeld aangeweezen vind;
zo kan het niet missen, of de geleerde Autheur zal, met deezen zynen arbeid, by
alle lief hebbers der Weetenschappen even zo zeker dank verdienen, als de
achtingwaarde Heeren Directeuren van het Zeeuwsch Genoot-
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schap de hunne, op deeze wyze, hebben doen blyken, dat de Autheur door Hun
met een duurzaam gedenkstuk in zilver, ter waarde van Honderd Zeeuwsche
Ryksdaalders, begiftigd is.

Het regt gebruik der Uurwerken, of Handleiding voor
onbedrevenen, om hunne Klok en Zak-Uurwerken zelve te regelen
en te bestieren. Door F. Berthoud, beroemd Horologiemaaker te
Parys. Uit het Fransch vertaald door J.D. Pasteur. Te Dordrecht
by H. de Haas, 1790. In octavo 118 bladz. en vier Plaatjes.
Te regt, zegt men in de Voorrede van dit boekjen: ‘honderden menschen gebruiken
een slinger-uurwerk, duizenden draagen een Horologie in den zak, zonder het minste
denkbeeld van het zamenstel dier werktuigen te hebben, even gelyk het veelen
genoeg is, wanneer zy een barometer of thermometer gekogt hebben, dat de kwik,
of de Spiritus op en neder gaat, en dat het somtyds gebeure, dat, wanneer 'er regen
of wind aangewezen wordt, die verschynzelen in den dampkring in de daad plaats
hebben; zo ook wanneer een Horologie slegts met de stads klokken tamelyk
overeenkomt, bekommert men zich weinig over den aart van dat werktuig en deszelfs
zamenstel; men verbeeld zich dan, dat, wanneer men den wyzer eens met de klok
gelyk gezet heeft, men het vervolgens slegts dagelyks hebbe op te winden, en dat
het dan volstandig goed moete gaan, zonder dat men 'er verder behoeft aan te
raaken. Daar zyn 'er zelfs, die willen, dat die werktuigen gelyk met de zon moeten
loopen; andere eindelyk, die meenen, dat, daar zy hunne Horologien tweemaalen
gelyk met de zon gevonden hebben, zy ook in de daad even als de zon gaan, enz.’
Doch de Heer BERTHOUD is van een ander gevoelen, en meent dat men noodzaakelyk
eenig denkbeeld, wegens het zamenstellen van een werktuig, dat men gebruikt,
behoort te hebben: en wel voornamenlyk van een Horologie, nadien een slegts
oppervlakkig denkbeeld den gebruiker daadlyk zal overtuigen, dat de Horologien
onmogelyk altyd goed kunnen gaan, nadien de beweeging der zon ongelyk, dat is
nu sneller en dan traager is: zo dat, al kon men de Zakhorologien zo goed doen
gaan als de beste seconde-slingerwerken, (dat niet mogelyk is) zy echter de
ongelykheden der zon niet zouden kunnen noch moeten volgen.
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Te vergeefs zou men in dit zakboekjen eene omstandige Verhandeling over de
Horologiemaakers-kunst zoeken, schoon de Heer BERTHOUD zelve, zulk een Esai
sur l'horlogerie geschreven heeft. Hy wilde in deezen niemand afschrikken, en heeft
dus, in XV byzondere Hoofdstukjes, een klaar denkbeeld van dat werktuig gegeeven:
handelende in het 1ste, over de verdeeling van den tyd, en het verschil tusschen
waaren en middelbaaren tyd. In dit Hoofdstuk zal men den grondslag zien, op welken
men zeggen kan dat de zon vóór, of na, is. In het 2de Hoofdstuk verklaart hy het
werktuiglyk gestel van een slingeruurwerk; en in het volgend, van een Zak-uurwerk.
Het 4de Hoofdstuk gaat over de oorzaaken van de juistheid der slingeruurwerken;
en het 5de over de oorzaaken der ongelykheden der Zak-uurwerken. In het 6de
Hoofdstuk toont de Schryver het onderscheid aan, tusschen een zakhorologie dat
niet geregeld is, en een dat afwykt. In het 7de blykt hoe men de naauwkeurigheid
van een Horologie beproeven zal; geevende de Schryver, in de overige
Hoofdstukken, gepaste regelen, om die werktuigen wel te bestuuren, welke in het
vyftiende Hoofdstuk dus te zamen gevoegd worden:
‘1. De Zon besteedt niet elken dag denzelfden tyd om weder tot aan de middaglyn
te komen: haare beweeging is derhalven ongelyk.
2. De slinger-en zak-uurwerken kunnen natuurlyker wyze de ongelykheden der
Zon niet volgen.
3. Als men weeten wil of een Horologie naauwkeurig loope, en men hetzelve
vergelykt met den meridiaan of zonnewyzer, moet men de afwyking van de zon 'er
aftrekken, en daar toe van de vereffeningstafelen (die agter het werkje voor 't geheele
jaar geplaatst zyn) gebruik maaken.
4. De Horologien zyn ongelykheden onderworpen, die geen vaste regelen hebben,
nadien zy voortgebragt worden door warmte, koude, door de verschillende
beweegingen, waar aan zy blootgesteld zyn, enz. zo dat, wanneer een horologie
slegts ééne minnut op een dag afwykt, dan vooruit loopende, dan agter blyvende,
men over hetzelve niet klaagen moet.
5. De slinger-uurwerken zyn die ongelykheden niet onderworpen, gelyk de
Horologien; men kan zich dan van dezelve bedienen om de Horologien te regelen.
6. Men moet zyn Horologie alle 8 of 10 dagen gelyk
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zetten, het zy naar een goed slinger-uurwerk, het zy naar een meridiaan. Als het
niet meer dan 8 minuuten in 8 dagen afwykt, moet men alleen de wyzers op het uur
zetten; maar wanneer het meer dan 8 minuuten voor uit geloopen, of agter gebleeven
is, moet men niet alleen de wyzers verzetten, maar ook den verzetwyzer verdraaijen.
7. Als het Horologie voor uit loopt, moet men, om het weder te regelen, den
verzetwyzer agter uit draaijen, dat is, naar den zelfden kant als men den minuutwyzer
draait om het Horologie agter uit te zetten, by voorb. van 1 uur op 12 uuren; en in
tegendeel, als het Horologie agter blyft, moet men den verzetwyzer vooruit draaien,
dat is, naar denzelfden kant als men den minuutwyzer draaien zal, om dien van 12
uuren op 1 uur te zetten.
8. Men moet den verzetwyzer niet meer draaien dan eene verdeeling elke reis,
ten zy het Horologie veel afwyke, als: by voorb. 4 of 5 minuuten in 24 uuren; dan
kan men den verzetwyzer eene of twee verdeelingen voortdraaien, meer of min
naar de afwyking groot is.
9. Om een Horologie op het uur te zetten moet men zich van een sleutel bedienen,
en den minuutwyzer door middel van zyne vierkante spil doen draaien, tot dat het
Horologie op het uur en de minuut staat, gelyk het wezen moet, en men moet zich
wel wagten, den uurwyzer niet afzonderlyk, zonder den minuutwyzer, te doen draaien.
10. Als een Repetitie-horologie op een uur staat, en een ander uur slaat, moet
men den uurwyzer afzonderlyk van den minuutwyzer verdraaien, en op het uur en
kwartier zetten, dat het Horologie geslagen heeft; hier toe moet de uurwyzer
gemaklyk draaien; dan kan men onderstellen hetzelve ontsteld te hebben, zonder
het te bemerken. Als men denzelven dus verzet heeft, moet men met de punt van
een pennemes op het middenpunt van den wyzer denzelven tegens de plaat drukken,
ten einde den wyzer op zyne pyp vast te zetten, en denzelven te beletten weder los
te gaan; dan zal men, volgens het voorgaande artykel de wyzers wederom op het
behoorlyk uur zetten.
‘Maar als de uurwyzer niet gemaklyk draait, moet men het Horologie naar den
Horologie-maaker zenden; want, behalven dat men den wyzer zoude kunnen
breeken, moet men in dat geval onderstellen, dat de ontstelling der wyzeren en van
het slagwerk veroorzaakt wordt, door de stukken die onder de wyzerplaat zyn.
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11. Wanneer de wyzers van een Horologie, het zy het een Repetitie - Horologie is
of niet, één of twee uuren vóór of agter zyn, moet men dezelve draaien naar dien
kant, daar zy den minsten weg af te leggen hebben, het zy men die voorwaards of
te rug moet draaien; daar is in het een niet meer gevaar dan in het ander. Daar uit
volgt, dat, als men heeft vergeeten zyn Horologie op te winden, en het een half uur,
2 uuren, of meer, vòór is, men de wyzers zo veel te rug moet zetten, liever dan
dezelve 11 en een half uuren, meer of min, vooruit te draaien, het geen veele lieden
doen, uit vrees van hunne Horologien te zullen bederven. Zy doen ondertusschen
het geen zy vermyden willen; want als men de wyzers veel doet draaien, maakt
men de pypen waar op zy vast zyn, te vry op haare spillen, en dan worden zy door
de minste oorzaak ontsteld; het gebeurt zelfs aan zulke Horologien dat het Horologie
voortgaat, terwyl de wyzers blyven stil staan.
12. Als men een slaande Horologie, of een met een wekker, of van een byzonder
zamenstel heeft, waarin men het agteruit draaien van den wyzer niet durft waagen,
kan men gemakkelyk gewaar worden, of zulks gevaarlyk zy, hier toe moet men
slegts den minuutwyzer te rug draaien, en als men eensklaps eenen grooten
wederstand ontmoet, is het beter denzelven vooruit te verzetten.
13. Men moet zyn Horologie elken dag op hetzelfde uur opwinden; naardien een
Horologie of vòòr of agter loopt; naar maate de kragt van de groote veêr minder of
meerder is, heeft men de snik in de Horologien gebragt, om de ongelykheden van
de veêr te verbeteren; maar zelden zyn de snikken zoo wel gemaakt, dat zy de veêr
altoos gelyklyk op de raderen doet werken; want het gebeurt in veele Horologien,
dat zy de 12 eerste uuren, na opgewonden te zyn, vòòr of agter loopen; en dat zy
de volgende 12 uuren, weder agter of vòòr loopen, wanneer men nu zyn Horologie
alle 24 uuren opwindt, stelt men het ook daar naar; dus wordt het voorloopen van
de 12 eerste uuren vergoed, door het agterloopen, geduurende de 12 laatste, in
plaats dat, als men het meer dan 24 uuren laat loopen, het zal blyven vooruitloopen
of agterblyven; maar indien die vertraaging dan niet vergoed wordt, zal zulks in het
Horologie eene ongelykheid te weeg brengen, die des te grooter zyn zal, naar maate
men het beurtelings dan na
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24 uuren, dan na 23, en vervolgens na 28 of 30 uuren, enz. zal opwinden.
14. Men moet een Horologie zoo veel mogelyk in denzelfden stand houden. Als
men een Horologie in den zak draagt, is het byna als of het aan zyne ketting hinge;
dus moet men het, als men het niet draagt, aan een spyker hangen, en zorg draagen
dat de kast tegens den muur ruste, op dat de slingering van de balans haare
beweeging niet aan het Horologie mededeele.
15. Men moet zyn Horologie, zo veel mogelyk, in dezelfde gemaatigdheid houden.
Dus moet men het, in den winter, als men het des avonds aflegt, op eene warme
plaats hangen.
16. Men moet de wyzers van een Repetitie-Horologie niet verdraaien, terwyl het
werk slaat.
17. Als een Repetitie-Horologie te schielyk of te langzaam slaat, is het gemakkelyk
zulks te verhelpen; hiertoe is een wyzer (in de 3de Plaat afgebeeld) geschikt. Als
men zyn Horologie opent, zal men dien wyzer, die by de kloof staat, ligt herkennen.
Als het slagwerk te langzaam slaat, moet men den wyzer, door zyne vierkante spil
E naar de letter V draaien, die in de fransche Horologien Vite of Rad betekent; en
zoo het slagwerk te schielyk slaat, moet men den wyzer naar de letter L draaien,
die lentement, of langzaam betekent.
18. Iemand, die op reis is, kan niet oordeelen, of zyn Horologie geregeld zy, ten
zy hy acht slaa op het verschil van middag, ter plaatze daar hy eerst was, met den
middag van de plaats, daar hy is, dat is op de verschillende lengte der plaatzen.
Dus zou iemand, die van Parys vertrok, na zyn Horologie naar den meridiaan gezet
te hebben, en naar Petersburg reisde, kunnen denken, dat zyn Horologie ongelyk
gegaan hadde, terwyl het de meridiaanen zyn, die verschillen, alzo het 1 uur en 52
seconden te Petersburg is, als het eerst middag te Parys is.
19. Men moet zyn Horologie alle drie jaaren laaten schoon maaken. Het is van
meer belang dan men wel denkt, dat men het niet dan aan een bekwaamen
Horologie-maaker toevertrouwe, want anders moet het noodwendig slegter worden.
20. Men moet de seconden-wyzers der Horologien niet verdraaien. Als men dan
zulke Horologien op het minuut en de seconde wil zetten, moet men de balans, door
mid-
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del van den trekker, op doen houden, op het oogenblik dat de seconden-wyzer op
de zestigste seconde is; dan zet men de andere wyzers op het uur en de minuut,
en op het oogenblik, dat de Zon door den meridiaan gaat, of dat het middag is, of
juist het uur op het slingeruurwerk, trekt men den trekker terug, en het Horologie
begint te loopen: op deze wyze zal het zeer naauwkeurig op het uur staan.

‘Aanmerkingen over het geen men in acht te neemen hebbe, om de
Slinger-uurwerken te bestieren.
1. Om een slinger-uurwerk sneller te doen loopen, moet men de slingerbol, door
middel van de schroef, die 'er onder aan is, naar de hoogte schroeven, en, om het
langzaamer te doen gaan, moet men de bol laaten zakken. Als het een
slinger-uurwerk in een hangende kast is, en men niet by de slingerbol komen kan,
zal men op de wyzerplaat een klein vierkant van staal vinden, dat men zal verdraaien
door middel van een Horologiesleutel, van de slinker naar de regterhand, om het
vooruit te doen gaan, en van de regter naar de slinkerhand, om het te vertraagen.
Om te vinden, hoe veel men de schroef, of de vierkante spil, die door de wyzerplaat
komt, verdraaien moet, zal men in acht neemen, het geen de Autheur, in het Xde
Hoofdstuk daarvan zegt.
2. Men moet de wyzers van Slinger-uurwerken, die slaan, niet meer terug draaien
dan een half uur, en nog moet men zulks met voorzorg doen, vooräl als men eenen
sterken wederstand ontmoet. Men moet den Minuutwyzer ook niet terug zetten, als
hy by de 28 minuuten, of by de 55 minuuten staat, dat is, als het slagwerk haast
slaan zal, want als men dan den wyzer terug draait, zal het slagwerk slaan, en als
de wyzer weder op die plaats komen zal, en naar het half of heel uur zal loopen,
zal het nogmaals slaan, zodat het slagwerk en de wyzers niet meer met elkanderen
overeen zullen komen; dus zal het slinger-uurwerk het uur slaan op het half uur. Als
dit gebeurt, moet men den minuutwyzer verdraaien, tot dat hy omtrend twee minuuten
van het uur of het half uur af is, namenlyk, op 28 of 58 minuuten van de plaat; dan
zal men den wyzer agteruit doen gaan, tot dat het slagwerk slaat; vervolgens zal
men den wyzer weder vooruit zetten, en het slagwerk zal weder slaan, dus zal het
uur op het uur, en het half uur op het
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half uur slaan; men heeft dan slegts de wyzers te verdraaien, om die op het uur en
de minuut te zetten.
3. Als het slagwerk van een slinger-uurwerk niet meer met de wyzers overeen
komt, dat is, als het twaalf uuren slaat, en de wyzers op één uur staan, moet men
den uurwyzer afzonderlyk, zonder den minuutwyzer verdraaien, en denzelven op
het uur van het slagwerk verzetten. Men zal vervolgens den minuutwyzer verdraaien,
tot dat het uurwerk met het uur gelyk staat.
4. Om een slinger-uurwerk te plaatzen, moet men acht geeven, dat men het wel
vast zette en regt plaatze, zo dat, als men den slinger in beweeging brengt, de
slagen van den gang volmaakt gelyk aan elkanderen zijn; hiertoe zal men onder de
pooten van de kast, kaarten of houtjes steeken, tot dat men hoort dat de gang gelyke
slagen geeft; als de kast eene hangende kast is, zal het gemaklyk zyn den gang
gelyk te maaken; dan heeft men slegts het onderst gedeelte van de kast naar den
eenen of anderen kant te verschuiven, tot men den gang gelyke slagen hoort doen;
dan zal men het onderste van de kast met een spyker vast zetten, op dat het uurwerk
niet van zyne plaats geraake. Men moet ook maaken dat de slingerbol de kast niet
raake, het zy van agteren, van vooren, of ter zyden, gelyk somtyds gebeurt in kasten,
die naauw van onderen zyn; in dat geval moet men het onderste van de kast wat
van den muur verwyderen, of denzelven doen naderen, en boven of beneden een
spaantje of kaart agter de kast steeken, naar dat de slingerbol van agteren of van
vooren raakt.’
De vier hier agter gevoegde Plaatjes, behelzende 22 byzondere Figuuren, van
het geen tot een Horologie behoort, voldoen niet minder aan het nuttig oogmerk
van den Heere Berthoud en den Vertaaler, als het Boekje zelve.

Geschiedenis van alle Volken, door A.J. Roustan, Predikant te
Londen. Zevende Deel, 319 bladz. Achtste Deel, 396 bladz. Negende
Deel, 408 bladz. Te Amsterdam by W. Holtrop. In 12mo.
Wy komen nu tot de drie laatste Deeltjes van dit Werk, welke de Hedendaagsche
Geschiedenis behelzen, beginnende met den aanvang der Zestiende Eeuwe, en
eindigende met den Vrede van Parys in het Jaar 1763. De reden, waarom de
Schryver de Hedendaagsche Geschiedenis
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met de Zestiende Eeuwe begint, is, ‘dat deeze het tydstip is, in 't welke die groote
gebeurtenissen voorvielen, door welke in Europa de Godsdienst, de Koophandel,
(*)
de Staatkunde en de Zeden, aanmerklyk van gedaante veranderd zyn .’ Ook wordt
dit gedeelte, door den Eerw. ROUSTAN, vry uitvoeriger behandeld, dan een der voorige
tydperken, zynde aan elke der Zestiende, Zeventiende en Achttiende Eeuwen, (of
liever aan de eerste helft der laatstgemelde) een afzonderlyk Deeltje toegewyd. De
rykheid en overvloed der stoffe, derzelver aanbelang en naauwere betrekking tot
den tegenwoordigen toestand van ons Waerelddeel, gaven hiertoe voldoende reden;
of liever, zy verplichtten den Schryver tot deeze grootere uitvoerigheid.
Ondertusschen zal ieder, die eenig denkbeeld van de menigte en het gewicht der
gebeurtenissen, van meer dan ééne soort, in dit tydperk voorgevallen, schielyk
bezeffen, dat deeze drie Deelen niet meer kunnen bevatten, dan eene beknopte
schets derzelve, welke zich bepaalt tot de voornaamste hoofdtrekken. Maar die
schets is duidelyk en in orde voorgesteld, en geschikt, om aan jonge Leezeren een
algemeen denkbeeld der Geschiedenisse te geeven, eer zy tot het leezen van
grootere Werken overgaan. Dit, mogen wy denken, is ook het oogmerk geweest
van den Eerw. Schryver.
Om onzen Leezeren een kort verslag te geeven, van het geen hy in deeze Deelen
kan vinden, gelyk wy omtrent de voorige hebben gedaan, beginnen wy met het
Zevende. Dit bevat Achttien Hoofdstukken.
De drie eerste handelen van de ontdekkingen en veroveringen door de
Portugeesen en Spanjaarden, in het allerlaatste der vyftiende, doch vooral in het
begin der zestiende, Eeuwe, in Asia, Africa en America, gedaan. In dezelve
ontmoeten wy een beknopt bericht van den Godsdienst, Zeden, Regeeringsvorm,
Kunsten en Weetenschappen, van dat zonderlinge en trotze, in sommige opzichten
achtenswaardige, maar in andere, verachtelyke Volk, de Chineezen; een schets
van Japan; een verhaal der even onstaatkundige als onmenschelyke behandelinge
door de Spanjaarden den ongelukkigen Inwoonderen van America aangedaan; en,
eindelyk, eenige zeer leezenswaardige Aanmerkingen, over de uitwerkingen, welke
de ontdekking van de nieuwe waereld op Spanje, het overige van Europa en

(*)

VII Deel, bl. 1.
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Africa, gehad heeft. Deeze Aanmerkingen zyn juist niet nieuw. Meermaalen hebben
kundige Schryvers dezelve aangedrongen: maar men kan ze niet te sterk aanpryzen,
om de oogen van min ervarenen te wapenen, tegen den verblindenden luister van
oorlogsroem en rykdommen.
De volgende vier Hoofdstukken bevatten de opkomst en voortgang der
Hervorminge in Duitschland, tot op den Passauschen Vrede; in Zwitzerland, Zweden
en Denemarken; in Engeland en Schotland, en in Frankryk. Men weet, dat in het
Duitsche Ryk de Hervorming wel aangenaam was by veelen der Ryksvorsten, maar
door anderen, met den heerschzuchtigen KAREL den V aan het hoofd, krachtig werd
tegengegaan, en op het punt van haaren ondergang gebragt, tot dat MAURITS van
Saxen, welke, schoon zelve Protestantsch, zich eerst by de Keizerlyke party gevoegd
had, om zynen Neef, den Keurvorst van Saxen, van land en waardigheid te berooven,
zich in het bezit van dien vetten buit gesteld ziende, zyne wapenen onverwacht
tegen den Keizer zelven wendde, en denzelven tot eene gemaatigder handelwyze
noodzaakte. In de overige der bovengemelde landen, kreeg de Hervorming, na
veele gevaaren en verdrukkingen doorgestaan te hebben, allengskens volkomen
de overhand, uitgezonderd in Zwitserland en Frankryk. By de Zwitsers werd zy door
eenige Cantons aangenomen, terwyl andere den ouden Godsdienst toegedaan
bleeven. In Frankryk werd zy door de Koningen, zo veel mogelyk, onderdrukt, schoon
zy by veelen der Grooten en mindere Ingezetenen, eenen aanzienlyken opgang
maakte, zelfs in zo verre, dat men haare belangen, hoe vreemd ook de Godsdienst
van geweld zy, met de wapenen dorst beschermen. De Schryver begint de
behandeling van dit onderwerp met het voorstellen van den lynrechten stryd tusschen
het Euanlie en het Pausdom. In deeze voorstellinge kan men juist niet zeggen, dat
de Roomsche Leer en Kerkplegtigheden overmaatig zacht behandeld worden, doch
ook zal niemand, die het Pausdom beschouwt zo als het in zynen grond is, en niet
zo als het by sommige meer gemaatigde Roomschgezinden wordt voorgedragen,
den Schryver kunnen te last leggen, dat hy iets strydig tegen de waarheid zegge.
Tot een staaltje der verregaande bygeloovigheid, welke vóór den tyd der Hervorminge
heerschte, en door Priesters en Monniken met alle vermogen werd aangekweekt,
zullen wy eene enkele aantekening overneemen. ‘De offerhanden, welke te
Canterbury, in den tyd van één Jaar, aan het altaar
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van God waren opgeosserd, bedroegen drie ponden vyf schellingen en zes
penningen; die op het altaar van de moedermaagd, drieënzestig ponden; en die op
het altaar van Thomas Becket, agt honderd tweeëndertig ponden. In het volgende
Jaar offerde men aan God geen éénen penning; de moedermaagd kreeg niet meer
dan vier ponden, en St. Thomas negen honderd vierënvyftig ponden. Geschiedenis
van het huis van Tudor, door Hume, 5 Hoofdst. Uit deeze berekeningen blykt klaar,
dat men in dien tyd te Canterbury, byna zes honderd maalen meer eerdienst bewees
(*)
aan eenen dweeper, dan aan het Opperweezen .’ Doch terwyl onze Schryver het
Pausdom en de Paussen aantast, maakt hy ook geene zwaarigheid van de gebreken
en misslagen der Hervormers te erkennen. Men leeze het geen hy zegt, raakende
(†)
het gedrag van CALVINUS in de zaak van SERVETUS .
Het achtste Hoofdstuk handelt beknoptelyk van de Weederdoopers en
Sociniaanen. De Schryver erkent, dat de oproerigheden der eerstgemelden,
waarschynelyk, niet zouden gebeurd zyn, ‘indien men in dien tyd eene vaderlyke
(‡)
regeering had gehad .’ Doch hy stelt ten hunnen opzichte, en met betrekkinge tot
de hedendaagsche Doopsgezinden, of Mennoniten, verscheidene zaaken, welke
(§)
door deezen niet zullen toegestemd worden .
In de voorige Hoofdstukken had de Schryver reeds in het voorbygaan gewach
gemaakt, van de Kerkvergadering te Trente gehouden, maar spreekt van dezelve
eenigzins meer opzettelyk in het negende. Deeze Vergadering, welke aangelegd
was ‘om de Kerk te hervormen, en de Protestanten weder in dezelve terug te
(**)
brengen, deed noch het een, noch het ander .’ De middelen, van welke Rome zich
bediende, om de poogingen der welmeenenden vruchteloos te maaken, worden
hier gedeeltelyk opgegeeven. Een derzelve toont eene zo verregaande
onbeschaamdheid, dat wy niet kunnen nalaaten het hier te plaatzen. ‘Men bepaalde
vooraf, dat de Legaaten van den Paus de verschilpunten zouden voorstellen. De
Kerkvaders verstonden hierdoor alleen eene bepaaling van de wyze, op welke

(*)
(†)
(‡)
(§)
(**)

Bl. 69.
Bl. 103.
Bl. 143.
Zie het Aanhangsel op de Nederduitsche Vertaaling van MOSHEIM'S Kerkl. Geschied., XVI.
Eeuw, III. Afd., II. Deel, III. Hoofd.
Bl. 148.
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men dezelve tertafel zoude brengen. Dan de Legaaten beslooten hieruit integendeel,
dat zy het recht verkreegen hadden, om die verschilpunten te verwerpen, welke
hun mishaagden; en by gevolg versmoorden zy alle die punten in hunne geboorte,
welke men tegen de magt van den stoel van Rome te berde bragt.’
Na de eerste Hoofdstukken ten grooten deele aan de Kerkelyke Geschiedenis
besteed te hebben, gaat de Schryver met het tiende over, tot het verhaal van
Waereldlyke zaaken. In het Oosten vergrootten de Turken hunne magt door de
verovering van Egypte, een groot gedeelte van Hongaryen, de Eilanden Rhodus
en Cyprus; en schoon zy by Maltha het hoofd stieten, en in den zeeslag van Lepante
deerlyk gehavend wierden, de uitkomst van den oorlog, in welken die slag voorviel,
‘bevestigde de waarheid van het zeggen van eenen Turk, tegen eenige
Venetiaanen.... Door het vernielen van de Vloot van Selim, hebt gylieden hem den
baard afgesneden, die wederom zal aangroeijen; maar toen hy u Cyprus ontnam,
(*)
heeft hy ulieden eenen arm afgehakt, die nooit weder te krygen is .’
Het elfde Hoofdstuk spreekt van de toeneemende magt van het Oostenryksche
Huis, door voordeelige Huwelyken, van de ongelukkige Oorlogen der Franschen in
Italie, onder LODEWYK den XII, van het vermaarde Verbond van Kameryk, waardoor
Venetie op het punt van zynen ondergang gebragt werd, en enkel behouden door
het gebrek van goede trouwe der Bondgenooten onder elkander, en van de
verovering van Navarre door den Koning van Arragon. Het eindigt met eene korte
schets van twee characters, welke, by ongeluk, maar al te zeldzaam voorkomen,
dat van eenen waarlyk deugdzaamen Vorst, en van eenen even deugdzaamen
Staatsdienaar, van LODEWYK den XII, en van den Kardinaal D'AMBOISE.
In het twaalfde Hoofdstuk vinden wy de zo beruchte Oorlogen, van KAREL den V
en FRANCISCUS den I. Die Oorlogen en de Characters der beide Vorsten zyn uit de
beschryvinge door den geleerden Robertson gegeven, zo bekend, (om van andere
Schryveren niet te gewaagen) dat wy 'er ons niet mede zullen ophouden. Alleen
weete de Leezer, dat hier ook het character van den grilligen wreedaart en
willekeurigen dwingeland HENDRIK den VIII,

(*)

Bl. 171.
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geschetst wordt. Het Hoofdstuk eindigt met den dood van KAREL den V, welke
gehouden wordt, in het laatste zyns leevens, overgeheld te hebben tot de gevoelens
der Protestanten, welke hy te vooren zo heftiglyk vervolgd had.
Hierop volgt, in het dertiende Hoofdstuk, het verhaal van den ongelukkigen Oorlog,
welken HENDRIK de II, Koning van Frankryk, op aanstooking van Paus PAULUS den
IV, ondernam tegen Spanje, en welke met den Vrede van Chateau-Cambresis
eindigde; de Burgerlyke Oorlogen in Frankryk, onder FRANCOIS den II, en KAREL den
IX, en de zo verschrikkelyke wreede als trouwlooze moord der Protestanten te Parys,
op den 24sten van Augustus, des Jaars 1572.
De ellendige regeering van den verachtelyken HENDRIK den III levert de stof des
veertienden Hoofdstuks; terwyl het vyftiende, het eerste gedeelte der regeeringe
van HENDRIK den IV behelst, tot op het bekende Edict van Nantes. Hoe wettig de
eisch van deezen Vorst op den Franschen throon, hoe groot zyne persoonlyke
verdiensten en zyne werkzaamheid waren, de Staatzucht der GUISES, de
bygeloovigheid van veele Roomschgezinden, de zo heimelyke streeken als
openbaare aanvallen van den Spaanschen PHILIPS den II, berokkenden hem zo veel
moeielykheid, dat hy, geene kans ziende, om op eene andere wyze in het bezit
zyner rechten te geraaken, de Hervormden verliet, en tot de Roomsche Kerk
overging. Het gelukte hem, eindelyk, door dit middel, en door het toestaan van
groote voordeelen aan de hoofden van de party, welke zich tegen hem had
aangekant, tot eenige rust te komen; zyn even getrouwe als schrandere en
arbeidzaame SULLY bragt de verwarde en vervallen geldmiddelen in orde, en in
eenen meer voordeeligen staat, dan zy, misschien, ooit geweest waren; en toen
verleende de Vorst, in het Edict van Nantes, aan zyne Hervormde Onderdaanen,
de verzekering hunner godsdienstige vryheid en burgerlyke rechten.
De onderdrukking der Nederlanden door PHILIPS den II, de opstand der getergde
Onderdaanen tegen den dwingeland, de daarop volgende Oorlog tot op het sluiten
van het twaalfjaarig Bestand, maaken den inhoud van het zestiende Hoofdstuk; het
geen, daarënboven, nog den ongelukkigen tocht van Koning SEBASTIAAN, van
Portugal na Africa, en het veroveren van Portugal door de Spanjaarden, bevat, in
een bestek van zestien kleine bladzyden, en niet vatbaar is voor eenig uittreksel.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

604
Even weinig zullen wy ons ophouden met het zeventiende, waarin de geschiedenis
van Engeland en Schotland, ten tyde van Koningin ELISABETH, wordt voorgedragen.
Alleenlyk zullen wy hier aanmerken, dat het geval der ongelukkige MARIA STUART,
in evenredigheid van het overige beloop des Werks, tamelyk breedvoerig en
onpartydig verhaald wordt.
Het achttienae Hoofdstuk besluit dit zevende Deel, met een kort verslag van de
Zeden, Kunsten en Weetenschappen, in de Zestiende Eeuwe: doch dit is niet
geschikt om 'er eenig uittreksel van te geeven.
Het Achtste Deel behelst de gebenrtenissen der Zeventiende Eeuwe, en bestaat
uit Zestien Hoofdstukken, beginnende met het Negentiende, het geen de
Geschiedenis van Asie voordaagt, en daarin de verschrikkelyke vervolging en
uitrooijing des Christendoms in Japan, veroorzaakt door den toeleg der Spanjaarden,
om dat Koningryk, onder schyn der uitbreidinge van den Godsdienst, aan zich te
(*)
onderwerpen . Verder vinden wy hier de verovering van China door de Tartaaren;
de onderscheiden lotgevallen der Jesuitische Zendelingen in dat Ryk; den staat der
Mogollen, en de geschiedenis van Persie.
Het Twintigste Hoofdstuk is toegewyd aan de Geschiedenis der Turken en
derzelver Oorlogen, tegen Poolen, Hongaryen en Venetie, in welke zy eerst grooten
voorspoed hadden, tot dat SOBIESKI, Koning van Poolen, hen de belegering van
Weenen deed opbreeken, en de Venetiaanen Morea veroverden, en in het jaar
1699 de vrede van Carlowitz, op zeer nadeelige voorwaarden voor de Turken,
geslooten wierd. Hier tusschen wordt gemeld de Geschiedenis van den beruchten
SABATAI SEVI, eene korte beschryving der Tartaaren, van de gesteldheid van Poolen,
van de onderdrukkingen, door welke Keizer Leopold de Hongaaren tegen zich
verbitterde.
De twee volgende Hoofdstukken behelzen de Geschiedenis van Engeland onder
JACOBUS den I en KAREL den I. De

(*)

Het is bekend, dat de Hollanders tot heden toe op dit Ryk Koophandel dryven, op zeer
vernederende voorwaarden. Maar is het wel waar, dat zy, gelyk men dikwyls verteld heeft,
en de Heer ROUSTAN ook zegt, op bl. 3, by hunnen aankomst verplicht worden, het kruis met
voeten te treeden? Wy twyffelen, en hadden wel gewenscht, dat de Vertaaler dit stuk in eene
Aantekening had opgehelderd.
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eerstgemelde, een der verachtelykste Vorsten, welke ooit den throon beklommen,
zich veel laatende voorstaan op eene ydele schoolgeleerdheid, den naam van waare
geleerdheid onwaardig, lafhartig en zonder moed, en nogthans eene onbepaalde
magt over de persoonen en goederen zyner onderdaanen eischende, leide den
grond tot het rampzalige lot van zynen Zoon en Opvolger. Deeze, schoon veel beter
mensch dan zyn Vader, bragt, door zyne onderneemingen tegen de rechten des
Volks, zyne onderdaanen tegen zich in het harnas, en werd, eindelyk, door de
werkinge van den dapperen, arglistigen en staatzuchtigen CROMWEL, na het schavot
gesleept.
Het drieëntwintigste Hoofdstuk beschryft de Geschiedenis van Holland, of der
Vereenigde Nederlanden, van het begin der Eeuwe, tot op het Stadhouderschap
van FREDRIK HENDRIK. In dit tydperk zyn begrepen de oprichting der Oostindische
Maatschappye, en derzelver vestiging, in een goed gedeelte haar bezittingen in het
(*)
Oosten. ‘Alle deeze veroveringen,’ merkt de Schryver hierby aan , ‘geschiedden
evenwel niet zonder dat men meer dan eens de rechtvaardigheid aan de goudzucht
opofferde. Dit is toch de oorspronglyke zonde, die wy genoegzaam in alle onze
vestigingen in America, Africa en Asia, begaan hebben.’ Een loflyker getuigenis
geeft hy nogthans, en met reden, van de wyze, op welke de Maatschappy zich, in
een laater gedeelte deezer Eeuwe, aan de Kaap de Goede Hoop vestigde. In het
zelfde Hoofdstuk vinden wy kortlyk gewaagd van het geschil tusschen GOMARUS en
ARMINIUS, van de Dordrechtsche Synode, en van de behandeling, welke de navolgers
van ARMINIUS, en derzelver voorstanders, moesten ondergaan, tot dat, na den dood
van MAURITS, eene, zo wel verstandiger als billyker, verdraagzaamheid, ten minsten
van den kant der burgerlyke Overheid, begon plaats te grypen.
In het vierëntwintigste Hoofdstuk verhaalt de Schryver vooreerst, het overige der
regeeringe van HENDRIK den IV, tot aan den Dood van deezen grooten Vorst, aan
welken hy den verdienden lof geeft. By die gelegenheid spreekt hy van het verdryven
der Mooren uit Spanje, een bedryf, waarin de Koning van dat Ryk niet minder tegen
de gezonde Staatkunde, dan tegen de goede trouw en de rechten der
menschelykheid, zondigde; gelyk ook van het ontwerp van

(*)

Bl. 116.
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HENDRIK,

om het Huis van Oostenryk te vernederen, en Europa tot een algemeen
Bondgenootschap te vereenigen, een ontwerp, het geen door zynen Dood geheel
verydeld werd, en, waarschynelyk, ook zonder dat toeval, in de uitvoeringe
onoverkomelyke zwaarigheden zoude ontmoet hebben. Het overige des Hoofdstuks
behelst de regeering van LODEWYK den XIII, in Frankryk, of liever van deszelfs
Staatsdienaaren, in het byzonder van den staatzuchtigen, trotzen en willekeurigen
RICHELIEU, welke niet alleen de Grooten van Frankryk van alle magt beroosde, en
het Volk onderdrukte, maar zelfs zynen Meester noodzaakte, zyne eigene Moeder
aan den wrok zyns Staatsdienaars op te offeren. Doch wy kunnen hieromtrent in
geene byzonderheden treeden.
Even weinig zullen wy ons ophouden met het volgende Hoofdstuk, waarin de
lotgevallen van Duitschland, Deenemarken, Zweeden en Vrankryk, geduurende
den dertigjaarigen Oorlog, tot op den Westphaalschen Vrede, verhaald worden, hoe
belangryk ook dat tydperk moge weezen, zo door de luisterryke verrichtingen van
GUSTAVUS ADOLPHUS, tegen het Huis van Oostenryk, als door de nieuwe gedaante,
welke de gemelde Vrede gaf aan den toestand van Europa.
In het zesëntwintigste, vinden wy den opstand der onderdrukte Portugeesen,
tegen hunne dwingelanden de Spanjaarden, welke eindelyk den Spaanschen Koning
noodzaakte, den Hertog van Bragança als Koning van Portugal, en de
onashanglykheid deezes Ryks, te erkennen. Nog komen hier voor, de burgerlyke
Oorlogen in Frankryk, geduurende de minderjaarigheid van LODEWYK den XIV,
waarin de listige MAZARIN, ten laatsten, over alle zyne tegenstreevers zegepraalde,
en eindelyk de Oorlogen tusschen Frankryk en Spanje, tot op den Pyreneeschen
Vrede.
De Geschiedenis van Groot-Britannie, van den Dood van KAREL den I, tot op de
herstelling van KAREL den II, is de inhoud van het zevenëntwintigste Hoofdstuk. Van
CROMWEL, wiens groote hoedanigheden zo deerlyk ontluisterd werden, door een
volstrekt gemis van zedelyke beginselen, en die, terwyl hy te huis de vryheid vertrad,
welke hy voorgaf te verdedigen, buitenslands den Engelschen naam geduchter
maakte, dan dezelve ooit te vooren geweest was, spreekt de Schryver met
onpartydigheid.
Hierop volgt de Regeering van KAREL den II in Engeland; en wel, in het
achtëntwintigste Hoofdstuk, derzelver eerste
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gedeelte, tot op de ongenade van den Kanselier CLARENDON. Van den eersten Oorlog
tegen den Staat der Vereenigde Nederlanden, welke in dit tydperk voorviel, zullen
wy alleenlyk zeggen, dat dezelve door den Eerw. ROUSTAN, onpartydig verhaald
wordt. Liever willen wy, om weder een staaltje van des Schryvers wyze van
behandeling te geeven, hier overneemen, het geen hy zegt, raakende Lord
CLARENDON. ‘De Groot-kancelier van Engeland leverde toen een nieuw bewys op,
hoe weinig vertrouwen 'er te stellen is op de gunst der Vorsten, en op het toelagchen
van de fortuin. Zyn naam was Hyde; hy was een gebooren ridder. Hy had zig aan
de pleitbank toegewyd; hy was den Koning in zyne ballingschap gevolgd; hy had
zederd van hem den tytel van Graaf van Clarendon, de zegels en de magt van
eersten Staatsdienaar ontvangen, en zelfs zyne Dogter in Huwelyk zien treeden
met Jacobus, den Hertog van Yorck, en waarschynlyken Erfgenaam van den Throon.
Zyne deugden, zyne bekwaamheden, en zyne langduurige diensten, scheenen dus
zyne grootheid boven het bereik der wisselvalligheden van de Waereld te stellen.
Zy viel niet te min in een oogenblik in duigen, en de dengden zelve van den Graaf
waren de oorzaaken van zynen val.
Hoe zeer hy een yverig Koningsgezinde was, was hy egter nog sterker
Engelsch-gezind; hy had zig met kragt verzet tegen die geene, welke den Koning
boven de Wetten hadden willen zetten. Karel wist dit, en wilde het hem nimmer
vergeeven.
Daar hy een liefhebber van goede zeeden was, had hy het altyd met
verontwaardiging beneden zig gerekend, om zyn Hof te maaken by de Minnaressen
van den Koning. Hy had zig zelfs moeite gegeeven, om den Koning aan de Koningin
terug te geeven. Hy had zig insgelyks verzet tegen zyne buitenspoorige
milddaadigheden, en tegen de verdraagzaamheid, welke Karel aan de Pausgezinden
wilde verleenen. De Minnaressen, de Hovelingen, de Pausgezinden, en de Koning
zelve, vereenigden zig eindelyk tegen hem, en lieten hem door het Parlement tot
ballingschap verwyzen. Hy ging te Rouaan woonen, en schreef daar eene
geschiedenis van den Burgeroorlog, die zo onpartydig was, als men immer van
eenen Man zou kunnen verwagten, die zo na aan het Koninglyk Geslagt
vermaagschapt was. Zyn bestuur was evenwel niet zonder vlekken. Hy had den
Koning
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de verkooping van Duinkerken aangeraaden; hy had de Presbyteriaanen met eene
gestrengheid behandeld, welke even onvoorzigtig als ondankbaar was. Niet te vrede,
dat hy hunne Leeraaren van hunne kerkelyke goederen beroofd had, had hy zelfs
in het Parlement eene Acte doen doorgaan, die hun noodzaakte, om te zweeren,
dat men nimmer recht heeft, om de Wapenen tegen den Koning op te vatten, dat
zy nimmer zouden onderneemen, om eenige verandering te brengen in het bestuur
van den Staat, of de Kerk, en die hun alle, in geval van weigering, in eene gevangenis
van zes maanden verwees, en eene boete van vyftig ponden Sterlings (of twaalf
honderd Tournoische guldens,) oplag, indien zy nader dan vyf mylen durfden koomen
(*)
by die plaatzen, in welke zy te vooren gepredikt hadden .’ Wy hebben deeze plaats
te eerder overgenomen, dewyl zy eene der alleruitvoerigste characterschetzen
bevat, welke wy in het geheele Werk hebben aangetroffen. Het overige van dit en
het volgende Deel zullen wy slechts kortlyk doorloopen.
Het negenëntwintigste Hoofdstuk behelst, behalven een kort verslag der
Zweedsche zaaken, onder KAREL den X en KAREL den XI, de Geschiedenis van den
Oorlog, welken Frankryk en Engeland, in het Jaar 1672, ons Vaderland aandeeden,
welke hetzelve op het punt van zynen ondergang bragt, en eindigde met den Vrede
van Nymegen.
In het dertigste Hoofdstuk wordt de Geschiedenis van Frankryk vervolgd, tot het
Jaar 1687. In dat tydperk vinden wy de onrechtvaardige en trouwlooze herroeping
van het Edict van Nantes, welke Frankryk op zo groote schatten, op zulk een aantal
van nuttige onderdaanen, te staan kwam, en alleen genoeg was, om de gedachtenis
van den bygeloovigen en verwaanden LODEWYK, nevens die der Raadsluiden van
den verblinden Vorst, by elken vriend des menschdoms, in verfoejing te brengen.
Hierop gaat, in het eenëndertigste Hoofdstuk, de Schryver weder over, tot de
Engelsche Geschiedenis, onder het overige der Regeeringe van KAREL den II, en
onder die van JACOBUS den II, tot op de ontthrooning van den laatstgemelden, en
het overbrengen der Kroone op WILLIAM en MARIA. Hoe grootlyks Engeland in dien
tyd zyne verlos-

(*)

VIII. Deel, bl. 236. en verv.
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sing uit de klaauwen der dwingelandye aan de Vereenigde Nederlanden te danken
had, is bekend, gelyk ook, hoe die weldaad is beloond geworden.
Het tweeëndertigste Hoofdstuk beschryft den Oorlog, welke uit de Ontthrooning
van Koning JACOBUS ontstond, en welks einde, met den Ryswykschen Vrede, Koning
WILLIAM in het bezit van Groot-Britannie en Ierland bevestigde.
Dit Deel wordt weder gesloten met de Geschiedenis der Kerke in de Zeventiende
Eeuwe, en met die der Weetenschappen, Geleerdheid en Kunsten, in het zelfde
tydperk.
Dus komen wy tot het Negende of laatste Deel deezes Werks, het geen de
Geschiedenis der Achttiende Eeuwe bevat, tot op den Vrede van Parys of Versailles,
in het Jaar 1763. Wy zullen hiervan geen verder uittreksel geeven, maar alleenlyk
aanmerken, dat de Schryver doorgaans een getrouw en beknopt verhaal geeft van
de voorgevallen gebeurtenissen. De zogenoemde Zevenjaarigen Oorlog wordt
eenigzins breedvoeriger behandeld dan het overige des Werks, en aan elken
Veldtocht een geheel Hoofdstuk toegewyd. Ook geeft de Schryver, eer hy tot het
verhaal van dien Oorlog overgaat, eene korte beschryving van de Fransche en
Engelsche Volkplantingen in America, in het begin van het drieënveertigste
Hoofdstuk: en in het vyftigste vinden wy een verslag van den toestand, gewoonten
en leevenswyze der zogenoemde Wilden in Noord-America, waaruit wy gaarne nog
iets zouden overneemen, indien de paalen van ons bestek dit niet verbooden.
In het leezen van deeze drie laatste Deelen zyn ons weder eenige misslagen
voorgekomen, welke wy in een zo goed Werk gaarne verholpen zagen, en tot dat
de

einde zullen aanwyzen. De Naam van den persoon, van welken in het VII Deel,
bl. 150, in de Aantekening gesproken wordt, was niet Jova, maar Giovio; in het Latyn
Jovius, en by de Franschen Jove, waaruit de misslag waarschynelyk ontstaan is.
Deel VIII, bl. 186, reg. 2, staat, waarschynelyk door eene drukfeil, Oude Koningin,
in plaatze van Onderkoningin. Bl. 206 in de Aant., moet, naar onze gissing, voor
nivelors staan levellers; dit is een Engelsch woord, gelyk niveleur een Fransch; maar
nivelor is, zo veel wy weeten, noch Engelsch noch Fransch. Bl. 224, reg. 7 v.o.,
diende men in acht genomen te hebben, dat Eumenides reeds een meervoudig
getal, en dus Eumenidessen niet goed te keuren, is. Maar waarom niet liever, met
een Neerduitsch woord, Raazernyen gezet? Bl. 200, reg. 1 v.o., mogt voor van
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Duins, liever staan, in of by de Duinen. De Slag van welken hier gesproken wordt,
viel voor, by de Abtdy aux Dunes, by Duinkerken. Deel IX, bl. 144, komt de
ongelukkige IVAN voor, als de Zoon van Keizerinne ANNA van Rusland: hy was de
Zoon van ANNA VAN MECKLENBURG, de Zusters Dochter der Keizerinne. Bl. 184 in
de Aant., worden de Keurvorstinnen van Saxen en Beyeren Zusters van MARIA
THERESIA genoemd: zy waren haare Nichten, en Dochters van Keizer JOSEPHUS. Bl.
209 wordt gezegd, dat Bergen op den Zoom, na een beleg van drie weeken, wierd
ingenomen. Het beleg duurde, na het openen der loopgraaven, volle twee maanden.
Zie WAGENAAR Vad. Hist., D. XX, bl. 108 en 112. - Waarom de Vertaaler op bl. 218
reg. 6 v.o., het Engelsche woord Castors, niet door Bevers vertaald hebbe, begrypen
wy niet. Het Nederduitsche kastoor is wel gebruikelyk voor eenen hoed van beherhair
gemaakt, maar niet, zo veel wy weeten, voor het Dier zelve. Nog zonderlinger is de
misslag, bl. 219 reg. 2 en 3, ‘de harde kleigrond dient hun voor een mortier:’ een
(*)
mortier komt hier niet te pas: maar mortar betekent ook kalk of cement .

Anecdoten van Feederik den Grooten. Koning van Pruissen, en
van eenige Persoonen, die gemeenzaam met hem verkeerden;
benevens verbeteringen van sommige reeds gedrukte Anecdoten.
Uitgegeeven door F. Nicolai. Drie Stukken. Te Dordrecht by de
Leeuw en Krap, 1790. Behalven het Voorwerk 374 bladz. in gr.
octavo.
By de vroeger afgegeeven Anecdoten, en soortgelyke Schriften, nopens etlyke
byzondere voorvallen van den Pruissischen Vorst, verdient deeze Verzameling van
den Heer Nicolai eene aanmerklyke plaats. Zyne eigen ondervinding, opmerkzaame
geest en menschkunde toch maakten hem geschikt tot deeze onderneeming; en
zyn braaf character zet zyne aantekeningen een hoogen trap van geloofwaardigheid
by. Hier benevens is 's Mans arbeid in deezen te meerder aan te pryzen, om dat hy
zig ook benaarstigd heeft ter naspooringe van 't geen anderen alvoorens deswegens
geboekt hebben; en by die gelegenheid hunne misslagen aan te tekenen; waardoor
deeze zyne melding van Arecdoten vergezeld gaar van verbeteringen, die ter nadere
onderrigting strekken; 't welk hem ook meermaals ons den aart veeler Schriften
nopens

(*)

In het bericht, dat wy van de voorige Deelen deezes Werks gegeven hebben, is ook eene
drukseil ingeslopen. Bladz. 475 reg. 25 staat TAURIVENSIS, lees, TAURINENSIS.
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dien Vorst nader doet leeren kennen. Uit hoosde van dit alles zal men, in deeze
Verzameling, nog al eenige nadere ophelderingen vinden, en dezelve met nut kunnen
doorbladeren. Men slaa ten voorbeelde, het oog op des Autheurs aantekening,
wegens het, zo men wil, gevelde doodvonnis van den Kroonprins.
‘Het is, (dus vangt hy aan,) Het is bekend dat de Koning, toen hy nog Kroonprins
was, in den jaare 1730 in Kustrin is gearresteerd geweest, en dat zyn Vorstlyke
Vader zeer vertoornd op hem was, en hem een proces, over leven en dood, wilde
laaten opmaaken. VOLTAIRE heeft het eerst, in zijn elendig Vie privee de FREDRIC II,
het sprookje uitgedacht, “dat Keizer KAREL DE ZESDE beweerd heeft, dat de
Kroonprins, als een Rijksvorst, slechts op den Rijksdag te Regensburg konde te
recht gesteld worden, en dat hij, door zijnen Gezant, den Graaf VAN SECKENDORF,
de ernstigste voorstellen hadt laaten doen, waar door alleen het leven van den
Kroonprins was gered geworden.” De Aucteur van la Vie de FREDRIC II, die zelden
nalaat, om de onwaarheden, die hij uit de onzekerste bronnen schept en afschrijft,
met nieuwe valsche omstandigheden te versieren, schrijft dit af, en verdicht 'er, met
een onbeschaamd voorhoofd, nog bij: “dat de Koning hierom de Hooge Schoolen
hadt geraadpleegd, als mede de Rechters te Berlijn, welken de Koning geklopt hadt,
wanneer zij niet gesprooken hadden, zoo als hij het hebben wilden, en die
Pennen-ruggen meer ontzien hadden dan het hoofd van den Kroonprins; en dat,
toen de Keizer, door SECRENDORE, verkreegen hadt, dat de Kroonprins niet sterven
zou, de Koning EREDERIK WILLEM DE EERSTE zeer toornig gezegd zon hebben:
Oostenrijk zal zien, welke slang het in zijnen boezem gekoesterd heeft.” - Hier is
onbeschaamdheid op onbeschaamdheid, onwaarheid op onwaarheid en
ongerijmdheid op ongerijmdheid gestapeld.
Het is waar, dat van verscheidene Hoven voorspraaken voor den Kroonprins
inkwamen; maar of zij van het Keizerlijk Hof dringender dan van anderen waren, is
niet bekend; ernstig, of op een gezagvoerenden toon, kunnen zij niet wel geweest
zijn. Wat VOLTAIRE van SECKENDORF voorgeeft gehoord te hebben, is geen bewijs,
daar de zeer groove verdigtzelen, die hij zich zelven heeft veroorloofd, zoo
menigvuldig zijn. Bovendien is dit verhaal tegenstrijdig. De reden, dat over den
Kroonprins niet de Rechters zijns Vaders en Landheers, maar op den Rijksdag, het
vonnis moest uitgesprooken worden, zoude vermoedlijk door den Koning WILLEM
DEN EERSTEN kwaalijk opgenoomen zijn geworden. Het is over het geheel zeker,
dat de Koning op deeze voorspraaken niet veel acht gaf.
De Koning liet in Berlijn een soort van Krijgsraad vergaderen, bestaande uit
Generaals en Stafofficieren, in welke regtbank hij zelf voorzat. Hooge Schoolen of
Burgerlijke Rechters hier bij te haalen konde, volgens de denkwijze des Konings,
niet in zijne gedachten vallen, en dit is ook zeker nimmer geschied.
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De Koning, toen hij de vergaderde Generaals het geval voordroeg, beweerde met
groote hevigheid, meer dan eens, dat zijn Zoon den dood verdiend hadt; en meer
tegenwoordig zijnde persoonen waren het met hem eens; doch ook niet weinigen,
als onder anderen de oude en eerwaardige Maarschalk VON NATIMER, stemden dit
niet toe. Toen de Koning daarover in grooten ijver geraakte, stondt de mede
tegenwoordig zijnde Generaal Majoor, (naderhand Generaal Veldmaarschalk) VON
BUDELENBROEK op, rukte zijn vest open, en zeide onverschrokken, terwijl hij zijn
borst toonde; “wanneer uwe Majesteit bloed begeert, neem dan het mijne! het ander
bekomt gij niet, zoo lang ik nog spreeken durf!” Dit ontstelde den Koning zoodanig,
dat hij een minuut zweeg, en naderhand zeer veel bezaadigder sprak. - Bijkans op
dezelfde wijze sprak naderhand de Vorst VON DESSAU, die den Koning ook meer
dan een ander durfde zeggen, en bracht den Koning van de gedachten op doodstraffe
geheel af. Aan deeze mannen heeft men het te danken, dat de Koning van zijne
toornigheid het eerste te rug gebragt werdt, en niet aan geen steekhoudende rede
van het Keizerlijk Hof, welke, zoo die al ware voortgebragt, op den Koning
waarschijnlijk eene tegengestelde werking zoude gehad hebben. De merkwaardige
geschiedenis van den Generaal VON BUDELENBROEK heeft een vriend van mij, uit
den mond zijns Zoons, die als Generaal Luitenant en Chef van het Cadetten corps
in Berlijn stierf, gehoord.’
Niet minder valsch zegt deeze Schrijver, ‘dat de Kroonprins, diestijds, wel de
zittingen van de Nieuw Marksche Kamer heeft bijgewoond; maar dat hij in dezelven
niet anders gedaan hadt, dan Fransche brochures te leezen, en den President en
Raaden als carricatuuren af te beelden.’
‘Vanwaar kan de Schrijver, zegt Nicolai, dit bewijzen, dan uit zijne inbeelding, of
misschien uit eenige armhartige Fransche verzameling van Anecdoten. Het is
bekend, dat de Kroonprins zich ernstig met de bezigheden bemoeid heeft, en vóór
twintig jaaren leefden nog getuigen, die konden verzekeren, dat hij bij de zittingen
(*)
zeer oplettend geweest was , en dikwijls, in het stemmen over de voorkoomende
zaaken, zijne meening op eene wijze zeide, die zijne naauwkeurige toepassing
aantoonde. Een zwetzer mag zich verbeelden, dat een jonge voortreffelijke geest,
inzonderheid na zulk een harden schok, verscheide maanden alleen met
potzemaakerijen heeft kunnen doorbrergen; hij, die intusschen de gesteldheid der
zaaken rijplijk overweegt, zal eerder gissen, dat dit voorval, zoo onaangenaam het
op zich zelve was, het toevallig voordeel hadt, dat de jonge Vorst in veele dingen
ernstiger begon te denken; dat deeze hevige schok op zijn karakter eene zeer
weldaadige uitwerking deedt, en dat

(*)

Men weet, dat de Koning hem opgeleid had, om als een Krijgsen Domeinraad te arbeiden.
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zijne bezigheden bij de Nieuw Marksche Kamer hem de eerste Kameralistische en
Oeconomische kennissen bijzetten, die hij zich naderhand, geduurende zijne
regeering, zoo zeer ten nutto maakte.’

De stryd der Reuzen, of de gestrafte Heerschzucht, in zeven
Zangen, door E.J.B. Schonck, J.V.D. en Rector der Latynsche
Schoolen te Nymegen. Te Nymegen by A. van Goor. In gr. oct. 140
bladz.
De geestige Rector SCHONCK beschenkt zyne Natie weder met eene zyner vernuftige
vindingen, die wy met vermaak, over 't geheel, en zonder eenige toepassing te
maaken, geleezen hebben. Hy betuigt toch vooraf, dat zyn hoofdoogmerk niet
geweest is, een Allegorisch dicht op de tydsomstandigheden van ons Vaderland te
schryven; maar enkel in het algemeen, door dit zoo bekend voorbeeld in de
Fabelgeschiedenis der Oudheid, te doen zien, hoe voor de zulken, die (volgens L.W.
VAN MERKEN in Gelonide Bed. I. Toon. 7.)
- De wet der Goôn verzaaken,
Het recht vertrêen door snoô begeerlykheid,
Zich aan geweld en trotsheid schuldig maaken,
Des Hemels wraak gestrenge straf bereidt.

en wy kunnen den Dichter veilig hier in gelooven, nadien hy niet dwaas genoeg kan
zyn, om, met zeker Matroos, eenige maanden naa den storm, overäl! overäl! te
roepen. By een opkomend onweder, of by het ontdekken van klippen, krygt elk
scheepeling het recht om te schreeuwen: wy vergaan! wy vergaan! Maar wanneer
die storm bedaard, of het onheil afgewend is, zou het zeer ongepast zyn, die
alarmkreet te doen hooren. Iets daar men in Nymegen ook niet onkundig van is.
De Dichter meld, in een kort Voorbericht, dat hy tot de versmaat van dit Werkje
gekomen is, door de vernieuwde uitgave van het Dichtstuk de Ceuzen, van Jonkheer
ONNO ZWIER VAN HAREN. Welke vernieuwde uitgave Hy, den Heere W. BILDERDYK
alleen toeschryft. Intusschen schynt de Heer BILDERDYK, in de Voorrede voor de
Geuzen, daar eenigzins anders over te denken; zeggende: ‘dat de Heer FEITH hem
daar in de hand heeft geboden; dat het aan dien zelfden Heer FEITH is, aan welken
dit Dichtstuk misschien zyne luisterrykste verbeteringen verschuldigd is. enz.’
De Geschiedenis, genoeg bekend, wordt in zeven Zangen, door den Dichter
bezongen, en daarna van eenige geleerde Aanmerkingen gevolgd, die nog geleerder
zouden geweest zyn, indien zyn Drukker van Moesogottische, Angelzaxische,
Yslandsche en Schotsche let-
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teren ware voorzien geweest. Zelfs was hy voorneemens om 'er Hebreeuwsch in
te plaatsen, waar toe het woord Astaroth, in den vierden zang, hem schoone
aanleiding gaf: doch dan had hy zo ligtelyk wel hooggeleerd genoemd.
Het genie van den Heer SCHONCK, dat men eer ving dan net kan noemen, blykt
in verscheiden coupletten van dit Dichtstuk, en maakt het tot een tamelyk goed
geheel. Intusschen treft men hier en daar eenige gleeden en onnaauwkeurigheden
aan, die een kiesch en geoefend kenner, mogelyk, niet zouden bevallen. Dus by
voorb.
Ja, 't lust my van den kryg te zingen,
Op eenen meer dan helden toon.
Een kryg, daar trotsche stervelingen
De Goden staken naar de kroon,
Een kryg! door heerschzucht aangedreeven,
Die al het Godendom deed beeven,
In hunnen zetel gansch ontrust.
Een kryg! nog voller van gevaaren
Dan eenig schip, door 't woên der baaren,
Gesmeeten op een' woeste kust.

Een Schip in gevaar, is een algemeen bekend voorwerp; maar een Schip vol gevaar,
is een ellendige ballast. - Het volgend couplet is ook geen der geene die ons bevallen
hebben.
Om deze welvaart te vermeeren,
Die aangroeide, als van uur tot uur,
Wyl hy niet alles kan beheeren,
Verdeelt hy dus zyn ryksbestuur:
Vrouw Ceres stelt hy over 't kooren,
Op dat uit de omgeploegde vooren,
Het welig graan te beter groei.
Pan moet, in wel begraasde weiden,
Het wollig vee en Herders leiden,
En zorgen voor des veemans bloei.

In de eerste regel staat geheel tegen den toonval aan, wëlv rt të - Het tweede hier
op volgend couplet is niet beter: dus luid het.
Merkuur moet op den Handel passen
Zoo wel te water, als te land;
Neptuin, op Nereu's zilte plassen,
De kielen stuuren met zyn hand.
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Eool de schadelyke winden
In hunnen duistren kerker binden
Behalven die voordeelig zyn.
Op dat zy niet de volle kielen
Op 't rustloos pekelveld vernielen.
God Bacchus past op druif en wyn.
de

de

de

Zou men uit het 5 6 en 7 vers, niet moeten besluiten: dat er ook schadelyke
winden zyn, die voordeelig zyn? - Wy berhaalen het echter nogmaals, dat het, over
't geheel genomen, een tamelyk goed stuk is.

Ontwerp tot eene algemeene Charocterkunde. Uitgegeeven door
W.A. Ockerse, Predikant te Wyk by Duarstede. Tweede Stukjen.
Te Utrecht by G.T. van Paddenburg en Zoon, 1790. Behalven het
Voorbericht, 156 bladz. In gr. octavo.
Naar de orde van behandeling, welke zig de Eerwaarde Ockerse in dit leerryke
Geschrift heeft voorgesteld, dient dit tweede Stukje, ter ontvouwinge, ‘van het geen
doorgaans de characters der Volken vormt. en van die byzonderheden, welke
vereischt worden, om het character van een Volk wel te leeren kennen en
beoordeelen.’ - Om dit ten klaarste uit te voeren, geeft hy eerst eene voorloopige
Verhandeling over het Nationaal Character; waarin hy ons onder 't oog brengt, boe
'er, te midden van alle de verscheidenheden, welken zig by eene Natie opdoen, en
niettegenstaande derzelver menigvuldige verbasteringen, egter nog altoos een
Nationaal Character overblyft, dat zig, hoewel niet dan met veel oplettendheid, door
de veelerleie vereeniging van verschillende Volkeren, ontdekken laat. Na, by die
gelegenheid, eenige geschied- en menschkundige Aanmerkingen voorgesteld te
hebben, over 't geen daaromtrent in 't algemeen gade geslaagen behoort te worden,
verledigt by zig ter beantwoordinge van drie Vraagen, ter byzonderer aanwyzinge
van de gronden, op welken men die beoordeeling kan vestigen, door agt te geeven,
op den aart, den oorsprong en de kenmiddelen der Volkscharacters, met een
vereischt gebruik maaken van de daardoor verkreegen kundigheden.
De eerste Vraag luidt: Wat is eigenlyk het Volksoharacter? En zyn Eerwaarde
beantwoordt dezelve in deezer voege. ‘Die eigenaartige geestgesteltenis, dat
zamenstel van talenten en gebreken, in heerschend- algemeene zeden en gewoonten
eenes Lands doorstralende, welke men, in wederwil van alle aswyking en
verbastering, by een geheel volk, in allerlei standen en kringen aantreft, zonder
dezelve by eenig ander volk in die
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mate en kracht te ontwaeren.’ - ‘Alles wat hier toe gebracht kan worden behoort tot
het Volkscharacter; alles wat onder de gegevene bepaling niet valt, is, hoe zeer aan
een gansch Volk byzonder eigen, niet Charactermaatig.’ - In de ontvouwing hier
van leert hy ons opmerken, wat 'er vereischt worde, om dit onderscheidende wel
gade te slaan; ten einde zonder verwarring van algemeenheden, of inmenging van
byzondere trekken, die tot het Nationaalcharacter niet behooren, bepaaldlyk uit te
vorschen ‘eenes Volks heerschende geaartheid van Geest, waarin men deszelfs
charactertrekken te zoeken heeft; en het geheele zamenstel van die
Geestheblykheden, welke het Volkschatacter uitmaaken.’
In de tweede plaats valt hier de vraag: Wat vormi doorgaans het character van
een Volk? Of liever, meer bepaald en uitvoeriger; ‘van waar ontvingen de Europische
volken hun oorspronglyk Character, en welke oorzaken hebben op hen konnen
werken, en werken doorgaans op een volk, om dat Character zoo te bepalen, als
het zich werklyk bevindt?’ Hier vestigt de Autheur onze aandagt bovenal op de
volgende hoofdbyzonderheden. 1.) Op de eerste groote omwenteling van Europa,
met den ondergang van het Romeinsche Ryk; 2.) en de volgende omwentelingen,
te wege gebragt, door de opperheerschappy van den stoel des Roomschen Bischops;
3.) de Kruistogten, of zogenaamde Heilige Oorlogen; 4.) de overtogt onzer
Voorvaderen na de drie andere Waerelddeelen, of het bevaaren der afgelegen
kusten van Afrika, het indringen in Asia, en 't ontdekken van Amerika; 5.) het ontstaan
van een nieuw Europisch Staatsgestel in de zestiende en zeventiende Eeuwen,
waardoor de Europische Staaten hunne tegenwoordige gesteldheid en onderlinge
betrekking verkregen hebben; en eindelyk 6.) door den zogenaamden afval der
Protestanten van de Roomsche Kerk, onder 't opschrift der Hervorminge bekend. By een beknopt geschiedkundig verslag deezer omwentelingen, vergezeld van
oordeelkundige Aanmerkingen over derzelver beloop, toont zyn Eerwaarde telkens
ten duidelykste, hoedanigen invloed die omwentelingen op het charactermaatige
der Europische Volkeren gehad hebben. Wel inzonderheid maakt hy hier van zyn
werk, met opzigt tot de laatst aangeweezene omwenteling, door de Hervorming;
bovenal nadien geene gebeurtenis meer toegebragt heeft, tot de tegenwoordige
gedaante van Europa, dan deeze. Zulks doet hem afzonderlyk nagaan, welke
veranderingen hier uit voortgevloeid zyn, - in de Godsdienstleer, - het Staatkundige
Stelzel, - en de Wysgeerte, - mitsgaders welken uitgebreiden invloed dit alles gehad
hebbe op de Characterkundige gesteldheid van Europa. - Te gelyk neemt hy, omtrent
een ieder deezer Stukken, in agt, in hoe verre men van de daar door ontstaane
veranderingen een nuttig gebruik gemaakt, of dezelven verwaarloosd heeft, en hoe
veel 'er van het oude nog overgebleeven zy. - Daarbenevens brengt hy ons onder
't oog, hoe deeze Hervorming, aan de eene
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zyde, eene scheuring onder de Volken van Europa veroorzaakt hebbe; en hoe
dezelve, aan de andere zyde, ten gevolge gehad hebbe, eene verhuizing van
vervolgden om den Godsdienst, welken zig daardoor met nabuurige Natien
vereenigden: welk een en ander eene verbitterdheid van geest voortbragt, terwyl
'er tevens eene vermenging, en daarop volgende verbastering, der Nationaale
Characters uit ontstond. - Aan deeze verklaaring van de algemeene oorzaaken der
Europische Charactervorminge hecht onze Autheur voorts eene korte schets van
die byzonderheden, welken doorgaans eene Volksgeaartheid bestemmen, en die
t'zaamgewerkt hebben, ter daarstellinge van de Characters der byzondere Volken
in dit menschenryk Waerelddeel. Hierin vereenigt hy zig met den Heer Montesquieu,
als daar toe brengende, de lugtsgesteldheid, den Godsdienst, de Wetten, de
grondstellingen van het Landsbestuur, en de Voorbeelden van gebeurde zaaken:
dan de zeden en gewoonten, welken die Heer daaronder ook betrekt, heeft men,
zyns oordeels, niet te houden voor iets, dat het Nationaal Character wyzigt, maar
eer voor kenschetzen en gevolgen van de persooneele- of Volks-geaartheid. Liever
voegt hy, by de voorgemelden, eene verscheidenheid van oorzaaken, die een
deeglyken invloed hebben op de geäartheid der Europische Volken, en waarvan
de eene hier, de andere daar, meer de hoofdrol gespeeld heeft; terwyl sommigen
te gelyk werken, op alle de Landen van dit Waerelddeel. Hier onder betrekt hy de
gemeenzaamer Verkeering en Vermenging van verschillende Natien, de Koophandel,
het Krygsweezen, de uitbreiding der Weetenschappen, de beoefening der Letteren,
der fraaie Kunsten en byzonder van het Tooneel: waar neffens, gelyk hy kortlyk
meldt, nog veele andere byzonderheden gevoegd mogen worden, die het Nationaal
Character min of meer van ter zyde aandoen, en daarin veranderingen bewerken
kunnen. By voorbeeld, de Lectuur, de Romans, de Modes, enz.
Ten laatste komt nog in overweeging eene derde Vraag, van deezen inhoud. Hoe
en waardoor is men in staat, om het Character van een Volk wel te leeren kennen
en beoordeelen? Om deeze vraag met te meerder onderscheiding, ten nuttigste, te
beantwoorden, bepaalt zyn Eerwaarde zig eerst tot het aanduiden van 't geen een
Reiziger, of iemand, die eenigen tyd lang, of bestendig, onder eene zekere Natie
verkeert, daaromtrent in agt behoort te neemen. Dan, daar 't een ieder niet gelegen
komt, om zulk een opmerkzaam ooggetuigen van verscheiden Volken te weezen,
zo legt hy 't 'er voorts op toe, om den Leezer zodanige hulpmiddelen aan de hand
te geeven, waarvan hy zig, buiten zyne verkeering met Menschen, in zyne
Studderkamer kan bedienen. Dit doet hy vergezeld gaan van eene welwikkende
beoordeeling van etlyke, daartoe behoorende, hem bekende Reisbeschryvingen
en Characterschetzende Boeken; met eene leerzaame onderrigting, hoe dezelven
met vrugt te bezigen.
En hier mede wordt dit tweede Stukje beslooten, waarop de
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Autheur, zo hy hoopt, wel dra een derde zal laaten volgen; in 't welke hy, op de
thans gelegde gronden, zyne Aanmerkingen, over de Characters der voornaamste
Volken van Europa zal voordraagen; dat met een algemeen verlangen te gemoet
gezien wordt. Zyn Eerwaarde toch is een onbewandeld, of althans weinig betreden,
pad ingeslagen, en gaat met onvermoeide schreden zo rustig en te gelyk omzigtig
voort, dat het hem alleszins tot eer strekke, en men t'over reden hebbe, om op een
gewenschten uitslag van zynen verderen voortgang te hoopen. 'Er straalt, in het tot
dus ver uitgevoerde van dit Ontwerp steeds een bezadigd Oordeel, met eene
welwikkende Menschkunde door; en alles doet ons zien, dat de Eerwaarde Ockerse
dit Stuk met eene meer dan gemeene oplettendheid doordagt heeft, eer hy zyn
Ontwerp in orde schikte; het welk hem ook in staat gesteld heeft, om zig klaar en
overtuiaend uit te drukken; terwyl hy door zyne bedrevenheid in 't Geschiedkundige,
waar van hy een gepast gebruik maakt, zyne beredeneerde voorstellingen,
meermaals op eene gevallige wyze, weet te verlevendigen.

Lettergeschenk voor de Nederlandsche Jeugd. Met Plaaten. Te
Haarlem by A. Loosjes Pz., 1790. In octavo, 158 bladz.
Eene verzameling van leerzaame Vertellingen, by uitstek wel geschikt, om de
oplettendheid der Jeugd eenigzins te vestigen, en haar op eene gevallige wyze
zodanige kundigheden in te boezemen, die een heilzaamen invloed op den geest
kunnen hebben; en den grondslag leggen tot heblykheden, die, met het toeneemen
der jaaren, sterkte staan te verkrygen, om het gedrag verstandig en deugdzaam te
regelen. Oordeelkundige opvoeders der Jeugd, die 't leezen van soortgelyke Schriften
als eene uitspanning doen voorkomen, en ter gelegener tyd de daarin voorgestelde
lessen ongemaakt gepast herinneren, zullen zig ongetwyfeld met vrugt van dit
Lettergeschenk kunnen bedienen. - Tot een voorbeeld zy het geval van KLAARTJE
PRAATZAK.
‘Niet ver van ons, (dus luidt de vertelling,) Niet ver van ons woont een aartig
meisje, die in haar jeugd zich aanwende, om alle nieuwtjes, welke haar niet
aangingen, van huis tot huis te vertellen - het was haar om 't even of het waarheid
of leugen was, wanneer zij maar stof tot babbelen had - daardoor werd zij de plaag
van den geheelen oord en van alle haare bekenden - zij haalde zich dikwijls allerlei
onaangenaamheden op den hals, daar zij niet zelden haat en partijschap tusschen
dezen en genen verwekte, welke het kwaad doorgaands op haar verhaalden; - dit
was oorzaak dat men haar den bijnaam van KLAARTJE PRAATZAK gaf.
Schoon zij reeds 22 jaaren oud is, heeft zij echter zeer kort, door schande wijs
geworden, haare dwaaze handelwijze leeren inzien: dan haare verbetering gaat
niet gemaklijk, wijl men zeer
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bezwaarlijk zich kwaade gewoonten afwent, die men zich in zijn jeugd eigen maakte.
Bovendien wordt zij van elk geschuwd, ofschoon zij zich reeds merklijk gebeterd
heeft: geen jongman durft haar ten huwlijk vraagen, uit vreeze, dat zij, getrouwd
zijnde, haare snapachtigheid weder zal bot vieren, zoo dra zij eens getrouwd ware.
- Zij leeft dus treurig voort, daar zij niet dan te veel de verachting ondervindt,
waarmede men haar behandelt; en, schoon zij ook 60 jaaren oud wierde, zal zij nog
KLAARTJE PRAATZAK heeten.’
Men zal een snapachtig kind, dat zulk een vertelzeltje geleezen heeft, mogelyk,
als het zig aan dat gebrek schuldig maakt, geen indrukbaarer berisping kunnen
geeven, dan het alleen toeduwen: ‘zie daar KLAARTJE PRAATZAK. - Doch een middel
van dien aart behooren Ouders niet dan binnen's kamers, of ten minsten wanneer
ze met hunne kinderen alleen zijn, te gebruiken; op dat de kinderen buiten's huis
geen spotnaam verkrijgen. - Onbeschroomder kan men, in 't openbaar, een ernstiger
gebruik maaken, van de volgende Geschiedenis.
ERNST was een smit, die eene braave vrouw en veele kinderen had, met welken
hij, daar hij lang ziek gelegen had, in groote armoede leefde. Een verachtelijk
mensch, schoon door zijn geld aanzienlijk, bood hem eene aanmerkelijke som aan;
indien hij hem zijne instrumenten wilde leenen, om het slot van een kabinet open
te steeken; in het welk, zoo als hij zeide, een brief van zijnen oom lag, dien hij gaarn
leezen wilde.
Voor geen geld in de waereld! antwoordde de arme ERNST, het geen gij zegt is
reeds ondeugend, en wie weet, of gij niet nog iets veel ergers voor hebt. De laage
man ontstelde op dit antwoord, en bood den armen ERNST tien dukaten aan, op dat
hij het toch zwijgen wilde. - Zwijgen wil ik, antwoordde de smit, maar uit medelijden,
en op hoop van uwe beterschap, - niet om geld, met het welk zulk een, als gij zijt,
een ander ligtelijk bedriegen kan.’

Amsteldam en zyne Geschiedenissen in 't kort. Eerste, tweede en
derde Deel. Met Prentverbeeldingen. Te Amsterdam by J. Allart,
1789. In duodecimo.
Vermits dit Geschrift eene beknopte zamentrekking is, van de breedvoerige
beschryving van Amsterdam door den beroemden Heer J. Wagenaar, voorts gebragt
tot op den tegenwoordigen tyd, zo heeft men in de bearbeiding, die met oordeel
ingerigt is, ook genoegzaam dezelfde schikking in agt genomen. De eerste twee
Deelen gaan over de vroegere en laatere gesteldheid, mitsgaders de
Geschiedenissen der Stad; en hier op maakt de Schryver, in 't derde Deel, een
aanvang van 't mededeelen der berigten wegens de Stads-Gebouwen; waaromtrent
onderscheidenlyk in aanmerking komen, (1.) de Waereldlyke Gebouwen en Werken;
(2.) de Kerken en 't Kerkbestier der Gereformeerden; (3.) be-
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nevens die van andere Godsdienstige Gezintheden, als mede (4.) de Godshuizen
en Godsdienstige Gestigten: blyvende, voor het begin van het volgende vierde Deel,
nog over de melding der Gebouwen, tot bevordering van Weetenschappen en nuttige
oefeningen aangelegd. Men voert dit Werkje, by manier van gesprekken tusschen
een Vader en zynen Zoon. in denzelfden smaak uit, als de Geschiedenis der
Vereenigde Nederlanden voor de Vaderlandsche Jeugd opgesteld is.

Kort begrip der Waereld-Historie voor de Jeugd, door J.F. Martinet,
Predikant te Zutphen. &c. Met Kaarten. Te Amsterdam, by J. Allart,
1789. Behalven het Voorwerk, 329 bladz.
In dit Geschrift verleent de Eerwaarde Martinet een beknopt uittrekzel van zyn Werk,
ten Tytel voerende: Historie der Waereld, in Negen Deelen. Met eene oordeelkundige
opmerkzaamheid is de weezenlyke inhoud van dat breedvoeriger Werk hier in een
kort bestek gebragt, ten einde der Jeugd nuttig te zyn, door haar de kennis der
Waereld-Historie, op een leerzaamen trant, zo in te boezemen, dat ze daardoor
geschikter worde tot een uitgebreider oefening. De uitvoering is tevens van dien
aart, dat dit Stukje ook in ryper jaaren van dienst kan zyn; als iemand zig op de
kennis der Algemeene Geschiedenisse wil toeleggen, zal hy met vrugt eerst een
gedeelte van dit Kort Begrip zig eigen kunnen maaken, en dan dit gedeelte in 't
uitvoeriger Werk zelve nagaan; die eerste handleiding zal hem het breeder verslag
bevatlyker maaken, en zyn geheugen zal door die wyze van oefening versterkt
worden.

De Algemeene Geschiedenis met deszelfs Hulpmiddelen, de
Tydrekening en Geographie voor de Nederlandsche Jeugd. Eerste
Stukje. Te Groningen by A. Groenewolt en L. Bolt. Behalven het
Voorbericht, 190 bladz. In octavo.
Het oogmerk des Opstellers van dit Stukje is, der Jeugd eene leerzaame ontvouwing
der Algemeene Geschiedenisse aan te bieden; maar bezeffende dat de Tydrekening
en Aardryksbeschryving, ten rechten verstande der Geschiedenisse, geduurig te
stade komen, zo bepaalt hy zig, in dit Eerste Stukje, ter ontvouwinge dier
kundigheden, welken desaangaande vereischt worden. In de verklaaring van het
een en 't ander, houdt hy eene geleidlyke orde, en neemt de vatbaarheid der Jeugd
zo wel in agt, dat zyn Geschrift, nevens anderen van die soort, nuttig gebruikt kan
worden, door zodanigen aan wien het onderwys, der Jeugd aanbevolen is, wanneer
zy hun onderwys, door leerzaame gesprekken, en aanduidingen, weeten te
verlevendigen.
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Nieuwe Algemeene Vaderlandsche
Letter-oefeningen.
Mengelwerken in Dichtmaat en Prosa, van Fredrik Vryhere van der
Trenck, in 't Neêrduitsch overgebragt, met bygevoegde
(*)
Aantekeningen, door P.J. Kasteleyn. Tweede Deel . Met Plaaten.
Te Dordrecht by A. Blussé en Zoon, 1789. In gr. 8vo. 256 bladz.
In dit Tweede Deel der Mengelwerken, komen verscheiden uitgewerkte
Verhandelingen, van den Vryheer VAN DER TRENCK, voor, wiens stouten styl onze
Landgenooten, uit 's Mans voorgaande Schriften reeds kennen. In de eerste
verhandeling onderzoekt hy, waarin de Adel bestaat, en wat de papieren Adel is.
In de tweede, beschouwt hy het ware geluk en ongeluk der Menschen. De derde
behelst de beletzelen om in Despotieke Regeeringen gelukkig te zyn. De vierde,
om zulks in Gemeenebesten te wezen. De vyfde toont de beletzelen aan, om in
Monarchyen of Souvereine Ryken gelukkig te zyn Hierop volgen eenige Fabelen
en Vertelsels. Daar na Gedachten van een' goeden Staatsburger, of het Spinnen
van den Zyworm en de Spin. Eindelyk eene Toewyding aan Vrouw Justitia; wordende
dit Deel met een Algemeen Naschrift, van den Vertaaler, gesloten. Een Naschrift,
dat, hoe kort! om het hart en de schryfwyze van den Autheur te kennen, verdient
gelezen te worden.
Uit des Schryvers Levensbeschryving kan men weeten, in welke omstandigheden
hy zich, in den Jaare 1786, nog bevondt. Doch, hoedanig hy in die omstandigheden
dacht; hoe een Man zo groot van Ziel, en zo laag vernederd door de tegenspoeden,
en de drukkende hand van FREDERIK de Tweede; hoe zulk een Man zichzelven
beschouwde, is altoos aangenaam om te weeten; en kan uit het volgende opgemaakt
worden.
TOEWYDING.

Aan de Allerdoorluchtigste, Grootmagtigste Vrouw JUSTITIA, myne, tot hier toe
vergeefs geëerbiedigde en gezogte beschermster; in welke men voormaals, ten
tyde der Fabelleere, geloofde.

(*)

Door zeker toeval, is deeze Beöordeeling, by den Beöordeelaar blyven liggen, zo dat die van
het IIIde en IVde Deel, reeds vóór deeze geplaatst is. Zie N. Alg. Vad. Lett. D. V. bl. 425.
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Mevrouw!
Aan niemand, dan u alleen, wil ik alle myne Schriften toewyden, en dezelven, ter
beöordeeling, aan uwe voeten leggen. Eere genoeg voor my, indien de eenvoudige
waarheid, onbedekt, of in eene Satyrische gedaante, voor uwen troon moge
verschynen. Eere genoeg tevens voor u, Mevrouw! als alle ware menschenvrienden
zich van uwe wezenlyke bescherming mogen verzekerd houden.
In het Capitool te Rome zyt gy, wel is waar, zints de tyden van AUGUSTUS, en nog
minder toen de GREGORIUSSEN ten voorschyn traden, te vinden geweest. In
verscheiden Staaten der Mogols der Sultans, der Chans, der groote Lamas, en zelfs
in 't Ryk der Amazonen, heb ik u, sints veele Jaaren, vergeefs gezogt, om u een
smeekschrift over te geeven, 't welk zelfs by Cannibalen, Huronen en Hottentotten,
zoude gehoor vinden, daar nimmer nog een Corpus Juris, Digesta, noch allerhoogste
bevelen, noch Lettres de cachet bekend waren.
Juffer Patientia heeft my in alle myne wandelingen trouwhartig begeleid; dewyl
echter myn vuurig gestel my dikwyls met haar deedt verschillen, zo heeft Juffer
Pallas my, tot dus verre, niet verder dan in den voorhof der betoverde Hoop gebragt,
wier verwenschte koppelaarster, Mevrouw Eris, benevens derzelver vier gespelen,
Haat, Bygeloof, Ligtgeloovigheid en Overyling, my slcchts als een dansbeer aan
den neus hebben rond geleid. - Waar zal ik u nu verder zoeken, doorluchtigste
Tooneelprinses?
Uw lotgeval is waarlyk wonderbaar. Uwe beeldtenis vindt men overäl, zelfs voor
de raadhuizen, in de gehoorkamers der Ministers, en op de Cachetten der
Advokaaten, Agenten en Notarissen. Uwe weegschaal is op de plaatdrukken steeds
in evenwigt, dewyl de Ducaaten op het papier geen uitslag veroorzaaken. Uw zwaard
wordt thans door driemaal honderd duizend Mannen ad exequendum gedraagen;
en de doek voor uwe oogen bestaat thans, volgens het geene de geschiedenis
daarvan meldt, slechts uit eene soort van Gaze de Paris, waarmede onze schoonen
den hals en boezem bedekken, om de nieuwsgierigheid zo veel te meer op te
wekken.
Wat zyt gy echter inderdaad; dat is in wezenlykheid met lyf en ziel? - Waar zyt
gy eigenlyk in zichtbaare gestalte te vinden? Op welke wyze, of langs welke wegen,
kan de bedrukte, de om hulp smeekende en braave Man, by u gehoor verkrygen,
u waarlyk zien en eerbiedigen?... Juist dit alles zyn de Sybillische Raadsels, welke
zelfs TITUS en TRAJAAN, de Noordsche noch Oostersche SALOMON, tot op dit uur,
wisten te ontknoopen. Zelfs galoppeert DON QUICHOT, met zyn' lammen Röhnant
vrugteloos, om voor uwen zigtbaaren Troon een Tournoispel voor alle arme Duitsche
Ridders te openen; en SANCHE
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TANCHE kan zynen domkop niet verbergen, als hy op zynen Troon, in uwe gedaante,

Mevrouw! den Alexander en Hansworst, tevens wil speelen.
In 't algemeen zyt gy in een' wezenlyken zin met een' regenboog te vergelyken,
die 'er slechts schynt te zyn, als men het juiste oogpunt vindt. In een Despotieken
staat zyt gy de Slavin van den onbepaalden, willekeurig heerschenden, Sultan; in
Theooratische Staaten, de afgodenbeeldtenis van den Opperpriester; in Monarchiën
de gondmyn van de gunstelingen, leverançiers en Justitieraaden des Hofs; in
Republieken, daar tegen leiden duizend dwaalwegen, den naar u zoekenden, in
den eindeloozen aether, of de zogenoemde ledige ruimte.
Niettegenstaande ik nu uwe gedaante, met geblinddoekte oogen, zwaard en
weegschaalen, overäl met pragt en bygeloof leerde zien; zoo heb ik echter, na
proesëndervindelyke waereldkennis, gevonden, dat gy zelf, Mevrouw! slechts onder
het getal van die soort van geesten moet behooren, welke men in onze grondig
geleerde geloofsschoolen, enkelvoudige dingen, zonder deelen, noemt, en die, na
eene naauwkeurige beproeving, eigenlyk alleen een non ens, of een geloofd niets
zyn.
Want ontbreekt hen het lyf en deszelfs deelen, zo hebben zy immers ook geene
werktuigen (organa); geene werkende of gevoelende Zenuwen, noch Vaten;
bygevolge geene beweeging, geene zinnen, geene gevoel, en geene denkende
vermogens. Om deeze reden kunt gy ook deeze myne toewyding zo min leezen en
hooren, als myne zints zeven- en dertig Jaaren aan uwe Gerechtshoven ingeleverde
Memoriën.
Ben ik in dit ongelukkig geval inderdaad niet nevens alle anderen te beklaagen,
welke in staat zyn, om zich duidelyke begrippen van geesten te vormen, doch nooit
kans zagen, om dezelve uit de natuurlyke mogelykheid ten voorschyn te brengen!
Dewyl ik my nu van uw wezenlyk aanzyn, op geene wyze, a priori noch a posteriori,
konde overtuigen, zo zogt en vond ik u, wel is waar, niet in onzen Dampkring, maar
wel in my-zelven. Dan, ach! de eigenliefde was zelden in evenwigt, en juist dan ging
ik gekromd in haare boeijen, als ik mynen wil ganschelyk vry, en myne uitzigten
boven alle vooroordeelen verheven waande.
In 't kort, ik ontdekte aan alle zyden van mooglyke wending, dat ik slechts een
Mensch ben, en yverig een voorwerp zogt, over het welk ik struikelde, terwyl hetzelve
onbekend voor myne voeten lag. Misschien heb ik echter, in de wyze van u te
zoeken, gedwaald; of misschien ben ik door de Voorzienigheid bestemd, om u eerst
na myn' dood te vinden, als het voor my te laat zal zyn, om de vrugten van mynen
arbeid hier te genieten.
Hoe gaarne wenschte ik zints lang reeds, dat ik een echte Wysgeer ware om u
eindelyk nog, Mevrouw! eer ik sterve, of met koelen bloede, ongevoelig na te fluipen,
of u openlyk het masker van de oogen te rukken.
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Ik ben niet dom genoeg, om in natuurlyke waarheden myn verstand onder de
gehoorzaamheid van het politiek geloof gevangen te houden. Alle soorten van
boeijen, van welke ik my met zo veel moeite en arbeid heb losgemaakt, veröorzaaken
my schrik en afschuw. Ook heeft de natuur my eene te edele gevoelige ziel
gegeeven, om u slaafsch en laag op uwen hoofschen zetel naar te kruipen; dewyl
ik slechts voor dat geene eerbied voede en hoogachte, wat waarlyk groot in groote
werken is.
Hieröm ben ik een verworpen hoveling, len voor eeuwig een onbruikbaare hofraad
in uwe gerichtsplaatsen, gelyk de invalide op de exerceer-plaats, om dat ik het oord
ontvliede, waar het blind gemeen voor uwe Beeldtenis knielt; daar men het bidt voor
ons! prevelt, en daar de door hovaardy bedwelmde Kerkermeester, al het gezond
verstand aan zyne pigmeïsche of dwergachtige grootbeid, aan uwe bescherming
en genade, zo wel als aan zyne eigen verdiensten, durft toeschryven. Hy blyft
gewisselyk altyd klein in 't groote. Ik, daarëntegen, wil nooit groot door wezenlyke
kleinigheden of door laage handelingen worden, maar waarlyk groot in innerlyke
waarde, voor de oogen van verlichte Waereldburgers, zyn, die uwe onvervalschte
weegschaal nog weeten te vinden en te waardeeren.
Zotten-gunst, auctocratische genade en de goedkeuring van de vyanden der
deugd, laate ik derhalven onbenyd over aan die insecten, welke voor den troon of
voor het outer kruipen, en in Mecca, Peking, Rome of Jerusalem, aflaat voor
schenddaaden zoeken, en zelfs hoopen te vinden.
Het noodlot van zulke ellendigen volgt alleen uit de wyze van de handeling der
geenen, die hen groot doen schynen. De deugniet, de booswigt alleen, zoekt en
behoeft hof- en justitiegenaden. Hieröm is myn verstaald besluit, voor eeuwig geene
andere Godheid op aarde, dan u, allerdoorluchtigste Justitia, alle myne gedachten,
woorden, werken, uitzigten, geluk en ongeluk op te offeren. U alleen zweere ik de
heiligste trouw, als gy my eindelyk den veiligsten weg wilt wyzen, op welken men,
door standvastigheid en deugd, tot uwen troon komen, en verdiende bescherming
door beproetde standvastigheid behaalen, of door echten heldenmoed veröveren
kan.
Kruist hem! kruist hem! zullen nu alle hommels uit open keelen schreeuwen, die
de arbeidzaame byen den honig rooven, en ze zelfs uit haare korven zoeken te
jaagen. Kruist hem! den vermeetelen Schryver, (zoo riepen ze reeds lang) den
vermeetelen Schryver van waarheden, welke het gemeen niet moet weeten;
waarheden, die, tot hiertoe, slechts heilige verborgenheden, slechts staatsgeheimen
waren, en welke hy zich verstout, om in openbaare schriften bekend te maaken.
Reeds lang hebben zich de verächters der deugd, alle snoodaarts, - in 't kort, al
het ontuig van Kerk en Staat, verbonden, om deezen door geweld en list te doen
zwygen, wiens

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

625
donderende, overäl doorbreekende, waarheidsstem, tot in de harten der Vorsten
konde dringen.
Doch ik sta met een stout voorhoofd onbeweeglyk. De Duitsche Apollo bedekt
myn rug. Vaderlands-liefde, menschelyke plicht, en billykheid, zyn myne
geleideressen; de Zon der waarheid beschynt mynen arbeid, zy verdryft de nachtuilen
en vleêrmuizen door haare alles verwarmende stralen; voorwaards zie ik met
blydschap de onbestygbaare rotzen des bygeloofs en des vooröordeels verdwynen,
welke zich in de vrugtbaarste Velden, voor het opklimmend verstand zullen
veränderen, als men eene waare vasten-avond-vreugd zal beleeven, op welken de
kerkenpantalons met roode kappen, de Hof-hansworsten, de magtschreeuwers der
weetenschappen, de gerechtigheidverdraaijers en fabelleeräars, zonder masker,
onder een zwerm van lagchende Saters, voor de oogen van het aan alle kanten
byëendringend Volk zullen moeten rond dansen, na het Volk het gordyn zal hebben
verscheurd, agter 't welk zyne geessels en de boeijen van deszelfs verstand gesmeed
werden.
Welk eene blydschap voor den medewerkenden Patriot! voor den eerlyken man!
Het moge schyn of wezen zyn, om deeze gelukkige tyden te beleeven, zoo achte
ik my nochtans gerechtigd, en zelfs verpligt, al het mooglyke gevaar, zonder
slaafsche vrees, openlyk in myne schriften bekend te maaken, die ik hier mede,
Mevrouw Justitia! vol eerbied, aan de voeten van uw schaduwbeeld legge; in hoope
van u haast wezenlyk te leeren kennen, en door deugden te eerbiedigen.
Woont gy misschien op den bloksberg, met nog andere zielen der heksen, in 't
verborgen? dan roepe ik alle zwarte geesten zonder boksvoeten, te hulp, om u
deeze myne toewyding te behandigen. Werkt gy in de ooren der Vorsten, door
goddelyke wonderen? genoeg, als het niet door biegtvaders, of inquisitierechters
geschiedt, dan blyft my steeds de hoop overig, dat waarheid, deugd of deernis myne
voordragt zullen ondersteunen. In alle gevallen moet de werking in 't vervolg voor
my voordeelig zyn. En alsdan zal ik dien Vorst onder uwe gedaante eerbiedigen en
bewonderen, en hem met hart en ziel dankbaar dienen, welke myner voordragt
myner luidschreeuwende billyke zaake zal gehoor verleenen, en my, ten minsten
in 't vak der weetenschappen en billykheid, voor eenen invaliden-noch kortzigtigen
beschouwen.
Tot zóó lang zal ik echter voor uw persoon onverschillig leeven, en my, gelyk als
elk werktuiglyk landman, alleen met mynen akkerbouw onledig houden. Het zal
dienvolgens van uw bevel en gedraaging alléén afhangen, om myn tot hiertoe
gegrond ongeloof te verminderen, my met uwe werkelyke aanwezendheid op Aarde
te overtuigen, en een getrouwen dienaar der deugd aan de geheiligde plichten der
dankbaarheid te kluisteren.
Tot dus verre echter ben ik geen eerbiediger van beelden noch reliquiën geweest.
En blyft Vrouw Justitia voor my op Aarde
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dood; dan wensch ik u, Mevrouw! van harten een eeuwig Vaagvuur. Ik zal zoo min
voor u als voor my een halven gulden voor een zielmis betaalen, en echter aan
geenen kant des grafs mynen verdienden loon vinden. U daarëntegen in hemel en
op aarde myn voorhoofd toonen.
Is het gerugt waarheid, dat de Heer MACHIAVEL u, in de gedaante van een Generaal
der Jesuiten, in 't Jaar 1416, heeft bevrugt, welk Kind zyne Mama in de gevangenis
van Engelenburg heeft gesloten; geloof dan voorzeker, vorkrachte Madame, of
Mademoiselle! dat myne pen, noch voor geld, noch voor ordenbanden, uwe feilen
in myne geschriften zal verbloemen.
Ik vreeze ook in 't minste niet door u op de vingeren geklopt te worden, als ik
myne levensgeschiedenis, en alle myne handelingen met u en uwe dienaais van
alle soorten op Aarde, ten druk bevordere; dewyl ik alleen in de school der waare
wysbegeerte, de Madame Justitia, doch geene verkrachte Mademoiselle, noch een
verbasterden Justitius geleerd heb te kennen, en te eerbtedigen. Zoo veel te meer
ben ik echter te beklangen, ingevalle gy toenmaals misschien in baarensnood zyt
gestorven, of zelfs wel in het Serail van den Groot-Sultan geraakt zyt, en het heil
en onheil der menschen in 't vervolg van zulk een verächtenswaardig hoerenkind
moet ashangen.
Doch, neen! men vindt immers nog Landen, daar een edeldenkend Landvorst
met alle goedwilligheid Vrouw Justitia in alle hoeken zoekt, en zyn' troon gaerne
met haar wenscht te deelen! veellicht zal de nevel des vooröordeels, die deezen
troon omringt, haast verdwynen; en misschien leg ik ook haast voor uwe voeten,
om myne tot hiertoe gekoesterde twyffelingen openlyk te herroepen; myne uit
ongeduld, uit hoofde van een zoo lang vergeefs zoeken, gesprooten dwaalingen te
boeten, en u myn hart, benevens myn standvastig opgenomen, getorscht en
afgeschud lyden, op het dankaltaar der beloonde deugd ten roemryksten op te
offeren.
Ach! mogt deeze zalige stonde komen! Ach! konde myn bloed dezelve voor myne
beledigde medebroederen koopen, hoe bevredigende ware myne martelaarskroon!
Met verächtelyk lagchen zoude ik het aanzien, als alle myne Werken, welken ik u
toewyde, op de openlyke markt, voor het paleis van den Paus of Mufti, verbrand
wierden! Indien slechts uit derzelver assche een heilzaame balsem tegen onze
Duitsche misbruiken, dwaasheden en beerendiensten voortkwame, of als zich alle
priesteren van Pallas wilden verëenigen, om die dierbaare stonde te vervroegen.
Hoe vrolyk, hoe trots zoude ik met het Kloostergepeupel roepen: pereat Trenck
met alle zyne Censoren, Drukkers en Boekhandelaars! als ik slechts gegrond mogte
hoopen, dat, uit myne alleen in munniks archiven bestoven Schriften, een Phoenix
ten voorschyn kwame, die in ons Land durfde roepen:
Floreat prudentia! Vivat Justitia!
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Justitia leeve! roep ik nu uit vollen keele mede. Zorg echter, Mevrouw! dat uw
getrouwe dienaar, onder 't roepen, niet heescher, of zelfs door staatkundige
offerkoeken, of door eenen pestächtigen stank van gewyden drek, verstikt worde,
zoo blyve ik,
Genadige Vorstin, Mevrouw of Mejuffer!
Uw altoos zoekende, en, indien gy wilt, verplichtste Dienaar,
TRENCK.

Rechtmaatig Ersheer van Groot-Scharlach in Pruissen, als mede van de Heerlykheid
Pelterritz, Pokatz, Prekowaz, Velika en Nustar.
PS. Als gy my ooit wilt zoeken, Mevrouw! zoo zult gy my nimmer in Slavonien, noch
Pruissen vinden; maar ik zal nog eenen bepaalden tyd op het Slot Zwerbach, in
Oostenryk, op uwe beslissing wagten. Dit is de éénige plaats, die ik, tot dus verre,
van confisqueering gered hebbe, en daar ik de eere heb u dit schrift toe te wyden,
op den 30 October 1786.

Het leeven van een Lichtmis, characterkundig geschilderd, na
Hogarth, en Chodowicki. Uit het Hoogduitsch. Tweede Deel. Met
Plaaten. In 's Hage, by 1. van Cleef, 1790. In gr. octavo, 299 bladz.
In dit tweede Deel houdt de Opsteller deezer characterizeerende ontvouwinge, van
den leevensloop van een Lichtmis, denzelfden omzigtigen en leerzaamen schryftrant,
(*)
van welken wy met de afgifte van het eerste Deel gewag gemaakt hebben . Hy
schetst het character van een wellustigen, aan zwelgery verslaafd, en de dupe van
de speeltasel geworden, in deszelfs verdervelyke gevolgen, met leevendige koleuren;
en brengt der jeugd onder het oog, hoe verleidende losbollen een Jongeling, in wien
alle zaaden van deugd nog niet verstikt zyn, van welken men meermaals moet
denken, dat hy, tot inkeer gekomen zynde, een beter gedrag zal beginnen te houden,
ten verderve kunnen sleepen; mitsgaders hoe het hart van zulk een Jongeling
trapswyze zelf minder vatbaar worde voor den bestendigen invloed van goede
indrukzelen; het welk hem op den uitersten rand des verderfs brengt, zo dat zyn
staat als hooploos worde. Op zodanig eene wyze wordt in dit Geschrift, ter ernstiger
waarschuwinge, onder het afmaalen van

(*)

Zie boven, bladz. 135, 136.
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voorvallen en characters, die maar al te veel, ook hier te Lande, plaats hebben, het
gedrag en de geestgesteldheid van zodanig een Jongeling als in een leerzaamen
spiegel voor oogen gesteld. - Met het afloopen van dit Deel vinden wy hem, door
een treffend sterfgeval van zyn verleidenden Vriend, dermaate tot nadenken gebragt,
dat men nog op zyne redding zou hebben mogen hoopen, zo niet zyne verregaande
zedelyke ongesteldheid, zich vereenigende met den invloed zyner ondeugende
medgezellen, alleszins geschikt geweest ware om die hoop genoegzaam te
verydelen. - ‘Ware,’ zegt hieromtrent onze Schryver, ‘in dit oogenblik een waar vriend
van hem ten voorschijn getreden; had die hem bij de hand gevat, en van den doolweg
te rug getrokken, mischien ware hij gered geworden en wedergekeerd - want
ofschoon het hem thans niet aan goeden wil mangelde, ontbrak het hem echter aan
moed en kracht tot de uitvoering. Zwelgerij en wellust hadden bereids zijne zinnen
verstompt, en zijn geest die gevaarlijke vadzigheid en onverschilligheid bijgezet,
welken maar al te gewis de voorloopers der zekere ellenden zijn. Hierbij kwam nog
een zekere valsche schaamte, om voor de oogen der waereld belagchelijk te zullen
worden, en ten spot zijner vrienden te zullen verstrekken: zo dat de goede indrukken
en vroome voorneemens even zo spoedig verdweenen als zij ontstaan waren; 'er
zig aldus voor het toekomende de treurigste uitzichten opdeeden, en de jongeling
als met verdubbelde schreden zijn ondergang ten gemoete snelde.’
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Beknopte aanwyzing van den zin der benaminge broeders, enz.
(*)
in de boeken des Nieuwen Testaments .
Indien ghylieden in myn woort blijvet, soo zijt ghy waerlick mijne
Discipelen.
JESUS.
Wanneer men opmerkzaem nagaet, of de Apostelen, in hunne Brieven, met de
benamingen van Broeders, Heilige Broeders, Geroepenen, Geloovigen en
zoortgelyken, een zodanig onderscheid maken, tusschen Christenen en Christenen,
als men in latere dagen, vooral na den tyd van Weigelius, Labadie, Yvon enz., heeft
beginnen te doen, met de tytels van Vroomen, Gods Volk, Begenadigden, en anderen
van dezen aert, zal 't, zo ik agteby onderzoek wel dra blyken, van Neen. - My is
althans nimmer, in hunne Schriften, ééne eenige plaets voorgekomen, daer Broeders
en Broeders, opzigtlyk tot Christenen, alzoo onderscheiden worden; of daer de
benamingen van Geroepenen, Geloovigen, Heiligen gebruikt worden, ter
onderscheidinge van Christenen en Christenen. De Apostelen bezigen dezelven,
altyd en overal, by tegenoverstelling van Christenen en Onchristenen, als Jooden
en Heidenen; om dus de genen, die in de Kerk zyn, te onderscheiden van de genen,
die buiten zyn; en nooit, zoo veel ik weet, om hen, die in de Kerk zyntegen elkander
over te stellen, by praeferentie van den eenen Christen boven den anderen, als
begenadigd of

(*)

Wy hebben, in dit ons toegezonden Geschrift, hiet en daer eenige kleine veranderingen
gemaekt; 't welk ons deszelfs Opsteller, zo wy vertrouwen, niet ten kwade zal duiden; te
minder daer zyne denkwyze volkomen bewaerd is.
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onbegenadigd. - Zy geven deze Tytels aen de respective Gemeentens en derzelver
Ledematen over het geheel, in die liefderyke vooronderstelling, dat zy, innerlyk in
hun hart, waerlyk zoo bestaen, als zy, by de belydenis des Christendoms, met
hunnen mond betuigen. De Apostelen hielden zig in dezen aen het geen onder het
bereik hunner menschlyke kundigheden viel, dat is aen het uitwendige, en lieten
het oordeel over het inwendige of de daadlyke overeenstemming van hart en mond,
eerbiedig over aen Hem, die de nieren proeft. - Laet ons, ter voller overtuiginge hier
van, de Apostolische Brieven eens doorloopen, in die orde, als ze in onze Bybels
geplaetst zyn.
De Brief aen de Romeinen houdt, naer H. I. 7. aen de Geliefden Gods, de
geroepene Heiligen; en Paulus bedoelt hier mede, buiten twyfel, de Christenen
gemeenschaplyk aldaer, als schryvende, volgens dat zelfde vers 7, aen allen die
te Rome zyn: zekerlyk niet volstrekt aen alle de inwoonders dier Stad, maer alleen
aen de zulken, welken aldaer belydenis deeden van den Christelyken Godsdienst,
die hy ook, in deze betrekking, Broeders noemt. I. 13. XVI: 14, 17. 'Er is niets dat
eenigen den minsten schyn van aenleiding kan geven om te denken, dat de Apostel,
onder deze benamingen, het oog alleen zou hebben, op de Vroomen onder hen; of
bedoelen, om alzo begenadigden te onderscheiden van onbegenadigden; en 't is
baerblyklyk, dat by, overeenkomstig met den aert zyner bedieninge, I: 1, de
Christenen, of belyders van 't Euangelie, dus onderscheidt van Joodsche en
Heidensche Onchristenen.
De volgende Brief is, naer H. I: 2. geschreven aen de Gemeente Gods te Corinthe,
en aen allen, die den naem van onzen Heer Jezus Christus aenroepen in alle
plaetsen, te weten van dat Gewest, van Achaje, verg. 2 Cor. I: 1. De Apostel noemt
die van Corinthe Geheiligden in Christus Jezus, en de overigen in geheel Achaje
zulken, die des Heeren naem aenroepen. Zekerlyk had hy hier mede niet ten
oogmerk, om de laetsten van de eersten te onderscheiden als een ander of minder
soort van Christenen. Hy, die wel verre was van de Christenen te willen deelen,
gebruikt deze omschryvingen als gelykluidend, die in het zaeklyke ten volle met
elkanderen overeenkomen. Alleenlyk zou deze latere omschryving kunnen dienen
ter ophelderinge van de eerste; en dus strekken, om te toonen, dat de Apostel zo
niet
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verstaan moet worden, als bedoelde hy door de eersten alleen zulken, die waerlyk
inwendig voor God, door zynen Geest, geheiligd waren; maer dat hy onder die
benamingen begreep alle de genen, die te Corinthe openlyk belydenis deeden van
den Christelyken Godsdienst. - Hy laat het oordeel omtrent het geloof des harten
over aen den Alwetenden, die alleen daer toe bevoegd is, en werpt zig, schoon een
Apostel zynde, niet, 't geen onbestaenbaer zou zyn met de schuldige
gehoorzaemheid zen de Godlyke Leere, Jac. III: 1. IV: 12.) voor een Keurmeester
in dezen op. Ook noemt hy vers 10 deze Christenen, of de Leden van die
Gemeentens, zonder onderscheid, gemeenschaplyk Broeders. - Een Broeder
genaemd te zyn is, V: 11, zoo veel als op de belydenis des geloofs voor een Christen
erkend, en als zodanig een geagt binnen de Kerk te zyn, in tegenoverstelling van
Onchristenen, die buiten dezelve waren, als blykt uit des Apostels eigen woorden,
V: 12, 13. - Onregtvaerdige en Heiligen staen, VI: 1, tegen elkander over, niet als
Vroomen en Onvroomen onder de Christenen, maar als Christenen en Onchristenen;
even als Broeders en Heidenen, XII: 1, 2. Integendeel zyn Heiligen en Broeders
eensluidend, staende tegen over de Onregtvaerdige of Ongeloovigen, VI: 1 en 6;
even als de Gemeente en de Ongeloovigen, XIV: 23. Ook zyn zekerlyk de
Gemeentens der Heiligen aldaer vers 33, die der Christenen; en als Paulus XVI:
15, van 't Huis van Stephanas getuigt, dat het zig den Heiligen ten dienste geschikt
had, dan heeft hy het oog op de Christenen, de gemeenschaplyke Leden van de
Gemeente der Heiligen, en niet slegts op eenige Vroomen onder dezelven.
In den tweeden Brief aen de geloovige Corinthers, H. I: 1, zyn de benamingen,
de Gemeente Gods en alle de Heiligen, van eene gelyke betekenis, of schoon de
Gemeentens niet enkel en alleen bestonden uit ware Heiligen; weshalven de Tytel
van Heiligen in dit vers, gelyk ook XIII: 12, het zelfde zegt, als de benaming van
Christenen. Zo zyn ook de Heiligen IX: 1, wederom de Christenen, en niet maer
eenige Vroomen onder dezelven. De Collecte toch, van welke Hoofdstuk VIII en IX
gesproken wordt, die den naem draegt van eene bediening voor de heiligen geschied,
(volgens vers 12 ingerigt ter vervullinge van het gebrek der heiligen, naer luid van
Rom. XV: 26, om handreiking te doen aen de armen onder de heiligen,
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die te Jerusalem zyn, overeenkomstig met het besluit der Discipelen te Antiochie,
om iets te zenden ten dienste der Broederen, die in Judea woonden, Hand. XI: 29,
en ter welker uitdeelinge Paulus na Jerusalem reisde, dienende den Heiligen, Rom.
XV: 25, om aelmoessen te doen aen zyn Volk, Hand. XXIV: 17;) was voor de
Christelyke Ledematen der behoeftige Gemeente over 't geheel: en dus slaen de
benamingen van Heiligen en Broeders in dit geval, niet alleen op begenadigden,
maer op allen, en byzonder de behoeftigen onder hen, die belydenis deeden van
het Christelyk geloof, welken Paulus, in die byzondere betrekking, zyn Volk noemt.
's Apostels volgende Brief is, Gal, I: 2, gerigt aen de Gemeentens van Galatie,
en de daer toe behoorende Christenen worden, zonder onderscheid te maken
tusschen Leden en Leden, in 't elfde vers, Broeders geheten. Zoo ook H. III: 15. IV:
28, 31. en elders. - Huisgenooten des Geloofs staen VI: 10, tegen over alien, niet
als Vroomen tegen Onvroomen, in de Kerk, maer als Christenen in, tegen de
Onchristenen buiten de Kerk. Paulus vermaent hier wel te doen aen allen, als
menschen, maer inzonderheid aen de Huisgenooten des Geloofs, als medebelyders
der Christelyke Leere: naer 't bekende onderscheid, 2 Petr. 1: 7, tusschen de liefde
jegens Allen, en de Broederlyke liefde, welke byzonder gaet over de Christenen,
die, als broeders, als Huisgenooten des Geloofs, eene byzondere betrekking tot
elkander hebben; en welke Broederlyke liefde zig uitstrekt over die allen, zonder
zig alleen tot de Vroomen onder hen te bepalen. Verg. Rom. XII: 10 en 1 Th. IV: 9,
10.
In den Brief aen die te Ephese zyn, H. I: 1. de Heiligen en de geloovigen in Christus
Jesus, gelyk ook alle de Heiligen, vers 15, duidelyk de geheele Gemeente, en niet
slegts eenige Vroomen in dezelve. De Apostel oogt met die benamingen op alle de
Belyders der Christelyke Leere te Ephese, welken hy, als Ledematen dezer
Gemeente, H. VI: 23, in die zelfde uitgebreidheid, Broeders noemt.
Even zo zyn, in het Opschrift van den Brief aen de Philippers, H. I: 1. alle de
Heiligen in Christus Jesus, alle de gemeene Ledematen der Christelyke Gemeente
aldaer, wel in onderscheiding van de Opzienders en Diakenen; maer niet met
onderscheiding der gemeenen onder elkander, als Vroomen en Onvroomen. - Van
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die allen denkt de Apostel, op hunne belydenis en deugdzaem gedrag, vers 3-7,
het beste; en hy agt dit, naer het oordeel der liefde, regt te zyn. Hy beschryft ze dus
allen als Heiligen, zonder een beslissend onderscheid te maken, tusschen
Begenadigden en Onbegenadigden, dat, naer zyne denkwyze, verkeerd zou zyn.
- Deze allen noemt hy vers 12 Broeders, II: 12 myne Geliefden, en IV: 1 geliefde en
zeer gewenschte Broeders. Ook was Epaphroditus, II: 26, begeerig na allen, niet
slegts na eenige Vroomen onder die allen. - Heiligen en Broeders zyn, IV: 21, 22,
eensluidende benamingen: en de Heiligen, die van het huis des Keizers zyn, aldaer
gemeld, komen voor als Christen-Hovelingen aen het Hof van Nero, in
tegenoverstelling van de Heidensche Onchristenen, en niet als Begenadigden
gesteld tegen over Mondbelyders.
Paulus omschryft die zelfde Persoonen, welke hy, in den aenvang zynes Brief
aen de Colossers, H. I: 2, noemt Heilige en Geloovige Broeders in Christus, III: 12
als uitverkoorenen Gods, heiligen en beminden, zonder eene persoonele bepaling
tot eenigen onder de Leden der Gemeente, en uit IV: 5 blykt genoegzaem, dat hy
hen als zodanigen onderscheidt, niet van elkanderen onderling, als Vroomen van
Onvroomen, in de Kerk, maer gezamenlyk van Onchristenen buiten dezelve. - En
zo is ook de benaming der Gemeente in Nymphas huis, IV: 15, geen tytel van
Vroomen, in tegenoverstelling van Onvroomen, in dat huis; maer eene benaming
van Christenen, in tegenoverstelling van Ongeloovigen, 't zy uit de Jooden, 't zy uit
de Heidenen.
Niet minder klaer ziet men de algemeenheid van soortgelyke benamingen in de
brieven van Paulus aen die van Thessalonica, beiden, volgens derzelver opschrift,
gezonden aen de Gemeente der Thessalonicensen. Ten blyke dat hy geen
onderscheid maekt, zegt hy, 1 Th. I: 2, wy danken God over u allen, en die allen
noemt hy voorts Broeders, geliefde Broeders, 1 Th. I: 4, 2 Th. I: 3 en elders. Hy,
stelt dezelven niet tegen over elkander, of met onderscheiding van anderen in de
Gemeente, als ware en slegts zogenaemde Broeders, maer als Christenen tegen
over de Heidenen, IV: 1 en 5; tegen over de geenen die buiten zyn, en geen hope
hebben, IV: 10-13. Hy doet ze, V: 26, ook allen als Broeders groeten, zonder
onderscheid van Broeders en Broeders, als vroom
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en onvroom; benoemende dezelven, vers 27, ook allen met den naem van Heilige
Broeders. Deze benaming toch van Heilige Broeders, (vergelyk Col. I: 2, en Hebr.
III: 1,) gebruikt de Apostel, (by welken, als boven meermaels gezien is, de woorden
Broeders en Heiligen, in dit opzigt, van eene gelykluidende betekenis zyn) niet ter
onderscheidinge van Broeders en Broeders, als Heiligen en Onheiligen, als
Begenadigden en Onbegenadigden; maer als eene benaming der Christenen, in
onderscheid van de Heidenen, in tegenoverstelling van de genen, die in en buiten
de Kerk zyn; overeenkomstig met het bovenstaende. En zulks blykt hier te duidelyker,
nadien hy dezelfden, die hy, vers 25 en 26, Broeders geheten had, nu, vers 27,
Heilige Broeders noemt.
En in die eigenste algemene betekenis komt de benaming van Broeders ook
allerwegen voor in de andere Apostolische Brieven, die niet bepaeldlyk aen zekere
Gemeente geschreven zyn: het onderscheid van vroom en onvroom, begenadig en
onbegenadigd, ligt 'er nooit in den naem van Broeder opgeslooten. Een Broeder is,
in tegenoverstelling van een Ongeloovigen, iemand die den Christelyken Godsdienst
openlyk belydt; dit was de algemene benamingd, waer mede de Christenen elkander
benoemden, en Gajus twyfelde zekerlyk, op het lezen van den brief van Joannes
niet, of de Apostel verstond door den naem van Broeders, 3 Joann. vers 3, 5 en 10,
in 't algemeen Leden der Christelyke Kerke, dus genoemd in onderscheiding van
Joodsche of Heidensche ongeloovigen.
Men kan uit dit alles, dunkt my, ten duidelykste afleiden, dat de Apostelen de
aengehaelde benamingen niet gebruiken, om zodanig een onderscheid tusschen
Christenen en Christenen te maken, als men in later tyd heeft beginnen te doen,
met den Tytel van Vroomen, Gods Volk, Begenadigden en dergelyken. Zy bezigden
dezelven, als blykt, opzigtlyk tot de Ledematen der Kerke over 't geheel, in de
vooronderstelling, die zy, in 't algemeen innerlyk zodanige waren, als zy zig, by
hunne Belydenis, uiterlyk voordeeden.
Op deze zelfde vooronderstelling rust ook het gemeenschaplyk bidden, wy en
ons, in de Liturgie onzer Nederlandsche Kerke: mitsgaders de aenmerking der
geleerde Kanttekenaers op Rom. XIV: 15. ‘Men moet alle de gene, die 't geloove
Christi belyden, na 't
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oordeel der liefde, houden voor zodanigen, die van Christo door zynen dood verlost
zyn.’
En 't is zo verre van daer, dat men een onbesproken Lidmaet, om dat hy niet juist
naer den smaek en de byzondere bepalingen van zommigen denkt en spreekt, zou
mogen houden en verklaren voor een Vyand, dat de Apostel Paulus zulks, op Godlyk
gezag, zeer ernstig verbiedt; zelfs ten aenzien van een Belyder, welke verdient
getekend en getugtigd te worden, zeggende 2 Th. III: 15: ‘houdt hem niet als een
vyant, maer vermaent hem als een Broeder.’ - 'Er moet zekerlyk, naer de
Kerkordening van Koning Jesus, Matth. XVIII: 15-17 al vry wat anders om- en vooraf
gaen, eer men een Belyder mag aenmerken, als een Heiden of Tollenaer.
Laten wy dan tegen deze al te gemene ligtvaerdigheid ons zelven ootmoedig
wagten; en van onze Geloofsgenooten verstandig het beste denken. En zyn 'er al
die onszelven mogten verdenken en veroordeelen, dat wy hen wyzen op de tael
van Paulus, 2 Cor. X: 7. Indien iemandt by hem selven betrouwt dat hy Christi is,
die denke dit wederom uyt hem selven, dat gelyckerwijs hy Christi is, also wy oock
Christi zijn. - Laet ons voort steeds het oog houden op de bemoedigende betuiging
en vermaenlesse van dien zelfden Apostel, 1 Cor. IV: 3-5: My is voor het minste dat
ick van ulieden gheoordeelt worde, ofte van een menschelick oordeel: jae ick en
oordeele oock my selven niet: Want ick en ben my selven geens dincks bewust:
doch ick en ben daerdoor niet gherechtveerdigt: maer die my oordeelt, is de Heere.
Soo dan en oordeelt niets voor den tijt, tot dat de Heere sal gekomen zijn, welcke
ook in 't licht sal brengen, 't gene in de duysterhisse verborghen is, onde openbaren
de raedtslaghen der herten: ende als dan sal een yegelick lof hebben van Gode.

Waarneeming wegens het gebruik van de Ipecacuanha met Opium,
ter bevordering van den Maazelen-uitslag.
Door * * * M.D.
Het is algemeen bekend, dat de Maazelen zig eenige dagen door hoest aankondigen,
en het is niet minder algemeen bekend, dat dit Tydperk voor de Kinderen
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niet zelden zeer gevaarlyk, en van nadeeligen gevolge is. - Dat deeze hoest van
de zieke stoffe afhangt, en men dus moet trachten den Uitflag te bevorderen, is
nodeloos aan te merken; dan zeer verschillende zyn de wegen, welke men daartoe
inslaat. De laxeermiddelen, zo dikwerf toegediend, stryden ten eenenmaal met de
natuur der zaake; de verzachtende geneesmiddelen zyn onschadelyk, doch
bevorderen eigentlyk niet den uitslag. - - De zagte Zweetmiddelen zyn zekerlyk in
de meeste gevallen voldoende, doch zomtyds, wanneer de stoffe zig op de deelen
van de Borst vast zet, worden 'er andere middelen vereischt, en hieromtrent is het
my uit de Analogie toegescheenen, dat de Ipecac. met Opium in kleine Giften, van
veel dienst kan zyn, en de ondervinding heeft dit myne vermoeden zo sterk bevestigd,
dat ik het van mynen pligt heb geoordeeld, myne Kunstgenooten by deeze
tegenwoordige Epidemie daaromtrent opmerkzaam te maaken. Het spreekt van
zelve, dat de Dosis van de Ipecac., zo wel als die van het Opium, zeer gering moet
zyn, en evenredig aan den ouderdom en de gesteldheid der Kinderen.

Vertoog, over den wederaangroei van eenige deelen aan de
lichaamen der visschen.
Door den Heer Broussonet.
(Journal de Physique.)
By zekere foort van Dieren ziet men eenige Deelen, vatbaar voor beweeging,
wederaangroeijen, naa dat ze vernield waren; maar deeze wedervoortbrengende
kragt vertoont zich veel min zigtbaar in bezielde Weezens, wier Organisatie
volkomener is dan in de zodanige, wier min zamengestelde Organisatie, ze meer
naar Planten doet zweemen.
In een groot aantal Proefneemingen, welke men gedaan heeft, om de mogelykheid
te bewyzen van het wederaangroeijen van verscheide deelen van 't zelfde Dier, is
buiten twyfel veel, waar aan men met rede mag wantrouwen.
Misschien is het meer dan ééns gebeurd, dat men, in de meening van een zelfde
Dier in verscheide deelen van
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een te scheiden, niets meer deed, dan het verdeelen van eene wooning aan veelen
gemeen, die zich geheel bevonden in elk gedeelte, en hunne byzondere wooning
herstelden. Maar veelvuldige waarneemingen laaten geene plaats van twyfel over,
wegens de wedervoortbrenging van zekere zin- en werktuigen in Zeedieren,
Aardwormen, Slekken, en een groot getal van andere soorten uit die zelfde
Geslachten. Die deelen zelfs, welke wy aanmerken als wezenlyk tot het leeven
behoorende, onder anderen het Hoofd, groeijen weder aan in die Dieren, naa dat
men ze heeft weggenomen. Dit verschynsel komt, in den eersten opslage,
verbaazend te vooren: dewyl wy door talryke voorbeelden gewoon zyn, dat deel
aan te merken als volstrekt noodzaaklyk tot het leeven der Dieren, schoon de
ondervinding ons leere, dat het in hun zo min weezenlyk noodig is, als de zodanige,
die eene min volkomene Organisatie hebben. De Schildpad, wier onderscheide
deelen in derzelver maakzel min volmaaktheids vertoonen, dat dat der Dieren met
warm bloed, leeft dikwyls omtrent twee maanden, naa het afhakken van den Kop.
De deelen, die voorbeelden opleveren van die soort van wedervoortbrenging zyn
by de meeste Dieren zagt, van eene gelykaartige zelfstandigheid, en bykans gelyk
aan die van het overige des lichaams. Zy komen weder voort omtrent op dezelfde
wyze, als de nagels en hoorns aangroeijen in Dieren met warm bloed; 't geen ons
als zeer zeldzaam moet doen aanzien, de nieuwe formeering van deelen, bestaande
uit harde en zagte zelfstandigheden, en uit veele geledingen.
Deeze wedervoortbrenging, van deelen met leden; heeft men waargenomen in
Dieren van twee zeer wyd verschillende rangen. De eene, als de Krabben, hebben
het beenagtig gedeelte buitenwaards, dat wil zeggen, dat hunne zagte deelen bedekt
zyn met eene harde zelfstandigheid. In de andere in tegendeel, als de Haagedis en
de Salmander, hebben het beenagtige gedeelte binnenwaards, en wordt het zelve
van buiten door zagte deelen bedekt.
't Is bekend, dat de Krabben, welker deelen aan het Lichaam vast zyn door zeer
dunne geledingen, zeer onderhevig zyn aan het verlies van eenige deelen; maar
dat zy, naa het verloop van eenige weeken, weder aangroeijen.
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De wedervoortbrenging van de Pooten des Salamanders is door twee der
beroemdste Waarneemeren onzer Eeuwe, de Heeren BONNET en SPALLANZANI, zeer
nauwkeurig gade geslaagen. Wy zyn aan hun eene groote menigte van ontdekkingen
verschuldigd over een der keurigste stukken van de Natuurkunde. - Maar de
wedervoortbrenging van deelen met geledingen is tot nog niet onderzogt in de
Visschen; eene soort van Dieren zeer verschillende van die, welke men reeds heeft
waargenomen, en wier bloed nooit meer dan twee of drie graaden warmer is dan
het Element, waarin zy leeven.
Aan veele Visschen heb ik gedeelten van hunne onderscheidene Zwemvinnen
ontnomen. Ik heb die proeven, op verschillende tyden, herhaald, en altoos
ondervonden, dat deeze deelen allengskens zich weder herstelden. Alleen is my
voorgekomen, dat dit herstel spoediger toeging in de jongere Visschen, en, in eenige
soorten, rasser dan in andere.
Ik nam een gedeelte weg der Zwemvinnen van eenige Goudvisschen, en reeds
op den derden dag daaraan ontdekte ik, op de afgesneeden randen, eene soort
van witten rand: op den achtsten dag was deeze rand zigtbaar uitgestrekt, en het
leedt niet lang, of dezelve werd een vlies, 't welk, in den beginne, slegts ééne linie
breedte had. Dit vlies was veel dikker, dan 't geen den grond van de Zwemvinnen
uitmaakt; doch, naar gelange 't zelve zich uitstrekte, verdunde het, en werd
doorschynend. Naa 't verloop van drie maanden, onderscheidde ik de beginsels
van beenagtige straalen, geschikt om het vlies uit te spannen. Zy bleeken eene
verlenging te weezen van de beentjes aan het voetstuk. In 't eerst waren zy alleen
door eene soort van slym gevormd.
Een Goudvisch sneed ik de rechter Zwemvin van de borst af. In acht maanden
tyds was dit deel bykans zo groot geworden, als de slinker Zwemvin, door my geheel
onverkort gelaaten. Ik herhaalde dezelfde bewerking aan de Zwemvinnen van den
buik: de uitslag was altoos eveneens. 't Is waar, dat, schoon de nieuwe Zwemvinnen
zo groot waren als de tegenoverstaande, zy eenigen tyd wit en min doorschynend
dan de andere bleeven.
Ik heb schuinsche dwarssneeden, en in allerlei rig-
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tingen, gedaan op de Staart-zwemvin van verschillende Visschen. De afgesneeden
deelen zyn bestendig, naa 't verloop van zekeren tyd, aangegroeid. De Visschen,
tot deeze bewerking genomen, verlooren het evenwigt, en hun zwemvermogen
verminderde, naar maate ik de Zwemvinnen afnam, en zy konden in hun natuurlyken
stand niet komen, voor dat deeze geknotte deelen weder hersteld waren.
Eenige Visschen nam ik alle Zwemvinnen af, dezelve zo digt by 't lyf afsnydende,
als my mogelyk was. Deeze Dieren konden zich niet horizontaal in 't water houden.
De kop hing na den grond van 't glas; zy waggelden steeds, en deeden veel moeite
om in een horizontaalen stand te komen. Hunne Zwemvinnen groeiden zeer
langzaam aan.
Dezelfde afsnydingen op veele Visschen herhaald zynde, heb ik bykans altoos
dezelfde uitkomst gehad. In een Karper, wien de rand der Zwemvinnen door kleine
Visschen derwyze was afgeknaagd, dat ze fnazelagtig hingen, heb ik, naa 't verloop
van eenige maanden, die randen weder volkomen vereenigd gezien.
By dit alles heb ik opgemerkt, dat de Zwemvinnen doorgaans min of meer schielyk
zich herstelden, naar maate ze min of meer nuttig waren voor den Visch. De Heer
SPALLANZANI heeft eene hier mede overeenkomende Waarneeming gedaan op de
Aardwormen, by welken hy bestendig bespeurde, dat de Kop veeleer zich herstelde
dan het agterlyf; even zo herstelde in de Visschen de Zwemvin van den Staart, de
nuttigste van alle Zwemvinnen, dewyl dezelve dient om bykans alle beweegingen
te maaken, veel schielyker dan die van de borst of van den buik; en die geschikt
zyn om den Visch op dezelfde hoogte te houden, en de zydelingsche beweegingen
te bevorderen, waren veeleer geheeld, dan die van den rug, in welke ik nauwlyks,
zeven maanden naa ze afgesneeden te hebben, nieuwe straalen kon bespeuren.
Het vlies, 't welk de eerste beginzels der Zwemvinnen vormt, is van onderscheide
dikte in verschillende soorten van Visschen. 't Zelve bestaat uit twee deelen, tusschen
welke de beentjes of straalen gevormd worden, zomtyds van één hard en steekend
stuk, doch meestal van onderscheide beenagtige stukjes naauw aan
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elkander vereenigd, door een kraakbeenagtige zelfstandigheid.
Zullen de Zwemvinnen weder aangroeijen, dan moet 'er iets van het beenagtige
gedeelte overgelaaten weezen. Was 't zelve geheel vernietigd, geene nieuwe
Zwemvinnen zouden de plaats der voorgaande bekleeden. Dit heb ik waargenomen
in verscheide Visschen, waar van ik de Rugvinnen, met een gedeelte van den rug,
hadt afgesneeden; deeze plaats begroeide alleen met eene doorgaande naade.
Schoon de Visschen zeer bezwaarlyk deeze werktuigen kunnen ontbreeken,
weeten zy die ze derven eenigermaate aan te vullen door de nog behoudene. Ik
heb vry groote Visschen verscheide jaaren zien leeven, schoon ze de helft huns
lichaams derfden, het gedeelte naamlyk van den aars tot den staart.
Men heeft de Vleugels der Vogelen met de Zwemvinnen der Visschen vergeleeken,
en de Pennen met de straalen der Vinnen; doch 'er doet zich een gansch groot
verschil op tusschen deeze beiden ten opzigte van de wyze dor wedervoortbrenging.
't Is bekend dat de Vleugelpennen, afgesneeden zynde, niet op nieuw uitgroeijen.
By meest alle Visschen zyn de beentjes van de Staartzwemvin zeer sterk en
veelvuldig. Wanneer men het getal deezer beenagtige deeltjes vergelykt met die
der pooten eens Salamanders, men zal ontdekken dat ze veel meer betekenen. In
de daad, 'er doen zich aanmerkelyke verschillendheden op tusschen deeze
Werktuigen, bovenal ten aanzien van de wyze waarop deeze onderscheide harde
deelen zich met elkander als leden zamenvoegen.
Indien het vlies, 't welk de Zwemvinnen vormt, gescheurd wordt in dezelfde rigting
als de beentjes loopen, voegen zich de twee deelen weder zamen, en dit laat eene
naade agter, die allengskens vergroeit. Dikwyls treft men Visschen aan, die veele
van deeze naaden in de Zwemvinnen hebben, bovenal in die van den rug.
Dit hervoortbrengend vermogen van de Zwemvinnen der Visschen is aan dezelve
allernuttigst, dewyl deeze deelen geduurig blootgesteld zyn, om gescheurd of
afgeknaagd te worden, 't zy door het wryven en stooten tegen harde lichaamen, 't
zy door de tanden der Zeedieren. Derzelver aangroei is my altoos zeer langzaam
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voorgekomen; doch 'er is alle reden om te gelooven, dat deeze veel vaardiger
toegaat by Visschen in den staat der vryheid.
Myn oogmerk met het mededeelen deezer eenvoudige waarneeming is geweest,
om een geval te vermelden, 't welk my toescheen van eenig nut in de Natuurkunde
te kunnen weezen; en een nieuw bewys op te leveren van de veelvuldigheid der
middelen welke de Natuur bezit, als het 'er op aankomt om Geörganiseerde
Lichaamen weder te brengen tot den eersten staat van volkomenheid, welke tweede
oorzaaken hun hadden doen verliezen.

Verslag van de vergiftige planten en dieren omstreeks de Kaap de
Goede Hoop.
(Ontleend uit PATERSON'S Narrative of four Journies into the Country of the Hottentots
&c.)
Schoon 'er weinige Landen in de Wereld gevonden worden, waarin meer verdelgende
Planten zyn dan in den oord naby de Kaap de Goede Hoop, loopt, nogthans, de
Reiziger het grootste gevaar van vergiftige Dieren; hy kan altoos de eerste vermyden,
en niet altoos de laatste ontdekken. Ik ken slegts vier vergiftige Planten, die veeltyds
tot vernielende oogmerken gebezigd worden.
De eerste is een Bolgewas, Amarillis Desticha; het Dolmaakend Vergift geheeten,
van wegen de uitwerksels, welke dit gewas doorgaans te wege brengt op Dieren,
gewond met wapenen daar mede vergiftigd. - De Inboorelmgen bereiden dit Vergift
op de volgende wyze. Zy neemen de Bollen op, omtrent den tyd dat ze beginnen
bladeren uit te schieten, snyden ze dwars door midden, trekken 'er een dik vogt uit,
't welk zy in de zon laaten leggen tot het geheel de vastigheid van Gom bekome. In
welken staat zy het ter bestryking hunner wapenen gebruiken. - De Jaagers bedienen
zich van deeze soort van Vergift, voornaamlyk tot het dooden van zodanige Dieren,
als zy tot voedzel willen nuttigen, als Antelopen en dergelyk slag van viervoetige
Dieren. Wanneer de Dieren, met het wapentuig hier door vergiftigd, getroffen zyn,
kunnen zy, en doen het gemeenlyk, eenige
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mylen loopen; en 't gebeurt menigmaal dat zy niet eer dan den volgenden dag
gevonden worden, niettegenstaande het Vergift tot de zenuwen is doorgedrongen.
- Wanneer de Bladeren van deeze Plant jong zyn, eet het Vee dezelve greetig,
schoon dit van eenen oogenbliklyken dood gevolgd worde. De Boeren zyn daarom
zeer zorgvuldig om te beletten dat de Beesten niet loopen in streeken, welke men
verdagt houdt deeze Plant voort te brengen.
(*)
De tweede vergiftige Plant is eene soort van Euphorbia , men vindt dezelve in
dat gedeelte des Lands, 't welk de Boschman bewoonen, als mede in Groot Nimiqua
Land. De Gom van dezelve dient desgelyks tot het bestryken der pylen: doch
algemeener gebruikt men deeze Plant om het water, werwaards de Dieren zich
begeeven om te drinken, te vergiftigen; en een Vreemdeling, in dit Gewest reizende,
moet zeer zorgvuldig weezen om een bron eer hy drinkt wel te onderzoeken.
Deeze Plant groeit van vyftien tot twintig voeten hoog, en schiet veele takken uit,
vol sterke doomen. De Inboorelingen snyden zo veele van de takken af als zy noodig
oordeelen tot vernieling der Dieren, welke zy ten oogmerk hebben te vergeeven.
Doorgaans leiden zy het water eenige voeten van de Wel in een put, ten dien einde
gegraaven; in deeze put doen zy de Euphorbia, en bedekken de Wel voor 't overige;
zo dat de Dieren geen kens hebben in een land, waar het water zo schaars is, dat
men meermaals de waterbronnen op twintig mylen afstands van elkander verwyderd
vindt. - 't Eenig Dier, 't geen ik op die wyze vergiftigd zag, was een Zebra: het Beest
was naauwlyks een halve myl van de plaats waar hy de doodlyke teug gedronken
hadt, of het viel neder. De Inlanders verzekerden my, dat geen Dier, van dit water
gedronken hebbende, den dood ontkwam, schoon zy verklaarden dat het vleesch
door het Vergift geen het minste nadeel leed.
Het derde Vergift uit het groeiend Ryk komt uit een soort van Rhus of Sumach,
die alleen gevonden wordt by

(*)

De wyze, op welke zy dit verdervend mengzel ma aken, komt hier op neder, dat zy eerst het
sap neemen uit de Eupliorbia getrokken, en een soort van Rups byzonder eigen aan eene
andere Plant, die wel zeer veel het voorkomen heeft van een soort van Rhus (Sumach),
schoon ik 'er geen in bloem kon aantreffen.
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de Groote of de Oranje Rivier; men houdt het voor hoogst gevaarlyk. Wanneer men
dit Vergift uit de Plant trekt, bedekken die 'er aan werken de oogen: dewyl de minste
druppel, het gezigt aanraakende, dit zintuig te eenemaal zou bederven. Men bedient
'er zich zomtyds van aan de pylen.
De derde vergiftige Plant is de eenige, die, aan de Europische Bewoonders van
deezen Uithoek, een weezenlyken dienst doet. 't Is een klein heestergewas, dat
een Noot voortbrengt, door de Hollanders Wolf-Vergift geheeten: zy gebruiken
dezelve om de Hyenas te vergeeven. Het Vergift bereiden zy, door deeze Nooten
te branden, gelyk men koffy brandt, en ze voorts tot poeder te stooten: dan neemen
zy stukken vleesch of een dooden hond, dien zy met dit stof opvullen en in 't veld
smyten. De vraatagtige Hyenas, dit lokaas vindende, slingeren het binnen, en men
vindt ze doorgaans den volgenden dag dood liggen.
Onder de vergiftige Slangen is de Gehoornde Slang de allervergiftigste: dezelve
is graauwagtig van kleur, en omtrent achttien duimen lang: de vry platte Kop is breed
naar evenredigheid van de dikte des Lyfs, bezet met kleine schubben, die de
Inwoonders Hoorns noemen en over de oogen heen steeken.
Deeze Slang, in de daad zo vreeslyk, wegens de doodlyke natuur van de beet,
is byzonder veelvuldig in het Land der Boschman, en Nimiqua Hottentoten, die het
Vergift van dit Beest by voorkeuze boven allen ander Vergift gebruiken tot het
vergiftigen hunner pylen.
Waarlyk de Boschman Hottentoten, die geen Vee hebben 't welk hun toebehoort,
en alleen moeten leeven van 't geen pyl en boog hun verschaft, schynen door de
Natuur met dit vergift begunstigd, als het eenig verdeedigmiddel tegen hunne
verlvuldige vyanden. Door den prikkel des hongers gedreeven, verlaaten zy dikwyls
het Gebergte, en berooven de Hollandsche Boeren van hun Vee: en bezaten zy
deeze vergiftigde wapens niet, zy zouden buiten staat zyn om wederstand te bieden,
of de partyen, in die gevallen op hun afgezonden, te ontkomen; maar, in deezervoege
gewapend, vellen zy veele Hollanders, en de gewonden brengen 'er zelden het
leeven af.
De gewoone wyze van dit Vergift te bereiden bestaat hier in, dat zy de geheele
Slang verpletten en tot een
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Gom laaten worden. Eene kleine hoeveelheid van die Gom binden zy met dunne
zenuwen aan de punt van de pyl: die met twee of meer baardjes voorzien is om te
beter in 't vleesch gehegt te blyven.
Zomtyds vermengen zy het Vergift met een ander Vergift, en vervaardigen 'er
een bereidsel van, Rot-Vergift geheeten; 't welk, naar het onderrigt my door een
Landman gegeeven, zonder veel pyns iemand aan zyn einde helpt. De Vrouw van
een Hollandschen Boer, na de Kaap reizende, werd 's nagts overvallen door een
bende Boschman Hottentoten, die kwamen om haar Vee te steelen; zy kreeg een
wond van een vergiftige pyl aan haar schouder. De werking van het Vergift was zo
schielyk, dat, eer zy de Kaap bereikte, haar borst aangestooken en de herstelling
onmogelyk was. Deeze en veele andere byzonderheden zyn my door de
Landbewoonders verhaald. Ik wil voor de waarheid der verhaalen niet instaan; doch
men gelooft ze aan de Kaap in 't algemeen. - Veele Hottentoten sterven aan de beet
van vergiftige Slangen; doch ik heb 'er verscheide gezien, die herstelden; schoon
zy, uit alles wat ik heb kunnen verneemen, geen ander geneesmiddel hadden dan
daadlyk branden.
De Kousseband-Slang is een ander vergiftig kruipend Dier in dit Land, zeer
gevaarlyk voor de Reizigers: dewyl dezelve zo zeer gelyk is in kleur met den grond,
dat men het verraadlyk Beest bezwaarlyk kan ontdekken. De Kousseband-Slang is
klein, en zelden langer dan achttien duimen. Ik verbeeld my dat zy de Covra Manilla
van Oost-Indiën is. Men zegt dat deeze slangensoort bykans onmiddelyk den dood
veroorzaakt. Doch, dewyl alle Slangen eene groote maate van hunne vergiftige
hoedanigheid verliezen, door het herhaalen van de beet, kunnen 'er tyden zyn dat
het Vergift zo sterk en zo doodlyk niet is. Ik ontmoette een Landman by de warme
baden niet verre van de Kaap, die door een Kousseband-Slang in den voet gebeeten
was. Eenigen tyd naa dat dit ongeluk hem overkwam, vondt hy veel baats als hy
het gewondde deel nat maakte met koud water, waarm veel zouts gesmolten was.
Toen ik hem zag, was hy twee jaaren lam geweest. Toen hy nog gaan kon
veroorzaakte veel beweegings een zwelling in 't been, in welk geval het warme bad
hem voor een tyd verligting schonk.
De Geele-Slang, die weinig van de Covra Capella of Kaaper-Slang in Indie
verschilt, wordt hier veelvuldig ge-
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vonden. Schoon allersterkst vergiftig kan dezelve, uit hoofde van de kleur en grootte,
gemaklyk vermyd worden. De langte is van vier tot acht voeten. Meest ontmoet men
de Geele-Slangen in Rattenholen. Naa deeze Dieren opgeëeten te hebben, die het
grootste gedeelte van haar voedzel uitmaaken, neemen zy bezit van de holen door
dezelve gemaakt. Dit doet het gevaarlyk worden voor Reizigers, om zich neder te
leggen op eenige plaats, waar men voetspooren van dit vernielend kruipend Gedierte
(*)
aantreft .
Uit deeze Slang haalen de Hottentoten het Vergift door den zak uit den bek te
snyden, en Zenuwen 'er in te doopen, welke zy vervolgens om de punten hunner
pylen winden.
De Blaas-Slang, die deezen naam heeft, dewyl zy zich opblaast tot een voet in
den omtrek, is van een graauwe kleur, en omtrent drie en een halven voet lang:
deeze is veel dikker dan ik 'er eenige in dit land zag; de Kop is breed en plat: de
vergiftige tanden zyn omtrent een duim lang, en haakagtig aan de punt. Zeer
gevaarlyk voor het Vee is de Blaas-Slang. In een myner tochten door het Land,
werd een myner Paarden, terwyl het liep te graazen, door een Blaas-Slang in den
bek gebeeten, en overleefde de wonde slegts twee dagen.
De Spring-Slang is een zeer gevaarlyk, doch zeer zeldzaam, Dier. Dezelve is
gitzwart, met witte vlakken; tusschen de drie en vier voeten lang, en dik naar
evenredigheid. Toen de Colonel GORDON, (thans Opperbevelhebber aan de Kaap,)
in den jaare MDCCLXXVI binnen in 't land was, zag hy twee Slaaven-jongens, na-

(*)

Eene andere byzonderheid, het byten der Slangen betreffende, te Bengalen voorgevallen,
zal, zo ik my verbeelde, de aandagt der Leezeren niet geheel onwaardig weezen. Een Brigade
nam den intrek in huizen, die eenigen tyd ledig gestaan hadden. Korten tyd naa dat zy dezelve
betrokken, vondt men 's morgens eenige Mannen dood, en kon eerst geen reden van hun
sterven uitdenken. Dan welhaast ontdekte men, dat Slangenbeeten dien schielyken dood
veroorzaakt hadden. By onderzoek vondt men veele Slangen in de holen van de slegte
muuren; het grootste gedeelte werd gedood; zy kreegen den raad om een menigte van Uyen
en Garlik aan den binnenkant van den muur te leggen, en hadden vervolgens geen last van
dit Gedierte.
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gejaagd door een Spring-Slang, die hun scheen in te haalen, hy schoot dezelve
door midden.
De Nacht-Slang, schooner getekend dan eenige der bovengemelde, is achttien
of twintig duimen lang, en zeer dun; zwart, rood en geel maakt de kleurmengeling
van dit Dier uit; 's nagts, van naby gezien, gelykt dezelve vuur. De Hottentoten
noemen dezelve Killmen.
Deeze zes soorten van Slangen, in de nabuurschap van de Kaap de Goede Hoop,
heb ik alle gezien, en van de meesten eenige welbewaard overgebragt. Dan het
spyt my ten hoogsten, dat ik, daar myn hoofdoogmerk was Planten te verzamelen,
niet lang genoeg op eene plaats kon blyven, om zulke proeven te neemen op
derzelver vergiftigen aart, als my in staat zouden gesteld hebben, om, volgens
eigene waarneeming, een klaar verslag van derzelver uitwerkingen te geeven.
'Er zyn, twyfel ik in geenen deele, veele andere Slangen in dat Land, welke wy
nog niet kennen. De Inboorelingen hebben my gesprooken van de Spog-Slang, die,
naar hun berigt, haar Vergift tot op den afstand van eenige voeten kan uitspreiden;
en dat 'er Lieden blind door geworden zyn; doch ik heb deeze nooit gezien.
De zwarte, of Rots-Scorpioen, is bykans zo vergiftig als eene Slang. Een Boer
woonende op de Buitenplaats de Paarl, digt by de Kaap, werd door zulk een
Scorpioen in den voet gestooken, terwyl ik daar in 't land was, en stierf binnen
weinige uuren.
Doctor SYDE, een der Geneesheeren aan de Kaap, verhaalde my, dat 'er veelen
tot hem gebragt waren door Scorpioenen gebeeten, en dat hy Olie het beste tegengift
gevonden had. De Inboorelingen in Indie houden het gewondde deel zo digt mogelyk
by het vuur, en doen dit een langen tyd, 't geen, volgens hunne opgave, eene
volkomene geneezing ten gevolge heeft.
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Eenige byzonderheden Marocco en de Maroccaanen betreffende.
(Ontleend uit de Recherches Historiques sur les Maures. Par M. CHENIER.)
Het Maroccaansche Ryk zou zich zelven alle leevensnoodwendigheden kunnen
verschaffen, zo uit hoofde van den overvloed en natuur der voortbrengzelen des
Lands, als van wegen de weinige natuurlyke- of kunstbehoeften der Mooren; eene
rasvoldaanheid aan de Lugtstreek of de Opvoeding toe te schryven. De rykdom van
Marocco bestaat in de vrugtbaarheid van den grond; het Koorn, de Vrugten, het
Vee, het Zout, het Wasch en de Gommen, zyn niet alleen genoegzaam om den
Inwoonderen het noodige te verschaffen, maar zouden een overvloed kunnen
opleveren tot een grooten handel met andere Volken. De veelvuldige voortbrengzels,
ter uitvoer geschikt, zouden een onuitputbaaren schat opleveren, was het
Ryksbestuur wel gevestigd en gerust, genooten de Onderdaanen de vrugten van
hunnen arbeid, bezaten zy hunne eigendommen in zekerheid.
De aanwinst van Koorn in Marocco is dikwils zestigvoudig; eene dertigvoudige
oogst houdt men voor een zeer middelmaatigen. De Mooren, traag uit den aart,
draagen weinig zorg voor hunne Veldvrugten; Orange-Citroenboomen en andere
die vrugten met dikke schillen draagen, welker Boomen weinig oppassens vorderen,
groeien in open Velden, en 'er zyn nog groote Plantadien, welke zy bewateren, om
de voortbrengzels te vermeerderen. Hunne Wynstokken, die uitmuntende Druiven
geeven, vindt men geplant tot op drie en dertig graaden, als in onze Zuidlykste
Landschappen van Frankryk, en behoeven in groei voor de onze niet te wyken.
De Olyfboom vindt men langs de Kust; doch bovenal in het Zuidelyk gedeelte: de
Boomen zyn op ryen geplant, en vormen wandelwegen, te aangenaamer, om dat
de Boomen breed, rond en hoog zyn: de Inlanders draagen zorg om ze te bewateren,
op dat zy de vrugt te beter behouden. Olyfölie zou hier in grooten overvloed kunnen
geperst worden, was de belasting be-
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paald en gemaatigd; doch zo groot is de verandering, welke dezelve ondergaan
heeft, dat men het aankweeken der Olyfboomen dermaate verwaarloosde, dat 'er
naauwlyks Olie genoeg valt voor binnenlands gebruik. In de jaaren MDCCLXVIII en
MDCCLXIX, werden 'er bykans veertig duizend Quintalen Olie uit Mogodor en Santa
Cruz, na Marseille uitgevoerd, en, tien jaaren laater, kostte 'er het pond vyftien
stuivers. In deezer voege stellen de gebreken der Regeeringe de Volken bloot aan
duurte en schaarschheid, schoon ze in den schoot des overvloeds gezeten zyn.
In het Landschap Duquella, ontmoet men den Boom, die de Gom Sandarac
voortbrengt, als mede die de doorschynende Gom oplevert; dan de laatstgenoemde
is de vrugtbaarste, en verschaft beter Gom, naar gelange men meer zuidwaards
komt, waar de hitte, en de daauw des nagts, misschien die afscheiding zuiverder
en overvloeger maakt.
Op de Kust van Salé en Marmora zyn Eiken Bosschen, waar in Eikels vallen van
bykans twee duimen lang; zy smaaken als Kastanjes, en worden zo wel rauw als
geroost geëeten: men noemt deeze vrugt Bellote, ze wordt na Cadix gezonden,
waar de Spaansche Jufferschap 'er veel van houdt.
Marocco brengt desgelyks een overvloed van Wasch voort; doch zints de Keizer
dit voortbrengzel onder zwaarder belastingen gebragt heeft, verwaarloost het
Landvolk de Byenkorven.
Zout is 'er ryklyk in dit Ryk, en vordert, op zommige plaatzen van de Kust, alleen
de moeite van het te verzamelen, zonder het behulp van Zoutputten, gevormd door
de uitdamping van het versche water; 'er zyn Putten en Meiren in 't Land, waar men
het Zout in menigte vindt.
De Mooren bebouwen hunne Landen alleen in evenredigheid hunner behoeften;
te deezer oorzaake ligt ten minsten twee derden van het Ryk onbebouwd. De Doum,
of Wilde Palmboom, is hier zeer menigvuldig, en van deezen trekken de Ingezetenen,
wanneer behoefte hun yver opwekt, groote voordeelen; de Schaapherders, de
Muilezel- en Kameel-dryvers, en de Reizigers, verzamelen de bladeren, van welke
zy allerlei mandenwerk maaken, tot veelvuldig gebruik in 't groot en klein. Deeze
Boom, met welke zy ook hunne ovens stooken,
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brengt een zagte en rosynagtige vrugt voort, die in September en October ryp is;
deeze vrugt heeft de gedaante van een Rosyn, bevat een korl, is zamentrekkend,
en derhalven zeer geschikt, om de uitwerksels voor te komen van de wateragtige
en verslappende Vrugten, welke dit Volk, geduurende den Zomer, op eene onmaatige
wyze, nuttigt. Die Magt, welke voor alles zorg draagt, heeft deeze wilde Plant over
die Woestynen verspreid, om oneindig veel behoeften, die anders een zo arm volk
ten zwaardrukkenden last zouden strekken, te vervullen.
De Mooren, onkundig van de bronnen van welvaard, welke hunne Voorouders
bezaten, geeven voor, dat 'er Goud- en Zilver-Mynen in het Ryk zyn, die de Keizers
niet willen dat bearbeid worden, op dat hunne Onderdaanen geene middelen zouden
vinden, om het juk af te schudden: 't is niet onwaarschynlyk, dat het Gebergte Atlas
nog onontdekte schatten bezit; doch 'er is geen voldingend bewys voorhanden, dat
het ooit Goud of Zilver heeft opgeleverd. - 'Er zyn Yzer-mynen in 't Zuiden bekend,
doch het bewerken derzelven heeft men zo kostbaar bevonden, dat de Inwoonders
liever van buiten ingevoerd Yzer gebruiken, ondanks de zwaare belasting daar op
gesteld, welke den prys verdubbelt. - Men treft Koper-mynen aan in de nabuurschap
van Santa Cruz, die, niet alleen Koper genoeg verschaffen voor het weinige gebruik,
't welk van dit Metaal in 't Ryk gemaakt wordt, maar welke ook Koper ter uitvoer
leveren, en het in veel grooter hoeveelheid zouden doen, waren de Belastingen
gemaatigder. Belasting smeedt overal ketens, die het vlytbetoon der Menschen
wederhouden, en de welvaard der Volken kluisteren. - 't ls eene bedroevende
waarneeming, ryke en vrugtbaare Landen, onder een gunstigen hemel, onbebouwd
te zien leggen, terwyl de Menschen genoodzaakt zyn, de hinderpaalen der Natuure
te overwinnen, om hun bestaan te zoeken in het gebergte van Europa.
De Mooren hebben geen begrip van bespiegelende weetenschappen, hier in
gelyken zy op de oude Arabieren: de zodanigen onder hun, die leezen kunnen, (en
der zulker getal is zeer klein) leezen zelden iets anders, dan hunne Godsdienstige
Boeken. De opvoeding bestaat enkel in leezen en schryven te leeren; en dewyl het
inkomen der Geleerden van deeze bekwaamheden afhangt,
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zyn de Priesters en de Schoolmeesters, onder hun, de eenige beschikkers over zo
veel weetenschaps. De Kinderen der Mooren worden in de Schoolen geleerd een
aantal Lessen, uit den Koran ontleend, te leezen en van buiten op te zeggen; die
om de mindere kosten geschreven zyn op kleine plankjes: deeze Lessen, eens
geleerd zynde, veronderstelt men, dat de Schoolier kundigheden genoeg opgedaan
heeft, om de School te verlaaten; te dier gelegenheid rydt hy te paard door de Stad,
gevolgd van zyne Schoolmakkers, die hem ter eere zingen; dit is voor hem een Dag
van zegepraal, voor de Schoolgangers een prikkel van nayver, een Feestdag voor
den Schoolmeester, en een Dag van kosten voor de Ouders: want in alle Landen,
waar men Feesten en Ommegangen heeft, wordt by dezelve het eeten en drinken
niet vergeeten.
't Is by de Mooren in gebruik, elk buitengewoon voorval in rym te brengen en te
bezingen: eenigen hebben verondersteld, dat deeze gewoonte by beschaafde Volken
was ingevoerd, uit het staatkundig beginzel, om het volk te vermaaken en te doen
lachen, als zy anders te ernstig en denkend zouden worden; doch de gissing is veel
natuurlyker, dat het oorspronglyk einde van zulk rymen onderrigten was, geschikt
om de gebeurtenissen in de geheugenis te drukken eener menigte van Burgeren,
die geen leezen geleerd hadden. - De Mooren, die wat geleerder zyn, dan het gros,
vermaaken zich met het voorstellen der ontbinding van Raadzelen, in taamelyk
goede verzen vervat; hy, die de meening raadt, moet dezelfde rymklanken gebruiken,
als hy in het Raadzel aantrest, als of dit een antwoord ware op de vraage.
Wat hun Koophandel in 't byzonder betreft, en den tegenwoordigen staat, waar
in deeze zich bevindt. De Omwentelingen, onder de Regeering van MULEY ABDALLAH
voorgevallen, hadden het Ryk magtig geschokt, en de afgelegene Landschappen
eene soort van onafhangelykheid doen krygen. De Landvoogden hadden zich meer
gezags aangemaatigd, en de Schatkist was uitgeput, door de alles opslokkende
greetigheid des Krygsmans, en de grillige wyze, waar op die Keizer zyn Geld
verkwistte. SIDI MAHOMETH, door jaaren en ondervinding wys geworden, eer hy den
Throon beklom, zette zich om maatregelen uit te denken tot een spoedig herstel
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der Geldmiddelen, en het vullen van 's Lands schatkist, en droeg zorg om de
eigendunklyke Magt, eenigzins verzwakt, staande de onlusten der jongste onrustige
Regeeringe, in alle de landen zyner Heerschappye, het oud gezag by te zetten.
De onderrigting hem gegeeven, wegens den Koophandel en de Belastingen,
deeden den Keizer begrypen, dat, van alle Staatkundige voordeelen, Schattingen,
strekkende om den Koophandel by een Volk te verleevendigen, alleen konden
dienen, om de schade te vergoeden en de inkomsten te vermeerderen. De
voordeelen ontstaande uit Zeeroovery, eene bezigheid blootgesteld aan weezenlyke
verliezen, en onzekere winsten, mogten, aan den eenen kant, de wraak der Volken
opwekken, wier Zeemagten dagelyks aangroeiden; terwyl, aan den anderen kant,
de verwisseling der voortbrengzelen van het Ryk hem zouden verzekeren, van die
overvloeiende bronnen van welvaard, die uit den Landbouw ontspringen.
Bedenkingen van deezen aart bewoogen SIDI MAHOMETH om vrede te maaken
met de Hooge Magten in Europa. Naa de Vredesverdragen, alreede geslooten
tusschen Marocco, Engeland en Holland, bevestigd te hebben, ging hy, in den
aanvang zyner Regeeringe, Vredesverbonden aan, met Deenemarken en Zweeden,
en vervolgens met de Republiek van Venetie, Frankryk, Spanje en Portugal. In den
Jaare MDCCLXXXII, trof de Keizer met den Groot Hertog van Toscane een Vrede,
en de andere Mogenheden van Italie zyn in een soort van Bestand, met het Ryk
van Marocco.
Vóór de Regeering van SIDI MAHOMETH, hadden de Europische Volken
koopverbindtenissen aangegaan aan de Kust van Marocco, en die met dit Ryk in
geen Vredesverdrag stonden, genooten nog de veiligheid van een vryplaats. Waar
is het, dat de wankelbaarheid des Staatsbestuurs het vertrouwen der Volken
eenigzins verminderde; en de weinige Scheepsveiligheid, welke de Havens van
Marocco in den Winter schonken, was een hinderpaal tegen het toeneemen van de
Zeevaard. Ten dien tyde waren 'er slegts eenige weinige goede Havens op de Kust
des Ryks; ze waren gevaarlyk aan te doen, door de hindernissen van de Baaren,
en de onkunde, gierigheid, of kwaadwilligheid der Lootzen.
Om den Koophandel te ondersteunen, en den roem zyner Regeeringe te doen
toeneemen, deedt SIDI MAHO-
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METH de Stad Mogodor bouwen in 't Zuiden zyns Ryks, waar de natuur eene Haven

gevormd hadt, toeganglyk in alle jaarsaizoenen. De Keizer moedigde vreemde
Kooplieden aan, om huizen in deeze nieuwe Stad te bouwen, door hun te verstaan
te geeven, dat de belastingen zouden verminderd worden, op de inkomende
goederen. De Mooren en de Jooden bouwden 'er ook huizen, om hun Heer te
behaagen: en Mogodor is geregelder aangelegd, dan eenige Stad in het
Maroccaansche Ryk. Naa dus Mogodor gesticht te hebben, waar van de
buitenlandsche Handel de voornaamste kosten droeg, beval de Keizer, die smaak
in 't bouwen kreeg, het herstellen der Kasteelen van Laracha en Rabat, verzierde
ieder deezer Steden met eenige Gebouwen, en openbaare Markten, en vergrootte
ten zelfden tyde zyn Paleis te Marocco, aan welke Stad hy eene voorkeus boven
alle andere gaf. Naa dat hy den omtrek van dit Paleis hadt uitgebreid, deedt hy 'er
twee vleugels aan voegen, met smaak, door Metzelaars uit Europa, opgetrokken.
SIDI MAHOMETH beval, in 't jaar MDCCLXXIII, het leggen der grondslagen van de
Stad Feda le, deeze werd toen begonnen, maar is nimmer voltooid. De
onderneemingen zyn gestaakt, weder opgevat, en geheel laaren dryven, naar dat
het beloop der tydsomstandigheden medebragt, of mogelyk, om dat de inkomsten
des Keizers het doen van zulke kosten niet gehengden. Ook schynen Steden zo
noodzaaklyk niet in deeze Zuidlyke streeken, waar het Volk gewoon is, aan een
eenzaam landleeven, als op min zagte breedten.
Het vertrouwen, 't geen de maatregelen, de staatkundige inzigten in het persoonlyk
Character van SIDI MAHOMETH, onder vreemde Volken inboezemde, vermenigvuldigde
in den beginne het te nederzetten van Kooplieden, op de kust van Marocco; zy
vestigden zich te Santa Cruz, Mogodor, Saffi, Rabat, Laracha en Tetuan: daar waren
'er zelfs te veel; door eigen drift belemmerden zy zich zelven. De Keizer
vermeerderde, van tyd tot tyd, de Belastingen, hoopende hier door zyne inkomsten
te verbeteren; doch die verdrukking hadt eene tegenoverstelde uitwerking. De
Koophandel, in deezer voege belast, sloeg aan 't kwynen.
De Keizer besloot, om 'er een nieuw leeven aan by te zetten, zelve Koopman te
worden; dit strekte tot vermeerdering van 't kwaad: want het vermeerderde
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het bedwang. Verpligt hunne waaren te verkoopen, en andere goederen in te koopen,
tot zulke pryzen, als het den Despoot behaagde vast te stellen, werden de Kooplieden
alleen zyne Factors, en vonden zich genoodzaakt, om te gaan van haven tot haven
in zyn ryk, welke het hem behaagde aan te wyzen, als hem best schikkende, of
waaraan hy de eigendunklyke voorkeus gaf.
Hier door werd de Handel gestremd. De Landbouwer en de vreemde Handelaar,
geen vrugt van zyn arbeid of vlyt trekkende, en buiten staat, om aan 't dwingend
gezag wederstand te bieden, werden geheel moedloos; de Landen bleeven
onbebouwd, de Markten verlaaten, en van de veelvuldige Handelhuizen, op de kust
van Marocco, zyn 'er nauwlyks zes overgebleeven. Te Mogodor vereenigd, en
gewoon aan de veranderingen des Staatsbestuurs, moeten zy egter worstelen tegen
de plaageryen, veroorzaakt door den geest van belang, en die, nu eens toe dan
eens afneemende, geene zekerheid overlaaten.

Leevensberigt van den heere Isaak Iselin, Doctor in de Regten en
Raadschryver te Basel.
(Ontleend uit zyne Leevensbeschryving, voor den vyfden Druk, van zyne
Geschiedenis der Menschheid.)
Te Basel zag ISAAK ISELIN, op den zeventienden van Lentemaand des Jaars
MDCCXXVIII, het eerste leevenslicht. Zyne Ouders leefden in ruime omstandigheden.
Zyn Vader was een Koopman, by diens veelvuldig van huis weezen, droeg zyne
deugdzaame Moeder de zorge voor zyne Opvoeding; maar de te verregaande
schroomagtige zorgvuldigheid, met welke zy haaren Zoon opkweekte, deedt hem
eene hebbelyke beschroomheid krygen. De Heeren LINDER en BIRR waren de eerste
Leermeesters, die hem eenige kundigheden in de Weetenschappen inboezemden.
De wydklinkende naamen van SIMONETTI, HALLER, GESNER en MOSHEIM, lokten hem
na Gottingen: waar hy de Lessen bywoonde van SCHMAUS, BOEHMER en KAHLE, en
in naauwe vriendschapsverbintenis tradt, met den Geneesheer ZIMMERMAN, en de
Heeren JENNES en TSARNER van Bern.
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De Hoogleeraar SCHMAUS deedt in hem het denkbeeld opkomen, om het openbaar
Regt der Vereenigde Cantons tot een stelzel te brengen, en in den Jaare MDCCLI
gaf hy 'er een stuk van uit, onder den sytel van Tentamen Juris Publici Helvetici,
dienende tot een stelling, welke hy verdeedigde by het beklimmen van de
waardigheid van Doctor in de Regten; 't vervolg is nooit gedrukt.
Tot die waardigheid bevorderd, deedt hy eene Reis na Frankryk. Te Parys bezogt
hy druk de Koninglyke Boekery, en maakte kennis met veele Geleerden. By zyne
wederkomst verzamelde en bereidde hy de stoffe tot zyne Wysgeerige en
Staatkundige Werken; maar, in den Jaare MDCCLIV, tot Lid van den grooten Raad
gekooren zynde, moest hy deezen Letterärbeid staaken. - Op eene Reize na Zurich,
bezogt hy BODMER, BREITINGER, GESNER, HIRZEL en andere jonge Heeren van het
eerste vernuft, die hy tot zyne vrienden maakte. Korten tyd naa zyne t'huiskomst,
(*)
gaf hy in 't licht zyne Droomen van een Menschen Vriend . De gewigtige bediening
van tweeden Raadschryver ontnam hem bykans al den tyd tot de Letteroefeningen.
De veelvuldige bezigheden aan deeze post gehegt, de bezendingen en de
raadpleegingen, die hem veel schryvens afvorderden, lieten hem weinig tydruimte
over, en het algemeen nut kon hem alleen overhaalen, om heilzaame hervormingen
voor zyn Vaderland aan 't licht te brengen. Deeze afzonderlyke stukken zyn met
verscheide andere Wysgeerige en Staatkundige Verhandelingen te voorschyn
gekomen. Eindelyk vervaardigde hy zyn meest bekookt en volkomenst werk, waar
(†)
aan hy, van zyne jeugd af, bezig geweest was: De Geschiedenis der Menschheid .
Dit was echter 't laatste werk zyner penne niet, op 't zelve volgde zyn Dagboek der
Menschheid. De meesten kennen genoegzaam deeze diepzinnige Schriften van
een algemeene

(*)

(†)

Deeze Droomen van een Menschen Vriend zyn, in den Jaare 1780, met aanmerkingen
voorzien, in 's Gravenhage, by I. van Cleef uitgekomen. Wy hebben 'er een aanpryzend berigt
van gegeeven, in onze Algem. Vaderl. Letteroeff. II D. 1 St. bl. 263.
Dit Werk is in 't Nederduitsch, te Amst. by J. Weppelman, naar den vierden Druk vertaald,
uitgegeeven, 1783. Zie onze zeer gunstige beoordeeling, Algem. Vaderl. Letteroeff. VI D. 1
St. bl. 340, 520.
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nutheid, waar in de welverlichte Menschenvriend, door de fakkel der onbeschroomde
waarheid voorgelicht, altoos spreekt.
Een staal zyner edelaartige denkwyze, en zyner onvooringenomene Waarheids
liefde, mogen wy ontleenen uit het Voorberigt zyner Droomen van een Menschen
Vriend. ‘De betragting,’ schryft hy, ‘over het geluk, 't welk het verband en de
betrekking der Maatschappye, aan den Mensch kan doen genieten, maakte, van
myne jongste jaaren af, het streelendst voorwerp, en het uitmuntendst gedeelte van
myn vergenoegen uit; en, onder alle Schryvers, waren zulke my altoos het waardigst,
by wien ik, over dit gewigtig Onderwerp, eene gegronde onderrigting krygen kon.
Ik had reeds een groot gedeelte deezer Schryveren geleezen, en ik geloofde, dat
'er, voor hunne Naavolgeren, weinig meer over bleef, dan de waarheden, door hunne
Voorgangeren ontdekt, te verzamelen, te schikken, en op alle mogelyke wyzen uit
te dosschen, ten einde dezelve, naar den smaak, en naar de bevatting van alle
soorten van Leezeren, in het aangenaamste licht te vertoonen, wannneer een zeer
bekwaam Man, my met eenige der voornaamste Autheuren, onder de zogenaamde
Fransche Oeconomisten, bekend maakte. De duisterheid deezer Schriften wederhield
my nogthans lang aan de daar in vervatte waarheden billyk regt te verleenen; of,
om beter te zeggen, die duisterheid verhinderde my lang, dezelve te kunnen
begrypen. De drift, waar mede eenige Voorstanders deezer waarheden de
Ontdekkingen hunner Leeraaren aanpreezen, scheen my ook toe meer naar ydele
grootspraak te zweemen, dan naar den weezenlyken pryswaardigen yver, welke
edeldenkende geesten bezielt, voor de waarheden, welke kennis zy tot het waar
Geluk van het Menschlyk Geslacht noodzaaklyk oordeelen.
Tot myn Geluk, egter, vielen my eenige jaaren laater, de Ephimerides du Citoyen
in handen. Ik vond daar in de verhandelde deelen der Huishoudelyke Kennis zo
klaar, zo bondig, en met het gevoel van myn hart zo overeenstemmende, dat ik
terstond het besluit nam, de Gronden, op welke de Schryvers der Ephemerides
beweerden hunne Stellingen gebouwd te hebben, nogmaals te onderzoeken, en
werd, by dit op
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nieuws herhaald onderzoek gewaar, dat my 't zelfdo wedervaaren was, wat aan alle
de Tegenstreeveren derzelven schynt wedervaaren te zyn; te weeten, dat ik voorheen
eenen geheel anderen zin daar aan gegeeven had, dan die was, welke zy wezenlyk
bevatteden. Zo ras nu de wolken verdreeven waren, welke my verhinderd hadden,
de Leeringen deezer wyze Mannen in derzelver waare daglicht te beschouwen,
vond ik nieuwe kennis, waar ik te vooren meende slegts herhaaling te vinden van
't geen door verscheide Duitsche en Engelsche Schryvers reeds voor lang gezegd
was; waarheden, daar ik te vooren slegts dwaaling en spitsvindigheid meende te
ontdekken; en aldaar, waar ik eerst Stellingen meende te zien, die voor de Vryheid
en het Geluk van het Menschlyk Geslacht zeer gevaarlyk waren, ontdekte ik, in
tegendeel, zulke, die de Regten van het Menschdom meer bevestigden dan alles
wat ooit van de yverigste verdeedigers daar van verrigt was.
(*)
De onderrigting, wegens de Zuivere Opbrenging , die zo natuurlyk is, en die
nogthans vóór den Heer QUESNAI niemand ontvouwd, of ten nutte gemaakt heeft,
scheen my voornaamlyk de gewigtigste ontdekking te zyn, welke ooit in de
Huishoudelyke kennis gedaan was, en de Uitvinder was in myne oogen 't geen
NEWTON is in die eens Wiskunstenaars. Zy scheen my toe over alle Huishoudelyke
Begrippen een licht te verspreiden, waar voor alle de duisternissen verdwynen
moesten, door wier beneveling de Onweetenheid, de Baatzugt, en de trotsche
Eergierigheid aan het Menschlyk Geslacht oneindige onheilen veroorzaaken. Maar
boven alles verrukte my dit geheele Leerstelzel. dewyl het met eene zo klaare
bondigheid de bronnen der Huishoudelyke Elenden ontdekt, welke zich thans op
eene blykbaarste wyze in de Menschlyke Maatschappy openbaaren; dewyl het op
de overtuigendste wyze aántoont, dat, alleen door de afschaffing van alle Willekeurige
Wetten en Inrigtingen, en slegts door de herstelling der Natuurlyke Orde, de
Menschlyke Maat-

(*)

Het Voordeel van een voortbrengenden Arbeid, na aftrek van de daartoe aangewende
onkosten, noemen de Oeconomische Schryvers, Zuivere Opbrenging, Zuivere Inkomst,
Zuivere Oplevering of het Nette Provenu.
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schappy van die Elenden kan bevryd worden; - dewyl hy tot deeze herstelling de
wyze onderrigting der Grooten des Volks, en de uitbreiding der Waarheid, als het
werkzaamst en eenigst regtvaardig middel, aanpryst - en dewyl het alle
gewelddaadige Maatregelen in Vorsten en Volken gelyklyk afkeurt. Ik vond eindelyk,
dat hetzelve met de Zedelyke en Staatkundige Grondbegrippen, welke ik voorlang
omhelsd had, byna in alle deelen overeenstemde, en dat ik, door middel van 't zelve,
my in staat gesteld vond, dwaalingen, die ik voor waarheden aangenomen had, te
verbeteren; waarheden, die ik slegts duister begreep, met duidlyke klaarheid te
erkennen, en aan het geheele Zamenstel myner Huishoudelyke en Staatkundige
Begrippen, meer lichts, meer orde, meer bondigheids, by te zetten.
Ik agtte het, derhalven, zo ras ik met dit stelzel meer bekend geworden was, een
myner grootste pligten te zyn, om terstond myne Staatkundige en Zedelyke
Begrippen, op nieuws, te toetzen; al het geene daar in valsch mogt zyn af te keuren,
en voor my zelven, als mede, zo veel in myn vermogen stondt, voor anderen, ten
meesten nutte aan te wenden, alles wat my myne betragtingen over ontdekkingen,
welke my zo gegrond en merkwaardig voorkwamen, geleerd hadden.
Myn vuurigste wensch is alle Menschen overtuigd te zien, dat de Deugd, de
Regtvaardigheid, en de Orde hun alleen gelukkig maaken kunnen; en dat ieder
bedryf, waar door zy hunne Zedelyke Volmaaktheid verminderen, de Regten van
hun Evennaasten verkorten, en iets verlangen of doen, het welk strydig is tegen de
Wetten van Orde en Billykheid, of het welk de zuivere Oplevering der voortbrengende
werken benadeelt, niet nalaaten kan hun ongelukkig te doen worden.’
Aan den Heer ISELIN is de Helvetische Societeit haar bestaan en aanwas
verschuldigd. Volgens zyn Plan, moest te Basel eene dergelyk Genootschap plaats
hebben ten voordeele der Kunsten en Weetenschappen; doch de Leden, die het
moesten uitmaaken, vereenigden zich met de Maatschappyen van Bern en Zurich.
Nogthans smaakte hy het genoegen, dat hy, in den Jaare
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MDCCLXXVII, in zyn Vaderland eene Societeit zag vormen, die nog bestaat, en in
weeligen bloei is.
In den Jaare MDCCLVI, tradt de Heer ISELIN in den Egt, en verwekte acht Kinderen;
hy telde vóór zyn dood reeds tien Kleinkinderen van drie gelukkig uitgetrouwde
Dogters. Zyn talryk Gezin maakte zyn voornaamste en aangenaamste Gezelschap
uit. Voor 't overige, was de Heer ISELIN niet alleen aan zyn Vaderland gehegt, en
brandde niet enkel van vuurige Liefde tot hetzelve, hy beminde, als een
Wereldburger, alle eerlyke Menschen, waar ook. In alle zyne verrigtingen straalde
eene zeldzaame onbaatzugtigheid door; weldaadigheid en edelmoedigheid waren
hoofdtrekken zyns uitsteekenden Characters. - Zyne zwakke staat van Gezondheid
kon hem op geen lang leeven doen hoopen, eene ongeneesbaare Waterzugt
verhaastte zyn dood, die den vystienden van Zomermaand des Jaars MDCCLXXXII,
voorviel.

Een voorzigtig en fraai character, in dat van Atticus voorbeeldlyk
geschetst.
‘Deelden wy onlangs onzen Leezeren de leerzaame bedenkingen mede van den
Heer KNOX, over die soort van Wysheid, welke bestaat in Inschiklykheid en
(*)
Welduiding, zonder eenig ander beginsel dan Eigenbaat , die zelfde Schryver, zo
kun dig in het doorgronden van 't menschlyk hart, schetst ons een voorzigtig en fraai
Character in dat van ATTICUS, 't geen wy thans, als zeer wel by het voorige voegende,
plaatzen.’
****
Weinigen, onder de oude Romeinen, hebben het toppunt van een volmaakt Character
zo naby beklommen als ATTICUS. By de edelste blyk en van verheeven Wysheid en
Milddaadigheid, voegde hy eene byzondere fraaiheid van Leevenswyze.
Dan onlangs heeft men zyne Nagedagtenis zoeken te bevlekken, en zich aan F
aamroof schuldig gemaakt. De Abbé ST. REAL zogt zyn Character al het schoone te
ontneemen, door de goede trouw van CORNELIUS NEPOS,

(*)

de

Zie IV

D. bl. 455.
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den Leevensbeschryver van ATTICUS, te betwisten. Ongelukkig voor ST. REAL is de
voornaamste plaats, welke hy uit CICERO aanvoert, om dien geschiedschryver
valschheid aan te tygen, handtastlyk bedorven, en bewyst, uit den blykbaaren
oorspronglyken zin te regt gebragt, niets tot dat oogmerk, gelyk de Heer MELMOTH
(*)
getoond heeft . De Abbé onderwindt zich, nogthans, om den beminnenswaardigen
ATTICUS te vertoonen als een die zich naer den tyd schikte, als een listig staatkundige,
wiens Wysheid meest bestondt in een schrander letten op zyne eige Persoonlyke
veiligheid.
De doorschrandere MIDDLETON heeft over dien Vriend van CICERO min gunstig
gesprooken, dan men zou hebben mogen verwagten. Hy geeft te kennen, dat de
Epicuristische beginsels van ATTICUS hem eene zelfzoekende Voorzigtigheid
inboezemde, geheel onbestaanbaar met de hartlykheid van waare Vriendschap.
Aan deeze voorzigtige, schoon met zeer loflyke zelfsinagtneeming, schryft hy toe,
dat 'er geen één Brief van ATTICUS werd uitgegeeven, schoon zestien Boeken Brieven
van CICERO aan ATTICUS de Naakomelingschap bereikt hebben.
Daar is, men moet het erkennen, oppervlakkig beschouwd, eene groote
schynbaarheid van onopregtheid in het gedrag van ATTICUS. Maar de Abbé ST. REAL
heeft al te voorbaarig het gunstig getuigenis, 't welk NEPOS van hem geeft, verworpen,
en MIDDLETON schynt al te zeer tegen hem vooringenomen, door eene enkele plaats
by SENECA. - Waar SENECA beweert, dat ATTICUS onbekend zou gebleeven zyn, hadt
CICERO hem niet bekend gemaakt. Dit kon waarheid weezen, zonder iets aan zyne
verdiensten te onttrekken. Hoe kon hy by die Naazaat bekend worden dan te gelyk
met de faam van zyn beroemden Vriend: naardemaal hy dat werkzaam deel niet
nam in staatkundige bedryven, 't welk iemand plaats in de Geschiedenis doet
verwerven, en hy geen Lettergedenkteeken tot bewaaring zyns roems oprigtte?
Indien, derhalven, het Character van CORNELIUS NEPOS zyn Tydgenoot, als
Geschiedschryver, kan opgehouden worden, zal de roem van ATTICUS onbeschadigd
blyven, wat men heden ten dage, om dien te bezwalken, moge zeggen. - Ter
beantwoording van den laster, dat NEPOS een gemeen Schryver was, dien men by
zyn

(*)

MELMOTH'S Essay on Cicero's Old Age.
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leeftyd weinig telde, mogen wy aanmerken, dat CICERO, volgens het berigt van
GELLIUS, dien NEPOS onder zyne gemeenzaame Vrienden rekende. Men zegt ook
dat zyne Landsgenooten van Verona hem een Standbeeld opgerigt hebben. Zyn
'er gebreken in eenige Schriften, die op zyn naam gaan, ze worden toegeschreeven
aan de inslanssingen van AEMILIUS PROBUS. Men erkent, dat zyn Levensverhaal van
ATTICUS zyn eigen werk is, en een proefstuk van een fraai opstel. CICERO spreekt
hoog van hem, CATULLUS en de beide PLINIUSSEN doen het desgelyks. Hy leefde in
denzelfden tyd met ATTICUS, en had hy eene bekende onwaarheid beweerd, de
algemeene stem van leevende Getuigen, die zeldzaam ligtgeloovig lofspraaken
aanneemen, zou hem gelogenstraft hebben.
Maar, gezag ter zyde gezet, zal men zeggen, dat de onbetwiste gebeurde zaak,
de nauwe verbintenis die ATTICUS hieldt met strydige Partyen, met CESAR en
POMPEJUS, met ANTONIUS en BRUTUS, met CICERO CLODIUS en HORTENSIUS, ten
onwederspreekbaaren bewyze strekt van eene zonderlinge maatiging of
dubbelhartigheid. Doch hier uit zou ik liever het tegenovergestelde afleiden. Zyne
Vriendschap met de grootste Mannen van zynen tyd, welke ook hunne Staatkundige
verschillen mogten weezen, doen eer aan zyne gemaatigdheid en braafheid. Hadt
hy zich in Partyschappen gemengd, geen kunststreek zou hem beveiligd hebben
voor de haat van eenige der Partyen, en eene daarop volgende verbanning. Was
hy laag, kruipend, en een draaijer geweest, allen zouden zy hem eenpaarig veragt
hebben. Zy, die in alles voor het overige verschilden, hadden gewis zamengestemd,
om een Man ten toon te stellen, wiens snoodheid veragting verdiende, en wiens
invloed niet groot genoeg was om inschiklykheid te regtvaardigen. De waarheid der
zaake schynt, dat hy verheeven was boven de bekrompene inzigten van Partyschap.
Zyne algemeene Menschlievenheid was sterker dan zyne byzondere verbintenissen,
en in zyne warme deelneeming in de uitmuntenheid zyner Vrienden, zag hy de
gebreken, die hunne verbittering tegen elkander veroorzaakten, over 't hoofd. Schoon hy op een afstand van de Hoofdstad verwyderd leefde, en zyn invloed, zo
hy dien eenigzins had, niet verkoos te doen gelden, was nogthans zyne persoonlyke
waardigheid zo groot, dat hy, in zyne handelingen met CICERO en de aanzienlykste
Mannen van zyn tyd, nooit
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inkomt als een mindere. Zy schynen, in de daad, hem bejegend te hebben met een
ongemeen ontzag, en hy blykt die weezenlyke waarde bezeten te hebben, die uit
waare wysheid en deugd gebooren wordt, en geen kunstenary of uiterlyk vertoon
kan te wege brengen.
Dat hy Vriendschap met hun aankweekte, en hun alle goede diensten deed, welke
Menschliefde, door oordeel bestuurd, kon toebrengen, is waarheid. Maar wy weeten,
dat hy de Gelukkigen alleen niet vleide. Aan de zodanigen, die zyn bystand
behoefden, en minst in staat scheenen om hem wedervergelding te schenken,
bewees hy ze het gereedste. Hy beschermde de Vrouw, en het Gezin van ANTONIUS,
als deeze in de diepste laagte gedompeld lag, en maakte Geldgeschenken over
aan BRUTUS toen deeze zich in verlegenheid en behoefte bevondt.
Overgegeeven aan de Letteren, en aan alle Oefeningen die den Geest beschaaven
en verheffen, werd hy aangebeden te Athene, waar hy eene veilige wykplaats vondt
om den storm der Partyschappe te ontwyken. Zyn staat te deezer Stede was in de
daad benydenswaardig. In het middelpunt van Smaak en Geleerdheid, met een
Oordeel, 't welk hem in staat stelde om de beste voortbrengzels te kiezen en te
smaaken, bemind by allen, die hem omringden; aangezogt door de Grooten, sleet
hy zyn tyd te Athene, in de rust van een verfynd Epicurist. Zyn vertrek van daar
verwekte openbaare droefenis, en de smert, die dit oordeelkundig volk over zyn
heengaan voelde, doet hem grooter eere aan dan een Zegepraal.
ATTICUS, schoon een Man van Smaak, van Geleerdheid, en in gewigtige
betrekkingen staande, vondt nogthans niet beneden zich te letten op zyne
Huishoudelyke belangen. Zyne schikkingen in zyne Familie waren, in de daad,
zonderling; doch zodanig als zy eenen Wysgeer voegden. Alle zyne Dienstboden
konden voor hem leezen, en schryven. Hy was, zegt NEPOS, in zyn doen fraai, maar
niet grootsch; mild, doch niet kwistig. Het ongemaakte schoon van keurige netheid
was eer zyne bedoeling, dan het vertoon van schatrykheid.
Een zeer onderscheiden en loflyk deel van zyn Character was zyn verregaande
afkeer van bedrog. Hy schrikte voor leugentaal; eene byzonderheid, die de
beschuldiging van Dubbelhartigheid zeer onwaarschynlyk doet worden. - Dat hy
zich luttel bekommerde over de ongelukken van zyn Vriend CICERO, moet zo zeer
niet toe-
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geschreeven worden aan mangel van opregtheid, dan wel aan iets blykbaar zwaks
in CICERO zelve. En misschien klaagde CICERO zonder genoegzaame reden: want
tegenspoed valt ligt klagtig.
De Goedheid zyner gesteltenisse vertoonde zich in de standvastigheid zyner
aankleevingen, en het genoegen, 't welk hy schiep in Weldaadigheid te oefenen:
doch blonk deeze nergens beminnelyker uit dan in zyn gedrag, als Zoon en Broeder.
Zyne Moeder bereikte een negentig jaarigen ouderdom, en hy was gewoon met
een byzonder genoegen te verhaalen, dat de eensgezindheid tusschen hem en die
eerwaardige Matrone door geen enkel oogenblik van verschil was afgebrooken; hy
roemde desgelyks op de bestendige liefde, tusschen hem en zyne Zuster.
ATTICUS stierf hoog bejaard. Doch het is te bejammeren, dat hy, naa een lang
leeven, zo volmaakt als de onbygestaane Rede het kan brengen, zyn dood
verhaastte, door het gebruik van voedzel te weigeren, om het wederkeeren van een
pynlyk ongemak te vermyden. Hy handelde bestaanbaar met de beginzelen van
EPICURUS, die pyn voor het grootste kwaad hield. Een ziel, gelyk de zyne, zou de
eerste geweest zyn, om zulke dwaalingen te laaten vaaren, hadt hy in een laater
Eeuw geleefd, en een Leerling geweest van een grooter Wysgeer dan EPICURUS.
Zo als CORNELIUS NEPOS met zyn penseel hem afgemaald heeft; levert hy een
schoon portrait op. En kan ik geene nuttigheid vinden in die soort van naspeuringen,
welke strekken om een verheeven Character te verlaagen. Hoe meer voorbeelden
van Menschlyke uitmuntenheid, hoe loflyker en voordeeliger voor de Menschlyke
Natuur. Waarheid, in de daad, moet, in alle gevallen, zorgvuldig worden opgespeurd:
doch wanneer dezelve reeds blykt vastgestrikt te weezen aan de zyde der Deugd,
is die rustlooze bezigheid van geleerd onderzoek, welke de grond daar van tragt te
ondermynen, niet alleen onvoegelyk; maar misdaadig.
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Edelmoedigheid van Hyder Aly.
(Uit de Censeur Universel Anglois.)
Aan de oevers van de Tweed, die Engeland en Schotland van een scherdt, woonde
de Heer MELVIL op een voorouderlyk Landgoed: van genoegzaame middelen
voorzien, om na geen meer te haaken, en door geen eerzugt gedreeven om hooger
rang te beklimmen. Zyne Egtgenoote was met hem van gelyken staat; zy bezaten
beide dezelsde geestneiging, dezelfde gevoelens, denzelfden smaak. De Heer
MELVIL voegde, by een grooten voorraad van kundigheden, veel goedhartigheids;
de Lieden in de nabuurschap zagen hem aan als hun Vader; hy was de Scheidsman
in hunne geschillen, dewyl zy niemand kenden die 'er verstandiger en braaver over
oordeelde.
Hy had een Zoon en eene Dogter. De Jonge Juffrouw MELVIL beminde haaren
Broeder zo zeer als zy van hem bemind werd; zy sleeten de eerste leevensjaaren
in die onderlinge toegenegenheid, de zuiverste van alle, om dat ze de belangloosste
is. Haar Broeder was haar Vriend, haar Medgezel, haar Leidsman in de
Landwandelingen; zy was, op haare beurt, de vertrouwde van zyne kleme geheimen,
zyne Raadgeefster als hem eenige ongelegenheid overkwam, en zyne Toevlugt
wanneer het hem niet naar den zin ging. Men moet een Broeder gehad hebben als
de jonge Heer MELVIL, of een Zuster als de jonge Juffrouw MELVIL, om te kunnen
begrypen, hoe groot hun onderling genoegen was in die jaaren van onschuld. Hunne
harten vonden zich in den juisten middelstand, tusschen Liefde en Vriendschap;
niet deelende in de onvolmaaktheden van de eene, noch in de vervoeringen van
de andere.
De jonge MELVIL toonde reeds vroeg eene geaartheid te bezitten, weinig strookende
met de stille en bedaarde leevenswyze zyns Vaders. De Eerzugt woelde in zyn hart,
en bestreed onophoudelyk alles wat zyn Rede daar tegen inbragt. Zy zegepraalde;
hy was niet langer meester om zyne verkiezing tot het Krygsmans leeven te
wederstaan. Hy smeekte zyn Vader om een Krygsbediening te koopen; hem
biddende al het overige zyner Middelen voor zyne Zuster te bewaaren.
Dit was het beginzel der jammeren des geheelen Gezins. De Moeder, reeds ziek,
kon het denkbeeld der gevaaren, aan welke een Zoon, zo teder bemind, zich zou
blootstellen, niet verdraagen. - Zy stierf. - De Vader, door droefheid overmand,
scheen haar in 't graf te zullen volgen. De jonge MELVIL, door dit alles op 't diepst
getroffen, kon dit tooneel niet verdraagen. Hy dagt zyne zugt tot het Krygsmans
leeven afgelegd te hebben, en betuigde een stut van 's Vaders Ouderdom te zullen
weezen.
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De Zoon eener Weduwe, die in de Nabuurschap, van tyd tot tyd, op het Land haar
verblyf hieldt, was zyn Boezemvriend. De nabyheid der wooningen had tusschen
de beide Familien eene gemeenzaame verkeering veroorzaakt. De Capitein H****
de Vriend des Broeders, werd welhaast de Minnaar van de Zuster. Hy bezat een
voorkomen, een houding, een gestalte, en een Character, bekwaam om een hart,
veel meer op zyn hoede dan dat van de jonge Juffrouw MELVIL, te vermeesteren.
Hy ontdekte gereed, welke vorderingen hy maakte op eene sterkte, door geen kunst
verdeedigd. Zy bedoelde niets dan 't geen eerlyk was, en zy oordeelde aan zyne
edelmoedige gevoelens niets te moeten weigeren.
Eenige maanden verliepen 'er in deeze verkeering zo vol bekoorelykheid, of liever
in eene bedwelming van vergenoegen, door niets gestoord dan door de vrees, dat
'er iets mogt gebeuren, 't welk die vreugd verbitterde. - Dit heilloos oogenblik kwam.
- Op zekeren dag in de voorkamer treedende, vondt zy haar Vader en Minnaar by
een. Vertwyfeldheid, aan wanhoop grenzende, was op 't gelaad des laatstgemelden
geschilderd, en hy verstomde op 't gezigt van zyne Beminde. Mejuffrouw MELVIL,
door dit vertoon getroffen, kon, op haare beurt, geen woord spreeken. De Vader
maakte een einde aan dit treurig stil tooneel; zeggende: ‘MARIA, myne Dogter,
Capitein H**** moet ons verlaaten....’ Zy verstondt niets meer, en viel in zwym.
Weder tot zich zelve gebragt, vindt zy haar Minnaar aan haare zyde gezeten, die,
haare hand drukkende, en haar met oogen vol liefde en tederheid aanziende, te
gemoet voerde. ‘Lieve MARIA, wy moeten voor eenige oogenblikken scheiden; dan
het is om vervolgens elkander met meer genoegen weder te zien, en langer. Myn
Koning roept my, en het Vaderland wil dat ik gehoorzaame. Myn Regiment heeft
last gekreegen om na Indie te vertrekken; pligt en eer gebieden my te
gehoorzaamen.’
Deeze woorden waren een donderslag voor de maar al te gevoelige MELVIL.
Geheel in droefenisse gedompeld, zag zy zich zelve aan voor de ongelukkigste aller
schepzelen. Zy poogde te spreeken; maar de Capitein, zyne eigene kragten
wantrouwende, vlood het huis uit, en behaalde op de Liefde een zegepraal, die een
oogenblik vertoevens de Liefde op zyn eer en pligt zou hebben doen behaalen.
Het beevend oog van Mejuffrouw MELVIL volgde den heengaanden Minnaar, zo
lang de traanen en de afstand zulks wilden gehengen. Alle de poogingen haars
ongelukkigen Vaders, om haar te vertroosten, waren nutloos: de beloften, de eeden
haars Minnaars, de hoop van hem welhaast weder te zien, alles mogt niets baaten,
alles verdween op de herdenking van het verlooren geluk. Zy verviel tot eene
onaandoenlyke zwaarmoedigheid; nieuwe rampen wekten haare gevoeligheid weder
op.
't Was haar Broeder, haar geliefde Broeder, die dezelve haar berokkende. Meer
dan ooit vervoerd door de begeerte tot den
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Krygsdienst, had hy, buiten weeten van zyne Familie, onder het Krygsvolk der
Oost-Indische Maatschappye eene plaats verzogt, en bekomen. Zyn Vader deed
vergeefsche poogingen op zyn verstand, zyne Zuster op zyn hart, hy bleef onwrikbaar
by 't eensgenomen besluit. Hoe sterk overmeesterd, moet de trek ten Krygsdienst
weezen, daar zy, den Mensch een drift inboezemende, om zyne Natuurgenooten
te verdelgen, in hem de tederste gevoelens der Natuure verdooven!
De oude Heer MELVIL, tegen de keus zyns Zoons niets vermogende, liet ze zich
welgevallen, droeg zorge om het noodige tot de reis van zyn' Zoon gereed te maaken,
en deed alles voor hem, wat zyne middelen gehengden. Zyn laatste raad by 't
afscheid liep op deezen zin uit.
‘Myn Zoon! gy vertrekt na het allergevaarlykst Land: dewyl het dat Land is, waar
de Ondeugden, zo gy ze hebt, het meeste gemak vinden, en waar de Deugd, welke
gy bezit, het meest te stryden heeft. Hier houdt de Wet, indien gy struikelt, u als aan
den leiband; daar hebt gy geen steun dan in u zelven. In die heillooze Gewesten,
is het kwaad reeds boven de hulpmiddelen aangegroeid, zo 'er hulpmiddelen komen.
Hoe zuiver ook de beginzels mogen weezen van ons Bewind aldaar, het wordt
noodwendig toevertrouwd aan lieden, die, het Vaderland verlaatende, niets ten
oogmerk hadden, dan het voldoen aan hunne baatzugt; zy zyn te onvermoeider
daar mede bezig, en werken te geruster, dewyl zy beschermd worden door een
gezag, hooger dan de aanprikkelingen der gierigheid. O myn Zoon! dat de Eer uw
eenige Gids zy, en dat het genoegen, om getrouw te weezen aan de Deugd, uwe
eerste belooning zy! - Wagtl u van immer te gelooven, dat strengheid of geweld u
veroorlofd zy tegen Menschen, om dat zy van u in kleur verschillen. Laat het aan
de Wysgeeren over uit te pluizen, welke de graaden van verstand zyn, die de
verschillende Geslachten van Menschen onderscheiden. Wat u betreft, myn Zoon!
indien het uwe dat der Negeren en Indiaanen overtreft, bedient 'er u van, om u te
doen hoogagten, door het loflyk en edelmoedig gebruik, 't geen gy 'er van maakt. Uw voornaamste pligt zal weezen den Koophandel van uw Vaderland te handhaaven,
tegen den hoon der mededingeren, of tegen de Indiaansche Volken, die de
voordeelen des Handels, niet op den regten prys weetende te schatten, denzelven
zoeken te verwoesten. 't Is, derhalven, om te beschermen, niet om moord en
verwoesting aan te regten, dat gy uw Vaderland gaat dienen. Uwe wettige
bezoldingen moeten genoeg weezen voor uwe behoeften, en, indien uw goed gedrag
u tot een hooger rang verheft, zult gy in uw Vaderland wederkeeren, om een
genoeglyk leeven te slyten, gestreeld door de eer van het uwe toegebragt te hebben,
aan de Magt uwer Medeburgeren, in een Land, waar in men u zegent, wegens uwe
regtvaardigheld, en met de
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voldoening van troost gegeeven te hebben, aan uwen ouden Vader, die aan een
Menschenvriend het leeven gaf.’
Nauwlyks had de oude MELVIL deeze aanspraak geëindigd, of de standvastigheid,
dus lang betoond, verliet hem. Het vertrek zyns Zoons deed hem voor alles
ongevoelig worden, en zyn hatteleed verdubbelde op het gezigt van het hartzeer,
't welk zyne Dogter verteerde. Welhaast bezweek by onder den last des
ongenoegens; hy stierf, en liet de ongelukkige MARIA aan zichzelve over. - Binnen
kort verliet zy eene plaats, van welke zy alles, wat haar op deeze wereld dierbaar
was, had zien verdwynen, en begaf zich na eene oude Tante, in eene nabuurige
Stad. Wel verre, van daar eenige verzagting in haar leed aan te treffen, vondt zy 'er
een nieuwe bron van bitterheid geopend. Ik zal geen Characterschets van deeze
Tante geeven, zy droeg een van die Characters, welke men zo menigmaal
afgeschilderd heeft, en waar van de oorspronglyke maar al te veel in de Maatschappy
zich voordoen. Ik zal alleen optekenen, dat Mejuffrouw MELVIL, naa twee volle jaaren,
alles wat men kan lyden van de bitsheid eener oude ongetrouwde Dame, verdraagen,
en veele belachlyke partyen, welke zy haare Nigt wilde doen aangaan, van de hand
geweezen te hebben, eindelyk tyding uit Indie kreeg. Haar Broeder was steeds op
haar bedagt, haar Minnaar leefde alleen voor haar, en beiden, bezield met een trek
om haar gelukkig te maaken, hadden zy de dapperste daaden volvoerd, en het
vooruitzigt, om schielyk een ruim bestaan te hebben. Zy drongen haar op 't sterkste
om over te komen, en in hun geluk te deelen.
Haar toestand was zodanig, dat het geen by andere eene onberaadenheid en
dwaasheid zou geweest zyn, by haar eene noodzaaklykheid geworden was. Zy had
eene schuilplaats noodig, en kon zy een veiliger vinden, dan by eenen Broeder,
jalours op haare eer, en by een edelmoedig Minnaar, wiens oogmerken zy zonder
misdaad niet mogt verdenken? Haare Tante stemde gereed in haar vertrek toe. Zy
begaf zich na Indie scheep, van ééne Dienstboode vergezeld.
Naa een lange en verdrietige reis, op welke egter de heusche behandelingen des
Capiteins haar de slegte haarer Tante deeden vergeeten, kwam zy te Madras, waar
zy de verlangde belooning der uitgestaane moeilykheden vondt, een tederhartigen
Broeder, en een getrouwen Minnaar.
Deeze twee jonge Krygshelden, door den nauwsten band van vriendschap aaneen
verbonden, hadden nauwlyks het genoegen gesmaakt; de een om eene hartlyk
beminde Zuster aan zyn hart te drukken, de ander om eene zo lang gewenschte
Minnaresse te omhelzen, of zy kreegen last om op te trekken, in een Krygstocht
tegen HYDER ALY. Zy wilde noch Broeder, noch Minnaar, verlaaten, en volgde deezen
na Arcot. Daar was het, dat zy den laatsten slag haars lots verwagtte. Naa een
hardnekkig gevegt, werden haar Broeder en Minnaar Krygsge-
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vangenen van den Indiaanschen Overwinnaar; zy zelve werd gevat, en na het Serail
gebragt.
HYDER ALY oorloogde, gelyk meer andere Helden; hy paarde vermaak met
verwoesting, liefde met bloedvergieten. In eene dier oogenblikken, waar in hy van
de eene drift tot de andere overging, tradt hy in de Tent van Mejuffrouw MELVIL. Het
gezigt eener jonge Dogter, gebooren in eene dier Gewesten van Europa, waar de
Zeden aan de ziel een sterkte van Character geeven, die, zich buitenwaards
vertoonende, aan de Schoonheid een overmeesterende houding byzet, was een
nieuwe vertooning voor den Indiaanschen Vorst. Mejuffrouw MELVIL zat met het
hoofd voorover geboogen: haar opgeslagen schoone oogen zwierven in 't wilde, en
traanen, haars ondanks haar ontglipt, bevogtigden haare wangen. HYDER ALY, van
verwondering getroffen, scheen haar beevende te naderen. - ‘Schoone jonge Dogter,’
vroeg hy, ‘welke zyn uwe rampen? waarin “bestaat uw hartzeer?” - Edelmoedige
HYDER,’ was haar antwoord, ‘Myn Minnaar en myn Broeder zyn beiden uwe
Gevangenen, oordeel over mynen ramp...!
Op 't eigen oogenblik rees HYDER ALY, die zich aan haare voeten gezet had, over
einde, riep een zyner Officieren; zeggende: ‘Ga na Arcot, gy zult, aan de Oost-poort,
twee Engelsche Officieren, in de gevangenis vinden, maak hunne ketens los, geef
hun al het noodige, en breng ze hier in myne Legerplaats.’
De Boode van HYDER ALY vondt de twee Vrienden in een kerker, zittende op den
grond by eene kleine scheur, door den ouderdom in den muur gekomen, en door
welke zy het eenig daglicht ontvingen. Zy spraken zamen over de verdwaasde keus,
die hun van hunne Familie afgescheurd, en, naa het doorstaan van zo veele
gevaaren, in eene allerjammerlykste gevangenis geworpen had, terwyl het voorwerp
van beider tederheid zich in het Serail van een Indiaanschen Vorst bevondt. Hunne
harten waren geheel droeffenisse; deeze had dezelve zodanig vermeesterd, dat de
Boode van HYDER ALY geene beweeging van vreugde, geen flikkering van hoop
zelve, baarde. Zy volgden deezen, en begaven zich na de Legerplaats.
HYDER ALY, van hunne aankomst verwittigd, beval, dat zy in de Tent der Engelsche
jonge Juffrouw zouden gebragt worden, hy verscheen 'er zelve onmiddelyk, en,
zonder hun tyd te geeven om eenigzins te bedaaren van de onverwagte gesteltenis,
waar in zy zich bevonden, sprak hy: ‘Ik schenk u beiden uwe Vryheid; en aan u,
schoone Europische Maagd, geef ik een Broeder en een Egtgenoot. Neem gy haar,
Jongeling, met volkomene gerustheid; zy is nog meer deugdzaam dan schoon.
Weet, dat, onder de Asiatischen, Overwinnaars zyn, die by de zegepraal edelmoedig
kunnen weezen. Zy komt zo zuiver uit myne handen, als zy 'er in kwam:
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maar zegt aan uwe Landgenooten, dat 'er geen roemlyken dag voor HYDER ALY zal
weezen, dan de dag, op welke hy Indie van het juk der Europeaanen zal verlost
hebben!’
Ik moet hier de verdere beschryving staaken; hoe zou ik het oogenblik afbeelden,
waarin de Erkentenis de Edelmoedigheid zogt te overtreffen, en waarin het
gunstbetoon de verwagting zo verre te boven ging? - Verrukt over hunne
wedervereeniging, deeden die drie gelukkigen afstand van alles, wat hun weder
vaneen zou kunnen scheiden; de Huwelyksverééniging werd uitgesteld tot het
wederkeeren in Engoland, waar zy dezelve eerlang gelukkig vierden.

Characters, door eene dame geschetst.
(Uit het Engelsch.)
EUPHEMIA bezit een Hart, verheeven boven het bezef van uitmuntende Begaafdheden
te bezitten; zy zou beroemd weezen van wegen haar Vernuft, haare Kunde, en
gemaakte Vorderingen, was zy het niet van wegen haare Menschlievenheid. Zy
houdt zich dermaate by de Elendigen op, dat ze vergeeten wordt by de Geleerden,
en onbekend is by Lieden van naam. Met één woord, zy is te vrede met de
Goedkeuring weg te draagen, daar elke bekwaamheid, welke zy bezit, haar geregtigt
tot Bewondering. - Beminnelyke EUPHEMIA! men moet u kennen, om te gelooven,
dat 'er een zo uitmuntend weezen op aarde bestaat!
ARAMINTA, gy misneemt uwe Grilligheid van Hart voor Kieschheid van Smaak,
uwe verregaande Styfzinnigheid voor Standvastigheid in beginzelen, en uwe
ligtverstoorbaare Gesteltenisse voor tedere Gevoeligheid. - En wat is het, 't geen
gy voelt? Niet de verlegenheid der Elendigen - niet de uitmuntendheid van waare
Verdiensten - niet het welslaagen der Uitmuntenden - maar uwe eigene
Aangelegenheid. - Gy zegt my, niemand slaat haare Vrienden tederder gaade;
waarom? Niet uit hoofde van eenige verdiensten, welke zy bezitten; maar om dat
gy haar gevoelig oordeelt voor de uwe; als zy uwe Geestigheid pryzen, op uw wenk
vliegen, uw trots streelen, en alles tot uw gemak toebrengen. - Spreek my niet van
Aandoenlykheid, asgescheiden van Rede, Deugd, en Goedwilligheid; 't is de
Zelfzoekendheid van een zwakke Ziel, 't is de Tederheid van een kwalyk geplaatst
Hart.
ASPASIA bezit Edelmoedigheid, Eerlykheid, Waarheidsliefde, in dit alles munt zy
uit; maar derft de geschiktheid van ziel.
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welke Lieden, van deeze hoedanigheden ontbloot, kan verdraagen. - Zy is tot
grommens toe yverig in het goede - draagt den onwaardigen geen liefde toe, noch
heeft met hem eenig geduld - haare Liefdaadigheid gaat verlooren, als zy eene
weldaad bewyst, en haare Regtvaardigheid smoort in haaren yver ter hervorminge.
- ASPASIA! die geweldigheid van drift behoort niet tot de Deugd!
EUGENIS deed nooit eene goede daad, om dat dezelve regt was: voor hem was
het genoeg te voelen, dat de Natuur hem daar toe aandreef. Min Edelmoedig dan
Verkwistend, mag hy veeleer gezegd worden, weg te smyten, dan te geeven. Schoon het niet waarschynlyk is, dat hy zich zou wreeken als hy zich beledigd
voelde, is hy vredelievend, meer uit eene Zorgloosheid van Aart, dan Edelheid van
Geest; hy vergeet meer dan hy zynen vyanden vergeeft. - Liefhebbend, niet zo zeer
uit Menschlievendheid als uit Belang, brengt hy verligting toe aan de Elendigen,
zonder deel in hun jammer te neemen. Daar hy dus goed doet, zonder een geraakt
hart, en goedaartig is, zonder genegenheid, bemint gy hem niet om zyne Verdiensten,
maar om zyne Geaartheid.
DORICOURT bezit dat voorkomen, 't welk alleen in den ommegang met de beste
gezelschappen verkreegen wordt, en die soort van kundigheden, welke iemand, in
zodanige gezelschappen, byzonder aanpryzen. - Hy spreekt aartig over onderwerpen
van smaak; gaat by allen, behalven by de Oordeelkundigen, voor een Man van
vernuft; by allen, behalven de Kunstkundigen, voor een Liefhebber; by allen, behalven
de Geleerden, voor een Man van Letteren. - Voor elk eenigzins diepziend oog is
het openbaar, dat zyne Talenten zo oppervlakkig zyn, als zyne Ziel trots en zyn Hart
baatzoekend is; dat hy beleefd en verpligtend zien aanstelt; doch dat hy na u luistert,
niet om dat hy uw Oordeel pryst, maar uwe Bewondering bemint - dat hy uwe
Deugden verheft, om uw een goed gevoelen van zyne eigene te geeven - dat hy
goedaartig is, om allen te behaagen, en milddaadig, alleen om milddaadig te heeten.
DORICOURT! Gy zoudt wél leeven, indien gy bezorgde zo te zyn, als gy van u doet
spreeken.
ELVIRA mag eer gerangschikt worden, onder de uitmuntende en wyze, dan onder
de beminnelyke en volmaakte. Zy bezit meer Verstands dan Vernufts, meer
Geleerdheids dan Smaaks, meer Beginsels dan Gevoels; en schoon geenzins
ontbloot van Tederhartigheid, zal die liever Grootheid van Ziel mogen genaamd
worden. - Haar leevenslot vorderde al haare sterkte, getrouwd aan een Man zonder
Verstand, zonder Verdiensten, zonder Zeden, heeft zy haar geheele leeven besteed,
om hem van zyne ondeugden te rugge te brengen, en deeze voor 't oog der wereld
te bedekken. - Terwyl andere Vrouwen wegzinken onder de beuzelagtige te
leurstellingen, en hoog opgeeven van haare alles overtreffende Aandoenlykheid,
klaagt KLVIRA,
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met het grondigst bezef van Eer, met de keurigste onderscheiding van Regt en
Onregt, verwaarloosd en beleedigd, niet over de bitterheid haars bestaans, de
bedrieglykheid der aardsche vooruitzigten, of den staat der menschlyke dingen.
FLAVIA is een Weduwe van groot Vermogen, staat bekend voor Edelmoedig, en
Goedaartig, door haare Edelmoedigheid worden haare Afhangelingen losbandig,
en haare Dienstboden slof: haare Goedaartigheid geeft aan luiheid en ondeugd, 't
geen hadt moeten strekken, om verleegenen te redden, verdiensten te beloonen,
en vlytbetoon aan te moedigen.
PRISCILLA, haar Zuster, is van een geheel tegenovergesteld Character;
kwaadaartig, bits, wakker, vreezende dat haare Goedheid kwalyk besteed zal
worden, heeft zy tot nog niet gewaagd, die te betoonen; en dewyl het eens menschen
leeven vereischt, om de wezenlyke waarde te kennen van een behoeftig voorwerp,
bespaart zy haare liefddaadigheid tot haaren laatsten dag, en in haar Uitersten wil
heeft zy veele Legaaten besprooken aan eenige arme oude Vrouwen, die nu reeds
over de zeventig jaaren zyn.
MELISSA is een dier Vrouwen, die zich meer onderscheiden, door 't geen zy niet
hebben, dan door 't geen zy bezitten. Haare weezenstrekken zyn niet ontbloot van
regelmaatigheid, maar missen beminnelykheid; haare gestalte derft geen
evenredigheid, maar bevalligheid; haare stem is niet wanluidend, maar onbevallig.
Zy mag, in den uitgestrektsten zin, gezegd worden, alles geleerd te hebben; maar
dezelfde laage toon, op welken haar Character gestemd is, straalt door in alles wat
zy doet. Haare tekeningen, nauwkeurig en net voltooid, ontbreekt het aan kragt van
uitdrukking; haare vertaalingen, getrouw en niet oncierlyk, mangelt het aan geest;
desgelyks haare aanmerkingen, hoe zeer steunende op het geen zy door leezen
en goed gezelschap heeft opgedaan, aan belangrykheid.
ANTONIO is in de daad de ligtgeloovigste Man in de wereld. 't Is waar, als gy hem
een edelmoedig bedryf, een smertlyk geval, of eene slegte behandeling, u
overgekomen, verhaalt, hy schynt te twyfelen; doch 'er is geene vleiery ten zynen
opzigte, hoe grof en onaanneemelyk, of hy omhelst ze. Bewonder zyn Verstand,
(en nooit was 'er een verwarder,) spreek van zyne Deugden, (en niemand bezit 'er
minder,) verhef zyn gedrag, (en 't is altoos ongeregeld en bestraffenswaardig
geweest,) en gy kunt zeker zyn, waar van - van zyn Hart? - van zyn Beurs? Neen:
van zyn Oor!
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Het weeuwtje en haar minnaar.
Dat oude Weeuwtjes soms ook denken om te trouwen,
En zich daar toe bevoegd beschouwen,
Om reden, die ik thans niet onderzoeken zal,
Kan blyken uit dit klein geval.
Celinde, ryk en hoog bejaart,
Had eenen Winkel-Knegt, dien wy thans Dorcas heeten:
Een frisse jonge Knaap, dienstvallig uit den aart,
Doch van 't eenvoudige ligt wat te veel bezeeten.
Deez Knaap werd door zyn heusche Vrouw,
Na eenig tydverloop, zeer dikwerf sterk gepreezen,
Zelfs veelbeduidend sterk - schoon hy zulks voor zyn trouw
En yver dagt te weezen.
Het Weeuwtje, dien verkeerden waan
In haar geliefde Knegt niet kunnende gedoogen,
Sprak eind'lyk, onder twee paar oogen,
Hem dus eens openhartig aan.
‘Uw yver Dorcas! voor myn zaaken,
Uw wandel, uw goedaartigheid,
Behaagt my zo, dat ik u wil gelukkig maaken;
Als gy daar toe ook zyt bereid.
Gy weet volkoomen, hoe de zaaken met my leggen: Dat ik een Boerenplaats bezit
Met veertig morgen Land - behoef ik niet te zeggen:
Dat ik een Huis heb buiten dit En dit, zo als het is, geheel mag 't myne heeten,
Is ook iets dat wy beiden weeten.
Voorts - dat ik niemand weet nog kenn'
Waar aan ik 't minst vermaagdschapt ben,
En om geen bloedverwant dus iets behoef te laaten,
Hebt ge, in den laatsten tyd, my ook wel hooren praaten.
Nu - daar dit dan zo is - en gy
Van my word hooggeacht, om uw gedrag en zeeden,
Daar vraag ik thans, of gy, met my,
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Geneegen zyt in d'Echt te treeden?
Ik wensch het! - en gy word als dan
In eens een welgezeeten Man,
Die voor geen armoê hebt te beeven,
Die, vry van alle werk, gelyk een Heer kunt leeven.
'k Heb wel wat jaaren meer, doch 'k draag die met vermaak,
'k Ben zeeker jong van hart, en vrolyk van gedagten;
My dunkt dus, 't is ter deeg uw zaak,
En zult dit oogenblik met reên gelukkig achten.
Te meer nog - daar gy al het myn',
Als ik te sterven kom, volkomen zult behouwen,
Zo dat ge alleen zult meester zyn. Wat zegt gy Dorcas! hebt gy lust met my te trouwen?
Geef antwoord! ik verlang 'er na!’
De Leezer zegt ligt - dit was ja!
Dan zagt! de Eenvoudige zag ook op haare jaaren,
't Geen hem deed zwygen, en deed peinzen, als een mensch
Die keur heeft, doch die t nog niet eens is met zyn wensch,
En zich daarom niet durft verklaaren.
Dat hy, wanneer zy stierf, dan al haar goed bezat,
Was iets, dat veel bekoorings had;
Doch zo veel jaaren meer - daar lag ook aan gelegen!
Wat vreemdheid dus het wel te weegen?
Hy deed het - en dit lag deez' taal hem in den mond.
‘Ryk wierd ik door dit Echtverbond,
Maar hoe verschillen wy in jaaren!
Wat zou men zeggen van ons paaren!
En ging myn beste tyd niet heen!
Gy zeide wel, dat ik, alleen,
Als gy te sterven kwam, al wat gy hebt zou erven,
Maar - wanneer zult gy sterven.’?
PANDERS.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Proeve, over vermaak en pyn in deeze wereld, en onderzoek van
de onderscheide stelzels der wysgeeren, wegens dit onderwerp.
Self-Love and Reason to one End aspire;
Pain their Aversion, Pleasure their Desire:
But greedy That it's Object would devour;
This taste the Honey, and not wound the Flower;
Pleasure, or wrong, or rightly understood,
Our greatest Evil, or our greatest Good.
POPE, Essay on Man.

Pyn en Vermaak zyn de twee groote springveeren, welke de Natuur gebruikt heeft
om de aandagt der Ziele op te wekken, en de Zelf-liefde altoos op de wagt te houden,
tot het bereiken van het groote einde, onze Zelfbehoudenis. Dit Onderwerp verdient
onze opmerking, en het is ons onmogelyk onszelven een voegelyk denkbeeld te
vormen van de Menschlyke Natuur, of de oorspronglyke gesteltenis des
Menschdoms, zonder dit stuk te onderzoeken.
‘Indien deeze wereld (zegt de stoute en misnoegde Wysgeer,) ‘het werkstuk is
van een Algoeden Maaker, waarom was dan Pyn een der voorwaarden, op welke
wy het aanweezen ontvingen? Waarom was deeze niet van de Schepping
uitgeslooten? Stondt het niet in de Magt van deezen Algoeden Formeerder, in ons
geluk te voorzien, zonder de toevlugt te neemen tot dit jammerlyk hulpmiddel? En
strekt het tegenwoordig stelzel der dingen niet regtstreeks ten tegenspraake van
de Godlyke Goedheid?’
De naspeuring der Menschen heeft zich diep in deeze stoffe begeeven, en de
hoofddwaaling der Manicheen voortgebragt, die, zich niet in staat bevindende om
GODS Oneindige Goedheid overeen te brengen met de toelaating van eenig Kwaad,
hoe genaamd, de toevlugt namen tot het godloos denkbeeld van een anderen GOD,
of een twee-
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de Beginzel, 't geen zy evenmagtig stelden met het Goede; doch Kwaad van natuure
altoos de goedgunstige oogmerken van het Goede Beginzel tegenwerkende, en
gevolglyk de eenige oorzaak van al het Kwaad in de wereld.
Misschien hebben wy ons niet zeer te verwonderen, dat onkundige en driftige
Geestdryvers, tot eene spoorloosheid als deeze, oversloegen; maar dat een Man,
als de Heer BAILE, dat uitsteekend Vernust, die strenge Oordeelkundige, de
Verdeediging deezer aanstootelyke Godloosheid ondernomen, en beweerd hebbe,
dat dezelve gegrond was op bewysredenen, door al de kragt der Menschlyke Rede
niet om ver te stooten, is in de daad eene pooging van wysgeerigen Geest, ik zou
bykans zeggen van Wanhoop, die zich naauwlyks laat begrypen.
Ik zal in deeze Proeve eenige algemeene aanmerkingen voorstellen, die kunnen
dienen, en om der weetgierigheid, ten opzigte van de evengemelde vraagen des
stouten en misnoegden Wysgeers, te voldoen, en tessens de ligtvaardigheid en
valschheid van BAILE'S stelling aan te toonen.
Wanneer wy over des Menschen Natuur redenkavelen, moeten wy deeze drie
dingen nooit uit het oog verliezen. - Vooreerst, Dat hy een geschaapen weezen is,
daadlyk afhangelyk en bepaald in zyne Natuure. - Ten tweeden, Dat hy van eene
zamengestelde natuur is, bestaande uit Geest en Stoffe. - Ten derden, Dat hy als
een Redelyk weezen, bekwaam om met overleg en oogmerk te handelen, hier in
een staat van Beprocving gesteld is, waar zyne Deugd op de proeve gesteld, en
hem gelegenheid gegeeven wordt, om zynen Vryen Wil en Vryheid te gebruiken.
Nu, als een geschaapen, afhangelyk en bepaald weezen, is de Mensch daadlyk
onvolmaakt; en wy ontdekken klaar, dat wy verscheide graaden van volmaaktheid
derven, welke wy als mogelyk begrypen, en zelfs zien dat andere weezens daadlyk
bezitten.
Want, schoon, over het geheel genomen, de Mensch met de daad alle andere
stoflyke weezens overtreft, zullen wy, nogthans, wanneer wy zyn
Lichaams-vermogens afzonderlyk vergelyken met die van andere Dieren, bevinden
dat veele hem verre overtreffen. Hy kan, by voorbeeld, zich niet beroemen op de
sterkte van een Leeuw, op de vlugheid van een Hert, op de reuk van een Hond,
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of op het doordringend gezigt van een Arend; en, schoon wy hem zo volmaakt
veronderstellen, als het denkbeeld zyner natuure mag vereischen, kunnen wy
nogthans niet naalaaten eene betreklyke onvolmaaktheid in hem te ontdekken,
ontstaande uit de vergelyking welke wy maaken tusschen hem en hooger weezens,
of zelfs tusschen hem en mindere weezens, als wy derzelver vermogens afzonderlyk
beschouwen.
Maar deeze betreklyke onvolmaaktheid daar laatende, is het onmogelyk, dat,
daar de Mensch gedeeltlyk uit stoffe bestaat, uit dien hoofde deelt in de zwakheid
en onvolmaaktheid, hem met alle andere Dieren gemeen. Op dit beginzel alleen
zullen wy duidlyk aantoonen, dat hy niet geheel ontheeven kon weezen van Pyn;
en dat wy teffens de Wysheid en Goedheid van GOD moeten bewonderen, in deeze
natuurlyke nadeelen te veranderen in eene soort van zegen, en een middel om ons
Geluk te bevorderen.
Zamengesteld, derhalven, zo als de Mensch is, uit een stoflyk deel, moet hy dan
ook niet natuurlyk onderworpen weezen aan veele toevallige ongesteldheden, in 't
verloop van tyd aan een algemeen verval zyner vermogens en zintuigen, en in 't
einde aan eene geheele ontslooping?... Een geringe koorts brengt de gantsche
huishouding zyner gesteltenisse in de war; vuur verteert dezelve tot assche; en men
kan op geenen grond altoos eischen, dat dit onvolmaakt gedeelte van den Mensch,
door de Natuur, geregtigd zou weezen, om bevryd te zyn van den indruk der
uitwendige oorzaaken, of de natuurlyke uitwerkzelen der algemeene wetten van
beweeging.
Maar het verheevener, het betere gedeelte van den Mensch, zyne Ziel, zult gy
zeggen, is een zuivere Geest, van natuure onafhangelyk van de wetten van
beweeging, en geheel afgescheiden van logge Stoffe.
't Is zo, in de daad, als men de Ziel afzonderlyk op zichzelve beschouwt; maar
vereenigd, gelyk zy is met het Lichaam, 't welk zy bewoont, bestuurt en bezielt, moet
zy noodzaaklyk de indrukken gevoelen op dit stoflyk deel gemaakt, zo die strekken,
om 't zelve te schaaden en te ontbinden als die dienen om tot het welweezen en
behoud mede te werken. Beurtlingsche Pyn en Vermaak onderrigt de Ziel van 't
geen 'er in het Lichaam omgaat, en zou de Ziel, werd ze op die wyze niet aangedaan,
niet kunnen zorgen voor 't behoud en de veiligheid des Lichaams.
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De Ziel moet, overzulks, in den tegenwoordige staat, eigenaartig zo wel vatbaar
wezen voor Pyn als voor Vermaak.
Ja blyft de Ziel op zich zelve, als een zuivere Geest aangemerkt, niet nog een
geschaapen, en by gevolge een bepaald en onvolmaakt weezen? Is dezelve, als
zodanig, niet onderworpen aan ongelegenheden? zal dezelve niet, by wylen de
onaangenaame gewaarwording gevoelen van haar eigene behoeften, en haar
onvermogen om voldoening te verschaffen aan elke verbeelding of begeerte daar
in opwellende?
Moet een gesteldheid als deeze, welke egter natuurlyk onvermydbaar is voor een
geschaapen weezen, geen angst geen Pyn baaren?... Of is het bewysbaar, of zelfs
waarschynlyk, dat GOD, uit hoofde van zyne Goedheid, verpligt is de orde der dingen
om te keeren, en zyne schepzels te ontheffen van de uitwerkzelen en natuurlyke
gevolgen van derzelver Bestaan?... Hy mag dit doen; en zodanig was voor een
gedeelte het gunstryk voorregt onzer eerste Ouderen, eer zy zondigden.
Ik heb gezegd voor een gedeelte: dewyl het blykt, dat dit voorregt, hoe groot wy
ook veronderstellen mogen dat het geweest hebbe, geen algemeene ontheffing van
alle soort van Pyn of Ongerustheid medebragt: want, schoon onze eerste Ouders,
waren zy in den staat der Onschuld verbleeven, vry zouden geweest zyn van Dood
en Ziekte, is het nogthans zeker, dat zy in dien staat zelve ten minsten met eene
Drift of verzoeking te worstelen hadden; en dat, indien deeze niet vergezeld gegaan
had met eenige worsteling en zwaarigheid, 'er geene verdienste altoos zou gestooken
hebben in de Overwinning, hadden zy die weeten te behaalen. - Wat zeg ik? de
naam van Overwinning is eene ongerymdheid, als men geen tusschen beiden
komenden stryd stelt. Bevond zich EVA niet in een weezenlyk moeilyken staat, terwyl
zy de schoonheid van de verbodene Vrugt beschouwde? Die moeilykheid en
inwendige stryd, welke haar verdiensten zou gegeeven hebben, had zy dien met
moed willen tegenstand bieden, was oorzaak van de Ongunst, waar in zy viel, dewyl
zy voor de verzoeking bezweek, en zich aan de bekooring overgaf.
Indien nu zelfs in zulk een bevoorregten staat, als wy vermeld hebben, nog eene
zekere maate van Pyn overbleef ter Beproevinge, wat moet het dan weezen wanneer

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

49
dat voorregt verbeurd, en de Mensch overgelaaten is aan al zyne natuurlyke zwaken broosheid? - Dit is een staat van Beproeving, veel sterker en moeilyker dan de
voorgaande; Ziekte en Dood oefenen nu haar regt over de Menschen, en zy moeten
deeze in derzelver verschriklykste gedaanten ontmoeten, met onderwerping en
kloekmoedigheid. - Voegt hier nevens, de groote bezwaarlykheid om de zedelyke
en gezellige Deugden aan te kweeken en uit te oefenen, te midden van daar
tegenstrydende Driften; dat wy maatig, regtvaardig en billyk moeten weezen, terwyl
lust ons prikkelt, gierigheid, twist en onrust rondsom ons heerschen, gelyk daadlyk
het geval is der Menschen in hun tegenwoordigen staat; - is het dan zo vreemd, dat
'er Moeilykheid, dat 'er Pyn, plaats heeft in de wereld? Of kan de toelaating daar
van als iets strydigs met de Godlyke Goedheid worden aangemerkt, inzonderheid,
wanneer wy zo veel reden hebben om ons verzekerd te houden, dat het geen wy
tegenwoordig lyden, ten middel dient, om onze Deugd te oefenen, en dat wy, in 't
einde, daar by zullen winnen?
Ik zie maar één weg open om de kragt van deeze redenkaveling te ontleggen;
en deeze is de veronderstelling, dat GOD, in het scheppen deezer wereld, geen
ander oogmerk gehad heeft, dan om enkel zyne oneindige Goedheid te vertoonen,
en zyne Schepzels gelukkig te maaken.
Dit denkbeeld, ik beken het, heeft een inneemend voorkomen, doch het is niet
juist of gegrond, op een vast beginzel van Rede: want op deeze veronderstelling
zou de toelaating van het minste Kwaad, 't geen men zich kan verbeelden, eene
tegenstrydigheid hebben ingeslooten, of, om dit klaarder uit te drukken, was zulks
volstrekt onmogelyk geweest, als aanloopende tegen het eenig oogmerk 't geen
GOD bedoelde: en dewyl hy het in zyne magt hadt zyne schepzels volkomen gelukkig
te maaken, (was zulks zyn éénig oogmerk geweest,) zonder de tusschenkomst van
eenige Pyn, al veronderstelt men, dat dit eeniglyk ten middel zou gediend hebben,
om dat begeerde einde te doen gebooren worden.
Hier in bestond de groote sterkte van BAILE, en de drogreden waar mede hy
eenigen tyd de geleerde wereld veel moeite veroorzaakte: - ‘GOD, (dus liep zyn
bewys) in zichzelven oneindig volmaakt en gelukkig zynde, kan men niet
veronderstellen, dat de Schepping, op eenigerlei wyze, iets tot vermeerdering van
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zyne Eer kon toebrengen; of dat zulks het oogmerk kon weezen, om aan eenig
Schepzel het bestaan te schenken. Door de Schepping kon hy, derhalven, alleen
bedoelen zyne Goedheid te openbaaren, en zekere maate van Geluk aan zyne
Schepzelen mede te deelen, in zulk een maate, als de behoeften hunner natuure
vorderden; dat is, aan eenige meerder, aan andere minder: maar wat Pyn of Kwaad
van eenige soort aanbelangt, deeze moesten uit dit zuiver stelzel van Goedheid
buiten geslooten blyven. - Wy zien, nogthans, dat Pyn en Kwaad in de wereld een
daadlyk bestaan hebben. De Manicheen waren, overzulks, niet zo zeer te
beschuldigen, wanneer zy alle de kwaalen en jammeren, het Menschlyk Leeven
vergezellende, aan een Boos Beginzel toeschreeven: men moet openlyk bekennen,
dat wy geen reden altoos kunnen geeven van dit droevig verschynzel, en dus onze
Rede, dat zo hoog opgehemeld licht van baarblyklykheid, alleen geschikt is om ons
te verbysteren, en wolken van twyfeling en onzekerheid in de ziel te doen opkomen.’
Ik heb deeze bedrieglyke redenkaveling te breeder voorgesteld: dewyl ik, door
de nietigheid en zwakheid daar van aan te toonen, gelegenheid zal hebben om het
eerste beginzel van Hedendaagsch Ongeloof het onderste boven te werpen. Dit
beginzel komt hier op neder: ‘GOD is weezenlyk goed, en deeze aanbiddelyke
Volmaaktheid heeft noodwendig invloed op alle zyne bepaalingen en besluiten; 't
is, derhalven, onmogelyk, dat hy ooit een Stelzel zou hebben kunnen vormen, 't
welk toekomend kwaad over een zyner Schepzelen aankundigt.’
BAILE's veronderstelling, dat GOD, in de Schepping der Wereld, geen ander
oogmerk hadt, dan om zyne Goedheid te openbaaren, en zyne Schepzelen gelukkig
te maaken, is eene enkel aangenomene veronderstelling, van bewys ontbloot, en
zelfs niet waarschynlyk. Zo lang BAILE in 't gerust bezit van deeze veronderstelling
bleef, stelde hy alle de poogingen zyner tegenstanderen te leur; en kon hy niet tot
zwygen gebragt worden, (terwyl men dit geschil voor 't oog van geheel Europa
voerde) tot dat de Heer DE LA PLACETTE hem openlyk uitdaagde, om een voldingend
bewys op te geeven van deeze hem zo geliefde veronderstelling. 't Is waar, BAILE
stierf kort daar naa, en was het hem dus onmogelyk deezen nieuwen Wederstreever
te beantwoorden. Maar schoon hy
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in leeven gebleeven, en niet gezind geweest ware, de zaak zo gereed op te geeven;
wat kon hy geantwoord, of hoe het stuk in geschil beweezen hebben?
Vader MALLEBRANCHE hadt mede BAILE's tegenwerpingen geleezen, en de kragt
der veronderstellinge, waarop zy steunden, ryplyk overwogen; doch, zo verre van
eenige maat van baarblyklykheid of waarschynlykheid 'er in te ontdekken, oordeelde
hy de tegenwerpingen zelfs in een bewys voor het tegenovergestelde te kunnen
veranderen: dat is, de waarheid van den Christlyken Godsdienst daar uit te kunnen
bewyzen. Zyn vernuftig uitgedagt plan komt hier op neder.
‘GOD, in zichzelven oneindig volmaakt en gelukkig zynde, en de wereld met alle
mogelyke schepzelen, wezenlyk bepaald en onvolkomen, kon 'er geene
evenredigheid weezen tusschen derzelver Bestaan en GODS Eer.’ Hierin stemt hy
met BAILE overeen; maar welk een gevolg hebbe men uit dit beginzel af te leiden?
Dat GOD geen ander oogmerk kon hebben in dezelve te scheppen, dan enkel hun
geluk? Geenzins antwoord MALLEBRANCHE ‘al het Goed, 't welk hy hun kon schenken,
of wat zy in staat waren te ontvangen, bleef eindig en bepaald: uit hoofde van der
Schepzelen onvatbaarheid, om 't geen oneindig in zich zelve was te bevatten. Hun
Geluk was derhalven geen voorwerp, 't welk zyne geheele aandagt verdiende; en
kan het niet zonder ligtvaardigheid gezegd worden, dat dit zyn eenig oogmerk heeft
kunnen weezen. - 't Eenig gevolg, 't geen uit het bovengemelde beginzel kan
getrokken worden, is, dat GOD nooit zou beslooten hebben de Wereld te scheppen,
indien hy het middel niet bezeten hadt, om daar aan, in zekeren zin, eene oneindige
waarde te geeven, al zyne aandagt, al zyne liefde verdienende: dit middel was de
Vleeschwording van zyn Zoon, welke eene oneindige waarde en prys byzet aan de
hulde en gehoorzaamheid der Menschen, wier natuur de Zoon van GOD zich
vernederde aan te neemen. In deeze vereeniging der Godlyke en Menschlyke
Natuure, zien wy alle de Eigenschappen van GOD op het uitmuntendst ten toon
gespreid, zyne Goedheid, Magt, Wysheid, Regtvaardigheid en Genade. Dit,
derhalven, was het eenig voorwerp, 't geen aan 't oogmerk zyner Eere kon
beantwoorden, en 't geen hy voornaamlyk in het werk der Scheppinge bedoelde.
Dus vinden wy in het Stelzel van
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den Godsdienst zelven, de volkomene oplossing van eene zwaarigheid, uitgedagt,
(*)
of ten minsten strekkende, om denzelven het onderst boven te keeren .’
De Heer DE LA PLACETTE ging zo verre niet in zyne gissingen als Vader
MALLEBRANCHE, maar hieldt zich alleen bezig met den grondslag van BAILE's
drogreden te vernietigen, en de zwakheid van diens geliefde veronderstelling bloot
te leggen.
Dr. KING, en de beroemde LEIBNITZ, traden ook met BAILE in het strydperk; en
bragten twee Stelzels ter baane, om hem te wederleggen, die lynrecht tegen elkander
overstaan.
Dr. KING, stelt als een beginzel vast; ‘dat des Scheppers oogmerk in het vormen
deezer Wereld voornaamlyk bestond in het betoonen en openbaaren van zyne Magt;
dat hy, in zich zelven oneindig volmaakt zynde, in het denkbeeld der dingen buiten
hem niets vondt, 't geen hem kon aanspooren om ze een daadlyk bestaan te geeven:
dat zy, met betrekking tot hem, niet goeds in zich hadden; en het zyne verkiezing
alleen was 't geen de voortbrenging daar stelde: dat GOD in zichzelven oneindig
goed zynde, op den zelfden tyd dat hy het bestaan der Wereld wilde, ook het goed
van elk schepzel wilde, zo verre zulks bestaanbaar was met het algemeen oogmerk,
en de middelen welke hy gekoozen had in zyne Magt te betoonen: nu waren deeze
middelen noodzaaklyk verbonden met een zekere reeks van natuurlyk kwaad, als
Pyn, Ziekte, Dood, enz. - Wie het derhalven bestaat de Godheid te bedillen, wegens
het toelaaten van deeze Kwaalen, natuurlyk onafscheidelyk van het plan, 't geen
GOD vrylyk, als een volstrekt meester, verkoos, met oogmerk om zyne oneindige
Magt te toonen, die mag met even goed regt hem bedillen, wegens het scheppen
van eene wereld in 't geheel. - Wat wy zedelyk Kwaad noemen, en de Schuld, welke
wy op den halze laaden door de schennis onzer zedelyke Pligten, dit kon, “zegt Dr.
KING” niet voorgekomen worden dan door den Mensch van zyne Vryheid te berooven,
't geen de geheele Wereld tot enkel werktuig zou gemaakt hebben, waar in alles,
volgens de Wetten der Werktuigkunde en onweder-

(*)

MALLEBRANCHE, Conversations Chretiennes & Traité de la Nature & de la Grace.
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standlyke Beweeging geschiedde: een Staat welke zo geschikt niet gekeurd kan
worden ten betoon van GODS oneindige Magt, als die, waar in de Mensch vry gelaaten
(*)
en bekwaam wordt om eene toekomende vergelding te verdienen.’
Schoon dit Stelzel gebrekkig moge voorkomen: dewyl de Schryver de groote en
onbegryplyke oogmerken van den Schepper tot het enkel betoon van zyne Magt
brengt, schoon gepaard met zyne Goedheid, is nogthans de zamenhang zyner
redenkaveling juist, en spreidt niet weinig lichts over dit duister onderwerp. In zyne
naspeuringen over 't zedelyk Kwaad in 't byzonder, toont hy de Menschlyke Natuur
van naby beschouwd, en met een klaar verstand en uitsteekend hart beoordeeld,
te hebben.
De groote zwarigheid in het onderwerp, 't geen wy thans behandelen, ligt in het
bepaalen van een Natuurlyk Stelzel, 't geen aan alle onze twyfelingen voldoet; en,
uit een klaar gezigt van het algemeen Plan der Scheppinge, ons inleidt tot de
verborgenheid van het zedelyk Kwaad; en, ware het mogelyk, de reden te bepaalen,
waarom de Schepper toeliet dat het in 't plan zyns werks kwame. Doch waar zullen
wy de leiddraad tot die groote ontdekking vinden? Is die ergens anders dan in den
Godsdienst alleen te vinden? Om dit te bewyzen behoeven wy slegts het oog te
slaan op de ongenoegzaamheid en zwakheid van elk Beginzel, 't welk de
Wysbegeerte, op zich zelve gelaaten, tot hier toe heeft kunnen uitdenken, om de
twyfelingen des aangaande weg te neemen. Dit zal ons in nog voller dag blyken als
wy het wydvermaard Stelzel van LEIBNITZ inzien. - Deeze groote Man, de roem en
't cieraad van Duitschland, en een der grootste Verstanden, die heden ten dage
verscheen, zag, met leedweezen, de onvoldoenendheid van alle de dus lang
bygebragte Wysgeerige veronderstellingen, en streelde zich met de hoope, om 'er
een te vormen, 't geen daadlyk aan onze twyfelingen voldeedt, en GODS weg ten
opzigte van den Mensch ten vollen verdeedigde.
‘De Almagtige, (zegt LEIBNITZ) een oneindig aantal van mogelyke Werelden voor
zynen geest hebbende, en de Magt om ze alle even gemaklyk te scheppen, moet
deeze boven alle andere gekeurd hebben, dewyl hy dezelve voortbragt. Deeze
daadlyk bestaande Wereld was

(*)

KING, Origin of Evil

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

54
derhalven de meest overeenkomende met zyne eigenschappen; de hem waardigste:
met één woord, de beste van alle mogelyke Werelden.
Deeze Wereld in zichzelve een groot zamenstel zynde, zyn de deelen zo nauw
en vast aaneen verbonden, dat 'er geen enkel deeltje van kan afgenomen worden,
zonder het geheel te veranderen. Deeze beste van alle mogelyke Werelden bevatte,
derhalven, alle de daadlyke Wetten van Beweeging, de wetten van vereeniging
welke 'er plaats heeft tusschen de Ziel en het Lichaam, de byzondere
onvolmaaktheden van elk Schepzel, en de algemeene Wetten, volgens welke de
Schepper zyne gunstbewyzen onder hun uitdeelt.
Hier uit blykt, dat GOD niet gehouden was om de Kwaalen, Natuurlyke of Zedelyke,
noodwendig of toevallig met dit Stelzel verbonden, te voorkomen; het blykt in
tegendeel, dat Kwaad, zo Zedelyk als Natuurlyk, eenigermaate in het Plan zyns
Werks kwamen.
Niet dat wy ons hebben te verbeelden, dat GOD het Zedelyk Kwaad stellig gewild
of beoogd heeft; neen, hy heeft het alleen toegelaaten: dewyl het, in zekeren zin,
verknogt was met ontelbaare volmaaktheden van de Schepping. 't Zyn deeze
volmaaktheden, die de tegenwoordige Wereld boven alle mogelyke Werelden
verheffen: en ze is de volmaaktste niet, om dat de Zonde 'er plaats in gevonden
heeft: maar 't geen wy willen zeggen is, dat de volmaaktste aller Werelden die is,
waarin Zonde en Zedelyk Kwaad plaats gegreepen heeft. GOD heeft, derhalven,
Zonde of Zedelyk Kwaad op zichzelven niet gewild, en gevolglyk geen zyner
(*)
schepzelen daartoe voorbeschikt .’
Dit Stelzel is door de Geleerden het Optimismus geheeten: dewyl het zelve
gebouwd is op dien grond, dat deeze Wereld de beste is van alle mogelyke Werelden.
Men heeft zich eenigen tyd verbeeld, dat de Heer POPE dit Stelzel omhelsd had;
een gissing voortgesprooten uit den Grondregel door dien Dichter in zyn Essay on
Men gestadig ingestampt: Whatever is, is right, of Wat 'er is, is regt. Maar hy ontkent
zulks openlyk in een Brief aan RACINE over dit onderwerp; en hy verklaarde verder
aan zyne Vrienden in Engeland, dat hy nooit de Schriften van LEIBNITZ over dit
onderwerp gezien had, voor

(*)

LEIBNITZ, Theodicoea.
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dat dit zyn Dichtstuk afgemaakt was. Dit oordeel 't geen wy, derhalven, wegens
diens gevoelens ten deezen opzigte moeten vellen, is, dat, volgens het Plan welk
de Schepper by het scheppen der Wereld zich voorstelde, alles wat is, regt is: Een
gevoelen, 't welk den toets van het strengst Wysgeerig en odgeleerd onderzoek kan
doorstaan: naardemaal alles wat is, of noodzaaklyk of toevallig, verbonden is met
de vooraf bepaalde Wetten van het algemeen Zamenstel der dingen; dat is, met de
algemeene Wetten van Beweeging, die van de vereeniging, welke bestaat tusschen
Ziel en Lichaam, en de meer byzondere Wetten van de Vryheid of den Vryen Wil
der menschen.
Lieden, niet genoegzaam in zaaken van deezen aart bedreeven, mogen op de
gedagten vallen, dat LEIBNITZ, door zyn Stelzel van het Optimismus, de weezenlykheid
van een toekomenden en beter staat, naa dit Leeven, wilde lochenen. Doch dit is
eene misvatting: hy spreekt alleen van deeze voorbygaande werelden, welke GOD
in zyne magt had te scheppen: van alle die, zegt hy, was deeze de beste, de
volmaaktste; LEIBNITZ was een Christen, en geloofde in een toekomenden altoos
duurenden Staat van Onsterflykheid.
't Geen, overzulks, het Stelzel van LEIBNITZ van dat van Dr. KING onderscheidt, is
zyne veronderstelling, dat deeze daadlyk bestaande wereld de beste is van alle
mogelyke werelden, onafhangelyk zelfs van de keuze, door GOD van dezelve
gemaakt: terwyl Dr. KING veronderstelt, dat, ten opzigte van den Schepper, in het
denkbeeld van eenige mogelyke wereld, welke ook, niets heeft kunnen voorkomen,
't geen dezelve aan zyne keuze aanprees; en dat het de vrye bepaaling van den
Godlyken wil alleen was, die aan de tegenwoordige wereld het bestaan gaf; want
alle mogelyke werelden, in het denkbeeld der Scheppinge, waren noodzaaklyk
bepaald en onvolmaakt, en, schoon in vergelyking met elkander, onderscheide
graaden van volmaaktheid hebbende, waren ze alle even onverschillig voor het
OPPERWEEZEN, als oneindig van 't zelve onderscheiden, en 't geen gevolglyk meer
en meer volmaakte werelden kon voortbrengen.
LEIBNITZ schynt, derhalven, aan het denkbeeld van GODS Grootheid en Magt iets
onttrokken te hebben, met te veronderstellen, dat deeze wereld de volmaaktste was
van alle mogelyke werelden; of door 'er een trap van voortreflykheid aan toe te
schryven, betrekkelyk tot den Schep-
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per en diens hooge inzigten, boven eenige andere Wereld. En dus verraadt dit
schitterend Stelzel, zoo hoog opgehemeld door de Aanhangeren van LEIBNITZ, zelfs
in den eersten opslage, dat algemeen kenmerk van zwakheid, aan alle menschelyke
Stelzels eigen.
Om te besluiten. De beste en indedaad éénig zekere wyze, om wysgeerig over
dit stuk te redenkavelen, schynt deeze te zyn. - Pyn en Kwaad bestaan daadlyk in
de wereld, en zeker niet zonder des Scheppers kennis en toelaating; de in 't
oogloopende en natuurlyke gevolgen van deeze, door de ondervinding gestaafde,
waarheid zyn; voor eerst, dat het geluk des Menschen het eenig of voornaam doelwit
der Scheppinge niet was - ten tweeden, dat Pyn en Kwaad niet zonder oorzaake in
de wereld worden toegelaaten, - en, ten derden, dat, in het bepaalde Stelzel der
dingen, 't welk de groote Schepper alleen kan bevatten en ontvouwen, de Mensch
daar van niet geheel kon ontheeven weezen.
En heeft dit plaats gevonden in deeze Wereld, waarom ook niet in de toekomende?
Wat eindig Verstand kan de grenzen bepaalen van die Hoogste Regtvaardigheid,
wier onvervreemdbaar regt het is, Straffe zo wel als Belooning uit te deelen? Deeze
heeft geen paalen: want geen der Godlyke Volmaaktheden is bepaald - wederom,
welk Sterveling kan de volle uitgestrektheid bevatten van zyne verpligtingen aan de
Godheid, of de maat van boosheid en schuld, opgeslooten in de wederspannigheid
en ongehoorzaamheid der Menschen? Zal dan de Ongeloovige het zich aanmaatigen,
een voorschrift te geeven aan den Opper-Regter? - Moet hy niet veeleer zich
onderwerpen, en beeven?
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Aan de Heeren Schryveren en Uitgeevers van de N. Algemeene
Vaderlandsche Letteroeffeningen.
Myne Heeren!
‘Toen ik, voor een Jaar, het uitmuntend, origineel, Werk des Heeren CHRISTOPH
GIRTANNER, uber die Venerische Krankheit, geleezen had, en ras daar op, uit de
Couranten, zag, dat het zelve in onze taal zou worden overgebragt, verblydde ik
my heel zeer. Dan het lang vertoef van dit schoone Stuk, en het belang, het welk
'er, buiten onze Artzen, veelen onzer braafste burgeren, vooral in 't 3de hoofdstuk
des 4den boeks, p. 299, enz. by heeft, noopte my dit Hoofdstuk, alleen, te vertaalen,
en U te verzoeken, om het in Uw Mengelwerk eene plaats te gunnen; dit zal aan 't
verwagte Werk geen nadeel, en, zo ik, op goede gronden, meen, aan veele uwer
Leezeren zeer veel gerustheid en genoegen doen. - Ik ben en blyve steeds,

Myne Heeren!
Uwe gereede Dienaar,
J. VAN DER HAAR

's Hertogenbosch,
den 26 January, 1790.

Van de verborgen of vermomde Venusziekte.
Thans schynen de Artzen vry algemeen van gevoelen, dat 'er geen vaste,
eigenaartige (pathognomonische) tekenen of toevallen zyn, waar aan men de
Venusziekte kan kennen. - In 't algemeen schynt men te gelooven, dat deeze Ziekte
eene Proteus is, die alle mogelyke gedaanten aanneemt, en zig van de eene in de
andere verandert. - 'Er zyn, gelyk men zegt, naauwlyks Ziekten, die niet somwylen
door 't Venerisch gift veroorzaakt worden. Ja, zo men de verzekering van sommige
beroemde Artzen gelooven mag, zo blyft dit gift dikwyls 20, 30 en meer Jaaren in
het lichaam verborgen, zonder deszelfs aanweezigheid, door één éénig teken, te
vertoonen, maar verschynt dan op éénmaal, onder een gedaan-
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te, welke men niet had verwagt; of vertoont zig in 't geheel niet, maar plant zig op
de kinderen voort, en breekt, by dezelve, misschien eerst in 't 20, 30ste Jaar, of ook
wel laater, uit.
Treurig noodlot voor 't menschdom, zo deeze stelling gegrond is! - Ook zy, die
het allerkuischt geleefd hebben, en gezond schynen, kunnen eensklaps een hevige
trap van V: Ziekte krygen, wanneer het van den Vader of Grootvader overgeërfde
gift zig naar buiten vertoont. - Veele dergelyke gevallen vind men by hedendaagsche
Schryvers geboekt, vooral by ROSENSTEIN, FABRE, AGOSTINI, SANCHEZ en andere.
Dan, de leere van de (zogenaamde) vermomde V: Ziekte is niet zeer oud.
(a)
BAGLIVIUS heeft ze eerst uitgedagt , en is lang na hem niet aangenomen. ASTRUC
(b)
spreekt 'er in 't voorbygaan van, en schynt ze te verwerpen . Sints 20 Jaaren is dit
leerstelsel 't eerst byna algemeen, door de Artzen, aangenomen: de gronden, waar
op het rust, zyn echter tot hier toe nooit onderzogt nog bewezen.
Is 'er een leerstelsel, het welk verdient nauwkeurig onderzogt te worden, het is
waarlyk dat van de geheime of verborgen V: Ziekte. Niet alleen heeft dit op de
daadlyke Geneeskunde een grooten invloed, maar ook vooral tot geruststelling van
allen, die ooit aan eenig Venerisch toeval heeft deel gehad: gevolglyk hangt de
gerustheid van een groot deel des menschlyken geslagts daar van volkomen af. Is deeze leere gegrond, dan kunnen zulke nooit zeker zyn, dat het smet by hen
wezenlyk verdelgd is, en zyn dus altoos in vrees en gevaar, dat het éénmaal elders
zal uitbarsten, en zig op hunne kinderen voortplanten. - Veele van hun zyn ook
steeds in vrees en angst: zy gelooven zelf niet, dat ze ten vollen geneezen zyn. Het ligtste toeval, enkele hoofdpyn, verkoudheid, enz. maakt hun bekommerd, en
vormt denkbeelden, dat 'er nog een verborgen smet, het welk niet is uitgeroeid, by
hun plaats heeft.
Tot volkomen geruststelling van deeze menschen, gaa ik nu bewyzen: - dat 'er
geheel geen geheime nog verborgen V: Ziekten zyn, - en dat het V: smet nooit

(a)
(b)

Opera, 1721, p. 61.
De Morbis Venereis, p. 121.
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lang, zonder elders eenig teken of toeval zijner tegenwoordigheid te doen zien, in
(*)
het menschlyk lichaam verborgen kan zyn .
Dat 'er nu verborgen V: Ziekten zouden zyn, bewyst men:
1. Uit Waarneemingen.
2. Uit de geneezing deezer Ziekte door Kwikmiddelen.
Wat de eerste stelling, de ervaring, betreft, zo is het niet te ontkennen, dat wy by
veele geloofwaardige Schryvers gevallen vinden, waarin de gevolgen van Venerische
besmetting zig eerst na veele Jaaren zou hebben vertoond. - Dan, de verhaalen
deezer gebeurtenissen zyn zeer verdagt. Alles komt hier op 't verhaal des Lyders
zelf aan, die verzekert: - dat zyne tegenwoordige toevallen alleen zyn toe te schryven
aan eene voor veele Jaaren verkregen Venerische besmetting; wyl hy sints dien
tyd, (zo hy zegt,) zig daar aan nimmer weder heeft blootgesteld. Maar, welk een
Artz kan en zal zulk eene uitspraak vertrouwen? - Wie weet en ziet niet, dat een
gehuwd man, van 40 of 50 Jaaren, die, wegens Venerische toevallen klaagt, en,
eershalven, gelooft, een nieuwe besmetting, in die Jaaren, te moeten ontkennen,
en ze daarom aan een voorafgaande, voor 20, 30 en meer Jaaren, toeschryst; en
daar door zyne eere zoekt te redden. - De volgende staalen en bewyzen voert
ROSENSTEIN voor 't bestaan der vermomde V: Ziekte aan.
Twee persoonen, die geduurende hun leven volmaakt gezond waren geweest,
wierden, in hun 30ste Jaar, Venerisch. ROSENSTEIN laat zig overreeden, dat deeze
besmetting aan de Minnen, die ze 30 Jaaren te vooren gezogen hadden, moest
worden toegeschreven. Met regt zullen deeze Patienten zig over de ligtgeloovigheid
van hunnen Artz verwonderd hebben.
Een Kind, verhaalt dezelfde ROSENSTEIN, kreeg in zyn 9de Jaar den Hairworm
(tinea), en Zweeren om den mond, die door Kwikmiddelen genazen, en ook daarom

(*)

Onze braave GIRTANNER zegt, p. 312. Toont zig by iemand, die van een chanker of bubo
geneezen is, binnen 6 maanden, geen nieuw teken van V: Ziekte, dan heeft hy geenszins iet
te vreezen, maar kan volkomen gerust zyn. - Ik noem hier alleen chanker en bubo, wyl, op
de gewoone gonorrhoea, zeldzaam de groote ziekte volgt: was het tegendeel waar, dan was
'er 's Hertogenbosch vol van.
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Venerisch worden genaamd. - Maar waar van daan kwamen deeze toevallen? - van
een Venerische Baker, die dit Kind, voor 9 Jaaren, de pap had voorgekauwd: - dat
een kind een zeer hoofd en sprouwzweeren in en om de mond krygt, die na
Venerische Zweeren gelyken, is niet vreemd; nog ook dat ze na 't gebruik van eenig
Kwikmiddel geneezen. Maar daar uit te besluiten, dat een en ander V: Ziekte zy, is
vrij wat voorbaarig; en vooral om dezelve aan het speeksel van de kindermeid, 9
Jaaren te vooren medegedeeld, toe te schryven, ongegrond.
Een kind, dit vertelt ook ROSENSTEIN, was tot in 't elfde jaar gezond, toen het de
Kinderziekte wierd ingeënt, maar aanstonds daar op vertoonde zich de V: Ziekte.
Nu vraag ik elk praktiseerend Artz, of hy, wanneer hem zulk een geval voorkwam,
niet in vermoeden zou komen dat het Lancet, door welk de inënting gedaan ware,
voorheen by een V: Zieken was gebruikt geworden; of wel, dat de Inëntings-stof
van een V: Zieken zelf genomen ware? - Maar neen! onze ROZENSTEIN geeft 'er een
geheel andere reden van: - de besmetting, zegt hy, kwam van de moeder, die, veele
Jaaren, voor de geboorte des kinds, wegens Venerische toevallen, de kwikgeneezing
had ondergaan; en het smet, op het kind, had voortgeplant. - Met dergelyke bewyzen
verdeedigt men de vermomde V: Ziekte; en, op 't gezag van zulke ligtgeloovige
(*)
Mannen, neemt men dezelve maar al te greetig aan . - Meer Verhaalen, hier aan
(c)
volkomen gelyk, vind men by FABRE en AGOSTINI ; dan dit is

(*)

(c)

De Heer GIRTANNER noemt hier noch Werk noch plaats, alwaar het verhaalde van den Heer
van ROSENSTEIN voorkomt. Ik heb het in de eerste Druk van zyn vertaald Werk, over de
Kinderziekte, vrugteloos gezogt. Dan 's Mans 27ste Hoofdstuk, over de Venusziekte, is vol
onbeweezene Stellingen, en tevens zeer geschikt om veele braave burgeren, die dit Werk in
handen hebben, een benaauwden Geest te geeven; en onweetende Artzen te doen dwaalen.
- Wat moet een verstandig Man niet denken als hy de gevoelens van een ROZENSTEIN,
SANNCHEZ enz., met die van onzen GIRTANNER, vergelykt? en echter onze Eeuw, een Verlichte
Eeuw, hoort noemen! Vertaaler.
A. AGOSTINI, Stranguria, quae Venera dicitur, mercurii aliquando potest esse effectus. Venetii
1763. 8vo. - Hy verhaalt het geval eener Nonne, die in haar 40ste Jaar aan Venerische
beenpynen zeer veel leed; en hy leid dezelve af van besmetting, door haare minne
medegedeeld. - Hoe zou 't ook mogelyk zyn, dat een Nonne, op een andere wyze, de V:
Ziekte zou konnen krygen?
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nog alles niet, want, wanneer men eenmaal den regten weg, en des wysgeerigen
vernufts, verlaat, en zig in vermoedens en onderstellingen verheft, is het bezwaarlyk
te bepaalen, waar men zal eindigen. Gemeenlyk klimt men naar 't eind des afgronds,
voor welk men schrikt, het hoofd duizelig, en de terug weg byna onmooglyk word.
- Kan het V: smet 30 en meer Jaaren, ongemerkt, in het lichaam verborgen blyven;
- kan het op de kinderen overërven, en by deeze zig eerst in het 30ste jaar vertoonen;
- waarom zou het niet mogelyk zyn dat het nog veel langer vermomd of verborgen
blees; - - dat het op het eerste geslagt niet uitbrak, maar verder voortërfde, en
deszelfs uitwerking eerst aan de kindskinderen vertoonde? - SANCHES (de
alomberoemde SANCHEZ) houd dit niet slegts mooglyk, maar bewyst, door zyne 60
jaarige ondervinding, dat het dagelyks gebeurt, dat deeze Ziekte tot in het zesde,
ja achtste geslagt, voortërft; en dan, onverwagt, tot schrik van het kuischste
nageslagt, zig éénsklaps vertoont: - Hy bewyst, (op zyne wyze), - dat wy allen het
V: Gift van onze Voorouderen overërven; - dat wy geen oogenblik voor deeze Ziekte
zeker zyn; - en dat wy zeer wel zouden doen ons, door de kwikkuur, gepaard met
de Russische zweetbaden, (waar van hy veel werk maakt), eens vooral van deeze
(d)
Medicynsche Erfzonde, te doen zuiveren . - Het Werk, waar in hy deeze Stelling
voordraagt, is, door de Koninglyke Societeit te Parys, gewettigd, en ook in
Duitschland, met veel toejuiching, aangenomen, schoon 'er naauwlyks één eenige
bladzyde in te vinden zy, waar in niet dingen gevonden worden die tegen alle
Medicynsche ervaaringen stryden. - Met zulke en soortgelyke gronden zoekt men
te bewyzen, en ons te overreeden, dat 'er verborborgen V: Zieke krankheden zyn.
De geneezing van de zogenaamde vermomde V: Ziekte door kwikmiddelen,
bewyst mede niets. - Het kwikzilver is een zeer werkzaam middel, 't welk, buiten de

(d)

SANCHEZ, Observ. sur les maladies Venériennes. Paris 1785. 8vo.
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V: Ziekte ook een menigte andere Ziekten, herstelt. - Men gebruikt dit middel, en
met voordeel, by een algemeene kramp, hondsdolheid, leverontsteeking, hardnekkige
leververharding, het waterhoofd, waterzugt, afgaande koortzen, hardnekkigen
persloop, verstopping der stonden, zeker soort van darm-ontsteeking,
oog-ontsteeking, verouderde zinkingpynen, wormen, en heeft ook by kinderpokken
een heilzaam gebruik. - De herstelling deezer Ziekten, door kwikmiddelen, bewyst
dus geenzins dat ze iets Venerisch tot oorzaak hebben, - of ontstaan kinderpokken,
watervrees, tetanus, en wormen, ook uit iet Venerisch?
Aldus zyn 'er geheel geene verborgen Venerische Ziekten. - Deeze Ziekte heeft,
zo alle andere Ziekten, haaren gezetten loop, en eigenaartige teekenen en toevallen,
door welke zy van een kundig Artz gekend, en onderscheiden worden. - Onder een
groote menigte V: Zieken, die ik in verscheiden Landen gezien heb, was 'er ook
geen één éénige, by welke de Ziekte twyffelachtig of vermomd ware: altoos vertoonde
zig hier of daar eenig teeken of toeval, welk ik, in de voorgaande Hoofdstukken,
beschreven heb. - Ook kenne ik zeer beroemde en ervaaren Artzen, die, even zo
min als ik, toestaan, dat 'er verborgen V: Ziekten zouden zyn. Hierom kan men allen,
die voorheen van eenig Venerisch toeval zyn aangedaan geweest, gerust stellen,
troosten en verzekeren, dat, zonder een nieuwe besmetting, zy, nog hunne kinderen,
nooit iet te vreezen hebben; - en dat andere Ziekten, welke hun veelal konnen
kwellen, in geenen deele aan een ingebeeld verborgen V: smet, zyn toe te schryven.
De zogenoemde vermomde V: Ziekte behoort, echter, wel onderscheiden te
worden van gemengde of te zaamgestelde V: Ziekte; en dergelyken zyn 'er veel. Een man, die aan scheurbuik, afgaande koortzen, of aan de vallende Ziekte, enz.
ongesteld is, kan, even zo wel als een gezonde, wanneer hy zig aan besmetting
bloot stelt, worden aangedaan. In dit geval heeft hy twee Ziekten tevens, die elk
haaren bepaalden loop, eigen teekenen en toevallen, hebben, en de een van de
andere niet afhankelyk zy; en ook de eene, zonder de minste verandering in de
andere, kan geneezen worden.
Geen Artz heeft aldus, in één éénig geval, het regt, om op een geheim of verborgen
V: Gift, een besluit te

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

63
vormen, wanneer 'er niet één of meer, in de voorgaande Hoofdstukken beschreven,
toevallen tegenwoordig zyn, en geen plaats-gebreken zyn vooraf gegaan.
In 't algemeen is het de pligt van een menschlievend Artz, niet, zonder de grootste
noodzaaklykheid en behoedzaamheid, iemand als Venerisch te verklaaren. - By
Vrouwen van aanzien, behoort een Artz, van menschen waereld-kennis, wegens
de achting aan haare Sexe verschuldigd, deeze Ziekte, hoe vast, klaar en openbaar
ook, geheel niet te noemen; maar veeleer en meer de noodige hulpmiddelen aan
te wenden, zonder zig over de natuur en aart der Ziekte eenigzins uit te laaten, wyl
ook dit, tot de herstelling, geenzins noodig is. - De twee voldoendste, eigenaartigste
teekenen en toevallen der V: Ziekte zyn: - Verzweeringen in de keel, nagtlyke
beenpynen.

De electriciteit met voordeel gebruikt, om kleine brokjes yzer uit
het oog te krygen. Een Brief van den Doctor Boyveau te Saint
Genis, den 6 July 1789, aan de Schryveren van het Journal de
Saintogne & d'Angoumois.
MYNE HEEREN!

De yver, welke Gylieden betoont, om, in uw Tydschrift, gemeen te maaken alles
wat eenigzins ten nutte kan strekken, doet my hoopen, dat Gylieden wel plaats zult
willen inruimen aan eene Waarneeming, door my, omtrent zes maanden geleden,
gedaan.
Een Molenaar vervoegde zich by my, om een brokje yzer uit zyn oog te haalen;
't was 'er ingekomen by het billen van de steenen zyns molens, het zat vlak op den
Oogappel, die zich, naar maate van de helderheid des Lichts, opent of sluit. Naa
den Lyder voegelyk geplaatsten de plaats, waar het vreemde lichaam ingegaan
was, wel onderzogt te hebben, nam ik een Instrument, en kon, met alle mogelyke
behendigheid, 'er niet toe komen om het te verplaatzen. De omstandigheid, waarin
zich die Man bevondt, deed my te sterker aan: dewyl hy reeds zyn ander Oog door
een dergelyk toeval verlooren had. - Ik verbeeldde my dat een Zeilsteen- slaafje
zou kunnen dienen om myn oogmerk te bereiken, dan ik
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slaagde, in deeze tweede proeve, zo min als in de eerste - Op het oogenblik dat ik
wanhoopte den Lyder hulpe te kunnen toebrengen, bedagt ik, hoogstaangedaan
door de groote smerten, welke hy leedt, en aangemoedigd door zyn geduld om alles
te beproeven, 't welk de Electriciteit eenigen dienst zou kunnen doen. Om hier in te
slaagen, gaf ik den Lyder, op een geïsoleerde plaats gesteld, een klein ketentje in
handen, aan den conductor vastgemaakt; ik liet de Electriseeer-machine eenige
slagen omdraaijen, en naa dat hy genoeg met Electrike stoffe doordrongen was,
naderde ik met myn vinger aan het ongestelde Oog, ik trok 'er verscheide vonken
uit, die veel traanen verwekten: een oogenblik daar naa hervatte ik myne bewerking
met een gepunt yzeren staafje, op eenen zeer kleinen afstand van het Oog
gehouden; by de vyfde of zesde vonk zag ik de gewenschte uitwerking, en met het
grootste genoegen het brokje yzer na den binnenhoek van het Oog schieten; naa
versoop van vier of vyf dagen was hy geheel geneezen; niets anders gedaan
hebbende dan het Oog betten met drie deelen pompwater, en een deel wondwater.
Eenigen tyd daar naa kwam een dergelyk toeval een vriend deezes Molenaars
over, ik bediende my van 't zelfde middel, met denzelfden uitslag. - Een derde zogt
my, omtrent twee maanden geleden, op; by deezen had het yzerbrokje het
benedenste gedeelte van den iris beschadigd, en stak meer buitenwaards; by de
tweede of derde vonk was het verplaatst.
Buiten twyfel is dit uitwerkzel voortgebragt door de verwantschap der Electrike
vloeistoffe met de metaalen; deeze heeft het yzerbrokje doen verplaatzen, wanneer
die vloeistoffe zich in de algemeene verzamelplaats zogt te verspreiden; of liever
hebbe men zulks toe te schryven aan de kleine beweeging, welke het Oog ondergaat
by het uitlaaten der vonken, die den Oogappel noodzaaken zich zamen te trekken,
en de traanen zelfs, die zich in grooten overvloed vertoonden, door de uiterste maate
(*)
van aandoenlykheid deezes zintuigs , hebben

(*)

Men kan 'er ook byvoegen, dat het Oog, door zyne klootsche gedaante en plaatzing, geschikt
is om de uitvloeizels der Electrike stoffe te doen werken; de minste wryving met de hand, of
van eenig ander lichaam, doet 'er veele Electrike straalen uit voortkomen; dit noemt men in
't gemeen Lichtjes; 't zyn in de daad niets anders dan Electrike vonken; een hevige slag op
't Oog doet ze uit alle deelen voortkomen; van hier het zeggen, hy sloeg het vuur uit myne
Oogen!
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kunnen dienen, om een vreemd lichaam van dien aart uit te dryven, welks aanhegting
geëvenredigd moet zyn aan de kragt, die 't zelve daar in dreef.
Ik blyve.

Leevensberigt van Thomas Gainsborough, een beroemd Engelsch
schilder.
(Uit het Engelsch.)
THOMAS GAINSBOROUGH, een der beroemdste Engelsche Schilderen deezer Eeuwe,
werd, in 't jaar MDCCXXVII, te Sudbury, in Suffolk gebooren. Zyn Vader, een
Lakenbereider, bezat, toen hy eerst zyn werk aanving, tamelyken overvloed van
middelen; doch deeze verminderde geweldig, door een talryk Huisgezin, en eene
te ruime leevenswyze.
Zyn Zoon, wiens Leevensberigt wy thans zullen mededeelen, deedt reeds vroeg
eene geneigdheid tot de Schilderkunst blyken. De Boschen van Sussolk strekten
hem ter Leerschool, en de Natuur tot Meester. In deeze boschtooneelen sleet hy
zyne morgenuuren: hy schetste een ouden Eik, een kronkelende Beek, een drift
Beesten, en Boerenhut, of eenig ander Landschaps voorwerp, 't welk zyne aandagt
trof, en zyne verbeelding gaande maakte. Van het tekenen der voorwerpen ging hy
over tot het kleuren derzelven, en, naa het schilderen van verscheide Landschappen
tusschen zyn tiende en twaalfde jaar, verliet hy, dertien jaaren oud zynde, Sudbury,
en ging na Londen, waar hy, door bystand van zynen Vader, de kragt van zyn
vernuft, en zedig gedrag, heusch en bevallig voorkomen, veele Vrienden kreeg; als
mede, door het bywoonen der Schilderschool, zyne natuurlyke bekwaamheden
grootlyks uitbreidde. Zo groot, nogthans, was zyne zedigheid en laag gevoelendheid
van zichzelven, die hem tot zyn dood bybleef, dat hy, op deezen tyd, geene
verhevene denkbeelden altoos vormde van zyne eigene Kunstbekwaamheden;
maar zich veeleer aanmerkte als iemand, onder een hoop jonge Kunste-
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naaren, die, door zich op allerlei soort van Schilderstukken toe te leggen, in staat
zou kunnen worden, om, in de eene of de andere Stad, behoorlyk de kost te winnen.
Onze jonge Schilder trouwde, toen hy naauwlyks negentien jaaren bereikt had,
en trok na Ipswich, waar hy een huis bewoonde, 't geen zes Ponden St. huur in 't
Jaar deed. Ten deezen tyde was zyn Kunstvermogen, en voor hem zelven, en voor
anderen, bedekt. Mr. THICKNESSE, toen Luitenant Gouverneur van Landguard Fort,
schynt de eerste geweest te zyn die de bekwaamheid van OAINSBOROUGH ontdekte.
- GAINSBOROUGH, op zekeren dag een Boerenknaap ziende, die met een
nedergeslagen hoed over zyn tuinmuur heen zag na eenige peeren, nam een plankje,
en trof hem zo verwonderlyk wel, dat men het hout uithakte, en dit geschilderd
aangezigt zette op de tuinheining van wylen Mr. CRAIGHTON, toen Drukker van het
Ipswich's Journal. Hier trok het droevig kykend beeldtenis, (want dus zag het 'er
uit,) de aandagt van Mr. THICKNESSE, en veelen zagen het voor een wezenlyk persoon
aan.
Korten tyd daar naa, liet Mr. THICKNESSE den vernuftigen Knaap Landguard Fort
schilderen, zo als het zich in 't verschiet vertoonde, met de Koninglyke Jachten 'er
voorby vaarende, zo als toen wylen zyne Maiesteit op eene zyner laatste reizen na
Hanover overstak. Toen het, zeer tot genoegen van Mr. THICKNESSE afgedaan was,
vroeg deeze den uitsteekenden Kunstenaar hoe veel hy 'er voor zou moeten hebben?
Hy antwoordde zedig, dat, daar het een groot stuk was, vyftien Guinjes, zo hy hoopte,
niet te veel zou weezen. Mr. THICKNESSE verzekerde hem dat het niet te veel was;
volkomen verzekerd, dat het dubbel die som waardig was. Ongelukkig is dit schoone
stuk verlooren geraakt, door tegen een vogtigen muur te hangen; doch de plaat, 'er
na gesneeden door Mr. MAJOR, zal altoos tot een bewys overblyven van de
bekwaamheden dier beide uitmuntende Kunstenaaren.
Weinig tyds leed het, of Mr. GAINSBOROUGH werd door Mr. THICKNESSE, en
verscheiden van diens Vrienden, overgehaald, om zyne bekwaamheid in 't
Portraitschilderen te Bath te beproeven, waar Mr. THICKNESSE 's winters doorgaans
zyn verblyf hieldt. Hier nam zyn werk dermaate toe, dat hy, vyf Guinjes voor elk
Portrait neemende, schoon hy niet veel in styl en kleur verbeterde, (want te Ipswich
waren zyn Portraiten styf geschilderd
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en slegt gekleurd,) zich wel haast genoodzaakt vondt, den prys op acht Guinjes te
verhoogen. 't Is naauwlyks nodig te zeggen hoe schielyk hy voortging met den prys
nog te vermeerderen, tot hy veertig Guinjes stelde voor iemand ten halven lyve, en
honderd voor een ten voeten uit; 't is even min noodig aan te merken, dat hy, den
prys verhoogende, ook zyne Kunststukken hoe langer hoe meer volmaakte. Men
bewonderde thans zyne Portraiten van wegen derzelver volmaakte gelykenis,
bevallige houding, en de vastheid der kleuren.
Met den Jaare MDCCLXXIV vertrok hy na Londen, en huurde een huis van drie
honderd Ponden Sterling huur 's Jaars, in Pall-mall. Zyne verdiensten trokken eerlang
de aandagt van zyne Majesteit. Onder de veelvuldige Portraiten, thans door hem
vervaardigd, zyn die van den Koning en Mr. BATES, misschien, de twee volmaaktste
ooit op doek gebragt.
Dan, hoe groot zyne uitmuntendheid was in het Portraitschilderen, 't was
noodzaaklykheid, geene verkiezing, welke hem aftrok van zyne geliefde Studie der
Natuure. Indedaad, men mag met regt zeggen, dat de Natuur in alle haare
aantreklykheden van schoonheid voor hem zat, en dat zyn penceel, met eene
gebreklooze getrouwheid, haare synste en keurigste trekken opgaf.
De grootste Lofspraak, die Mr. GAINSBOROUGH kon verwerven, is die van zyn
beroemden Mededinger Sir JOSHUA REYNOLDS. In diens laatste Redenvoering voor
de Schilderleden in de Koninglyke Academie, stelt hy 't, als zyn gevoelen, voor, ‘dat,
indien de Engelschen ooit Schildervernuften genoeg voortbragten, om den
lofwaardigen Naam van de Engelsche School te verdienen, de naam van
GAINSBOROUGH, in de Geschiedenis der Kunst, tot de Naakomelingschap zou
overgebragt worden, onder de eerste die aanleiding gaven tot dien Naam.’ Van
GAINSBOROUGH weeten wy, voegt hy 'er nevens, ‘dat zyn drift niet was om
Rykdommen te verkrygen; maar uit te steeken in zyne Kunst, en die Beroemdheid
te erlangen die zulk een toeleg zeker vergezelt.’ - ‘Dat hy deeze heerschende Drift
tot zynen dood gevoelde,’ vaart de Heer REYNOLDS voort, ‘kan ik zelve getuigen.
Weinige dagen vóór zyn dood, schreef hy my een Brief, om my zynen dank te
betuigen voor de goede gevoelens die ik had van zyne bekwaamheden, en de wyze
op welke ik altoos, (gelyk hem berigt was,)
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van hem gesprooken had, teffens zyn verlangen uitdrukkende, om my nog eens te
zien, eer hy stierf. Ik gevoel, hoe streelende het voor my is, dus in verband te staan
met het stervend getuigenis 't welk deeze uitmuntende Schilder aan zyne Kunst gaf.
Doch ik kan niet agterhouden te belyden, dat ik nooit met eenige banden van
gemeenzaamheid aan hem verbonden was: had 'er eenige nayver tusschen ons
plaats gegreepen, deeze werd in dit ernstig oogenblik vergeeten, en hy keerde zich
tot my als tot iemand, die met hem het zelfde doel had, en zyn goed aandenken
verdiende, door gevoelig te zyn voor zyne uitmuntendheid. Zonder in een Verslag
te treeden van 't geen tusschen ons in dit laatste bezoek gebeurde, moet ik alleen
zeggen, hoe het eenen diepen indruk op mynen geest maakte, dat zyn wederzin,
om het leeven te verliezen, voornaamlyk ontstondt uit den wederzin om zyne Kunst
te verlaaten; wel byzonder, gelyk hy zich uitdrukte, daar hy nu begon te zien, welke
zyne gebreken waren, en die hy zich vleide in zyne laatste stukken vermyd te
hebben.’
Deeze beroemde Schilder overleedt, den tweeden van Oogstmaand des Jaars
MDCCLXXXVIII, ten zynen huize in Pall-mall. Zyn dood werd veroorzaakt door een
Wen aan den hals, die inwendig aangroeide, en zo groot werd, dat dezelve den
doortocht belette. Eenige maanden geleden, werden deeze belemmeringen
geweldiger, door eene koude, welke hy in de Westminsterhall gevat had, onder het
bywoonen van het Onderzoek van den Heer HASTINGS. Van dien tyd af nam de
kwaal zeer toe; doch de verschynzels bedrogen dermaate de kundigheden van Dr.
HEBERDEN en Mr. JOHN HUNTER, dat zy het ongemak voor niets meer aanzagen dan
het zwellen der klieren, dat met het warmer weêr wel zou verdwynen. In dit vooruitzigt
ging hy na zyn Buiten by Richmond, waar hy eenige dagen bleef; doch van waar
hy, erger wordende, wederkeerde. Kort daarop zag men etter, en Mr. JOHN HUNTER
erkende dat het gezwel Kanker was. Mr. POTT werd 'er met Dr. WARREN by gehaald,
die in 't zelfde gevoelen stonden; doch het ondoenlyk vonden hem te helpen. In
deezen hulploozen toestand kwynde de geagte en bewonderde GAINSBOROUGH, en
men dagt, dat hy overleed, onkundig van de kwaal, welke hem ten grave bragt.
‘Maar de waarheid is, zegt Mr. THICKNESSE, dat hy het niet wilde wee-
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ten: want hy had tegen zyne Zuster GIBBONS gezegd, indien het Kanker is, dan ben
ik een dood man!’ Hy maakte zyn uitersten Wil, en begeerde by zyn Vriend KIRBY,
in Kew-church-yard begraaven te worden, met zyn naam op een Gedenksteen. Hy
stierf in het één en zestigste jaar zyns Ouderdoms, betreurd door allen, die hem
kenden, en heeft een onsterflyken Naam naagelaaten.
't Zou zyner Gedagtenisse te kort gedaan weezen, indien wy, by dit Getuigenis
het Kunstvermogen van GAINSBOUROUGH gegeeven, niet voegden, dat hy een
aandoenlyk hart bezat, en eene weldaadige Ziel, steeds genegen om de eischen
van waare behoeften te vervullen. Koos hy, ter beoefening van zyn penceel, een
kind uit een boeren-stulp, allen, die zich onder dit nederig dak bevonden, deelden
doorgaans in de voordeelen, welke hy van dit Schilderstuk trok; en eenigen hunner
vonden, onder zyn dak, een gestaage toevlugt tegen gebrek. Zyne milddaadigheid
bepaalde zich niet alleen tot de zodanigen; behoeftige Bloedverwanten, en
ongelukkige Vrienden, waren voorwerpen aan welke hy niet kon nalaaten de hulpryke
hand te bieden; en uit deeze edelmoedige geaartheid spruit voort, dat hy, zo wy
vreezen, zyn Gezin niet gelaaten heeft in die ruime omstandigheden, welke zo veele
verdiensten aan 't zelve mogten belooven, en zo veele weezenlyke waarde moest
verschaffen.
Overeenkomstig met zyne verklaarde begeerte, werd zyn leevenloos overschot
op den negenden van Oogstmaand te Kew ter aarde besteld. De Heer DUPONT, zyn
Neef, die, met veel vorderings, onder deezen uitmuntenden Schilder zyn
kunstvermogen beoefend en aangekweekt heeft, had den voorgang by 't Lyk; het
doodkleed werd opgehouden door Sir WILLIAM CHAMBERS, Sir JOSHUA REYNOLDS,
Mr. WEST en Mr. BARTOLOZZI, Mr. P. SANDBY en Mr. COATES; en, onder meer anderen,
die hem de laatste eere aandeeden, was Mr. SHERIDAN, Mr. LINLEY, Mr. JOHN HUNTER,
enz. enz.
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Bedenkingen over de oude landsgesteltenisse van Holland.
Uit het Fransch van den Heer de Reynier.
(Journal de Physique.)
‘De volgende Bedenkingen over de oude Landsgesteltenisse van Holland, door den
Heer DE REYNIER opgesteld, ter gelegenheid dat hy in het Journal de Physique, Juin
1789, een Vertoog geleezen had, betreffende de Vraag, over het aanwinnnen en
afneemen der Landen door de Zee, scheenen ons der Vertaalinge, en eene plaats
in ons Mengelwerk, waardig. In 't eerst dagten wy dezelve met eenige Aanmerkingen
te vergezellen; doch beslooten liever ze te geeven gelyk wy ze vonden; om die
Aanmerkingen vervolgens mede te deelen, of Liefhebbers van de oude Gesteltenisse
onzes Lands uit te noodigen, om ons met hunne Aanmerkingen op het tegenwoordig
stuk te vereeren.
***
Geduurende een vry langen tyd, welken ik my in Holland onthield, heb ik my
toegelegd om de spooren te vinden, die ons konden verzekeren van de oude
Landsgesteltenisse. 't Scheen my toe een stuk van aangelegenheid te weezen, te
bepaalen, of de Zee dien grond allengskens verlaaten hebbe, dan of dezelve door
de oude Bewoonderen aan de Zee onttrokken is; en eindelyk, of de veranderingen,
daar voorgevallen, veroorzaakt zyn door Binnenwateren. Om myne zaaken uit
Holland geroepen, eer myne naspeuringen voltooid waren, heb ik het geschreevene
daar over, eenen ander' gegeeven, en ontdekkingen die ik meende gedaan te
hebben, geheel uit het oog verlooren. Ongetwyfeld zou ik ze voor altoos vergeeten
hebben, indien het aangevoerde in het Journal de Physique, voor Juny 1789, myne
aandagt niet getrokken, en derwaards te rug gebragt had.
De Schryver van dat Stuk pleit voor 't gevoelen, 't geen my altoos het meest
gegronde is voorgekomen; naamlyk, dat de daadelyke gesteldheid der Kusten niet
zeer merkbaar veranderd is zints de oudste Tydperken, waar
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van wy bescheiden hebben; dat Binnenlandsche wateren de voornaamste
veranderingen veroorzaakten; en Menschen handen 'er eenigen voortbragten.
Laaten wy het een en ander nader overweegen.
Men treft verscheide bewysstukken aan, ten betooge, dat de Kusten van Holland
niet grootlyks veranderd zyn: naardemaal men nog Ruïnen vindt, welker tyd bekend
is, en andere veel oudere, op zulk een kleinen afstand van Zee gelegen, dat men
ze by de laagste Ebbe kan zien. Twee deezer gedenktekens zyn de merkwaardigste;
de eerste is een Tooren, door het Volk aan JULIUS CAESAR toegeschreven, en die
blykt van een Romeinsch Maakzel te zyn, en nog onder water gezien wordt op de
Kust van Holland, tusschen de Dorpen Katwyk op Zee en Noordwyk op Zee. Deeze
Tooren is nog zigtbaar als de Zee zeer laag loopt, en deszelfs oudheid lydt geen
twyfel. Het andere gedenkstuk is min bekend, zelfs in Holland: 't bestaat in de
overblyfzels van een Tempel, op het Eiland Walcheren, een der Zeeuwsche Eilanden,
by de Plaatzen Domburg en West-kapellen; Plaatzen, bekend door de overheerlyke
Dykwerken, die men tegen het geweld van den Oceaan gemaakt heeft, op eene
plaats van meer dan eene myl lengte, waar het geheel aan Duin ontbreekt. Deeze
Dyken strekken zich zeer verre uit beneden het waterpas, men herstelt ze geduurig
by laag water, en derzelver voornaamste vastigheid bestaat in Stroomatten, waar
mede ze bedekt zyn. 't Is aan het einde van dien Dyk, dat men deeze Ruïnen ontdekt
heeft; men vindt 'er Standbeelden, beelden, laag verheeven Beeldwerk met
opschriften; deeze worden in de Kerk te Domburg bewaard. Ik heb de Opschriften
geleezen, deeze strekten tot geloften om eene voorspoedige Reize te verwerven,
geene tot dankbetooning van een verworvene goede Reize. De Godin deezes
Tempels droeg den naam van NEHALENIA, een Naam, den Oudheidkundigen geheel
onbekend, en die veeler pennen bezigheid verschafte. Ik moest dit wat breeder
optekenen. Men mag 'er uit besluiten, dat de Kust niet zeer merkbaar veranderd is,
van de eerste eeuwen onzer Jaartellinge: dewyl de Tooren aan JULIUS CAEZAR
toegeschreeven, en die een laater tyd aanduidt, doch 'er niet verre van verwyderd,
op een kleinen afstand staat van de tegenwoordige Kust, en dewyl de Tempel der
Godinne NEHALENIA, zeker veel vroeger dan deeze Tooren gebouwd, op den zelfden
afstand gevonden wordt.
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(*)

Volgens den Heer DES ROCHES , zyn 'er op het Eiland Goeree Ruïnen van eene
Stad, die ten tyde van HADRIANUS bestondt, thans onder het waterpas der Zee.
Deeze Ruïnen versterken myn gevoelen: wy hebben drie Overblyfzels, op drie
verschillende plaatzen, bykans op denzelfden afstand van de Kust. Dezelve heeft,
derhalven, geene zeer merkbaare veranderingen ondergaan zints den oudsten tyd,
waar van men gewag gemaakt vindt. En indien de Zee op de Landen afwinningen
doet, en de Nederlanden en de Duinen, die dezelve omringen, dreigt, is de werking
zo langzaam, dat wy over de uitwerkingen ons niet zeer hebben te ontrusten.
De voornaamste veranderingen zyn veroorzaakt door Binnenlandsche Wateren.
Een laage grond, waar veele Rivieren zich ontlasten, is steeds door water bedekt,
en vormt een ontoeganglyk moeras, tot den tyd toe, dat de Volken beschaafder
wordende, en kanaalen graaven om het water af te leiden, en dyken opwerpen om
het land voor nieuwe overweldigingen des waters te beschutten, en ten landbouw
bekwaamer te doen worden. De Romeinen hebben ons den staat der Nederlanden
beschreeven, ten tyde van hun eersten inval; zy waren bedekt met Bosschen, en
ondoorganglyke Moerassen. De Inwoonders begaven zich, by hoog water, op
opgeworpen heuvelen, om 'er zich met hun Vee te bergen; deeze hoogten (Terpen
genaamd) bestaan nog, by de Dorpen en Vlekken, boven al in Friesland. Het water
bedekte, by tyden van hoogen Vloed, het geheele Land; het week, op andere tyden,
in de moerassige Meeren, die nooit opdroogden.
Het meest bekende dier Meiren, ter oorzaake van deszelfs uitgestrektheid, droeg
den naam van Flevum; aangemerkt de aangelegenheid van dit Meer, en dewyl men
daar den oorsprong vindt van de Zuiderzee, agt ik het der moeite waardig, de
weezenlyke ligging daar van te bepaalen. De Marquis DE SAINT SIMON stelt het Meer
Flevum ter zelfde plaatze daar thans het Zuidlykste gedeelte van de Zuiderzee
(†)
gevonden wordt . Met hem stemt de Schryver, wiens Vertoog my aanleiding gaf
(§)
tot het opstellen deezer Bedenkingen, overeen . Verscheide omstandig-

(*)
(†)
(§)

In zyne Mem., qu'a remporté le prix a l'Academie de Bruxelles en 1769.
Guerres des Bataves contre les Romains, Introduction.
Journal de Physique. Juin 1789. p. 405.
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heden en waarneemingen, ter plaatze zelve gedaan, hebben my 'er andere perken
aan doen toeschryven. Dat wy de berigten, ons naagelaaten, bezien, en de
waarneemingen, door my gedaan, 'er mede vergelyken. Vóór de dertiende Eeuw
bestondt de Zuiderzee niet, de Kusten van Holland en Friesland waren tusschen
Stavoren en Enkhuizen zo digt by elkander, dat men over het water, tusschen beide
stroomende, met een brug kon heenen gaan. Dit water verbreedde zich eenigzins,
en vormde een moerassige Rivier, of Kanaal, die zich by Texel in Zee ontlastte. Het
Eiland Texel lag aan het Eiland Vlieland vast, en vormde met Friesland een
aaneengehegte strook lands. Dit water kon niet wel, zonder eene zeer aanmerkelyke
omwenteling, eene verandering ondergaan, en deeze onwenteling, veroorzaakt
door onderaardsche vuuren, is als oogenbliklyk geweest, wy vinden 'er de
(*)
voetstappen van in de oude Kronyken . Op het Roode Klif, eene plaats, eenige
honderd schreden van Stavoren gelegen, zag men vuurvlammen uit de aarde
opkomen, op twee onderscheide Tydperken, de eene in de eerste jaaren onzer
Jaartellinge, de andere laater. Ten Zuidwesten van die plaats was een Kasteel der
Graaven van Holland; het land, daar toe behoorende, strekte zich uit omtrent tot by
Enkhuizen: dit Kasteel was een Jachthuis. In het Jaar..... werd deeze grond
ingezwolgen, het water bedekte de aarde, en zints dat tydperk was die plaats de
diepste van de Zuiderzee, en is het nog daadlyk. Toen verliet het water het Meer
Flevum, om zich in deeze nieuwgevormde kom te werpen, en, zich daar buiten
uitbreidende, vormde 't zelve het Noordlykste gedeelte van de Zuiderzee, eene
aanhoudende ondiepte. Men vindt de spooren dier gebeurtenisse in den naam
Roode Klif zelve, welke het zints gedraagen heeft. 't Zou van veel belangs zyn, dat
bekwaame Natuurkundigen deeze plaats met een naauwkeurig oog bezogten; ik
heb ze alleen in 't voorbytrekken gezien; en altoos hebben myne bezigheden een
onoverkomelyke hin-

(*)

Ik had een vry breed uitgewerkt Vertoog over den ouden Staat van Holland vervaardigd, en
de bronnen, waar uit ik geput had, aangeweezen. By myn vertrek uit Holland, dit werk
onvoltooid zynde, liet ik het in handen van iemand, die 'er geen gebruik van gemaakt heeft.
Kan ik 'er een Afschrift van bekomen, dan zal ik, in 't vervolg, een berigt geeven van de
bewysstukken, welke men kan raadpleegen.
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derpaal aan dit onderzoek gesteld. Ik zou teffens aanraaden het Eiland Urk, ten
Zuiden van 't Roode Klif gelegen, te bezoeken: alle Zeelieden, door my ondervraagd,
hebben my verzekerd, dat het een Rots is; een stuk, zo zonderling, zou van
aangelegenheid weezen; en, als het gestaafd word, ons de zekerste voetstappen
van de gedagte omwenteling opleveren. Nooit heb ik aan myn verlangen, om dit
Eiland te bezigtigen, kunnen voldoen; en ik zal my grootlyks verpligt agten, indien
eenig Natuurkenner dit beweerde van de Rotsagtige gesteltenis des Eilands Urk
bevestigde of loochende. Zou dit Eiland een Vuurbergagtig Eiland weezen? Zouden
die Vnurvlammen, die men gezien heeft, de laatste uitbarstingen geweest zyn van
een ouden Vuurberg? Zouden de wateren de holligheden daar onder gevuld, en de
instorting des Lands, veroorzaakt hebben? Deeze vraagen kunnen alleen door eene
plaatslyke beschouwing beantwoord worden.
Het Meer Flevum bestondt niet in de geheele uitgestrektheid der Zuiderzee; het
besloeg slegts een zeer klein gedeelte in het Zuidelykst gedeelte; maar het strekt
zich ten Zuiden verder uit. Ik meen de oude voetstappen van de bedding ontdekt
te hebben, in een keten van duinen, die een kring vormen, welker grond een
onafgebrooken bedding is van zeer slegte Turf. Deeze bedding is van twee duimen
tot vier voeten, dezelve ligt op eene bedding van yzeragtig zand, en vervolgens op
wit zand tot eene verbaazende diepte. Deeze Turven geeven veel zwaveldamp uit;
op de hoogste plaatzen leveren zy drooge Turfmaakeryen uit; en deeze kust
doorgestooken, en met zand gemengd zynde, heeft men eenige deelen van die
uitgestrektheid lands vrugtbaar gemaakt. De keten Duinen, die het Meer Flevum
schynen omringd te hebben, strekt zich uit in de rigting van Harderwyk, Voorthuizen,
Barneveld, Eede, de Grebbe, Rhenen, Amerongen, Doorn, Woudenberg, Soesdyk,
Hilversum en Naarden. Deeze keten is overal van dezelfde hoogte van zestig tot
tachtig voeten, uitgenomen omtrent de Grebbe, waar men ze, om den grooten weg
rydbaarder te maaken, een weinig verlaagd heeft, en te Gat van den Berg, tusschen
Amerongen en Zuilenstein, waar de Duinen afgebrooken zyn, ter lengte van tusschen
de honderd en tweehonderd schreden. Deeze Keel is naby de plaats, waar de Lek
zich scheidt van den Ouden Rhyn: de Oude Rhyn loopt voort langs de zuidlyke
boorden van deeze
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heuvel-keten, gelyk dezelve van Arnhem af gedaan heeft, en de Lek vereenigt zich
met den mond der Maaze. De tyd, waarin het Meir Flevum bestondt, is veel vroeger
dan de formeering van de Lek, die den oorsprong verschuldigd is aan het Kanaal,
door DRUSUS gegraaven. In een veel vroeger Tydperk, volgde een gedeelte van het
Rhynwater den tegenwoordigen koers van den Ouden Rhyn, en het ander wierp
zich in het Meir Flevum, ter plaatze van Gat van den Berg. In de invallende en
uitsteekende hoeken der heuvelen, in de turfagtige natuur van die Keel, gelyk aan
die van een kom, en zelfs in de schikking der gronden, en der landen van den Rhyn
tot Gat van den Berg, die alle in de rigting van die oude bedding loopen, vindt men
beslissende bewysstukken, ter begunstiging van dit gevoelen. Dit bewys, 't geen
de tegenwoordige Landsgesteltenis ons oplevert, wordt versterkt door het getuigenis
van PLINIUS en TACITUS, die verzekeren, dat het Meir Flevum water uit den Rhyn
ontving.
De Yssel, dien men zou kunnen beschouwen als een ouden mond van den Rhyn,
in het Meir Flevum, is veel jonger. Het blykt, uit het getuigenis der
Geschiedschryveren, dat de Romeinen den Yssel hebben doen graaven, om het
Land van water te ontlasten, ten oosten van die Bergketen, die het midden van
Opper-Gelderland beslaat.
De andere Meiren in de Vereenigde Nederlanden hebben een veel laater
oorsprong. De Dollart is ontstaan in den Jaare MCCLXXVII; de weinige diepte en
de modderige boorden, nu door 't water bedekt, dan bloot, duiden aan, dat de Dollart
den oorsprong verschuldigd is aan eene Overstrooming, en niet aan eene
Omwenteling, als de Zuiderzee, die eene veel grooter diepte heeft. Een naauwkeurig
onderzoek, door my te werk gesteld, heeft my overtuigd van dit verschil in oorsprong.
- Het Biesbosch is ontstaan in den Jaare MCCCCXXI: men kent in 't breede de
Overstrooming, waar uit het ontstondt, en de weinige diepte draagt nog getuigenis
van die herkomst.
De Hond en de andere Armen, die de Zeeuwsche Eilanden vanéén scheiden,
zyn ook den oorsprong hunner tegenwoordige gesteldheid verschuldigd aan eene
langzaamer of schielyker invreeting van 't water.
Uit alles, wat ik tot hier toe bybragt, meen ik te mogen besluiten. - Voor eerst, dat
de Kusten der Vereenigde Gewesten, zints de oudste Tydperken, waarvan de
Kronyken en Geschiedenissen spreeken, niet zeer merkbaar
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veranderd zyn. - Ten tweeden, dat de Binnenlandsche veranderingen, daar
voorgevallen, voortgebragt zyn door Omwentelingen, uit uitbarstingen ontstaande,
of door de langzaame uitknaaging der Binnenwateren. - Ten derden, dat de Landen,
schoon meer door de wateren overdekt, in verafgelegene tydkringen, veel
uitgestrekter waren: dewyl de Zeeuwsche Eilanden een geheel aaneengelegen
Oord uitmaakten, aan 't Vaste land gehegt, alleen een uittocht laatende aan de
wateren van de Maas en de Schelde: naardemaal de Zuiderzee en het
Haarlemmermeer niet bestonden, en het Meir Flevum eene veel kleinder
uitgebreidheid had: naardemaal, eindelyk, de Dollart niet bestondt, en de Kusten
van Friesland zich uitstrekten tot de Filanden, die in 't Noorden de Zuiderzee
bepaalen. - Ten vierden, dat de Zuiderzee den eersten oorsprong verschuldigd is
aan onderaardsche Vuuren, die een gedeelte des lands deeden instorten, wier
holligheden, met water gevuld, tegenwoordig het diepste gedeelte van de Zuiderzee
uitmaaken.

Goldoni en Rousseau.
(Uit de Memoires de M. GOLDONI, pour servir a l'Histoire de sa vie & a celle de son
(*)
Theatre . Tom. III. pag. 126. &c.)
Het eerste Stuk (zegt GOLDONI) dat ik in 't Fransch schreef, was de Weldaadige
Knorrepot; doch ik was niet stout genoeg, om het openlyk bekend te maaken, voor
ik hetzelve aan eenige Lieden had laaten zien, die 'er de noodige verbeteringen in
konden maaken. Ook maakte ik gebruik van de voorslagen welke zy my deeden.
Omtrent deezen tyd was ROUSSEAU van Geneve te Parys te rug gekomen. Elk
beijverde zich om met hem te spreeken, doch hy was voor ieder niet te spreeken.
Ik kende hem alleen door zynen roem, wenschte hem ook te zien, en vleidde my
zelve met het geluk, dat ik myn stuk door een' man zou kunnen laaten beoordeelen,
die zoo bekend was met de Fransche Spraak- en Letterkunde.

(*)

Eene Nederduitsche Vertaaling van dit aangenaam Werk is by den Uitgeever deezes, A. VAN
DER KROE, op de Pers.
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Wanneer ik verzekerd wilde zyn van hem ontvangen te worden, behoorde ik vooral
zorg te draagen om niet onbekend by hem te komen. Ik verkoos dus, eerst aan hem
te schryven; en betuigde hem, in mynen brief, het verlangen dat ik had, om kennis
met hem te maaken. Hy antwoordde my zeer beleefd: dat hy niet uitging, en dus
nergens kwam; doch indien ik de moeite wilde neemen, om in de straat Platriere,
in het Hotel van dien naam, vier verdiepingen hoog te klimmen, dat ik hem dan veel
vermaak zoude aandoen. Ik nam zyn verzoek aan, en ging, twee dagen daar na,
naar hem toe.
Ik zal myn Gesprek, met den Burger van Geneve, hier mededeelen. Deszelfs
inhoud was zeker niet zeer belangryk; en van myn Stuk werdt alleen in 't voorbygaan
gesprooken, evenwel neem ik gaarne de gelegenheid waar, om van deezen geheel
byzonderen Man te spreeken, die uitmuntende bekwaamheden, maar tevens
ongelooslyke vooroordeelen en zwakheden, bezat.
Ik klom, in het gemelde Hotel, vier verdiepingen hoog, klopte aan, en men deed
open. Ik ontmoette een Vrouw, die noch jong, noch bevallig, noch schoon was. Ik
vraagde: of de Heer ROUSSEAU t'huis was? ‘Hy is t'huis, en ook niet t'huis’ antwoordde
deeze vrouw, die ik ten hoogste voor zyne Huishoudster aanzag; en vroeg naar
myn' naam. Ik noemde denzelven. ‘Men verwagt u, Myn Heer! zeide zy. ‘Ik zal het
mynen Man zeggen.’ Een oogenblik daar na werd ik binnen gelaaten.
Ik vond den Autheur van de Emile bezig met het schryven van Muzyknooten. Ik
had reeds daar van hooren spreeken, en kon niet nalaaten, om in my zelven daar
over te morren. Hy ontving my zeer vriendelyk; stond op, en zeide, met een blad
muzyk in de hand, ‘Zie eens, of 'er wel iemand zo goed Nooten afschryft als ik. Ik
durf wel wedden, dat 'er geen stuk zoo schoon en naauwkeurig onder de Pers van
daan komt, als van my. Wel aan (vervolgde hy) laat ons by 't vuur gaan.’ Dat ook
niet ver van ons af lag.
Het vuur was uitgegaan: hy eischte een blok brandhout; en Mevrouw ROUSSEAU
bragt het zelv'. Ik stond op, en bood Mevrouw myn stoel aan: doch haar Man zeide:
‘houd uw gemak, myn Heer, myn Vrouw heeft haare bezigheden.’
Myn hart kromp weg. Een Geleerde voor Afschryver,
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en zyn Vrouw voor Meid te zien speelen, was voor my een te vernederend
Schouwspel. Ik kon myne verwondering - en myn verdriet niet verbergen, schoon
ik niets zeide. ROUSSEAU echter was veel te doorzichtig dan dat hy niet zoude
merken, dat 'er iets in myne ziel omging. Hy vraagde my 'er naar, en ik zag my
genoodzaakt, om hem de oorzaak van myn zwygen en stille bewondering te
bekennen.
‘Hoe! zeide hy, gy beklaagt my, om dat ik my met asschryven bezig houde? Zoud gy denken, dat ik beter zou doen, wanneer ik boeken schreef, voor Menschen
die niet leezen kunnen; of kwaadaartige Journalisten de stoffe aangaf, voor een of
ander Artykel? - Gy dwaalt. Ik bemin de Muzyk by uitneemendheid; ik schryf
voortreffelyke Origineelen af: ik lees 'er van; ik heb 'er Vermaak in: en dat is my
genoeg. Maar gy (voer hy voort) wat doet gy? - Gy zyt naar Parys gekomen, om
voor de ltaliaansche Tooneelspeelers te werken. Dat zyn Luiaarts, welke uwe stukken
niet smaaken. Keer weder te rug naar uw Vaderland, ik weet dat men u daar wenscht;
dat men 'er u verwagt.’
‘Gy hebt gelyk, Myn Heer! (viel ik hem in de rede) na deeze behandeling van de
zyde des Italiaanschen Schouwburgs, had ik Parys moeten verlaaten: doch andere
uitzichten hebben my hier gehouden. - Ik heb onlangs een Stuk in 't Fransch
geschreven.....’ ‘Hoe! Gy hebt een Stuk in 't Fransch geschreven?’ viel hy vol
verwondering hier op in. ‘Wat zult gy daar toch mede uitvoeren?’ - ‘Ik zal het op 't
Tooneel geeven.’ - ‘Op welk een Tooneel?’ - ‘Op het Fransche Tooneel.’ - ‘Gy verwyt
my, dat ik myn' tyd misbruik, en Gy zelv misbruikt uw tyd, zonder het minste voordeel.’
- ‘Myn Stuk is reeds aangenomen!’ - ‘Is het mogelyk? Doch ik verwonder 'er my
geenszins over. De Komedianten hebben geen algemeen Menschenverstand. Zy
neemen a.m. en wyzen van de hand, dat geen sterveling 'er wys uit kan worden.
Goed, zy hebben het aangenomen, maar speelen doen zy het niet: en speelen ze
het, dan is het zo veel te slmmer voor u.’ - ‘Maar hoe kunt gy over een stuk oordeelen,
dat Gy niet kont?’ - ‘Ik ken den smark der Italiaanen, en den smaak der Franschen;
het onderscheid is veel te groot, en, met uw
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welneemen, het is niet in uwe jaaren, dat men in eene vreemde spraak begint te
schryven.’ - ‘Uwe Aanmerkingen zyn zeer gegrond, Myn Heer! doch ik zie de
zwaarigheden geenzins voor onoverwinnelyk aan. Ik heb myn werk Lieden van
verstand en Kenners medegedeeld, en zy schynen 'er vergenoegd mede te zyn.’ ‘Men vleit u, men bedriegt u; gy zult het u beklaagen. Laat my uw sluk eens zien;
ik ben openhartig; ik ben voor de vuist; en zal u de waarheid zeggen.’
Hier wilde ik hem juist hebben, niet zo zeer om hem raad te pleegen, maar
voornamenlyk, om te zien, of hy, na de voorleezing van dat stuk, niet wat meer
vertrouwen in my zoude stellen. Myn handschrift was in handen van den Afschryver
des Franschen Schouwburgs. Ik beloofde den Heer ROUSSEAU hetzelve, zo dra ik
het te rug had, te laaten zien, en myn oogmerk was waarlyk om myn woord te
houden. Doch de volgende gronden hielden my, by nadere overweeging, daar van
te rug.
Er is een Werk uitgekomen onder den tytel: les Consessions de J.J. ROUSSEAU,
Citoyen de Genove, behelzende Anecdoten uit zyn leeven, en door hem zelv'
geschreven. In dat geschrift verschoont hy zich zelven niet, en verhaalt zelfs eene
menigte in 't oogloopende dingen die hem betreffen, en die hem nadeelig zouden
kunnen zyn, wanneer zyn groote naam hem, in dat geval, niet boven alle
beoordeeling stelde.
Doch ik weet nog eene Anecdote, die hem in zyn laatste jaaren gebeurde, en die
men in geen zyner geschiedenissen vindt. Mogelyk heeft hy dezelve vergeeten;
mogelyk heeft hy geen tyd gehad om haar by de overtige te voegen, nadien dit Werk
eerst na zynen dood is uitgekomen. Deeze Anecdore raakt my niet rechtstreeks,
doch was echter de oorzaak, dat ik hem myn Weldaadige Knorrepot niet vertoonde.
ROUSSEAU had Vrienden, en veel bewonderaars in Parys. De Heer * * * hoorde
onder beide. Hy beminde hem, achtte hem hoog, en beklaagde hem te gelyker tyd:
want hy kende zyne droevige omstandigheden even zo naauwkeurig, als hy zyne
bekwaamheden kende. Hy bood den Geneefschen geleerden een zeer aartig,
gemenbileerd en geschikt verblyf, aan, digt by den Tuin der Tuileries. En, om het
gevoel van zynen vriend niet op te wekken, bood hy hetzelve tot dien prys aan, dien
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ROUSSEAU,

in zyn slegt Hotel, verwoonde. De laatste merkte het oogmerk van den
grootmoedigen man, sloeg het geheel en al af, en schreeuwde overluid: dat hy zich
niet wilde laaten bedriegen.
De Heer * * *, ook een Wysgeer, maar tevens een Franschman, die de
Welleevendheid met de Wysgeerte vereenigde, nam het weigerend antwoord niet
kwalyk. Hy kende den Man, vergaf hem zyne feilen, bezogt hem als voren; en
getroostte zich de moeite, vier verdiepingen hoog te klimmen, om het vermaak zyner
verkeering te genieten.
Hy had van de geschrevene Bekentenissen van JEAN JAQUES hooren spreeken,
hy wenschte dezelve te zien, en nadien hy in zyn Brieventas eenige Zedelyke
Tafreelen deezer Eeuw, in den smaak van THEOPHRASTUS en LA BRUYERE had, zo
sloeg hy zyn vriend voor, om beide hunne opstellen elkander eens voor te leezen.
ROUSSEAU nam den voorslag aan, doch alleen onder dit beding, dat de Heer * *
* een gewoon avondmaal, met hem in het Hotel Platiere zoude houden. Deeze
stelde hem voor, dat dit beter by hem kon geschieden. ‘Dat is hetzelfde,’ zei
ROUSSEAU, ‘het moet by my geschieden; of wy zullen niet leezen. Ten hoogste
(voegde hy 'er by) geef ik u vryheid, om een flesch van uwen Wyn mede te brengen;
want in myn huis kryg ik zeer slegten.
De toegeevende Franschman stemt in alles toe. Maar by ongeluk is hy veel te
welleevend, en te voldoende, en zend een mand met zes flesschen besten, en zes
flesschen Mallaga Wyn. Deeze verrassing bragt den Geneefschen Burger in een
kwaaden luim. De Franschman komt, merkt het, en vraagt naar de oorzaak. ‘Wy
beiden (zegt de gevoelige man,) zullen, denk ik, geen twaalf flesschen Wyn alleen
drinken. Ik heb één fles uit den mand genomen, en dat is genoeg by een avondmaal.
De overige moet gy terstond te rug stuuren - of niet by my eeten.’
De Bedreiging was niet vreeslyk, en de voorleezing der stukken ging den gast
het meest ter harte. De knecht was 'er nog, zo dat deezen bevolen werdt, den Mand
weêr mede te neemen. ROUSSEAU was nu te vreden, en begost te leezen.
Intusschen hadden zy, met de gemelde Tooneelen, hunnen tyd verspild. De
voorleezing werdt door Mevrouw.
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afgebroken, die de tafel noodig had om dezelve te dekken. Men had
zonder de tafel wel kunnen leezen, maar in hetzelfde oogenblik werdt ook het eeten
opgedraagen. Een Hoen met wat Salade waren alle de gerechten.
Na den maalryd werdt het de beurt van den Heer * * * om te leezen. Hy leest een
Hoofdstuk, dat goed opgesteld is, en zeer gepreezen wordt; hy leest een tweede
Hoofdstuk: in ééns staat ROUSSEAU op, en gaat, met een toornig gelaat, en eene
houding vol gramschap, de kamer op en neder. De Leezer vraagt naar de oorzaak
zyner gramschap. ‘Het is geenzins welleevend, (zegt hy) by braave lieden te komen,
en die te beleedigen.’ - ‘Hoe! vraagt deeze, waar hebt gy u over te beklaagen?’ ‘Gy hebt met geen Gek te doen, antwoord de Wysgeer, gy hebt myn Afbeeldzel
daar met veel te sterke kleuren, en met Satirieke trekken, voorgesteld. Dat is
afschuwelyk! dat is schandelyk!’
‘Wees niet te driftig, valt hem de Franschman in de rede, gy zyt myn Vriend; ik
acht u hoog; gy kent my. Een wreed, ergerlyk, en galzuchtig mensch, heb ik willen
schilderen..... op die wyze als hy in 't gewoone leeven dikmaals voorkomt....’ - ‘Ja,
ja vervolgt ROUSSEAU, ik weet wel dat ik by onkundigen daar voor gehouden worde.
Ik beklaag hen, ik veracht hen zelfs; doch ik kan niet toelaaten, dat een man als gy,
een vriend - het zy dan een waare of valsche - by my komt, om my, my zelven,
zodanig voor te stellen.’
De Heer * * * mogt verder zeggen, en doen wat hy wilde, hy kon niets op ROUSSEAU
verkrygen. Zyn hoofd stond nu geheel niet wel; zy scheidden derhalven, en schreven
(*)
elkander vervolgens zeer kwaadaartige Brieven .
ROUSSEAU

(*)

By dit verhaal van GOLDONI, kunnen wy nog eene byzondere Anecdote van ROUSSEAU voegen,
die hem mede in een zeer byzonder licht plaatst. ROUSSEAU las zyn Vriend DIDEROT, (die hem
eene menigte diensten, en dikmaals tot zyn eigen nadeel gedaan had) de Heloise voor, toen
dezelve nog in Manuscript was. Deeze leezing duurde drie dagen, en drie heele nachten.
Toen zy gedaan hadden, wilde DIDEROT ook iets van zyn Werk voorleezen. om daar een
oordeel over te hooren. ‘Kom aan, naar bed, antwoordde ROUSSEAU; het is laat: ik ga staapen.
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Ik was een Vriend van deezen Geleerden. Den dag na zyn verschil met ROUSSEAU,
vond ik hem in een gezelschap. Hy verhaalde ons, wat hem gebeurd was. Eenige
van het gezelschap lachten 'er om, andere maakten 'er aanmerkingen op: en ik had,
boven andere, daar reden toe. ROUSSEAU was een Knorrepot; hy had dit zelfs, in
den twist met zynen Vriend, erkend. 'Er ontbrak dus niet aan, dan dat hy ook
vermoedde weldaadig te zyn, om my te kunnen verwyten, als of ik hem in den
Persoon des weldaadigen Knorrepots ten tooneel wilde voeren. Ik droeg derhalven
wel zorg, om my niet aan zyne vermoedens en kwaaden luim bloot te stellen, en
zag hem zedert niet weêr.
Hy was met de grootste bekwaamheden van de waereld geboren, dat heeft hy
beweezen. Maar hy was een Protestant, en maakte boven dien zeer Vrygeestige
Werken. Hy zag zich genoodzaakt, om Frankryk, dat hy als zyn nieuw Vaderland
beschouwde, te verlaaten. Deeze nevelster maakte hem geemelyk. Hy hield de
menschen voor onrechtvaerdig, en verachtte hen; maar deeze verachting kon hem
nimmer tot voordeel verstrekken.
Welke grootmoedige Aanbiedingen, welke beschermingen heeft hy niet afgeslagen!
Zyn strooleger was hem waardiger geworden, dan een Paleis. Eenige ontdekten
grootheid van ziel in zyne stoutheid; andere hielden het voor enkel Hoogmoed. Ik
beslisch niet wie gelyk heeft, maar hy was te beklaagen. Deeze zyne zwakheden
deeden niemand kwaad, en zyne Talenten maakten hem eerwaardig. Hy stierf zoo
als hy leefde, namenlyk als een Wysgeer; en de Republiek der Geleerdheid moet
den grootmoedigen man altoos dankbaar zyn, die zyne asch met een gedenkteken
versierde.

Zemin; een Oostersch gezigt.
Naar 't Hoogduitsch.
ZEMIN leefde in die vroege Eeuwen der Wereld, in die zalige tyden, toen de Menschen
zich in geen ander bedwang vonden, dan 't geen de Overeenkomstig in 't geluk der
Zamenleeving hun dierbaar maakt. De Tortuin had hem met geluksgoederen ryk
beschonken. Het Land, waar hy leesde, was bekleed met altoosduurend groon en
ontelbaare bloemen. Geheele Bos-
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schen van Ceder- en Palmboomen behoorden hem toe; zyne welgevoedde kudden
graasden in valeien, besproeid door de versrisschendste stroomen: met één woord,
hy genoot alle de vermaaken uit schoonheid en eenvoudigheid eens Aardsvaderlyken
leevens spruitende.
Gemaklyk kan men zich het geluk van ZEMIN verbeelden: wie op aarde, die na de
inspraaken des harten luistert, zou onvoldaan weezen over zulk een Lot? Maar
schoon het den jeugdigen ZEMIN aan geen goedhartigheid, en aan geene wel te
vreden. heid ontbrak, deedt, nogthans, de drift eener ziedende jeugd hem van het
pad des Regts afwyken, tot ontelbaare dwaalingen vervallen, en verwekte in hem
een aantal onvervulde begeerten. In den gelukstaat, dien hy genoot, zag hy, ten
laatsten, niets dan smaaklooze eenvormigheid. Nieuwe denkbeelden, nieuwe
wenschen volgden elkander oogenbliklyk op. Ongelukkige toestand! Hoe goeddaadig
en ryk de Natuur ook moge weezen, is zy egter te schaars en te arm, om voldoening
te schenken aan de onredelyke begeerten der Menschen Kinderen. Doch Wansmaak
zelve, den Mensch tot ernstig nadenken brengende, dient om hem van de elenden
der anders onophoudelyk knaagende ingebeelde behoeften te geneezen.
ZEMIN viel, op zekeren dag, asgemat door het peinzen op zyne vrugtloos uitgestorte
wenschen, in diepen slaap. AZOR, de Geest aan wiens zorge het bewind der Aarde
is overgelaaten, ondernam het ZEMIN van zyne Zelfbedriegery te verlossen, door
ingebeelde tooneelen, hem in den Droom, of Nagtgezigt, voor te houden.
In dien Droom zat ZEMIN aan den voet eens Ceders, op den top eens hoogen
bergs, van waar hy zyne wyduitgestrekte bezittingen geheel kon overzien. Doch, in
stede van dezelve met vermaak te beschouwen, borst hy in bittere klagten uit: waar
op zyne oogen ten onverwagtste verbysterd werden door een onbeschryfbaaren
helderen glans. Van den Hemel daalde een wolk neder, heerlyk schitterende door
gouden en azuren randen; een aangenaame geur vergezelde dit verrukkend gezigt.
Op de wolk vertoonde zich een Hemelsch weezen, welks goedaartig voorkomen al
den schrik, uit de schielyke verschyning herkomstig, deedt verdwynen. 't Was de
weldaadige AZOR, die, zonder zichzelven bekend te maaken, ZEMIN in deezervoege,
aansprak. - ‘ZEMIN, welke naargeestige overleggingen verstooren uwen Vrede? Zeg
het my, op dat ik dezelve wegneeme!
‘Myn leeven,’ antwoordde ZEMIN, ‘is voor my een ondraaglyken last geworden; ik
zie in het zelve niets dan bestendig één en hetzelfde onveranderd tooneel. In de
schaduwen myner bosschen, in de met bloemen ryk bezaaide velden, vind ik niets
nieuws; zy verschaffen my dat vermaak niet, 't geen zy voorheen in overvloed
opleverden. Zelfs de beval-
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ligheden van myne schoone SELIMA hebben alle haare aantreklykheden verlooren.
- Zatheid is reeds voor lang gevolgd op 't genot. - Myn hart gevoelt eene
onbeschryfbaare ledigheid van genoegen. - ô, Goeddaadige Geest, want voor
goeddaadig hou ik u, hervorm deeze smaaklooze tooneelen in een land gelyk aan
't geen de Hemelsche Geesten bewoonen, op dat ik, in de eindelooze
verscheidenheid mynet genietingen en vermaaken, eene onuitspreeklyke en nooit
verminderende verrukking moge ondervinden.’
Naauwlyks hadt hy deeze woorden uitgesprooken, of hy bezweem aan de voeten
van AZOR. De geheele Landstreek nam een nieuwe gedaante aan. De geheele
Natuur vertoonde in 't ronde het scheppend vermogen van deezen Hemelschen
Gezant. Nimmer vertoonde zich op deeze aarde iets, 't geen haalen kon by het
betoverend Gewest, waar in ZEMIN zich thans geplaatst vondt.
ZEMIN, uit zyne bezwyming herkomen, zag met verbaasdheid alles wat hem
omringde, aan. Hy zat op een bedde van Violetten, en de zagtste windjes bliezen
hem de aangenaamste geuren uit duizenden van bloemen toe. - Opstaande,
wandelde hy door de veriukkendste wandeldieeven, uit welker takken het streelendst
gezang der vogelen onophoudelyk zyn oor bezig hieldt, terwyl hy zyn oog met de
gezigten, die zich aanboden, niet kon verzadigen. - ZEMIN was geheel verwondering,
geheel verrukking! - Op 't onverwagtst verschynen op dit tooneel zeven Nymphen,
bekoorlyk als de Houris van het Paradys. Alle de schoonheden des Landschaps
verliezen haare aantreklykheden in 't oog van den verliefden ZEMIN. De Nymphen
loopen hem voor uit, na uitlokkende boschjes, op eenigen afftand. Hy volgt ze door
heete drift gedreeven; hy zet ze niet lang vrugtloos na. - Wie is nu zo gezegend als
ZEMIN ! Zeven jeugdige schoonheden, die ieder haare byzondere bevalligheden
bezaten, tokkelen hem beurtlings aan met alle de aantreklykheden der
verscheidenheid.
Maar naauwlyks waren acht dagen in deezen Droom van verrukking gesleeten,
of de uuren sleepten traager voort. Nieuwe begeerten, heftiger dan de voorgaande,
bekroopen het hart van den rustloozen ZEMIN. Zich uit de armen der bevallige
Nymphen rukkende, vertrok hy na eene digt beschaduwde eenzaame plaats, om
'er zyne klagten op nieuw uit te boezemen. - ‘Ongelukkige ZEMIN,’ was zyne taal,
‘wanneer zult gy bedaardheid en vrede genieten? Op welk geluk kunt gy hoopen,
als zatheid en wanlust volgen, op 't genot der uitgeleezenste vermaaken? Ik heb
zeker misgetast in het voorwerp myner begeerten? Ik voel dat myne verlangens
zich wyder uitstrekten dan het smaaken van de genietingen der zinnen. Hoe
luisterloos is het dus myn leeven in ledigheid en bedryfloosheid te slyten? - Myno
uitzigten verbreiden. Ik voel my tot
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edeler najaagingen gevormd. Ik ben geschikt om den laurier aan de beroemdste
Helden te betwisten, en onsterflyke Eere in te leggen, langs een pad den wellusteling
onbekend. Ik wil my niet langer onthouden in de geurige myrthen-boschjes, noch,
in een onbekenden hoek der aarde, vergeeten en onberoemd myne dagen slyten
- Ach! wilde AZOR my nog eens gunstig zyn. Tot nog heb ik in mynen boezem geene
begeerte gekoesterd, of my zelven, of AZORS goedkeuring, waardig. Wat zal ik meer
te wenschen hebben, als ik eens myne Landen zo wydstrekkend zie als myne
begeerten, en myne Magt gedugt voor myne Onderdaanen? Hoe aangenaam zal
het my weezen my zelven te beschouwen als een Heer des Mensendoms, een God
op Aarde, zwaayende met myn eene hand den donder der verdelginge, en
zegeningen met de andere uitreikende!’
Een onzigtbaare arm ligtte, ten deezen oogenblikke, ZEMIN op, en voerde hem
met snelle vaart door de lugt. Hy zag voor zich een wyduitgestrekt Land, vol trotsche
boschadien. Rivieren, naar Zeeen gelykende, stroomden van 't hoog gebergte neder,
en verspreidden zich in veelvuldige takken, die alle de- zegeningen van Rykdom
en Overvloed door het geheele Ryk voerden. ZEMIN voelde zich getroffen, door de
grootte en de volkrykheid der Steden, die uit de wydstrekkende vlakten de kruin
opbeurden. - Alle deeze, sprak de onzigtbaare Geest, Alle deeze, ô ZEMIN! zyn de
uwe!
Het hart van ZEMIN juichte op de beschouwing van de Landen, die hy welhaast
alleen zou beheerschen. Toen AZOR op aarde afdaalde, vondt ZEMIN zich eensslags
in 't midden eener vergaderinge van wyze Staatsmannen en Helden, die hem, eer
hy van zyne verwondering bekomen was, met eenpaarige stemmen voor Oppervorst
uitriepen. Hy zag, in één oogenblik, een geheel Volk voor zyne voeten geknield; de
lugt weergalmde van vreugdegeroep en toejuichingen. Een sterke krygsbende
geleidde den nieuwen Monarch na een overheerlyk Paleis. Zyne Hovelingen en
Onderdaanen verscheenen in ontelbaare menigte om de trappen van zynen Throon
te kusschen. Driften Kameelen, ryk belaaden, bragten hem, tot inhuldigingens
geschenken, het beste der Landschappen, het goud der Eilanden, en de geurigste
Speceryen van het Oosten, in ruimen overvloed.
ZEMIN hoorde, met het verrukkendst genoegen, de Krygstrompet steeken, en zag,
met geen min welgevallen, al den pragtigen toestel des Krygs. Hy trekt op, aan 't
hoofd van een weltoegerust Leger, tast eenige Vorsten aan, wier Landen aan de
zyne grensden, en geeft hun de nederlaage; eene groote slachting aanrigtende.
Het juichen der Zegepraal, he tkermen der gewonden, en het zugten der stervenden,
is voor zyn oor een welluidend Muziek. Trots op de behaalde overwinning, haast
zich de Overwinnaar
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om een ander Volk te vuur en te zwaard te verdelgen; en als met reuzenschreden
slapte hy voort van de eene vermeestering tot de andere. - Nog is ZEMIN onvoldaan.
- Schoon alle Volken, rondsom hem, zyn te ondergebragt, pynigt hem het denkbeeld,
dat 'er nog andere bestaan, die de kragt van zyn onverwinnelyken arm met beproesd
hadden. Hy koesterde zelfs de wensch, dat de Hemel andere Werelden gevormd
had, op dat hy ze mogt te enderbrengen. - In 't einde, vondt hy, onder de millioenen
slaaven, laag genoeg om in alles op zyne wenken te vliegen, eenige weinige wyzen,
die moeds genoeg bezaten om hem de taal der Waarheid te doen hooren, en tot
de Pligten van Menschlievendheid te rug te roepen; hem de Godheid, als het
voorbeeld der Prinsen, voor oogen houdende - de Godheid die asleen haare Almagt
bezigt, om goed te doen. ZEMIN leende het oor niet aan hunne welbeleide redenen;
aan Vleitaal gewoon, kon hy die der waarheid niet verdraagen. En hoe tog zou de
Wysheid de aandagt kunnen trekken van hem die doof is voor de welspreekendheid
der traanen, en het geschreeuw van geslachte onschuld! - Dan de val des Helds
naderde met wisse schreden. Een magtig Volk, 't geen langen tyd de voordeelen
van Vryheid en Onafhangelykheid genooten had, werd het voorwerp van zyne
onbegrensde Staatzugt. Dit heldhaftig Volk, vegtende voor alles wat hun dierbaar
was, als Menschen en als Burgers, wederstondt met mannenmoed de hevige
aanvallen, en had eerlang 't geluk om op hem de overwinning te behaalen. ZEMIN,
genoodzaakt te vlugten, beveiligde zich met oneindige moeite, en het uiterste gevaar,
voor de regtmaatige woede der Overwinnaaren. De onlangs vergoode Held ontdekt,
in 't einde, dat hy slegts een Mensch is. Naa het doorworstelen van onbeschryfbaare
moeilykheden, vondt hy zich in 't midden eener valei, omringd door hooge bergen,
waar de stilte der plaatze hem tot rust uitnoodigde. Hier vlydt hy zich neder aan een
beek, de eenzaamheid, en de ongunstige lotwisseling stortten hem ernstig nadenken
in.
‘Ach ZEMIN’ verzugtte hy, ‘hoe zeer hebt gy u door harssenschimmige hoope
laaten verblinden! Waar zyn nu de Droomen van Grootheid, die u vervoerden van
u zelven als een God op Aarde aan te merken! Snoode als gy zye, in welk een poel
van elenden heeft uwe eigene dwaasheid u gedompeld! - Wreede AZOR! wist gy
niet, dat myn verzoek, my toegestaan, my heilloos zou weezen? Gelukkige
Landbewoonders, hoe vrylyk wandelt gy in uwe eigene dreeven, niet voortgezweept
door driften die astoos den Man in hoogheid kwellen! De Rede, wat zy zich ook
moge vermeeten, kan hun niet schenken, wat de enkele natuurlyke Aandrift u zo
ryklyk verleent - het zoet genot van alle de zegeningen, die de Natuur haare Kinderen
met eene goeddaadige hand toereikt!’
Onder deeze uitboezeming van te leurgestelde Staatzugt, zag
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een schoone Kapél op een digt nevens hem staanden bloem nederstryken.
Eene wyl trok dit zyne aandagt af, en hy zag het vrolyk Insect, nu op den eenen dan
op den anderen bloem, dartelend zich vermaaken. Welhaast riep hy uit. ‘Ach AZOR!
twee keeren hebt gy my myn verzoek, my zo schadelyk, ingewilligd. Hoor my nu,
voor de laarste keer, daar ik u verzoek om myn Geluk te verzekeren. In den diep
vernederden staat, waar toe ik my gebragt zie, beny ik het lot van een veragtlyk
Insect. Voor de elende om meester van de wereld te wezen, of de slaaf myner
eigene driften, zou ik liever het vermaak genieten in de bloemryke velden als een
Kapél rond te zweeven. - Verander my in een Kapél!’ - Oogenbliklyk verandert zyn
Lichaam in de gedaante van een Worm, en hy spreidt vier schoone vlerken uit. De
Ziel van ZEMIN staat verbaasd zich zo eng behuisd te vinden; doch zyne begeerten
waren nu gemaatigder, zy werden met meer gemaks vervuld, en vervoerden hem
niet buiten zyn eigen kring. De nieuwe Kapé brandde van verlangen om de vlerken
te beproeven, en verlaat den bloem op welke dezelve 't bestaan verkreegen had,
vliegt op, en begeest zich met behoedzaamheid in de hoogte, in eene dus lang
onbeproefde hoofdstoffe. Met verrukking geniet de Kapél de geuren van 't ontelbaare
gebloemte des velds. Doch terwyl dezelve op dartelende vlerkjes hangt, en de
toelachende schoonheden beziet, komt 'er een vogel, den Insecten vyandig,
aanvliegen, en vat hem in den snavel, om tot voedzel der jongen te dienen.
De vrees des doods deedt zulk eene uitwerking op ZEMIN, dat hy ontwaakte. Hy
zag rondsom, en verheugde zich dat het gevaar, waar aan hy zich blootgesteld
waande, slegts een Droom was. - Hy vondt zich te bedde by zyne SELIMA, die hem
nooit bevalliger voorkwam dan tegenwoordig. ZEMIN, deeze, Droom nadenkende,
stondt versteld, dat hy de begeerten, die zo menigmaalen zynen boozem prangden,
daar in zo klaar afgeschilderd zag - Ja, riep hy uit; 't is eene wel geedgunstige ‘Geest,
misschien AZOR zeive, die my een leerzaam Gezigt heeft gelieven te schenken.
Zyne beschermende zorge heeft, geduurende den Slaap, verrigt, 't geen waakende,
als het Lichaam zo veel invloed heeft op de Ziel, niet zou hebben kunnen geschieden.
Althans, ik ben ten vollen overtuigd, dat myn leeven, tot dus lange niet anders
geweest is dan de Droom van eene Ziel, door dwaaling misleid, en in een staat van
slaaverny der Driften gekluisterd. Hoe veel nieuwe, hoe veel edeler denkbeelden
ryzen 'er in mynen geest op! Hoe gering dunken my alle de grootheden der wereld!
Waarom ben ik zo langen tyd onaandoenlyk geweest voor de bedaarde kalmte,
welke ik thans geniet! voor de verheevene uitzigten, welke op dit tydstip myne Ziel
vervullen! - ô, Eeuwig Weezen, bestuur myne voetstappen door het licht van uwe
nooit dwaalende Wysheid ! Alreede verdwynen de nevelen van dwaaling,
ZEMIN
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die uwe aanvalligheden voor myne oogen bedekten. Schoone SELIMA, met welk een
vol genoegen keer ik tot u weder! - Voortaan zal ik myn eigen hart overzien, als het
eenig Ryk dat ik te beheeren heb. Zelssbestuur, niet het overmeesteren van anderen,
zal myn Pligt en myn Vermaak teffens weezen; want ydel en harssenschimmig zyn
alle de genietingen, behalven de zodanige, die Godsvrugt en Deugd, Maatigheid,
Vergenoegdheid, en een dankbaar Hart, nooit feilen aan te brengen!’

Schoon antwoord.
Een Prediker van Rome's leer,
Een Man van goeden smaak en zeden,
Moest op een zeker Dorp het Priester-ampt bekleeden,
By welks Bewooners, met uitzond'ring van myn Heer
Den Predikant, noch smaak, noch oordeel was te vinden.
De Dortsche Leeraar was, als hy,
Kunstlievend, mensch'lyk, zagt, van laag vooroordeel vry,
Zo dat zy eerlang werden Vrinden.
Dan hunner beider ommegang,
En vriendschap louter zonder dwang,
Liep haastig sterk in 't oog by d'een en ander's Leden;
Doch wel het meest by een'ge Liên
Die zeggen 't Bygeloof te vliên,
Om dat heur yver vaak meer klem heeft dan heur reden.
Deez zaamgekomen stelden vast,
Heur Leeraar ernstig aan te spreeken,
Om die gemeenschap af te breeken,
Als gansch onstigt'lyk, en ten vollen ongepast.
Een uit den hoop dier yveraaren
Wierd afgezonden - ging - en dorst zyn last ontleên.
Maar einde nauwelyks zyn reên,
Of hoorde zig deez' taal weêrvaaren.
Dat ge in die Vriendschap aanstoot vind,
Moet enkel om 't verschil van onzen Godsdienst weezen;
Want wien ik spreek, myn nieuwe Vrind
Word om zyn heusch gedrag van ieder een gepreezen.
Om dat verschil, - daarom alleen,
Begeert men deezen band van vriendschap te verscheuren?
Neen zeker! dit zal nooit gebeuren!
Hy blyft myn Vrind: - daarom ga heen,
En antwoord, uit myn naam, dat ik zal voort verkeeren,
Om d ik niets, dan goed, heb van dien Man gezien;
En Hy, zo zeer als ik, schoon wy byzonder leeren,
Den Meester dient, dien ik bedien.
PANDERS.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
De bespiegelende wysgeer, de comeeten beschouwende.
(Naar het Engelsch.)
Hast thou ne'er seen the comet's flaming flight?
Th' illustrious stranger passing, terror sheds
On gazing nations, from his fiery train
Of lengh enormous; takes his ample round
Through depts of AEther; coasts unnumbr'ed worlds
Of more than solar glory; doubles wide
Heave'n's migthy cape, and then revisites earth
From the long travel of a thousand years.
YOUNG.

Ten opzigte van de Comeeten, thans de voorwerpen onzer Bespiegelinge, mag de
Starrekunde gezegd worden als nog in haare Kindsheid te weezen. Geene
vorderingen, op zekere gronden steunende, zyn 'er, voor de laatste Eeuwe, in
gemaakt. De Ouden wisten weinig van derzelver aart en beweegingen. Eenigen
hielden ze voor heromzwervende en aan geen vasten omloop verbondene Starren;
zommigen voor enkele Schynvertooningen, gevormd, of door te rugkaatzing, of
doorbreeking der Zonnestraalen; geene weezenlyke zelsstandigheid, onderscheiden
van andere Hemelsche Lichaamen, bezittende. Anderen wilden dat ze vuurige
Lugtverschynzels waren, gebooren uit de ontbrandbaare uitwaassemingen onzes
Aardkloots, die, opgevoerd in de hoogere gewesten des Dampkrings, daar
ontvlamden, en bleeven branden, tot dat alle de opgeheeve vuurstoffe verteerd was.
Terwyl nog anderen, en de meesten, de Comeeten alleen aanmerkten als
onheilspellende Tekens, door GOD verwekt, om het Menschdom te verbaazen, en
te waarschuwen wegens de aannadering eens deerlyken onheils. De gryze HOMERUS
zingt 'er van,
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De roode Staartstar, die, als boô van 't Godendom,
De zwaarste rampen spelt, het stoutste volk doet beeven,
De krygers 't eind voorzegt van hun doorlugtig leeven;
Voor wien de Zeeman schrikt op 't ruim van d'Oceaan,
Schiet heete vonken en rolt gloeiend langs haar baan.

En VIRGILIUS
Comeeten schieten, daar zy zich by 't akelig duister
Vertoonen, stroomen bloeds, verdooven 's Hemels luister
En spellen niets dan ramp.

Doch ten allen tyde zyn 'er Wysgeeren geweest, die geloofden, dat de Comeeten
Planeeten waren, waar van de Beweeging geduurig en de Omloopen standvastig
moesten zyn. Misschien heeft men dit redelyker gevoelen ten onregte aan de oude
Chaldeen toegeschreeven: want het was weezenlyk dat der Pythagoristen, en van
veele anderen, als APOLLONIUS de Myndier, HIPPOCRATES van Chio, AESCHYLES,
DIACONUS, PHARORINUS, ARTIMIDORUS, en DEMOCRITUS, die, naar 't oordeel van CICERO
en SENECA, de vernuftigste van alle oude Wysgeeren was. - 't Is SENECA zelve, die
op eene zo treffelyke wyze van de Comeeten gesprooken heeft, dat hy veele laatere
Starrekundigen beschaamt, en men zich daar omtrent bezwaarlyk op een
Wysgeeriger wyze kan uitdrukken. Zyn Werk voor my hebbende, kan ik my niet
wederhouden, de plaats hier toe betrekkelyk af te schryven.
‘Men heeft,’ zegt SENECA, ‘geloofd, dat de Comeeten geene Hemellichten waren,
om dat zy de rondheid van andere Hemel-lichaamen niet hebben; maar 't is alleen
het licht, 't welk zy verspreiden, dat die verlengde gedaante te wege brengt: het
lichaam der Comeeten is rond. Ik onderstel als nog dat zy eene andere gedaante
dan de Planeeten hebben, volgt daar uit dat zy van eene verschillende natuur zyn?
De natuur heeft niet alles naar één eenig voorbeeld gemaakt, en men is onkundig
van haare uitgestrektheid en magt; wanneer men alles tot de gewoone gedaante
wil overbrengen, de verscheidenheid van haare werken verkondigt haare grootheid.
- Men kan den loop der Comeeten nog niet kennen, en weeten of zv geregelde
wederkomsten hebben, om dat haare verschyningen te zeldzaam zyn; doch haar
gang is, even min als
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die der Planeeten, onbepaald en zonder orde als die der Verhevelingen, welke door
den wind bewoogen worden. - Men neemt Comeeten waar, die zeer verschillende
gedaanten hebben; doch haar natuur is dezelfde, en het zyn in 't algemeen zodanige
Hemellichten, die men niet gewoon is te zien, en welke van een ongelyk licht
vergezeld worden; de Comeeten verschynen ten allen tyde en in alle deelen des
Hemels, maar vooral in het Noorden. Zy zyn, even als alle de Hemel-lichaamen,
eeuwige werken der Natuur; de Blixem, de verschietende Starren, en alle de vuuren
van den Dampkring zyn voorbygaande, en verschynen niet dan in derzelver val: de
Comeeten hebben haaren weg dien zy doorloopen, zy verwyderen zich; doch blyven
haar weezen behouden.
Gy geeft voor, dat zy, wanneer het Planeeten waren, zich in den Zodiak zouden
bevinden; en wie heeft toch de beweeging der Hemel-lichaamen aan den Zodiak
bepaald, wie kan dus der Godlyke werken paalen stellen? Is de Hemel niet aan alle
kanten vry? Voegt het niet beter by de grootheid van 't Heeläl te stellen, dat in het
zelve verscheide Beweegingen en verschillende Streeken zyn, dan alles tot één
eenig Gewest des Hemels over te brengen? In dit pragtig werk der Natuur zien wy
eene menigte van Starren blinken, welke den nagt vercieren, en ons te kennen
geeven, dat de Hemel aan alle zyden met Hemel-lichaamen vervuld is, waarom
moeten 'er slechts vyf zyn, dien het gegeeven is zich te beweegen, en waarom
moeten alle de andere Hemel-lichaamen onbeweeglyk zyn? - Mogelyk zal men my
vraagen, waarom 'er dan slegts vyf zyn wier loop men heeft waargenomen? Ik zal
antwoorden, dat 'er veele dingen zyn, welker aanweezigheid wy kennen, zonder te
weeten op wat wyze zy zyn: wy hebben een geest die werkzaam is en ons bestuurt,
wy weeten niet wat die is, noch hoe hy werkt; laaten wy ons niet verwonderen, dat
men nog onkundig is wegens de wet van de beweeging der Comeeten, wier
Schouwtooneel zo zeldzaam is, dat men noch het begin noch het einde weet van
die Hemellichten, welke van een verbaazenden afstand nederdaalen; het is nog
geen vyftienhonderd jaaren geleden, toen Griekenland de Starren geteld en haar
naamen gegeeven heeft; daar zyn nog veele Volken, welke niet dan enkel het gezigt
en het schouwtooneel van den Hemel hebben, zonder slechts te weeten waarom
zy de Maan zien verduisteren; het is nog niet
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zeer lang geleden, dat wy dit op eene zeer zekere wyze weeten. De dag zal komen,
dat, door eene oefening van veele Eeuwen, de zaaken, die thans verborgen zyn,
met klaarblyklykheid zullen te voorschyn komen. Eéne Eeuw zou weinig tyds weezen
om zo veele zaaken te ontdekken, wanneer men zelfs al zynen tyd daar toe wilde
besteeden, en wy verdeelen de weinige oogenblikken, die ons vergund zyn met het
grootste gedeelte in het kwaade door te brengen. Men oefent zich, wanneer men
geene schouwspelen kan bywoonen, of wanneer de wandelingen door den regen
verhinderd worden; men onthoudt de naamen der Tooneelspeelderen, maar men
vergeet die van de Philosophen. Daar zal eens een dag komen, op welken het
Naageslacht zich zal verwonderen, dat zulke klaare zaaken ons ontglipt zyn. Men
zal als dan bewyzen in welke Gewesten de Comeeten gaan dwaalen, waarom zy
zich zo veel van de andere Hemel-lichten verwyderen; welk haar getal, welk haare
grootheid is. Zy, die na ons komen, zullen nieuwe Waarheden vinden, laaten wy
vergenoegd zyn met die men ontdekt heeft, en ons niet verwonderen, dat dingen,
(*)
zo diep verhoolen, zo traaglyk te voorschyn gebragt worden.’ ,
Grootendeels heeft de Uitkomst deeze Voorzegging van SENECA, op den aart der
zaake en de menschlyke natuur gegrond, bewaarheid. Ondanks de veel aanduidende
gissingen diens Wysgeers, die de Ondervinding in laater tyden bekragtigde, bleef
men de dwaalende gevoelens in 't begin onzer Bespiegelinge opgenoemd,
aankleeven. Het denkbeeld, dat de Comeeten gevormd wierden door de dampen
der andere Hemel-lichten, het gevoelen van ARISTOTELES, door veele laatere omhelsd,
was tot de laatst voorgaande Eeuw het heerschend gevoelen in de Schoolen, en
teffens oorzaak, dat de Starrekundigen, de Comeeten niet hooger dan verzamelingen
van dampen aanziende, zich niet met hunne waarneemingen verwaardigden. Vóór
TYCHO BRAHé hadt men de waare gedaante van den weg der Comeeten niet
nagespoord, of berekend. REGIOMONTANUS, TICHO, KEPLER, CASSINI, maakten 'er
hun werk van, HEVELIUS deedt een grooten stap ter nadere ontdekkinge. De
verwonderenswaardige Comeet, die, in den Jaare MDCLXXX, de Geleerden
verbaasde en

(*)

SENECA, Quest. Nat. Lib. VII.
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het Volk verschrikte, bragt de vernuftige Gedagten van den schranderen BAYLE, de
uitmuntende Verhandelingen van CASSINI en JACOBUS BERNOULLI te voorschyn, welke
geloofden haare wederkomst te kunnen voorzeggen. Zy gaf gelegenheid tot de
verhevene naspeuringen van den onsterflyken NEWTON, die de Comeeten in zyn
algemeen Stelzel wist te brengen. De ontdekking der Aantrekkingskragt opende,
als 't ware, den Wysgeeren eenen nieuwen Hemel. NEWTON, alle de Planeeten aan
de middelpuntige kragt der Zonne onderworpen ziende, dagt dat de Comeeten
onder het getal dier Planeeten moesten aangeschreeven worden, en oordeelde dat
zy in haare Beweeging rondsom de Zon dezelfde wetten moesten volgen; overzulks
konden haare Loopkringen niet anders dan zeer uitmiddelpuntig, dat is zeer verlengd,
zyn, ten einde de zeer lange verdwyning te verklaaren. Hy onderzogt, of die
veronderstelling met de waarneemingen overeenstemde, en bevondt, den Loopkring
der Comeet van den Jaare MDCLXXX naagaande, dat een gedeelte van een zeer
verlengde Ellips, of, dat op 't zelfde uitkomt, een gedeelte van een Parabool volkomen
aan alle de waarneemingen beantwoordde, wanneer men slegts, als in de
Beweegingen der Planeeten, de inhouden evenredig tot de tyden veronderstelde:
zints dien tyd stelde hy vast, dat de Comeeten Planeeten waren, welke zulke
geregelde Omlooptyden hadden, en even zo oud waren als de anderen.
Thans mogt beter verlichte Dichtkunst, de ongemeene en verbaazende vertooning
der Comeeten, op deeze wyze, beschryven:
De Staartstar, op GODS wenk verscheenen, sleept een staart
Van vlammen agter zich, verbaast den Sterfling, baart
Verwondring en ontzag, en zweeft aan 's Hemels ronden
Niet, als men zich verbeeldt, in 't wilde en ongebonden,
Maar in haar kegelkring, aan weg en tyd bepaald.
Schoon zy, zomtyds, naby den stand der Zonne straalt,
Of uit ons Stelzel wykt, met flonkerende zwieren
Des Scheppers heerschappy en magt, nogthans bestieren
Haar wyden ommezwaai: gerigt naar dit besluit
Voert zy het hoog bevel van haaren Maaker uit.
BAKER.
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Wanneer de verschrikkingen, die het Bygeloof, uit onkunde geteeld, voorheen by
het verschynen eener Comeet, veroorzaakte, en die nog het bygeloovig deel des
Menschdoms, ten allen tyde zeer groot, bevangen, als die Roede, gelyk het spreekt,
zich aan den Hemel vertoont, by het verlichter gedeelte verdweenen, voor het licht
der Wysbegeerte; wanneer NEWTON de Beweegings-wetten aan welke de Comeeten
onderworpen waren, aangeweezen, en HALLEY deezen arbeid zyns grooten
Voorgangers tot eene hoogere maate van zekerheid en volkomenheid opgevoerd
had, gaven hunne gewigtige ontdekkingen aanleiding tot nieuwe vrees. Men dugtte
namentlyk, dat een der Comeeten, die, in allerlei rigtingen, door ons Zonnestelzel
heen loopen, ten eenigen tyde onze Aarde in deszelfs wandelkring mogt aantreffen,
en eene ontsloopende botzing veroorzaaken. Men ging verder, en stelde dat
dergelyke ontmoetingen reeds gebeurd waren, en omwentelingen veroorzaakt
hadden, waar van men de voetstappen nog vondt op verscheide plaatzen onzes
Aardkloots. Zo hieldt WHISTON het daar voor, dat de algemeene Zondvloed
veroorzaakt was door den Staart van een Staartstar, en dagt dat de algemeene
verbranding der Aarde zou ontstaan als dezelve een deezer Lichaamen ontmoette,
wanneer dezelve, van de Zon wederkeerende, de ontzettende hette aangenomen
had, welke men berekent dat zy in die aannadering krygen, en door NEWTON gesteld
wordt twee duizend maal heeter te zyn dan gloeiend yzer. - MAUPERTIUS verbeeldde
zich, dat de Staarten der Comeeten, door derzelver uitwaassemingen met onzen
Damkring te vermengen, een schadelyken invloed konden hebben op de gezondheid
van Menschen en Dieren, en op den groei der Planten. Hy vreesde ook dat derzelver
aantrekking onzen Aardkloot zou kunnen noodzaaken om van wandelkring te
veranderen, en rondsom een der Comeeten, als een Satellit, te draaijen; of ten
minsten dezelve blootstellen tot het ondergaan van geweldiger verwisselingen van
hette en koude, dan dezelve thans heeft. - De Heer DE LA LANDE had opgemerkt,
dat 'er verscheide Comeeten waren, wier knoopen digt genoeg by den omtrek des
Loopkrings van de Aarde komen, om, door de van buiten komende aantrekkingen
in denzelven te kunnen zamenloopen, en dat de Comeeten, in zulk een geval, door
haare ontmoeting, merkelyke omkeering op Aarde zouden kunnen te wege
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brengen. Zyn Vertoog deswegen, alvoorens hy 't zelve had in 't licht gegeeven, gaf
te Parys, en zelfs zeer verre daar om heen, aanleiding tot zeer ongerymde
verschrikkingen; hy liet in het Jaar MDCCLIII dezelve drukken, om het gemeen tot
(*)
bedaaren te brengen . De Heer DU SEJOUR boodt hem de hand om dien schrik te
(†)
verdryven, en gaf een Werkje in 't licht , strekkende om te doen zien, hoe bezwaarlyk
het is, dat de Comeeten digt genoeg by onzen Aardkloot komen, om omkeeringen
op denzelven te veroorzaaken. 't Zelve behelst de beste Beschouwende Beschryving
der Comeeten, tot nog uitgegeeven, en bezit de dubbele verdiensten van een
nieuwen graad van volmaaktheid by te zetten aan de Starrekunde, en van de vrees
des Menschdoms te verbannen, door aan te toonen, dat wy zeer weinig of niets te
vreezen hebben van deeze vlammende Lichaamen, door onkunde en Bygeloof,
met een gewaad zo vol verschrikkingen omkleed.
De Comeeten worden voornaamlyk onderkend, door die Lichtstraalen waar van
zy dikwyls omringd en gevolgd zyn, welke men nu eens het Hair, dan den Baard,
of den Staart noemt, nogthans zyn 'er Comecten geweest zonder Hair, zonder Baard
of Staart; weshalven men die Lichtsomringingen, van zo verscheide gedaanten,
geenzins als eene byzondere hoedanigheid daar van moet aanmerken; ook
verschillen de Staarten op eene zeer aanmerklyke wyze in langte, en die van dezelfde
Comeetop onderscheide plaatzen gezien, hebben eene zeer verschillende langte.
In de Zuidelyke Landen, waar men een zuiveren helderen Hemel heeft, worden de
(§)
Staarten beter onderscheiden, en vertoonen 'er zich langer . -

(*)
(†)
(§)

DE LA LANDE, Reflexions sur les Cométes, 1773.
Het is getyteld: Essays sur les Cométes, 1755.
o

De Comeet van het Jaar 1688 hadt te Parys, volgens CASSINI een Staart van 62 , en te
o

Constantinopole van 90 ; die van het Jaar 1759 verscheen te Parys byna zonder Staart, men
hadt veel moeite om een flaauwe streep van één of twee Graaden in dezelve te onderscheiden,
o

terwyl de Staart, den 29 April, te Montpellier, volgens den Heer DE RATTE, 25 lengte hadt;
o

het meest verlichte gedeelte 10 lang zynde. De Heer DE LA NUX zag, op het Eiland Bourbon,
o

dien Staart veel grooter. De Staart der Comeet van 't Jaar 1769 scheen van omtrent 18
o

o

o

lengte te Parys, van 40 te Marseille, van 70 te Bologne, van 90 aan den Heer PINGRE, die
tusschen Teneriffe en Cadix op Zee was. DE LA LANDE, Astronomie. IV D. 1ste Stuk, bl. 106.
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De volmaakte gelykenis, tusschen het Zodiakaal Licht en de Staarten der Comeeten,
heeft veel al te wege gebragt, dat dit Licht als een Comeetstaart is aangemerkt, en
dat men, derhalven, onder de veelvuldige aantekeningen der Comeeten, door de
oude Schryvers geboekt, 'er eenige zal vinden, die in de daad niet tot de Comeeten,
maar tot het Zodiakaal Licht, zullen behooren; en wel te meer, daar de Ouden de
Comeeten in veele klassen, naar gelange van de gedaante haarer Staarten
verdeelden, als in Staartstarren, Baardstarren, Zwaarden, Speeren, Lampen, Zeissen,
(*)
Balken, enz. , welke onderscheide zo veele letteren in de lugt waren, uit welke zy
meenden het toekomend lot der Waereldbewoonderen te kunnen leezen.
NEWTON, die de Comeeten voor vaste, standhoudende, Lichaamen, en eene soort
van Planeeten hieldt, die zo veel lichts verspreidde over dit duistere gedeelte der
Starrekunde, en den weg tot verdere ontdekkingen baande, hieldt de Staarten der
Comeeten, van welke SENECA reeds opmerkte dat ze doorschynende waren, zo dat
men 'er de Starren door heen kon zien, voor eene oneindig dunnere en yldere
zelfstandigheid dan men zich verbeelden kon, en stelde vast, dat zy ontstonden uit
den eigenlyken Dampkring van ieder Comeet. De rook en de dampen, zegt hy,
kunnen zich van denzelven verwyderen, of door de persing der Zonnestraalen, zo
als KEPLER dagt, of veeleer door de verdunning, welke de hitte in die Dampkringen
(†)
te wege brengt. - Dr. HAMILTON is van een geheel ander gevoelen, en beweert , dat
de stoffe, waar uit de Staart van een Comeet bestaat, geen verlichte Damp; maar
eene zelfschynende Zelfstandigheid is, welke in alle standen van de Comeet, en
welke ook derzelver Rigting of Beweeging zyn moge, 't zy na of van de Zon, van
het duister halfrond afschynt, in eene rigting tegen de Zon gekeerd, een korten tyd
vóór en naa derzelver digtste aannadering aan dat Hemellicht.

(*)
(†)

VAN SWINDEN, Redenv. over den Dampkring der Zon, of het Zodiakaal Licht. In 't Algem.
Magazyn, III D. bl. 259.
HAMILTON's Philosophical Essays.
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Hy vindt, daarenboven, in het Noorderlicht eene stoffe die 'er zeer naar gelykt, zo
in den stand ten opzigte van de Zon en het lichaam waar uit het voortkomt, als in
de natuur van de zelfstandigheid, voor zo verre die aan ons bekend is. Want het
Noorderlicht is desgelyks een yle en lichtgeevende zelfstandigheid, in eene rigting
bykans tegen de Zon overgesteld, voortkomende uit het duister halfrond der Aarde,
strekkende na het zenith van den aanschouwer of de kruin van de schaduw des
Aardryks; voornaamlyk opkomende uit het Noordlyk gedeelte van den Dampkring
der Aarde, en veelvuldigst zigtbaar wanneer de Zon de Zuidelyke tekens doorloopt,
en de Aarde van den Herfst tot de Lente-evennagt nadert, langs de helft van haaren
loopkring, die 't naast aan de Zon is, en eindelyk het licht der vaste Starren op geene
merkbaare wyze onderschept; weshalven 't zelve zich, voor een aanschouwer, op
een grooten asstand van de Aarde geplaatst, en bedekt voor het licht der Zonne,
als een Staart der Aarde zou vertoonen, klein in de daad, in evenredigheid tot de
Middellyn des Aardryks; doch in rigting, stand, doorschynendheid en schitterend
aanzien, naar een Comeet gelykende.
De Abbé MANN te Brussel heeft desgelyks, met zeer voldingende redenen,
aangetoond, dat 'er eene duidelyke en volkomene overeenkomst is tusschen de
Staarten van deeze groote en lichtgeevende Lichaamen, en het Noorderlicht. Waar
uit hy besluit, dat ze beide een zelfde beginzel hebben, en uit dezelfde stoffe gevormd
worden. Hy houdt ze voor electrike uitvloeizels dier Lichaamen, en beweert, dat dit
uitvloeizel dikwyls een Phlogisten wordt, door de vreemde inmengzels, welke, onder
het uitvloeijen, zich daar in mengen; 't welk reden geeft van de verschillende kleuren
en andere omstandigheden in deeze Verhevelingen. ‘Naardemaal, zegt de Heer
MANN, Electrike Lichaamen, wanneer zy eene genoegzaame maate van hette
verkreegen hebben, geleiders worden van de Electrike stoffen, en 'er uitvloeizels
van verschaffen naar gelange van de hoeveelheid, welke zy bevatten, is dit juist het
geval met de Aarde en de Comeeten, in derzelver Perihelia, of naasten stand aan
de Zon. De aannadering der Comeeten tot de Zon, en de bovenmaatige trap van
hette, welke zy in dit aannaderen krygen, maakt ze geschikt om een daaraan
geëvenredigd gedeelte Electrike stoffe uit te werpen; 't welk alle de
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verschynzels voortbrengt, welke wy waarneemen in de Staarten der Comeeten, de
Noorderlichten, en de Electrike Proefneemingen. Deeze verschynzels hebben,
derhalven, dezelfde oorzaak, en een algemeen beginzel. By het wederafwyken der
Comeet en derzelver verwydering van de Zon, neemt deeze zigtbaare uitvloeijing
van Electrike stoffe allengskens af, tot ze ten laatste geheel ophoudt; en de Comeet
in stede van een Electrike Geleider te zyn, welke dezelve was in de nabyheid der
Zonne, trekt dezelve de Electrike stoffe aan, wordt 'er, op nieuw, mede vervuld, en
dus Electriek, tot dat de nadering by de Zon, en de daar door bekomene hette, de
Comeet weder in een Geleider verandert.
Uit de sterke werking der Electrike stoffe, en derzelver neiging om uit de
Lichaamen, in welke dezelve schuilt, te voorschyn te komen, en zich te verspreiden
in de groote Planeet-gewesten, die 't naast aan een ledige ruimte komen, trekt de
vernuftige Abbé eenige gissingen, het gebruik en einde betreffende, waar toe de
Comeeten kunnen dienen in het Planeetgestel. De Comeeten hebbe men, zyns
oordeels, te houden voor wezenlyk Electrike Lichaamen, geschikt om de Electrike
stoffe, uit de Planeeten gevloeid, te verzamelen; en wil hy, dat de Comeeten, door
derzelver nadering tot de Zon heet gemaakt, deeze Vloeistoffe op nieuw aan de
Planeeten mededeelen, waar door de gestaadige omloop van deeze werkende
vloeistoffe, zo noodzaaklyk voor 't groot Geheel, onderhouden, en gestadig vernieuwd
wordt; als mede, dat de werkingen der Natuure in het Planeetgestel voortgezet
worden, op eene wyze welke overeenkomt met die wy bestendig waarneemen en
ondervinden, in de geduurige verwisselingen van onzen Dampkring, waar Winden,
Dampen, en Uitwaassemingen opkomen en dryven; en weder tot ons te rugkeeren
in Regen, Sneeuw en Blixem: dan weder uitgedampt en op nieuw opgetrokken
worden. Alles is overeenstemmend en aan elkander beantwoordend in de geheele
(*)
natuur .
(†)
De zedelyke bedenkingen van den Ridder STEELE zullen zeer gepast deeze
Comeet-bespiegeling besluiten. Van

(*)
(†)

Mem. sur le Feu Elementaire par M. l'Abbé MANN. In de Mem. de l'Academie, Imp. & Roy.
des Sciences & Belles Lettres de Bruxelles, Tom. II. p. 36.
Guardian. N. 103.
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een Vuurwerk gesprooken hebbende, vaart hy in deezervoege voort. ‘Ik zie zelden
iets verwonderenswaardigs, of ik zoek 'er aanmerkingen uit te trekken, die my
vroomer en beter kunnen maaken. Terwyl ik te bedde lag, overdenkende welk eene
schoone vertooning ik gezien had; en veele dingen, die myn oog zo vermaakt
hadden, aanmerkende als nabootzingen der Natuur, kon ik niet nalaaten by my
zelven uit te roepen: Hoe gering is de grootste Kunst der Menschen by de Werken
des Allerhoogsten! Deeze bedenkingen voortzettende, merkte ik een Comeet aan
als een Vuurpyl door eene Almagtige Hand afgestooken. Het zal veelen myner
Leezeren nog geheugen, dat zy 'er een zagen, in den Jaare MDCLXXX, en, indien
zy geen Wiskundigen zyn, zal het hun wonderlyk voorkomen, dat zy veel sneller
voortging dan een Kanonkogel, en eenen Staart naa zich sleepte, die ruim zes en
twintig millioenen gemeene mylen lang was. Hoe verbaazende komt het niet voor,
als men, met de oogen des Verstands, een Lichaam zoo asgryslyk groot, door de
onmeetlyke Schepping, met zulk eene snelheid, ziet voortspoeden, en teffens altoos
blyven in de loopstreek door de Almagt daar aan voorgeschreven! Dat het met zulk
eene onbegrypelyke vaart en woeling beweegt, en teffens met zulk eene stipte
naauwkeurigheid! Van welk eene verbaazende uitgestrektheid moet het Heeläl
weezen, om zulke verbaazende Lichaamen een vryen doortocht te geeven zonder
de minste verwarring! Welk eene overheerlyke vertooning moet het niet zyn voor
Weezens, die dit groot tooneel der Natuure kunnen overzien, en millioenen
aanschouwen van zulke verbaazende voorwerpen, volgens den voorgeschreeven
loop door de verst afgelegene luchtgewesten zwierende! - Misschien zal ons Gezigt
hier naamaals scherp en helder genoeg zyn om een zo heerlyk verschiet in 't geheel
te beschouwen, en ons Verstand zo verlicht, dat wy de veelvuldige nuttigheden van
deeze deelen der Scheppinge zullen kunnen begrypen. Ondertusschen kunnen zy
tot bekwaame voorwerpen strekken, om onze Verbeelding te oefenen, op dat wy,
door derzelver beschouwing, verhevener denkbeelden van het oneindig Vermogen,
en de eeuwige Wysheid van GOD, nederige gedagten van onszelven, en van alle
geringe uitvindingen van het Menschlyk verstand, mogen krygen.
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Kort vertoog over de steengroeijingen in onderscheide plaatzen
van 's menschen lichaam.
Door Willem Leurs, Chirurgyn Major by het Escadron Gardes du
Corps van Zyne Doorluchtige Hoogheid, den Heere Prince van
Orange en Nassau, enz. enz. enz. Heelmeester te 's Gravenhage,
en Lid van onderscheide Letterkundige Genootschappen.
De aanleiding geevende oorzaak, tot dit Vertoog, was een 46 jaarigen Lyder, die,
reeds van zyne vroege jeugd, eene onpynlyke harde knobbel, in het midden der
Kuit van zyn regter-been, had omgedraagen. - In den beginne was dit gezwel, een
geruimen tyd, byna onmerkbaar geweest; doch thans tot de grootte van een groot
Hoender-Et aangegroeid. - In het begin van den merkbaaren aanwas, waren 'er,
van tyd tot tyd, onderscheide Hulpmiddelen, zo om het te doen verdwynen, als om
het tot verettering te brengen, aangewend; doch allen vrugteloos. Het weinige
ongemak, dat 'er de Lyder van leed, deed Hem, sints een geruimen tyd, naar geene
middelen meer uitzien. - Dan, vóór ruim één Jaar bespeurde Hy eene belemmering
in de buiging en uitstrekking van het been: welke eindelyk zodanig toenam, dat in
het eind van het afgeloopen Jaar 1789, wanneer Hy overend stond, Hy zyn voet
niet meer plat op den grond kon neêrzetten.
In dezen toestand wierd ik door Hem raadgepleegd. - Ik erkende de belemmerde
uitstrekking en buiging van het been, aan de drukking, die dit hard gezwel op de
Kuitspieren maakte. En daar ik zulks voor een verhard Beursgezwel aanzag, dat,
zonder het minste gevaar, ter dezer plaatze, kon weggenomen worden, zo stelde
ik Hem het uitsnyden van het Gezwel, als het eenige Hulpmiddel, voor. - Na eenigen
tyd bedenkens, onderwerpt de Lyder zich aan myne voorstelling.
Ik maakte eene langwerpige insnede, over de geheele uitgestrektheid van het
gezwel; haalde 'er, op de gewoone wyze der Beursgezwellen, het harde lichaam
uit; verbond en genas wyders de wond, volgens den gewoonen regel der Heelkunde.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

101
Maar hoe verwonderd was ik, by de onderzoeking van het uitgenomen gezwel, te
zien, dat deszelfs geheele binnenste zelfstandigheid, in den volstrektsten zin,
steenachtig was. - Het zelve had eene langwerpige gladde eironde gedaante, waar
van de onderkant, die tegen de Kuit-spieren had aangelegen, een weinig ongelyk
en plat was. - By het doorbreeken vertoonde zich deze Steen van binnen wit- en
kalk-achtig.
De zeldzaamheid van dit verschynzel verleevendigde, over dit onderwerp, myne
aandagt. En schoon 'er reeds over deze stof, door zo veele beroemde Mannen,
geschreven is, zo vleije ik my echter, dat deze myne hier over ter neêrgestelde
Aanmerkingen en Waarneemingen, aan sommige Leezers van dit Maandwerk, niet
geheel onaangenaam zullen zyn.
Even gelyk de Natuur vermogende is, op en in verschillende en menigvuldige
plaatzen dezes Aardbols, aan onderscheide, zo dierlyke als levenlooze Lichaamen,
steenen en versteeningen voort te brengen; even zo zien wy die zelfde Natuur
vermogend, om dit zelfde, aan en in onderscheide plaatzen, en op verschillende
wyzen, in des Menschen Lichaam uit te werken.
Wy zullen dit door voorbeelden betoogen; en daarna de bronnen tragten op te
spooren, van waar dergelyke uitwerkzelen der Natuur hunnen oorsprong neemen.
Het behoeft, voor onze Landgenooten, geen bewys, dat 'er Steenen in de Nieren
en Waterblaas gevonden worden: en dat 'er eene kalk- en steenstoffe, in de
gewrigten der Jichtigen, voorkomt: ieder byna is hier van overtuigd; en de Schryvers,
die zulks hebben waargenomen, zyn menigvuldig.
Meer ongewoon zyn die Steenen, welke in de Galblaas worden gevonden: zy
echter zyn geen vreemd verschynzel; de ondervinding levert nog dagelyks hier
voorbeelden van op.
Maar geheel zeldzaam zyn de Steengroeijingen, welke men in andere en
onderscheide Lichaamsdeelen heeft waargenomen.
Zo vondt, by voorbeeld, HILDANUS in het Hoofd, tusschen het dikke en dunne
Herssenvlies, een Steen: VAN HORNE heeft, in het Herssenvlies van den Professor
STUARD, drie aanmerklyke versteeningen aangetoond: HOLLERIUS heeft ze in de
zelfstandigheid der Herssenen gezien: de Heer MECKEL heeft, in 1754, in het Dolhuis
van Berlyn,
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een Man van 28 Jaaren geöpend, die raazende dol gestorven was, en in wiens
Herssenen een Steen, van meer dan een half-lood zwaarte, gevonden wierd.
HILDANUS maakt verder gewag van een Steen, die uit het Verhemelte viel: KRUGER
heeft mede een Steen in het verhemelte van een Man waargenomen.
Zo ook verhaalt dezelfde HILDANUS, Steenen in de Oogleden, in de Amandelen
en onder de Tong gevonden te hebben: dit laatste is ook door PARÉ en meer anderen
waargenomen.
BARTHOLINUS heeft Steenen in den Neus gevonden.
PARÉ heeft een Steen agter uit den Hals gesneden, in wiens midden eene
onverroeste gladde yzeren naalde stak.
VAN DER STARRE heeft Steenen uit eene Verzweering onder den Arm uitgehaald:
zo ook vond onlangs de Chirurgyn JAN LOEF, in een 47 jaarig gezwel, onder den
Oxel van een Vrouw van 63 Jaaren, drie Steentjes; de Heer J. VOEGEN VAN ENGELEN
heeft dit geval in het 2de Deel van zyn Genees- Natuur- en Huishoudkundig Kabinet
medegedeeld.
FERNELIUS, VAN DE VOORDE, DENYS, en meer anderen, hebben Steenen in de Long,
van onderscheide grootte, en die dikwerf door hoesten vanzelfs ontlast wierden,
gevonden.
HOLLERIUS heeft twee Steenen in het Hart van eene Vrouw gevonden: HILDANUS
heeft ze by het Hart, en TULP in een Slagader naby het hart, waargenomen.
Zo ook hebben HOLLERIUS, HILDANUS en VAN DE VOORDE Steenen in de Lever
gezien.
CAPAVACCIUS, HILDANUS, PARÉ, en meer anderen, hebben ze in de Darmen
gevonden: wy zelve hebben dit, voor eenigen tyd, in een Boer waargenomen: en
nog voor weinige dagen heb ik een Lyder bezogt, die, geduurende een geruimen
tyd, in eene zwaare Ziekte, verscheide Steenen uit de Darmen, door den stoelgang,
ontlast heeft.
VAN DE VOORDE heeft in het Darmscheil van een Meisje, dat aan het Water
gestorven was, op veele plaatzen verscheide harde Steentjes gevonden.
TOLET verhaalt een Man gezien te hebben, die een Steen door de Navel ontlastte.
Dat 'er een steen, los liggende, in de holte van den Buik is gevonden, zien wij in
de Hist. de l' Acad. des Sciences, l'An. 1703.
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HIPPOCRATES heeft Steenen uit de Baarmoeder zien komen.
EVERTS heeft uit de Lendenen van eene Vrouw, te Middelburg, een Steen
uitgesneden.
HILDANUS, TOLET en DENYS hebben Steenen in het Zakje gevonden: - deze laatste
heeft 'er ook een, in eene verzweering aan de Bilnaad, uitgenomen.
VAN BORTEL heeft een Steen uit een Ettergezwel, binnens-beens, een hand breed
boven de knie, uitgenomen.
PARÉ heeft 'er een in de Knie van een Man gevonden.
Wanneer ik, in den Jaare 1788, met het Escadron Gardes du Corps van Z.D.H.
op het Loo was, vertoonde my de Heer J. BRINKHUYS, Chirurgyn te Appeldoorn, een
Steen, welke Hy eenige Jaaren te voren, uit een gezwel aan het Been van een Boer,
had uitgesneden.
KRUGER heeft in de Zweetgaten der huid Zandkorrels ontdekt: en BARTHOLINUS
heeft een voornaam Persoon eene overvloedige zand- of steen-stoffe zien
uitzweeten; zo dat het met handen vol van de huid wierd afgeveegd.
Hoe zeldzaam alle deze Waarneemingen ook zyn mogen, zo ziet men echter uit
dezelven, dat 'er in onderscheide en menigvuldige plaatzen van het Lichaam steenen
gevonden zyn; en welke, in die plaatzen zelve, een op hun zelf eigenaartig bestaan,
zonder mededeeling hunner Steenstof, aan omringende Lichaamsdeelen, gehad
hebben.
Doch dat de Steenwording niet altoos als een byzonder gebrek, afgescheiden
van de dierlyke werkingen der Lichaams-deelen, bestaan heeft, blykt uit de
Waarneeming, welke ons LEDRAN verhaalt, van een Kind, dat te Port à Mousson
met een geheel versteende Schouder gebooren wierd. - Zo ook heeft TITSINGH, en
de Hoogleeraar RAU, de geheele linker Nier versteend gevonden.
Wyders vindt men, in de Nouveaux Memoires de l'Acad. des Sciences et Belles
Lettres de Berlin 1775, eene Waarneeming, door den Hoogleeraar WALTER
medegedeeld, van eene Vrouw, die, na haar dood, in het Gasthuis geopend wierd,
en in welker Buik men een versteend Kind vondt, dat 'er reeds 22 Jaaren was in
geweest.
Eene dergelyke waarneeming vinden wy, door den Hoogleeraar NEBEL, in de
Acta-Theodoro-Palatina medegedeeld, van een Kind, dat 54 Jaaren in den Buik
zyns Moeders geweest was; en, na den dood dezer Vrouw, 'er geheel versteend
wierd uitgehaald.
In de Ephemerides Naturae Curiosorum leezen wy, dat
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een Kind 17 Jaaren, een ander 27 Jaaren, en een derde 46 Jaaren, in den onderbuik
der Moeder gelegen heeft. - Alle drie wierden zy verhard of versteend bevonden.
Ook zyn in het IIIde Deel van het Supplement au Dictionaire Encyclopedique
d'Yverdon, meer deezer voorbeelden te vinden.
Deze echter zyn allen geheel zeldzaame speelingen der Natuur, alleen in
levenlooze Lichaamen voorkomende; en welke tot eene nadere overweeging, in dit
Vertoog, geene betrekking hebben. - Wy zullen dierhalven onze aandagt tot die
Steengroeijingen alleen bepaalen, welke in onderscheiden en reeds aangewezen
plaatzen van het levend Lichaam voorkomen.
De oorzaaken der Steenvorming, in des Menschen Lichaam, worden door
beroemde, zo Oude als laatere, Schryvers, zeer verschillend opgegeeven. - Veelen
onder Hun echter getuigen 'er, in den volsten zin, volstrekt geene reden van te
weeten: en mogelyk kwamen wy het naast aan de waarheid, indien wy het voetspoor
dezer laatsten volgden.
Edoch, wy zullen, zo veel mogelyk, voor minder geoefenden, de aan ons meest
toeschynende oorzaaken der Steenwording, zo uit de Natuur onzer Lichaams-deelen
zelve, als gegrond op de hier boven medegedeelde Waarneemingen, tragten te
verklaaren.
Wanneer wy de Steenstof beschouwen, zo is zy over het geheel eene aardachtige
Steenzoutige hoedanigheid. - Zy heeft op zich zelve geene groeiende kragt; maar,
wanneer het Steenwezen eenmaal gelegd is, zo groeit dezelve door eene geduurige
omvattende en Steen aanzettende stoffe, somwylen tot eene verbaazende grootte,
aan; men heeft ze gezien, welke de geheele holte der Blaas vulden. - Deze groeijing
echter is zeer ongelyk, en hangt, in haaren meerderen of minderen voortgang,
meestal van derzelver oorzaaken af: zo hebben wy gezien, dat Steenen in weinige
weeken, anderen in maanden, en wederom anderen in veele jaaren, tot eene zekere
grootte kwamen. - De Steenen zyn zo verschillend van aart, kleur en gedaante,
byna als hunne plaatzen en oorzaaken verschillend zyn.
Zy worden in het Lichaam zelve gebooren, of uitwendig aangebragt.
Het komt ons voor, dat zy, op onderscheide wyzen,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

105
in het Lichaam zelve kunnen voortkomen. - Voornamentlyk komt hier toe in
aanmerking, de aardstoffe die in het bloed is, en de kristallizeering, door eene
byzondere mengeling van vochten, in de Nieren.
Het Bloed, welker Hoofdstoffe, een gedeelte aarde of vaste stof bevat, in een of
ander deel, het zy door kneuzing, verzweering of iets anders, uitgestort zynde, zo
kunnen, ter plaatze dezer uitstorting, derzelver vloeibaare en vlugge deelen, door
de warmte dier plaats, vervliegen, en door andere buisjes opgenomen worden,
terwyl het aardachtig of vaste gedeelte, in die uitgestorte plaats blyft zitten, en dus
aldaar, na verloop van tyd, door de drukking der omvattende deelen, tot een vast
en hard Lichaam kan gevormd worden; het welk, na maate het meer van zyne vlugge
en olieächtige deelen verliest, veelligt tot een Steenachtig wezen overgaat. - Dat
na voorafgaande ontsteeking, kneuzing en verettering Steenen gebooren zyn,
leveren de voorbeelden, van die Gevallen, waar in zy in het Hoofd, onder den Oxel,
en aan het Been gevonden zyn, genoegzaame bewyzen op. - Ja sommigen der
beroemste Genees- en Heelkundigen willen zelfs, dat de Steenen der Nieren en
Waterblaas altoos van eene voorafgaande ontsteeking en zweering der Nieren
hunnen oorsprong ontleenen.
Dat 'er door de Wynsteenachtige Zouten die in het bloed zyn, wanneer zy in de
Nieren kristallizeeren, Steenen kunnen voortkomen, heeft reeds HELMONT, en veele
anderen na Hem, aangetoont. - De Voorstanders hier van, gronden zich op de
Chymie, en toonen aan, dat, door mengeling van vloeibaare vochten, Steenen
worden voortgebragt: - de geest van Koperrood, en olie van Wynsteen, by voorbeeld,
by elkanderen gevoegd, brengt eene Steenzoutige stoffe voort: zo wordt insgelyks
tot eene Steenige stoffe, de geest van Salpeter met Antimonie-boter; en deze
eerstgenoemde met brandewyn; als ook den zuiveren Wyn en Pis-geest; en meer
anderen. - Beschouwen wy de werking dezer vloeivochten, buiten het Lichaam, in
staat, Steen-stoffe voort te brengen; wy vinden geene Vryheid dit zelfde in het
lichaam mogelyk, te ontkennen; te meer niet, daar 'er voorbeelden by HELMONT, en
VAN DE VOORDE aangevoerd worden, dat Steenen in de Nieren en Blaas, van eene
aanmerkelyke grootte, als in een oogenblik, zyn voortgebragt geworden.
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Doch dat, buiten alle tegenspraak, Steenen, uit eene inwendige heblykheid der
vochten, voortkomen, zien wy aan die voorbeelden, waar in wy deze Ziekte als erflyk
mogen noemen, nadien somwylen geheele Familien, schoon van den anderen
verwyderd, daar door worden aangetast.
(Het Vervolg hier na.)

Over de lichtgeevende planten, uit j. ingenhousz, Nouvelles
Experiences &c. Tom. II. á Paris 1789.
Vertaald door J.v.B.
Van den invloed der Electrique Vloeistof op de Planten, welke gezegd
worden Lichtende te zyn.
Het bestaan van zodanige Planten is twyselachtig.
Men heeft wegens dezelve ongerymde en bygeloovige Denkbeelden.
In het Werk van den Abt BERTHOLON over de Electriciteit der Plantgewassen, vind
men een Hoofdstuk, waar in de Schryver verscheide voorbeelden, door zeer
geloofwaardige persoonen bevestigd, bybrengt, van Plauten, welke in het duister
licht geeven, en met een helderen glans blinken. - Jufvrouw ELIZ. CHRIST. LINNÉ, op
zekeren Zomeravond met verscheide persoonen in een Tuin van het landgoed
Hammerby wandelende, zag (zegt de Heer BERTHOLON) gelyk ook het geheel
gezelschap, een soort van weerlichten voortkomen uit de bloemen van de
Indiaansche Kers, van het soort, wiens bloemen een rood-bruine couleur hebben,
en wier twee bovenste Bloemblaadjes zwarte streepen aan den voet hebben. Dit
licht vertoonde zich verscheide maal, en had in de maand July de meeste
leevendigheid, hetzelve begon gezien te worden na het ondergaan der Zonne, en
duurde tot in het begin van den Nacht. In de maand Augustus was dit licht minder
leevendig. - Men kan aan de weezenlykheid van dit schoon verschynzel niet twyfelen
(vervolgt de Heer BERTHOLON); want Jufvrouw LINNÉ deed het zelve haaren Vader
zien, en deeze zag het vervolgens dikmaals.
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In sommige Journaalen is deeze Waarneeming bekend gemaakt, en de Heer LINNEUS,
de Zoon, heeft nog, in het Jaar 1782, dezelve den Heer BERTHOLON bevestigd.
Volgens den Heer BERTHOLON, is de Indiaansche Kers de eemgste Plant niet,
welke by nacht met een eigen licht schynt, onder anderen werpt ook de
Zee-aglaophotis, geduurende den nacht, vuur u.t, de Land-aglaophotis schynt slechts
verlicht te zyn. - De Thalagssigle (men moet Thalassegle schryven) is ook volgens
den Heer BERTHOLON een Plant, welke des nachts in het water licht geeft; nog eene
andere Plant, zegt dezelfde Schryver, draagt den naam van Aardsterre, wegens
haar sterk licht.
Ik kon zekerlvk de Waarneeming van zo veele achtingwaardige ooggetuigen niet
in twyfel trekken, geloofde alles naar de letter, en schoon ik nooit zelve het
verschynzel konde waarneemen, was ik zodanig overtuigd, dat hetzelve in de daad
plaats had, dat ik eenmaal meende iets gezien te hebben, het geen daar mede
eenigzints overeen kwam. - Een jong Botanist, in de gebergten van Hongaryen, een
Plant gevonden hebbende, welker wortel, zo hy zeide, in het duister gebroken
werdende, licht van zich gaf, nam in myne tegenwoordigheid die proef, en ik meende
zelf het te zien. - Hy gaf my, eenige dagen daar na, een stuk van zulk een wortel,
het welk ik in myn kamer, in de scheemering, aan stukken brak; nog meende ik te
zien, dat de gebroken einden in de daad lichtende waren; doch opmerkende, dat
het binnenste van dien wortel een uitneemend witte couleur had, begon ik myne
oogen te wantrouwen, en te vreezen, dat deeze zuivere witheid my bedroog;
ongeduldig om te onderzoeken wat 'er van de zaak was, maakte ik myn kamer
geheel en al douker, en daadelyk verdween het wonder, ziende ik geen den minsten
blyk van licht meer op de afgebroken stukken, zo lang alle licht van buiten volkomen
afgeslooten bleef.
Schoon wel deeze misleiding des gezichts geen reden geeft, om aan het door
den Heer BERTHOLON verhaald verschynzel te twyfelen, als by het welk de couleur
van het voorwerp het oog niet kon bedriegen, wierd echter myne oplettenheid daar
door opgewekt, en my eenigzins myn eigen oogen doende wantrouwen, verwekte
dezelve by my veel agterdogt, omtrent het geen anderen meenden gezien te hebben;
en wel des te meer, dewyl ik nimmer had kunnen waarneemen, het geen Jufvrouw
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en haar Broeder, met opzigt tot de Indiaansche Kers, meenden gezien te
hebben.
Ik heb, geduurende verscheide Zomers, den geheelen Kruidtuin te Weenen, zeer
dikwyls, op alle uuren van den avond en van den nacht, doorloopen, om
onderzoekiugen van verschillenden aart op Planten te doen, en onder anderen heb
ik de Indiaansche Kers met alle mogelyke zorgvuldigheid onderzogt. - Ik heb des
avonds de potten, in welke deeze Plant bloeide, gebragt, dan eens in een plaats
van den tuin, alwaar geene voorwerpen hen de Electriciteit konden ontrooven, dan
eens in de stook-kassen, in een volkomen duisternis, en ik heb tot nog toe nooit
eene enkele reis de minste blyk van licht, van slikkering, of eenige Electrique vonk
gezien, zelfs niet ten tyde van een naby zynde donderbui.
Schoon ik dan zo gelukkig niet ben geweest, om my door myne eigene oogen
van het bestaan van dit verschynzel te overtuigen, wil ik echter gereedelyk gelooven,
dat het somtyds, by het overdryven van Donder-wolken, of van wolken, die zeer
sterk met Electriciteit belaaden zyn, kan plaats hebben; vooral wanneer de Plant
op een gestel van droog hout, een weinig boven den grond verheven, geplaatst is;
want in dat geval, eenigermaate vrygesteld zynde, kan het zeer wel gebeuren, dat
de Plant met de pot, en de aarde, welke daar in is, zich geëlectrizeerd bevinde. By zulk eene gesteldheid der Lucht, trek ik dikwyls vonken, vry digt by den grond,
uit eene in de lucht gespannen en geïsoleerde metaal-draad. - De Heer DE SAUSSURE
neemt met zyn Zak-Electrometer, die zeer gevoelig is, naby de aarde, de wyking
der vlierpit-balletjes waar, en dit werktuig geeft ook my, in dezelfde gesteldheid,
zeer dikwyls duidelyke blyken van Electriciteit; het blyft my echter nog zeer
twyfelachtig, of zommige Planten, en met naame de Indiaansche Kers, de byzondere
Eigenschap hebben van Licht te geeven. - Indien het verschynzel, 't welk Jufvrouw
LINNÉ waarnam, de voorbygaande uitwerking van een Electrique wolk geweest is,
zou men ook waarschynlyk die vonkjes op andere Planten gezien hebben, wanneer
men op dezelve gelet had; even gelyk zulks by donderachtig weder zomtyds op
andere hghaamen wordt waargenomen, waar van het volgend geval onder anderen
ten voorbeeld kan strekken. - Op zekeren tyd, wanneer ik, terwyl een indedaad
verschriklyke Donderbui, welke verscheide onLINNÉ
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gevallen veroorzaakte, over de Stad trok, bezig was op een plat van myn Huis, 't
welk boven alle de omliggende gebouwen verheeven was, Electrische Proeven te
neemen, bemerkte zekere Dame, welke voor het vensterraam, van een Huis tegen
het myne over, zat te breijen, dat op de punten van haare breinaalden vonkjes
verscheenen, welke met een gesis glinsterden, terwyl de Donder van rondomme
brulde; zy vermaakte zich eenige ogenblikken met dit nieuw verschynzel; dan weldra
bevong de vrees haar zodanig, dat zy het breiwerk van zich wierp, en van het
glasraam dieper in de kamer vlugtte: vervolgens een weinig van den schrik hersteld
zynde, zag zy, door het raam, dat ik op het plat Proeven nam, gelyk ik byna altyd
ten tyde van Donderbuien deed, en zedert dien tyd houd zy zich ten vollen overreed,
gelyk ook veele andere van myne gebuuren, dat ik den blixem uit den Hemel trek,
en, by elke Donderbui, de nabuurschap, zo wel als my zelve, en allen die by myne
Proeven tegenwoordig zyn, in groot gevaar breng, van door den Blixem getroffen
te worden. - Geduurende dat ik op een ïsoleer-bank stond, houdende een blooten
Degen met een scherpen punt naar den Donderwolk gericht, konden de omstanders
bekleedde vlessen laaden, wanneer zy den knop tegen myne beenen hielden, en
(a)
myn geheel lighaam scheen straalen uit te geeven, wanneer men my naby kwam .
- Het zelfde dat my op het plat van my Huis gebeurde, geschiedt ook somtyds,
wanneer men op een wel vrywerkende ïsoleerbank, op de aarde, in een ruime en
open plaats, ver van Boomen en gebouwen staat; en 'er is geen twyfel, dat dit ook
somtyds de Planten gebeurt, vooral even voor dat de Donderregen valt, dewyl de
nog drooge aarde als dan vrywerkend is; doch (ik herhaal het) dit verschynsel
behoort tot de Electriciteit der aarde, der wolken, en van de laag des Dampkrings,
welke tusschen beide is; en is in 't geheel geen byzondere eigenschap van sommige
(b)
Planten, met uitsluiting van andere

(a)
(b)

De Electrieiteit was, geduurende deeze Donderbui, dan eens Positis, dan wederom Negatif,
gelyk dit gewoonlyk plaats heeft.
Deeze vonkjes, of Electrique liehtjes, welke men dikwerf by Donderbuijen op sommige
lighaamen ziet, zyn van alle tyden gezien geweest. - De Ouden gaven ze de naamen van
Castor, Pollux, Helena, enz. wanneer zy dezelve op de masten der Schepen zagen. De vlam,
welke by Donder-weder op het Hoofd van den jongen JULUS speelde, was waarschynlyk van
die natuur.

Eece levis summo de vertice visus Juli
Fundere lumen apex, taetique innoxia molli
Lambere flamma comas et eireum tempora pasci.
VIRG. AEn. II. v. 682.
De Oude Schryvers van Geschied-verhaalen, onder anderen LIVIUS, verhaalt, dat men een
vlam op het Hoofd van Servius Tullius, toen hy nog een kind was, gezien heeft. OVIDIUS maakt
'er ook gewag van.

Signa dedit genitor, tum cum caput igne corusco
Contigit; inque coma flammeus arsit apex.

Fast. 17, v 635.
Dergelyke verschynzelen zyn niet zeer zeldzaam. De Ouden beschouwden dezelve altyd als
wonderen door de Goden voortgebragt.
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Ik zoude zeer gaarne de andere Planten, welke de Heer BERTHOLON onder de
Lichtgeevende telt, hebben onderzogt, indien ik dezelven had kunnen vinden. - Ik
ken de Plant niet, welke hy Aglaophotis noemt, noch ook de Thalassegle; zy worden
ook in de Werken van LINNEUS niet gevonden, en geen der Kruidkundigen, by welke
ik 'er onderzoek naar deed, had immer dien naamen hooren noemen; die, welke de
Heer BERTHOLON Aardsterre noemt, is by de Kruidkundigen niet beter bekend; doch
dewyl de Heer BERTHOLON, van deeze Plant spreekende, zegt, ‘Men geeft voor, dat
dezelve, na de straalen der Maane ingedronken te hebben, zich des nachts opent,
en als een Sterre schynt,’ heb ik eenig vermoeden, dat het de Tremella nostoc van
LINNEUS is; om dat de gemeene man van dit soort van Planten zeer veel wonderen
verhaalt, alle zo kinderachtig als ongerymd en bygeloovig, en dus niet waardig, dat
men 'er zich mede ophoude. - In Duitschland draagt dezelve den naam van gevallen
Sterre, en veel andere belaglyke naamen. - Zy, die deeze Plant, na den Regen,
opzoeken, om ze aan de goudzoekers te verkoopen, noemen dezelve Sternreisper
of Stern scheizer. PARACELSUS noemt ze Hemelblad (coeli solium), andere Schryvers
Aardbloem, Hemel-
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bloem; en in Oostenryk maaken 'er de goudzoekers nog veel werk van, en gebruiken
ze veel, om 'er het algemeen geneesmiddel uit te trekken, of den Steen der wyzen;
twee Hersenschimmen, welker najaagingen nog by aanhoudenheid het hoofd dier
lieden doet draaijen.
Indien myn vermoeden gegrond is, durf ik zeggen, dat de voorgewende
Lichtgeeving der Aardsterre een Fabel is, gelyk alle de overige wonderen zyn, welke
(c)
door bygeloovige inbeeldingen aan deeze Plant worden toegekend . - Ik heb een
korte beschryving van deeze zogenoemde Plant in het tweede Deel myner Mengel-

(c)

(*)

Het is byna ongelooflyk, welke ongerymdheden van dit slag het bygeloof heeft voortgebragt.
- De goud-zoekers verhaaien ook nog groote wonderen van een Plant Osmunda lunaria
genoemd, welke zy gebruiken om de verandering der metaalen te bewerken. ETZLERUS zegt,
onder anderen (Isag. Phys. Mag. p. 173), dat dezelve onder het gebied der Maane staat, en
derzelver verwisselingen nabootst. - PYTHAGORAS, en na hem DEMOCRITUS, hebben veel
Werks gemaakt van Planten, aan welke zv tooverkragten toeschreeven, en van welke zy
wonderen verhaalen, te dwaas om 'er eenig geloos aan te hegten. - DEMOCRITUS zegt, volgens
(*)
PLINIUS , dat de Plant genoemt Aglaophotis, welke in Arabien tusschen de Marmer-rotzen
wast, deezen naam verkreegen heeft uit hoofde van derzelver allerschoonste couleur, en dat
de Toovenaars 'er zich dikwyls van bedienen, om de onderaardsche Goden op te roepen. Hy zegt, dat een Plant, welke op het Hoofd van een Beeld wast, altoos, naar de gedagten
van het gemeen, daadelyk de Hoofd-pyn geneest, wanneer men dezelve, in Linnen, van een
(**)
bruine eouleur, gewikkeld, aan de kleederen van de zieken legt . DEMOCRITUS verhaalt ook
vreemde zaaken van de Plant, welke by de Rivier de Indus wast, en Thalassegle, gelyk ook
Potamautis heet, dezelfde misschien, welke AELIANUS aglaophotis aquatica noemt. - Deeze
Planten wierden geaent des nachts lieht te geeven, ook schynt dit de benaaming zeive te
kennen te geeven; want aglaophotis wordt afgeleid van ἀγλαὸς (splendidus) glinsterend, en
ϕως lumen) licht; ϑαλασσαιγλη (want dus moet het woord geschreeven worden) komt van
ϑαλασσα, (mare) de zee, en ἄιγλη, (fulgor) glans. - Die meer ongerymdheden, welke de
Ouden, en zelfs laatere Schryvers, van Maan-planten of lichtgeevende Planten verhaalen,
(*)
begeert te weeten, kan dezelve vinden by GESNERUS , die een groot aantal beschryft, van
(**)
welke zich de goudmaakers bedienen om de metaalen te veranderen , schoon hy zelve
alles, wat men 'er van verhaalt, voor ongerymde en belachlyke fabels houd. - Hy voegt 'er
by, dat hy nooit een enkele lichtende Plant heeft kunnen vinden.
Hist. Nat. lib. XXIV, Cap. CII.Hist. Nat, Cap. CVI. , de raris et admirandis herbis, quae, sive
quod noetu luceant, sive alias ob causas, nominantur, et obiter de aliis etiam rebus, quae in
tenebris lueent, commentariolus.. , M. DC. LXIX.Dissolvunt incantationes, fugant daemones,
feras omnes figurant. Spiritus per cas in ampulla includi possunt; adhibitis ritibus magicis
seras et clausuras aperiunt.... cum suceo de caule ejus mereurium ferrefacias, in lapidem
rubentem convertetur, qui tritus argentum in aurum mutat. .
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werken, in den Jaare 1784 te Weenen gedrukt, ingelast, en het waarlyk verwonderlyk
inwendig samenstel in eene Afbeelding vertoond. - Ik ben het met den Heer
BERTHOLON volkomen eens, dat, dewyl wy reeds verscheide lichtgeevende en Electr
que Dieren kennen, het wel der moeite waardig is, onderzoek te doen, of ook
sommige Planten die eigenschap bezitten; en ik hoop met hem, en met de Heer
D'ALEMBERT, dat men t'eeniger tyd Planten zal ontdekken, welke even als de
Sidder-aal een Electriquen schok geeven aan den geenen, die 'er naby komt; maar
ik ben nog zo overreed niet, als die Schryver schynt te zyn, dat men tot hier toe
(d)
eenige lichtende of Electrique Planten kent , en dewyl de Heer BER-

(d)

In het Journal de Physique, voor de maand Augustus 1788. pag. 111 zie ik, dat de Heer
HAGGREN de vonkjes or flauwe weerlichtjes, welke de bloemen der Indiaansche Kers, na het
ondergaan der Zonne, volgens de Waarneeming van Jufvrouw LINNé, geeven, bevestigt. Hy
zegt dat dezelve 't allerzichtbaarst zyn in de bloemen der goudsbloem (calendula officinalis),
dit licht (zegt hy) is meer zichtbaar in de geele vuurcoleurige goudsbloemen, maar byna niet
te zien in de bleeke. In de maanden July en Augustus heeft hy dit licht waargenomen. - Hy
zegt het gezien te hebben op de roode Lelye, (Vlium bulbiferum), op de Oostindische Angeher
(tagetes patula et erecta) en somtyds op de geele vuurcoleurige Zonnebloem (helianthus
annuns). Zie N. Alg. Vad. Lett. IV D. 2de St. bl. 65.
Zedert ik dit las, heb ik, in het begin van de maand September 1788, by eenen schoonen
avond, vergezeld van verscheide goede Waarneemers, alle de bloemen onderzogt, welke
wy in de Koninglyke tuin te Parys vonden, zonder eene enkele te kunnen vinden, die eenigen
blyk van weerschyn gaf. - Ik heb vervolgens verscheide Liefhebbers der Kruidkunde verzogt,
hier omtrent nader onderzoek te doen, en niemand heeft het verschynzel tot nog toe kunnen
waarneemen, zo dat hetzelve nog onzeker blyft.
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THOLON slechts het getuigenis van anderen, met opzicht tot de genoemde eigenschap

dier Planten, bybrengt, hel ik nog over om te denken, dat hy de Indiaansche Kers
(een Plant, die om derzelver schoonheid overal wordt aangekweekt) onderzoekende,
ten einde met eigen oogen een verwonderlyk Verschynzel te zien, 't welk anderen
meenden gezien te hebben, even zo ongelukkig als ik, geweest is, van niets
byzonders gezien te hebben; en dit komt my te waarschynlyker voor, dewyl hy niet
zegt het wonder zelve gezien te hebben, noch aan de Keis, noch aan de Aard-sterre;
schoon de laatste byna overal, na gevallen Regen, te vinden is: en ik worde in die
gedagten te meer bevestigd, dewyl hy in 't zelfde Hoofdstuk (ten blyke dat hy, als
een Echt Wysgeer, de Natuur zelve ondervraagt,) eenige Proeven, met de Dictamnus
(e)
of Esschen-kruid genomen, opgeeft , en de uitkomst van dezelve met die
oprechtheid en zorgvuldige nauwkeurigheid, welke in zyne werken heerscht, verhaalt:
ten bewyze, dat hy, als een verlicht Wysgeer, verre verwyderd is van dat verachtelyk
bedrog, waar door men somtyds enkele Hersenschimmen voor wezenlyke zaaken
wil doen doorgaan, ten einde de bouwstoffen te doen samenhangen, welke men
meent nodig te hebben, om een Systhema van eigen vinding op te richten.

(e)

Wanneer men met een brandend stuk papier, of een kaars, het Esschenkruid nadert, verneemt
men een kraakende vlam. - Ik heb myne gedagten over de oorzaak van dit schoon verschynzel
opgegeeven, in het Eerste Deel van myn Werk, Proeven op Planten.
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Voorstel, raakende het voortbrengen van bloemen door zaad, op
eene geheel nieuwe wyze; der opmerkinge van de bloemisten
aangeboden.
(Uit het Engelsch.)
't Is eene wel bekende waarheid, dat ontelbaare verscheidenheden van Kleuren,
en van nieuwe Bloemen, door zaaijen voortkomen; en men heeft gedagt dat de
eigenste soort met geene zekerheid kan voortgebragt worden dan door afzetten,
afzuigen, en scheuten, enz., doch ik agt dit niet genoegzaam bevestigd. Veeleer
denk ik, dat het met groot voordeel en veel verbetering kan gedaan worden, door
de bewerking, welke ik vervolgens zal opgeeven. De gedagte, geloof ik, is geheel
nieuw, maar ik denk, de uitkomst zal 'er aan beantwoorden, en is der Proefneeminge
waardig.
Men weet, dat uit het Zaad van eenige Plant, die bekend staat van de soort te
zyn, welke gereed eene verscheidenheid in de Bloemen geest, (want zommige
hebben zelden, andere, voor zo verre men weet, daar in geene, verscheidenheid
altoos,) eenige Bloemen mogen verwagt worden, verschillende van de oorspronglyke
Plant; van deeze mogen misschien eenige weinige geheel nieuw zyn: doch de
meeste zal men van dezelfde kleur vinden als die der Moederplant. Gelykheid van
kleur is het uitwerkzel van natuurlyke voortteeling; Verscheidenheden ontstaan uit
het mengzel der Zaadstoffe van verschillend gekleurde Bloemen, zich vereenigende
in 't zelfde Mondje (Stigma); geheel nieuwe komen te voorschyn, wanneer die zelfde
omstandigheden, doch in grooter maate, plaats vinden, of wanneer 'er eenige
byzonderheid plaats grypt in de Bevrugting, of misschien moet zulks toegeschreeven
worden aan eenige onbekende hoedanigheid van den grond, enz. Dubbele Bloemen,
en de zulke die vol Bloembladeren zyn, worden voortgebragt, door dien de meeste
of alle de Helmstyltjes (Stamina) in Bloembladeren veranderen; en kunnen Bloemen,
met veel Helmstyltjes voorzien, door eene zorgvuldige opkweeking, zeer fraai dubbel
worden.
Maar de voortbrenging van dezelfde kleuren uit Zaad alleen, is, geloof ik, nieuw,
en zal, zo ik agt, kun-
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nen geschieden op de volgende wyze, met veel aanwas van de grootte, volheid,
rykheid, welke niet kunnen verkreegen worden (dan by reeds verbasterde Bloemen)
langs de gewoone wyzen van voortzetten.
Neem twee van zulke Planten, als gy, op deeze nieuwe wyze, begeert voort te
kweeken, doet uit een alle de Helmstyltjes weg, eer op de Helmtjes, (Antheroe) het
Stuifmeel gevormd is, en zo ras de andere Plant de met Snuifmeel bestrooide
Helmtjes toont, zet dan de Bloemen vlak op elkander, beschut ze voor den wind,
en het aannaderen van Byen en andere Inlecten, ten einde dus de Bloem, wier
Helmstyltjes afgesnceden zyn, in het Zaadhuisje de Zaadstof van deeze en van
geen andere Bloem ontvange: in deezer voege zal dezelfde Plant, myns bedunkens,
in alle opzigten worden voortgebragt; uitgenomen in deeze byzonderheid - dat, daar
enkele Bloemen uit Zaad zelden missen schooner en grooter te zyn dan die der
Moederplant, als deeze enkel is, in dit geval de Bloemen, schoon in alle andere
opzigten dezelfde als de Moederplanten, nogthans grooter, ryker en voller zullen
weezen; waar door men dezelsde Plant met die voordeelen bekomt. Eene
byzonderheid, die, zo 't my toeschynt, uit eene Voortteeling op de gemelde wyze
bewerkstelligd, moet ontstaan.

Leevensberigt van Alexander Cruden, M.A.
(Uit het Engelsch.)
‘Kan zonderlingheid, ja zekere trap van gekheid, iemand regt geeven dat zyn Naam
gedagt, en zyn Leevensgeschiedenis te boek geslagen worde, dan zal dit regt
moeten toegekend worden aan den Heer ALEXANDER CRUDEN; terwyl dit
Leevensverslag, buiten zulks, over de Menschkunde een bykomend licht zal kunnen
verspreiden.’ Hoe 't zy, wy twyfelen niet 't zelve in ons Mengelwerk te plaatzen.
***
ALEXANDER CRUDEN, wiens Letterarbeid hem altoos eisch zal doen hebben op de
agting van alle die de Heilige Bladeren beoesenen, was de tweede Zoon van Mr.
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Koopman, een der Baillies van Aberdeen, een Ampt, 't welk gelyk
staat met dat van Alderman in Engeland, hy werd in den Jaare MDCCI gebooren.
Hy ontving zyne eerste kundigheden in de Taalschool te Aberdeen; waar de
beroemde Veldmarschalk KEITH zyn Schoolmakker was. Vervolgens werd hy, de
gewoone Schooljaaren doorgebragt hebbende, Student in 't Marshal Collegie. Zeer
stipt de Lessen in de Godgeleerdheid van Mr. BLACKWAL, bygewoond hebbende,
viel hy in de gedagten, dat hy tot de Kerklyke Bediening eene Roeping hadt, en
schoon door eene droeve ongesteldheid van herssenen, welke hem kort daar naa
overkwam, buiten staat om tot eenige Kerkelyke Bediening bevorderd te worden,
behieldt hy, door zyn geheele leeven heen, den indruk, dat hy door den Hemel
geschikt was om het Euangelie te verkondigen, en het Menschdom te hervormen.
't Is onzeker aan welk een oorsprong de Gekheid, die thans in zyne woorden en
werken begon door te steeken, en welke met eenige tusschenpoozen hem tot het
graf bybleef, moet worden toegeschreeven. Eenige dagten dat dezelve ontstondt
uit de beet van een dollen hond; doch niets kan uit het beloop zyner ongesteltenisse
opgemaakt worden, 't welk dit gevoelen begunstigt. Anderen schreeven zyne Gekheid
toe aan een mislukten Liefdehandel; doch het is onzeker, of deeze als een oorzaak,
dan als een gevolg, moet worden aangemerkt. Eenige zeldzaame omstandigheden,
welke dien Liefdehandel vergezelden, zullen het aanstippen van denzelven billyken.
't Voorwerp zyner genegenheid was de Dogter van een Kerklyken te Aberdeen.
CRUDEN vrydde haar met drift en aanhoudenheid; doch de jonge Jufvrouw dagt het
raadzaam zyne verzoeken af te slaan; en daar zyne handelwyze buitenspoorig en
lastig wierd, beval haar Vader, dat de deur voor CRUDEN zou geslooten worden. Dit
wette zyn drift, en zyne Vrienden vonden het noodig hem voor eenigen tyd vast te
doen zetten. In dien tusschentyd werd de jonge Jufvrouw zwanger; eene
zwangerheid, met maar al te veel reden toegeschreeven aan eene misdaadige
gemeenschap met haaren eigen Broeder. Zy werd na 't Land gezonden, en kwam
nooit weder te Aberdeen. Dat Mr. CRUDEN deelde in den algemeenen schrik, welke
dit geval verwekte, kan men ligt nagaan. Hy noemde nooit den naam van deeze
ongelukkige, dan
WILLIAM CRUDEN,
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met het bitterst hartenleed, en het tederst medelyden.
CRUDEN, van zyne opsluiting ontslaagen, staakte het voortzetten zyner
Letteroefeningen te Aberdeen, en besloot zyn Geboorteland te verlaaten. In den
Jaare MDCCXXII kwam hy te Londen, en begaf zich by verscheide Familien of jonge
Lieden, die nog op de laage Schoolen waren, tot de Hoogeschool voor te bereiden.
In deeze bezigheid sleet hy eenige jaaren op het Eiland Man.
In den Jaare MDCCXXXII treffen wy hem weder te Londen aan als Corrector ten
dienste der Boekdrukkeren, en als Boekverkooper. Zyn winkel was onder de
Koninglyke Beurs. Ten deezen tyde viel 'er iets voor, 't geen Mr. CRUDEN onder de
aanmerklykste voorvallen zyns leevens rekende. Een Heer van Aberdeen, die
CRUDEN dienst wilde doen, boodt hem aan hem in te zullen leiden by een Koopman,
niet verre van de Beurs woonagtig, een Bloedverwant van de bovengemelde jonge
Jufvrouw. Wanneer zy, aan 't huis van deezen Koopman aanklopten, deedt de jonge
Jufvrouw zelve open, die, buiten weeten van Mr. CRUDEN, of diens Vriend, daar eene
wykplaats gevonden hadt. Mr. CRUDEN sprong te rug met de zigtbaarste tekenen
van verbaasdheid en schrik, de hand zyns Vriends vattende riep hy verbysterd uit:
Ach! zy heeft nog haare schoone zwarte oogen! 't Is nauwlyks noodig hier by te
voegen, dat zyne hoope van gemeenzaamheid in dit huis hier mede een einde
name. Hy tradt noch toen, noch immer naderhand, in dat huis, noch zogt de
verkeering met den Eigenaar, die een jonger Broeder was van de Jufvrouw.
In 't volgend Jaar begon hy aan het byeen voegen van dat groote Werk, waar op
hy lang gepeinsd hadt. A Complete Concordance of the Holy Scriptures of the Old
and New Testament. Indien men de verdiensten van arbeid, aan dat Werk besteed,
alleen rekent, moet men bekennen dat het eenen arbeid vorderde, aan welke men
geen toevoegzel kan bedenken, en eene volstandigheid, die geen tusschenpoozen
duldde. Mr. CRUDEN was bestand tot zodanig eene onderneeming: want yverig
werken was hem hebbelyk geworden, en zyne zugt voor dit Werk zette hem aan,
om het plan te vormen, en geheel te volvoeren, eer hy eenige aanmoediging van
buiten ontvangen hadt. - De eerste Druk zag het licht in 't Jaar MDCCXXXVII. De
Voorre-
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den ontvouwt zyn plan en oogmerken in de uitgave. Het Boek was opgedraagen
aan Koningin CAROLINA, die den Schryver eenige reden gegeeven hadt om eene
belooning te verhoopen als hy het aan haar opdroeg. Doch, weinig dagen vóór dat
het Werk het licht zag, stierf de Koningin, en CRUDEN verloor zyn Beschermster.
Zyne zaaken waren thans in de war; de tyd aan zyn Werk besteed, bragt hem
geen onmiddelyk voordeel aan, op belooning kon hy niet langer hoopen: want, dat
hy die van de Koninginne hadt te gemoer gezien, bleek uit de zigtbaarste kentekenen
van dieptreffende te leurstelling. Hy zag van den Boekhandel af, en sloot zyn winkel.
Zonder bezigheid, zonder Vrienden, en zonder hoope, strekte hy weder ten prooy
aan zyne verwilderde ongesteltenisse; men vondt het noodzaaklyk hem te bezorgen
in een byzonder Gekkenhuis te Bethnal Green. Zo ras hy los kwam, wreekte hy zich
op zyne Oppassers, en die hem hadden doen zetten, door de uitgave van een
Geschrift, hunne behandeling afmaalende. Hy begon ook een pleit tegen Dr. MONRO
en anderen; de zaak werd onderzogt in Westminsterhal, den 17 July MDCCXXXIX,
en ten zynen nadeele uitgeweezen. Hier op zeide CRUDEN: Ik vertrouwe op GOD!
waar op de Opperregter Sir WILLIAM LEE hem te gemoet voerde, ‘Ik wenschte dat gy
meer op God vertrouwd hadt, en hier niet gekomen waart. Mr. CRUDEN nam weder
de toevlugt tot zyne pen, en gaf een verhaal der Regtspleeging met aanmerkingen
op de huishouding in de byzondere Gekkenhuizen, 't welk hy opdroeg aan den
laatstoverleden Koning.
Naa deezen tyd leefde hy van Proeven voor de Drukpers naa te zien, en onder
zyn opzigt zagen verscheiden Uitgaven van Grteksche en Latynsche Classicaale
Schryveren, met zeer veel nauwkeurigheids uitgevoerd, het licht. In veelerlei opzigten
maakte hy zich nuttig aan Boekverkoopers en Drukkers. Zyn gedrag was
onopspraaklyk; men kon altoos op hem vertrouwen, hy volvoerde zyne aangegaane
verbintenissen stipt.
In deeze bezigheden bragt hy verscheide Jaaren door, tot dat het wederkeeren
zyner Ongesteltenisse zyne Vrienden noodzaakte, hem voor de derde reis in een
Gekkenhuis te plaatzen. Weder uit hetzelve ontslaagen, gaf hy zyn geval in 't licht,
onder den zonderlingen tytel: The Avantures of Alexander the Corrector. Drie deelen
kwamen 'er naderhand uit, onder den zelfden tytel. 't Is niet gemaklyk
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een denkbeeld van dit Werk te geeven. 't Is de getrouwe te nederstelling der
gedagten van een verwilderd verstand, zichzelven ongelyk, grillig, nu eens ernstig
dan eens boertend. Zyne Gekheid was van eene byzondere haar eigene soort. Wy
vinden in de Schriften der Geneesheeren niets dergelyks, en kan men 'er geen
voldoende reden van geeven, volgens eenige beginzelen der Zielkunde. Zelden
worden oe Geneesheeren by zulke Lyders geroepen, zelden letten zy op gevallen
gelyk aan dat van Mr. CRUDEN; de wereld belacht hun, of ziet ze met medelyden
aan; in zyne ergste vlaagen bleek hy geheel gevaarloos te weezen, en het is meer
dan waarschynlyk, dat de strengheid, waar mede men hem in de Gekkenhuizen
behandelden, buiten noodzaake, zyne Ongesteldheid vermeerderde.
Toen hy in September des Jaars MDCCLIII voor de laatste keer geslaakt werd,
onderstondt hy iets veel moeilyker dan hy tot nog ondernomen hadt. Hy poogde
één of twee zyner Vrienden, die hem hadden doen zetten, over te haalen om zich
in Newgate te laaten gevangen brengen, tot vergoeding van de belediging hem
aangedaan. Aan zyne Zuster stelde hy voor, 't geen hem dagt zeer zagt te weezen,
om keuze te doen van vier gevangenhu zen, Newgate, Reading, en Aylesbury, of
Windsor Castle Wanneer hy bemerkte dat zyne aanmaaningen niets vermogten,
ving hy een pleit tegen haar en drie anderen aan, en begrootte de nadeelen hem
toegebragt op 10,000 Ponden Sterlings. Men behandelde deeze Regtszaak in
February MDCCLIV, en werd dezelve ten zynen nadeele beslist. CRUDEN kon zich
thans op niemand dan op het Gemeen beroepen; en gaf een verhaal der
Regtspleeging in 't licht, aan den Koning opgedraagen. Hy ging na St. James om
het den Koning over te leveren; doch dit werd belet, en hy hier door verstooken van
den tytel van Schildknaap, waar op hy in deeze dagen zeer gesteld was.
Zyne Krankhoofdigheid rees thans ten hoogsten toppunte. Hy noemde zichzelven
ALEXANDER DE CORRECTOR, en gaf voor, dat hy door den Hemel beschikt was om
de Zeden der tegenwoordige Eeuwe te hervormen, en byzonder om het behoorlyk
onderhouden van den Sabbath te herstellen. Om het Gemeen ten zynen voordeele
in te neemen, gaf hy in druk, zekere Voorzeggingen uit, van uitsteekende Kerklyken
en anderen, doch alle zonder
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naam of alleen met de voorste letteren. De inhoud deezer Voorzeggingen was, ‘dat
Mr. CRUDEN een tweede JOSEPH zou weezen, dat hy ten Hove een groot Man zou
zyn, en groote dingen verrigten, ten dienste van het Geestlyk Israël in dit zondig
Egypte.’ - Met dusdanige Geloofsbrieven voorzien, trok hy na Oxfort en Cambridge,
en vermaande de Dames en Heeren, die hy op den Sabbath op de openbaare
wandelplaatzen aantrof, om na huis te gaan, en dien dag heilig te houden. Doch
deeze zyn raad werd niet aangenomen gelyk hy wenschte. Op zekeren tyd ontkwam
hy ter nauwer noode een dragt slaagen: dewyl hy zich op eene al te dringende wyze
vervoegd had by een jonge Jufvrouw, die met een Student wandel le. Doorgaans
drong hy zyn vermaan aan met eene bedreiging van 's Hemels eeuwige wraak als
men na hem niet luisterde.
Na Londen wedergekeerd zynde, groeide zyne Eerzugt aan. Hoogmoed bezielde
hem ten allen tyde, naardemaal hy in het denkbeeld stondt, dat de Hemel hem tot
een luisterryken stand in dit leeven bestemd hadt. De tyd tot verkiezing van een
Parlements lid voor Londen was op handen, en Mr. CRUDEN besloot na deeze
waardigheid te staan; door tusschenkomst van Mr. CHITTY, dien hy daar toe hadt
overgehaald, kwam hy onder de benoemden. Mr. CRUDEN genoot de voldoening,
dat veelen de hand voor hem opstaken: doch hy verwierp de Stemmen door de
andere Party gewonnen, en miste dus zyn oogmerk. 't Is naauwlyks mogelyk deeze
gebeurtenis, met die ernst, welke een deftig Leevensverhaal vordert, te beschryven;
doch der optekening waardig, dat hy daadlyke beloften van ondersteuning hadt, en
zich troostte met de bedenking, dat, hadt hy de handen der Burgeren niet voor zich,
de harten voor hem waren. Eene zyner aankondigingen, ter deezer gelegenheid,
is te zonderling om niet bewaard te worden; dezelve kan tot een staal dienen van
zyne wyze van spreeken en schryven, wanneer zyne krankzinnigheid ten hoogsten
was opgeklommen.

Myne Heeren!
‘Ik heb de Sheriffs berigt gegeeven van myn nederig voorstel, om my aan te geeven
voor een der geenen, die 'er na staan, om de Stad Londen in het Parlement te
vertegenwoordigen: men mag dit aanzien voor een zonderlingen stap. Ik kan het
niet ontkennen; maar ik ver-
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trouw, dat ik staa onder de bestuuring van eene gunstryke Voorzienigheid, en verlang
my geheel te schikken naar den wil van GOD, den Opperbestuurder aller dingen. In
het Aanhangzel op de Avanturen van ALEXANDER DEN CORRECTOR, heb ik u kennis
gegeeven van eenige myner beweegredenen om na deeze Waardigheid te dingen,
welke ik hoop dat zo zeer de goedkeuring van elk braaf Man zullen wegdraagen,
als zy die hebben van myne eigene Conscienue.
Indien 'er eenige rechtmaatige grond is om te hoopen, dat het GOD zal behaagen
om den CORRECTOR te gebruiken tot een werktuig ter hervorming des Volks, en
byzonder tot bevordering van de hervorming, vrede, en voorspoed van deeze groote
Stad, en om de Inwoonders tot een Godsdienstiger gesteltenisse en gedrag te
beweegen, zal geen braaf Man, in dit buitengewoon geval, den CORRECTOR zyne
stem weigeren; en de verkiezing van den CORRECTOR zal een middel zyn, om den
weg te bereiden, dat hy een JOSEPH, een nuttig en voorspoedig Man, worde.
Mogt het GOD behaagen eene gelukkige wending te geeven aan de harten der
Kiezeren, om uit de beste beginzelen te handelen, en de zodanigen te verkiezen,
die getrouw zullen zyn in hun post, en zich zullen bevlytigen om het tydelyk en
eeuwig welvaaren des Volks te bevorderen.
Myne ernstigste gebeden zend ik van tyd tot tyd op voor uw geluk in deeze en
de toekomende Wereld, door JESUS CHRISTUS.’
Ik ben met allen eerbied,
Myne Heeren,
Uw alleronderdaanigste en nederigste genegene Dienaar
ALEXANDER CRUDEN.

Norths-Koffyhuis
by Guildhall, 23 April 1754.
Omtrent deezen tyd vervoegde zich Mr. CRUDEN by eene Jufvrouw om haar ten
Huwelyk te verzoeken; doch hy vondt reden om zich te beklaagen, dat hy in dit
oogmerk, gelyk in veele andere, niet gelukte. Te midden nogthans deezer
aaneenschakelinge van verwilderde onderneemingen, besleedde hy zyne beste
uuren aan de Letter-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

122
oefeningen. Steeds was hy bezig om op zyne Concordantie byvoegzels te maaken,
eene tweede Uitgave zag in den Jaare MDCCLXI het licht. Ten deezen tyde was
hy Corrector van The Public Advertiser, door wylen Mr. WOODFAL uitgegeeven. Altoos
had hy iets onder handen, en besteedde zyn tyd met zo veel stiptheid, dat hy alleen
gezegd kon worden ledig te zyn als hy een wandeling deed. Het werk op de Drukkery
was zelden af, voor 's nagts ten één uuren, wanneer de Advertiser ter persse ging.
CRUDEN shep zelden meer dan vier of vyf uuren, en 's morgens vóór zes uuren
vondt men hem reeds bezig aan zyn Bybelwerk, in zyn Concordantie verbeteringen
en byvoegzelen maakende, met alle mogelyke nauwkeurigheid: hier mede was hy
menigmaal bezig tot den avond, wanneer hy na de Drukkery ging. Deeze geduurige
ingespannenheid op nutte onderwerpen, hoopte men dat eene bedaarde
geregeldheid aan zynen geest zou geeven, en dit was, in zekere maate, het geval
waar door hy vervolgens in een eenigzins gunstiger daglicht te voorschyn tradt.
In den jaare MDCCLXII, werd zekere RICHARD POTTER, een Matroos, beschuldigd
en veroordeeld, als de Maaker van een valsch Zeemans Testament, of althans voor
iemand die beleed te weeten dat het een valsch stuk was; een misdryf, 't geen toen,
zo wel als nu, zelden vergeeven wordt. Het bleek egter duidelyk, dat POTTER een
arm onkundig schepzel was, de speelbal van een ander, en onkundig van den aart
des misdryfs door hem gepleegd. Gelukkig voor hem, bevondt zich Mr. CRUDEN in
het Geregtshof toen die zaak behandeld werd, en hy voelde zich zo kragtig overtuigd,
dat POTTER een rechtschaapen voorwerp was van Koninglyke genadebetooning,
dat hy besloot voor hem te spreeken. - Om, egter, meer onderrigtinge van de zaak
te bekomen, bezogt hy POTTER in Newgate, onderzogt hem, en bevondt dat de
misdaad, hem ten laste gelegd, een misdryf van onkunde was, zonder eenig
inmengzel van kwaaden toeleg. Maar niet alleen zogt Mr. CRUDEN hem te ontheffen
van het vonnis 't geen de Wet over hem uitsprak. Hy badt met hem, hy deelde hem
vermaaningen mede, leerde hem de beginzels van den Godsdienst, bragt hem de
slegtheid zyns voorgaanden leevens onder 't ooge, en de haatlykheid van het misdryf
waar over hy stondt gestraft te worden; met één woord, hy maakte een Bekeerling
van een arm schepzel, 't geen naauwlyks ooit iets van den Godsdienst ge-
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hoord had. Toen ving hy aan, Pardon voor hem te verwerven, en hoe onwaarschynlyk
het was dat hy daar in zou slaagen, gelukten zyne herhaalde poogingen, en POTTER's
Doodvonnis werd veranderd in dat van na eene Volkplanting overgevoerd te worden.
Mr. CRUDEN vergezelde zyn verzoek by den Graaf VAN HALLIFAX, toen
Staatssecretaris, met een Afdruk van de tweede Uitgave zyner Concordantie, waar
hy een fraaije Latynsche Opdragt aan den Staatssecretaris voor geschreven hadt.
De tederhartigheid, met welke Mr. CRUDEN zyne Leerling POTTER bezogt, vermaande,
voedde en kleedde, de bekommerdheid welke hy betoonde, en de onaflaatende
vlyt met welken hy aanhieldt by allen, die hy dagt dat POTTER eenigen dienst konden
doen, verdienen met goedkeuring vermeld te worden, en dat wy veele van zyne
zotte grilligheden verschoonen. Een byzonder verhaal, van alles wat ten dien opzigte
gebeurde, werd dat jaar uitgegeeven onder den tytel van The History of Richard
Potter.
Het gelukkig slaagen, in 't hervormen van deezen ongelukkigen Gevangenen,
zette Mr. CRUDEN aan om in dien arbeid voort te gaan by andere Gevangenen in
Newgate. Hy ging ze alle dagen bezoeken, gaf hun Nieuwe Testamenten,
Catechismussen, enz. onderwees hun daar uit, en gaf kleine geldbelooningen, aan
die 't meest vorderden. Zyn arbeid was, egter, vrugteloos: de Boeken werden
welhaast voor geld verruild, en het geld verdronken; en CRUDEN, dit slegt gevolg
ziende, slaakte dien arbeid.
Eene zugt tot het bevorderen van het eeuwig welzyn zyner medeschepzelen was
een heerschende trek in zyn Character. Wonder was hy in zyn schik, als hy een
ongelukkig schepzel verlost had uit de onkunde, of te regt gebragt van een slegten
weg. Hier van hebben wy een ander voorbeeld, schoon wy den tyd, wanneer het
geval gebeurde, niet net weeten. Op een Saturdag avond uit de Kerk komende,
ontmoette hy een Man, wiens gelaad de uiterste verlegenheid, mismoedigheid, en,
zo als het Mr. CRUDEN toescheen, wanhoop aanduidde. Hy sprak hem terstond aan,
en perste hem de belydenis af, dat de schreiende armoede waar in zyn Gezin
gedompeld was, en andere redenen, hem bewoogen hadden, om de handen aan
zich zelven te willen slaan. Mr. CRUDEN bestrafte hem over de boosheid van dit
opzet, en paarde met die bestraffing de vriendelykste raadgeevingen, voegde 'er
een onderstand in geld by, en belofte van bystand in 't vervolg, zo dat de Man
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zyn opzet staakte, en wel te vrede na huis keerde. In zulke daaden schiep Mr.
CRUDEN het hoogste genoegen.
Toen de geschillen tusschen Mr. WILKES en de Staatsleden het Ryk beroerden,
schreef Mr. CRUDEN een klein Stukje tegen Mr. WILKES, wiens naam hy niet kon
hooren noemen zonder blyken van misnoegen en onverduldigheid te betoonen.
Den afkeer van WILKES liet hy zien op eene wyze die alleen in hem kon vallen,
naamlyk met No. 45, waar hy dat getal, op deuren of vensters, geschreeven vondt,
uit te wisschen. Hier toe bediende hy zich van een groote spons, welke hy altoos
in zyn zak droeg, deels tot dit einde, en deels op dat geene woorden, aanstootelyk
voor goede zeden, op de deuren, schuttingen, of vensters, in de Hoofdstad mogten
te leezen blyven. Deeze bezigheid maakte zyne wandelingen in de Stad lastig.
In den Jaare MDCCLXIX bezogt hy Aberdeen, zyne Geboorteplaats, en in een
openbaare Vergadering deedt hy eene Voorleezing over de Hervorming; in dezelve
beweerende, dat hy gebooren was om deeze Eeuw te hervormen, en Menschen
van allerlei rang tot leevensbeterschap te vermaanen. Niets ongevoeglyks of
ongerymds was 'er in zyne raadgeeving zelve; maar de wyze, op welke Mr. CRUDEN
te werk ging, was altoos van den weg af, en hy slaagde hier met zyne prediking niet
beter dan elders. Men verhaalt veele byzonderheden van zyne verrigtingen te
Aberdeen. Onder anderen hadt hy het Vierde Gebod in de gedaante van een
Advertentie doen drukken, en gaf het over aan alle Persoonen zonder onderscheid,
die hem op Zondag tegenkwamen. Aan een jong Geestlyken, die aan Mr. CRUDEN
te gemaakt, en te zeer naar de Mode toescheen, boodt hy met zeer veel deftigheids
een kleine Catechismus aan, door de Kinderen in Schotland gebruikt; getyteld: The
Mother's Catechism, dedicated to the Young and Ignorant. Voor jonge lieden hadt
hy altoos zyn zakken vol van kleine Godgeleerde stukjes, als GUYSE's Sermons, en
dergelyke, die hy met vermaak uitdeelde aan allen, die beloofden ze te zullen leezen.
Omtrent één Jaar zich in Aberdeen onthouden hebbende, keerde hy weder na
Londen, en nam zyn intrek in Camden-street Islington, waar hy stierf. Op den eersten
van November MDCCLXX vondt men hem dood op zyne kniën liggende, blykbaar
in eene biddende gestalte. Eenige dagen te vooren nadt hy geklaagd over
benaauwdheid in
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de borst, doch het scheen niet gevaarlyk. Dewyl hy nimmer getrouwd geweest was,
maakte hy het weinige, 't geen hy naliet aan zyne Bloedverwanten, uitgenomen
eene zekere som aan de Stad Aberdeen, om Godsdienstige Boeken ten dienste
der armen voor te koopen; en hy stigtte een Beurs van vyf Ponden Sterling 's jaars,
om tot onderhoud te dienen van een Student in het Marshal Collegie. Dit geld kon
alleen getrokken worden op zekere voorwaarden in zyn Uittersten wil uitgedrukt;
een deezer was eene volkomene kennis van VINCENT's Catechismus.
Mr. CRUDEN was in zyn doorgaande gedrag beleefd en gespraakzaam, gereed
om zyn gevoelen te zeggen, en vast in alle zyne Godsdienstige begrippen. Jegens
de Armen was hy zo mild met geld, als met raadgeevingen: zelden scheidde hy het
een van het andere af. Zyne belangstelling in die voorwerpen moet opregt geweest
zyn: want belang kon het roerzel niet wezen; zuiver zeker was zyne edelmoedigheid,
want dikwyls gaf hy meer dan hy ten eigen gebruike overhieldt. Omtrent zulke Jonge
Lieden, als aan hem waren aanbevolen, inzonderheid als zy van Aberdcen kwamen,
gedroeg hy zig als een Vader, of geheel toegeneegene Beschermer.
Onder de Mannen van vernuft kon Mr. CRUDEN zeker niet geteld worden, dan hy
betoonde eene onvermoeide werkzaamheid, en de nuttigheid van zyne Letterkundige
ontwerpen lydt geen twyfel. Zyne Concordantie was zyn meestgeliefde Werk, en 't
is waarschynlyk, dat de aandagt, welke hy 'er op besteedde, gunstig was voor zyn
geestgesteltenisse, schoon dezelve niet geheel kon voerkomen het wederkeeren
der vlaagen van Krankzinnigheid, die zo veel invloed hadden op alle zyne bedryven,
en hem vervulden met die harssenschimmige plans van Hervorming, en die hoope
op Grootheid zo nutloos voor hem zelven als anderen.
In spreeken en schryven was zyn styl styf en gedrongen. Hy bezat geen vaardig
geheugen, zyne woorden kwamen langzaam. In Godsdienstige gevoelens omhelsde
hy die der Calvinisten, gelyk te zien is uit de bepaalingen welke hy in zyne
Concordanlie geeft van de woorden Genade, Geloof, Voorbeschikking, enz. Maar
dit moeten wy 'er byvoegen, hy was verre van Onverdraagzaamheid, en liet zich
dikwyls met yver uit tegen de beginzelen en handelingen der Onverdraagzaamen.
- Geduurende den meesten tyd zyns verblyfs in Londen, ging hy in Dr. GUYSE's
Vergade-
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ring, in Great St. Helens te Kerk; doch toen, in 't jaar MDCCLXI, ouderdom en
zwakheid dien Doctor noodzaakten van den dienst af te zien, en Dr. STAFFORD hem
opvolgde, hoorde hy meest Dr. CONDER op het Pavement Moorfields, en ging alleen
op den eersten Zondag in ieder Maand, na GUYSE's Vergadering, wanneer aldaar
het Avondmaal werd gehouden.

De vechtkunst der Engelschen, en hunne weddingschappen, deeze
o
betreffende, in A . 1788.
(Uit ARCHENHOLZ Brittische Annalen.)
Het is bekend, dat de Zondag in Engeland zeer plechtig gevierd wordt, zo dat men
niet alleen allen arbeid, als ook de Muzyk, het Danssen en Kaartspelen in dat land,
op dien dag verboden heeft, maar zelfs wordt het verkoopen van noodzaakelyke
levensmiddelen daar onder betrokken. Het is byzonder, dat, ondanks deeze
gestrenge maatregelen, zedert eenige jaaren vernieuwd, en nog strenger zyn dan
voorheen, de Kerken 'er echter niet voller, de aandacht des Volks niet grooter, de
zeden niet beter, en de galgen 'er niet lediger zyn geworden. Maar allerbyzonderst
is het, dat, op even denzelfden tyd, in welken men zich beyverde om het Volk
godsdienstiger te maaken, het vechten met de vuist, of het zogenaamde Boxen,
dat omtrend 30 jaaren uit de Mode geweest was, en, tot dien tyd toe, alleen tot
vermaak van lieden uit de laagste classe strekte, nu in ééns, gelyk een pestziekte
ontstond en voortsloeg, zo dat de meeste Britten, van welken ouderdom, geslachte
of rang zy ook waren, even als de oude Romers, de Worstelaars overal naarliepen,
welke meest met bebloede koppen, en dikmaals verminkt, t'huis kwamen. De Zondag
was van dit (zogenaamd) vermaak niet uitgesloten, nadien in de Koninglyke
Proclamatie niets daar van gemeld werdt; en dus volgden, zelfs eene
menigtezogenaamde Vroomen, de Vechters met genoegen naar.
HUMPHRIES en MENDOSA, de twee grootste meesters in Engeland, om met de vuist
te vechten, vochten in Louwmaand 1788, by Odiham, niet ver van Londen, met
elkander; van welk gevecht vooraf, op alle straaten der hoofdstad, berichten
uitgedeeld werden. MENDOSA, een Jood, lag zyne party eenige Voorwaarden voor,
welke deeze, zonder een ge tegenspraak, aannam. Zy zyn, om de gevolgen,
merkwaardig. Daar een gevecht, met de vuist, meest als eene wedding moet
aangezien worden, zo wordt 'er altoos eene zekere som, als vechtprys, vooraf hy
bepaald. Zy was, in dit geval, 50 pond Sterlings. Volgens de aangeno-
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men regelen der Boxkunst, wordt het nedervallen voor geene schande, en noch
minder voor eene nederlaag, gehouden: daar het opgeeven van den stryd, of een
natuurlyk onvermogen om denzelven voort te zetten, de overwinning aan de
tegenparty toekent. Deeze beide meesters echter kwamen overeen, dat de vallende
alle aanspraak op de 50 pond Sterlings zoude verliezen. Het Kamp-Tooneel werdt
op een vierkant van 24 voeten bepaald, kunnende enkel de scheidsmannen, de
Secondanten, en de Oppassers, daar toegang op hebben. Geen gevecht tusschen
de Secondanten zou den stryd kunnen hinderen, en het geld, dat de aanschouwers
gaven, zou tusschen de beide Kampvechters gedeeld worden.
Het Gevecht begon, onder deeze voorwaarden, en een' verbaazenden toeloop
van Volk, onder 't welk zich eene menigte lieden van Staat, verscheide beschaafde
Vrouwen, en zelfs Geestelyken, bevonden. De Landwegen waren, den dag te vooren,
reeds met Rytuigen en Menschen bedekt, en de Herbergen zodanig opgepropt, dat,
in het nabygelegen Dorp Hooke, twaalf persoonen, van voornamen huize, op een
hooyzolder vernachten moesten. Een groot getal lieden moest op halfwegen te rug
keeren, nadien 'er geene Paarden te bekomen waren, om hen verder te brengen.
Er werden verbaazende sommen by verwed. RYAN JOHNSON, en andere beroemde
Vechters, waren Secondanten, die, geduurende den stryd, schoon niet uitgekleed,
agter de Vechters stonden, in eene vechtende houding. 's Middags om één uur
beklommen, onder een luid geroep, beide partyen het Tooneel; gaven elkander de
hand, een gebruik by het Boxen, te kennen geevende, dat zy vrienden waren, en
met geene vyandige oogmerken daar verscheenen. Vervolgens ontblootten zy zich
tot op den gordel, en sloegen, met gebalde vuisten, als Reuzen op elkander. In den
beginne helde de overwinning na de zyde van den Jood MENDOZA; doch het gelukte
HUMPHRIES, na een half uur gestreden te hebben, zyn party een kunstslag onder
zyn linker oor toe te brengen, waar door de stryd beslisent werdt. MENDOZA storte
op den grond neder, en lag in zyn bloed wentelende, en buiten adem, geheel
zinneloos, zo dat hy de vraagen, welke HUMPHRIES deedt, of hy niet meer vechten
wilde, alleen door tekenen, met neen, konde beantwoorden. Hy was zo afgedekt,
dat hy, gelyk een half dood mensch, moest weggesleept worden: daar tegen werdt
HUMPHRIES als overwinnaar, op de schouderen zyner Vrienden, in zegepraal
rondgedraagen. De Jooden, welken op hun geloofsgenoot gewed hadden, verlooren,
by deeze nederlaag, 50,000 pond Sterlings. MENDOZA schreef dit aan het noodiot
toe, en eischte zyne party, door de openbaare nieuwspapieren, weder uit, om het
gevecht te hervatten, zo dra hy hersteld zoude zyn. Deeze was 'er, onder zekere
voorwaarden, mede te vreden, en wel, zo hy zich uit-
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drukte, om MENDOZA vermaak te doen. De Jood wilde dan zonder eenige bepaaling
vechten. Het ontvangen geld werdt intusschen broederlyk gedeeld, en bedreeg 200
pond Sterlings.
Spoedig daar na openden deeze beide Meesters openbare Schoolen in Londen,
in weiken het vechten met de vuist geleerd werdt. Hier leerde men geheel regelmaatig
de kunst, om zyne party op een nette wyze de kinnebakken te verbryzelen, de oogen
uit te slaan, en de ribben te brecken. Eindelyk kwamen 'er ook mannen voor den
dag, welke deezen voortgaanden lust tot vechten zeer z'nryk verdeedigden, de
Theorie van deeze gevaarlyke kunst in boeken beschreven, en het kenmerkende,
van deeze beide schoolen, aanweezen. Van nu aan begon men de Vechters, even
als men voorheen de Wysgeeren en Schilders deed, naar hunne schoolen te
beoordeelen, in welken zy geleerd werden. Elk had een verschillenden styl in zyne
kunst, zo wel in het aangrypen als verdeedigen. HUMPHRIES wyze was, met
uitgestrekte armen, en de gebalde Vuisten ver van elkander, het oog van zyn party
te ontmoeten; terwyl MENDOZA in tegendeel de gewoonte had, om zyne vuisten digt
by elkander, juist over de kin te houden; alleen op eenigen asstand van dezelve,
zo dat de Elboogen een weinig gekromd waren, wordende de hnkerhand een weinig
voor de rechter gchouden. In deezen stand konden de regtlynige slagen het best
HUMPHRIES, en de kromlynige het best MENDOZA, treffen. En zo dachten beiden ook
onder het vechten te Odiham, want MENDOZA sleeg altoos in een rechte, en zyn
tegenparty in een kromme, lyn. Beide hielden hunne Voeten ver van elkander,
bemoeijende HUMPHRIES zich vooral, om de stooten van zyn party af te weeren,
maar MENDOZA om dezelve, door buiginge des lighaams, te ontwyken De wyze van
afweeren, door den eersten ingevoerd, geschiedde met den Elboog, doch die van
den laatsten, met het vlakke van den arm. De vechtstyl van HUMPHRIES was vast,
mannelyk en vereenigd; die van MENDOZA, daar tegen, hevig en bchendig, zo dat
het zeer zwaar was, zyne eerste beweegingen te wederstaan. Hield men dezelve
uit, dan was de stryd reeds half gewonnen, om dat deeze driftige slagen ras
ophielden om hard neder te komen, en den geever zyne kragt en adem verzwakte.
HUMPHRIES gaf, voor één guinie, zes, en MENDOZA, agt, lessen, by welke de laatste,
toezienders, voor geld, dulde. Ernstige Britten, welke deeze Schouwspelen gaarne
zagen, philosopheerden over dit vermaak, en beweerden, dat des zelfs oorsprong
in het Aangenaame lag, dat altoos vereenigd is met de Makkelykheid om
zwaarigheden te overwinnen; en dus eene bewondering over de menschelyke
bekwaamheid voortbrengt, die de ziel van dit genoegen is.
In deeze vechtschoolen verscheenen de Boxers, op een Tooneel van vier voeten
hoog, zynde met yzeren leuningen, en zybanken, voorzien. In Hooimaand 1788,
gaf HUMPHRIES, van veele
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zyner goede vrienden vergezeld, een bezoek aan MENDOZA. Hy werdt daar als een
Vorst ontvangen; men ruimde hem, en zyn gezelschap, de beste plaatzen in, en
bedankte hem openlyk voor de eer, welke hy der Academie bewees, door daar te
komen. HUMPHRIES was maar eenige oogenblikken welleevend, en begeerde, dat
de nog niet herstelde MENDOZA, in Wynmaand, met hem op nieuw zou vechten. De
Jood ontschuldigde zich met zyn zwakken toestand, en open wonden, welken hem
buiten staat stelden, om den tyd tot eene nieuwe Vechtparty te bepaalen: doch
beloofde, wanneer het zyne gezondheid toehet, binnen zes maanden te Boxen.
HUMPHRIES stond 'er, op eene zeer onbescheidene wyze, op, dat MENDOZA den tyd
zou bepaalen, het zy ziek of gezond. Daar deeze dat echter niet doen wilde,
scheidden zy boos van elkander. Niemand van de menigte aanschouwers mengde
zich in deezen twist, in welken de Christen zich laag, maar de Jood zich edel,
gedroeg.
De Leerlingen zochten nu ook hunne aangeleerde kunst in Praktyk te brengen.
Een van dezelve, FEWSTER geheeten, had met iemand woorden gehad, het welk op
eene volledige vechtparty uitliep. FEWSTER sloeg zyn party twee ribben aan stuk,
en klopte hem zo digt af, dat hy den volgenden dag overleed. FEWSTER werdt daar
over gedagvaard, doch daar het regelmaatige der Kunstoefening sprak, en door
verscheiden getuigen bewezen werdt, dat hy geen doodslag bedoeld had, zo kwam
hy met eene boete van 20 Schellingen, of één pond Sterlings, vry, die hem de
Rechters in de Old-Bailey hadden opgelegt.
De zucht, om zyne bekwaamheden in 't vechten te toonen, nam zodanig toe, dat
dikmaals fatzoenelyke lieden geen zwarigheid maakten, om met de heffe des volks
te vechten. Men zag, op heldren dag, een Hoofdman van 's Koning lyfwacht, volgens
alle de regelen der Kunst, met een Huurkoetsier Boxen, en eindelyk, blaauw geklopt
en uitgelagchen, vertrekken.
Op de Markt te Coventgarden had men echter een grappiger Tooneel. Een
Ezeldryver beleedigde een aanzienlyk man, en eischte hem tot vechten uit. Op de
Vraag, tot wat prys hy kloppen wilde, gaf hy ten antwoord: dat hy geen baar geld
bezat, doch zyn Ezel, en deszelfs laading, bestaande in Kool, was anderhalve guinje
waardig, en die wilde hy verwedden. Zyn party lag even zo veel geld neder, en de
stryd begon. Het duurde naauwlyks twintig minuuten, of de Ezeldryver lag ter aarde.
De overwinnaar verkogt daadlyk den Ezel, met deszelfs laading, en deelde het daar
van komende geld aan den armen.
In Oogstmaand verloor het Vechten met de vuist veel van zyn aanzien, wanneer
'er by Brighton, ter plaatze waar de harddravery gemeenlyk geschied, eene
vechtparty gehouden wierdt. Verscheiden lieden van rang, en daar onder de Prins
van Walles, waren daar tegenwoordig, nadien de beide Kampvechters, EARL

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

130
en TYNE, een Schoenmaaker en een Kleermaaker, ook onder de meesters hunner
kunste behoorden. Zy vochten agt en veertig minuuten, tot de Schoenmaker dood
ter aarde viel. Hy liet eene arme Vrouw, en vier hulpclooze kinderen na, welke de
Prins van Walles naar zich nam. Dit bloedtooneel maakte zoo veel indruk op hem,
dat hy traanen stortte, en verklaarde, nimmer zulke moordspelen meer by te zullen
woonen; noch dezelve immer te beschermen.
Een tweede doodslag, van deeze soort, geschiedde omtrent denzelfden tyd, in
Brighthelmstone. Een der stryders kreeg, geduurende het gevecht, stuiptrekkingen;
doch, door het toejuichen der aanschouwers aangemoedigd, vervolgde hy den stryd,
tot hem de laatste levenskragt ontweek, en hy dood nederviel.
De zucht tot vechten verschafte verscheiden byzondere Tooneelen. In Moorfields,
een groote plaats in Londen, traden in Sprokkelmaand, twee Brouwersknechten ten
voorschyn, en voehten, even als het Hoornvee, enkel met het hoofd, zonder hunne
handen te gebruiken, welke kruislings over elkander geslagen waren. Zy stietten
elkander in 't gezicht, op de borst en schouderen, zo dat het bloed 'er by langs
gudsde. Deeze beestelyke vechtparty duurde ruim een uur, in tegenwoordigheid
van eenige duizenden aanschouwers. Er was geen Theater voor opgericht; doch
de Weddingschap bedroeg toch eene aanmerkelyke som.
De Degenvechters, welke hunne kunst, tot dien tyd, ongemerkt in Engeland
oefenden, wilden nu ook deel hebben, aan de openbare opmerkzaamheid. Een
groot getal van dezelve voegde zich te zamen, en hield in Sprokkelmaand zyne
oefeningen, by welken veele lieden van rang, van beiderlei geslacht, tegenwoordig
waren; als ook een troep Duitsche Muzikanten van den Hertog van York, welke by
die gelegenheid speelde. Een jong persoon, met naame LYNEK, verkreeg de prys,
die in eenen uitmuntenden Degen bestond, twintig guinjes waardig. Deeze werdt
hem van den Ridder D'EON, die toenmaals in Engeland was, overgegeeven.
By deeze gelegenheid, dat alle gezelschappen van stryden en vechten herklonken,
ontdekte men ook eene verzameling van Bulverhitters, welke zedert eenige jaaren,
niet ver van Smithfields, (een beestenmarkt in Londen, en mogelyk de grootste van
de waereld) gehouden wierd. Hunne te zamenkomst geschiedde alle Zondagen om
middernacht, wanneer zy te zamen dronken, en hun ontwerp voor den volgenden
dag beraamden. Zy hadden bepaalde Grondbeginselen, vaste Wetten, als mede
eene Kas, in welke elk Lid weekelyks twee schellingen moest betaalen. Uit deeze
toelage werden de Honden, Knuppels, Brandbare stoffen, en andere dingen gekogt,
welke zy gebruikten, om het Hoornvee wild te maaken; ook werden zodanige
Medeleden daar uit bezorgd, die in handen van 't gerecht vervielen. Tot Voorzitter
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van deeze schoone Vergadering werdt altoos een Booswigt gekozen, die de kunst
van aanhitsen meesterlyk verstond, en dit ambt onafgebroken moest bekleeden.
Door deeze ontdekking werdt men ook met het geheele stelsel deezer wanschepsels
bekend.
Het Vechten met de vuist bragt het duëlleren, met den Degen en het Pistool,
geheel uit de mode. Evenwel bleeven verscheiden Engelschen nog getrouw aan
hunne oude gebruiken, om zich van deeze doodelyke werktuigen, ter beslissing
hunner twisten, te bedienen. Dit viel ook twee Officieren der Burgery van Londen
in. De eene een Kaaskooper, en de andere een Kousekooper, kreegen by de
monstering verschil, en eischten elkander, tegens den volgenden dag, voor den
Degen: doch beide partyen dronken dien avond zo sterk, dat zy den volgenden dag
het bepaalde uur van Vechten versliepen, waarna hunne Vrienden het geschil, onder
een Kom Punsch, in 't vriendelyke wisten te schikken.
Een geheel oorspronglyk Duël geschiedde in Hooymaand, van datzelfde jaar, in
Ierland. Twee nabuurige Land-Edellieden, BAGNEL en WELD, hadden verschil. BAGNEL
werdt van den anderen uitgedaagd, om met Pistolen te vechten, en verscheen.
WELD vuurde. Nu was het de beurt van zyn party, doch deeze weigerde een enkelen
schoot te doen; begaf zich naar huis, en klaagde zyne party, zo wel wegens het
gezonden Cartel, als den daadelyken aanval, aan. Deeze werdt ook schuldig
bevonden, en tot een boete van 70 pond Sterlings, en één maand gevangenisse
verweezen.
Intusschen dat de Vechtpartyen zo veel aandacht verwekten, had een Land
Edelman te Hanmel, in het Graafschap Middlesex, den verstandigen inval, om eene
Weddingschap in het Ploegen aan te gaan. Hy bepaalde drie pryzen voor de drie
beste Ploegers, bestaande dezelve in een paar leeren Laarzen, een Hoed, en een
zyden Zakdoek. Er kwamen zes boeren-knechten, netjes gekleed, en hunne Paarden
zelfs met Linten versierd. Deeze toonden hunne bekwaamheid in het Ploegen, onder
het gejuich van eene menigte aanschouwers. Dit Feest werdt met Zang en Dans
gesloten.
Nooit waren de Weddingschappen in Engeland zo menigvuldig, en zo byzonder,
als in het jaar 1788. Men verzon de alleron geregeldste denkbeelden, en evenwel
had men aanstonds Lieden, die, voor geld, het denkbeeldige tot wezenlykheid
deeden overgaan. Eén bewys zullen wy hier nog byvoegen.
De Hertog van BEDFORD en Lord BALTYMORE wedden om 500 pond Sterlings, over
de mogelykheid om een mensch te vinden, die een Kat levendig zoude eeten. De
Lord beweerde het, en vond wezenlyk een Kaerel, die dit voor weinig geld verrichtte.
Men
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hoorde, by deeze gelegenheid, dat zeker Herder in Yorkshire, in den jaare 1777,
iets soortgelyks volbragt had. Dit Monster verscheen op de Jaarmarkt de Beverley.
De prys, voor welke hy zich verplicht had, om een Kat levendig met Huid en Hair te
eeten, was twee guinjes. Men bragt hem een groote zwarte Kater. Daadlyk pakte
hy deszelfs vier pooten met de eene hand, en met de andere hield hy hem den bek
toe. Nu pakte de Kanibaal den kop met zyne tanden aan, beet dien in stukken, en
verslond dien. Het zelve geschiedde met de overige deelen, en wel met zulk eene
onbegrypelyke gulzigheid, dat, in den tyd van een kwartier, de geheele Kater, met
vel en been en ingewanden, geneel ingeslokt was. Hy bleef den geheelen dag op
de Jaarmarkt, en vermaakte zich, zonder eenigen schyn van ongesteldheid, en
zonder braakmiddel, in te neemen. Een ander mensch, in het Graafschap Dorset,
met naame TYTE, toonde dit jaar ook zyne Vraatzucht, in het byzyn van een
aanzienlyk gezelschap, dat daar op gewed hadt. Hy at, binnen het uur, honderd en
drie en dertig eieren, benevens een groot stuk spek, en zeer veel brood. En echter
klaagde hy noch van den Honger! - ô Tempora! ô Mores!

Tooneelgrap.
Eenigen tijd geleden, stond een Boer stil voor den Schouwburg te Rochefort. Hij
vervoegde zich by den Uitgeever der Biljets; zeggende: Nooit heb ik een Comedie
gezien. Ik wilde 'er wel eens ingaan. Ik wil 'er ryklyk voor betaalen, maar ik moet de
beste plaats hebben. - Een der Acteurs 'er bystaande, belooft het hem, en brengt
hem op het Tooneel, en laat een armstoel geeven waar in hy ging zitten. - Men
speelde Gaston en Bayard. 't Gezigt van deezen Boer, zyne houding, vermaakte
de Toekykers niet weinig. De Boer zat met wydopgespalkte oogen, om alle de
beweegingen der Acteurs na te gaan. Alles ging goed, tot men gekomen was aan
dat gedeelte, waar ALTAMORE gereed is om BAYARD van kant te helpen. De Boer,
den Acteur, met de lans in de hand, ziende naderen, sprong op, viel hem aan,
ontwapende hem, en smeet hem op den grond neder; zeggende: 't Is lang genoeg
dat gij deezen braaven Man hebt doen lyden door uwe verraderyen, gy zult het niet
meer doen! - Men had alle moeite der wereld, om den Acteur uit de handen des
Boers te redden, en het Stuk werd niet uitgespeeld.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Proeve, om aan te toonen hoe vermaak en pyn, zo in een
natuurlyken, als in een zedelyken, zin tot ons geluk strekken.
Self-Love and Reason to one End aspire;
Pain their Adversion, Pleasure their Desire:
But greedy That it's Ob ect would devour,
This taste the Honey, and not wound the Flower;
Pleasure, or wrong, or rightly understood,
Our greatest Evil, or our greatest Good.
POPE,

Essay on Man.

‘Deeze Regels van POFE, door den Dichter ELZEVIER niet ongelukkig in deezer voege
overgezet, en gevolgd,
De zuivre Reden is standvastig, eens van zinn
En door de Vriendschap vast verknogt aan de Eigenmin,
Dit paar doelt op één uit. Deez' twee Vriendinnen keeren
Zich altijd van de smert! Zij willen en begeeren
Alleen vermaak en vreugd. Zij haaten bei 't verdriet
De greetigheid van 't een, dat niet op aarde ontziet,
Zou 't voorwerp dat het krijgt, verscheuren en verslinden,
Om, ware het mogelijk, eens verzadiging te vinden,
Het ander zoude, indien 't naar wenschen mogt begaan,
Het voorwerp nuttigen, doch zoekt het niet te schaên,
Het wil, gelijk de bie, met honig zich verzadigen;
Doch zonder kruidje of bloempje of blaadje te beschadigen.
't Vermaak, naar dat men 't keert, beschouwt of wel verstaat
Is 't allerhoogste goed, of 't allerhoogste kwaad.

Deeze Regels van POPE plaatsten wy onlangs boven eene Froeve, Over Vermaak
en Pyn in deeze We-
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reld, en onderzoek van de Onderscheide Stelzels der Wysgeeren, wegens dit
(*)
onderwerp . Wy herhaalen dezelve boven deeze Proeve, uit de pen deszelfden
Schryvers gevloeid, en ten vervolge van de voorgaande geschikt.’
****
Blykt buiten tegenspraak, uit het Maakzel onzer Gesteltenisse, en den Staat van
Beproeving in welken wy hier geplaatst zyn, dat Onaangenaame Gewaarwording
of Pyn, niet geheel buiten deeze Wereld kon geslooten blyven. Wy zullen ons hoogst
moeten verwonderen, op de beschouwing, hoe de Schepper de werking daar van
geregeld, en deeze Onaangename Gewaarwordingen met de tegenovergestelde
Aandoeningen van Vermaak verbonden, ja dezelve dienstbaar gemaakt heeft tot
het hervoortbrengen van Menschlyk Geluk.
De opeenvolging van Pyn en Vermaak, door den Schepper in de Ziel geplaatst,
is, in de daad, de zekerste waarborge van ons geluk, zo in de Natuurlyke als in de
Zedelyke orde der dingen. Deeze beantwoordt, in het eerste geval, allerkragtdaadigst
aan het oogmerk onzer Zelfsbehoudenisse, en schenkt teffens eene aangenaamheid
aan de vermaaken en genietingen deezes leevens, welke zy anderszins zouden
gemist hebben. Ten blyke van de Goedheid en Wysheid der Voorzienigheid, in
beide deeze opzigten, kan het volgende dienen.
Het Vermaak, 't geen wy voelen in het voldoen der natuurlyke en op gezette
stonden wederkeerende aanprikkelingen van den Honger, is ons met oogmerk
geschonken, om ons uit te noodigen tot het neemen van het ons noodzaaklyk
voedzel, in zulk een hoeveelheid als ter ondersteuninge dient van onze Natuur; en
't is zeer opmerkelyk, dat deeze soort van Vermaak altoos opklimt in evenredigheid
van de noodzaaklykheid, waar in wy ons bevinden om voedzel te neemen, althans
in gezonde gestellen; en, in 't algemeen, gelijk de geleerde GASSENDI aanmerkt,
heeft de Voorzienigheid, naar gelange een byzonder oogmerk der Natuure gewigtiger
en noodzaaklyker is, eene hoogere maate van Vermaak gehegt aan de middelen
tot voldoening.
Dan, om den draad onzer redenkaveling te vervolgen,

(*)

Zie hier boven, bl. 45.
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indien de dingen zo beschikt geweest waren, dat wy by alle gelegenheden het zelfde
Vermaak voelden in het gebruik der Spyzen; zou die aangenaame aandoening, in
stede van tot onze in standhouding te dienen, binnen kort ons bestaan zelfs
vernietigen, door ons aan te prikkelen tot het neemen eens zo grooten voorraads
van voedzel, als de maag bezwaarde, en de spysverteerende vermogens te boven
ging.
Wat heeft de Werkmeester der Natuure gedaan, om dit kwaad te voorkomen?
Onze eigene dagelyksche ondervinding leert het ons; hy heeft eene aandoening
van Ongemak en Pyn gehegt aan het gebruik van voedzel, zo ras de voldoening
van de aandoening des Vermaaks ophoudt noodzaaklyk of nuttig te weezen.
Hier hebben wy dan een voorbeeld van de nuttigheid, en zelfs van de
noodzaaklykheid van Pyn (in het tegenwoordige stelzel der dingen) welke den
Manicheen zo zeer tegenstondt. Deezen beschouwden Pyn alleen op zichzelven,
zonder te letten op de dieperliggende oogmerken des Scheppers, of de gesteltenisse
der Menschlyke Natuure, of de orde en regel onder welke dezelve op deeze wereld
bestondt; 't geen voor elk, tot denken bekwaam, een doorslaande proeve oplevert
van GODS Goedheid en Wysheid. Ik moet hier byvoegen, dat een enkel voorbeeld
van deezen aart genoeg is, om ons te overtuigen, dat Pyn even noodig kan weezen
in duizend andere gevallen, schoon wy niet in staat mogen zyn om onmiddelyk het
verband te doorzien, welke Pyn allerwegen heeft met het groot oogmerk onzer
Zelfsbehoudenisse.
Maar hoe dient Pyn om onze Vermaaken te vergrooten, of een verheevener smaak
by te zetten aan onze Genietingen.
Een lang en onafgebrooken genot verandert, de Ervaarenis zy myne getuige, in
last: om reden dat het te zeer de werktuigen des gevoels afmat, en de dierlyke
geesten uitput. Van hier is het, dat Vermaak, niet door Pyn afgewisseld, zo dikwijls
de Ziel kwelt, en zatheid baart. Daar is zelfs, mogen wy 't waagen vast te stellen,
in de Ziel zelfs, eene zekere zwakheid en bepaaling, die dezelve onbekwaam doet
worden, om, langen tijd aaneen, zielsvermaaken en geneugten te smaaken. Wat
hier van zij, dit althans gaat zeker, dat een Mensch, wiens Gezondheid nooit
afgebrooken geweest is door Ziekte, wiens Geneugten nooit gestremd wierden door
te leur-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

136
stellingen, de weezenlyke waarde van Vermaak of Gezondheid niet kent; dan hoe
aangenaam is de wederkeering van Gezondheid na eene kleine Ongesteltenisse!
hoe sterk zyn de genotsaandoeningen, na dat ze door tusschen beide komende
moeilykheden en te leurstellingen overdwarst of ons ontzegd geweest zyn! Dus
geeven, in de daad, de tusschenpoozen van Pyn eene soort van nieuwigheid aan
't Vermaak zelve, en verwekken die aangenaame beweeging der leevensgeesten,
welke elke aandoening der Ziele opwekken.
Zodanig zyn de Natuurlyke voordeelen, welke de Mensch trekt van de vastgestelde
opvolging van Pyn en Vermaak in de Ziel. - Maar het Zedelyk goed, ontstaande uit
deeze wyze schikking der Menschelijke aandoeningen, is voor ons van nog grooter
aangelegenheid. De Schepper bedoelde zeker de Zel te houden in een gelukkig
Evenwigt, en de uitersten van Zelfvertrouwen en Wanhoop voor te komen.
Indien deeze regeling geen plaats gegreepen had, dan moest alles Vermaak of
Pyn geweest zyn; uitersten even gevaarlyk voor de Deugd en 't Geluk der Menschen
in deezen tegenwoordigen staat van onvolmaaktheid en zwakheid.
Waren alle onze aandoeningen vergezeld geweest van Vermaak, wy zouden ons
blootgesteld gevonden hebben aan het bestendig gevaar en de verzoeking, om al
ons Geluk aan onszelven toe te schryven, en misschien ons eene volslaagen
Onafhangelykheid van den Schepper toe te eigenen.
Wy ontdekken iets dergelyks, zelfs onder de tegenwoordige bedeeling, schoon
alzins ongunstig voor dergelyke gevoelens. Welk eene medelydenswaardige
zwakheid, welk eene dwaaze roekloosheid, bespeurt men dikwyls by Menschen,
die langen tyd onafgebrooken Voorspoed genieten, of schielyk ten hoogen toppunte
van Eer en Waardigheid worden opgeheeven? De Zoon van PHILIPPUS van
Macedonien, misschien verre boven zyne vuurigste wenschen geslaagd in den
aanval op het Persische Ryk, wilde den naam van God voeren!
Wat zou het geweest zyn, indien het ligt duizelend en onbestendig weezen, de
Mensch, geene Zwaarigheid te overwinnen, geen Pyn te ondergaan hadt, indien hy
dat tegenwigt van Trotsheid en Zelfvertrouwen miste?
GOD heeft, daarom, zorg gedraagen tegen dit onheil,
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door eene bestendige en onvermydelyke afwisseling van Vermaak en Pyn te
bestemmen; eene schikking, welke ons noodwendig moet overtuigen, dat deeze
belangryke aandoeningen, van welke al ons Geluk of Elende afhangt, ons alleen
toekomen van die hand, welke ons het bestaan schonk, in wiens magt het staat dit
bestaan te doen volduuren, of naar zyn welgevallen ons van alles te ontzetten.
Van den anderen kant, indien alle onze aandoeningen vergezeld gegaan hadden
met Pyn, dan zouden wy de hand niet gekend hebben, die ons in 't weezen bragt,
wy zouden de benaamingen van Goedheid en Voorzienigheid geloochend hebben.
Wat, zeg ik, wy zouden ons in de noodzaaklykheid bevonden hebben (ik beef op
de enkele gedagten) om ons Bestaan, en den Veroorzaaker van 't zelve, te vloeken.
Maar in de tegenwoordige beschikking der dingen, waar in zo veele aangenaame
gewaarwordingen ons streelen, kunnen wy niet nalaaten het Weezen, 't geen ons
tot bestaan riep, lief te hebben en te zegenen; en wy ontdekken in elk aangenaam
gevoel een nieuw en veel vermogend drangmiddel om den Schepper te pryzen.
In de daad, indien wy ons geene omstandigheden verbeelden van zulk eenen
byzonder drukkenden aart, dat ze den Mensch van zyne Redeskragt berooven,
moeten wy toestaan, dat hy altoos genoegzaame aangenaame gewaarwordingen
van de eene of de andere soort gevoelt, om het gewigt der jammeren, welke hem
drukken, op te weegen. - Niemand, geloof ik, wenschte ooit te sterven, enkel om
het vermaak te genieten van uit dit leeven te scheiden; en niets dan veronderstelde
onmogelykheid om de verloorene Gezondheid benevens de zegeningen doorgaans
daar mede gepaard, weder te krygen, zou ons natuurlyker wyze kunnen bevredigen
met het denkbeeld onzer aanstaande Ontbindinge.
Ik zeg, natuurlyker wyze; want ik spreek hier niet van bovennatuurlyke
beweegredenen, voor welke de Liefde tot dit tegenwoordige Leeven met alle de
toevoegzelen van Gezondheid, Rykdom, Vryheid, enz. in de schaal der Rede
opgewoogen, moet wyken.
Maar in onze waardeering van deeze laatstgemelde voordeelen is het zeker, dat
het verlies van iemands Gezondheid en Middelen, enz., (en ik zal het waagen 'er
in zekeren zin ten minsten by te voegen) het verlies zelfs
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van zyn goeden Naam, alle verliezen zyn, ondergeschikt aan dat des Leevens:
dewyl het Leeven althans de mogelykheid in zich behelst, om alle die verliezen
weder te krygen, door een voorzigtiger, beraadener, en beter gedrag.
Met welk een wederzin komt zelfs de Man, die bepaald heeft de handen aan
zichzelven te slaan, tot dit uiterste? Welk een goed gelaad hy ook tragtte aan te
neemen, 't is zeker dat de natuur schrikt op het denkbeeld van ombrenging; en dat
het enkel denkbeeld van zo wreed een redmiddel, de Ziel in een diepe
zwaargeestigheid dompelt, die niet wel ontveinsd kan worden, en waar van men
dikwyls de duidelykste spooren ontdekt, als het bloedig einde des Zelfsmoorders
daar is.
CATO zelve, wiens schynbaar heldhaftig uiteinde zo zeer bewonderd is by de
Romeinen, en nog op onze Tooneelen bewonderd wordt, kon te dier gelegenheid
niet nalaaten duidelyke blyken te geeven van ongemaklykheid, schoon hy voorkomt
als zyn besluit onderschraagende met de wijsheid en de Philosophie van PLATO, en
zelfs scheen te vergasten met de vervroeging der Onsterflykheid. De Liefde tot dit
Leeven, welke geen tegenwoordig onheil geheel kan vernietigen, keerde gestaag
in zyne gedagten weder, en verdoofde de schynbaare schittering van zyn
voorbedagten Uitgang door gevoelens van asschrik. - Dit bleek in verscheide
gevallen. Terwyl hy met dit oogmerk bezwangerd ging, gaf hy een zyner dienaaren,
wegens eene geringe terging, een geweldigen slag in 't aangezigt. Hy verviel in
woede tegen zyne Zoonen, die, door kinderliefde gedreven, het zwaard verborgen
hadden; hy stootte den Heelmeester, die zyn wond wilde verbinden, met geweld
van zich weg; met één woord, met eene woedende wildheid, verscheurde hy zyne
eigene ingewanden, en in dit hachlyk oogenblik toonde hy teffens met hoe veel
wederzins hy dit Leeven verliet, en het Character van een wys Man, voorheen met
regt hem toegeschreeven, verzaakte.
In 't algemeen kan daarom het denkbeeld van Zelsmoord alleen ontstaan uit eene
verwilderde Rede, die geen agt kan slaan op de schriklykheid van zulk een Misdryf;
of uit een overmaat van Trotsheid, die zich naar de omstandigheden niet wil schikken,
maar, in haar woede, alle de tedere gevoelens der Natuure uitdooft.
Uit alles wat wy dus verre beredeneerd hebben, blykt
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ten klaarsten, dat 'er, naa alle de onheilen, welke de kwaadaartigheid of de
onderdrukking der Menschen ons kunnen berokkenen, of die uit onze eigene
zwakheid en verkeerd gedrag voortspruiten, 'er nog zeker aanmerkelyk deel van
Troost en Genot in dit leeven overblyft, voortkomende uit het algemeen voordeel
van te bestaan, en de beurtelingsche wederkeeringen van Gezondheid en Vryheid,
hoe gering ook in schyn; doch bovenal uit die grootste en algemeenste troostbron,
der stervelingen Hoop; die, hoe wyd afgelegen haare voorwerpen mogen zyn, altoos
een onmiddelyk en sterk werkende vertroosting aan de Ziel schenkt.
Te deezer oorzaake hebben veele beroemde Wysgeeren beweerd, dat 'er zigtbaar
eene veel grooter maate van Goed dan Kwaad in de wereld is; eene stelling kragtig
voorgestaan, en naar veeler oordeel voldongen door Dr. KING en SHERLOCK.
Maar men moet tevens erkennen, dat 't het Denkbeeld en de Hoop op een
toekomenden Staat is, die de schaal ten onzen voordeele doet overslaan, en te
wege brengt dat het Goed het Kwaad opweege. Indien wy ontzet konden worden
van deeze Hoope, of onze verbeelding zich enkel bepaalde tot de onmiddelyke
genietingen deezes leevens, dan, in de daad, zou het deel Kwaads, in deeze wereld
bestaande, geoordeeld moeten worden al het goede of 't Geluk, in dezelve, te boven
te gaan: doch daar is in dit regtmaatig en kragtigwerkend gevoelen een voorraad
van voldoening en vermaak, die, gevoegd by de andere zegeningen, welke wy
daadlyk bezitten, aan de geheele som des Goeds, eene zigtbaare meerderheid
geeft boven die des Kwaads.
Doch, wat hier van ook zyn moge, wat moeten wy denken van zekere
hedendaagsche Wysgeeren, die deeze Hoope willen doen voorkomen als een
harssenschim, en dezelve afschilderen als een aangenaam bedrog, waar in de
Menschen zich gaarne toegeeven om hun Hoogmoed te streelen, en, waar 't
mogelyk, te vergeeten, hoe naby hun staat komt aan dien der Beesten? - Dit zyn
de gevoelens onder verscheide andere godlooze stellingen van den Schryver van
L'homme Machine, doorgaans toegeëigend aan den Marquis D'AROENS. - Zy komen
ook, wy zeggen 't met smerte, voor in den bekenden Brief van een Vorst in 't
Noorden, aan den overleden Veldmarschalk KEITH. 't Valt
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bezwaarlyk te bepaalen, of zodanige gevoelens meer ons medelyden, of onze
verontwaardiging, verdienen.
Een ding blyft zeker, dat, terwyl wy aan den eenen kant zo veel weezenlyk Kwaad
in de wereld, en de Deugd aan zo veel beproevings blootgesteld zien; en, aan den
anderen kant, een denkbeeld hebben van een Opperweezen, oneindig Goed en
Regtvaardig, wy niet kunnen nalaaten te besluiten, dat ons tegenwoordig Bestaan
een Staat van Voorbereiding en Beproeving is, die gevolgd zal worden van eenen
anderen, waar in goedgekeurde Deugd Belooning zal wegdraagen, en de Ondeugd
een Straffe lyden, volgens de regelen van eeuwige en onveranderlyke
Regtvaardigheid.
Konden wy het minst waarschynlyk vermoeden koesteren van valschheid of
bedrog in dit gevoelen, dan, in de daad, zou onze toestand waarlyk elendig en veel
slegter weezen dan dien der Beesten, nu door ons zo laag geschat. Onze herinnering
van het voorledene, ons vooruitzigt op het toekomende (bekwaamheden by de
Beesten onbekend) met duizende andere aandoeningen, der Menschlykheid
byzonder eigen, waren dan een onuitputbaare bron van Elende en Pyn; de
gezegende Hoop op een Toekomend Leeven, alleen, kan die jammeren weeren.
Deeze zyn de aanmerkingen, welke wy te maaken hadden op de natuur van Pyn,
die steeds het struikelblok blyft voor zwakke en twyfelzinnige Verstanden; voor
Menschen die zichzelven verwarren in het onuitkomelyk war-gaaren van
Bespiegeling, en niets anders zoeken dan alle dingen te verwarren in een eindloos
rondloopenden kring van twyfeling en onzekerheid.
De Wysheid, nogthans, met welke Pyn en Vermaak vermengd is; en derzelver
onderlinge zamenloop in ontelbaare gevallen, om de algemeene zaak van Geluk
en Zelfliefde te bevorderen, laat geen de minste schaduw van twyfel over, wegens
de Goedheid van GOD in het tegenwoordig Stelzel der dingen; en kunnen wy uit
deeze vastgestelde opëenvolging en beurtwisseling van Pyn en Vermaak in 's
Menschen Ziele, geen ander redelyk gevolg trekken, dan dat de Schepper, door dit
middel, gewild heeft, aan zyne Redelyke Schepzelen de gelegenheid te geeven,
om hun vermogen van Vrye werkzaamheid met eene zekere maate van gemaklykheid
en genoegen voor onszelven uit te oefenen.
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Kort vertoog over de steengroeijingen in onderscheide plaatzen
van 's menschen lichaam.
Door Willem Leurs, Chirurgyn Major by het Escadron Gardes du
Corps van Zyne Doorluchtige Hoogheid, den Heere Prince van
Orange en Nassau, enz. enz. enz. Heelmeester te 's Gravenhage,
en Lid van onderscheide Letterkundige Genootschappen.
(Vervolg en Slot van bladz. 106.)
Meestal moeten wy de oorzaaken der Steengroeijing, als van buiten aangebragt,
beschouwen. - LISTER merkt hierom te regt aan, dat wy, met onze gewoone spys
en drank, Steendeeltjes genoeg in ons Lichaam brengen; doch welke by gezonde
en sterke Ingewanden weder ontlast worden; maar in de Canaalen van zwakke
Ingewanden, die deze stoffe niet doorlaaten, of voortdryven kunnen, staan blyven;
zich aanhoopen; en, door de natuurlyke slym onzer sappen, tot harde Steenklompen
gevormd worden. - Dat het gevoelen van den Heer LISTER niet onwaarschynlyk is,
getuigt ons de ondervinding. Zy immers, die hun meeste voedzel uit zwaare
aardachtige spyzen, en uit grove Bieren en Wynen, hebben, heeft men meest aan
den Steen onderhevig gezien. - Van daar dat dezelve meer by Arme lieden dan by
Ryken gevonden wordt. - Van daar ook, dat, vóór ruim vyftig Jaaren, toen de grove
aard-vruchten, als Erwten, Boonen, enz., en het Bier, by den gemeenen Man, meest
in gebruik was, 'er in deze Republiek zo een aanmerklyk aantal van Steen-Lyderen
gevonden wierd. Ja de beroemde Steensnyder DENYS zegt, dat 'er in dien tyd, in
Amsterdam alleen, meer Lyderen van den Steen wierden gesneeden, dan men in
geheel Duitschland vondt. - Een minder gebruik, derhalven, van voornoemde grove
aard-achtige vrugten, en eene meerdere algemeenheid, in plaats van Bier, van Koffy
en Thee drinken, heeft zeker in ons Vaderland, zo veel als op andere plaatzen, een
onëindig aantal minder slachtöffers dezer wreede Ziekte gemaakt; doch daarentegen
eene andere vyandin, ik meen de alomheerschende Zenuw-ziekte, aan-
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merklyk vermeerderd; die, schoon niet zo smertelyk, echter geene mindere
verwoesting aan de Maatschappy toebrengt.
Dat in het verminderd gebruik, vooral van Bier, en daarentegen eene vermeerderde
gewoonte van Koffy en Thee te drinken, eene algemeene oorzaak, tot de
vermindering der Steengroeijing gesteld wordt, moet niet in de wezenlyke stoffe van
het Bier, noch in de Koffy en Thee op zich zelven, maar onzes bedunkens alleen in
het water, waar uit deze onderscheide dranken worden bereid, gezogt worden. Het water, tot de brouwing van het Bier, wordt algemeen uit rivier-, of vloeiend water
genomen; het welk, door zyne onophoudelyke beweeging, altoos met zand-deelen,
van onderscheiden aart, voorzien is; daar het water, tot de Koffy en Thee gebruiklyk,
meest altoos uit pomp- of regenwater-putten, waar in de Zand-deelen gezakt zyn,
gebezigd wordt. - Dat het vloeijend en veel Zandstoffe medevoerend water tot de
Steengroeijing eerder gelegenheid geeft, heeft men mede nog onlangs opgemerkt,
daar men vondt, dat tegenwoordig, in deze Republiek, de Bewooners, langs den
Yssel, nog het meest van allen aan den Steen onderhevig wierden bevonden. - Zo
heeft men al wyders, tot eene nadere bevestiging van dit gevoelen, opgemerkt, dat
plaatzen naby de Zee gelegen, en wier Rivieren een ondrinkbaar water bevatten,
minder Steen-Lyders voortbrengen, dan die plaatzen, welker Inwooners van hun
rivierwater een gewoon gebruik voor hunnen dagelykschen drank maaken.
Dat de Lucht een aanmerklyken invloed op onze dierlyke werkingen heeft, zal
niemand ontkennen. - Dikwerf is zy met dampen gevuld, welker uitwerking eene
onmidlyke ontroering van het geheele dierlyke bestaan maaken; en daar door
verschynzelen voortbrengt, welker aanzyn wy meer bewonderen dan begrypen
kunnen. - Zo heeft men opgemerkt, dat de Lucht Steenmaakende smetstof bevatten
kan; vooral, wanneer 'er een menigte van zuure Steenachtige siltigheden mede
omgevoerd worden; gelyk zulks by vuurspuwende Bergen, Aardbeevingen, enz.
gezien is.
Aanmerkelyk is hier omtrent, het geen ARVENTINUS verhaalt, dat, namentlyk in
den Jaare 1348, ten tyde eener groote Aardbeeving, eene zodanige damp uit den
grond oprees, die, als in een oogenblik, meer dan veertig Boe-
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ren, in eenen omtrek, terwyl zy hunne koeijen zaten te melken, tevens met hunne
koeijen, in hardsteen veranderden. - CAMERARIUS verhaalt, dat in het Landschap
der Chylensen in America, door zekere opgereezen damp of nevel, verscheide
Mannen en Paarden in Steen zyn veranderd geworden; Paarden en Mannen hunne
gedaante behoudende, zo als zy waren, in het oogenblik wanneer zy versteend
wierden. - ORTELIUS, in zyne Beschryving van Rusland, beschryft ook, hoe, op
voornoemde wyze, geheele kudden van Vee in Steenen zyn veranderd geworden.
Wy kunnen ter dezer plaatze niet voorby, eene Aanmerking, van wylen den
beroemden Middelburgschen Geneesheer VAN DE VOORDE, mede te deelen; en die
mogelyk aan eenige onzer Godgeleerde Leezers niet geheel onaangenaam zal zyn;
namentlyk, dat de opgegaane damp van Sodoma en Gomorra, wellicht een zelfde
stof heeft bevat (als de zo even genoemde) on dat door dezen damp, de Huisvrouw
van LOT, ten tyde van haar omzien, is besmet, en eensklaps versteend geworden.
- Dan wy keeren weder tot ons onderwerp.
Is de Lucht of damp, gelyk wy uit deze voorbeelden zien, in staat, geheele
Versteeningen van het dierlyk Lichaam voort te brengen; hoe veel te meer kunnen
wy haar, by mindere gelegenheden, met eene dergelyke, in minder graad
Steenmaakende, stof bezwangerd, vinden: Ja DENYS heeft opgemerkt, dat 'er, in
een byzonder vierde gedeelte van een Stad, somwylen meer menschen aan den
Steen onderhevig worden gevonden, dan in de drie andere gedeelten voorkomen.
En dit schryft Hy, zyns oordeels, aan de meerdere Steen-smetstof-voerende
uitwazemingen van dat gedeelte boven de drie andere gedeelten der Stad toe.
Dat, door nog eene andere van buiten aangebragte oorzaak, Steenen, vooral in
de Water-blaas, ontstaan kunnen, toont ons de bevinding. - Zo heeft men gezien,
dat somwylen Naalden, Spelden en andere vreemde Lichaamen, door de keel
ingeslikt, tot in de Blaas zyn doorgedrongen, of wel, by anderen, door den Pisweg
in de Blaas zyn ingekomen, en aldaar met eene Steenstos begroeid zyn geworden.
HILDANUS, TULP, PARÉ, CLAUDINUS, en meer anderen, leveren hier voorbeelden van
op. - Ook vinden wy in de Engelsche Acta Philosophica, van het jaar 1700, dat een
dochter van 20 jaaren,
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een hairnaalde onvoorziens had doorgeslikt, en welke naderhand uit de Blaas, met
een Steen omgroeid, wierd uitgesneden. - Een dergelyk geval leezen wy ook in het
IVde Deel der Edinburgsche Proeven, door den Heer BROWN medegedeeld; zynde
een Meisje van vier Jaaren, uit welker Blaas een Steen gehaald wierd, waar in eene
naalde stak. - Wie begeerig is meer dergelyke zeldzaamheden te leezen, vooral
van doorgeslikte Lichaamen, zie de Verhandeling van den Heer STEVIN, in het IIde
Deel der Verhandelingen van de Koninglyke Academie der Heelkonst. - HILDANUS
en OVILLART hebben Steenen in de Blaas gevonden, in welker midden een Kogel
was, die veele jaaren te vooren door eene wonde in de Blaas was ingekomen. CENTMANNUS verhaalt, volgens ROSSETUS, eene dergelyke Waarneeming.
Uit alle de hier opgegevene oorzaaken, welke wy in staat hebben gezien,
onderscheide soorten van Steenen, in onderscheide plaatzen van het Lichaam,
voort te brengen, zien wy overtuigend, dat wy ons volstrektlyk niet, gelyk veelen
willen, tot een eenige oorzaak kunnen bepaalen; maar dat, dan eens by den een
deze, en by een ander, wederom andere, Steenmaakende oorzaaken hebben plaats
gehad.
Hier mede kon ik dit Vertoog eindigen; nadien de kenmerken, de gevolgen, en
de verschillende handelwyze der Geneezing van de onderscheide soorten van
Steen-ziekten, uit hoofde hunner uitgebreidheid, niet tot myn voorgenomen taak
behooren: alleen zal ik, ten besluite hier van, de volgende weinige regelen, over
het, zo voorheen als tegenwoordig, gevoelen, omtrent de Geneeswyze der Nieren Blaas-steenen, door Geneesmiddelen, voordraagen.
De Geneezing der Steenziekte, door inwendige Hulpmiddelen, is aan verscheide
bedenkelykheden onderworpen: - van daar, dat, reeds van alle tyden, veelen der
beroemdste Genees- en Heelkundigen, dit als herssenschimmig beschouwden. Echter hebben sommige toevallige ontdekkingen, zo van vroegere als laatere tyden,
de aandagt van veelen over dit onderwerp bezig gehouden, en men heeft in waarheid
Hulpmiddelen uitgevonden, welke door Proefneemingen getoond hebben, zo niet
tot de verbryzeling en uitdryving des Steens, echter tot eene verzagting derzelver
smerten en toevallen niet geheel ongeschikt te zyn.
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AUGENIUS stelde reeds, ten dien einde, zyn poeder uit Pissebedden, met Vitriool-geest
besproeid, voor. - Daarna is het zo veel gerugt maakend middel van JOHANNA
STEPHENS in Engeland, in het begin dezer Eeuw, door het Engelsch Parlement, als
een beproefd heilzaam middel, gekogt en bekend gemaakt: dit middel is een
zamenmengzel van verscheide Geneesmiddelen; doch waarin Zeep en Kalk het
wezentlyke uitmaaken. - De beroemde Engelsche Geneesheer WHYTH heeft het
Kalkwater van Oesterschulpen of Slakhoorns, wanneer 'er Graveel in de Nieren, en
Jeruzalemse Zeep, tevens met het voornoemde Kalkwater, wanneer 'er Steen in
de blaas is, voorgesteld: ook wilde Hy dit laatste middel, door inspuitingen, gebezigd
hebben. - De Beerbeziën (Uvoe Ursi) en het Komkommersap, worden nog dagelyks,
in het Graveel en Steen, door geöeffende Genees- en Heelkundigen voorgeschreven.
- Het gebruik van het Carls-badwater, zegt UNZER, overtreft in zyne nuttigheid, om
den Steen te verbryzelen en uit te werpen, alle tot nog toe bekende Hulpmiddelen.
Buiten dezen, worden 'er ook nog op onderscheide plaatzen Steenmiddelen, als
geheimen, verkogt: eene der voornaamste, (om van de anderen niet te spreeken)
zyn de zogenaamde Pillen van den Heer VAN DER HORST; die my toeschynen
hoofdzaaklyk uit Zeep en Kalk van Oesterschulpen te bestaan: ik heb dit middel,
by onderscheide Lyders, zien gebruiken, doch geene voldoende uitslag daarvan
waargenomen; een voornaam Lyder alleen, alhier ter Stede, getuigt, door
voornoemde Pillen volkomen geneezen te zyn.
Doch, hoe het met alle deze middelen ook zyn moge; hoe onvoldoende zy meest
allen in waare Steen-ziekte ook gevonden worden; wy zien nogthans, dat zy aan
de meeste Steen-Lyderen, niet zelden, eene merkelyke verzagting hunner Kwaal
aanbrengen: en uit dit oogpunt alleen beschouwd, kunnen zy niet dan nuttig zyn. Wyders vinden wy geene vryheid, om met veele onzer Oude en nog Hedendaagsche
Genees- en Heelkundigen, eene volstrekte onmogelykheid, in het verbreeken en
uitdryven des Steens, door Geneesmiddelen te stellen: wy willen, dit aangaande,
ons liever, by de gevoelens van den onsterflyken BOERHAAVE voegen; daar Hy zegt:
‘'er is geene reden om te twyffelen, aan de uitvinding van een middel, welk zo zagt
werkte, dat het de blaas
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niet beschadigde, en echter den Steen aldaar ontbond. Ik heb zelve een scheivocht
gehad, welk de allerhardste Steenen, in de hand, ontbond, zonder de hand te
beschadigen; en welk uit Roggen-brood gemaakt was. - Op gelyke wyze veroorzaakt
ook het Schéivocht, welk uit een Ei gedistilleerd wordt, geene pyn in het oog; en
ontbindt evenwel de Mirrhe, die door een groot en sterk vuur niet ontbonden kan
worden. Derhalven kan de menschelyke vlyt, buiten twyffel, ook zo eene Artzeny
tegen den Steen uitvinden.’
's Hage, 1790.

Natuurlyke historie van den Eider-vogel.
(Volgens den Heer DE BUFFON.)
In het Noorden, het Vaderland des Eidervogels, heeft dezelve verscheide Naamen:
by de Zweeden Ad, Ada, Aed, Aeda, Eider Gudunge, by de Deenen Edder-anden,
Eddergansen, Eddersuglen, Herfugl, Aerbolte; by de Yslanders Aedar-fugl, Adar,
Edder-fugl; by de Noorwegers Edder, en Edder-fugl; op het Eiland Feroë, Eider,
Eder-vogel en Eiderblize of Aerblict, als dezelve de witte kleur heeft aangenomen;
te Bornholm Aee-boer; by de Groenlanders Merkit, Mevelch, of Mittch, en het Wyfje
Arnaviak; by de Laplanders Likka. De Franschen noemen hem enkel Eider of Oie
a Duvet; de Engelschen Cutbert Duck of Eddervowl; de Schotten Colca; de
Duitschers Eyder-ente, Eyder-gans, Eyder-vogel. LINNAEUS geeft hem den naam
van Anas Mollissima.
't Is deeze Vogel, welke ons het Dons, zo zagt, zo warm, zo ligt, verschaft, bekend
onder den naam van Eider-dons: hy behoort onder de Ganzen in de Noordlyke
Zeeën, zelden laager afdaalende dan tot de Kusten van Schotland.
De Eider-vogel is bykans zo groot als de Gans. De hoofdkleuren der Pluimadie
zyn wit en zwart, en strydig met de schikking der kleuren, welke men in de meeste
Vogelen waarneemt, als die doorgaans de donkerste kleuren boven en de ligtste
beneden aan 't Lyf hebben, is de Rug van den Eider-vogel wit en de Buik zwart of
zwart-
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agtig bruin; de Kop, als mede de Staart en Vleugel-pennen zyn van dezelfde kleur,
uitgenomen de pennen digt aan 't Lyf, die wit zyn. Men ziet, by het buigen van den
Hals, een groenagtige plek; het wit van de Borst heeft iets van het wynkleurige. Het
Wyfje is kleinder dan het Mannetje, en de geheele Pluimadie trekt eenpaarig naar
het ros- en zwartagtige, met dwarsloopende en golvende streepen op een donker
graauwen grond. By beide de Sexen vindt men kleine pluimen, gesneeden als
fluweel, die zich aan wederzyden van den Bek, bykans tot onder de Neusgaten,
uitstrekken.
Het Dons van den Eider-vogel is zeer hoog geagt, in Noorwegen en op Ysland;
(*)
waar het valt, wordt het zeer duur verkogt . Dit Dons is zo veerkragtig en ligt, dat
twee of drie ponden, die men zamen gedrukt in de hand kan houden, zich kunnen
uitbreiden, dat ze een Voeten-deken van een groot Bed vullen en opzetten.
Het beste Dons, Leevend Dons by uitstek geheeten, is 't geen de Eider-vogel
uitplukt om zyn nest te voorzien, en 't geen men uit het nest zelve haalt: want,
(†)
behalven dat men schroomt een Vogel, die zo veel nuts aanbrengt, te dooden , is
het Dons van de gedoodde Vogelen veel slegter, dan 't geen men uit de nesten
opzamelt. 't Zy zulks daar uit voortkome, dat het Dons, ten tyde van het broeden,
zich in den volmaaktsten staat bevindt, 't zy dat de Vogel met de daad alleen het
fynste en zagtste Dons uitplukt, 't geen aan de Borst en den Buik zit.
Men moet zorg draagen om dit Dons in de Nesten niet te zoeken en op te zamelen,
dan naa dat het eenige dagen droog weêr geweest is, en niet geregend hebbe; ook
moet men de Vogels niet onverhoeds uit het Nest dryven: dewyl de schrik als dan
de Vogel drek doet loozen,

(*)
(†)

Hist. Naturelle de Noorwege, par PONTOPPIDAN. Journal Etranger, Fev. 1757.
PONTOPPIDAN zegt zelf, dat het in Noorwegen verboden is de Eider-vogels te dooden, om 'er
het Dons van te plukken: en dit verbod geschiedt met te meer reden, voegt hy 'er nevens,
om dat de Vederen van den gedoodden Vogel vet, aan verrotting onderhevig, en veel zwaarder
zyn, dan die het Wyfje zelve uitplukt, om 'er een bedde voor haare Jongen van te maaken
Hist. Nat. als boven.
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(*)

en daar mede het Dons bevlekt wordt . Om het Dons, daar mede besmet, te
zuiveren, spreidt men het uit op een Zeef, aan touwen vastgemaakt, die, met een
stokje geslaagen, al het zwaare doe uitvallen, en aan dit Dons de oorspronglyke
veêrkragt weder geeft.
(†)
De Eijeren van den Eider-vogel zyn vyf of zes , donker groen van kleur, en zeer
(§)
goed om te eeten ; wanneer men dezelve wegneemt, plukt het Wyfje zich op nieuw,
om haar Nest te vervaardigen, en legt ten tweeden maale, doch een minder getal
dan de eerste keer. Berooft men voor de tweede reis het Nest van Dons, dan komt
het Mannetje, daar het Wyfje niet meer Dons kan plukken, haar te hulp, en plukt
zich: dit is de rede, dat het Dons in dit derde Nest veel witter is, dan in het eerste;
maar, om die derde inzameling te doen, moet men wagten tot dat het Wyfje de
Jongen heeft uitgebroed: want, indien men dit derde broedzel wegnam, 't geen
slegts uit twee of drie Eijeren bestaat, ja zomtyds uit maar één, zou zy voor altoos
die plaats verlaaten, terwyl zy, wanneer men haar het opvoeden der Jongen toelaat,
het volgende Jaar wederkomt en de Jongen mede brengt, die nieuwe Paaren
uitleveren.
In Noorwegen, en op Ysland, maaken de Eider-vogels een eigendom uit, waar
op men zeer zorgvuldig past, en de plaatzen, waar de Eider-vogels gewoon zyn te
broeden, gaan by Ersenisse over. 'Er zyn plaatzen, waar men

(*)
(†)

(§)

Hist. Nat. de l'Eider, par MARTIN THRENE BRUNNICH, Art. 41.
‘'t Is niet vreemd,’ schryft de Heer TROIL, ‘'er meer te vinden: ja tot tien en meer in een en
hetzelfde Nest, waar in twee Wyfjes zitten, die in volmaakte eensgezindheid met elkander
leeven.’ Lettres sur l'Islande, p. 131.
ANDERSON wil, dat meu, om veel Eijeren te krygen, in het Nest, een stok vastmaakt, ter hoogte
van een voet, en dat de Vogel niet ophoudt met Eijeren te leggen, voor dat de Eijerhoop gelyk
zy aan de hoogte van den stok, en 'er op kan zitten om te broeden; doch, indien het zo waar
was, als het onwaarschynlyk is, dat de Yslanders zich van dit barbaarsch middel bedienden,
zouden zy hun belang weinig verstaan, door een Vogel te doen sterven, die hun zo dierbaar
moet weezen: dewyl hy 'er by aanmerkt, dat de Vogels, door dit gevergd Eijerleggen vermoeid,
doorgaans sterven. ANDERSON, Tom. I. p. 92.
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eenige honderden van die Nesten vindt: en kan men derhalven uit den grooten prys,
dien men voor dit Dons maakt, oordeelen, hoe veel voordeels zulk een eigendom
(*)
den Bezitter aanbrengt . De Yslanders doen ook alles wat zy kunnen, om de
Eider-vogels op hun grond te lokken. Wanneer zy verneemen, dat deeze Vogels
zich gaan onthouden op eenige der Eilandjes, waar zy Vee weiden, doen zy het
Vee en de Honden wel ras van daar na 't vaste land komen, om aan de Eider-vogelen
(†)
vryheid te laaten, en ze uit te lokken om zich daar te vestigen . Deeze Eilanders
hebben zelfs, door kunst en met veel moeite, verscheide kleine Eilandjes gevormd;
ze van een grooter Eiland afscheidende, en zo ingerigt, dat ze met lange tongen in
(‡)
zee uitsteeken . 't Is op deeze wykplaatzen der eenzaamheid en ruste, waar zich
de Eider-vogels liefst onthouden, schoon zy niet schroomen te nestelen digt by
bewoonde plaatzen, mits men ze niet verontruste, Honden en Vee van daar
verwydert. ‘Men kan zelss,’ zegt de Heer HORREBOW, ‘gelyk ik zulks ondervonden
heb, door deeze Vogelen heen en weer wandelen, terwyl zy zitten te broeden, hun
de Eijeren afneemen, zonder dat zy zich des gestoord betoonen, en zonder dat dit
(§)
verlies hun belet van het Broedzel, tot de derde reis, te herhaalen .’
Alles wat men van dit Dons inzamelt, wordt 's Jaarlyks aan de Deensche en
(*)
Hollandsche Kooplieden verkogt , die 't zelve te Dronthem, en in andere Noor-

(*)

(†)
(‡)
(§)
(*)

Op den grond van een ander, een Eider-vogel-nest te berooven, wordt op Ysland, volgens
de Wet, voor een Diefstal gehouden. Lettres sur l' Islande, par Mr. LIDBLOM, Paris 1781. p.
130.
BRUNNICH, Art. 48.
HORREBOW, dans l' Hist. Gen. des Voyages. Tom. XVIII. p. 21. TROIL, als boven.
HORREBOW, als boven.
Een Wyfje geeft doorgaans in één broedzel een half pond Dons, 't geen, gezuiverd zynde,
op de helft van dat gewigt komt. Het gezuiverde Dons wordt door de Yslanders op veertig
Poissons (waarvan acht en veertig een Ryksdaalder maaken) geschat, en het ongezuiverde
op zestien Poissons. - De Yslandsche Compagnie verkogt, in den Jaare 1750, voor drie
duizend zeven honderd zeven en veertig Ryksdaalders aan Dons, behalven 't geen voor Regt
na Glukstad gevoerd word. TROIL, Lettres sur l' Islande, p. 134.
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weegsche en Yslandsche Havens gaan opkoopen. Er blyft zeer weinig, of zelfs
(*)
geheel niets, van in 't land . In deeze guure Lugtstreek slaat de sterkgespoorde
jaager, in zyn schamele hut getreeden, een Beerenvel om 't lyf, en slaapt een
gerusten slaap, terwyl het zagte Eider-dons, by ons overgevoerd, in kostbaar
opgecierde vertrekken, te vergeessch de slaap uitnoodigt by den eerzugtigen
Mensch, die het hoosd vol heeft van zyne ontwerpen.
Wy zullen hier eenige byzonderheden, wegens den Eidervogel, nevens voegen,
ons verschaft door den Heer BRUNNICH, in een klein Werkje, in 't Deensch
geschreeven en in 't Hoogduitsch overgezet, 't geen wy voor ons in 't Fransch hebben
doen vertaalen.
In den Broeityd ziet men de Mannetjes der Eidervogels alleen vliegen, zy zyn
(†)
ongepaard. De Noorwegers geeven ze den naam van Gield-fugl of Gieldaee . 't
Zyn Mannetjes, dien het niet gelukt is een wyfje te bekomen, die de zwakste geweest
zyn in den kryg, gevoerd om in 't bezit van een wyfje te geraaken, waar van 't getal,
(‡)
in deeze Vogelsoort, veel kleiner is dan dat der Mannetjes : niet te min zyn ze voor
deezen tot paaren bekwaam; vanwaar het ontstaat, dat de jonge Wyfjes by de oude
Mannetjes het eerste Broedzel hebben, 't geen min talryk is dan de volgende
(§)
Broedzels .
Op den Paartyd hoort men het Mannetje by aanhoudenheid schreeuwen, ha ho,
op een rauwen en eenigzins klaagenden toon: de stem van het Wyfje is gelyk aan
die van de gemeene Eend. De eerste bezorgdheid deezer Vogelen bestaat daar in,
dat zy hun Nest tragten te plaatzen waar het beschermd is door eenige steenen,
(⁂
kreupelhout, en byzonder van Geneverhout . Het Mannetje werkt met het Wyfje, 't
laatstgemelde plukt het Dons uit, en hoopt het opeen, tot dat het rondsom het Nest
een groot opgezet kussen vorme, 't geen het Wyfje over de Eijeren haalt, wanneer
(⁂⁂)
het dezelve verlaat om voedzel te zoeken . Het Mannetje helpt haar in 't

(*)
(†)
(‡)
(§)
(⁂
(⁂⁂)

Hist. des Voyages, Tom. XVIII. p. 21.
BRUNNICH, Art. 30.
Dezelfde, Art. 38.
Dezelfde, Art. 33.
LINNAEUS, Fauna Suec.
BRUNNICH, Art. 40.
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broeden niet, het onthoudt zich alleen op schildwagt, om het broedend Wyfe te
waarschuwen of 'er eenige vyand nadert. Op die waarschuwing verbergt het Wyfje
den kop en, wanneer het gevaar dringende is, neemt het de vlugt, en vervoegt zich
by het Mannetje, dat, zo men wil, het Wytje straft, als eenig kwaad het Broedzel
wedervaare. De Ravens zoeken de Eijeren, en dooden de Jongen. Hierom haast
het Wyfje zich om de Jongen uit het nest te brengen, weinige unren naa dat ze
gekipt zyn; het neemt ze op den rug, en voert ze langzaam vliegende na zee.
Naa dien tyd verlaat hun het Mannetje, en noch het Wyfje noch de Jongen komen
(*)
geen van allen weder aan land ; maar veel Broedzels vereenigen zich in zee, en
vormen benden van twintig of dertig Jongen met de Moeders, die dezelve geleiden,
en onophoudelyk bezig zyn met in 't water te slaan, en met de slib en 't zand, uit de
diepte, Zee-insecten en kleine Schulpvischjes te doen boven komen, waar mede
(†)
zy de Jongen voeden, zo lang zy nog te zwak zyn om te duiken . Men vindt deeze
Jongen in Zee, in de Maand July, ook wel in Juny, en de Groenlanders rekenen hun
Zomertyd naar den ouderdom der jonge Eidervogelen.
't Is eerst op 't derde Jaar dat het Mannetje de onderscheidene en van elkander
(‡)
asgezonderde kleuren krygt , die van 't Wyfje zyn veel rasser beslist, en over 't
geheel is haar groei veel sterker dan die der Mannetjes; alle zyn ze in 't eerst bedekt
met een zwartagtig Dons.
De Eider-vogel duikt zeer diep om Visschen na te jaagen, en onthaalt zich aan
Mosselen en andere Schulpvisschen; zeer greetig toonen zy zich gesteld op de
(§)
ingewanden der Visschen, die de Visschers uit hunne barken werpen . Deeze
Vogels houden zich een geheelen Winter in zee, zelfs omstreeks Groenland,
zoekende die plaatzen aan de kust, waar het minst ys is, en komen alleen 's avonds
aan land; of 'er moet een storm op handen zyn, waar van hunne komst by dag aan
(*)
land voor een onfeilbaar voorteken gehouden wordt .

(*)
(†)
(‡)
(§)
(*)

WILLUGHBY.
BRUNNICH, Art. 40.
Dezelfde, Art. 46.
Dezelfde, Art. 33.
Dezelfde, Art. 42.
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Schoon de Eider-vogels reizen, en niet alleen het eene Land verlaaten om na het
andere te trekken, maar ook diep genoeg in zee steeken, om ons te verbeelden dat
(*)
ze van Groenland na America overgaan , kunnen ze nogthans niet onder de
Trekvogelen geteld worden: dewyl zy de Bevroozene Lugtstreek niet verlaaten, om
welker strengheid te verdraagen hun digtgevederdheid hun in staat stelt, en in de
daad het is, zonder de Noordsche streeken te verlaaten, dat zy hunne omzwervingen
volvoeren; overal in zee hun voedzel vindende, waar dezelve open, en niet met ys
bedekt is: zo merkt men op, dat zy aan de Groenlandsche kust komen tot de hoogte
(†)
van het Eiland Disco, en niet hooger: dewyl de zee hooger op met ys bedekt is ,
en schynt het zelfs dat deeze Vogels thans op die kusten min voorkomen dan
(‡)
eertyds ; niet te min vindt men ze op Spitsbergen; want men herkent den Eidervogel,
(§)
in de Eerg-Eend van MARTENS, schoon hy dit ontkenne , en het dunkt ons, dat wy
den Eider-vogel op het Bering-Eiland, en op de punt der

(*)
(†)
(‡)

(§)

BRUNNICH, Art. 34.
ANDERSON, Hist. Nat. d' Isl.
De Groenlanders zeggen, dat zy voorheen, in zeer korten tyd, een schuit met Eijeren van
den Eider-vogel vulden, op de Eilanden omstreeks de Bal-Rivier, dat zy 'er geen voetstap op
konden doen, zonder de Eijeren onder hunne voeten in stukken te trappen; doch die
veelvuldigheid begint af te neemen, schoon dezelve nog verbaazend groot is. Hist. Gen. des
Voyages, Tom. XIX. p. 49.
De Berg-Eend is een soort van Eend, of liever van Wilde Gans, van grootte als een
middelbaare Gans, de Pluimadie is onderscheiden in verschillende kleuren, en zeer schoon.
Het Mannetje is wit en zwart, en het Wyfje heeft pluimen van dezelfde kleur als de Patrys. Zy vervaardigen het nest op laage plaatzen, bekleeden het met hun eigen vederen uit den
buik geplukt, welke zy met Mosch vermengen; maar zyn dezelfde vederen niet die bekend
zyn onder den naam van Eiderdons. In deeze aanmerking tast MARTENS zeker mis, dewyl
alle de trekken zyner beschryvinge op den Eider-vogel passen. Wy vonden in derzelver
nesten, nu eens twee, dan drie of vier Eijeren, bleek groen van kleur, en een weinig grooter
dan onze Eenden Eijeren: onze scheepslieden openden ze, lieten het doier 'er uitloopen, en
reegen ze aan een draad. De schepen, die vóór ons aan Spitsbergen gekomen waren, hadden
eene menigte van deeze Vogelen gevangen. In de eerste dagen waren ze in 't geheel niet
wild of boosaartig, maar met den tyd werden ze zo boosaartig, dat men ze niet wel kon
genaaken. Op den 18 van Juny doodden wy 'er een voor de eerste reis. Recueil des Voyages
de Nord. Tom. II. p. 98.
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(*)

Kouriles, by den Heer STELLER aantreffen . Wat onze Noordzee betreft; de Zuidelyke
streeken tot welke de Eidervogel afdaalt, zyn de Eilanden Kerago en Koma, by de
(†)
Schotsche kust; Bornholm, Christiansoë, en Gothland in Zweeden .

Verklaaring der beduidenisse van de twaalf tekenen des Zodiaks,
of Dierenriems.
(Uit het Engelsch.)
Aurato princeps Aries in vellere fulgens,
Respicit admirans adversum surgere Taurum,
Summisso vultu Geminos et fronte vocantem,
Quos sequitur Cancer: Cancerum Leo: Virgo Leonem.
AEquato tum Libra, die cum tempore noctis
Attrahit ardenti fulgentem Scorpion astro,
In cu us caudam contentum dirigit arcum
Mixtus equo, volucrem missurus jamque sagittam,
Tum venit angusto Capricornius sidere flexus.
Post hunc inflexam diffundit Aquarius urnam,
Piscibus assuetas avide subeuntibus undas
Quos Aries tangit claudentes ultima signa.
MANILIUS, v. 263.

Wanneer men den loop der Zonne beschryft, wordt deeze vertoond als een
Overwinnaar, beroemd door

(*)

(†)

De Heer STELLER heeft in de maand July op het Beringh-Eiland, een achtste soort van Gans
gezien, omtrent van dezelsde grootte als de wit gevlekte. Dezelve is aan den Rug, den Hals,
en den Buik, wit; de Vleugels zyn zwart; de zwarte Oogen zyn geel gerand; de Bek is rood,
met een zwarte streep 'er rondsom, en heeft een uitwas gelyk de Gans van China, of Moscovie;
deeze uitwas is kaal en geelagtig, uitgezonderd dat dezelve, van het eene einde tot het
andere, bezet is met kleine zwart blauwagtige pluimpjes. De Inboorlingen zeggen, dat men
deeze Gans vindt op het eerste Kurilski Eiland; doch nooit op 't vaste land aantreft. Hist. de
Kamtschatka par KRACHENINNIKOW. Tom. II. p. 57.
BRUNNICH, als boven.
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zyne verrichtingen, die door de grootste hindernissen, en de dreigendste gevaaren,
zich niet liet afschrikken, die elken vyand aantastte en vermeesterde. Doch welke
waren de Gedrochten, die hem op den weg ontmoetten? Hoedanig eene betekenis
moeten wy hegten aan de harssenschimmige weezens, door welker midden heen
de Zon zich eenen weg baande?
De Starrekunde alleen kan ons dit berigt geeven. Het voorwerp deezer
Weetenschap, die den oorsprong nam onder Volken in den Landbouw onledig,
strekte, in de eerste plaats, om den Veld-arbeid te regelen. De vroegste Landbouwers
ontdekten welhaast, dat zy een gids behoefden, en zy zogten dien aan het
Uitspanzel. Die ontelbaare menigte van Starren, waar mede 't zelve als bezaaid is,
deedt zich aan hun oog op als een verwarde hoop; zy bragten die in orde,
onderscheidden dezelve, en schikten ze.
In den beginne werd het Hemelverwelfzel verdeeld in drie groote deelen; het
middelste, den Zodiak geheeten, was begreepen in de vlakte der wandelkringen,
die de Zon en Starren beschryven. Deeze Riem werd bepaald door twee groote
gewesten, het een ten Zuiden, het ander ten Noorden. Vervolgens bragt men de
Starren tot Starrebeelden of Gestarnten, die ieder eene byzondere gedaante, en
daar mede overeenkomstigen naam, verkreegen.
Op deeze wyze werd het Uitspanzel bevolkt met Menschen, Dieren, en allerlei
gedaanten. Deeze Tekens, die tot ons overgebragt zyn, en thans zo ongeschikt
schynen, waren egter geene loutere schepzels der verbeelding; zy betekenden den
staat der Aarde in de onderscheide Jaarsaisoenen; zy verbonden, als 't ware, de
Werkzaamheden des Landbouws met de Verschynzelen des Hemels; deeze dienden
voor een Boeren-almanach, en een Sterrekundige teffens. 't Is alleen, door dezelve
in dit licht te beschouwen, dat wy derzelver oorsprong kunnen opspeuren; en, zo
ras wy het Volk ontdekt hebben, 't geen dezelve uitvondt, zal het ons weinig moeite
kosten, een der voornaamste takken van de oude Beeldenspraak te verstaan, en
tessens het Tydperk van derzelver invoering te bepaalen.
Misschien heeft geen onderwerp gelegenheid tot zo veelerleie gissingen gegeeven.
Wy zullen hier den Schryver niet noemen, die begreep, dat de twaalf Tekens van
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den Zodiak, de Twaalf Zoonen van den Aardsvader JACOB wilden beduiden; niet
stilstaan by OLAUS RUDEECK, die de eerste beginzels van de kennis der Spheer by
de Samojeeden en Laplanders waande te vinden. Zy die de uitvinding der
Hemeltekenen aan de Grieken toekenden, hebben niet bedagt, dat dit Volk, in
zekeren voege, Nieuwelingen in de Geschiedenis der Wereld, ook Nieuwelingen in
de Weetenschap, waren; dat, schoon de Natuur 't zelve met eene leevende en
schitterende verbeeldingskragt beschonken hadt, het nogthans vastgaat, dat zy
weinig uitvonden, en hunne eenigste verdienste bestondt in de ontdekkingen, lang
vóór hunnen tyd gedaan, aan volgende Geslachten mede te deelen. Hoewel,
derhalven, dit gevoelen, door Mannen van het hoogste aanzien omhelsd, en zelfs
door NEWTON aangenomen is, moeten wy het verwerpen.
Een Schryver van de vierde Eeuw, wiens overgebleevene Werken nog uitmuntende
stoffe verschaffen, was de eerste die dit onderwerp toelichtte. 't Is waar, hy bepaalt
zich tot een zeer klein getal van verklaaringen, en dat zyne denkbeelden nog veel
ontwikkelens behoeven. Dit Werk tragtte de Heer PLUCHE te volvoeren. Hy volgde
het pad door MACROBIUS aangeweezen, en poogde, op dezelfde beginzelen, het
(*)
grootste gedeelte der Gestarnten te ontvouwen . Niet in staat zynde om ze met de
Lugtgesleltenisse van Egypte overeen te brengen, besluit hy, dat men den Zodiak
uitgevonden heeft in de vlakten van Sennaar, in welke hy de geboorteplaats van
alle Menschlyke Kundigheden stelde. Maar zyn Stelzel, hoe waarschynlyk 't zelve,
in den eersten opslage, moge voorkomen, vervalt van zelve, als men 't met aandagt
onderzoekt, en wy zullen terstond aantoonen, hoe regtstreeks het aanloopt tegen
de eenvoudigste kundigheden der Starrekunde.
't Is eene by alle Starrekundigen bekende zaak, dat de

(*)

MACROBIUS ontvouwde slegts twee Tekens; de Heer PLUCHE zogt dergelyke oorsprongen van
de andere Tekens op te geeven; ‘doch hoewel deeze gelukkig en natuurlyk schynen, moet
men, schryft de Heer DE LA LANDE, evenwel bekennen, dat ze op geen getuigenis der Oudheid
gegrond zyn, en slegts voor eene speeling van den geest kunnen gehouden worden.’ LA
LANDE, Astron. I.D. 2de Stuk. bl. 242.
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(*)

Nagtëvenings punten veranderen . Dewyl nu de vaste Starren onbeweeglyk zyn,
zo volgt, dat ze allengskens meer en meer van de punten der Ecl ptica schynen te
verwyderen, en de Gestarnten, diensvolgens, geduurig van plaats te veranderen.
Dus, by voorbeeld, was het Teken van den Ram (Aries) 't geen drie honderd acht
en tachtig jaaren vóór CHRISTUS, met de Zon, by de Lentenagtëvening in zamenstand
was, nu verscheide graaden daar van verwyderd; en de andere Tekens hebben,
daar zy dezelfde betreklyke afstanden behouden, noodwendig dezelsde verandering
ondergaan.
Wat moeten wy nu denken van den Heer PLUCHE en anderen, die eene
waarneeming van zo veel aanbelangs over 't hoofd gezien hebben? Om het vervallen
tot zo groot eene dwaaling te ontgaan, heeft men willen denken dat de Zodiak een
laater vinding is. Maar, indien wy ons met zulk een besluit vergenoegen, zullen wy
nooit het Land ontdekken, waar men den Zodiak uitvondt, noch in staat weezen om
eene eenigzins waarschynlyke verklaaring te geeven van de zinnebeelden daar in
voorkomende; daarenboven blyven 'er onoverkomelyke zwaarigheden over, naa
dat men de onderscheide Lugtstreeken heeft nagegaan, om zyn gevoelen te
onderschraagen. 't Is voor een Schryver van onzen tyd bewaard gebleeven, om alle
die strydigheden te verbannen, om

(*)

Deeze Verandering wordt genaamd de Voortgang des Evennagts, dat is van de Evennagts
Tekenen of Starren, welke voorwaards schynen gegaan te zyn; doch zommigen noemen dit
de Terugwykinge van den Evennagt; dat is van de Evennagtspunten, welke schynen
agterwaards gegaan te weezen. Dit komt van eene kleine veranderinge van den stand van
den spil der Aarde, ten aanzien van den spil der Ecliptica, om welken dezelve met een
kegelagtige beweeging bewoogen wordt, en alle Jaaren 50 Seconden vordert, 't welk in twee
en zeventig Jaaren een geheelen graad beloopt, en in 25972 Jaaren een geneelen omloop
volbrengen zal. Deezen Omloop hebben zommigen genoemd het Platonisch Jaar. J. WATTS,
Eerste Beginzelen der Sterre en Aardrykskunde, bl. 16. De Ouden noemden deeze groote
Periode Αποχαταςασι; of Restitutio, Herstelling, van wegen de herstelling der Starren in
dezelfde Standen tot de Cirkelen van de Spheer. Bygeloovigen maakten van deeze enkel
Starrekundige wederkomst, eene zedekundige en burgerlyke wederkomst der Menschelyke
zaaken, waar op men gelooft dat VIRGILIUS zinspeelde. Ecl. IV. vs. 34.
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de meest strydigste veronderstellingen te vereenigen, en 'er een Stelzel van op te
leveren, zo eenvoudig als leerzaam.
Onder de Zodiaks Tekens, zyn 'er eenige, die, als 't ware, eene algemeene
betrekking hebben tot alle Landen des Aardbodems. Zodanige zyn die den loop en
de uitwerkzels van dat Licht, 't welk ons allen beschynt, vertoonen; omtrent deezer
betekenis kunnen wy ons bezwaarlyk misgissen. Zo hebben de Kreeft (Cancer) en
de Steenbok (Capricornius) die de uiterste grenzen van het pad der Zonne aftekenen,
altoos gediend om de Zonnestanden aan te duiden: en MACROBIUS, die de meening
van deeze twee zinnebeelden vatte, is alleen bedroogen geweest in de toepassing
daar van gemaakt. Op dezelfde wyze, is de Weegschaal (Libra), die den Evennagt
verbeeldt, een zeer natuurlyk afbeeldzel van de gelykheid van Dagen en Nagten.
Maar de andere Tekens waren byzonder aan zekere Volken. De Ram (Aries), de
Stier (Taurus), die gemeenschap hadden met den Landarbeid, en de Maagd (Virgo),
die een Koornair in de hand draagt, behelzen Tekens, blykbaar betreklyk tot den
Landbouw, die in onderscheidene Landen verschilt.
Eindelyk eenige, als de Schutter (Sagittarius), de Visschen (Pisces), en de
Waterman (Aquarius), moeten t'huis gebragt worden tot byzondere omstandigheden,
welke ook, onder elke Lugtstreek, veranderen.
Om, derhalven, den Oorsprong van deeze Tekenen des Dierenriems te ontdekken,
was het noodig een Land te vinden, in 't welke de onderscheidene werkzaamheden
des Landbouws, en de staat der Aarde nauwkeurig beantwoordden aan de Tekenen
dezelve vertoonende; terwyl teffens de staat des Uitspanzels verklaard kon worden,
op eene wyze, die geen twysel overliet. Ter verkryging van deeze weezenlyke
overeenkomst tusschen de Landbouws en Starrekundige Tekenen, was het alleen
noodig eene kleine verandering in den stand van de Spheer te maaken.
De Heer DUPUIS merkt op, dat de Voorjaars Evennagtevening die is, welke, in den
beginne, byzonder de aandagt der Menschen moest trekken; dat deeze vertoond
wordt door het uitdrukkend zinnebeeld van een Weegschaal, en dat dit langen tyd
plaats hadt voor dat het gebruikt wierd, om de gelykheid van Dag en Nagt by de
Herfstnagtevening te betekenen. Dan het oog op vroegere
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eeuwen te rugslaande, geeft hy aan dit Teken de plaats, welke oorspronglyk daar
aan word toegekend, en van welke de bovengemelde Voortgang des Evennagts
alleen 't zelve verwyderd heeft. Hy schryft ook aan den Zodiak eene te ruggaande
beweeging toe, zonder nogthans de vastgestelde orde der Tekenen te veranderen;
de Steenbok verlaat den Winterzonnestand, het Jaar begint met de Kreeft; en wat
de andere Tekens betreft, niets is gemaklyker dan derzelver toepassing te vinden.
In Egypte alleen kunnen zy worden uitgelegd. Om dus overtuigd te worden, zal het
genoeg weezen dezelve agtereenvolgend na te gaan in de onderscheide standen
door ieder bekleed.
Het punt van den loop der Zonne heeft men oorspronglyk by den Zomerzonnestand
bepaald. Wanneer dezelve tot die hoogte geklommen was, kon ze by niets gepaster
vergeleeken worden dan by een Dier, 't welk vermaak schept in 't beklimmen der
hoogste bergen en steilste rotzen. De Steenbok werd, derhalven, ten zinnebeeld
gekoozen. Het werd verbeeld in vereeniging met een Visch; dewyl op dien tyd de
Nyl uit haar bedding begon voor te komen. De overstrooming dier Riviere werd
afgeschetst door den Waterman, of een Genie een watervat houdende: om dat
Egypte als dan een wyde Zee scheen, waar in Steden en Dorpen, met oneindigen
arbeid gebouwd, zich als Eilanden vertoonden. De Visschen vertoonden het werkloos
leeven der Inwoonderen, op dien tyd binnen hunne wallen rust genietende. Zo werd,
in ieder maand der Overstroominge, een Teken uitgedagt betreklyk tot dat
verschynzel. De drie volgende zyn niet min spreekende. Wanneer de wateren
weeken, was de Aarde nog te vogtig en te vol modder, om het ploegen te kunnen
verdraagen; doch dezelve was schielyk bedekt met gras, en leverde eene
uitmuntende weide op. De Kudden liet men 'er loopen, wanneer de Ram verscheen.
Het volgend Teken, de Stier, was een zinnebeeld van 't beploegen der velden.
Nauwlyks hadden de akkers het zaad ontvangen, of de planten kwamen allerwegen
te voorschyn. Deeze nieuwe voortbrengzels vertoonden zich in de oogen der
Landlieden als jonge Kinderen, de Tweelingen.
De Zon, naa dagelyks steeds weg te wyken, houdt ten laatsten hier mede op, en
begint schielyk weder te keeren. Haar loop, gelyk die van een Kreeft, mag eigenlyk,
op dien tyd, wederom gaande geheeten worden, en niet, gelyk wy gezegd hebben
op den tyd des Zonnestands, wanneer,
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zo als gezien is, haar loop begon. Het Teken van den Steenbok is nog min op de
Zon toepasselyk als deeze zich in 't laagste punt van haaren loop bevindt; doch
MACROBIUS oordeelde over den stand der Tekenen, volgens dien welke plaats greep
in zyne dagen: en 't is niet te bevreemden, dat hy zich heeft laaten misleiden door
toespeelingen, die, op 't eerste voorkomen, zeer aanneemelyk scheenen. Eene
maand naa den Winter Zonnestand komen de vrugten der aarde tot rypheid, en
alles vertoont het beeld van een overvloedigen Oogst. De Leeuw diende om de
geele kleur der velden aan te wyzen, os liever den groei in volle kragt. De Oogsttyd,
welke in Egypte in Maart invalt, werd aangekondigd door een jonge Maagd, in haare
hand een koornschoof houdende. Dit Teken heeft men voor eene der Tekenen
gehouden, waarom men den Egyptenaaren de eere van het uitvinden der
Zodiakstekenen wilde ontzeggen. De Weegschaal wordt hier op haare rechte plaats
aangetroffen, om het schitterendst Tydperk des Jaars aan te duiden, het Jaarsaizoen,
't welk 't belangrykst moest weezen voor ieder Volk. De Pestziekten, die in Egypte
heerschen geduurende de maand April, worden gekenschets door den Schorpioen.
Eindelyk de Pyl, waar mede de Schutter gewapend is, kundigde de wederkomst
aan van de bestendig 's Jaarlyks wederkomende winden; misschien ook dien tyd
des Jaars, waar in, de Aarde geene bearbeiding vorderende, de Menschen zich
met de Jagt, of Krygsverrigtingen, mogten bezig houden.

Brief van den Abbe Hervieu, Hoogleeraar in de Philosophie te
Falaise, aan den Heer de la Metherie, over een electriek
luchtverschynzel.
(Journal de Physique.)
MYN HEER!

Ik zend U hier nevens eene Waarneeming, welke ik U verzoek in uw Maandwerk
te plaatzen, indien gy dezelve der aandagt der Natuurkundigen waardig oordeelt.
Den vyfentwintigsten van laatst verstreeken February, was het zeer regenagtig,
de Barometer stondt bestendig op 27 Duimen en 7 Lyn, de Wind was Zuiden, en
waaide met vlaagen, 'er kwamen sterke rukken, by welken de regen met meer
gewelds nederstortte. 's Avonds omtrent
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half negen, schoot de Wind Noordwest, en 't werd stil. Door de vensters, waarby ik
met licht zogt, kwam een Licht schitteren, zo sterk, dat het andere als verdoofd werd.
Ik ging na buiten om te zien van waar het kwam. De nieuwsgierigheid van eenige
Jonge Heeren, die zich toen in een Feestzaal bevonden, door dat zelfde licht gaande
gemaakt, hadt hun desgelyks doen buiten treeden. De lugt was in 't Zuiden helder,
in 't Noordwesten betrokken. De Dampkring was zeer vogtig, het regende zelfs een
weinig. Men wist niet vanwaar dit Licht voortkwam; doch hetzelfde Verschynzel
herhaalde zich kort daar naa, en wy zagen, uit het Noordwesten, Blixemen van eene
zo verbaazende helderheid, dat ik geloof nooit dergelyke gezien te hebben; ze
werden door geweldige Donderslagen, die verre af waren, gevolgd. In de
tusschenpoos der twee Blixemen, ontdekten wy beneden aan de Kerk Saint Gervais,
waar wy ons digt by bevonden, een helder Licht. Eensklaps klom een flaauw Licht
opwaards, en bedekte het geheele dak der kapellen, die tegen de tooren staan, van
waar het by den tooren opsteeg. Dit verschynzel duurde twee of drie Seconden, en
wy hadden tyds genoeg om het waar te neemen. Boven aan den tooren begon het
eerst te verminderen. Wy ontdekten nog eene flikkering, schoon zwakker dan de
voorige op de kapellen, toen 'er een Blixem kwam, gelyk aan de voorgaande; waar
op alles verdween. Er was een vry lange tusschenpoos tusschen deezen laatsten
Blixem, en den daar op volgenden Donderslag.
De oorzaak van dit waarlyk zeldzaam Verschynzel is buiten tegenspraak de
Electriciteit; en de richting, welke wy 't zelve zagen neemen, laat ons niet toe te
twyfelen, dat het van de Aarde na de Wolken zich verhief. Doch waarom ontwikkelde
het zich in een zo groote uitgebreidheid, en hoe verdween het zonder losbarsting?
Zie hier hoe ik denk dat zulks verklaard kan worden.
De Wind, den Regen tegen de muuren des toorens aangedreeven hebbende,
hadt schoone Geleiders vervaardigd. De Electrike stoffe wierd beneden in den grond
opgehoopt, en gereed om zich te verheffen als 'er eenige Negative Wolken kwamen,
volgde deeze spooren van vogtigheid langs de muuren; gekomen tot de hoogte der
kapellen, welker dak in de geheele uitgestrektheid bevogtigd was, moest het zich
eenpaarig verspreiden. Digt by en zelfs op deeze kapellen, zyn verscheide steenen
kolommen van de
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Gothische Bouworde, voorzien met eene menigte punten, die desgelyks bevogtigd
waren. Deeze punten hebben zeker eene groote hoeveelheid Electrike stoffe geloosd;
doch kwam dezelve in nog grooter hoeveelheid van beneden; 't Is, derhalven niet
te verwonderen, dat het Licht in de hoogte by den tooren opklom, welks spitse
gedaante, als mede de Windwyzers, konden dienen om dezelve zonder uitbarsting
in de Wolken te ontlasten. Toen de Electriciteit ophieldt zich in zulk eene groote
menigte uit den grond te verheffen, waren de punten der kolommen op de kapellen
genoeg om dezelve uit te laaten; en dit is de rede waarom het Licht by den tooren
ophieldt, terwyl men 't nog op de kapellen zag.
De Negative Wolk, die deezen overvloed van Electrike stoffe ontving, werd buiten
twyfel Positif; en, indien men veronderstelt, dat zich, niet verre van deeze, eene
andere Negative Wolk bevondt, heeft dezelve zich terstond met eene losbarsting
moeten ontlasten. En dient dit tot verklaaring, waarom 't voorgemelde Verschynzel
eindigde met een Blixem en een Donderslag, die egter van een veel verdere plaats
kwam dan de Kerk Saint Gervais van ons verwyderd was. Ik ben enz.
Falaise, 15 Maart, 1789.

Beantwoording der vraage, of de ys-valeien, in Zwitzerland,
aangroeijen, dan afneemen?
Door William Coxe, M.A.F.R.S. &c.
(Overgenomen uit zyne onlangs uitgegeevene Travels in Switzerland, in a Series
of Letters to WILLIAM MELMOTH, Esq.
‘Te meermaalen hebben wy, in ons Mengelwerk, van de Ys-valeijen in Zwitzerland
gesprooken, die een zo vreemd als verbaazend verschynzel opleveren, en niet min
den onderzoekgraagen Geest des Wysgeers, dan het nieuwsgierig oog des
Reizigers, bezig houden. Onder veelvuldige Vraagen, ten deezen opzigte gedaan,
is deeze: Of de Ys-valeien zich in een staat van Aangroei of Vermindering bevinden?
In de aangeweezene Reizen van COXE, zien wy dit Stuk, waar op door veelen zo
verschillend is gedagt, met de vereischte aandagt
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nagegaan, en met oordeel ontvouwd. Zie hier wat 'er de Wysgeerige Reiziger van
zegt.
***
Wat uwe Vraag betreft: of de Ys-valeien in Zwitzerland aangroeijen, dan asneemen?
Schoon ik by eene voorgaande gelegenheid het van de hand wees, my breed uit
te laaten over een onderwerp, 't geen veel aandagtige opmerking en herhaalde
proefondervindelyke naspeuring vereischte, waagde ik het nogthans eene
aanmerking in 't midden te brengen, die de toevallige aangroei en vermindering der
Ysvaleien scheen te bewyzen, tegen het gevoelen van zommige Wysgeeren, die
beweeren, dat ze altoos in denzelfden staat blyven, en van anderen, die staande
houden, dat ze steeds toeneemen.
De kanten der Ys-valei van Montanvert zyn meest alle met boomen omzet: omtrent
het grondstuk verheft zich een verbaazend verwelfzel van Ys, naby honderd voeten
in de hoogte, onder welke de Arveron met een groot geweld heen stroomt, en veel
waters medevoert. Als wy het Ys naderden, gingen wy door een bosch van
Pynboomen; deeze boomen, die op een kleinen afstand van dit Ys-verwelfzel staan,
zyn omtrent tachtig voeten hoog, en ongetwyfeld zeer oud. Tusschen deezen en
de Ys-valei ziet men boomen van een laater groei, gelyk op te merken is uit derzelver
gedaante en laagte. Andere, nog kleindere, zyn omvergeworpen, en met Ys omkorst.
Er schynt een soort van geregelde afdaaling in den ouderdom deezer boomen van
de hoogste die staan, tot de kleinste die nedergeveld liggen.
Regtmaatig leiden ons deeze vertooningen tot de volgende besluiten. - Dat de
Ys-valei zich eenmaal uitstrekte tot de ry van hooge boomen; dat, by derzelver
trapswyze ontbinding, een aantal boomen opschoot ter plaatze waar dezelve eertyds
bestondt; als mede dat, zints dit tydperk, het Ys weder is toegenomen, en de boomen
van laater tyd heeft om verre gesmeeten, eer dezelve eene aanmerkelyke hoogte
bereikt hadden.
By deeze omstandigheden mag het volgende gevoegd worden. Groote
Granit-steenen vindt men doorgaans op een kleinen afstand van de uitersten der
Ysvalei. Deeze Steenen zyn zeker van de Bergen op het Ys gevallen, en daar in
by den aangroei gebleeven; zy zyn by het ontbinden of
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het zakken van het Ys, 't geen dezelve ondersteunde, in de vlakte nedergestort.
Deeze Steenen, by de Ingezetenen bekend onder den naam van Moraine, vormen
eene soort van rand aan den voet van de Ys-valei, en zyn door het Ys, by den
aangroei, voorwaards geschooven, zy strekken zich uit, zelfs tot de plaats waar de
groote Pynboomen staan.
Naardemaal verscheide Schryvers over Zwitzerland, in tegenstelling van deeze
blyken, getragt hebben te bewyzen, dat Sneeuw en Ys op de Alpen gestadig
toeneemen, zal ik 'er eenige aanmerkingen aan toevoegen, dienende tot versterking
van de tegenovergestelde meening.
De Beneden Ys-valei van Grindelwald was zodanig verminderd zints myne laatste
Reize in den Jaare MDCCLXXVI, dat de plaats welke derzelver uiterste toen besloeg,
in den Jaare MDCCLXXXV, ten minsten vierhonderd schreden van de voorige
verwyderd was. In de Valei van Chamoni, bestonden de Murailles de Glace, de
Ys-muizen, door my beschreeven als den kant vormende van de Ys-valei Boston,
niet meer; en jong geboomte was opgeschooten op plaatzen toen door de Ys-valei
van Montanvert bedekt.
De voorstanders, egter, van den aanwas der Ys-valeien, deeze gebeurtenissen
toestemmende, ontkennen, dat men eenig oordeel konne vellen wegens den staat
der hoogere Gewesten uit het geen in de Valeien gebeurt, waar de Zon het vermogen
heeft om de vrugten der aarde tot rypheid te brengen. Zy beweeren, hoe bespiegeling
en ondervinding beide toonen, dat 'er meer Sneeuw valt, en meer Ys 's jaarlyks in
de Alpen gevormd wordt, dan 'er 's Jaarlyks konne smelten.
Zich op de bespiegeling grondende, beweeren zy, dat de koude, veroorzaakt door
den voorraad van reeds gevormd Ys, 't zelve steeds moet vermeerderen; en wat
de ondervinding aanbelangt, zeggen zy, is het blykbaar, dat, by het geheugen van
't nog leevend Geslacht, door het Ys veele bergen bedekt, veele weiden en
wooningen ten onbruike gemaakt, en veel doorgangen voor altoos gestopt zyn.
Het aangevoerde uit de bespiegeling overweegende, mogen wy aanmerken, dat
de oorzaaken, die tot vermindering van het Ys strekken, niet min kragtig werken,
dan de vermeerdering van Koude, welke verondersteld wordt, den onbepaalden
aanwas te veroorzaaken. Deeze oorzaaken zyn voornaamlyk, Voor eerst, de Regen
en Waterstroom in de min hooge Gewesten. - Ten tweeden, de Uitwaasse-
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ming. - Ten derden, de Nederdaaling van Sneeuw en Ys, zo schielyk vallende als
allengskens zakkende. - Ten vierden, de Hette des Dampkrings. - Ten vyfden, de
warmte des Aardryks zelve.
Voor eerst. De Regen, en daar door veroorzaakte Waterstroom, die geduurende
den Zomer op de laagere Ys-valeien valt, doet niet alleen het Ys ontdooi en, maar
vermeerdert ook de plassen die zich op de oppervlakte verzamelen, gaten uithoolen
en nederdaalen in de klooven, tot welker vorming dezelve medewerkt.
Ten tweeden. De Uitwaasseming is eene nog sterker werkende oorzaak; dewyl
dezelve op alle hoogten en in alle saisoenen haar vermogen oefent.
Ten derden. Komt hier zeer in aanmerking de nederdaaling van Sneeuw en Ys,
en in gevalle dit schielyk en wanneer het langzaam geschiedt. De schielyke
nederdaalingen van bevroozen Sneeuw, door de Inwoonders Avalanches, of
Sneeuwstortingen geheeten, zyn dusdanige Sneeuwbrokken, die, verzagt door de
hette der Zonne, of de warme lugt uit het Zuiden, door derzelver eigene zwaarte
nederploffen, of afgescheurd worden door geweldige Stormwinden, die veelvuldig
in de hoogste Alpen waaijen. Wanneer deeze Sneeuwklompen nedergedaald zyn
in een zagter lugt, worden zy meestal ontbonden, schoon zy zomtyds den invloed
der warmte kunnen wederstaan, en een Ys-valei vormen. Deeze Avalanches vindt
men meest in de hooge Ys-valeien; terwyl het allengskens zakken van het Ys zich
meest bepaalt tot de laagere Ys-valeien, en een al zeer kragtig en werkend middel
is om de opgehoopte klomp te verminderen.
Alle de laagere Ys-valeien rusten op een hellend vlak, zyn boogswyze of hol; ze
worden ondermynd en verzwakt door de beeken, die steeds afvloeijen, zo wel van
de Opper-Ys-valeien, als van derzelver eigene binnen oppervlakte. De natuurlyke
strekking van een zwaar lichaam, in zulken stand, is nederdaalen; en de voortgaande
beweeging wordt vermeerderd naar evenredigheid van de eigene zwaarte en de
meerdere schuinte van het grondstuk. Deeze voortgaande beweeging, die, schoon
ongemerkt, nogthans allengskens en eenpaarig werkt, voert het Ys in de bebouwde
vlakten en valeien, waar de Zon de veldvrugten doet rypen, en noodzaaklyk een
perk gesteld wordt aan de verdere toeneeming van het Ys.
Indien gy een Proeve begeert van deeze ongemerkte ne-
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derdaaling, het antwoord is gereed. Het kan opgemaakt worden uit de reeds
bygebragte stukken: naamlyk uit de Boomen, die nu en dan door het Ys in deszelfs
voortgang zyn omvergeschooven, en de Steenen aan den bodem der laagere
Ys-valeien. Deeze Steenen, gelyk zynde aan die van 't gebergte der Opper-Alpen,
en geheel verschillende van die der Rotzen beneden, moeten door het Ys, en
deszelfs nederdaaling van de Opper-Ys-valeien, medegevoerd zyn.
Ten vierden. De Hette des Dampkrings of de kragt der Zonnestraalen op de boven
oppervlakte der Ys-valeien is te blykbaar om eenig bewys te vorderen, zelfs voor
de zodanigen die nooit de Alpen betreden hebben. - Dan eene andere oorzaak van
dooi, ontleend van de Hette des Dampkrings, welke niet verwagt zal worden door
de zodanigen die nimmer deeze Ys-gewesten bezogten, is de warmte der Winden,
die, zo wel by nagt als by dag, in de Opper-Ys-valeien, niet min dan in de laagere
waaijen. Deeze warme Winden zyn zo gemeen in deeze Streeken, dat ik nimmer
een Ys-valei doortrok, zonder, in eenige byzondere standen, eene warmte te
gevoelen, gelyk aan die van een warm bad.
Ten vyfden. Maar dewyl deeze twee oorzaaken alleen in den Zomer werken, en
de Zonnestraalen geen genoegzaame kragt baaren in de hoogste gedeelten, moeten
wy de toevlugt neemen tot de warmte des Aardryks zelve, die de grootste en sterkste
oorzaak schynt te weezen om eene onbepaalde vermeerdering van Ys en Sneeuw
te voorkomen. Deeze warmte des Aardryks, door eenige Wysgeeren de inwendige
Hette der Aarde geheeten, is altoos boven het Vriespunt, gelyk blykt uit de Hette
der bronnen, die uit 's Aardryks ingewanden voortkomen. In den Winter, derhalven,
of in die hooge Gewesten des Aardbodems, waar de Koude doorgaans beneden
het Vriespunt is, kan de grond, wanneer dezelve slegts overdekt is met een dunne
Sneeuwlaage, tot zo verre door den invloed der buitenlugt, tot eene zekere diepte
bekoeld worden, dat dezelve niet in staat is om eenig deel van de opleggende
Sneeuw te ontbinden. Maar, wanneer de menigte van Sneeuw genoegzaame dikte
heeft om de oppervlakte van den grond te beschutten tegen de uitwerkzelen van
de koude des Dampkrings, zal de warmte des Aardryks, die altoos boven het
Vriespunt is, genoegzaam weezen om de deelen der Sneeuw, die de oppervlakte
raa-
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ken, te doen smelten, en een gestaadige Dooi te veroorzaaken, die den voorraad
verschaft van 't water, 't welk, in alle Saisoenen van de Opper- en Laager-Ys-valeien
afstroomt.
Wat het bewys, uit de Ondervinding ontleend, aanbeangt, is het genoegzaam
voldoende aan te merken, dat, daar ik de gebeurtenissen toestaa, welke den
voortgang van het Ys bewyzen, hier uit geenzins volgt, dat de menigte steeds
toeneemt. Want de Voorstanders van dit gevoelen slaan, terwyl zy nauwkeurig de
Plaatzen optellen, door het Ys overweldigd, geen agt op die Plaatzen, welke niet
min talryk zyn, van welke het Ys geweeken is. - Geduurende myn laatste reize door
de Alpen, stelde ik dit betwiste punt my voor, als een byzonder voorwerp myner
naspeuringe. En by de Jaagers des navraag doende, als mede by andere Persoonen,
die zich veel in de Alpen onthouden, waren zy voor 't meerder gedeelte van begrip,
dat de verzameling van Ys en Sneeuw, zelfs in de hoogste Gewesten, zich geenszins
in een staat van geduurige vermeerdering bevondt: doch wel, dat daar dezelve op
eenige plaatzen toe-, ze op andere afnam; en dat, door elkander gerekend, die
voorraad bykans dezelfde was.

Aanmerkingen, de wilden van Noord-America betreffende, door
dr. B. Franklin.
De Indiaanen, in Noord-America, zyn in hunne Jeugd Jaagers en Krygshelden; in
hunnen bejaarden dag, Raadslieden; want hunne geheele Regeering bestaat in de
beraadslagingen der Wyzen; 'er is geen geweld, daar zyn geene Gevangenissen,
geene Gerechtsdienaars om tot gehoorzaamheid te dwingen, of straffen aan te
doen. Hierom leggen zy zich doorgaans op de Redenkunst toe; de beste Spreeker
den meesten invloed in den Raad hebbende. - De Indiaansche Vrouwen bearbeiden
den grond, bereiden het voedzel, kweeken de Kinderen op, ook bewaaren zy de
geschiedenis der openbaare Bedryven, en handreiken ze aan de Nakomelingschap
over. Deeze bezigheden van Mannen en Vrouwen houdt men voor natuurlyk en
loflyk. Weinige Kunstbehoeften hebbende, schiet hun veel tyds over, om door
verkeering en gesprekken kundigheden op te doen. Onze arbeidzaame wyze van
leven, vergeleeken by
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de hunne, agten zy slaafsch en laag, en de geleerdheid, waar op wy ons zo veel
laaten voorstaan, houden zy voor beuzelagtig en overtollig.
Veelmaalen in de gelegenheid zynde, om openbaare Raadsvergaderingen te
houden, hebben zy daar in geleerd goede orde en welvoegelykheid in agt te neemen.
De Oudste lieden zitten in den voorsten rang, de Krygshelden in den tweeden, de
Vrouwen en Kinderen in den achtersten. Het werk der Vrouwen bestaat in nauwkeurig
kennis te neemen van 't geen 'er gebeurt, en dit in haar geheugen te prenten, want
zy schryven niet; alles vertellen zy aan haare Kinderen. Zy zyn de Aantekeningen
van den Raad, en zy bewaaren de overleveringen der bedingen in Verdragen, een
honderd jaaren geleden gemaakt: die wy, met onze geschreevene vergelykende,
altoos nauwkeurig bevinden. - Hy, die begeert te spreeken, staat op. De overigen
bewaaren een diep stilzwygen. Als hy uitgesprooken heeft, en is gaan nederzitten,
laaten zy hem vyf of zes minuuten bedenkens over, of hy ten oogmerk gehad hadt,
nog iets te zeggen, of 'er iets by te voegen, wanneer hy weder mag opstaan en het
uitbrengen. Een ander in de reden te vallen, zelfs in gemeenzaame gesprekken,
wordt hoogst onvoeglyk gekeurd.
De beschaafdheid van deeze Wilden, in de Verkeering, gaat, in de daad, zeer
verre: dewyl deeze hun niet toelaat de waarheid van 't geen in hunne
tegenwoordigheid beweerd is, tegen te spreeken, of te lochenen. Hier door 't is
waar, vermyden zy geschillen; doch het maakt het bezwaarlyk hunne meening te
weeten of te ontdekken, welk een indruk het gesprookene gemaakt heeft. De
Zendelingen, die gepoogd hebben, hun tot het Christlyk Geloove over te haalen,
klaagen hierover als een der grootste zwaarigheden, in het werk hunner Zendingen.
De Indiaanen hooren, met geduld, de Waarheden van het Euangelie voor hun
verklaaren, en geeven hunne gewoone tekens van toestemming en goedkeuring;
men zou denken dat zy ten vollen overtuigd waren. Doch dit is in 't geheel 't geval
met. 't Is enkel beleefdheid.
Wanneer iemand hunner in onze Steden komt, is ons Volk gereed zich rondsom
hem te vervoegen, met verwondering op hem te staaren, en te belemmeren als zy
verkiezen alleen te weezen; dit houden zy voor een groote onbe eefdheid, en het
uitwerkzel van gebrek aan onderwys in de regelen eener goede Opvoeding. ‘Wy
heb-
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ben,’ zeggen zy ‘zo veel nieuwsgierigheid als gy, en wanneer gy in onze
woonplaatzen komt, wenschen wy ook na gelegenheden om u te zien; doch, ten
dien einde, verschuilen wy ons agter de haagen, waar gy langs moet, en dringen
ons nimmer in uw gezelschap.’
Hunne wyze om in elkanders Woonstede te komen, heeft ook haare regels. Men
agt het onbeleefd, voor reizende Vreemdelingen, onverhoeds in eene plaats te
komen, zonder kennis van hunne aankomst te geeven. Hierom is het, dat zy, zo ras
zy binnen het bereik komen, van de plaats te kunnen beroepen, staan blyven, en
een schreeuw geeven; daar blyvende tot zy verzogt worden in te treeden. Twee
Oude Mannen verschynen gewoonlyk buiten, om den Vreemdeling binnen te
geleiden. In elk Dorp is een ledig huis, het Huis der Vreemdelingen geheeten. Hier
worden zy gebragt, terwyl de twee Oude Lieden rond gaan van hut tot hut, de
Inwoonders berigtende, dat 'er Vreemdelingen gekomen zyn, waarschynlyk hongerig
en vermoeid; elk zendt van zyn voorraad wat hy te missen heeft, en huiden om op
te rusten. Wanneer de Reizigers zich ververscht hebben, brengt men hun pypen
en tabak, en dan eerst begint het onderhoud met de vraagen, wie zy zyn? Waar zy
heen moeten? Wat nieuws 'er is? enz. Het eindigt doorgaans met
dienstaanbiedingen, of de Vreemdelingen Wegwyzers noedig hebben, of eenige
andere behoeften op reis, en niets wordt voor het onthaal gevraagd.
Dezelfde Gastvryheid, onder hun voor een Hoosddeugd gerekend, wordt betragt
door byzondere Persoonen; van welke CONRAD WEISER, onze Tolk, my het volgende
voorbeeld bybragt. Hy was genaturaliseerd onder de Zes Volken, en sprak de
Mohocksche Taal zeer goed. Door het Land der Indiaanen trekkende, om een
boodschap van onzen Landvoogd na den Raad te Onondaga te brengen, ging hy
in de wooning van CANASSETEGO, een oude Kennis, die hem omhelsde,
beesten-huiden spreidde om op te zitten; hem eenige gekookte boonen en vleesch
om te eeten, en rum, met water gemengd, om te drinken, voorzettende. Zich wel
ververscht hebbende, ontstak hy zyn pyp, en CANASSETEGO begon met hem een
onderhoud, vraagende hoe hy gevaaren hadt in de menigte van jaaren, zints zy
elkander gezien hadden? Van waar hy kwam? Wat hem thans tot reizen bewoog,
enz.? - CONRAD beantwoordde alle deeze vraagen; en wanneer het gesprek
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begon te verslauwen, zeide de Indiaan, om het aan den gang te houden: ‘CONRAD,
gy hebt lang onder de Blanken geleefd, en kent zeker hunne gebruiken. Ik was nu
en dan te Albany, en heb waargenomen, dat zy, ééns in de zeven dagen, hunne
winkels sluiten, en allen vergaderen in een groot Gebouw. Wat doen zy daar?’ - Zy
komen, antwoordde CONRAD, zamen, om goede dingen te hooren, en te leeren. ‘Ik twysel niet,’ zeide de Indiaan, ‘dat zy u dit vertellen: zy hebben my 't zelfde gezegd;
doch ik twyfel aan de waarheid van 't geen zy zeggen, en zal 'er u myne redenen
voor opgeeven. Onlangs ging ik na Albany om myne Huiden te verkoopen, en andere
goederen in stede te koopen. Gy weet, ik handelde doorgaans met HANS HANSON;
doch toen bekroop my de lust om het by eenige andere Kooplieden te beproeven.
Nogthans ging ik eerst na HANS, en vroeg hem hoe veel hy voor Bever wilde geeven.
Hy betuigde niet meer dan vier Schellingen voor een pond te kunnen besteeden;
maar, voegde hy 'er nevens, ik kan thans over geen zaaken spreeken, het is de dag
dat wy zamen vergaderen om goede dingen te leeren, en ik ga na de Vergadering;
Zo, dagt ik by my zelven, nadien ik op deezen dag toch geen zaaken kan verrigten,
mag ik ook eens na de Vergadering gaan, en ik ging met hem heen. Daar stondt
een Man in 't zwart, en begon tot het Volk zeer ernstig te spreeken. Ik verstond niet
wat hy zeide: doch bemerkende dat hy my en HANSON sterk aankeek, verbeeldde
ik my dat hy boos was, om dat hy my daar zag. Ik ging 'er uit, zette my by de
Vergaderplaats neer, sloeg vuur, en ontstak myn pyp, wagtende tot dat de
Vergadering zou eindigen. Ik dagt ook dat de Man iets van de Bever gesprooken
hadt, en dagt dat deeze het onderhoud in hunne Vergadering uitmaakte.
Toen de Vergadering uitging, vervoegde ik my by myn Koopman; zeggende: wel
HANS, ik hoop gy hebt beslooten my meer dan vier Schellingen voor 't pond te geeven.
- Neen, zeide hy, ik kan zo veel niet geeven, en niet meer dan drie Schellingen, en
zes Stuivers. Ik sprak met verscheide andere Kooplieden, doch zy zongen allen
denzelfden zang, drie Schellingen en zes Stuivers, drie Schellingen en zes Stuivers.
Dit bevestigde my in myn gevoelen, dat myn vermoeden gegrond was; en dat, wat
zy ook voorwenden van te vergaderen
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om goede dingen te leeren, het eigenlyk oogmerk was het raadpleegen, hoe zy de
Indiaanen in den prys van de Bever zouden bedriegen. Bedenk u, een weinig,
CONRAD, en gy zult van myn gevoelen weezen. Indien zy zo dikwyls vergaderen om
goede dingen te hooren, zouden zy 'er zeker wat van mede draagen. Doch zy blyven
onkundig. Gy kent onze gewoone wyze van doen. Indien een Blanke, door onze
landstreeken reizende, in een onzer Hutten komt, behandelen wy allen hem, gelyk
ik u behandel. Is hy nat, wy droogen hem, is hy kond, wy stooken vuur, laaten hem
aan spys noch drank ontbreeken, wy spreiden zagte vellen, op dat hy 'er op ruste
(*)
en slaape; en vraagen 'er niets voor . - Maar, wanneer ik in het Huis van een Blanken
te Albany kom, om Spys en Drank, zy zeggen, waar is uw Geld? Heb ik het niet,
het zeggen is, Vertrek Indiaansche Hond! - Gy ziet, zy hebben nog niet geleerd die
kleine goede dingen, om, in welke onderweezen te worden, wy geene
Vergaderplaatzen behoeven, dewyl onze Moeders ze ons leerden toen wy Kinderen
waren; 't is, derhalven, onmogelyk, dat hunne Vergaderingen, gelyk zy zeggen,
aangelegd zyn tot een dergelyk oogmerk, of dusdanig eene uitwerking hebben; zy
dienen alleen, om te leeren hoe de Indiaanen omtrent den prys van den Bever te
bedriegen.

(*)

't Is opmerkenswaardig, dat, in alle eeuwen, en in alle landen, de Gastvryheid eene Hoofddeugd
is by de zodanigen, die de Beschaasde Volken met den naam van Barbaaren bestempelen.
De Grieken roemden de Scythen deswegens; de Saraceenen bezaten dezelve in eene hooge
maate, en zy is, tot den dag van heden, de heerschende hoofddeugd der zwervende Arabieren.
Apostel PAULUS betuigt ook in het verhaal zyner Reize, de schipbreuk op het Eiland Melite
vermeldende ‘De Barbaaren beweezen ons geene gemeene Vriendlykheid; want een groot
vuur ontstooken hebbende, namen zy ons allen in, om den regen die over ons kwam, en om
de koude. HANDEL. XXVIII: 2.’

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

171

Berigt, wegens de tooneel-vertooningen by de inboorlingen van
Amrica oudtyds, en van die der Zuidzee Eilanden, in onze dagen.
(Ontleend uit de Storia critica de Teatri antichi e moderni, door PIETRO NAPOLI
SIGNORELLI.)
Drie Eeuwen geleden vondt men de Beginzels van het Tooneel in America, en heeft
men ze, ten onzen tyde, op de Eilanden in de Zuidzee aangetrossen, schoon ik niet
kan denken, dat zy zich op eene zeer hoog klimmende oudheid kunnen beroemen.
Wanneer de Spanjaarden in 't Land der Mexicaanen vielen, hadden deezen zekere
Pantomime, Gemaskerde Danssen, door hun Mitra geheeten. De Edelen en de
Burgers dansten, zongen, dronken, alles ging choorsgewyze toe.
De Republikeinen van Tlascala hadden, zo veel men kan gissen, iets geregelders.
En in 't algemeen vondt men by de halfwilde Stammen, Pantomim-vertooning van
Veldslagen, Krygslisten, Zegepraalen, en Oorlogs-wreedheden, en de Speelders
drukten zo veel waarheids uit, waren zo vol vuurs, en ingenomen met de
Persoonadie, welke zy verbeeldden, dat de Europische aanschouwers daar voor
schrikten.
By de Peruviaanen, die niet geheel van smaak in Weetenschappen en Kunsten
ontbloot waren, hadt men Dichters, onder den naam van Haravee bekend, waar
van eenige stukken overig zyn, en te Cusco vierden zy Feesten, welke veel
overeenkomst hadden, met die der oude Grieken, by hunne plegtige
Volksvergaderingen. Men weet, of meent te weeten, dat eene soort van Wysgeerige
Dichters, Amauti genaamd, aldaar ook Toneel-fabelen hadden uitgevonden, in welke
de Prinssen en de Hoofden des Volks speelden.
De Spanjaarden hebben, van hunne aankomst in die ongelukkige Landen af, alles
verwoest; maar op de plaats, waar de Mexicaansche Familien zich in de grootste
menigte begeeven hebben, Chiapa de los Indios, bewaart men nog veele
Voorvadetlyke gebruiken. Zy vervaardigen Schilderyen en Stossen van Vederen,
een oud Mexicaansch Handwerk, 't geen men hun nooit heeft kunnen nadoen. Zy
speelen veele der Spaansche Spelen naa; houden Spiegel-
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scheepsgevegten in den breeden Stroom, die voorby de Stad vloeit. Zy vervaardigen
houten Kasteelen, welke zy met geschilderd doek bekleeden, die aangevallen en
verdeedigd worden; zy schilderen, danssen, speelen muzyk, en hebben
Schouwtooneelen. - De Peruviaanen neemen, op zekere dagen des Jaars, hunne
oude wyze van zich te kleeden, aan, en draagen op de straaten de afbeeldingen
van Zon en Maan om. Zomtyds vertoonen zy Schouwspelen, en bovenal een
Treurspel, verbeeldende den dood van hun laatsten Inca ATAUALPA. Deeze vertooning
ontroert dermaate de gemoederen der aanschouweren, dat zy traanen storten, en
zomtyds tot zulk een woede overslaan, dat het wonder is hoe veele Spanjaarden
'er de slachtoslers niet van geworden zyn.
De beroemde Zeeheld COOK, en diens Tochtgenooten de Heeren BANKS en
SOLANDER, zagen te Olitea een Tooneelballet uitvoeren, niet ongelyk aan die wy zo
menigmaal op onze Theaters zien. Twee benden Danssers, door de kleur hunner
kleeding onderscheiden, verbeeldden Dienstboden en Dieven. De Heer liet in de
bewaaring zyner Dienstboden een korf met vrugten gevuld; de Dieven zogten, al
danssende, verscheide standen aanneemende, de korf weg te neemen; de
Dienstboden verdubbelden hunne aandagt om dezelve te bewaaren, en den Diefstal
te beletten. Eindelyk gingen zy slaapen by den korf, aan bunne zorge toevertrouwd.
De Dieven bedienden zich van dit oogenblik, maakten 'er zich meester van, en
dansten, weggaande, een vrolyken dans. De Dienstboden, ontwaakt door het gerugt,
bemerkten de dievery, en dansten met alle tekenen van droefheid en wanhoop. Dit alles is niet anders dan een Pantomime op het Tooneel, zeer gemeen in de
daad; doch 't welk eenig denkbeeld van een Theater veronderstelt, by een Volk,
waar men 't zelve aantreft.

Een hoogst veragtenswaardig character van eenen staatkundigen.
(Uit het Engelsch.)
JOHN, Graaf GRANVILLE, een der uitsteekendste Redenaaren en Staatslieden onder
de laatstvoorgaande Regeering, behoorde tot die Politieken, die den Godsdienst
aan den Staat onderwer-
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pen. Het Koningryk van CHRISTUS te beschouwen, als een Koningryk, asgescheiden
van dat deezer Wereld, dagt hem ongerymd. In tegendeel beweerde hy, dat het
Christendom met het Burgerlyk Staatsbestuur vereenigd is, als zand met kalk, die
ieder op zichzelven geen goede metzelkalk maaken. - Waar hy zich verbeeldde,
dat het Staatsbelang nadeel zou lyden by het Christendom, was hy 'er tegen, dat
het geleerd zou worden. Hy hoopte daarom nooit te zien, dat onze Negers in America
tot den Christlyken Godsdienst bekeerd wierden: dewyl hy dagt, dat zy dan min
arbeidzaame Slaaven zouden weezen. - Volgens 't zelfde beginzel, was hy tegen
alle poogmgen om de Americaansche Wilden te bekeeren. Door den Christen
Godsdienst te leeren, zouden zy kennis aan de Letteren krygen, en bedrevenheid
in Kunsten daar van het gevolg zynde, zouden zy te vreeslyker voor de
Volkplantingen worden. - Op denzelfden trant voort redenkavelende, wenschte Lord
GRANVILLE, dat de Paus nooit Protestantsch mogt worden; dat zou den Vischbandel
grootlyks benadeelen. - Blyde ook was hy, dat de Geestlykheid na de Volkplantingen
onkundige en zedelooze Knaapen, tot het verkondigen van den Godsdienst, zondt;
dewyl zy dien invloed niet konden hebben op de Inwoonderen, welken wyzer en
beter Mannen gewis zouden maaken, en die deezen invloed zouden aanwenden,
om de Planters met een Geest van Onashangelykheid van het Moederland te
vervullen. - Hy verklaarde zich sterk tegen het zenden van Bisschoppen na America.
Deezen dagt hy, zouden zich bevlytigen om de onderscheide Seeten tot ééne
Geloofsbelydenis te brengen: terwyl de zekerheid van de afhangelykheid der
Bewoonderen van dat Werelddeel, naar zyn begrip, afhing van derzelver onderlinge
verdeeldheden. - Desgelyks betoonde hy zich een vyand van de bevordering onzer
Volkplantingen in Geleerdheid. Deeze zou, was zyn taal, de Jeugd geheel astrekken
van den Handel, vervullen met bespiegelende begrippen van Staatsbestuur en
Vryheid, en beletten, dat de Zoons van vermogende Planters ter opvoedinge
gezonden werden na Engeland, waar zy eene liefde tot dat Ryk kreegen, en als zy
oud werden te rug keeren, en zich daar nederzetten tot groote vermeerdering van
onzen rykdom. - Zelfs binnen 's Lands, was hy tegen het opregten van Leesschoolen,
hy was 'er voor, dat het gemeene Volk geen leezen leerde, ten emde zy op niets
anders mogten denken, dan om den Ploeg en hunne andere laage Beroepen.
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Zedelyke bedenkingen.
Hoe onvolkomen zyn onze kundigheden! - Hoe bekrompen is des menschen
Verstand in deze beneden gewesten; zelfs dat van de verlichtsten der Stervelingen.
- Dan hoe opgeklaard zal het verstand wezen der genen, die God in
onverderfelykheid liefhebben. - Hier kennen wy maar ten deele. Maar, van God
gehefd, zullen wy, aan de overzyde van de doods Jordaan, een verlichter kennis,
eene Hemelsche Wysheid, ontvangen. Met die glorieryke hoope immers, worden
wy geduurig vervrolykt, dat wy, in een toekomstig tydperk onzes bestaans, in dat
tydperk, 't geen eenen aanvang neemt, als dit tydelyke is afgeloopen, dat wy dan
onzen God, onzen oneindigen Maker, volkomen zullen kennen; dat is, zo volkomen
zullen kennen, als bepaalde Wezens Hem kennen kunnen. - Dat wy dan God vuurig
zullen beminnen, en naar mate onze kundigheden hier in toenemen; dat dan onze
Liefde zal worden aangevuurd - zo - zo sterk, dat wy ons in eene zekere, in eene
zegepralende, wyze, eeuwig in God verblyden zullen.
Welke verbazende Wonderen ontdekken wy niet in alle Gods werken; wanneer
wy slegts de moeite nemen, om onze aandagt zodanig op dezelve te bepalen, dat
wy door de uitwendige schors tot in derzelver binnenste indringen; dan straalt 'er
eene onnaspeurelyke Wysheid van al het geschapene af; eene diepte van Wysheid,
die onze kennisse te boven gaat. - Waar vind men als dan een einde? Onze
verwondering ryst al hooger en hooger, hoe meer wy de werken der natuur
onderzoeken. - Wy vinden geen einde aan de onafmetelvke Wysheid en Almagt
des Grooten Formeerders. - Welk eene orde, welke eene juiste schikking in de
deelen van 't geheel! Welk een schoon maakzel is ieder afzonderlyk deel, en hoe
juist geschikt, om, met anderen verbonden, een volkomen geheel uit maken! - Door
eene onnagaanbare Wysheid word derzelver nette maat van beweging afgeperkt,
en bepaald; medegedeeld aan alle de byzondere deelen, en deeltjes, die zich als
tot in het oneindige uitstrekken, en in zo eene synheid uitloopen, dat zy de
allernaukeurigste waarnemingen ontsnappen. - De juiste geschiktheid van ieder
deeltje, de gepastheid der Lighamen door dezelve gevormd. Alles, wat onze aandagt
bezig houd, wekt gestadig onze verbazing, en houd onze verwondering geduurig
gaande, 't zy Menschen, 't zy beesten, 't zy gedierten, planten of kruiden, - alle
leveren zy verbazende wonderen, onbegrypelyke schoonheden, op. - De byzondere
eigenschappen, de nuttige einden en gebruiken waar toe ze geschikt zyn; - de
byzondere oogmerken, waar ze toe dienen; en de betrekkin-
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gen in welke zy tot elkander staan, om Lighamen te vormen, en deze al te zamen,
om het verbazend gewrogt van oneindige Almagt, het Geheel-al, uit te maken. - ô!
Oneindige diepte van Wysheid! - Wie der Stervelingen zal dezelve doorgronden? Groot, oneindig groot, zyn Uwe Werken, ô God! Gy hebt ze alle met Wysheid
gemaakt, en de gantsche aarde is vol van Uwe Heerlykherd!
Na dit Leven, in de toekomstige wereld, zal de mensch gewis eene verbazende
verandering ondergaan: - dit verderselyke zal het onverderselyke, dit sterselyke het
onsterfelyke, aandoen. Dan, ten aanzien der wezentlyke vermogens van den mensch,
zal in zo ver geene verandering geschieden, dat ze in aart en natuur zullen
verschillen, van 's menschen vermogens hier op aarde; want deze zullen niet
veranderd; maar vermeerderd worden, en een meerderen trap van volmaaktheid
verkrygen. Het verstand, by voorbeeld, zal verlicht worden, en hier door zal de
mensch meer en meer inzien krygen in de oneindige deugden en volmaaktheden
van God; en toenemen in kennisse tot de eindelooze volmaaktheid. Nimmer zal
hem des nieuwe stof ontbreken tot eenen staat van eindelooze, van euwige,
gelukzaligheden.
Wie in een Opperwezen gelooft, kan zich het zelve niet anders voorstellen dan
oneindig in alle zyne deugden en volmaaktheden. Een Wezen tog, dat boven alle
Wezens verheven is, van welke alle andere wezens ashangen, en dat derhalven
aan al de natuur het bestaan geschonken heest, kan gewis niet anders, dan oneindig
zyn, niet minder dan in alle zyne volmaaktheden volkomen. - De Rede leert ons, en
verzekert ons aangaande Gods Natuur, terwyl de Heilige Schrift het op de
allernadrukkelykste wyze bevestigt, dat God is euwig, zonder eenig begin, bestaande
uit en van zich zelven, zonder dat dit bestaan afhangt van iets buiten zich - dat zyne
natuur is Onstoffelyk, en bygevolg ongetermineerd, zonder eenige beperking;
Geestelyk, en niet uit bepaalde deelen zamengesteld; - Almagtig, en dus van geen
Wezen buiten zich afhankelyk; - Onemdig in Wysheid, en daarom Alwetend;
Alomtegenswoordig, en dus nergens uitgesloten; - Volmaakt Wys. daarom niet
falende in eenig ding; - Volmaakt Heilig, en dus afgescheiden van alle besmetting,
hatende het kwade; - Volmaakt Rechtvaardig, en daarom ten uitersten afkeerig van
alle verkeerdheden en onregt; - Volmaakt Goed, en dus de volle, de onleegbre bron
van alle gelukzaligheid voor redemagtige Wezens; - de eenige Oorzaak van alles
wat bestaat, waarom al het Geschapene ook ten eenemaal van Hem afhangelyk
is. - Met één woord, voor eindige Verstanden onbegrypelyk. - Oneindig - volkomen
in alle zyne Volmaaktheden, en in zich zelven volmaakt gelukzalig.
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Dat het Zedelyk Goed en Kwaad niet willekeurig zyn, en alleen zodanig zouden
wezen, om dat God het zo wil; en ze geheel anders zouden kunnen zyn, indien God
anders gewild hadde; blykt uit de Natuur van God zelve. - Gode, by voorbeeld, is
niets onmogelyk. - Hy vermag alle dingen. - Zulks leert de Rede, en de Heilige Schrift
bevestigt het. - Dan dit is echter zo niet te verstaan, als of de Almagtige
tegenstrydigheden konde werken. Want door zulk eene Stelling zou men God in
zyne Magt te kort doen, hem tegenstrydige dingen doen uitvoeren, de orde van alles
omkeeren, en alles in de uiterste wanorde brengen. - God zou in een Niet-God
veranderen - het geen even zo onmogelyk is, als dat een zaak op een en het zelfde
oogenblik kan bestaan en niet bestaan. - Zou het, by voorbeeld, een Vermogen in
God zyn, te kunnen Liegen, de Waarheid in onwaarheid te veranderen, en te haten?
de deugd te verdoemen, en de ondeugd te beloonen? God kan het goede niet haten
en het kwade beminnen, om dat zulks aanloopt tegen Zyne natuur zelve, en om dat
Hy alleen het Hoogste Goed is. - Dus, om dat Hy zelve het Hoogste Goed is, kan
God waarlyk niet anders dan het Goede verkiezen, en het Kwade verwerpen; niet
uit eene onvaste Willekeur, maar uit de overeenkomst van Zyne eigen Heilige Natuur.
Het Schepzel kan nimmer zynen Schepper volmaakt gelyk worden; het Almagtig
Opperwezen regelt Zyne Magt door eene ondoorgronderyke Wysheid, en volgens
den aart der dingen. - Hy werkt al wat Hy wil: maar wil niets, dan 't geen goed en
redelyk is. Dus blykt klaar, dat Geed en Kwaad, natuurlyk onderscheiden, en
geenzins Willekeurig zyn.
De Almagtige Schepper heeft ontwyffelbaar, in het voortbrengen van 't Geheel-al,
ten oogmerke gehad, de Wezens, daarin voorkomende, zo gelukkig te maken, als
met Zyne Alwyze oogmerken overeenkwam; inzonderheid grypt dit plaats omtrent
Zyne redemagtige Wezens; daarvan heeft Hy 'er geen eenen ter euwige
rampzaligheid geschapen. - Dat niet alle menschen gelukkig, maar zommigen
ongelukkig, worden, is niet Gode, maar den mensch zelven te wyten. - De Groote
Schepper, de Oneindige Formeerder van alles, kan niet anders dan het algemeen
welzyn onder het oog houden, het algemeen welzyn bedoelen - de Orde der dingen
bewaren, die eeuwigduurende Orde, welke vordert dat de deelen ondergeschikt
blyven aan hun geheel. - En dit kan dikwils niet bereikt worden zonder eene
schynbare onvolkomenheid, zonder dat eenigen door ongeluk getroffen worden.
C. V.D. G.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Ophelderende aanmerkingen, over den inhoud en den schryver,
van het boek der Regteren; als mede wegens de nuttigheden van
dit bybelboek en toelichtingen omtrent de tydrekenkunde daarin
gevolgd.
(Ontleend uit de Preface sur le Livre des Juges par CHARLES CHAIS.) Ten Vervolge
(*)
van de Ophelderende Aanmerkingen over het Regterampt by de Israehten .
Het Boek der Regteren bevat, eigenlyk gesprooken, drie Deelen. - Voor I. Eene
Inleiding tot de Geschiedenis der doorlugtige Volkshoofden van GODS Volk, om
eenig denkbeeld te geeven van dat Volk, naa den dood van JOSUA tot OTHNIEL, den
(†)
Eersten der Regteren . - Ten II. De Geschiedenis der Regteren; welke eigenlyk het
(‡)
Lichaam des Werks uitmaakt . - en Ten III. een Aanhangzel, geschikt om de
gedagtenis te herroepen van eenige gewigtige voorvallen, die gemaklyk in de
(§)
(⁂)
Inleiding konden geplaatst worden , schoon ze tot dat zelfde Tydperk behoorden .
Niet dan gissender wyze, is de Schryver van het Boek der Regteren bekend.
Eenigen eigenen het toe aan de Regteren zelve, en willen, dat ieder hunner de
Geschiedenis van 't geen 'er onder zyne Regeering voorviel, zou opgetekend
(⁂⁂)
hebben . Anderen willen, dat ESDRA het

(*)
(†)
(‡)
(§)
(⁂)
(⁂⁂)

Zie het voorige Deel, bl. 503.
Hoofdst. I. II. III. 1-8.
Hoofdst. III. 9 enz. - XVI.
LIGHTFOOT geeft Oper. Tom. I. p. 45, eenige gissingen op, wegens het oogmerk van dit
Aanhangzel; doch zy hebben meer scherpzinnigheids dan bondigheids.
Hoofdst. XIX-XXI.
Zie CLER. Diss. de Script. Lib. Hist. V.T.
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zamengesteld, of in orde gebragt heeft; maar het algemeenst heerschend gevoelen
(*)
onder de Jooden en Christenen is, dat SAMUEL 't zelve schreef. Om zich ten vollen
overtuigd te houden, dat dit Boek het voortbrengzel is van één en dezelfde pen,
schynt het genoegzaam, het oog te vestigen op het 10 vs., en eenige volgende van
het II Hoofdstuk, waar de Schryver een denkbeeld geeft van 't geheele Boek.
Daarenboven bespeurt men ten klaarsten, dat de Opsteller leefde op een tyd,
(†)
wanneer de Jebusiten nog meesters van Jerusalem waren , en, by gevolge, vóór
(‡)
de Regeering van DAVID . Eindelyk blykt het ten vollen, dat het Gemeenebest van
Israel toen geregeerd werd door eenen Koning; dewyl de Geschiedschryver zo
dikmaals zegt, dat men op dien tyd, van welken hy spreekt, geen Koning in Israel
(§)
hadt ; eene aanmerking, die in den geest van geen Mensch kon opkomen, vóór
de vestiging van de Monarchie, vóór dat zelfs de Israeliten het in den zin gekreegen
hadden van den HEERE eenen Koning te vraagen. Van den anderen kant valt 'er
geen twyfel aan, of het Boek der Regteren is vóór de Boeken van SAMUEL
geschreeven; dan naardemaal men in dezelve uitdruklyk gewag gemaakt vindt van
(⁂)
de Verlossingen door verscheide Regteren te wege gebragt , alsmede van den
(⁂⁂)
dood van ABMIMELECH des Zoons GIDEONS, gedood door Tebetz , volgens het
(⁂⁂⁂)
verhaal REGTEREN IX. 53
.
Men brengt hier tegen in 't midden, dat, in het XVIII Hoofdst. vs. 30, gezegd wordt,
dat de Daniten te Dan, een gesneeden Beeld oprigtten, en het diende tot den dag
toe, dat het Land gevanglyk werd weggevoerd; 't geen men verstaat van de
(⁂⁂⁂⁂)
Babylonische Gevangenis, of die der tien Stammen
, en waar uit men besluit,
dat SAMUEL de Schryver van het Boek der Regteren niet heeft kunnen

(*)
(†)
(‡)
(§)
(⁂)
(⁂⁂)
(⁂⁂⁂)
(⁂⁂⁂⁂)

Dus dagten KIMCHI, ABARBANEL, en de Talmudisten in Bava Bathra, Cap. I.
REGT. I. 21.
2 SAM. V. 4.
REGT. XVII. 6. XVIII. 1. 31. XXI. 25.
1 SAM. XII. 9. 10. 11.
2 SAM. XI. 21.
Zie PATRIK, PYLE, WELLS, HENRY.
Dit is het gevoelen van CLERICUS, Dissert. de Script. Lib. Hist.
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weezen. Doch men heeft het volgende vs. slegts te leezen om overtuigd te worden,
dat het Afgodsbeeld te Dan daar niet langer bleef, dan dat het Huis GODS te Silo
was; zo dat het geen in 't 30 vs. van de Gevangenis gezegd wordt, op geene andere
kan doelen, dan op die der Arke door de Philistynen weggevoerd; eene gebeurtenis
(*)
door SAMUEL in zyn eerste Boek beschreeven , en waar op DAVID ongetwyfeld oogt
(†)
in den LXXVII Psalm . Ik heb in myne Overzetting de zwaarigheid op eene andere
wyze weggenomen; deeze brengt mede, dat het Afgodsbeeld, daar vermeld, te Dan
bleef, tot den dag toe, dat die Stam het Land verliet, dat is te zeggen, het grondgebied
van het oude Laïs; 't welk waarschynlyk ten zelfden tyde gebeurde, als wanneer de
(‡)
Ark in de handen der Philistynen viel .
Wanneer men, ten aanziene van den Schryver deezes Boeks, nog veel onzekerder
was dan men met de daad behoeft te zyn, zou zulks aan de Egtheid van het Boek
zelve niets ontneemen. De Jooden hebben 't zelve bestendig voor een Godlyk Boek
(§)
gehouden ; en hun naarvolgende, heeft de Christelyke Kerk 't zelve bestendig
(⁂)
aangenomen, onder 't getal der Boeken die voor Godlyk gingen . 't word, op dien
(⁂⁂)
(⁂⁂⁂)
(*)
voet, aangehaald in de Boeken van SAMUEL ; in de Psalmen
; by MATTHEUS ;
(**)
in den Brief aan de Hebreen . PAULUS onder anderen in de Redenvoering, welke
hy te Antiochie hieldt tot verdeediging van den Christlyken Godsdienst, grondt zich
(***)
niet minder op de gevallen in het BOEK DER REGTEREN opgetekend , dan op die,
(****)
welke men vermeld vindt in het Boek EXODUS of in dat van JOSUA .

(*)
(†)
(‡)
(§)
(⁂)
(⁂⁂)
(⁂⁂⁂)
(*)
(**)
(***)
(****)

1 SAM. IV. 10, enz.
PSALM LXXVII. 61, enz.
Zie CHAIS, Com. in 1. et DUPIN, Dissert. Prelim. Liv. I. Chap. 3. § 3.
EUSEB. Hist. Eccl. Lib. IV. C. 26.
EUSEB. als boven, en CARPZOV. Introd. ad Lib. V.T.
1 SAM. XII. 8. 2 SAM. XI. 21.
PSALM LXVII. 8. 9. XCVI. 5.
MATTH. II. 13. vergel. met REGT. XIII. 5. XVI. 17.
HEBR. XI. 32.
HAND. XII. 16.
Zie WOLTF, Bibl. Hebr. Tom. II. p. 76. HUET, Dem. Evang. Prop. IV. p. 927. NATAL. ALEX. Hist.
Eccl. V.T. AEtat. IV. Diss. 21. CARPZOVIUS, als boven.
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En wie moet de voortreflykheid niet erkennen eens Boeks, welks leezen aan het
Verstand en aan het Hart zo veele gewigtige onderwerpen, zo veele belangryke
overdenkingen, aanbiedt? - Waar ziet men op eene merkbaarder wyze spreekende
Proeven van de Opperheerschappy, welke GOD in 't Heelal voert, en van de bestendig
aanhoudende bescherming, waar mede hy zyne Kerk beveiligt tegen de aanvallen
van Dwaaling en Ondeugd? - Waar vindt men meer Gebeurtenissen, die met luister
ten toon spreiden de zorge der Voorzienigheid, om het Verbond, met ABRAHAM
aangegaan, gestand te doen, en van verre voor te bereiden, die aaneenschakeling
der omstandigheden, te midden van welke de Verlosser des menschdoms moest
gebooren worden, als Verlosser afgeschilderd, door GIDEON, BARAK, SAMSON, JEPHTA,
(*)
wier daaden Apostel PAULUS vermeldt , en in 't algemeen door alle Regters, die ten
hunnen tyde Verlossers huns Vaderlands waren? - Welk tafereel kan leerzaamer
weezen dan dat der Omwentelingen, welke de Israeliten onder die verschillende
Regters beproefden? Hier de tugtigende slagen met welken GOD hunne Afgodery,
hunne afwykingen, hunne wederspannigheid, hunne ongehoorzaamheid, en het
ondankbaar vergeeten zyner zegeningen straft; daar, in tegendeel, de uitsteekende
Overwinningen, welke hy hun schenkt op hunne gebeden, op hunne traanen, en
opregt wederkeeren tot hunnen pligt. Overal ontdekt men de naauwste verbintenis,
welke natuurlyk plaats vindt, tusschen de verknogtheid des Volks aan den
Godsdienst, en hun tydelyk geluk, als mede tusschen het bederf, 't zy in beginzelen,
't zy in zeden, en 't verval, ja 't verderf, eens Volks. De Staatkundige ziet 'er de waare
oorzaaken der omwentelingen en onheilen die vroeg of laat nederstorten op slegte
en ongodsdienstige Volken, als mede de middelen om derzelver val te voorkomen,
of derzelver voorspoed te herstellen. De Vorsten en Veldheeren leeren 'er de kunst
van gelukkig regeeren, en het Vaderland roemryk te verdeedigen, door zich onder
de bescherming des Allerhoogsten te stellen, en door hun gedrag het Volk te leeren,
om de gepaste onderdaanigheid en verschuldigde trouwe toe te brengen. Elk, wie
hy moge weezen, krygt, in groote en treffende voorwerpen onder 't ooge, de
leerzaamste proeven van

(*)

HEBR. XI
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het droevig mengzel, 't geen, door zomtyds, by de verhevenste beginzelen, de
schandelykste daaden, of, by de schitterendste hoedanigheden, de onteerendste
gebreken te voegen, de Wyssten aanmaant om steeds zichzelven te wantrouwen,
en altoos toegeevende omtrent anderen te weezen, en zich nooit iemand anders
ten voorbeelde te neemen dan GOD alleen. - Alles leert 'er den minst opmerkzaamen
wat men leere met den Eeuwigleevenden te dienen, en het kenmerkend verschil,
't geen 'er zich dikwyls, zelfs in dit leeven, opdoet, tusschen die hem vreezen, en
zyne geboden versmaaden. - Alles bevestigt, dat de vrede, 't zy in- 't zy uitwendige,
't zy huislyke, 't zy burgerlyke, de eigenaartige vrugt is van regtvaardigheid; terwyl,
in tegendeel, onrust, kuaaging, tweedragt, wreedheid en oorlog, doorgaans
ongestuime driften vergezellen. - Alles, eindelyk, wekt in dit Boek ons op, om de
waare Deugd alleen aan te merken als geregtigd om GOD te vertrouwen; en dit
geloof in GOD, dit vertrouwen op diens beloftenissen aan te zien als de beginzels
van de heldhaftigste bedryven, en de geschiktste, om zich van eer, heerlykheid, en
onsterflykheid, te verzekeren.
Wanneer men het Boek der Regteren alleen aanmerkte, als eene Verzameling
van Gedenkschriften, wegens de Gebeurtenissen in 't Gemeenebest van Israel
voorgevallen, geduurende eenige Eeuwen naa den dood van JOSUA, zou men 't
zelve, uit dien hoofde, voor een der dierbaarste Overblyfzelen der Oudheid moeten
houden. 't Zyn Jaarboeken, wier gemis een onherstelbaar ledig vak zou openlaaten
in de Geschiedenis van GODS oude Volk, en van den waaren Godsdienst.
Afgescheiden van 't gewigt en het wonderbaare van de meeste gebeurtenissen daar
in voorkomende, schakelt het geheel de Tyden aan een, toont de eerste gevolgen
van de vermeesteringen des Lands Canaan door de Hebreeuwen, den zamenloop
van de wegen der Voorzienigheid, om hun daar staande te houden, de oudste
Regeeringsvorm huns Gemeenebests, naa dat het de twee eerste Opperhoofden
verlooren hadt, tot hetzelve Koningen verkreeg: de Staatkundige en Godsdienstige
toestand des Volks. geduurende den ganschen tyd, deszelfs belangen,
verbintenissen en oorlogen, zo binnenslands als met de Nabuurvolken; deszelfs
voorspoed en tegenheden, dienstbaarheden en verlossingen, nederlaagen en over
vinningen, geduurende een reeks van
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ongeveer driehonderd jaaren. Men ziet 'er een volgreeks van Helden, van groote
daaden; wonderdaadige uitkomsten, en hoogstgedenkwaardige gebeurtenissen!
En is het van zo veel te meer aanbelangs, dezelve in een getrouw Tafereel te kunnen
beschouwen, daar dezelve, voor een gedeelte, misvormd zyn in de Boeken der
Heidenen, door onkunde en duizend fabelagtige verhaalen; getuigen hier van de
(*)
JERUBAL van SANCHONIATON, gesmeed uit de Geschiedenis van GIDEON ; de Fabel
van IPHIGENIA, door veele Oordeelkundigen gehouden voor een navolging van
(†)
JEPHTA'S Gelofte , de verrigtingen van HERCULES, welke veelen denken ontleend
(‡)
te zyn uit de daaden van SAMSON .
't Is waarheid, dat de Tydrekening van het Boek der Regteren zeer verward is,
en dat, ondanks veele poogingen en gissingen, de Geleerden tot nog niet geslaagd
zyn in de zwaarigheden te vereffenen.
't Geen de grootste ongelegenheid veroorzaakt, ontstaat juist uit dat geen, 't welk
geschikt scheen om dezelve weg te neemen, te weeten uit eene plaats der Heilige
Bladeren, waar in de duur van den Tusschentyd, op welken het hier aankomt, in
uitdruklyke woorden vervat schynt. Wy leezen 1 KON. VI: 1. Het geschiedde nu in
het drie honderdste en tachtigste jaar, naa den uitgang der Kinderen Israels uit
Egypte, in het vierde jaar van het Koningryke SALOMONS, dat hy het Huis des HEEREN
bouwde.
Maar die zwaarigheden verheffen zich tegen deeze Jaartelling. De eerste is het
gezag van Apostel PAULUS, die, Handel. XIII. 17-21, de Jooden te Antiochie in deezer
voege aanspreekt: De GOD deezes Volks Israels heeft onze Vaderen uitverkooren,
en het Volk verhoogd, als zy Vreemdelingen waren in het Land van Egypten, en
heeft ze met een hoogen arm daar uit geleid, en heeft, omtrent den tyd van veertig
jaaren, hunne zeden verdraagen in de Woestyne: ende zeven Volken uitgeroeid
hebbende in het Land Canaan, heest haar door het Lot het Land derzelven
uitgedeeld, en daar naa, omtrent vierhonderd en vyf-

(*)
(†)
(‡)

Hier wyst ons de Schryver tot zyne Aant. over REGT. IV. 32
Aant. over REGT. IX. 39.
Aant. - XVI. 30. en STACKHOUSE, Tom. I. p. 596, 597.
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tig jaaren, gaf hy hun Regters tot op SAMUEL den Propheet, en van toen aan
begeerden zy eenen Koning, enz.
Deeze woorden van Apostel PAULUS staan geheel aangekant, tegen 't geen men
in het Boek der Koningen leest. Want, indien men, volgens het daar gestelde, slegts
480 Jaaren te tellen hebbe, zints den Uittocht tot het vierde jaar van SALOMO'S
Regeering, hoe kunnen 'er dan 450 verstreeken zyn, zints de verdeeling des
Beloofden Lands tot op SAMUEL, 83 jaaren vóór SALOMO. Ten anderen weet men,
dat GOD Regters aan Israel gaf eer 'er 36 jaaren verloopen waren, zints de verdeeling
van Canaan, en niet 450 jaaren daar naa; welk een ryke bron van zwaarigheden?
'Er doet zich eene tweede op, JEPHTA rekende in zyn tyd 300 jaaren verloopen,
(*)
zedert de Bezitneeming van Canaan tot de Dienstbaarheid onder de Ammoniten .
Nu de tyd, verstreeken zedert den aanvang der Dienstbaarheid tot het vierde jaar
van SALOMO, beloopt zeker veel meer dan 180 jaaren.
De derde, eindelyk, vindt men in de Berekening zelve, de Tyden genomen zynde
volgens de Letter van den Bybel. Want 'er verliepen maar 480 jaaren naa den
Uittocht, tot op het vierde jaar van SALOMO; dus men geeve
aan de Regeering van

40.

MOSES

aan de Regeering van

17.

JOSUA

aan de Regeering der
Oudsten

21.

aan de Regeering van ELI 40.
en SAMUEL
aan de Regeering van

40.

SAUL

aan de Regeering van

40.

DAVID

aan SALOMO

3.
_____

dan zal men het beloop krygen van

201 jaaren.

deeze 201 jaaren afgetrokken van 480 jaaren, zullen 'er slegts 279 jaaren
overblyven voor de Dienstbaarheden en de Regeering der Regteren, van welken
gewaagd word in het Boek, 't geen hun naam voert; een aantal jaaren, 't geen
natuurlyk twee derden bedraagt van die, welke de Text van dat Boek aan onze
oogen biedt, volgens deeze Berekening

(*)

REGTEREN, XI. 26.
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I.

Dienstbaarheid onder den 8.
Koning van Mesopotamie,
H. III. 8.
Vrede van OTHNIEL, H. III. 40.
11.

II.

Dienstbaarheid onder
18.
EGLON, Koning van Moab,
H. III. 14.
Vrede van EHUD, H. III. 30. 80.
SAMGAR, H. III. 31.

III.

0.

Dienstbaarheid onder
20.
JABIN, Koning van Canaan,
H. IV. 3.

IV.

Vrede van BARAK en
DEBORA, H. V. 31.

40.

Dienstbaarheid onder de
Midianiten, H. VI. 1.

7.

Vrede van GIDEON. H. VIII. 40.
28.

V.

VI.

ABIMELECH, H. IX. 12.

3.

TOLAH, H.X. 2.

23.

JAIR, H.X. 3.

22.

Dienstbaarheid onder de
Ammoniten, H.X. 8.

18.

JEPHTA, H. XII. 7.

6.

EBSAN, H. XII. 8. 9. 10.

7.

ELON, H.X. 11.

10.

ABDON, H. XII. 14.

8.

Dienstbaarheid onder de
Philistynen, H. XIII. 1.

40.

SAMSON, H. XV. 20. XVI.
31.

20.
_____

in 't geheel

410 jaaren.

Waar uit zou volgen, dat, zints den Uittocht, tot het vierde jaar van SALOMO, 'er
(*)
geen 480, maar meer dan 600, zouden verloopen weezen .
Om zich uit alle die zwaarigheden te redden, hebben de Geleerden de toevlugt
genomen tot verscheide veronderstellingen. Wy zullen ' hoofdzaaklyke daar van
opgeeven.
(*)

Zie Bible. Angl. BEDFORD'S, Script. Chron. B. V. p. 477. enz.
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Voor eerst heeft men bekwaame Tydrekenkundigen gevonden, die den knoop
doorhakten, en de plaats, in het 1ste Boek der Koningen, voor verminkt rekenden,
(†)
en dat men, in stede van 480 jaaren, 580 moest leezen , of

(†)

Zo begreepen het MELCHIOR CANO, L. CAPEL, GROTIUS en DERIZONIUS.
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(*)

(†)

680 , of 648 jaaren . Deeze Geleerden stemmen dus geenzins overeen. En hunne
gissing wordt niet ondersteund door eenig Handschrift, noch door een der oude
Overzettingen, die alle, gelyk de Hebreeuwsche Text, 480 jaaren hebben. En schynt
het onmogelyk daar mede over een te brengen, de Berekeningen, welke in de
Geslachtlyst van DAVID voorkomen, zo als wy dezelve in 't Boek van RUTH vermeld
(‡)
vinden .
Ten anderen. Om deeze 480 jaaren te vinden, te rekenen van den Uittocht, tot
het vierde jaar van SALOMO, heeft de beroemde USSERIUS de toevlugt genomen tot
een Stelzel, 't geen waarlyk een aanneemelyk voorkomen heeft, schoon het geenzins
van zwarigheden ontheven is. De Dienstbaarheden, in het Boek der Regteren
vermeld, plaatzende in de tuschentyden van de eene Rust tot de andere, en
stellende, voor de eerste Ruste, het jaar der Landverdeelinge van Canaan zelve;
zettende, by voorbeeld, 't geen wy in 't III Hoofdstuk vs. 11 leezen, het Land was in
rust veertig jaaren, voor het Land begon in rust te zyn het veertigste jaar, te weeten
van de voorgaande Rust af te rekenen. In deezer voege eindigt hy elke
Dienstbaarheid met den aanvang der volgende Ruste. En zyne Tydrekening, op die
gronden gebouwd, brengt juist het getal voort, 't welk men moet hebben om met de
andere erkende Tydkringen het ronde getal 480 uit te maaken. - Men heeft op dit
Stelzel van USSERIUS verscheide zaaken aan te merken - als de vryheid, welke die
Kerkvoogd zich aanmaatigt, om, in stede van 40 jaaren, te leezen het veertigste
jaar, en dat hy geweld doet aan de uitdrukkingen, door, in meer dan één opzigt, 'er
eene betekenis aan te hegten, geheel verschillende van die zich natuurlyk voordoet.
Dan hier op heeft hy, door Schriftuurlyke voorbeelden, op eene voldoende wyze
(§)
geantwoord . Misschien zou het zo gemaklyk niet vallen USSERIUS te billyken, dat
hy de jaaren van Rust, en die van Dienstbaarheid, onder 't zelfde getal begrypt. als
dat, wanneer de Text zegt, dat door OTHNIEL het Land het veertigste jaar rustte, naa
den Vrede van JOSUA, men ver-

(*)
(†)
(‡)
(§)

SERRARIUS.
DES VIGNOLES, Chron. Tom. I. Liv. I. §. 29. p. 172.
Biblioth. des Sciences, Tom. VII. P. I. p. 86.
USSER. Annal. ad A.M. 2599. et Chronol. I. p. 68.
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staan moet dat het Land 32 jaaren Rust genoot, naa acht jaaren Dienstbaarheids.
- - Wat de 300 jaaren, REGT. XI. 26, vermeld, aanbelangt, deeze merkt USSERIUS
aan, als een rond getal voor een onvolkomen gesteld, 't welk, naar zyne berekening,
niet meer dan 263 jaaren bedraagt. - De plaats uit HANDEL. XIII blyft dan alleen nog
overig, doch men brengt die, zo 't ons toeschynt, gemaklyk genoeg met 1 KON. VI.
1. overeen. Bekwaame Oordeelkundigen klimmen met USSERIUS tot de Geboorte
van IZAAK op, om het juiste Tydperk te bepaalen, waar van de Apostel spreekt. De
Heilige PAULUS hadt vs. 17 gezegd: De GOD deezes Volks Israels heeft onze Vaderen
uitverkooren: hy hadt dit met de daad gedaan, met IZAAK te doen gebooren worden,
(*)
om, in stede van ISMAEL, de Volksstam te weezen, die van ABRAHAM zou afstammen .
Vervolgens spreekt de Apostel van de Verlossing uit Egypte, van het verblyf in de
Woestyne, van de Vermeestering van Canaan, en de verdeeling van dat Land onder
de Stammen, daar op keert hy weder tot het punt, van waar hy was begonnen; 'er
by voegende, dat, wanneer 'er omtrent 450 jaaren verloopen waren (naa de Geboorte
van ISAAK,) GOD Regters gaf tot op SAMUEL, dat is te zeggen, van welke SAMUEL de
laatste was. Men kan niet lochenen, dat deeze uitlegging vernuftig is: want van
IZAAK'S Geboorte tot aan den Uittocht, telt men 405 jaaren, wanneer men by deeze
40 jaaren voegt, voor 't verblyf in de Woestyne, en 6 en een half jaar verstreeken,
tot aan de verdeeling van Canaan, zal men omtrent 451 jaaren krygen, en komen
tot het jaar waar in die verdeeling voltrokken werd, 't zelfde jaar, van 't welke USSERIUS
zyne geheele Tydrekening van het Boek der Regteren aanvangt. Deeze wyze, om
't geen men HANDEL. XIII vindt, op te vatten, is te meer aanneemelyk, dewyl zulks
(†)
rust op eenige Handschriften . Doch zo dezelve eenigen te gedrongen mogen
(‡)
voorkomen, gelyk bekwaame Uitleggers hebben geoordeeld , voegen wy 'er nevens,
dat 'er een Handschrift is, waar in men, in stede van

(*)
(†)
(‡)

GEN. XXI. 12.
USSER. Chron. POLI Syn. et CARPZOV. Introd. p. 168. Bible Angloise.
PERIZON. AEgyptiac. C. 16. p. 277. DES VIGNOLES, Tom. I. p. 97.
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(*)

omtrent 450, leest omtrent 350 jaaren , 't welk de zwaarigheid geheel doet
verdwynen, naardemaal 'er van de voltrokken verdeeling des Lands Canaans, tot
(†)
op SAMUEL, naar de berekening van USSERIUS, 328 of 329 jaaren verloopen zyn .
Om alle die zwaarigheden te ontwyken, heeft de Ridder MARSHAM een ander
Stelzel uitgedagt, 't geen aan veele Oordeelkundige Bybel-verklaarders veel
gemakkelyker en veel aanneemelyker toescheen. Deeze Schryver veronderstelt,
dat men, ten zelfden tyde, onderscheide Regters hadt, ten Oosten en ten Westen,
ten Noorden en Zuiden der Jordaane; en dat de Oorlogen, die de Israeliten in 't
eene kwartier te verduuren hadden, de Stammen in de andere niet betroffen. By
voorbeeld, als men leest dat het Land in rust was veertig jaaren, naa dat EHUD de
(‡)
Moabiten overwonnen hadt , verstaat MARSHAM zulks alleen van het Oostlyk
gedeelte, en wil, dat, 20 jaaren na de Overwinning door EHUD behaald, JABIN, Koning
van Canaan, die te Hazor regeerde, de Israeliten in het Noordlyk gedeelte aantastte,
en twintig jaaren verdrukte, tot dat de Stammen van Zabulon en Naphtali, door
BARAK aangevoerd, SISERA den Veldoversten van JABIN verslaagen hebbende, het
geheele Land eene Ruste van 40 jaaren kreeg, welke eindigde met de 80 jaaren
van Vrede, die het Oostlyk gedeelte bestendig genoot. Op deeze wyze kort hy den
tyd op, en brengt op 480 jaaren, 1 KON. aangeduid, den geheelen tusschentyd,
(§)
welke zich opdoet van den Uittocht, tot het vierde jaar van SALOMO .
(⁂)
Maar dit Stelzel, 't geen eenigen zo zeer behaagde , is verworpen door anderen,
als de grootste verwarring in de Tydrekening van het Boek der Regteren baarende.
Men vindt de veronderstelling te stout, en daar de uitdrukking het Land was in rust,
drie maalen, volgens de bekentenis van MARSHAM zelve, betekent dat het gansche
Land in rust was, is het eene loutere gissing, dat hy die betekenis tot

(*)
(†)
(‡)
(§)
(⁂)

BEZA, in 1.
CAJET. LUTHER etc. apud USSER. Chron. I. p. 67.
REGT. III. 29.
MARSHAM, Canon Chron. Sec. XI. p. 305-309. Ed. Lips 1676. in 4to.
Als by voorbeeld CALMET.
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een enkel gedeelte bepaalt, wanneer het in zyne Rekening zo te passe komt. Men
beweert tegen hem, dat de Verdrukking onder de Ammoniten zich uitstrekte aan
(*)
wederzyden van den Jordaan . Men duidt hem kwalyk, dat hy EBSAN, ELON en ABDON
tot Regters in het Oosten stelt, daar zy Regters waren over de Stammen van Juda.
Zabulon en Ephraim, in 't Westen; dat hy deeze drie Regters in Vrede laat leeven,
terwyl men weet dat het Westelyk gedeelte van Canaan onderdrukt werd door de
Philistynen. Eindelyk heeft men tegen hem, dat hy SAMSON, ELI en EBSAN of ELON,
hun Regterampt doet waarneemen te midden van de langduurigste verdrukking die
(†)
de kinderen Israels geleden hebben . Eene zwaarigheid van minder aanbelangs
dan de voorgaande: dewyl dezelve vooronderstelt, dat de Regters altoos
Oorlogshelden, Bevryders van hun Vaderland, geweest zyn, wier Regeering niet
begon, dan met het eindigen der Dienstbaarheden, welke zy deeden ophouden: 't
welk ons een zo veel te min beweeze Stelling voorkomt, daar wy in 't algemeen de
Dienstbaarheden der Israeliten, ten tyde hunner Regteren, aanzien als eene enkele
onderwerping, om aan hunne Overwinnaaren schattingen te betaalen, welke zy met
(‡)
min of meer strengheids invorderden ; daarenboven wordt, onzes agtens, wel
duidelyk gezegd, dat SAMSON de Israeliten rigtte, terwyl de Philistynen hun verdrukten,
(§)
of, gelyk onze Overzetting het heeft, in de dagen der Philistynen .
De Geleerden hebben meer dan ééns de Stelzels van USSERIUS en MARSHAM
zoeken te vereenigen, of te maatigen door verbeteringen, uit beide wat neemende;
maar in dit geval, gelyk in veele andere, valt het veel gemaklyker af te breeken dan
op te bouwen.
Onlangs heeft een geleerd, vernuftig, en zeer schrander Oordeelkundige, naa de
onbestaanbaarheden der Tydrekeningen van USSERIUS en anderen aangeweezen
te heb-

(*)
(†)
(‡)
(§)

REGT. IX. 7. 8. 9.
DES VIGNOLES, Tom. I. p 108. et Bibl. des Sciences, als boven.
Zie onze Aant. REGT. III. 8.
CARPZOV. Introd. ad. Lib. V.T. p. 183. VAN ALPHEN, Epist. ad DUKERUM, praemissa PERIZONH
Orig. AEgypt., ook te vinden in de Miscell. Groning. Tom. II. p. 501.
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ben, het gewaagd, 'er eene van zyn maakzel te geeven, waar in wy meer lichts, en
min veronderstellings, hoopten te zullen aantreffen, te weeten, Vader CHARLES
(*)
FRANCOIS HOUBIGANT . Deeze geleerde Geestlyke staat met USSERIUS de gewoone
Leezing van 1 KON. VI. 1, toe, hy veronderstelt, dat men, HANDEL. XIII 20, omtrent
350 moet leezen; en wil, dat het getal van 300 jaaren REGT. XI. 26, een rond getal
is, volgens hem gesteld voor 280 of 281 jaaren. Doch om de jaaren der Regteren,
in het tusschenvak van 480, zints den Uittocht tot het derde jaar van SALOMO te
schikken, geeft hy zich toe in gissingen, die buiten twyfel niet min gewaagd en
twyfelagtig zyn dan die der andere Tydrekenaaren. By voorbeeld, om zich te ontslaan
van den langen tyd van 80 jaaren, die de Text geeft aan de Ruste door EHUD
(†)
bezorgd , zegt hy, dat dit een misslag is der Uitschryveren, die, zich van eene
verkortende schryfwyze bedienende, een fout begaan, en 80, in plaats van 20
gesteld hebben. Hy geeft aan SAMSON 40 jaaren Regterampts, 20 alleen, en 20 met
ELI; aan ELI 45, te weeten 20 met SAMSON, en 25 met SAMUEL; aan SAMUEL desgelyks
45, en van dezelve 25 met ELI, en 20 met SAUL, die, zyns oordeels, maar 20 jaaren
regeerde, in stede van 40, gelyk men in 't algemeen wil. Dan het dunkt ons, dat de
bewyzen door hem, voor zyne schikkingen opgegeeven, verre van beweezen af
(‡)
zyn .

Manier, om het blixemzilver (Argentum fulminans) te bereiden.
Wy oordeelen den Scheikundigen Liefhebber geen ondienst te zullen doen, met
hem de navolgende Vertaaling uit een geagt Hoogduitsch Maandwerk mede te

(*)

(†)
(‡)

Vader HOUBIGANT, Priester van het Oratorie te Parys, die een Heb. Bybel, in 't jaar 1783 uitgaf,
met Aantekeningen en eene Vertaaling, voorafgegaan van verscheide voorloopige
Verhandelingen, waar in veele stukken, tot de Uitlegkunde en de Gewyde Geschiedenis
behoorende, voorkomen.
REGT. III. 20.
HOUBIGANT, Bibl. Hebr. Tom. II. in Praef. Zie ook Bibliotheque des Sciences, Tom. VII. p. 1.
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deelen; te meer, daar de bereiding van het Blixemzilver nog verre af is van algemeen
bekend te zyn. Wy zullen ons stiptelyk aan den letter binden, om alle misslagen, zo
wel in de bereiding voor te komen, als ook de voorbehoedmiddelen duidelyk aan te
kunnen wyzen.
Het oorspronkelyke is briefsgewyze, en luidt aldus.

‘Uittrekzel van een Brief uit M* den 30 October, 1788.
Ik moet u berigt geeven van eene nieuwe Chemische ontdekking, die ik toevallig
deed, en die even zo vreemd, als gevaarlyk en verschrikkelyk, in haare uitwerking,
is. Ik zal u de toevallige gelegenheid daar toe, de geheele manier der bereiding, en
haare vereischte theorie, omstandig melden, op dat gy zelve kunt oordeelen, of ik
in myne opgaave te veel gezegd hebbe of niet.
De droevige en verschrikkelyke uitwerkingen van het Buskruid zyn u bekend, en
dat men door het blixemgoud (zo het maar niet zo kostbaar was) nog meer zoude
kunnen uitvoeren: doch van een blixemzilver zult gy voorzeker nog niets gehoord
hebben, en dit is het, echter, waar over ik my nu verder zal verklaaren.
Het doen van eenige Chemische proeven, die ik onlangs verrigtte, gaf my
gelegenheid tot het vermengen van verscheidene Zouten, waar by ik teffens fyn
zilver bragt; en eene derzelve veroorzaakte, door eene enkele aanraaking van een
koud lichaam, zulk een oogenblikkelyke ontbranding en geweldigen slag, dat daar
door niet alleen het vat, waar in het was, in verscheide stukken geslaagen wierd,
maar dat het my zelfs, zo ik de behoorlyke voorzorg verzuimd had, zeer gevaarlyk
had kunnen worden.
Ik zal u derhalven de geheele manier van bereiding, met alle derzelver
uitwerkingen, zorgvuldig beschryven: dewyl zy misschien een aanmerkelyk licht
over eene nieuwe Chemische Theorie zal kunnen verspreiden; en op dat gy of uwe
Vrienden, zo zy eens lust mogten krygen, deeze proef na te maaken, vooraf
onderricht mogten zyn, aan welke onaangenaame toevallen zy zich als dan daar
door zouden blootstellen, indien zy tot de bewerking overgingen, zonder de
nauwkeurige ontbinding, en onverwagte uitwerking derzelve, behoorlyk te kennen.
Doch ter zaak.
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“Neem fyn Capelzilver, ontbind het volgens gewoonte in Zalpeterzuur (acidum nitri)
precipiteer dit met Kalkwater, giet dan het vogt langzaam af, en plaats het
nedergeplofte drie dagen lang in het daglicht (Tagsluft), op dat het door den invloed
van het licht bezwangerd, en teffens droog worde.
Vermeng dan dit drooge nederplofzel met Salmiaczuur, (alcali volatile causticum)
en daar uit zal een zwart poeijer ontstaan; giet alsdan het vloeibaare zagjes af, en
laat het wederom langzaam in de lugt droogen, en hier mede is het blixemzilver
gereed, waar van ik tegenwoordig spreeke.”
Hier by heb ik nog aan te merken, dat men tog vooral wel oplette, van dit
blixemzilver slegts de geringste hoeveelheid, die mooglyk is, teffens te vervaardigen:
het alsdan in glazen, maar beter, veiligheids halve, in verscheide kleine metaale
doosjes drooge, dezelve onbewogen op haare plaats staan laat, alle mogelyke
aanraaking van eenig vreemd lichaam zorgvuldig verhoede, en, by de bereiding
van het zelve, zyn gezigt wel dekke en bewaare; eindelyk, dat men de ontsteeking
en verpoffing, slechts met de geringste hoeveelheid, (een grein) beproeve, anders
zoude men ligtelyk eene voor het leven gevaarlyke verpoffing kunnen veroorzaaken.
Zodanige ontsteeking en verpoffing word oogenblikkelyk daar door veroorzaakt,
wanneer het gemelde blixemzilver slechts met een vreemd koud lichaam in
onmiddelyke aanraaking komt, daar tot het buskruid noch eene beroering van het
vuur, en tot het blixemgoud eene zekere graad van verhitting vereischt word, indien
beide hunne gewoone werking zullen te weeg brengen. Maar hoor nu wat ik
ondervonden hebbe.
Eén grein van dit blixemzilver lag op een glazen schotel, toevallig viel 'er een
druppel water op, en de ogenblikkelyke ontsteeking en slag waren zo geweldig, dat
daar door niet alleen de glazen schotel tot poeder, en byna onbegrypelyk kleine
stukjes, geslagen wierd, maar ook de scherven in het hout van een tafel, waar op
de schotel stond, diep ingeslagen wierden. Eenige stofjes van het gemelde
blixemzilver stiet ik onvermerkt met de hand van de tafel, en deeze verpoften niet
alleen terstond, maar dit deeden ook die stofjes, welke door den val den grond
aanroerden. Doch wat hier by
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het vreemds is, bestaat daar in, dat men, na de ontsteeking en verpoffing het
Capelzilver altyd wederom vind, even zo wit, zuiver, in dezelfde hoedanigheid en
waarde, gelyk het vóór de eerst ondernomen nederploffing geweest is.
Nu heb ik u alles gezegd, wat men, om eene gelukkige proeve met deeze
hoogstgevaarlyke vermenging te kunnen maaken, noodzaakelyk weeten moet: nu
nog slegts een enkel woord, van derzelver waarschynelyke theorie.
Deeze is genoegzaam dezelfde, als by het blixemgoud. Het zuur (acidum) dat
zich aan het neergeplofte zilver hangt en vasthegt, vermengt zig met de waterachtige
deelen van het Salmiac, en uit deeze verbinding ontstaat eene in dampen gewikkelde
vloeistoffe; deeze heeft alle die veerkragt en vermogen van uitzetting, die haar eigen
is, en werkt, ingevolge daar van, zo verschrikkelyk, uit hoofde der geheel koud
geschiede uitdamping.
Zo even verneem ik uit Parys, van eenige Vrienden, welken ik onlangs deeze
proeve medegedeeld heb, dat de Heer BERTHOLES, een bekwaam Scheikundige
aldaar, dezelfde, die ons in 't jaar 1785 de Theorie van het blixemgoud heeft
gegeeven, nu ook deeze proef onderneemen en volkomen afdoen wil, en ik twyfel
geenszins, of dezelve kan nog veel verder voortgezet worden: echter ben ik wel
overtuigd, dat aan het weetgierig Menschdom hier mede niet een zo schadelyk en
droevig geschenk gedaan word, als weleer, door den Munnik BARTHOLD SWARTZ,
met het buskruid geschiedde: om dat het volstrekt onmogelyk is van dit blixemzilver,
op ééns, eene zo groote hoeveelheid te vervaardigen, en het zo lang te bewaaren,
dat men in staat zoude zyn, om, daar van, een voor de algemeene Menschheid
nadeelig gebruik te kunnen maaken.’
Ik ben enz.
....t
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Waar neemingen, wegens de verdwyning van den ring van
Saturnus, te Viviers in Vivarais gedaan, door den Heer Flauvergues,
Lid van de Koninglyke Maatschappy der Weetenschappen te
Montpellier, enz.
De Waarneeming der verdwyningen en verschyningen van den Ring van Saturnus,
welke in dit Jaar moesten voorvallen, is een der gewigtigste: naardemaal men 'er
tot nog geene volkomene van bezat, gedaan op den Zuiderknoop van den Ring.
Onder de onderscheidene Phases, was de ongemakkelykste om waar te neemen
de verdwyning van den Ring omtrent het laatste van voorleden Meimaand: om dat
Saturnus, nog zeer digt by de Zon, of gedompeld was in de dampen van den
Gezigteinder, of belet werd, door een te sterke schemeringe, om gezien te kunnen
worden. Derhalven is ook die waarneeming te Parys en te Montpellier mislukt. Ik
ben hier te Viviers in Viverais een weinig gelukkiger geslaagd. Gelyk men zal zien
uit de volgende Waarneemingen, gedaan met een goeden Gregoriaanschen
Telescoop, van zestien duimen.
Den 1 Mey 1789, nam ik Saturnus waar, van 3¾ uur 's morgens, tot 4½ uur: de
twee Ooren van den Ring vertoonden zich als twee langbeenige driehoeken, wier
grondstukken, raakende aan de Planeet Saturnus, een weinig meer dan de andere
zyde verlicht waren.
Den 2. 3 en 4, van dezelfde Maand, kon ik, door de bewolktheid der Lugt, Saturnus
niet zien.
Den 5 nam ik Saturnus waar, van 3½ uur 's morgens, tot 4½ uur, die zelfde Ooren
scheenen nu niet meer dan twee kleine regte Lynen, witagtig, en zeer dun; het
Westlykste dagt my iets langer en een weinig onderscheidener dan het Oostlykste;
deeze overblyfzels van den Ring waren zo zwak, dat ze geheel en al uit het oog
verdweenen, als eenige beweeging of damp in de lugt was.
Den 6, kon ik, door de bewolktheid, de Planeet niet zien.
Eindelyk den 7, bezag ik Saturnus van 3¼ uur 's morgens, tot 4 uuren; maar, hoe
nauwkeurig ik keek by het doen deezer waarneeminge, kon ik volstrekt geen
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(*)

voetspoor van den Ring ontdekken . Ik geloofde alleen te zien, dat de diameter van
Saturnus, overeenkomende met het vlak van den Ring, en die waarschynlyk de
diameter is van den Equator dier Planeet, een weinig grooter was dan die van den
rechtstandigen diameter, zo dat Saturnus een ell ptische gedaante hadt, omtrent
gelyk aan die van Jupiter, met die uitzondering, dat dezelve zo plat niet was.

Verslag van de natuurlyke historie der slangen; onlangs
uitgegeeven door den Graaf de la Cepéde, Bewaarder van 's
Konings Kabinet, en Lid van veele Academien en Genootschappen,
zo in Frankryk als elders.
De Heeren Gelastigden van de Academie der Weetenschappen te Parys, verklaaren
van dit Werk: ‘'t zelve is een Vervolg van 't geen de Graaf DE LA CEPÉDE voorheen
over de Eijerleggende viervoetige Dieren heeft aan het licht gegeeven. Hy handelt
in 't zelve over meer dan honderd vyf en zestig soorten van Slangen, onder welke
meer dan twee en twintig soorten, door geen Schryver te vooren beschreeven, en
veele andere, die door de Reisbeschryvers, of de Natuurkundigen, niet dan ter loops
vermeld waren.’
De Slangen schynen op de schaal der weezens te volgen op de Eijerleggende
viervoetige Dieren. Zy heb-

(*)

Dit is het geval der meeste Sterrekundigen geweest, zie DE LA LANDE, Astronomie, IV D. 1ste
St. bl. 169, enz. doch deeze Verdwyning schynt toegeschreeven te moeten worden aan de
gebreklykheid der Werktuigen, waar van zy zich bedienden. Althans, ons wordt berigt, dat de
Heer HERSCHEL, die zo veele andere groote ontdekkingen gedaan heeft, met zyne het gezigt
beter versterkende Werktuigen, ‘door een Telescoop van tien voeten, den dunnen kant des
Rings van Saturnus verlicht gezien heeft, toen, in het verleden jaar, de platte zyde van ons
afgekeerd was. Eene geheel nieuwe ontdekking, dewyl de Starrekundigen, tot dus verre,
deezen Rand nog niet waargenomen hadden, en daarom steeds dien stand van den Ring,
welke de dunne zyde na ons toewendde, voor eene Verdwyning van den geheelen Ring
gehouden. Algem. Kunst- en Letterbode, IV D. bl. 65.’
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ben de meeste overeenkomst met de Haagedissen, en boven al met de tweevoetige
kruipende Dieren.
In twee voornaame Rangen kunnen de Slangen geschikt worden, te weeten
Leevendigbaarende, en Eijerleggende. Doch, wanneer wy het stuk met een aandagtig
oog gade slaan, ontdekt men, dat de Leevendbaarende zeer veel verschillen van
de eigenlyk gezegde Leevendbaarende onder de viervoetige Dieren. Alle Slangen
komen uit een Ey voort, even als de Eijerleggende viervoetige Dieren, de Vogels
en de Visschen. Maar by eenige soorten deezer kruipende Dieren ontsluiten zich
de Eijeren in den buik der Moeder. Terwyl by de eigenlyke Leevendigbaarende
viervoetige Dieren de Vrugt onmiddelyk voedzel krygt van de Moeder, door Vaten,
die van de een tot de andere loopen. By de Eijerleggende wordt de Vrugt gevoed
door de zelfstandigheid van het Ey zelve, zonder iets van de Moeder te ontleenen.
Maar dit Ey blyft, of in het Lichaam des Diers, als by de Slangen, en ontsluit zich
door de warmte des Diers zelve, of het wordt door de Moeder gelegd, en komt uit
door eene uitwendige warmte, 't zy door de warmte der Zonne, als by de
Schildpadden, 't zy door het broeden der Moeder, als by de Vogelen, 't zy door de
warmte der lichaamen die gesten, gelyk de meeste Slangen die de Eijeren in
broeiende mesthoopen, of in rottende gewassen, leggen. - Hier door loopt van zelve
in 't ooge, dat de Leevendigbaarende Slangen zeer veel verschillen van de eigenlyke
Leevendigbaarende Dieren: de eerstgemelde komen altoos uit een Ey voort, doch
't zelve gaat open in 't moederlyk Lichaam.
Zeer lang duurt de Paaring der Slangen. Zonder dien langen duur, zou dezelve
meest altoos onvrugtbaar weezen. Want deeze Dieren geen zaad-verzamelplaatzen
hebbende, waar in het Zaadvogt zich onthoudt tot het door de ballen heen schiet,
zou hetzelve, in korten tyd, geene genoegzaame voorraad ter Bevrugting verschaffen.
't Is eveneens gesteld met de Schildpadden, en andere Eijerleggende viervoetige
Dieren. Deeze zeer langduurende Paaring is by de Slangen in zeker voege
gedwongen, als een gevolg van het maakzel der dubbele mannelyke Roede; deeze
is voorzien met kleine achterwaards geboogene steekels, die moeten dienen om
het Wyfje vast te houden, en misschien aan te prikkelen. Voor 't overige moet de
indruk van deeze onëffenheden niet zeer sterk weezen op de
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Teeldeelen van het Wyfje: want deeze zyn bykans altoos kraakbeenagtig. By het
paaren slingert het Mannetje en Wyfje de zeer buigzaame Lichaamen om elkander
heen, en drukken zich zo naauw zamen, dat ze maar één Lichaam met twee koppen
schynen uit te maaken.
De Slangen hebben groote Longen; hier door kunnen zy een ruimen voorraad
Lugt inneemen, en hebben niet noodig zo dikwyls adem te haalen als andere Dieren.
Het Hart heeft maar ééne opening; zy hebben omtrent zo veel Ingewanden als de
viervoetige Dieren. De Slokdarm is by de Slangen zeer lang, en kan zich verbaazend
verwyderen: en zyn de Kaakbeenen door banden aaneengehegt, die zeer veel
kunnen toegeeven. Dit stelt de Slangen in staat, om zomtyds Dieren, veel grooter
dan zy zelven zyn, in te slokken. De Maag der Slangen is zeer groot. Zy hebben
een Lever, Galblaas, Alvleesch, en lange Darmen; ook twee Nieren, doch die niet
uitloopen in een eigenlyk gezegde Blaas, gelyk men by de Eijerleggende viervoetige
Dieren aantreft; maar ze ontlasten zich in eene algemeene verzamelplaats, gelyk
by de Vogelen, waar de vaste en vloeibaare uitwerpzels zich heen begeeven: deeze
verzamelplaats heeft uitwendig ook maar ééne opening. In deeze opening vindt
men by de Mannetjes de deelen ter voortzetting van het Geslacht noodig, en blyven
die daarin verborgen tot op den tyd der Paaring. Binnen deeze Verzamelplaats vindt
men by de Wyfjes de openingen van de twee Eijerstokken, en is dit de reden waarom
men by de meeste Slangen, uitgenomen in zekere omstandigheden omtrent den
paartyd, zich van de Sexe niet kan verzekeren door enkel het uitwendig maakzel
te beschouwen.
Verbaazend veel verschilt de Grootte der Slangen. Eenige haalen slegts weinige
Duimen in de langte, andere dertig, veertig, of vyftig Voeten, men wil zelfs dat 'er
nog langer gevonden worden. Deeze groote soorten zyn de Boa of de Godlyke, die
Geitjes, ja zelfs wilde Stieren, inslokken; ten dien einde breeken zy de beenderen
deezer Dieren, door zich om dezelve heen te slingeren, of te klemmen, tegen boomen
of rotzen.
Nog eene andere onderscheiding valt 'er tusschen de Slangen te maaken; te
weeten, tusschen die Vergiftig zyn, en de Onvergiftige. De eerstgenoemde hebben
twee groote Tanden, die door een scheur als in twee deelen gespleeten zyn. Aan
het voetstuk deezer Tanden bevinden zich Blaas-
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jes, die een min of meer fyn vergift behelzen. Wanneer de Slang met deeze Tanden
byt, trekt hy ze op, de Blaasjes worden gedrukt, en het vergift zypelt door de spleet
des Tands, en brengt den dood toe aan het gebeeten Dier. De Heer FONTANA heeft
veele nieuwe Proeven te werk gesteld omtrent het vergift der Slangen, en getoond,
dat, schoon het vergift onzer Slangen doodelyk is voor kleine Dieren, het doorgaans
voor den Mensch, en andere groote Dieren, die doodlyke uitwerking niet hebbe, ten
minsten dan wanneer de wonden niet zeer veelvuldig zyn. Men geeft doorgaans
den naam van Adderen aan deeze soort; ze zyn Leevendigbaarende. - De andere
soort die Eijeren legt, en niet vergiftig zyn, kan men, ter onderscheiding, Slangen
noemen.
De Slangen verschillen van elkander in kleur, en in de schikking der kleuren, als
mede door het getal, de grootte, de gedaante, en de schikking der schubben. Dit
zyn de Characters, van welke men zich bedient om ze te rangschikken. LINNAEUS
telt zes Slangen-Geslachten.
De Heer BRUJÈRES heeft 'er een zevende bygevoegd, onder den naam van
Langaha.
Een achtste Geslacht heeft de Heer HORNSTED beschreeven, onder den naam
van Acrochorde van Java.
De Heer DE LA CEPÈDE geeft een Tafel op van de Slangen, om de kennis deezer
Dieren gemaklyker te maaken. Deeze Tafel is verdeeld in tien kolommen.
De eerste kolom behelst de naam der soorten.
De tweede kolom vertoont het getal der groote plekken van ryen kleine schubben,
of van de schubagtige ringen beneden aan het Lyf der Slangen, of het aantal der
kreuken, welke men aan de zyden van het Lichaam vindt. De soorten zyn geschikt
naar het getal deezer groote plekken, ryen van kleine schubben, en schubagtige
ringen of kreuken op zyde.
De derde kolom behelst het getal der groote en kleine plekken, of der ryen van
kleine schubben, of schubagtige ringen, die men onder den Staart der Slangen
vindt, of het getal der zydkreuken aan dit gedeelte des Lichaams.
De vierde kolom geeft de geheele Langte der Slangen op.
De vyfde kolom stelt alleen de Langte des Staarts voor.
De zesde kolom leert, of de Slangen vergiftige Tanden hebben, dan niet, en welke
der twee kaakenbeenderen met die gevaarlyke wapentuigen gewapend is.
De zevende kolom duidt aan, het ontbreeken van groote
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schubben op het bovenste gedeelte van den Kop, of het aantal en de schikking dier
groote schubben, als zy gevonden worden.
De achtste kolom geeft de gedaante op der Rug-schubben.
De negende kolom wyst eenige opmerkenswaardige trekken in het maakzel der
Slangen aan.
De tiende kolom onderrigt ons wegens de kleuren der Slangen.
De Characters, in deeze tien Kolommen uitgedrukt, dienen, om de onderseneidene
Slangensoorten te doen kennen. Wy zullen, ten slot, de byzondere Characters der
acht voornaamste Geslachten, hier by voegen.
EERSTE GESLACHT. Slangen die groote plekken onder het Lyf, en twee ryen kleine
plekken onder den Staart, hebben: dit zyn de COLUBRI.
TWEEDE GESLACHT. Slangen die groote plekken onder het Lyf en onder den Staart
hebben: dit zyn de BOAS.
DERDE GESLACHT. Slangen, die den Buik bedekt hebben met groote plekken, en
wier Staart uitloopt in een groot schubbig stuk, of in stukjes van elkander
afgezonderd, beweeglyk en geluid maakende Ratelslangen, CROTALI.
VIERDE GESLACHT. Slangen, die onder het Lyf, en ender den Staart, met Schubben
voorzien zyn, gelyk aan die des Rugs, ANGUIS.
VYFDE GESLACHT. Slangen, wier Lichaam en Staart omgeeven zyn door
schubagtige Ringen. AMPHISBAENAE.
ZESDE GESLACHT. Slangen, wier Lyf op zyde in de langte een reeks kreuken toont.
CAECILLAE.
ZEVENDE GESLACHT. Slangen, die onder 't Lyf na den Kop toe groote plekken
hebben; by den Aars schubagtige Ringen, en wier uiterste van den Staart van
onderen voorzien is met zeer kleine schubben. LANGAHA.
ACHTSTE GESLACHT. Slangen, wier Lyf en Staart voorzien is met kleine
verhevenheden. ACROCHORDI.
Ten opzigte van de Schubben, die het Lyf der Slangen bedekken, merkt de Graaf
DE LA CFPÈDE op; dat dezelve bykans alle, en in 't byzonder de groote, onder aan 't
Lyf, beweegbaar zyn, onafhangelyk van elkander. Zy kunnen elk deezer Schubben
beweegen door een byzondere spier, welke daar in uitloopt. Van hier wordt elk
deezer bekleedzelen des lichaams, om zo te spreeken, door zich op te heffen en
weder neder te vallen, een soort van voet, die wederstand op den grond vindt, en
een steunpunt, waar door zy zich allerwegen, naar welgeval-
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len, heen kunnen wenden. Dan de Slangen beweegen zich ook door een veel sterker
vermogen, zy verheffen, in een cirkelboog, een min of meer uitgestrekt deel huns
Lichaams; zy trekken de twee uiteinden van den boog die op den grond komen,
zamen, en wanneer deeze byna elkander bereiken, is dit een steunpunt om voort
te komen en het dan boogswyze verheven gedeelte wordt plat. Wanneer zy vooruit
willen gaan, steunen zy op het agterste gedeelte van den Cirkelboog, willen zy
achterwaards gaan, daar en tegen op het voorste. Terwyl de Slangen deeze
onderscheidene beweegingen verrigten, steeken zy den Kop des te meer boven
den grond op, naar maate zy sterker zyn, of door sterker driften gedreeven worden.

Waarneemingen over de Albinos, of witte menschen, en twee bonte
kinderen.
Door den Heer Arthaud, M.D. en Lid van de Cercle des
Philadelphes.
(Journal de Physique.)
De Heer DE BUFFON bezat het regt om de Natuur te schilderen, zy heeft hem te
meermaalen haar penceel, haare waarheid, en bevalligheid in de uitdruking, in de
handen gegeeven; maar wy hebben de vryheid om dezelve waar te neemen, en zy
zal misschien onze naspeuringen begunstigen; ziende dat wy ons van haare lessen
bedienen, en tot Gids gebruiken den grooten Man, die haare tolk geweest is.
't Is altoos belangryk waarneemingen op den Mensch te doen: zyne Natuurlyke
Historie is nog niet volkomen; wy weeten nog de eerste tydperken van zynen
oorsprong niet, en zyn onkundig, of de Characters, die zyne Organisatie vertoonen,
de uitwerkzels zyn van de Lugtstreek, of door de Schepping hem ingedrukt.
Indien wy, volgens de Analogie, oordeelen, zouden wy denken, dat er verscheide
soorten van Menschen bestaan. Het schynt dat de Natuur verscheidenheid in haare
ontwerpen gebragt heeft, om overeenkomsten vast te stellen, tusschen de
Lugtstreeken, en de geörganiseerde Lichaamen.
Men vraagt, of de Lugtstreek de uitwendige Charactertrekken der Menschen kan
veranderen, en de kleur be-
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paalen? Wy gelooven niet dat zulks mogelyk is, schoon wy de werking der
Lugtstreeke op 's Menschen gesteltenisse erkennen. 't Is waarschynlyk, dat de
onderscheide soorten van Menschen gevormd zyn volgens de noodwendige
betrekkingen tot de wederkeerige werking, welke tusschen hun moest plaats hebben,
en de Lugtstreeken, welke zy moesten bewoonen. Wy kunnen niet gelooven, dat
de Zwarte Menschen, die de laage landen aan Zee bewoonen, tusschen den
achttienden Graad Noorder-, en den achttienden Graad Zuider-Breedte, van dezelfde
soort zyn, als die zich in 't binnenste van Africa onthouden, waar de grond hoog en
bergagtig is, waar zwaare aanhoudende regenvlaagen vallen, die de Hette maatigen,
de aarde en de lugt dermaate verfrissen, dat het eene gemaatigde lugtstreek worde,
waar de Menschen, volgens de laatste waarneemingen, bekragtigd door ons Medelid,
den Heer VATABLE, bykans zo blank zyn als de Europeaanen.
Gelyk men op dezelfde Plant Bloemen van verschillende kleuren ziet, ontdekt
men kleurverscheidenheden by Menschen van dezelfde soort.
De verandering van kleur, in 't vel der Menschen, is oorspronglyk, of toevallig. Zy
kan voortgebragt worden door eene wyziging gehegt in het Zaadbeginzel, of door
eene ziektenagtige verandering.
De Warmte, de Driften, kunnen kleurveranderingen veroorzaaken, doch dit
uitwerkzel verdwynt met de oorzaak; Ziekten brengen ze ook voort; maar deeze zyn
niet bestendig, of de Ziekte moet aanhouden, of de geheele Organisatie van de
huid aandoen.
Men weet dat de Kinderen, by derzelver geboorte, de algemeene kleur aan hunne
soort eigen, niet medebrengen. De Kinderen der Blanken zyn roodagtig, en de kleur
van hun vel bepaalt zich niet, dan verscheide dagen naa derzelver geboorte. 't Is
even zo gelegen met de Neger-kinderen, zy hebben over 't geheele Lichaam een
geelagtige verwe, niet ongelyk aan die van een afgevallen blad: men ziet, op dien
tyd, geen onderscheid tusschen deeze en de Mulaten, dan alleen een halve zwarte
kring aan 't uiteinde der Vingeren, by den wortel der nagelen, en de zwartheid aan
de teeldeelen.
't Is buiten twyfel mogelyk, dat het kleurgeevend beginzel veranderd en gewyzigd
is, in het oogenblik der vorminge, en dat die verandering bestendig is, en onuit-
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wischbaar; 't is waarschynlyk, dat dit de Albinos vormt.
Maar, gelyk 'er oorzaaken zyn, die het kleurgeevend beginzel van 't geheele
Lichaam veranderen, zo worden 'er ook gevonden, die alleen plaatslyke indrukken
maaken, en hier uit ontstaan de Bonte Kinderen.
De Heeren DE MAUPERTIUS, DUMAS, en DE BUFFON hebben, met grond, aangemerkt,
dat de Albinos de geboorte verschuldigd zyn, aan eene erflyke ziekte, en de Schryver
van de Recherches Philosophiques sur les Americains is misschien niet zo zeer te
veroordeelen, als hy zich verbeeldde, dat de Zaadverzamelplaatzen van een Africaan
een Ziektestoffe in zich hadden, die op de Vrugt werkte, het Zenuwsap veranderde,
(†)
en de orde der Natuur omkeerde . Liever houde ik de Albinos voor

(*)

(†)

[LIONEL WAFER beschryft de Albinos in de Landengte van Darien, naby het middepunt van
America, ‘als klein van gestalte, zwak van gestel, en onbekwaam om eenigen arbeid uit te
houden. Hunne kleur is doodsch, melk-wit, niet gelykende na die der Blanken, in Europa,
zonder eenige blos of teken van bloedrykheid. Hun vel is bedekt met een fyn hairig Dons, wit
als kryt; hun Hoofdhair, Wenkbrauwen, en Oogtylen zyn van dezelve kleur. Hunne Oogen
hebben eene zonderlinge gedaante, en zyn zo zwak, dat zy naauwlyks het licht der Zonne
kunnen verdraagen; doch zy zien klaar by Maanlicht, en zyn het kloekst en vrolykst in den
avond. WAFER, Descript. of Isth. ap. DAMPIER, III. p. 346.’ In ons werelddeel heeft men dergelyk
slag van Menschen enkel ontdekt. De Heer BOURRIT spreekt van twee Albinos, door hem
gezien in de Valei van Chamouni: ‘zy hadden het Hoofdhair, de Wenkbrauwen, de Oogtylen,
melk-wit, hun Vel was van dezelfde kleur; hun Oogen waren als die der Witte Konynen (en
dus rood); doch het Gezigt was zo zwak, dat zy naauwlyks genoeg konden zien, om te gaan.
De donkerheid is hun gunstigst, zy gaan dan uit, en doen, zonder licht, hanne zaaken beter
dan by klaaren dag, dien zy niet zonder ongemak kunnen verdraagen. Deeze Kinderen, voor
't overige zo veel van alle andere verschillende, antwoordden zeer juist op veele vraagen hun
voorgesteld; het een was tien, het ander twaalf jaaren oud.’ BOURRIT, Descript. des Aspects
du Mont Blanc., p. 17. En de Nederduitsche Vertaaling diens Werks, bladz. 191. VERT.]
Dit zou misschien zo zwaar vallen te bewyzen, als de naar zwart hellende kleur, die de Heer
LE CAT zegt waargenomen te hebben in de mergagtige zelfstandigheid van de Herssenen der
Negeren; wy zyn nooit zo gelukkig geweest van die aan te treffen, zelfs wanneer wy
voorwerpen ter vergelyking hadden, om de waarneeming van den Heer LE CAT te bevestigen.
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verbasterde weezens, voor weezens die eene vernedering ondergaan hebben, dan
dat ik ze aanzie voor een onderscheide soort door de Natuur gevormd; en dewyl
wy de oorzaaken weeten die de Huid geheel miskleuren, mogen wy vermoeden,
dat de gansch bleeke en bykans onbezielde kleur der Albinos, door een deezer
oorzaaken, is voortgebragt.
In den Jaare MDCCLXXVI, hebben wy te Parys de Witte Negerin gezien, door
den Heer DE BUFFON beschreeven; behalven de witte en doodbleeke kleur, en voorts
alle de trekken van eene Negerin, hadt zy eenige gebreken in de evenredigheid
haarer Leden, door den Heer DE BUFFON naauwkeurig opgemerkt. Benevens den
Heer MOREAU de SAINT-MÉRY, Schryver van het Recueil des Loix et des Constitutions
du Saint Domingue, heb ik, in den Jaare MDCCLXXXIII, eene Witte Negerin gezien,
die dezelfde kenmerken vertoonde als de voorgemelde. Deeze Vrouwe was van
eene vry kloeke gestalte, zy hadt eene Godsdienstige opvoeding ontvangen, die
haar zeer tot eene stille leevenswyze aanleiding gaf; zy scheen zeer zagtaartig van
character, en met dat alles straalde 'er eene zekere zwakheid in haare Organisatie
door. Zy werkte vaardig, en met vlyt, met de naald. Deeze Vrouw leeft nog, doch is
niet meer aan de Kaap, zy was gebooren van een Neger en eene Negerin.
De Heer VATABLE verhaalt ons, in 't Jaar MDCCLXX, te Guadeloupe, by den
Marquis DE BOUILLÉ, twee Witte Negerinnen, tweelingen, gezien te hebben, tusschen
de achttien en twintig Jaaren oud. De Heer GAUCHÉ, ons Medelid te Port Paix, heeft
in zyn kwartier eene Witte Negerin waargenomen. De Heer LE FEVRE DESHAYES,
ons Medelid, heeft verscheide Albinos in 't Zuiden gezien, en zich gezet om valsche
Stellingen van veele beroemde Mannen, die over deeze verscheidenheid in het
Menschlyk Geslacht, zonder dezelve gezien te hebben, schreeven, te
wederspreeken.
De Waarneemingen, door ons aangeduid, bewyzen, dat 'er niet alleen Albinos
gevonden worden, op den afstand van
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tien graaden van den Equator, maar tot zestien, ja zelf tot twintig graaden .
Onze Waarneemingen, en die van den Heer LE FEVRE DESHAYES, bewyzen, dat
de Witte Negers van hunne Ouders niet verschillen dan in de kleur, dat zy dezelfde
onderscheidende kenmerken en 't zelfde maakzel hebben, dat hunne gestalte de
gewoone, en hun gesteltenis zo sterk en gespierd niet is, als die van de soort uit
welke zy voortspruiten; doch dat de verzwakking zo verre niet gaat als men veelal
wil; dat zy zomtyds vleeschkleurig zyn, en eenigzins roode lippen hebben, dat hun
hoofd bedekt is met rosse wol, en zy wolagtige hairen op andere deelen

(*)

[Wy hebben in eene voorgaande Aantekening van BOURRIT gezien, dat 'er enkele in ons
Werelddeel voorkomen. CORTES vondt, volgens het Berigt van ROBERTSON, Geschiedenis
van America, II D. bl. 102. ‘eenige Persoonen volmaakt gelykende naar de witte Menschen
van Darien, onder de zeldzaame en gedrogtelyke Dieren, door MONTEZUMA verzameld. Doch
vermits de magt des Mexicaanschen Ryks zich uitstrekte tot de Landschappen, grenzende
aan de Landengte van Darien, waren ze, naar allen schyn, van daar gekomen.’ Hy voegt 'er
by: ‘Hoe zonderling het voorkomen deezer Menschen ook zyn moge, kunnen zy niet
aangemerkt worden als eene byzondere soort uitmaakende. Onder de Negers van Africa, zo
wel als onder de Inboorelingen der Indische Eilanden, brengt de Natuur zomtyds eenige
enkele voort, die alle de onderscheide trekken en hoedanigheden hebben van de Witten in
Darien. De eerste worden door de Portugeesen Albinos, en de laatsten door de Hollanders
Kakkerlakken, geheeten. In Darien zyn de Ouders deezer Witten van dezelfde kleur als de
andere Inboorelingen des Lands; en deeze waarneeming gaat ook door omtrent het
ongelykslachtig naakroost der Negeren en Indiaanen. Dezelfde Moeder, die eenige Kinders
ter wereld brengt van eene kleur, niet tot het Geslacht behoorende, bevalt van andere, die
de eigene Landkleur hebben. Een en het zelfde besluit mogen wy opmaaken ten opzigte van
het Volk door WAFER beschreeven, de Albinos en de Kakkerlakken zyn een verbasterd Kroost,
geen afzonderlyk Geslacht van Menschen. De byzondere kleur, en de zwakheid, die hunne
ontaarting kentekenen, ontstaat uit eenig ongemak of gebrek in de Ouderen. Ten beslissenden
proeve hier van dient de waarneeming, dat noch de Witten in Darien, noch de Albinos in
Africa, hun Geslacht voortzetten: hunne Kinders zyn van kleur en aart als de Inboorlingen
hunner byzondere Landschappen.’ VERT.]
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hebben, dat hun Gezigt zo goed en uitgestrekt niet is als dat der Menschen in 't
algemeen, dat de iris verschillend gekleurd is, en de oogbol een byzondere richting
en beweeging heeft; dat zy niet doof zyn, en hunne verstandlyke vermogens bykans
die van de andere Negers evennaaren; dat de huid aan handen en voeten hard is,
op 't aanraaken, en gerimpeld, zo in de Jeugd als in den Ouderdom; dat zy meer
dan dertig jaaren leeven.
Wy verlangen nog na Waarneemingen, om vast te stellen, of het waarheid is, dat
de Witte Negers min bekwaam ter voortteelinge zyn dan de Zwarte? of twee Albinos
Kinderen kunnen verwekken, en of zy zwarten dan andere Albinos zouden
voortbrengen. De Heer DE BUFFON is verkeerd onderrigt geweest, als hy schryft, dat
de Witte Negerinnen, by Zwarte Negers, Bonte Kinderen zouden verwekken. De
Heeren VATABLE en LE FEVRE DESHAYES hebben ons betuigd, dat 'er Zwarten zouden
voortkomen, uit dusdanig eene vermenging. Het kleurgeevend beginzel, huisvestende
in de Organische deeltjes van een Albinos, wordt, buiten twyfel, versterkt door de
kragt van het kleurgeevend beginzel, 't welk geene verandering ondergaan heeft in
de Organische deeltjes, voortkomende van een Zwart; indien het kleurgeevend
beginzel van de Organische deelties van een Neger verzwakt werd door de
vereeniging met de miskleurde Organische deeltjes eener Witte Negerinne, is het
waarschynelyk, dat die mengeling een Halfslachter, en geen Bont Kind zou
veroorzaaken.

Waarneeming van een bont kind.
In de Maand Mey des Jaars MDCCLXXXIV, hebben wy, aan de Kaap, eene
Negerinnetje gezien, twintig maanden oud, een Creole van Sainte Lucie,
toebehoorende aan den Heer VALOIS, Heel- en Tandmeester.
De hairen van het voorhoofd tot de kruin waren wit, en vormden een hoek, die
dezelve naar een kuif deeden zweemen. Van dit hair af, tot aan 't begin der neuze,
was 'er een witte streep, twee duimen breed: in 't midden van die streep, omtrent
op 't midden van 't voorhoofd, zag men een zwarte plek, van gedaante als een star,
de Wenkbrauwen waren half wit, de Oogen zwart: een streep, een weinig minder
breed, dan die des voorhoofds, strekte zich uit van de beneden lip tot het bovenste
gedeelte van de keel: voorts was de huid des aan-
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gezigts, helder eenpaarig zwart, en zagt; de weezenstrekken waren fyn, en kondigden
eene tedere gesteltenis aan. De hals, het bovenste gedeelte van de borst, de rug,
de schouders, de lendenen, de billen, waren zwart, doch de lendenen, en het dik
der billen, allerzwartst. Het voorste gedeelte van de borst, en van den buik van
beneden het sleutelbeen, de armen van het bovenste tot het middelste gedeelte,
de dyen, de beenen, waren bezet met witte en zwarte vlekken van verscheide
kleuren, de zwarte vlekken vertoonden zich meest aan de knieën; het middelste
gedeelte van den voorarm en de handen waren zwart; dit vormde een soort van
handschoenen, het benedenste en middelste gedeelte der schenkelen en voeten
was zwart, 't geen zich als laarsjes vertoonde; de schaamdeelen waren zwart; het
blanke, 't geen op de borst, den buik, en de dyen, heerschte, was rood, en geleek
naar 't geen 't gevolg is van eene branding, die de huid eens Negers verzeerd heeft.

Waarneeming van een ander bont kind.
Een Halsslachter van negentien maanden, van een vry heldere kleur, behoorde
denzelfden Heer toe. Op de kruin des hoofds, een weinig ter rechterzyde, was een
bosch met hair; in 't midden des voorhoofds zag men een ander wit hairbosch twee
en een halve duim breed: over het midden des voorhoofds liep een witte streep,
dezelve stondt schuins, en helde ter slinkerzyde af, tot op de wenkbrauwen, die half
wit waren. De oogen waren groot, zwart, en wyd open. Beneden de borst tot den
navel, en op den bovenbuik, zag men een witte plek met zeven punten. De rechter
tepel was blank, vier vlekken waren 'er op de rechterzyde van de borst; men zag
twee geelagtige blanke vlekken op den bovenbuik, en één beneden den rechter
(*)
tepel ook een witte plek op de roede . Een blanke band, doorzaaid met helder geele
plekken, vertoonde zich op het binnenste gedeelte der armen, tot het binnenste en
benedenste gedeelte van den voorarm. Men zag een andere vlek van den elleboog
tot het middelste binnengedeelte van den voorarm, en twee plekken aan het bovenste
gedeelte der beenen, met een bruinen weerschyn.

(*)

Ik heb naderhand een Neger gezien, met een natuurlyke blanke roede.
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De gedaante van dit Kind was zo fyn en fraay niet als die van het Negerinnetje, 't
welk aartig was, en eer opgecierd dan ontcierd, door de vlekken met zulk eene
keurige evenredigheid over het lichaam verspreid.

De geschiedenis der Trogloditen.
(Naar 't Fransch van den beroemden MONTESQUIEU.)
Een kleine Landstreek in Arabie werd, ten eenigen tyde, bewoond door een Volk,
afstammende van die Trogloditen, waar van de Oude Geschiedenis ons vermeldt,
dat zy eer Beesten dan Menschen geleeken; niet in derzelver uitwendige Gedaante;
maar in hunne bedorvene Geaartheden en woeste Zeden. 't Is waar, zy gingen recht
overeinde; hunne Lichaamen waren niet met hair begroeid; ook was hun Gelaad
en Stem Menschlyk, zy hadden geen Slagtanden of Staarten. Doch Ruwheid en
Wreedheid woonden in hunnen boezem, en zy betoonden zich vreemdelingen
omtrent alles wat Regtvaardigheid of Menschlykheid mag heeten.
Een Vorst, van vreemde afkomst, heerschte ten eenigen tyde over hun, en hy
voelde zich geprikkeld door de Eerzugt om hunne barbaarschheid te leenigen; met
dit oogmerk onderstondt hy het, hun met strengheid te regeeren. Zy spanden tegen
hem zamen, bragten hem ten dood, en rooiden zyn geheele Gezin uit.
Hier door vonden zy zich genoodzaakt een nieuw Staatsbestuur op te rigten.
Ontelbaar en allergeweldigst waren de daar op volgende verdeeldheden. In 't einde,
nogthans, verkooren zy een aantal Overheids Persoonen. Dan naauwlyks bekleedden
deeze hunne Posten, of zy werden omgebragt door dit onverbeterbaar Geslacht.
Regeeringloosheid was het gevolg, en men leefde daarin voort. Elk Troglodit
verklaarde op 't sterkst zyn afkeer van alle Onderwerping. Elk oordeelde zich
genoegzaam in staat, om voor zyne eigene belangen te waaken; en waarom zou
hy zich eenigzins over die van anderen bekommeren? ‘Waarom,’ dus sprak de egte
Troglodit, ‘waarom zal ik my kwellen ten dienste der zodanigen, die zo weinig voor
my zorgen als ik voor hun doe? Neen, ik zal my hier over niet ontrusten. Myne
zorgen zullen zich alleen tot my zelven bepaalen. Ik zal myne eigene behoef-
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ten en leevensnoodwendigheden my aanschaffen, en zo gelukkig leeven, als ik kan.
Laaten myne Buuren myn voorbeeld volgen, of, behaagt hun dit beter, dat ze
sneeven, dat ze elendig zyn.’
't Was in den Zaaityd. Elk verklaarde: ‘Ik zal zo veel Lands bearbeiden en bezaaijen
als genoegzaam is om my het noodige op te brengen. Overvloed is noodloos, en
ik heb beslooten niets onnoodigs te doen.’
De grond van die kleine Landstreek verschilde veel op onderscheide plaatzen;
in de boven Landen was het dor en droog, in de laage Landen, vrugtbaar en vogtig.
De droogte was in dit Jaar sterk; en het gevolg dat de Inwoonders der Valeien een
overvloedig Gewas hadden; terwyl de Bergbewoonders armoede en honger leden;
veelen hunner kwamen om: want hunne Broeders uit de Valeien weigerden hun
eenigen onderstand te verleenen.
Het daarop volgend Jaar stak niet min uit in Vogtigheid, dan het voorgaande in
Droogte; de zwaare Stortregens bedierven den Oogst van de Bewoonders der
Valeien; de hooge Landen, integendeel, droegen zeer veel Koorns. De
Valeibewoonders vervoegden zich om Graan by de Hooglanders, het werd hun, op
hunne beurt, geweigerd.
Een der aanzienlyksten onder de Trogloditen hadt eene schoone Vrouw. Zyn
Buurman werd op haar verliefd, en voerde haar weg. Zy twistten en vogten
deswegen. Eindelyk werden zy te raade hun geschil te laaten verblyven aan zeker
Troglodit, die gewoon geweest was eenig gezag te voeren zo lang het Gemeenebest
bestondt. Hy weigerde volstrekt Scheidsman te weezen; hy wilde zelfs niet hooren
wat de een en ander had in te brengen. - ‘Wat raakt het my,’ was zyne taal, ‘wiens
deeze Vrouw is? Ik heb myn Land te bebouwen; en geen zin om uwe zaaken, met
verwaarloozing van myne eigene, te regt te brengen. Ik verzoek u my met rust te
laaten, en uw geschil, indien gy kunt, zelve te beslissen.’ - De Vrouwenroover,
sterker dan zyn Party, zwoer, dat hy eer zyn Leeven zou verliezen, dan afstand
doen van de Vrouw. Den Egtgenoot was nu niets overgebleeven dan vrugtloos te
klaagen over het onregt van zyn Buurman, en de onvriendlykheid des Regters. Op
zyn weg na huis ontmoette hy eene jonge Vrouw van de Waterbron komende. Hy
bevondt zich thans zonder Vrouw, en hy was wonder in zyn schik met eene
gelegenheid aan te treffen om dit verlies zo schielyk, en op eene zo aange-
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naame wyze, geboet te zien; en wanneer hy ze tot zich genomen hadt, vergrootre
zyn genoegen niet weinig, toen hy ontdekte dat zy de Vrouw was van den eigensten
Persoon, die geweigerd hadt zyn Regter te weezen.
Een ander Troglodit bezat een zeer vrugtbaar stuk lands, 't welk hy met allen vlyt
bearbeidde. Twee zyner Buuren beslooten hem daarvan te ontzetten. Diensvolgens
dreeven zy hem uit zyn huis, en kwamen overeen om vereenigder hand deeze
verkreegene bezitting te gebruiken, en te verdeedigen tegen elken aanvaller. Zy
deeden dit eenige maanden; tot dat één hunner, verkiezende alleen meester te zyn,
zyn Medegenoot vermoordde. Dan niet lang bezat hy deezen verraadlyk verkreegen
Eigendom; onbestand om zich alleen tegen twee andere Trogloditen te verdeedigen,
moest hy te gelyk zyne Bezittingen overgeeven, en zyn Leeven afleggen.
Men verhaalt van een ander uit dit Volk, die in groote behoefte zynde van
kleederen, en meest naakt, eenige wolle kogt. De Koopman overleidde by zichzelven.
‘'t Is waar, de juiste prys van myne Wolle is zo veel, dat ik 'er twee maaten koorn
voor kan neemen; doch ik wil 'er niet van afstappen, dan voor tweemaal zo veel,
acht maaten wil ik 'er voor neemen.’ De Kooper kon op den eisch niet afslaan. Hy
moest het Geld betaalen. ‘Nu,’ sprak de Verkooper, ‘ben ik in staat om Koorn te
koopen!’ - Hoe, gaf de ander hem te verstaan, ‘Hebt gy Koorn van nooden? Ik heb
eenigen voorraad, Gy zult misschien over den prys eenigzins verwonderd staan.
Gy weet, dat het, ter oorzaake van den hongersnood, zeer duur is. Geef my myn
Geld te rugge, en gy zult 'er ééne maate Koorns voor hebben, en geen graankorrel
meer, al ware het dat zulks u kon behoeden van door gebrek te sterven.’
'Er ontstondt een Pestziekte onder deeze Trogloditen, en rigtte haare vernielingen
aan in dit ongelukkig Land. De voortgang der Kwaale werd gestuit door de aankomst
van een buitenlandsch Geneesheer, die zyne Geneesmiddelen zo kundig wist aan
te wenden, dat elk, die zich tot hem vervoegde, genas. Toen de Pest geweeken
was, ging hy by de geneezenen rond, ter ophaalinge van de verdiende penningen;
doch hy kon 'er geene krygen van die ondankbaaren, en moest na zyn land te rug
keeren, met het knellendst hartzeer wegens de vrugtloos gedaane moeite en kosten.
- 't Leed niet lang, of de Pest begon op
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nieuw te woeden, en sleepte, met meer gewelds dan voorheen, eene menigte ten
grave. Men smeekt, op 't ernstigst, dien Geneesheer om weder tot hun over te
komen; duldloos waren zy in 't afwagten van dien Helper, zy zonden booden op
booden om hem zyne komst te doen verhaasten. ‘Gaat heen,’ was zyn woord,
‘elendige en ondankbaare Snoodaarts, waar van wenschte gy geneezen te worden?
Een veel verschriklyker en ysselyker vergift dan 't geen uwe Lichaamen aantast,
besmet uwe zelfzoekende en verkankerde Zielen! Gy zyt een langer ondraagbaare
last voor de aarde, daar Regtvaardigheid en Menschlykheid van onder u verbannen
zyn. De Goden hebben u gedoemd tot een spoedig verderf. Laaten deezen hunne
regtvaardige Wraak volvoeren. 't Is myn zaak niet daar tusschen beiden te komen.’
Dan Ziekten waren niet noodig om zulk een Geslacht te verdelgen. De onder 't
zelve heerschende Onregtvaardigheid was genoegzaam om de Trogloditen te
vernielen.
Twee Geslachten, nogthans, bleeven 'er over, twee Geslachten, afstammende
van Voorzaaten, die onder zulk een Volk als Wonderen mogten aangezien worden!
- van twee Mannen, die zich bevlytigden in alle werken van Menschlievendheid, die
de voorschristen des Regts heilig hielden, en de bekoorlykheden der Deugd
gevoelden: even zeer verwyderd van de algemeene ontaarting en boosheid, onder
hunne Landgenooten heerschende, waren zy, door de onderlinge braasheid hunner
harten, met den nauwsten Vriendschapsband vereenigd, en beklaagden met gelyken
weedom het naderend verders, 't welk de overige Trogloditen zich op den halze
haalden. Zy leefden te zamen op een afgeleegen, maar gelukkigen, plek gronds,
die, verwyderd van de tooneelen des onregts en der verdrukking, door den arbeid
dier deugdzaame handen bewerkt, hun een ruimer overvloed van het noodige en
verkwikkende opleverde. Zy kenden geen geschil, geen twist, en poogden alleen
elkander voorby te streeven in het betoon van goede diensten. Hun belang was 't
zelfde; en de arbeid van den eenen kwam den anderen te stade. Hunne dagen
vloeiden evenmaatig voort. Alles was rust, alles vriendschap.
Zy beminden hunne Vrouwen, en werden weder door dezelve gehefd. Hun
hoofdbezorgheid was hunne Kinderen Deugdliefde in te scherpen, en hier op
bevlytigden zy zich met onafgebrooken aandagt. Steeds hielden zy hun
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voor oogen de elenden van het zich in rampen dompelend Vaderland; en boezemden
hun gestadig deeze les in, dat het belang van byzondere Persoonen begreepen is
in het belang van 't Algemeen: dat deeze belangen niet tegen elkander streeden
‘Volksdeugd,’ dus luidde hun grondregel, ‘Volksdeugd is algemeene Gerustheid:
weest regtvaardig jegens anderen, en gy zult uw eigen voordeel behartigen!’
De moeite, door hun aangewend, bleef niet ongezegend. De Kinderen waren zo
deugdzaam als de Ouders, en kreegen eene Naakomelingschap hun gelyk. Zy
trouwden, en vermenigvuldigden. Hun Deugd, in stede van te verzwakken, werd
door den tyd sterker, en hoe meer hun getal toenam, hoe meer voorbeelden 'er
opstonden, om het volgend Geslacht ter Deugd aan te spooren.
Wie is in staat om 't Geluk van dit Deugdzaam Volk naar eisch te beschryven?
Kon het anders dan door den Hemel begunstigd zyn? Zy, die zo veel vermaaks
schiepen om de Goden in hunne werken en gunstbetooningen te verbeelden, en
dezelve steeds met dankbaarheid en eerbiedenisse naderden? - Godsdienst werkte
met de Natuur mede, om hunne Zeden te verzagten en te beschaaven. De Natuur
liet maar weinig onvoltooid over; en dat weinige voltooide de Godsdienst.
Verscheide Feesten, ter eere van de Godheden, stelden zy in. Deeze Feesten
waren, van alle overdaadigheid verre afgescheiden, genoegelyke vrolykheid
heerschte op dezelve: de Jeugd van beide de Sexen vermaakte zich met Dans; de
Muzyk was eenvoudig en boersch. Opgernimde harten lieten zich kenbaar zien op
't genoeglyk gelaad. De Minnaar lonkte, de Maagd bloosde; het hart der
waarneemende Moeder sprong op door het vooruitzigt van eene gelukkige
vereeniging haarer Kinderen. De Vader glimlachte, en het was niet moeielyk zyne
toestemming te verwerven.
De Trogloditen bezogten de Tempels hunner Goden druk, en zonden 'er
aanhoudend hunne gebeden ten Hemel; doch waar om smeekten zy? Zy waren te
gelukkig om op Rykdommen te denken. Badt iemand om overvloed, 't was niet voor
zich zelven, maar voor zyn Nabuur; zy smeekten, dat een zieke Bloedverwant tot
voorige gezondheid mogt komen; dat de eendragt onder Broederen mogt bewaard
blyven; dat een Egtgenoot zyne Huisvrouwe met alle tederheid mogt beminnen, en
zich op haare liefde verlaaten; en dat hunne Kinderen nooit mogten ophouden hun
met agting
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en liefde te bejegenen. - Deeze waren de groote Zegeningen, die de
Godsdienstigheid der Trogloditen den Hemel afsmeekten, en om welke te erlangen
zy zich nederig voor 't altaar boogen. Knielde eene Maagd, offerde zy haar teder
hart op? Het eenig goed, om 't welk zy haare wenschen opwaards zondt, was, ‘Laat
ik het vermogen bezitten, om een braaf Man gelukkig te maaken.’
In den avond, naa dat de Kinderen verzameld waren, en de vermoeide Os van 't
juk ontheeven was, hadden zy de gewoonte van by hoopen te vergaderen, en den
dag met een' smaaklyken maaltyd te besluiten; onder denzelven een Feest- en
Zedenzang aanheffende. Zy haalden, in deeze Zangen, de Onregtvaardigheid en
Rampen op van de oude Trogloditen; zy roemden de opkomst van het nieuw
Geslacht, deszelfs Deugd en Gelukstaat; en lieten de verheevenste toonen klinken
ter eere van de Onsterflyke Goden. - ‘Hoe heilig,’ zongen zy, ‘is der Goden
tegenwoordigheid! Hoe gunstig zyn ze om bystand te verleenen aan de zodanigen,
die denzelven afsmeeken! Hoe gereed om met hunne goedkeuring dezulken te
vereeren, die zich bezorgd aanstellen om dezelven te verwerven! - Maar hoe schriklyk
is hun misnoegen! Hoe onontkomelyk hunne wraak!’ - Zy weidden uit in den lof van
het Landleeven; een Leeven van onschuld en Vrede. - Zo sleeten zy hunne avonden,
tot dat zy ter ruste gingen, en in den slaap wegzonken, door geene driften of zorgen
ontrust of afgebrooken.
En, in de daad, niets was 'er 't geen hun zorg of kommer baarde. De Natuur was
hun zo gunstig als hunne begeerte gemaatigd; in dit gezegend Gewest was
schaarsheid en gierigheid even onbekend. Veelvuldig gaven zy geschenken; en hy,
die zich in de gelegenheid bevondt om een ander te verpligten, kon zich verzekerd
houden dat men hem een gelukkig Man zou agten. Zy leefden als in één Gezin;
hunne Kudden liepen op eene gemeene weide, en zodanig onder een, dat het elk
bezwaarlyk viel zyn eigendom te onderkennen; en ook dit was eene zaak van zo
weinig aanbelangs, dat nauwlyks zich iemand des ontrustte of bekommerde.
Wie zou het verveelen voorbeelden van hunne Deugd op te haalen? - Een Troglodit
zeide ‘Myn Vader is voorneemens morgen in zyn Land te arbeiden. Hy zal zich te
leur gesteld vinden, want ik zal twee uuren
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vroeger dan hy opstaan, en wanneer hy komt om zyn werk aan te vangen, zal hy
het afgedaan vinden.
Myne Zuster,’ sprak een ander, ‘schynt my toe, genegenheid te hebben tot dien
Jongeling van onze Familie. Zy poogt dezelve te verbergen; doch te vergeefsch. Ik
zal voor haar by myn Vader spreeken, en hy zal het tot een Huwlyk brengen.’
Een derden werd verhaald, dat Roovers van zyn Vee gestoolen hadden. ‘Het spyt
my,’ was zyn woord, ‘'er was een melkwitte Geit onder, die ik ten offer voor de Goden
geschikt had.’
‘Ik moet,’ hoorde men een ander zeggen, ‘ten Tempel opgaan, om myne
dankzeggingen uit te storten, voor de heistelling van mynen Broeder. Was hy
gestorven, welk een Broeder zou ik in hem verlooren hebben! En myn Vader! Hoe
zou zyn gryze kruin deezen slag hebben kunnen verdraagen! Hy was zeker van
hartzeer met hem ten grave gedaald!
Ik heb beslooten,’ betuigde een ander ‘op den kant van myns Vaders grond eenige
Boomen te planten. Het volk, in het Land daar naast werkende, vindt zich alle dagen
blootgesteld aan de brandende hette der Zonne; ik bejammer het dat zy geen lommer
hebben om zich in denzelven te verfrissen.’
In eene Vergadering der Trogloditen, sprak een oud Man met strengheid over
een Jongeling, dien hy verdagt hieldt van het pleegen eens misdryfs. ‘Wy kunnen,’
zeiden zyne jonge medemakkers, ‘ons niet verbeelden, dat hy schuldig is: maar is
hy schuldig, dat hy dan het ongeluk hebbe om de laatste van zyn Gezin te sterven.’
Een Troglodit hoorde, dat zyn huis bestoolen, en van huisraad ontledigd, was
door Vreemden. ‘Ik moet,’ was zyn woord, ‘te onvrede op hun weezen om hunne
onregtvaardigheid; anders zou ik hun geluk wenschen met het verkreegene, en dat
zy het langer en met meer genoegen mogten gebruiken, dan ik gedaan heb.’
Zodanig was de Deugd, zodanig het Geluk, der Trogloditen. Maar hun geluk kon
den nyd niet ontgaan van, noch hunne Deugd hun dekken voor, 't geweld van 't Volk
in eenige bygelegene landstreeken, 't welk verzamelde, en, onder valsche
voorwendzelen, besloot, hun van hun Vee te berooven. De Trogloditen hoorden
van hun besluit, en vaardigden terstond Gezanten af, die de volgende aanspraak
deeden.
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‘Wat hebben de Trogloditen gedaan om uwe vyandschap op te wekken? Hebben
zy uwe Vrouwen weggenomen? Hebben zy uwe Kudden weggedreven? Hebben
zy uwe Landen verwoest? Wy zyn niet in staat tot het pleegen van zulke misdryven;
wy eerbieden de Goden. Wat begeert gy meer van ons? Is het Wolle om u te
kleeden? Is het Melk om u te voeden? Of hebt gy de Vrugten des velds noodig?
Legt uwe wapenen neder, en kom onder ons als Vrienden. Uwe behoeften zullen
gereed en ruim vervuld worden. - Maar, indien gy poogt u zelven door vyandlykheden
voorraad te verschaffen, dan zweeren wy, by de Onsterflyke Goden! by alles wat
heilig is en dierbaar! dat wy geen koelbloedige aanschouwers zullen weezen van
zodanige mishandelingen: wy zullen geweld met geweld keeren; u aanzien als een
woest en beestagtig Volk, en u poogen te verdelgen, even als wy Wolven en Tygers
dooden.’
Deeze aanspraak werd met veragting bejegend, dezelve kon deeze Barbaaren
niet beweegen, om een onbeschadigend Volk met rust te laaten; een Volk, 't geen
zy dagten dat niets dan zyne onschuld ter verdeediging hadt.
Maar zy vonden zich deerlyk bedroogen. De Trogloditen stonden gereed om hun
te ontvangen, bezield met den blaakendsten heldenmoed; onverschrokken,
niettegenstaande het aantal hunner vyanden; doch verbaasd over hunne
Onregtvaardigheid. Zy hadden hunne Vrouwen en Kinderen in 't midden des Legers
geplaatst. Zy hadden het vast besluit, om zich tot één toe te verdeedigen. Niemand
dagt om vlugt of veiligheid, of voelde eenige bezorgdheid wegens zyn eigen lot. Elk
offerde zich op voor een ander. De Zoon haakte om zyn bloed voor zyn Vader te
storten. De Mannen booden zich aan tot slachtoffers voor Vrouw en Kinderen.
Gaarne wilde een Broeder voor zyne Broederen het leeven afleggen. Niemand, of
hy voelde zich door den edelen Geestdrift van Vaderlandliefde gedreeven. Te sterven
voor een Vaderland! te sterven voor het Trogloditisch Volk, was in aller oog een
roemryke en begeerlyke dood! Viel 'er een, zyn plaats was terstond door een ander
aangevuld, en zyn Opvolger, wel verre van den moed te laaten zakken, voelde zich
aangevuurd met te meerder drifts om den dood zyns Landgenoots te wreeken.
Wat kon zulk een Heldendrom wederstand bieden? Hunne barbaarsche vyanden
niet. Onregt was niet bestand tegen zulk eene Deugd. De laaghartige Roovers
vlooden. Zy,
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die zich niet geschaamd hadden onregtvaardig aan te vallen, schaamden zich ook
niet om de vlugt te neemen; zy vonden zich onbekwaam om de dapperheid der
Trogloditen te wederstaan, schoon zy ongevoelig waren voor het edel beginzel, 't
welk dezelve inblies.
Wanneer, naa verloop van tyd, de Trogloditen, een zeer talryk Volk werden,
kreegen zy het in den zin om een Koning te kiezen. Eenpaarig waren zy van oordeel,
dat de Kroon opgedraagen moest worden aan iemand, die zich boven anderen hadt
doen uitmunten in het handhaaven van Regt. Zy stemden ook overeen in de keuze
des Persoons. Een oud Man, die de grysheid op den weg der eere gevonden hadt,
eerwaardig in zyn voorkomen en character, was de Man, die elk het geschiktste
toescheen. Doch hy hadt geweigerd de raadpleegingen by te woonen: hy zat
peinzend in zyne wooning, en overstelpt met druk.
Afgevaardigden, om hem zyne Verkiezing bekend te maaken, traden by hem in.
‘Helaas!’ sprak hy, konden de ‘Trogloditen niemand hunner keuze waardiger vinden?
Ben ik van allen de Man, die, onder een zo regtvaardig en deugdzaam Volk, verdien
voor den regtvaardigsten en deugdzaamsten gehouden te worden? De Goden
verhoeden het, dat dit waarheid zou weezen! of dat ik zulk een trots, en anderen
beledigend, denkbeeld zou koesteren! - Maar, indien gy, beslooten hebt my de
Kroon op te dringen - dan wil ik dezelve aanvaarden; doch die ontvangen met een
hart doorgriefd van de smertende gedagten, dat ik lang genoeg geleefd heb, om te
zien, dat myne dappere Landgenooten, dat de Trogloditen, afstand doen van hunne
Vryheid.’ - Hier op bedekte een traanenvloed zyne wangen, en hy voer voort ‘Ongelukkige! die ik ben, kon ik ooit gedagt hebben deezen dag te zullen beleeven!’
- Zyne stem klom, en strengheid straalde hem ten ooge uit, als hy sprak. - ‘Ik gis
maar al te wel wat u aangezet heeft tot dit besluit. Uwe Deugd wordt u ten last. Gy
zyt onverduldig om 'er u van te ontdoen. Gy ontdekt dat dezelve in dien staat, in
welken gy tot nog toe geleefd hebt, volstrekt noodzaaklyk is; dat gy zonder dezelve
niet kunt bestaan; dat gy, daar van beroofd, in de rampen en het verderf uwer
ongelukkige Voorvaderen zult nederstorten. Maar gy wenscht u voor dit gevaar, op
eene gemaklyke wyze, te beschutten: door onderwerping aan een Vorst, in stede
van aan de Deugd,
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door gehoorzaamheid aan Wetten, min bepaalende dan de Gewoonten en Zeden,
die gy duslange volgde. Eerzugt, Rykdom, en Wellust beginnen bekooringen by u
te krygen; gy verlangt in een stand gesteld te worden, waarin gy deeze ydele
begoogelingen kunt najaagen; waarin gy na grootheid kunt streeven, Rykdommen
zoeken, Wellustige neigingen voldoen; waarin gy de bezorgdheid om Deudzaamer
te weezen kunt ter zyde zetten, mits gy maar zorgvuldig vermydt, openbaare en
gevaarlyke misdryven te pleegen.’ - Hier ontsprong op nieuw een Traanenvloed,
en zy biggelden langs zyn eerwaardige kaaken neder. Hy hieldt een oogenblik stil;
doch vervolgde - ‘En welke is de natuur der Bediening, welke gy my oplegt? Is het
gebied voeren? Wien of wat zal ik gebieden? Zal ik een Troglodit gebieden
Deugdzaam te weezen? Wat kan ik hem gebieden, 't welk zyn eigen geaartheid
hem niet vooraf reeds inboezemt; en kragtiger dan myn bevel aanzet om te
volbrengen? Helaas, myne Vrienden! in ben bykans tot het einde myner dagen
gekomen, versleeten en afgemat! Myn tyd onder u kan niet dan kort weezen.
Welhaast zal ik van dit tooneel aftreeden; welhaast zal ik keeren tot uwe braave
Voorvaderen, die agtenswaardige, die vroome, Mannen! Hoe zeer zal het hun
grieven van hunne verbasterde Naakomelingschap te hooren! Hoe zal ik hun
verhaalen dat hunne Zoonen zich voor alles, behalven voor de Deugd, kunnen
vernederen!’

Ontbyt van den hertog van Alba, te Rudolstad.
(Uit J. SÖFFINGS, Res in Ecclesia et Politica Christiana gesta, ab Ao. 1500 ed Annum
1600)
Zekere Duitsche Dame, geboortig uit een huis dat zich reeds verscheiden Eeuwen
door heldenmoed uitgetekend, en het Duitsche ryk eenen Keizer geschonken had,
deed den vreeslyken Hertog van Alba, door haar manmoedig besluit, byna beeven.
Toen Keizer KAREL de Vde, na den Slag by Muhlberg Ao. 1547, op zynen togt naar
Frankenland en Schwaben, door Thuringen kwam, wist de Gravin CATHARINA VAN
SCHWARZBURG, geboren Vorstin VAN HENNFNBERG, eene Weduwe, zoo veel op dien
Vorst te verwinnen, dat zy een Sauvegarde-brief van hem verkieeg, volgens welken
hy beloosde, dat hunne onderdaanen niets, van het doortrekken des Spaanschen
Legers, zouden te lyden hebben.
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Daartegen beloofde zy Brood, Bier, en andere levensmiddelen, tegens goede
betaaling, uit Rudolstad, aan de Saalbrug te zenden, ten einde de Spaansche
troepen, welke daar overgezet zouden worden, van het noodige te voorzien. Na het
vertrek van KAREL gebruikte zy echter de voorzichtigheid, om gemelde brug, welke,
digt by de Stad, over de Saal lag, spoedig af te laaten breeken, en, op een veel
verderen afstand, over dezelfde rivier te laaten leggen, op dat de nabyheid der Stad
de roofzuchtige gasten niet al te veel in verzoeking mogt brengen. Ook stond zy
den inwooneren van alle plaatsen, door welken het Leger trekken moest, toe, zich
met hunne beste meubelen, op het Rudolstadsche Slot te bergen.
Intusschen naderde de Spaansche Veldoverste, door den Hertog HENDRIK VAN
BRUNSWYK en de zelfs Zoonen vergezeld, de Stad, en verzogt door een vooruit
gezonden Bode, de eer te hebben, om by de Gravin VAN SCHWARZBURG op het ontbyt
te komen. Zulk een bescheiden verzoek, aan het noofd van een Leger gedaan, kon
niet wel geweigerd worden. Men antwoordde, dat men op zou zetten wat de
gelegenheid van het huis toeliet, en dat, indien zyne Exellentie dit voor lief wilde
neemen, men hem zoude opwagten. Intusschen liet men niet naa, den
Sauvegarde-brief nog eens te herinneren, en den Spaanschen Veldoversten zyne
verplichting, dien aangaande, op het hart te drukken.
Een vriendelyk gelaat, en een welvoorziene disch, verwachtte den Hertog op het
Slot. Hy moest erkennen, dat de Thuringer Dame een zeer goede keuken hield, en
de eer der gastvryheid verstond. Doch naanwelyks had men zich aan tafel gezet,
of 'er kwam een Bode de Gravin uit de Zaal roepen. Men meldde haar, dat de
Spaansche soldaaten, in eenige Dorpen, geweld gepleegd, en het Vee van de
Boeren weggedreeven hadden. KATHARINA was eene Moeder haares Volks, en het
geen de armste haarer Onderdaanen werdt aangedaan, werdt haar zelfs aangedaan.
Ten uiterste ontrust door het verbreken van het gegeeven woord, doch haare
tegenwoordigheid van geest behoudende, beveelt zy alle haare Dienstknechten,
zich in allen haast en stilte te wapenen; en de Poorten van het Slot wel digt te sluiten,
terwyl zy zelf zich weder naar de Zaal begeeft, waar de Vorsten aanzitten Hier klaagt
zy hen, in de hartroerendste uitdrukkingen, alles wat men haar zoo even berigt had;
en hoe slegt men het gegeeven woord des Keizers, by het Leger, onderhield. Men
antwoordde haar lagchende: dat dit Krygsgebruik was; en dat men, by het
doortrekken van een Leger, zulke kleine toevallen niet konde verhoeden. ‘Dat zullen
wy dan zien’ antwoordde zy in gramschap. ‘Mynen armen Onderdaanen moet het
hunne wedergegeeven worden, of, by God! - (terwyl zy dreigende haare stem verhief)
Vorstenbloed zal voor Ossenbloed stroomen’ Na deeze bondige verklaaring verliet
zy de Zaal, welke in weinig
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oogenblikken door gewapende Lieden vervuld werdt, die, met het zwaard in de
hand, doch met veel eerbied tevens, zich achter de stoelen der Vorsten plaatsten,
en hen aan tasel bedienden. By het intreeden deezer gewapende schaar, veranderde
de Hertog van Alba geheel van kleur, terwyl de Vorsten elkander stom en verbaasd
zaten aan te kyken. Afgelneden van het Leger; omringd door eene talryke
welgespierde menigte; wat bleef hen in dit geval veel over, dan geduld te neemen,
en, op welke voorwaarden het ook wezen mogt, de beleedigde Dame te verzoenen.
HENDRIK VAN BRUNSWYK vatte het eerst weèr moed, en begost te schateren van
lagchen. Hy koos den vernufugen uitweg, om alles, wat 'er gebeurd was, in het
boettige te veranderen; en hield een lange losspraak over de landsmoederlyke zorg,
en betoonde kloekmoedigheid der Gravin. Hy verzogt haar, zich zelve gerust te
stellen; en nam op zich, om den Hertog van Alba, tot alles wat billyk was, over te
haalen. Ook bragt hy het by den laatsten wezenlyk zoo ver, dat deeze daadelyk
een bevel aan het Leger afzond, om het geroofde Vee den eigenaars terstond weder
te doen geworden. Zo dra de Gravin verzekerd was van de bevolene terug gave,
bedankte zy haare gasten op het plegtigst; welke vervolgens ook een zeer wellevend
afscheid van haar namen.
Buiten twyffel was het deeze omstandigheid, welke de Gravin CATHARINA VAN
SCHWARZBURG den bynaam van de heldhaftige heeft doen verkrygen. Men roemt
nog heden haare standvastige werkzaamheid, om de Hervorming in haar land te
bevorderen, die reeds door haaren Gemaal, Graal HENDRIK de XXXVIIste, daar was
ingevoerd; als ook om de Monnik-ordens af te schaffen, en het Onderwys in de
Schoolen te verbeteren. Veele Protestantsche Leeraars, welken om den Godsdienst
vervolgd wierden, liet zy bescherming en ondersteuning verschaffen. Onder deeze
was ook een zekere CASPAR AQUILA, een Prediker te Saalveld, die, in zyn jonge
jaaren, het Leger van den Keizer, als Veldpreêker, naar de Nederlanden gevolgd
was. Doch geweigerd hebbende om een Kanonskogel te doopen, hadden de
brooddronken soldaaten hem in een mortier gestopt, met oogmerk om hem in de
lugt te schieten; een noodlot dat hy nog gelukkig ontkwam, door dien het kruid geen
vlam vatte. Thans was hy ten tweedemaal in levensgevaar, en een prys van 5000
gulden was op zyn hoofd gesteld, nadien hy, op den Kansel, met verachting van 's
Keizers Interim gesproken had. CATHARINA liet hem, op verzoek der Saalfelders,
heimelyk by zich op het Slot brengen, alwaar zy hem verscheiden maanden
verborgen hield, en met de grootste menschlievenheid van alles voorzag, tot hy
zich weer, zonder gevaar, dorst vertoonen. Zy stierf, van ieder vereerd en betreurd,
in het 58ste Jaar haares levens, en het 29ste haarer regeering: zynde het gemelde
geval met den Hertog van Alba in den Jaare 1547 voorgevallen. Haar gebeente rust
in de Kerk te Rudolstad
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Geschiedenis van den plaatsnyder Schmis, te Dusseldorp.
Door Mevrouw Von la Roche.
(Uit J.G. MEUSEL, Museum fur Kunstler und fur Kunstliebhaber, St. VII. bl. 33.)
Vóór twaalf jaaren kwam een jonge Bakkersknecht by den Heer Hof- en Kamerraad
KRAHE, eerste Opziener van het beroemd Kabinet van Schilderyen, te Dusseldorp.
Deeze persoon haalde een boek uit zyn zak, gaf het aan den Heer KRAHE, en verzogt
denzelven, om het te waardeeren en te koopen. De Opzichter opende het, en zeide:
Het is het Gebedeboek dat Keurvorst KLEMENS AUGUSTUS van Keulen heeft laaten
maaken, en met Plaaten doen versieren. Hoe komt gy 'er aan?
De Bakker glimlagchte, en zeide: ik heb het afgeschreven. - Op dit antwoord
beschouwde KRAHE het naauwkeuriger, vergeleek het met een Origineel, en bevond,
dat een ongeoeffend oog moeite had, om de Plaatdruk van het afschrift, zo als het
de Bakker noemde, te onderscheiden. Met eene vrolyke verbaazing, zeide hy: Myn
Vriend! hoe kost gy met zulke bekwaamheden een Bakker worden? Gy moest voelen
dat gy tot Plaatsnyder geboren zyt.
Ik zou het gaarne geworden zyn, nadien ik altyd zeer gaarne tekende. Maar myn
Vader is een arme Bakker, die veel Kinderen heeft. Dat handwerk kost hy my voor
niet leeren, en ik tekende dan op Zon- en Feestdagen voor myn vermaak. Thans
ben ik voorneemens om te gaan reizen, myn Vader kan my niets mede geeven; en
nadien gy het tekenen bemint, dacht ik dat gy myn boek mogelyk wel zoud willen
koopen.
ô! Myn Vriend! zeide KRAHE, kom morgen avond hier weer: doch verzuim het niet!
Den volgenden morgen trok KRAHE naar Keizerswaard, by een ryk en weldaadig
mensch, die zyn Vriend was, en geen Kinderen had. Deeze verheugde zich over
dit bezoek: doch de Opzichter zegt daadelyk: ‘waarde Vriend! ik moet bekennen,
dat ik heden tot een geheel ander oogmerk hier ben gekomen. - Hy verhaalt
vervolgens zyne ontmoeting met den Jongeling, en vertoont hem het boek, en het
Origineel.
Zoud gy, myn Vriend! niet een paar honderd daalders aan deezen Jongeling willen
te koste leggen? Hy zal zekerlyk een uitmuntend mensch worden, en in slaat komen
om uw verschot weder te vergoeden. Ik neem op my, om zyne Talenten te leiden.
De Raadsheer geeft, met edele vreugde, drie honderd Daalders. KRAHE komt te
rug, en vertelt den Jongeling wat hy gedaan heest, en wat hy verder doen wil. SCHMIS
wordt
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ontroerd, verlaat zyn handwerk, tekent volgens de grondbeginzelen, leert de
Meetkunde, en oefent zich zelven in de Geschiedenissen.
Na eene onafgebroken vlyt van twee Jaaren, zeide KRAHE: Thans myn Vriend!
hebt gy geleerd wat Dusseldorp u leeren kan. Nu moet gy naar Parys, by den Heer
WILLE, om uwe bekwaamheden tot volkomenheid te brengen.
SCHMIS volgde deezen raad, vertrok naar Parys, doch ging te voet, om daar door
het geld, dat men hem gegeeven had, te spaaren. Hy kwam 'er ziek aan, hermnerde
zich een zeker klooster, in het welk hy een Monnik iets moest zeggen. Hy ging 'er
in, en de Monnik bezorgde hem met raad en hulp. - Na zyne herstelling ging hy,
geheel droefgeestig, wandelen, en ontmoette twee Garde du Corps: van welke de
een hem aansprak.
Is Myn Heer geen Duitscher? - Ja. - Uit welk Gewest? - Van Keizerswaard. - Ei,
dan zyt gy myn Landsman. Wat doet gy hier? - SCHMIS verhaalde hem alles, en
beklaagde zich op het einde, dat zyne ziekte hem tyd en geld gekost had; dat hy
zyn weldoeners niet ten last wilde verstrekken, enz.
De Soldaat denkt alles na. - Ja, myn Vriend zegt hy, wat zal ik u raaden? - Dan,
indien gy myn voorbeeld wilde volgen, dan zoud gy kleederen en brood vinden, en
uwe kunst kunnen voortzetten. Myn kapitein heeft juist iemand noodig. Gy zyt een
knap Kaerel; hy zal u daadlyk neemen. - Wy worden goed betaald, de dienst is ligt,
en gy hebt 'er veele vrye dagen in.
SCHMIS nam dit aan. De Kapitein hoorde zyne Geschiedenis, en bragt hem zelfs
by WILLE - geevende hem zo veel vryheid als de dienst maar eenigzins wilde
gedoogen. Zo arbeidde en diende hy vier jaaren, en kreeg zyn ontslag. Twee jaaten,
hield hy zich enkel met zyne kunst bezig, en kwam, met goede getuigenissen, zo
van zynen vlyt als levensgedrag, te rug.
KRAHE stond verbaasd over het werk van deezen man, en stelde hem voor het
Kabinet aan 't werk. SCHMIS werkte vlytig, en hield eene geschikte levenswyze.
Kwam nergens dan in het huis van zynen eersten Leermeester. Dit duurde weder
twee jaaren.
Op zekeren morgen zeide KRAHE: SCHMIS, kom van avond wat tydelyk t'huis. Ik
heb een klein feest, daar ik alle myne Vrienden op wil zien. SCHMIS komt, ontmoet
verscheidene Vrienden; en hoort dat het aantekenmaal, tot een Huwelyk voor de
oudste dochter, gegeeven wordt. - Men ziet hem niet meer. - Den anderen morgen
kemt hy in de Gallery om te werken, doch de Opziener kent hem haast niet.
Wat scheelt 'er aan, Myn Heer SCHMIS?
Ik ben ongelukkig, myn Weldoener.
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Waarom? Wat is 'er gebeurd?
Ik beminde uwe HENRIETTE, zedert den eersten avond dat ik van Parys te rug
kwam, en - ach! nu leeft zy voor een ander! - Lieve Vriend! hebt gy myne dochter
iets van uwe liefde gezegt? - Nooit. Hoe konde ik dat doen - zonder tytel, en zonder
middelen - de Dochter van myn Weldoener van liefde spreeken! Ik was gelukkig
genoeg haar te zien. Ik wenschte niets meerder. - Maar thans ben ik ongelukkig.
Waarde Vriend, stel u gerust, Gy zyt my zo lief als myn Zoon, maar met HENRIETTE
is het te laat! - Na dit gesprek wierd de Plaatsnyder ziek, en ging vier maanden lang
tusschen den dood en de krankzinnigheid in; kwam in 't geheel niet uit zyn huis, en
genoot alle liefde en onderstand van KRAHE. Men spreekt hem in 't geheel niet van
HENRIETTE - maar men spreekt met haar over hem, nadien zy hem wilde bezoeken.
De Bruidegom was naar zyn familie vertrokken, welke zwaarigheid in dit Huwelyk
maakte. Deeze had den moed niet om het te schryven: maar HENRIETTE merkte het,
en gaf hem zyne Vryheid weder - ontving haare brieven te rug, en zeide toen tegen
haaren Vader: Gy hadt SCHMIS gaerne tot uw Zoon gehad. - Zeg hem, dat HENRIETTE
de zyne is, wanneer hy haar nog tot zyn geluk noodig meent te hebben.
Met dit berigt gaat de Vader by hem, zegt het hem; doch deeze vreugdetoon had
hem byna zo ongelukkig gemaakt, als de eerstgemelde droevige tyding. Hy suisebolt,
aan den arm van KRAHE, naar HENRIETTE, en zyn geluk klimt op 't hoogste. Hy blyft
den geheelen avond by haar, maar den volgenden morgen hooren zy niets van
hem, dan dat hy, met het krieken van den dag, met alle zyn Plaaten en Tekeningen,
in een rytuig met vier Paarden, is vertrokken. Welk een angst voor KRAHE en
HENRIETTE! men achtte hem krankzinnig te zyn, en hoorde, geduurende eenige
dagen, in 't minste niet van hem. - Op den negenden kwam hy met het Decreet
eener Jaarwedde van ƒ 600 -:-: van Munchen, alwaar hy zich, voor de voeten van
den Keurvorst van Palts-Beyeren nedergeworpen had; denzelven zyne
omstandigheden en liefde verteld, en zyne getuigschriften en werken getoond had.
De Keurvorst had de waarheid zyner geschiedenisse en bekwaamheden aan zyn
hart gevoelt, en SCHMIS kwam by KRAHE te rug; zeggende: nu ben ik HENRIETTE
waardig; nu kan ik ook op eenige inkomsten rekenen.
En dit was in January 1782!
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Zedelyke bedenkingen.
Alle enkel Menschlyke Schristen zyn seilbaar, en aan dwalingen onderhevig;
dierhalven zyn ze geene zekere baak, waar op we al ons vertrouwen vestigen
kunnen, of volgens welke wy onze Levenskoers te rigten hebben. Dan de Openbaring
alleen is de allerzekerste en veiligste baak, naar welke wy onze koers rigten, en alle
onze bedryven stuuren moeten. - De Openbaring alleen faalt niet, en daarom kunnen
wy 'er ons veilig op verlaten; - derzelver glans schittert, in weerwil van alle duisternis,
en donkere nevels van onkunde, van drieste onwetenheid. - De Godlyke Openbaring
is eene glansryke fakkel, die met hare ligtende stralen alle donkere nevels van
ongeloof en onverstand doet opklaren. - Zy is eene glansryk volle Zon, die wel eens
van donkere wolken omgeven word, welke den glans harer stralen een poos konnen
hinderen, om zich wyd en zyd te verspreiden, die door nevels van ongeloof omgeven,
weerhouden word haar glansryk schynzel uit te breiden, - maar die, van agter deze
wolken zich vertoonende, eenen nieuwen glans, en als een heerlyken, een treffenden,
Luister ten toon spreid, - die onbeneveld verschynende, eene verdubbelde
heerlykheid laat zien. - Het driest ongeloof moge zich door spitsvondige bedenkingen,
als een damp en dikken nevel tegen de Openbaring opwerpen; het moge, voor
eenigen tyd, derzelver glans verbergen agte; het zwart van opëengepakte wolken,
welke uit de bedorvenheid der snoode bestryderen der Godlyke Openbaring opryzen,
welken die lichtende fakkel aan ons gezigt pogen te onttrekken: Maar alle die nevels
verdwynen wel dra; - de opeengepakte wolken scheuren; en zie daar het licht
vertoont zich in zyn vollen glans, in zynen vorigen luister. - De mensch van een
gezond verstand word verlicht, ziet alle nevels opklaren, en den glans der waarheid,
met haren vollen Luister, als aan eenen onbewolkten Hemel schitteren.
De opmerkzaamheid is nuttig in alle zaken; indien wy niet opmerkzaam zyn,
weldra begaan wy de grootste, de onverschoonelykste, misstappen. - Een reiziger,
niet opmerkzaam op den weg, welke hy te gaan hebbe, dwaalt wel dra van denzelven
af, en wordt gebragt op bypaden, die hem van het regte spoor afleiden, en meer en
meer doen afdwalen. - Dan is de opmerkzaamheid nuttig in alle zaken, nergens
word ze meer gevorderd, dan omtrent zich zelven. - De dwaas ziet altoos zich zelven
voorby, en geeft nimmer agt op zyne daden. Hy is onagtzaam, en vestigt zyne
aandagt nimmer, waar hy dezelve 't eerst vestigen moest, dat is op zichzelven. Indien wy ondertusschen ons zelven vergeten, en nimmer agt geven, wat voor ons
te verrigten staat, waar mede we ons grootlyks kunnen
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benadeelen, onzen eigen welvaart met de voeten stooten, en dus ons eigen geluk
verwoesten, dan zyn wy de dwaaste der Stervelingen, wy zyn onze eigen vyanden,
en berokkenen langs dien weg spoedig ons eigen verderf. - - Hoe veele voorbeelden
van zulke dwaze handelingen zien wy intusschen dagelyks onder de menschen
plaats grypen. - Hoe velen werken hun eigen verderf uit. - Hoe velen storten zich in
eenen poel van jammeren, waar uit zy zich in eeuwigheid niet redden kunnen, alleen
omdat zy geene genoegzame opmerkzaamheid aanwenden omtrent zich zelven. Op gelyke wyze veroorzaakt ook een min opmerkzaamheid op zich zelven, dat vele
menschen in de zamenleving een bespottelyk gedrag hebben. - De pedant, de
verwaande beeld zich in, hoedanigheden te bezitten welke hem verheffen, en boven
zynen evenmensch doen uitschitteren. Dog een weinig oplettenheid, op zich zelven
aangewend, zou hem wel dra doen leeren, dat het niet anders is, dan iedele
verwaandheid, glory en trotsche hoogmoed, welke hem by al de wereld bespottelyk
maakt. - Waarlyk velen, wanneer zy zich met zo een onzydig oog konden
beschouwen, als zy van anderen beschouwd worden, zouden om hunne eigene
dwaasheden lagchen, en zelve niet kunnen begrypen, hoe het mogelyk ware, dat
ze zich verheften op iets, dat hen belagchlyk maakt by al de wereld. - De Trotsaart
gaat daar henen stappen in een waan, dat hy nergens zyns gelyk heeft. - Hy verheft
den kop en buigt de lenden: - eene byzondere gunst is het, wanneer hy zich
verwaardigt zyne natuurgenoten, welke hy alle beneden zich rekent, aan te zien, of
eenige burgerlyke beleefdheid te bewyzen. - Hy is in eene vaste waan, dat al wat
hy heeft veel beter is, dan 't geen een ander bezit, en is zeer hoogmoedig op deze
ingebeelde voorregten, schoon ze de minste betrekking niet hebben op de innerlyke
waarde van den mensch; - schoon hy zelfs 'er geen ander deel aan heest, dan dat
hy 'er door zyn geld bezitter van geworden is. - De verstandige man belagt zulke
dwaasheden, en ze zyn doorgaans de bespotting van de geheele wereld. - Zelfs
hoort men niet zelden den eenen trotsaart den anderen bespotten. - Dus ziet men,
hoe veel de opmerkzaamheid vermag, en van hoe veel gewigts het zy, naar hare
stem te luisteren, en op hare vermaningen nauwkeurig agt te slaan; want hare
getrouwe Vermaningen zyn vol Wysheid, en de mensch, die haar gehoor verleent,
zal niet dwalen.
De Zelskennis is een Vereischte, 't welk in ieder mensch gevorderd word; maar
't is een Vereischte dat men zeer zeldzaam by de menschen ontdekt. - Het is bykans
eene algemene gewoonte het karakter van eenen anderen te bestuderen, en omtrent
zyn eigen onagtzaam te wezen. Men is gemeenzaam met andere: maar doorgaans
vreemd, zeer vreemd, met zich zelven.
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Men kent anderen grondig, en men kent zich zelven in 't geheel niet. - Wanneer
men zich gewende, dagelyks rekenschap van zich zelven af te vorderen, en te
onderzoeken, in hoe verre men zyn pligt betragt hadde, zo omtrentzy nen Maker,
die als Schepper en Onderhouder dag aan dag zorgt voor alle zyne Schepzelen,
en inzonderheid voor den mensch; als omtrent zich zelven, en in betrekking tot
zynen evenmensch. - Wanneer men zo getrouw omtrent zich zelven handelde,
gestadig tragtte dat geen te verbeteren, het geen verkeerd was, en regtstreeks
aanliep tegen onze verpligting, dan zou men van zich zelven eene nadere kennis
krygen: men zou zyne deugden en gebreken leeren kennen, en de eerste
aankweeken en de laatste verbeteren en tegen gaan. Hoe vele verkeerdheden zou
men niet in zich zelven ontwaar worden, die we nu over het hoofd zien, schoon wy
ze dagelyks in onzen evenmensch ontdekken, en afkeuren. - Hoe zouden wy ons
benaarstigen om niet in de oogen van anderen te wezen, 't geen anderen nu zo
vaak in onze oogen zyn! - wy zouden ons gedrag inrigten naar een anderen regel,
en niet te vreden zyn, zo lang men zyn pligt jegens God, zich zelven, en den
evenmensch, niet vuurig ter harte name. - Dan zou men de regte kennis van zyn
eigene gesteldheid krygen - en zich niet vleijen met iedele voorregten, welke men
niet bezit: maar men zou die voorregten, die men waarlyk bezit, ten meesten nutte
voor het algemeen leeren aanleggen. - Men zou leeren zien wat men had te laten,
wat men te doen had, en wat men behoorde aan te kweeken? Kortom, men zou
voor God leeren leven, en nuttige Leden der Maatschappy pogen te worden.
Het is 'er zeer ver van daan, dat ieder, die waant verstandig te wezen, het
inderdaad zou zyn. Men vind eene groote menigte menschen, welke die koers wel
heen willen; dog met hun gedrag al aanstonds, wanneer zy zich wat opentlyk
vertoonen, hunne onkunde aan den dag leggen, en ras doen zien, dat ze heel wat
anders zyn, dan zy vertoonen te willen wezen.
Wanneer men de wereld beschouwt met dat oog, gelyk men dezelve behoort
gade te slaan, dan moet men met den grooten Salomo zeggen: ‘Alles is ydelheid.’
- Het een komt voort, terwyl het ander verdwynt. - Het een maakt plaats voor het
ander, en uit het geen we uit het oog verliezen, komt weer iets anders te voorschyn.
- De glansrykste schoonheid is slegts eene schaduwe, en al haar Luister is niet
meer dan voor een oogenblik. - Al wat hoog, al wat verheven is, daalt eenmaal in
de laagte. De Vreugd verandert vaak in rouwe. - Hier verschynt men op het toneel
des levens, daar treed men 'er weer af, en het gordyn valt neer, terwyl een nagt van
zwarte donkerheid op al het licht volgt. Ryst des morgens de Zon uit de Oosterkim-
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men op, des avonds daalt ze weer, en gaat in het Westen onder. - De blyde
dageraad, die alle morgen aanbreekt, maakt al ras weêr plaats voor de
avondschemeringen, en deze worden weêr vervangen door de dikke duisternis van
een pekzwarten nagt. - Waar ryzen de vermaken die bestendig zyn? Ze zyn slegts
oogenblikken, en verdwynen; zy hebben kort by zich hunne grenzen, en eindpalen.
- Alles wat wy zien, alles wat ons ontmoet, alles wat op aarde den mensch bejegent,
alles roept, met luide stemmen: ‘Ydelheid der ydelheden, 't is alles ydelheid.’
Welke is de grondslag van allen Godsdienst? Is deeze niet de eenige, dat 'er
eene allesregeerende, eene alwyze, almagtige, oneindige, één éénige en
alomtegenwoordige Oorzaak aller dingen zy, van welke alles afhangt, die alles
regeert, en tot de allerwysste einden bestiert?
Verlangen de meeste menschen niet met de grootste hittigheid, en jagen zy niet
met eene ontembare gretigheid, schatten en rykdommen na, met voorbyzien van
hunne eeuwige, hunne wezentlyke, belangens; terwyl rykdommen en schatten hen
vaak in het verderf slepen, ten minsten in verdriet, kwelling, zorg en moeielykheden
wikkelen? Zo verkeerd werkt men niet zelden, terwyl men het voornaamste over 't
hoofd ziet. Men paait zich met beuzelingen, verwaarloost zyne ware belangens, en
jaagt dingen na, die geen wezen hebben.
Het waarnemen onzer pligren geeft aan een ieder de stiee lendste genoegens,
en verschaft hem de uitgebreidste, de wezentlykste, vermaken. Anderen wel te doen
- welk een genoegen kan hier by halen! - Zynen Naasten in nood, en verlegenheid,
by te staan, schenkt een vermaak, dat alles te boven gaat. Terwyl onzen pligt te
verwaarloozen, zynen evenmensch te benadeelen, de grootste kwelling, de felste
wroeging, in het hart baart.
Het zyn verheven Geesten, wier pogingen daar henen strekken, om in te zien, in
de orde der wereld, in de schikking, in de einden en oogmerken, zo veel dezelve
zyn op te sporen; om door te dringen en een mzien te krygen in 't geen de Zedelyke
wereld kan opleveren. - Al wie zyne Loffelyke pogingen daar henen wend, zal dra
door de levendigste, door de sprekendste, bevinding overtuigd worden, dat de
schynbare wanorde in de zedelyke wereld, welke velen verbystert, waarlyk de
schoonste, de verhevenste, de Gode betamelykste, en uit dien hoofde de
volmaaktste, de aanbiddelykste, orde insluit. Hy zal steeds meer gedrongen worden,
om te eikennen, dat geen sterveling alles zo juist schikken kon; maar dat 'er eene
opperste, oneindige, Wysheid is, die alles zo beschikt en bestiert, dat het, in alle
gevallen, verwonderlyk, ten algemenen beste van het Geheel-al geschikt zy; en
teffens diene, om, langs den gevoeglyksten weg, de allerbeste einden, en de wysste
oogmerken te bereiken. C. V.D. G
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
De Godsdienst, de rykste bron van genoegen voor den mensch.
Dit is het eeuwige leeven, dat zy U kennen, den eenigen waaragtigen
God, - en Jezus Christus dien gy gezonden hebt.
J.C. Is het wel te verwonderen, dat veele Stervelingen deeze aarde een Rampwoestyn
noemen, wanneer zy de lotgevallen der menschen, alleen met een Natuurlyk oog,
beschouwen; - dewyl men het uitneemendste van dit leeven met moeite en verdriet
doormengd ziet; - daar de grootste Gelukstaat zo ras, door de treffendste rampen,
kan verwisseld worden - en alle de genoegens van deeze waereld, altyd, door den
akeligen dood, - door eenen voor altoos, voor 't oog, vernietigenden slag geëindigd
worden.
Is het wel wonder, dat hy, die het aardsche met een eenzydig oog beschouwt, en
nimmer de Balans van goed en kwaad opmaakt, het tweede boven het eerste, als
eene eigenschap van al het zienlyke, zal aanmerken. - De dagelyksche ondervinding,
die het verkeer met onzen evenmensch hier van oplevert, bevestigt zulks immers
ten klaarsten.
De rede hier van zal de opmerkzaame, de Waarheidlievende, Christen ras
ontdekken: - - zo hy de leere van den waaren Godsdienst - die rykste bron van troost
- het vaste anker der hoope, zo vaak over 't algemeen voorby gezien, geloove, en
tot zyn oogwit stelle. - Dewyl, zonder dat gezigtpunt in 't oog te houden, alles rampen,
alles ongelukken ademt.
Laat hier de Waereldbeminnaar, - hy die gaerne in dit leeven, het hoogst geluk,
het duurzaamst genoegen vonde, door onvergenoegdheid en begeerte
aangedreeven, - zelve spreeken:
‘In dit leeven, is de tyd van Vermaak, van Vreugde te vinden, - een verkeer op
deeze waereld zonder
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genoegen, is akelig - is treurig; - somtyds is dat leeven kort, met den dood eindigt
alles; dan is de deur van geluk voor altoos geslooten. - Angstvallige gedagte! - dan
ligt dit voor geluk gebooren lichaam in de aarde te rotten, in een eeuwigen doodslaap.
- Geen straal van licht beschynt immer het graf; - dan word de mensch aan de
vergetelheid, aan de vernietiging, opgeofferd. - Dat men dan, terwyl de gezondheid
haare aangenaame geuren verspreid; terwyl de kragten fris en tierig zyn, den tyd
waarneemen, en alles opzoeke wat daar toe dienstig kan weezen. - Dan, helaas!
hoe schaars word het aardsch genoegen gevonden; - en zo men het al vind, hoe
ras kan dat in rampen veranderen, en hoe veele onheilen staan gereed, om iedere
vordering tot vreugde tegen te gaan, of geheel te vernietigen. - Men spoore de
wegen van geluk naa, en hoe veele ontmoetingen van rampen zal men op elken
afstand gewaar worden.
De Rykdom, dat groote middel ter verkryging zyner begeerte, valt zo weinigen
ten deel; - en die geene, die al goederen bezitten, maaken 'er soms door de vuige
gierigheid geen gebruik van; - verkwisten het aan nodelooze uitgaaven; of geeven
het lafhartig, door de dweepzugt aangedreeven, aan de Armen weg, - die men liever
voor zig zelven moest laaten zorgen; - en door hoe veele toevallen kan men zyne
goederen verliezen: - de zekerste sluiting is voor geene dievery veilig, - het water het vuur, kan alles bederven en verteeren; - en dan is akelige en veragtelyke
armoede 's menschen deel; - hoe droevig is toch het leeven soms, en hoe rampvol
deeze waereld!
Eer en aanzien, waar door men het hoogste toppunt van zelfsvoldoening kan
bereiken, verkrygt men ook zelden; en dien, die het gelukt, welke moeite kost het
dien niet! - hoe moet men zig draaijen en wringen, naar den wil van Grooten, om
daar toe te geraaken; - en hoe voorzigtig moet men zig in zulk een staat van aanzien
gedraagen: - één geringe mispas kan het ongenoegen van veele verwekken; - en,
door aan den eenen genoegen te geeven, laad men den haat van anderen op zig.
- En wat is dan het deel van een groote ziele? - Verachting in plaats van Eer; hoe
droevig is het hier omtrent ook op deeze aarde geleegen!
De Wellust, het vermaak van den gaerne welleeven-
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den mensch, word ook niet altoos gevonden; - hoe veele misleidingen, verleidingen
en bedriegeryen gaan 'er mede gepaard; - en bereikt men hier in zyn hartenwensch
- welke benyding en bestryding moet men dan nog niet ondervinden? - hoe kort van
duur is het vermaak? hoe ras kan men de middelen, die daar toe medewerken,
verliezen? - en dan verkeert alles in rampen: - de begeerten, half voldaan,
ontvlammen op nieuw, en 'er is geen middel tot derzelver bevrediging; - zo naar, zo
droevig, is het menschelyk leeven! - En, dat nog het ergste van alles is - dan eindelyk
komt de dood, die onverbiddelyke vyand van het menschdom, en voert hem naar
de gevoelloosheid, naar de vergetelheid, weg.’ - - Op zulke of diergelyke wyzen,
redent de dwaaze Waereldbeminnaar - die alleen zyn geluk in schyngoederen zoekt;
waar omtrend hy zyn ledig blyvend harte niet naar zynen wensch kan verzadigen.
Men hoore vervolgens de taale van hem, die wel op betere gronden denkt; maar
die alles van de ergste zyde beschouwd; - die overal rampen en onheilen vind, en
nimmer beseffen van den oorspronk des kwaads had - noch de nuttigheid bedenkt,
die 'er te raapen is uit dien staat, waar in alles zig bevind. Dus laat hy zig deswegens
hooren.
‘Hoe slegt - hoe verkeerd - hoe verdraaid is alles, wat zig heromme vertoont: het aardryk zelve is vervloekt, om des menschen wille; - in al het goede dat 'er nog
op de waereld is, is kwaad, is met vergift vermengd; - Rykdom, eer, aanzien en
vreugde - alles strekt tot verderf van den sterveling; - liegen, bedriegen, valschheid,
haat en leugen, zyn de treffendste kenmerken van Gods heerlykste schepselen hier
op aarde. - Hoe veele onheilen verschaft het opvolgen der Natuurdriften zelve. Alles is bedorven; - alles is kwaad en heilloos. - Waarom liet God de waereld zo
boos, zo verkeerd worden?’
Dat nu, eens in tegenstelling, de waare Christen - de Godsdienstvriend, zyne
Stem verheffe: - hy die alles uit het waare oogpunt zoekt te beschouwen - hy die in
alles Gods wyze einden ziet - hy die het aardsche op zyne eigentlyke waarde stelt,
en zyne hoope tot de Eeuwigheid uitstrekt; - hy die weet en bevind dat alles
oorspronkelyk goed is; maar dat het goed door misbruik alleen kwaad word; - hy
die goed en kwaad tegens elkan-
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deren vergelykt: - en daar door ontdekt, dat veel kwaad hersenschimmig is, en door
eigen schuld veroorzaakt word; - hy die de noodzaakelykheid der tegenspoeden
kent, - en in alles de Eer en Heerlykheid van de opperste Wysheid ziet doorstraalen.
- Zo denkt, zo redent hy:
‘God is goed - almagtig en hoogwys; - in de Eeuwigheid beraamde Hy het Plan
voor deeze Waereld; die eene gaaping vult, in de groote schakel zyner Schepping.
- Hy bepaalde, vóór 't begin der Eeuwen - alle de gebeurtenissen der Volkeren alle de Lotgevallen der menschen. - Naar dit Plan geschied alles; - dan is ook alles
overeenkomstig zyn besluit: - alles moet dan medewerken om zyn Godlyk einde te
bereiken. - Dat in myn oog kwaad schynt - dat ik als onorde beschouwe - is by Hem
mogelyk een middel, dat tot Zyn wyzen wil moet medewerken - en dat de schoonste
orde verwekken kan. - Ja, schoon 'er kwaad is, en wezentlyke onheilen in de Waereld
zyn, die ik verpligt ben te vermyden - dat die my niet door eigen schuld overkomen,
- moet ik dat niet in 't haatelykste licht beschouwen, maar het goede 'er tegenover
stellen. - En uit de rampen, die my buiten eigen toedoen overkomen, zo veel nut
trekken als my mogelyk is - om aan 't einde myner bestemming te beantwoorden.
- ‘Ik sla een oog van verwondering op Gods heerlyke werken neder. - Ik aanbid Hem
in de Natuur. - Hoe veel goed, hoe veele zegeningen, zie ik rondom my verspreid?
- Elk grasje, elk kruidje, duid de goedheid en grootheid van mynen Schepper aan.
- Welke aangenaamheden, welke genoegens, leveren my de gewrochten der
weldaadige natuur op? - zo ik 'er slegts een behoorlyk gebruik van maake, en my
voor allen misbruik wagte. - Vestig ik het oog op den Hemel, die leid my op, om
Hem, die de Almagtige is, te verheerlyken, in de beschouwing van zo veele Zonnen
en Waerelden, die, door haar weldadig licht, den duisteren nacht veraangenaamen.
- Rust myn oog, op 't oppervlak deezer aarde, hoe word het zelve vergast, op zo
veele bekoorlyke en afwisselende toneelen der Jaargetyden; - die elk op zynen tyd
en wyze de menschenliefde Gods op 't luisterrykste ten toon spreiden? - En welke
genoegens voor myn aardsch lichaam word ik niet door de zinnen gewaar, - zo ik
van alles een Gode verheerlykend gebruik maake? - welke vreugde verschaft my
de gezelligheid, met myn naasten? - Hoe veel goeds woont 'er nog onder 't
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menschdom? - Welk een geluk, dat 'er nog harten zyn, die voor waare liefde en
vriendschap vatbaar gevonden worden? - en welk een voorrecht, dat 'er nog zo
veele menschenvrienden zyn, die alles aanwenden om volken, om menschen, te
verbeteren - die het te doen is om het menschdom van gebreken te zuiveren, en
die tegen te gaan? - ‘Dan, zie ik 't kwaad der zonden onder 't menschdom beschouwe ik deszelfs gevolgen; - dit geeft myn hart wel jammer; maar de
Godsdienst des Euangeliums doet my eerbiedig staaren, op den Godlyken Hersteller
daar van: - op Hem, die de Godlyke liefde zelve is - die tot dat einde myn broeder
werd - om my in de eeuwige Erfenis van God zyn Vader te doen deelen. - Hoe kan
ik anders dan de Godheid op 't allermeeste verheerlyken, en danken, dat Hy my op
deeze zyne Waereld plaatste, waar alles zodanig geregeld is, ter medewerking tot
zyne Godlyke en hoogwyze einden. - Dat Hoogstzalig Weezen, dat my in de
Eeuwigheid een deelgenoot van 't hoogste geluk wil maaken, - door zynen Zoon,
den beminlyken Jesus, - zo ik Hem, door dien troostryken Godsdienst regt leer
kennen en verheerlyken, en daar toe zynen Geest afbidde.
Ja, die Godsdienst is het, die my het hoogst genoegen, de aangenaamste kalmte
van den Geest, bezorgt; - die my met myn medemensch bevredigt - en met myn
Lot te vreden maakt. - Die my met dankbaare erkentenis vervult - wanneer de hand
der Eeuwige weldadigheid my zegent. - Die my met onderwerping troost - wanneer
zyne Vader-hand my in tegenheden leid; - want Hy is de Liefde zelve. Hy weet wat
tot myn meeste nut is. - Hy zal alles tot myn geluk doen dienen; zo ik my naar zynen
wil gedraag.
Die Godsdienst leert my groot belang in het welzyn van myn naasten stellen - en
verspreid broederlyke liefde - door deszelfs weldaadig vermogen. - Deeze leert my
myn evenmensch, als myn broeder beschouwen, dien ik in alles verplicht ben, naar
vermoogen, tot nut te zyn, - uit rampen te redden - en zyn geluk te bevorderen, - in
navolging van Hem, die het groote voorbeeld van deugd, en de Godlyke Borge van
het tot geluk geschapene menschdom, is. - Die het heerlykste en weldaadigste
ontwerp van herstelling daar stelde.
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Die Godsdienst leert den mensch van Rykdommen, Eer en aardsche genoegens
geen misbruik maaken; maar die zegeningen tot nut van zig zelven en zyn naasten,
en tot eer van het Opperweezen, te bezigen en te bestuuren.
Die zelfde Godsdienst leert my de waarde kennen, van nuttige kundigheden; als daar door opgeleid wordende tot den eersten oorspronk van alles.
En welke troost voor den waaren Godsdienstvriend! - den dood zelven, de
scheiding van dit aardsche, merkt hy aan als eene weldaad, als den weg, waardoor
hy geleid word tot een heerlyken staat van nimmer eindigend Zalig geluk!’
Welk een onderscheid, tusschen de denkwyze van den geenen, die alleen zyn
geluk in 't aardsche zoekt - tusschen hem die alles van de kwaade zyde beschouwt
- en den geenen die aan 't einde van zyn aanweezen, op Godsdienstige gronden,
zoekt te beantwoorden; - waar van tog het waare geluk in en na dit leeven afhangt.
- Die hier omtrend eene verstandige keuze doet, zal zig zekerlyk bevryd zien van
die rampspoeden, welken het verzuim noodwendig, in deeze en in de toekomende
eeuwen, naar zig moet sleepen.
P. Schiedam,
1790.

Waarneeming wegens het nut van de Ipecacuanha in kleine giften,
tegens het zuur by kinderen.
Door * * * M.D.
De ondervinding leert, dat niet zelden het Zuur by Kinderen, zelf by het gebruik der
beste Zuurverbeterende middelen, hardnekkig blyft voortduuren, ja zomwylen erger
wordt.
Het is het voordeel van den Geneesheer, om, in zoortgelyke gevallen, by de
ante-acida zodanige middelen te voegen, welke de byzondere omstandigheden
aanwyzen; zo ziet men niet zelden, dat de byvoeging van maag verwarmende en
versterkende middelen, eene zeer gewenschte uitwerking hebben. - Dan niet zelden
gebeurt het, dat alle deeze middelen vruchtloos zyn, en dan kan men by-
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naa zeker zyn, dat 'er eene taaije slym in de maag huisvest, - welke het gebruik der
beste geneesmiddelen nutteloos maakt. In deeze gevallen heb ik my met vrucht
bediend, van de Ipecacuanha met de Kreeftsoogen, en wel in kleine giften, evenredig
aan den ouderdom der Kinderen. Zelf by Kinderen van een half Jaar, heb ik daar
van de beste uitwerking gezien, en ik heb tevens opgemerkt, dat de Braakwortel,
in dit geval, verre boven de bereidinge uit het antimonium te verkiezen zy. Het zal
ondertusschen aangenaam zyn, indien ik, door deeze myne Waarneeming, myne
Land- en Kunstgenooten mogte aangespoord hebben, het gebruik van dit Middel,
in de opgegeeven gevallen, nader te beproeven.

Natuurlyke historie van den Eendvogel.
(Volgens den Heer DE BUFFON.)
De Eend heet in 't Grieksch Νῆσσα of Νῆτןα, in 't Latyn Anas, in 't Italiaansch Anitza,
in 't Spaansch Anade, in 't Portugeesch Aden, in 't Fransch Canard, in 't Hoogduitsch
Ant, Antvogel, in 't Zweedsch Graesend, of Blaonate (de Wilde), en Ancka (de
Tamme), in 't Russisch Outha, in 't Groenlandsch Kachletong, in 't Engelsch Duck,
Wild-duck (de Wilde) en Tame-duck (de Tamme), in 't Poolsch Raczka, in de
Oost-Indien Bebe, in Barbarye Brack, op de Societeit Eilanden Mora, in Mexico
Metzcanauthtli.
De Mensch mag gezegd worden eene dubbele vermeestering gedaan te hebben,
als hy Dieren, beurtlings bewoonders van Lugt en Water, aan zich onderwierp. Vry,
op deeze twee groote Elementen, even zeer gereed om de lugt te doorvliegen, als
om de wateren te klieven, of onder de golven te duiken, scheenen de Watervogels
voor altoos hem te moeten ontgaan, en geene gemeenschap met den Mensch te
zullen aanvangen; voor altoos van onze wooningen, en zelfs van het bewoonen des
Lands verwyderd.
In de daad, zy onthouden zich niet op 't land, dan door de eenige behoefte om
'er de vrugten van hun minnehandel te leggen; dan het is door deeze behoefte zelve,
en door dit gevoel zo dierbaar aan alles wat ademt, dat
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wy, zonder dwang, middel geweeten hebben om ze gevangen te neemen, by ons
te houden, en, door genegenheid tot hun kroost, aan onze verblyfplaatzen te
verbinden.
Eijeren van den waterkant, uit het midden van riet en biezen weggenomen, en
ter broedinge overgegeeven aan eene vreemde Moeder, die ze aannam, hebben,
in onze Vogelpleinen, eerst overgebragt wilde, woeste, vlugtige, en steeds na vryheid
haakende, Vogelsoorten; doch, naa de vermaaken der liefde in het Huislyk verblyf
gesmaakt te hebben, zyn die zelfde Vogels, en nog meer derzelver Afstammelingen,
zagtaartiger en handelbaarder geworden, en hebben de tamme soorten opgeleverd.
Want wy mogen dit voor eene algemeen doorgaande aanmerking opgeeven, dat
wy ons niet kunnen vleijen eenig Dier te ondergebragt te hebben, dan na dat het
ons gelukt is, de soort in den gevangen staat te doen voortteelen, anderzins hebben
wy aan ons niet onderhoorig gemaakt dan enkele; en de soort, haare
onafhangelykheid bewaarende, behoort niet onder onze beheersching. Maar,
wanneer wy, ondanks den wederzin van de keten der huislyke slaavernye, tusschen
de Mannetjes en Wyfjes, die aandoeningen zien gebooren worden, welke de Natuur
overal op eene vrye keuze gegrond heeft; wanneer de liefde gevangen Paaren
begint te vereenigen, als dan doet hunne Slaaverny, voor hun zo aangenaam
geworden als de Vryheid, hun allengskens de regten der natuurlyke Vryheid
vergeeten, en de voorregten aan den Wilden staat verbonden; en die plaatzen
hunner eerste vermaaken, van hunne eerste liefde, die plaatzen zo dierbaar voor
elk gevoelig weezen, worden hunne woonplaatzen van verkiezing. De Opvoeding
van het kroost verdiept nog meer deeze genegenheid, en deelt ze ten zelfden tyde
mede aan de Jongen, die, van de geboorte af, zich burgers vonden van de plaats
door de Ouden verkoozen; zy zoeken die voor geene andere te verwisselen; zy
kunnen weinig of geen denkbeeld hebben van eenen anderen slaat, van een ander
verblyf; zy hegten zich aan den geboorte-grond, als aan hun Vaderland, en men
weet hoe de geboorte-grond zelfs dierbaar is aan Menschen, die 'er de ketens der
Slaaverny torschen.
Niettemin, hebben wy slegts een klein gedeelte van de geheele soort in onze
magt, bovenal van die Vogelen, aan welke de Natuur een dubbel regt van Vryheid
schynt geschonken te hebben, door beurtlings de ruime Lugt, en
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wyde Zee aan hun open te zetten: een gedeelte van deeze Vogelsoorten is met de
daad aan ons verslaafd geworden; maar het grootste gedeelte is die slaaverny
ontkomen, en zal dezelve altoos ontwyken, en aan de Natuur, ten getuigenisse van
derzelver Onafhangelykheid, geheiligd blyven.
De Eendvogels en de Ganzen zyn dus in twee groote Stammen of onderscheide
Rassen onderscheiden: waar van deeze, zints lang reeds tam gemaakt, zich in onze
Vogelpleinen vermenigvuldigt, en daar een der talrykste en nutste Gezinnen uitmaakt;
terwyl geene, buiten twyfel veel uitgestrekter, ons staag ontvlugt, zich op de wateren
onthoudt, en, in den Winter, om zo te spreeken, onze Landstreeken heen en weder
doortrekt; met den Voortyd zich verbergende in de Noordsche gewesten om te
broeden, in streeken op den versten afstand van de heerschappy der Menschen
verwyderd.
(*)
Omtrent half October vertoonen zich de eerste Eendvegels in Frankryk . Hunne
benden, in 't eerst klein, en niet veelvuldig, worden in November door andere veel
talrykere gevolgd; men kent deeze Vogels in derzelver hooge vlugt aan de geboogen
lynen, en geregelde driehoeken, die zy in de lugt maaken. Wanneer zy uit de
Noordsche Gewesten aangekomen zyn, ziet men ze gestadig vliegen, van de eene
poel, en de eene rivier, na de andere. 't Is als dan, dat de Vogeljaagers de meeste
vangen, 't zy door, by het aanbreeken van den dag, of, het vallen van den avond,
te schieten, 't zy door netten te spannen, en andere verschalkende middelen te
gebruiken; maar wat middelen men ook in de Eendenjagt bezige, het vereischt
altoos eene groote behendigheid om deeze Vogels te verrassen, te lokken, of te
bedriegen: want zy zyn zeer wantrouwend. Nooit stryken zy neder, dan naa veelmaal
de plaats, waar zy het doen zullen, omgevlogen te hebben, als 't ware, om die te
onderzoeken, te onderkennen, en zich te verzekeren dat 'er geen vyand schuilt; en
als zy, in 't einde, nederstryken, geschiedt het altoos met omzigtigheid: zy wenden
zich in hun vlugt, en schieten schuins na de oppervlakte des waters, langs welke
zy

(*)

Althans in de Noordlykste gedeelten; laater vertoenen zy zich in de Zuidlyke; op Maltha by
voorbeeld, gelyk ons verzekerd is door den Bevelhebber, den Heer DESMARY, ziet men zo
niet voor November.
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zweeven, en waarover zy heen scheeren: eindelyk gaan ze zwemmen, en houden
zich steeds verre van den oever: ten zelfden tyde waaken eenigen hunner voor de
algemeene veiligheid, en maaken alarm, zo ras zy eenig gevaar hooren: weshalven
de Jaager zich dikwyls bedroogen vindt, en ze ziet opvliegen, eer hy gereed is om
te schieten: ondertusschen moet hy, als hy meent ze onder 't schot te hebben, zich
niet verhaasten: want de wilde Eendvogel vliegt, als hy wegvlugt, rechtstandig op,
en verwydert zich niet in dezelfde evenredigheid als een Vogel, die regtuit vliegt.
De listen, om ze in Netten te vangen, te onderkruipen, en in Vogelkooyen te lokken,
zyn veelvuldig: zy hebben de kunst der verrassinge als uitgeput.
Wanneer, in den Herfst, de Wilde Eendvogels voorby trekken, onthouden zy zich
in menigte op de groote wateren, zeer verre van den oever, en brengen 'er het
grootste gedeelte van den dag door, om uit te rusten, of te slaapen. ‘Ik heb,’ schryft
de Heer HEBERT, ‘met een Verrekyker, ze op onze poelen waargenomen, die 'er als
mede bedekt waren, zy hadden den kop onder de vlerken, lagen zonder beweeging,
tot den tyd dat zy op de vlugt togen, een half uur naa 't ondergaan der Zonne.’
In de daad de Wilde Eendvogels vliegen meer by avond en zelfs by nagt, dan
over dag; de meesten, die men by dag ziet, zyn door Jaagers of Roofvogels
genoodzaakt geworden de vlugt te neemen. 't Geraas van hun vliegen kondigt hun
vlugt by nagt aan, en 't slaan hunner vleugelen is sterkst als zy opvliegen, en 't is
ter oorzaake van dit geraas, dat VARRO aan den Eend den bynaam geeft van
(*)
Quassagipenna .
Zo lang het Jaargetyde niet streng wordt, leveren de Water-insecten, de kleine
Vischjes, de Kikvorschen, die zich nog niet in den modder begeeven hebben, de
Zaaden van Waterplanten, een overvloed van voedzel op aan de Eendvogelen:
maar, omtrent het einde van December en het begin van January, wanneer de
groote stilstaande Wateren bevrozen zyn, vervoegen zy zich na de nog stroomende
Rivieren, en komen op 't Land om spyze te zoeken; zomtyds de Koornvelden
afscheerende. Wanneer de Vorst acht of tien dagen aanhoudt, vertrekken zy om

(*)

VARRO, apud Nonn.
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niet weder te komen, dan by den dooy in February: als dan ziet men ze weder
(*)
overtrekken met een Zuidenwind, maar in veel minderen getale : schynbaar zyn
hunne benden verminderd, door alle verliezen, welke zy, geduurende den Winter,
(†)
geleden hebben . Het gezellig Instinct schynt te verzwakken, naar gelange het
getal afneemt; de byeenschooling zelve heeft bykans geen plaats; zy vliegen
verstrooid, vlugten by nagt, en men vindt ze over dag niet dan in de biezen
verschoolen; zy houden zich niet op, dan wanneer een tegenwind hun doet bly-

(*)

(†)

‘'t Verschil, tusschen die komen en vertrekken, is groot. Ik heb in Brie, geduurende zes of
zeven jaaren, gelegenheid gehad om het na te gaan, mogelyk keert de helft niet weder;
ondertusschen blyft de talrykheid aanhouden, en alle jaaren komen 'er omtrent zo veel weder.’
HEBERT.
‘My is,’ schryft die zelfde keurige Waarneemer, ‘dikwyls in den zin geschooten, om de
vermenigvuldiging der Wilde Eendvogelen, met die der Kraaijen, te vergelyken: men zou ligt
in verzoeking komen, om te gelooven, dat 'er van deezen meer vertrokken, dan aankwamen,
en dit om dat zy by benden vertrekken. Men doodt ze niet, zy hebben weinige vyanden, en
neemen de zekerste voorbehoedzels ter hunner behoudenisse. De strengte onzer
Wintersaizoenen werken niets uit op hun gestel, 't welk de koude mint: in 't einde zou de
Aarde 'er als mede overlaaden raaken. Ondertusschen is derzelver menigte, hoe ontelbaar
dezelve schyne, bepaald: dit bewyst, myns oordeels, dat zy niet, gelyk men doorgaans gelooft,
met een zo lang leeven als andere Vogels begistigd zyn, en daar zy slegts éénmaal 's jaars
broeden, en niet meer dan vyf Jongen voortbrengen, gelyk ik my wel verzekerd houde, kan
de vermenigvuldiging niet verbaazend groot weezen. - Wat de Wilde Eendvogels betreft, ik
verondersiel, dat de Wilde Eend vyftien of zestien Eyeren legt en broedt; ik breng 't getal der
Jongen, ter oorzaake van de toevallen, op de helft, en stel acht Jongen voor elk Paar, en de
vernieling, geduurende den Winter, op de helft van dit voortbrengzel, en dan kan die Vogelsoort
zich staande houden, zonder dat de vermenigvuldiging afbreuk lydt. In Picardye, en overal
waar Eendvogelvangeryen zyn, doodt men meer dan de helft; doch zeer weinige in Brie, zeer
weinige in Bresse, waar veele Meiren zyn. En wanneer ik het broedzel, door den anderen
geslaagen, op acht Jongen stel, stel ik het niet te weing. De Buizert vernielt 'er, des ben ik
verzekerd, veele, en de Vos zegt men, doet mede, daar hy alle dagen 'er wel een opsnapt.’
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ven; zy schynen dan by Paaren zich zamen te voegen, volgens het getuigenis van
KLEIN; zy haasten zich om de Noordsche Landen te bereiken, waar zy broeden en
den Zomer doorbrengen.
In dit Saizoen bedekken zy, om zo te spreeken, alle de Meeren en alle de Rivieren
(*)
(†)
van Siberie , van Lapland ; zy dringen nog verder in het Noorden door tot in
(‡)
(§)
Spitsbergen en in Groenland . ‘In Lapland,’ schryft de Heer HOEGSTROEM, ‘schynen
deeze Vogels de plaats der Menschen te willen vervullen; want zo ras de Laplanders
met den Voortyd na 't Gebergte trekken, vliegen de benden Wilde Eendvogels na
de Zee ten Westen; en wanneer de Laplanders, in den Herfst, het Gebergte
(**)
verlaaten, om in de vlakte te woonen, hebben die Vogels de vlakte reeds ontruimd .’
Veele andere Reizigers geeven 't zelfde getuigenis. ‘Ik geloos niet,’ zegt de Heer
REGNARD, ‘dat 'er een Land is, overvloediger voorzien van Eendvogels, dan Lapland,
alle de Rivieren zyn 'er mede overdekt; en, in de maand May, vindt men de Nesten
in zulk een overvloed, dat de vlakte 'er als mede ver-

(*)

(†)
(‡)

(§)

(**)

Men vindt in de vlakte van Mangasca by de Jenisca ontelbaare benden van Ganzen en
Eendvogels van allerlei soort. Voyage en Siberie, par GMELIN, T.H. p. 56. De Tartaaren eeten
meest Melk, Visch, en Wild, bovenal Eendvogels, die by hun zeer overvloedig zyn. Ald. p.
171.
Ik geloof niet dat 'er een Land op de Wereld is, waar men meer Eendvogels en Zwaanen
vindt, dan in Lapland. Oeuvres de REGNARD, Tom I. p. 180.
In de Zuiderhaven op Spitsbergen zyn veele kleine Eilandjes, die geen anderen naam hebben,
dan die van Vogel-Eilanden; daar is het dat men eene menigte van Eenden-eyeren vindt.
Hist. Gén. des Voyages, T. I. p. 270.
Wanneer het slegte Weêr in Groenland vroeger dan gewoonlyk begint, worden de Eendvogels
in die barre streeken verrast, en komen in grooten getale om. In den Winter des Jaars 1751,
werden de Eilanden rondsom het Verblyf der Deensche Zendelingen in Groenland dermaate
vervuld met Wilde Eendvogelen, dat men ze met de hand greep. CRANTZ Hist. du Groenland,
dans le Supplement à l'Hist. Gén. des Voyages, Tom. XIX. p. 185.
Description de la Lapponie Suedoise, par HAEGSTROEM, dans l'Hist. Gen. des Voyages
Supplement, Tom. XIX. p. 491.
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vuld is.’ - Niettemin blyven 'er, in onze gemaatigder Lugtstreeken, eenige Paaren
van die Vogelen over, die door zekere omstandigheden belet zyn den grooten hoop
te volgen; zy nestelen in onze Moerassen; en 't is alleen uit deeze weinige
overblyvers, dat men in staat geweest is, om de byzonderheden van het paaren
deezer Vogelen, en de zorg, welke zy voor de Jongen draagen, in den wilden staat,
waar te neemen.
Wanneer op 't laatst van February het zagte weêr aanvangt, beginnen de
Mannetjes de Wyfjes op te zoeken, en niet zelden valt 'er geschil over, 't welk tot
(*)
vegten komt . De Paartyd duurt omtrent drie weeken; het Mannetje schynt de moeite
op zich te neemen, om eene geschikte plaats tot de voortbrengzelen des
minnehandels op te zoeken: hy wyst dezelve het Wyfje aan, die ze goedkeurt, en
'er bezit van neemt: deeze plaats is doorgaans een digte hoop biezen, afgescheiden
in 't Moeras: het Wyfje schikt deeze hoop, en vormt 'er een nest van; de hinderlyke
stukken wegneemende. Maar, schoon de Wilde Eendvogels, even gelyk de andere
Watervogels, by voorkeuze liefst digt by 't water nestelen, vindt men nogthans Nesten
in vry ver afgelegen houtgewas, of op Velden in de stroohoopen, ja zelfs in de
(†)
bosschen in holle boomen, en in oude verlaate Nesten . - Doorgaans telt men in
elk Nest tien, vyftien, ja zomwylen tot achttien Eyeren: zy zyn groenagtig wit, de
dooijer is rood. Men heeft waargenomen, dat het legzel der oude Wyfjes het talrykste
is, en dat deeze ook eer beginnen dan de jongere.
Telkens, wanneer het Wyfje de Eyeren, al is het slegts voor een korten tyd, verlaat,
bedekt zy dezelve met de Veeren uit het lyf geplukt, om het Nest te verzagten: nooit
gaat het vliegen; honderd schreden is de verste afstand, en tot daartoe treedt het
met schroom,

(*)

(†)

De Lieden aan het Meir d'Armonvilliers hebben ons verhaald, dat een Mannetje zomtyds twee
Wyfjes heeft, en behoudt; maar dewyl de Eendvogels, op dat Meir gevoed, zich in een
middelstand bevinden, tusschen den wilden en tammen staat, kunnen wy deeze byzonderheid
niet rekenen onder de waarneemingen, die ons de levenswyze der Eendvogelen in den
zuiveren Natuurstaat voorstellen.
SALERNE, p. 428.
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omziende of 'er ook iets vyandlyks zich opdoet; doch wanneer het recht te broeden
zit, doet de aannadering van een Mensch 't zelve de Eyeren niet verlaaten.
Het Mannetje schynt het Wyfje in het broeden niet te vervangen; alleen houdt het
zich op eenen niet wyden afstand, verzelt 't zelve als het eeten gaat zoeken, en
verdeedigt het tegen de vervolgingen van andere Mannetjes. Het broeden duurt
dertig dagen; alle de Jongen komen op denzelfden dag uit, en 's anderen daags
treedt het Wyfje uit het Nest-, en roept ze te water: vreesagtig en huiverende, twyfelen
zy 'er in te treeden, eenige zelfs keeren te rug; de stoutmoedigste egter begeeft
zich naa de Moeder in 't water, en welhaast volgen de andere: eens het Nest
uitgetreeden zynde, komen zy 'er niet weder in. Wanneer het Nest verre van het
(*)
water afgelegen of vry hoog is, neemen het Mannetje en Wyfje de Jongen in den
bek, en draagen ze de een naa den ander in het water. 's Avonds roept de Moeder
ze zamen, en kruipt in 't riet, waar zy haar kroost, geduurende den nagt, onder de
vleugelen verwarmt. Den geheelen dag zwemmen zy in 't water, of loopen op 't land,
waar Vliegen en andere kleine Insecten het eerste voedzel uitleveren: men ziet ze
duiken, zwemmen en duizend beweegingen met de grootste vaardigheid maaken.
De Natuur, by de jonge Eendvogels, de spieren, tot het zwemmen noodig, terstond
versterkende, schynt eenigen tyd de formeering, of althans den aangroei, der
vleugelen te verwaarloozen: deeze deelen blyven, bykans zes weeken lang, kort
en onvolkomen: de jonge Eendvogel heeft reeds de helft van deszelfs grootte, is
onder den buik reeds gevederd, als mede op den rug, eer de vleugelpennen beginnen
uit te schieten; het duurt drie maanden eer zy het vliegen kunnen beproeven. In
deezen staat draagen zy den naam van Halve Eendvogels: die onmagt van te vliegen
geeft gelegenheid, om op de Halve Eendvogels een gemaklyke en zeer voordeelige
jagt te maaken. En 't zyn waarschynlyk de Eendvogels, nog te jong om te kunnen
vliegen, die de Laplanders, op hunne Meiren, met zo veel gemaks met een stok
(†)
dood slaan .

(*)
(†)

De Heer HEBERT schryft dit bedryf aan 't Mannetje, de Heer LOTTINGER 't zelve aan 't Wyfje,
toe.
Hist. Gen. des Voyages, Tom. XV. p. 306.
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Dezelfde soort van Wilde Eendvogels, die onze Landstreeken, geduurende den
Winter, bezoeken, en in den Zomer de Noordsche Gewesten van ons Waerelddeel
(*)
bewoonen, vindt men in de daar aan beantwoordende Oorden der Nieuwe Wereld :
hunne uittochten en reizen in den Herfst, en in de Lente, schynen daar op dezelfde
(†)
wyze geregeld, en in denzelfden tyd volbragt, te worden . En heeft men zich
geenszins te verwonderen, dat Vogels, die het Noorden boven alles verkiezen, en
zo sterk vliegen, in de Noordlyke Gewesten van het eene Vaste Land in 't andere
overgaan. Maar wy mogen wel twyfelen, of de Eendvogels, door de Reizigers gezien,
(§)
en in groote menigte in de Zuidlyke Landen aangetroffen , tot de gewoone soort
van onze Wilde Eendvogels

(*)

(†)

(§)

Te Louisiane zyn de Wilde Eenden veel grooter en lekkerder, dan in Frankryk, doch voor 't
overige aan dezelve volkomen gelyk; zy zyn 'er in zulk een overvloed, dat men 'er duizend
voor één by ons telt. LE PAGE DUPRATZ, Hist. de la Louisiane, T. II. p. 114. Ik heb dit Jaar van
Louisiane verscheide Vogels ontvangen, gelyk aan de soorten van 't zelfde geslacht, die zich
in Frankryk en in verscheide deelen van Europa, bevinden; en inzonderheid een Eendvogel,
geheel gelyk aan onzen Wilden Manneties Eendvogel: 'Er was geen verschil in de Pluimadie,
alleen was dezelve wat grooter. - De Inwoonders van Louisiane hebben zelfs zo veel gelykheids
gevonden tusschen deezen Eendvogel en die van Europa, dat zy dezelve den Franschen
Eendvogel noemden. Eene aanmerking, ons medegedeeld door den Heer MAUDIT. FERNANDES
heeft, in het Meir by Mexico, dergelyke Eenden gezien. Hist. Avi. nov. Hisp. p. 45. De
Eendvogels in Canada zyn gelyk aan die wy in Frankryk hebben. Nouvelle Relation de la
Gasp. par P. LE CLERC, Paris 1691. p. 485.
Op het einde van April komen de Eendvogels in grooten getale in de Baay van Hudson. Hist.
Gén. des Voyages, T. XIV. p. 657. Als de Zon in December eenigzins schynt en de koude
gemaatigd is, komen 'er de Eendvogels, om 'er zich omtrent twee maanden op te houden.
Voyage du Cap. ROBERT LADE. Paris 1744. T. II. p. 201.
o

Eendvogels op de Kust van Diemen op 43 Breedte. COOK Sec. Voyage, T. I. p. 229. Wilde
Eendvogels aan Kaap Frowart, in de Straat van Magellan. WALLIS, Tom. II. Prem. Voyage de
COOK, p. 31. In de Baay van Kaap Holland in dezelfde Straat, p. 65. In grooten getale in de
Haven Egmond. BYRON, Tom. I. Prem. Voyage de COOK, p. 65. - Op Tanna zagen wy veele
Wilde Eendvogels. Second Voyage de COOK, Tom. III. p. 184. Eene kleine Rivier overtrekkende
in onzen overtocht na Otahiti, zagen wy eenige Eendvogels, zo ras wy aan het andere einde
kwamen. De Heer BANKS schoot 'er op, 't welk een grooten schrik onder de Indiaanen verwekte.
Prem. Voyage de COOK, Tom. II. p. 327. Wy doodden in de Baay Famine, in de Straat van
Magellan, eene menigte Vogelen van verschillende soorten, en daar onder Eenden. WALLIS,
Tom. II. du Prem. Voyage de COOK, p. 64. In twee groote Meiren van versch water op Tinian,
vonden wy, benevens ander Gevogelte, Eenden. Relation de Adm. ANSON, dans l' Hist. Gén.
des Voyages, Tom. II. p. 173.
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hooren, en wy gelooven, dat ze veeleer gebragt moeten worden tot soorten aan de
Lugtstreeken eigen; althans wy mogen dit vermoeden, tot wy meer onderscheidende
berigten hebben van de soort van Eendvogelen, die zich in de Zuider Archipel
onthouden. - Wy weeten, dat die, aan welke men op St. Domingo den naam van
(*)
Wilde Eendvogels geeft, niet van de soort der onzen zyn , en volgens eenige
(†)
aanduidingen, wegens de Vogelen in de verzengde Lugtstreek. , gelooven wy niet,
dat onze Wilde Eendvogel tot daar is doorgedrongen; of men moest de Tamme
(§)
derwaards overgevoerd hebben . -

(*)

(†)

(§)

De Vogels, die men op St. Domingo den naam van Wilde Eenden geeft, verschillen zeer veel
van de Wilde Eenden in Europa, zo in grootte, als in pluimadie, en smaak. Aant. ons
medegedeeld door den Ridder LEFEBRE DESHAYES. - De Wilde Eenden van Cayenne zyn
dezeifde, als die men in Europa kent onder den naam van Barbarysche Eenden. Aanm. van
den Heer BAJOU.
‘'Er zyn in deeze Landen (op de Kust van Guiné) twee soorten van Wilde Eendrogelen: zints
ik hier geweest ben, zag ik 'er slegts twee van de eerste soort, zy verschilden noch in grootte,
noch in gedaante, van andere Eendvogelen; doch derzelver kleur was een zeer schoon groen,
de bek en pooten waren hoog rood; waren ze leevend geweest, ik zou, om de schoonheid
der kleuren, 'er vry veel voor hebben willen geeven. - Ook heb ik 'er een van de tweede soort
gezien, een van ons Volk hadt dien gedood; de gedaante was gelyk aan die der voorgaande,
doch de Bek en Pooten waren geel, de Pluimadie was half groen, half graauw, en kon deeze
in schoonheid by de andere niet haalen.’ Voyage de BOSMAN, Lettre XV.
De Tamme Eenden zyn, eerst zints eenige jaaren, op de Kust van Guiné bekend. Voyage de
BOSMAN, geschreeven in 1705. Men bragt de Hollanders in het verblyf der Eendvogelen, (in
het Paleis des Konings van Tubam op Java) zy vonden ze gelyk aan die in Holland, uitgenomen
dat ze wat grooter en de meesten wit waren; de Eyeren zyn tweemaal zo groot als onze beste
Hoender-eyeren. Second Voyage des Hollandois. Hist. Gen. des Voyages, Tom. VIII. p. 137.
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Voor 't overige welke de soorten zyn, die deeze Zuidlyke Gewesten bevolken, zy
blyken niet onderworpen te zyn aan de reizen en uittochten, die zy, in onze
(*)
Lugtstreeken, uit hoofde van derzelver verandering, onderneemen .
('t Vervolg by eene nadere gelegenheid.)

Verhandeling van den heer Hill, een beroemd Engelsch
natuurkenner, over den slaap en oorzaak van de beweeging der
gevoelige planten.
Naar het Hoogduitsch van den Heer H.J. van Hahz.
Vertaald door D.L. Oskamp, Phil. Doct. et Med. Stud. te Utrecht.
De Verklaaring eener der zonderlingste en merkwaardigste verschyning van het
Ryk der Planten kan niet anders, dan de aandagt en verwondering eens
Natuurkenners tot zig trekken; weshalven de Hoogduitsche Vertaaler met recht
betuigt, dat het genoegen, het welk hy door het leezen deezer Engelsche
Verhandeling van den Heer HILL, over den Slaap, en Oorzaak van de beweeging
der gevoelige Planten, gesmaakt hadde, alleen hem had aangezet, ook deeze aan
zyne Landgenooten, die of de gelegenheid ontbrak de origineele, of de Fran-

(*)

Te Tunquin bouwt men kleine huisjes voor de Eendvogelen, ten einde zy daar in de Eyeren
leggen: men sluit ze alle avonden op, en laat ze alle morgens uit.... Het getal der Wilde Eenden
is ontelbaar; zy komen hier voedzel zoeken in de maanden May, Juny en July, en als dan
vliegen zy niet altoos aan Paaren; maar, naa October tot in Maart, ziet men groote benden
by een, die het laag en moerassig Land bedekken. Nouveau Voyage autour du Monde, par
DAMPIER, Rouen 1715. Tom. III. p. 30.
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sche Vertaaling te leezen, mede te deelen; waar aan ook alzints door het groot
debiet hiervan door geheel Duitschland is beantwoord geworden: het welk my heeft
aangemoedigd het hoofdzaakelyke deezer Verhandeling, naar de Hoogduitsche
Vertaaling, onzen Hollandschen Leezeren aan te bieden.
De Fransche Vertaaling, te vinden in het Journal des Sçavans der Maand Augustus
1773, van pag. 206-256, is met eene Voorrede vermeerderd, voornamentlyk dat
geene behelzende, wat reeds vóór den Heer HILL over deezen Planten-slaap gezegd
is, welke insgelyks in het Hoogduitsch is overgebragt, en even als de Verhandeling
door deezen Vertaaler met eenige aanmerkingen verbeterd, welke ik of in den text
zelf heb laaten invloeijen, of, daar zulks vereischt wierd, in substantie beschreeven.
Wanneer de Autheur in de laatste Afdeeling over de manier, om de Proeven te
maaken, handelt, beschryft hy alleen, hoe men de structuur der Bladeren eener
Abrus, en gevoelige Plante, kan leeren kennen; daar echter de behandeling dier
Bladeren, welker inwendig maakzel men nader begeert te onderzoeken, te zeer
bekend is om hier werder verklaard te worden, heb ik deeze Afdeeling onvertaald
gelaaten.

Voorbericht, Het welk voor de Verhandeling van den Heer hill, in het
Journal des Sçavans geplaatst is.
Eer wy den Leezer de Verhandeling des Engelschen Autheurs zelve aanbieden,
zullen wy dat geene, 't welk reeds te vooren over deeze materie geschreeven is, in
't kort opgeeven.
Maar weinige Schryvers hebben zig bekommerd de oorzaak van een verschynzel
te onderzoeken, het welk toch zedert langen tyd hunne verwondering had moeten
opwekken. De Ridder LINNAEUS, welke de Historische Kruidkunde met een aantal
nieuwe Waarneemingen verrykt heeft, heeft niet minder de eere, verscheide
wezendlyke deelen der Philosophische Kruidkunde ontdekt te hebben; ook de Slaap
der Planten is zyne opmerkzaamheid niet ontsnapt, welk verschynzel hy ontdekte
door een by Philosophische onderzoekingen niet zelden voorkomend gelukkig toeval:
daar hem namentlyk zeer veel
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(*)

gelegen lag, om de Lotus Ornithopodioides , die hy van zynen beroemden Vriend,
den Heer VAN SAUVAGES, bekomen had, naauwkeurig waar te neemen, zo beval hy
deezen, die maar twee Bloemen droeg, aan zynen Tuinman, onder voorwendzel,
dat hy dezelve door den dag niet had kunnen onderzoeken; doch hoe zeer was hy
verwonderd des avonds deeze Bloemen niet meer te ontdekken; den volgenden
morgen echter kwamen zy weder te voorschyn, maar verborgen zig tegens den
avond weder zodanig, dat men ze niet meer gewaar kon worden; dit zelfde
geschiedde op den derden dag, en eindelyk bemerkte onze groote Natuurvorscher,
dat drie Bladeren deeze, geduurende den nacht, zodanig insloten, dat zy voor de
scherpziendste oogen zelfs onzichtbaar waren. Zy nu, welke weeten, met wat yver
de Ridder LINNAEUS gewoon was zyne Waarneemingen door te zetten, zullen ligt
raaden, dat ook de tegenwoordige niet onachtervolgd bleef. Hy begon derhalven
spoedig den Tuin van Upzal des nachts te doorwandelen, en alle Planten wierden,
met het licht in de hand, op het naauwkeurigst waargenomen; hier zag hy met
vreugde, dat ieder Plant door zyn byzonderen slaap bevangen werde, en dat zy
door hunnen verschillenden stand en houding deeze eenigermaate nabootste, welke
de verscheidene zoorten van Dieren reeds voorlang aan de Natuurbeminnaaren
getoond hadden; wanneer hy naar ryper onderzoek besloot, dat
Ten Eersten, de jongere Planten deezen Slaap meer dan de oude onderheevig
(†)
waren .
Ten Tweeden, eene afweezendheid van Licht alleen, deeze verschyning, welke
men oneigentlyk den Slaap der Planten noemt, veroorzaakte, dat de koude van den
nacht hiervan niet de eenige reden was, wyl de zodanige, welke op een warme
plaats bewaard wierden, deeze soort van rust, even zo als de andere, onderworpen
waren.
Ten Derden, dat de Bladeren, naar dat zy enkel, of zaamgesteld, los, of onder
den anderen verward waren, geduurende den nacht verschillende gedaanten
aannamen, of zig op verscheidene wyze omboogen; en eindelyk

(*)
(†)

CAROLI LINNAEI Species Plantarum, Tom. II. Edit. 3. pag. 1091.
Hier omtrent verschilt de Heer HILL met den Ridder LINNAEUS. Aanm. des Hoogduitschen
Vertaalers.
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Ten Vierden, wanneer hy de richting der slaapende Bladeren, of der Bloemen die
nog niet geheel open waren, onderzocht, en met die geene, die reeds geheel open
waren, vergeleek; geloofde hy, het oogmerk der Natuur door deeze beweeging der
Bladeren, die men den Slaap derzelven noemt, te ontdekken: namentlyk, dat hier
door de jonge uitspruitzels tegen de beschadiging der Lucht, der Dauw, of eene
onverwagte Vorst bevryd wierden. Wy durven vryelyk vertrouwen, dat van het midden
des Zomers des jaars 1755 af te rekenen, tot op heden, de Zweedsche Kruidkenner
zyne onderzoekingen sterk vermeerderd, en zyne waarneemingen over alle Planten
des Upsalschen Tuins, en een groot deel der geenen, welke in zyne Flora Suecica
(*)
zyn afgebeeld, uitgestrekt zal hebben. In zyne uitgegeevene Verhandeling echter,
brengt hy deezen Slaap maar tot vier verscheidene gezichtspunten, waar van hy
de proeven alleen genomen heeft op een en vyftig soorten van Planten. Deeze
verschillende gedaanten zyn door hem in Plaaten voorgesteld, welke wy den Leezer,
zo wel als de Verhandeling zelfs, die alzints verdient geleezen te worden, ten
sterksten aanbeveelen.
De Heer ADANSON, Medelid der Koninglyke Academie der Weetenschappen, drukt
(†)

o

zig hierover in deezer voege uit : ‘N . III. Te zamen vallende beweeging: In zodanig
een toestand der Lucht, welke voor den wasdom der Planten het voordeeligst is,
namentlyk, zo met een dampige en vochtige hitte, als met een bewolkten Hemel,
en donderachtig weder, buigen zig de uit kleine Blaadjes zaamgestelde Bladeren
(Folia pinnata) van verscheidene Planten, als by voorbeeld der Ertgewassen, op
(‡)
dezelfde wyze, als hunnen gemeenen Steel . Dit zelfde neemt men waar aan eene
gevoelige Plant, welke eenige dagen in een Kelder bewaard is.
Als zy sterk van de Zon bescheenen worden, richten zy zig weder op, en verheffen
zig zodanig in de hoogte, dat

(*)
(†)
(‡)

De somno Plantarum 1755. Conf. Amoenitates Academ. Vol. IV. pag. 333. Vel Commentarii
de rebus in Scientia Nat. et Medicina gestis, decad. prim. Suppl. 1. pag. 105.
Familles des Plantes, à Paris 1763. 1. partie, pag. 55.
Namentlyk nederwaarts, wyl de gemeene Steel, waar aan de kleine Blaadjes zitten, zich ook
nederwaarts in een halven Cirkel tegen den stam der Plante buigt. Aanm. des Hoogduitschen
Vertaalers
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zy een regten hoek met hunnen gemeenen Steel uitmaaken. Wanneer de bovenste
oppervlak e van verscheidene enkelde Bladeren op dezelfde wyze aan de brandende
Zon worden blootgesteld, zullen zy insgelyks hol worden, 't welk hunne overeenkomst
(*)
met de zaamgestelde Bladeren te kennen geeft. Dit toont de Sigesbeckia , de
(†)
Urena , en anderen. De hitte van een gloeiend yzer zal dezelfde werking by beide
voortbrengen, doch hier door word de Plant benadeeld; ook heb ik bemerkt, dat
verscheidene soorten der Cheropodiums ieder avond met den ondergang der Zon
hunne Bladeren optrekken, en dezelve weder des morgens met derzelver opgang
nederwaards buigen, als zy onmiddelyk door dezelve bescheenen worden.
Zo draa de Zon is ondergegaan, en geduurende de koelte der Dauw, buigen zy
zig, en hangen zodanig noderwaards, dat zy een regten hoek met hunnen gemeenen
Steel uitmaaken, en met hunne onderste oppervlakte de tegen hun overstaande
Bladeren naderen. Dit zelfde kan door een konstelyken Dauw veroorzaakt worden,
(‡)
en dit is niet alleen aan de Ertgewassen, maar ook aan de Balsamina Impatiens ,
en andere waargenomen.’
Wy weeten niet, dat door andere Kruidkundigen, of Natuuronderzoekers, nadere
Waarneemingen omtrent deezen Plantenslaap gedaan zyn. Veelen hebben dat
geen, het welk reeds door den Ridder LINNAEUS gezegd is, wederhaald; het welk
derhalven niet nodig is hier bygebragt te worden. Zeer gewichtig echter zoude het
zyn, by aldien men, na de oorzaak deezes Slaaps gevonden te hebben, konde
verklaaren, waarom zig eenige Bloemen alleen naar Zonnen ondergang, of
(§)
geduurende den nacht, openen, 't welk men aan de Mirabilis Jalappa , of
zogenaamde Nachtschoone der Tuinen, bemerkt.

Uittrekzel der verhandeling van den heer Hill, een beroemd Engelsch
natuurkundige.
De Heer HILL, ten einde zyn Vriend, den Ridder LINNAEUS, [aan wien hy deeze
Verhandeling zond] des te

(*)
(†)
(‡)
(§)

CAROLI LINNAEI Species Plantarum, Tom. II. Edit. 3. pag. 1269. sec.
Idem ibidem, pag. 974.
Et pag. 1328.
Tom. I. pag. 252.
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klaarder van de waarheid zyner gevoelens, omtrent den Slaap en Oorzaak van de
beweeging der gevoelige Planten te overtuigen, verdeelt deeze in de elf volgende
afdeelingen, welker hoofdzakelyken inhoud ik hier kortelyk zal mededeelen.
Eerste

Afdeeling. Over den Slaap der Planten.

Tweede

- - Van de Structuur der Bladeren in 't
gemeen.

Derde

- - Waarneemingen, welke op
verschillende plaatzen omtrent den Slaap
der Planten gemaakt zyn.

Vierde

- - Structuur van eene Plant der Abrus
Planten.

Vyfde

- - Oorzaak der verandering die de
Planten ondergaan, en waar aan men
den naam van Slaap geeft.

Zesde

- - Waarneemingen aan een Abrus
Plante.

Zevende

- - Nadere Waarneemingen en Proeven,
omtrent dezelfde Plant.

Achtste

- - Van de beweeging eener gevoelige
Plante.

Negende

- - Overeenkomst der gevoelige en
andere Slaapende Planten.

Tiende

- - Structuur eener gevoelige Plante,
benevens de oorzaak haarer beweeging.

Elfde

- - Manier, hoe de Proeven te maaken.

I. Over den Slaap der Planten.
Reeds voor eenigen tyd, had men bemerkt, dat de Bladeren van zommige Planten,
geduurende den nacht, eene richting aannamen, die geheel verscheiden was van
die geene, welke zy des daags vertoonden. ACOSTA heeft deeze eigenschap aan
(*)
den Tamarindenboom, de Abrus, en andere Egyptische Planten, het eerst
waargenomen, en men heeft naderhand dit zelfde in verscheide Europeesche
Planten ondervonden. Deeze Schryver meende, dat de Natuur zig van dit middel
bediende, om de fynste deelen der Plant, als by voorbeeld den Bloesem en de
Vrucht, voor de beschadigingen der onguure Lucht te bevryden; grondende hier op
voornamenlyk zyn gevoelen, dat de

(*)

Zie HOUTTUYN, Natuurlyke Historie, Tweede Deels Tweede Stuk, der Boomen, pag. 94.
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Knoppen van den Tamarindenboom door deszelfs Bladeren geheel bedekt wierden.
RAY, echter, verwerpt deeze gedachten, ofschoon hy de bovenstaande
Waarneeming toestondt. En onzen Autheur schynt deeze verandering eene
natuurlyke werking te weezen, welke uit de gemeene eigenschap der Lichaamen,
en hunne tegenoverstaande werkingen, ontstaat, en van den wyzen Schepper in
verschillende omstandigheden tot gewichtige oogmerken gebruikt wordt.
(*)
Veele laatere Schryvers hebben deeze Waarneemingen vermeerderd , en men
moet hun voorzeker dank betuigen, dat zy de gangen der Natuur nauwkeurig zyn
nagegaan, en ons hunne ontdekkingen medegedeeld hebben. Doch het is een groot
verschil, en waar toe een weinig meer schranderheids vereischt wordt, niet alleen
de waargenoomen omstandigheden afzonderlyk op te geeven, maar ook derzelver
oorzaak nauwkeurig te bepaalen.
Hier mede hebben zig verscheide vlytige Natuuronderzoekers bezig gehouden,
zonder nogthans daar in volkomen te kunnen slaagen. Eenige hebben deeze
eigenschap toegeschreeven aan de werking der hitte en koude, doch hier van is
men afgegaan, na dat 'er is waargenomen, dat even dit plaats vond in de kassen,
en warme verblyfplaatzen, der Planten, waar de gemaatigdheid der Lucht altyd
dezelfde is. Andere hebben dit van de goede of kwaade gesteldheid der Planten
zelve zoeken af te leiden; maar dit gevoelen komt onzen Autheur voor, even zo
naby aan de waarheid te weezen, als dat, 't welk de Heer LINNAEUS trachtte te
beweeren, namentlyk, dat dit by de jongere Planten meer plaats zoude vinden, dan
by de Oude.
Men zal uit de volgende Waarneemingen klaarlyk zien, dat de slaapende, en
gevoelige, Planten veele overeenkomst met de andere hebben, dat hunne, ofschoon
verschillende, beweeging, nogtans van dezelfde oorzaak afhangt, dat verscheidene
slaapende byna dezelfde eigenschappen bezitten, als de gevoelige, en eindelyk,
dat men in deeze laatste 'er eenigen ontmoet, die hun allen eigen schynen: 't welk
de overeenkomst van beide de

(*)

Vid. Commentarii de rebus in Scientia Nat. et Medicina gestis, Vol. X. pag. 132. Nec non,
Primoe Decadis Suppl. 1mo. pag. 104. ac eodem Suppl. Decadis Secundoe, pag. 646.
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voorwerpen bewyst, en ons van zelfs leidt tot de ontdekking der oorzaak hunner
beweeging.
(*)
De Autheur gelooft de oorzaak der veranderde richting eener Abrus Plante te
kennen, wanneer hy dezelve naar welgevallen des middags ziet sluiten, en weder
openen; als mede die der beweeging eener gevoelige Plante, als hy insgelyks
dezelve kan sluiten zonder haar aan te roeren, door de oorzaak te verwyderen, die
dezelve opgericht, en geopend houdt, uit hoofde, dat wy de oorzaak dier werkingen
kennen, welke wy in staat zyn voort te brengen.

II. Van de Structuur der Bladeren 't algemeen.
Het valt niet bezwaarlyk het maakzel der Planten, en inzonderheid hunner Bladeren,
te leeren kennen; hier toe behoeft men maar een goed Vergrootglas te gebruiken,
waar door men hunne kleinste vaten zelfs ontdekken kan. Zo heeft ook onze Autheur
het maakzel der Bladeren nagegaan, en gevonden hebbende, dat de grootere vaten
van deeze alle in den Steel te samen kwamen, beslooten, dat aan hun alleen, zo
de natuurlyke richting der Bladeren, als haare verscheidene stellingen, moest
toegeschreeven worden; welke laatste geduurig veran eren, zo dra een uit- of
inwendige oorzaak op de vaten werkt.
Daar nu de Bladeren gestadig door de Lucht omringd worden, zyn zy ook derzelver
verschillende werkingen, benevens die van het Licht, der Hitte, en der Vochtigheid,
onderworpen, welke de Schryver meent als de tweede oorzaak van de veranderende
stellingen der Bladeren te kunnen aangemerkt worden, waarvan de eerste in de
Structuur der vaten zelfs zoude opgeslooten weezen.

III. Waarneemingen, welke op verschillende plaatzen omtrent de
Slaapende Planten gemaakt zyn.
Deeze verandering der houding is het meest aan die gevleugelde of zaamgestelde
Bladeren te bemerken, welke

(*)

Pisum Indicum minus coccineum. Vid. LINNAEI, Species Plantarum, Tom. 2. edit. 3. pag, 1025.
Van deeze en de gevoelige Planten, (waar onder de Heer IIILL de Mimosa sensitiva verstaat,)
heeft de Heer VAN HAHZ een Plaat en Beschryving, uit de groote Hoogduitsche OEconomische
en Physische Lexicon, achter zyn Vertaaling gevoegd, weshalven ik de Leezeren, die een
nader onderzoek deezer Planten begeeren, tot dit inderdaad voortreffelyk Woordenboek zelf
verwyze.
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uit veele kleine blaadjes bestaan, die door een gemeenen steel gedraagen worden
(Folia Pinnata): weshalven wy ons by deeze bepaalen zullen.
De vier werkende weezens, waar aan wy zo even gezien hebben, dat de Planten
onderworpen waren, zyn door alle de wereld-deelen verspreid, zo nogthans, dat
hunne werkzaamheid verschilt naar het Climaat, waarin zy zig bevinden. In het onze
(het Engelsche), welk gemaatigd is, hebben de Planten, die gevleugelde of
zaamgestelde Bladeren hebben, de kleine Blaadjes, waar uit zy bestaan, parallel
met den Horizont, en vertoonen weinig gevoeligheid. In de Oostersche Landen,
waar de hitte grooter is, richten zig deeze kleine Blaadjes met hunne spitzen omhoog,
en veranderen zig ligter. De meeste Egyptische Planten houden zelden eene vaste
richting, daar zy integendeel in de Noordelyke landen haast nimmer hunne houding
veranderen, of zig met den Horizont parallel vertoonen.
Doch niet alleen neemt men dit waar in die Planten, welke in verschillende
Climaaten onderhouden worden, maar ook even deeze verandering zien wy de
Planten ondergaan, in de drooge en regenachtige Jaargetyden: onfeilbaar veranderen
zig deeze Planten aan die oorden, waar de regen menigvuldig is; zy, wier
Vleugleedjes by schoon weder een stompen hoek naar boven maaken, maaken
dezelve onderwaards by regenachtig weder. Veelen hebben dit aan de werking der
hitte, anderen aan die der vogtigheid toegeschreeven, tot dat men van het tegendeel
van beide gevoelens is overtuigd geworden. Te vooren heeft men reeds gezien, dat
de Planten, die in de warme verblyfplaatzen bewaard worden, dezelfde veranderingen
ondergaan, en ik heb door verscheide Proeven ondervonden, dat de vogtigheid
geene werking op dezelve heeft. Ik heb zommige Planten tot verdrinkens toe
begooten, anderen heb ik droog gelaaten, en geene verandering aan dezelve
waargenomen. Hunne Bladeren hebben zig des morgens geopend, en des avonds
geslooten, op het zelfde uur, en op dezelfde wyze.
Hier uit volgt, dat twee van deeze vier weezens geen aandeel aan deeze werking
hebben, en, daar de Lucht aan te veel veranderingen onderhevig is, om als de
oorzaak deezer werking aangemerkt te kunnen worden, moeten wy ons by het Licht
bepaalen, en ik hebbe door verschillende Waarneemingen bevonden, dat de verande-
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ring van de richting der Bladeren, welke wy op verschillende tyden aan dezelve
bemerken, alleen hieraan moet toegeschreeven worden. Dit is derhalven de
ontdekking, die de Autheur zig vleidt gedaan te hebben, en welke hy tragt te
bewyzen, op vernuft gegrond en door ondervinding bevestigd te weezen. Deeze
werking, zegt hy, bevat niets buitengemeens in zig, wanneer men dezelve maar
met opmerkzaamheid naargaat; en de zaak naar die gronden, welke hy te toonen
heeft vastgesteld, beschouwende, zal men bevinden, dat deeze werking, van welke
hy thans spreekt, noodzaakelyk eene werking des Lichts weezen moet.
(Dit heeft men te verwagten in een volgend Stukje.)

Verslag der verrigtingen van de maatschappy tot het onderzoeken
van de geschiedenis, der natuurlyke historie, de oudheden, de
kunsten, de weetenschappen en letterkunde van Asia, te Calcutta.
Door den Voorzitter, Sir William Jones.
‘Van de Oprigting der in dit opschrift aangeduidde Maatschappye, in Louwmaand
des Jaars MDCCLXXXIV, hebben wy verslag gegeeven, met de Aanspraak, te dier
gelegenheid, door den Voorzitter Sir WILLIAM JONES gedaan, mede te deelen. Wy
betuigden ons voorneemen, om, van tyd tot tyd, als ons Berigten deezer
Maatschappy ter hand kwamen, dezelve onzen Leezeren niet te zullen onthouden,
en, zo ras mogelyk, den Vaderlanderen te dienen met den Oogst, in dit wydstrekkend
(*)
veld van kundigheden verzameld . Thans ziet het Eerste Deel van 't Werk deezer
Maatschappye het licht, onder den Tytel van Asiatic Researches, or Transactions
of the Society instituted in Bengal, for inquiring into the History and Antiquities, the
Arts, Science and Literature of Asia. In voldoening aan onze toezegging, zullen wy
daar uit overneemen, 't geen wy denken van 't meeste aanbelang, en onzen Leezeren
smaaklykst, te zyn. Ligt be-

(*)

Zie onze Alg. Vaderl. Letteroef. VII Deel, 2de Stuk, bl. 110-116.
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grypen zy, dat wy ons meest al tot Uittrekzels zullen moeten bepaalen.
Wy maaken een Aanvang met het een en ander op te geeven, uit de Aanspraak,
door den Voorzitter W. JONES, by de tweede Jaarlyksche zamenkomst in
MDCCLXXXV voorgesteld.’
Naa eenige aanmerkingen voorgesteld hebbende, om de uitsteekendheid van de
Europische Begaafdheden boven de Asiatische aan te toonen, spreekt hy de Leden
der Maatschappye in deezer voege aan.
Schoon wy ons overtuigd mogen houden van onze meerdere vorderingen in alle
soorten van nuttige kundigheden, moeten wy daarom het Volk van Asia niet geheel
versmaaden, uit wiens naspeuringen der Natuure, werken van Kunst, en vindingen
der Verbeelding, wy verscheide gewigtige werken mogen ontleenen, te onzer eigene
leeringe en voordeel. Indedaad, wanneer zulks het hoofddoelwit niet ware van onze
Instelling, dan kon 'er weinig anders uit gebooren worden, dan eene enkele
voldoening der nieuwsgierigheid; en zou ik zoo veel genoegens niet scheppen uit
het aandeel, 't geen gy my gegeeven hebt om dezelve te bevorderen.
Eene nauwkeurige vergelyking te maaken, tusschen de Werken en Bedryven van
de Westersche en Oostersche Wereld, zou een verbaazenden arbeid vorderen;
maar wy mogen, over 't geheel, zeggen, dat Rede en Smaak de groote voorregten
zyn van Europische Zeden; terwyl de Asiatische hooger zweefden in den kring der
Verbeeldinge. De Burgerlyke Geschiedenis van hunne wyduitgestrekte Keizerryken,
en van Indie in 't byzonder, moet van groote aangelegenheid zyn voor Engeland;
doch wy hebben nog een veel grooter belang by de kennis van de vroegere wyzen
op welke zy deeze onschatbaare Landen bestuurden, van welker voorspoed het
welvaaren onzer Volken, en van ons zelven, zo zeer afhangt. Eene nauwkeurige
Aardrykskundige Kennis niet alleen van Bengalen en Bahar; maar, om in 't oog
loopende redenen, van alle de daar aan grenzende Ryken, is ten nauwsten verknogt
met een verslag van derzelver veelvuldige omwentelingen; doch de Natuurlyke
voortbrengzels van deeze Gewesten, byzonder wat het groeiend Ryk en dat der
Delfstoffen betreft, zyn hoogst aangelegene voorwerpen voor een Handeldryvend
Volk.
Veel voordeels staat 'er te verhoopen van het aankwee-
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ken der Plantkunde in dit Land, byzonder met betrekking tot den Leefregel, waar
door men Ziekten kan voorkomen, en de Geneeskunde, door welke men ze kan
herstellen. De Oude Indiaanen stelden de Geneeskunde op zeer hoogen prys, onder
de veertien Retnas, of Kostlyke Gaven, met welke zy gelooven dat hunne Goden
hun gezegend hebben, tellen zy een Geleerd Geneeskundigen. - Van de Scheikunde
kunnen onze Manufacturen zeer veel verbeterings ontvangen.
De Fraaije Kunsten vorderen ook onze aandagt, schoon eenige derzelven onder
de Oosterlingen nog schynen in een kindschen staat te zyn, is, nogthans, het Stelzel
der Muzyk der Hindus op beter beginzelen dan ons eigen gegrond; en al de kunde
der inlandsche Opstellers van 't Muzyk vestigt zich op het groot voorwerp hunner
Kunsten, de natuurlyke uitdrukking van sterke Driften; aan welke de Melody soms
wordt opgeofferd; hoewel eenige hunner Muzyktoonen zelfs het Europisch oor
behaagen.
Van de Dichtwerken der Arabieren en Persiaanen mag vrylyk gezegd worden, 't
geen ABULFAREL wegens de Mahábhárat verklaart ‘dat, schoon ze overvloeijen van
buitenspoorig groote beeltenissen en beschryvingen, ze op de uitsteekendste wyze
inneemend zyn en leerzaam.’ - Geen staalen van waare Welspreekendheid kan
men wagten te zullen aantreffen by Volken, waar de Regeeringsvorm zelfs het
denkbeeld van Volks-Welspreekendheid uitsluit; maar de kunst van schryven in
fraaije en zagtrollende zinsneeden heeft, van de vroegste eeuwen af, in Asia stand
gegreepen; de Vedâs, zo wel als de Koran, zyn opgesteld in afgemeeten prosa, en
de Opstellen van ISOCRATES zyn niet keuriger beschaafd dan die der beste Arabische
en Persische Schryveren.
'Er zyn veele schoone overblyfzels van de Bouwkunde der Hindus en
Muselmannen, uit welke onze Bouwkunstenaars nieuwe denkbeelden van 't schoone
en grootsche zouden kunnen ontleenen.
In de Weetenschappen mogen de Asiatische Volken, met de Europtsche
vergeleeken, gezegd worden, kinderen te zyn. Van de Regtsgeleerdheid nogthans
der Hindus, en Muselmans, kan men een onmiddelyk voordeel verwagten; en indien
eenige standhoudende Wetten nauwkeurig uit de Sanscrit en het Arabisch vertolkt
waren, zou men 'er een volkomen Indiaansch Wetboek uit kunnen vormen, zo dat
men alle de geschillen tusschen de Inboorlingen, zonder Onzekerheid, zou kunnen
beslissen.
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Aan de uitgeevers van de Nieuwe Algemeene Vaderlandsche
Letteroeffeningen.
MYNE HEEREN!

Ik geloof, dat U Wel Eds. onzen Nederlanderen geen ondienst zullen doen, met hun
de volgende Vertaaling van eene korte schets van 't Leven van den beroemden
Ridder J.D. MICHAëLIS, door hem zelven ontworpen, te geeven.
Ik heb de eer met hoogachting te zyn.
MYNE HEEREN!

U Wel Eds. Dw. Dienaar
C.M.....
Utrecht,
den 10 May, 1790.
Ik, JOHAN DAVID MICHAëLIS, ben den 27 February 1717 te Halle geboren. Myn Vader
CHRISTIAAN BENEDICTUS MICHAëLIS, geboortig van Elrich, in 't Graafschap Hohenstein,
was daar toen te tyd Hoogleeraar in de Wysgeerte, naderhand in de Godgeleerdheid
en de Oostersche Taalen.
Myn eerste onderwys in de Taalen en Weetenschappen kreeg ik van eenen
byzonderen leermeester in myns Vaders huis tot Michaëlis van 't Jaar 1729, toen
ik de openbaare School van 't Weeshuis begon te bezoeken. Ik hoorde hier reeds
in de eerste Klasse, welke men Selecta noemt, de Wysgeerige voorleezingen van
den beroemden Godgeleerden J.S. BAUMGARTEN.
Met de Paasschen van 't jaar 1733, verliet ik dit School, en kwam op de
Hoogeschool van Halle. Het was jammer voor my, dat ik maar op dezelve alleen
geweest ben; want daar door word de denkenswyze te eenvormig; het nadeel zou
nog grooter geweest zyn, zoo ik naderhand niet naa Engeland gegaan ware.
In het verkiezen van myne Studien was ik niet geheel willekeurig; want hoewel
myn Vader dikwyls gezegt hadt, dat hy in die zaak zynen zoon nooit iets zoude
voorschryven, zoo hield hy het toch voor zeker - ik weet niet waarom, - dat ik in de
Godgeleerdheid zoude studeeren. Maar niemand dacht daar by aan eene
omstandigheid, ik zelfs niet; naamlyk: ik was in het gevaar, dat ik, by de
Godgeleerdheid, voor 't toekomende
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zonder bestaan, of zonder geweeten, zoude zyn: want zoo ik eene Predikantsplaats
gekregen had, dat zeer ligt gebeuren kon, daar myne preeken reeds vroeg
behaagden, en ik tot het Akademieleven juist geene byzondere neiging had, zoude
ik myn Ampt, wegens eene eenigzins naauwgezetheid van myn geweeten, spoedig
hebben moeten neerleggen.
In de Oostersche Taalen was ik een toehoorer myns Vaders, maar ik hoorde hem
ook alleen, het welk dus weer eene eenvormigheid in myne denkenswyze moest te
weeg brengen.
In de Godgeleerdheid was BAUMGARTEN myn Leermeester; doch hy beviel my
niet te zeer. Zyne tabellarische en eenvormige voordracht, en het geduurige
dicteeren, maakten my mismoedig; in het dogmatische vond ik by de bewyzen geene
overtuiging, het welk juist, by meer van zyne toehoorers, het geval schynt geweest
te zyn, om dat 'er onder dezelven juist veele gevonden worden, welke naderhand,
of aan de leer der Euangelische Kerk, of aan de Christelyke leer in 't gemeen,
getwyffeld hebben; want in de Wysgeerte vorderde hy strenge bewyzen, en in de
Godgeleerdheid ontbraken dezelven. Misschien zoude het by my van dezelfde
uitwerking geweest zyn, als by anderen, zoo ik niet naa Engeland gegaan was, waar
myne denkenswyze omtrent de Godgeleerdheid niet veranderde.
Op de Hoogeschool veranderde dezelve reeds in een ander opzigt: ik was op de
School, wel zedelyk deugdzaam; doch eigenlyk niet Godsdienstig. Ik wierd dit op
de Hoogeschool, en wel angstvallig Godsdienstig. Ook ontstonden 'er by my eenige
twyfelingen, die my zeer verontrustten; niet zoo zeer over het dogmatische, want
daar lag my minder aan gelegen, maar het waren voornaamlyk zedelyke: en daar
toe was de grond, door de my vroeg ingeprente Luthersche leer van het Avondmaal,
gelegd. Men moest daar slegts den letter volgen, en met het vernuft geen raad
pleegen; moet deeze uitlegkundige regel, dacht ik, ook by zedelyke geboden van
den Bybel gevolgd worden, dan zullen 'er veele overgedreevene of zeer zonderlinge
dingen voor den dag komen. Maar het was niet eigenlvk de bergpredikatie, gelyk
men misschien 't eerst denken zou, waar op myne zedelyke twyfelingen vielen.
Ik bleef veele Jaaren op de Hoogeschool, zonder aan eenen toekomenden
levenstand te denken; in 't Jaar 1739, deed myn Vader my het voorstel om te
promoveren, en
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een begin met doceeren te maaken. Ten dien einde verdeedigde ik den 7 October
van 't zelfde Jaar, onder Voorzitting myns Vaders, eene Dissertatie, de antiquitate
punctorum vocalium, en kort daar na, in 1740, eene pro loco over Psalm XXII vs.
17, als Proeses. Deeze beide Verhandelingen zyn overeenkomstig met de gevoelens,
welke ik toen geleerd heb, maar naderhand ben ik van dezelve zeer afgeweeken.
In het zelfde half jaar, maakte ik ook nog een begin om eenige Kollegien te leezen,
waar in ik voor eenen eerstbeginnenden eene redelyke goedkeuring wegdroeg.
Maar ik moest dezelve kort daar na, en reeds in het volgende half jaar, weer
afbreeken, om dat ik met de Paaschen van 't jaar 1741 een reize naa Engeland
ondernam. Myn verblyf, daar, was in 't begin maar op één jaar bepaald, doch het
wierd naderhand nog voor een half jaar verlengd.
Tot deeze reize had ik te weinig myn plan gemaakt; ik reisde, gelyk de Duitschers
meest gewoon zyn te doen, zonder een bepaald doelwit.
Op myne reize door Holland, had ik den beroemden SCHULTENS leeren kennen,
welke my onder alle Hollandsche Geleerden het best beviel, en ook zeer goedgunstig
jegens my was.
En daar myne reize naa Engeland zonder een bepaald doelwit geschiedde, heb
ik van dezelve dat nut niet gehad, het welk ik daar uit trekken kon; dit voordeel had
ik, dat ik de Taal byna zoo goed als myne moedertaal machtig wierd, maar welke
ik thans, vyftig jaaren laater, niet vlug meer kan spreeken; myn verblyf in Londen,
waar veele Duitschers zyn, was my daar toe minder behulpzaam dan Oxford, waar
ik over 't algemeen zeer gunstig ontvangen wierd. Maar ik verwaarloosde daar twee
dingen, het welk my naderhand zeer leed gedaan heeft. Voor eerst, maakte ik met
LOWTH geene persoonlyke kennis. Ten Tweeden, maakte ik van de daar zynde
Bibliotheek zoo veel gebruik niet, als ik wel had moeten doen. Ik liet my wel van 's
morgens tien, tot half twee uuren na den middag, met Hebreeuwsche Codices
opsluiten; maar een toenmaalig vooroordeel, volgens het welk men de Hebreeuwsche
Handschriften voor zeer overeenstemmend met malkanderen hield, maakte, dat ik
niet vond, wat my voor oogen lag; en ik richtte myne vergelykingen maar, naar eene
opgave, welke myn Vader my zond, en meest-al Taalkundige kleinigheden betrof.
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In September 1742, reisde ik van Londen, over Hamburg, naa myn Vaderland te
rug.
Te Halle begon ik nu weer myne voorleezingen te houden, gedeeltelyk over den
Bybel, het Syrisch en Chaldeeuwsch, gedeeltlyk over de Staatsgeschiedenissen,
en de Latynsche Schryvers. Ofschoon ik aanstonds reden had, om over de
goedkeuring, welke ik daar wegdroeg, zeer te vrede te zyn, zoo beviel het my daar
egter niet meer, en ik wierd over myn verblyf daar geduurig mismoediger, om dat
ik geene uitzigten had, voor een Ampt, het welk zynen Meester voeden kon.
Derhalven kwam de voorslag van den zaligen MüNCHHAUSEN, eerst om met eene
kleine inkomste, als een privaat leeraar naa Göttingen te gaan, zeer gelegen, welke
ik ook aanstonds aannam, en om Michaëlis van 't jaar 1745 werklyk derwaards heen
trok.
De eerste Jaaren van myn verblyf, aldaar, waren juist niet aangenaam, maar ik
trof spoedig, in den zaligen HALLER, eenen trouwhartigen vriend aan. SEGNER en
GESSNER, doch welke met den eersten niet goed stonden, waren ook myne vrienden.
In 't Jaar 1746, wierd ik buitengewoon, en in 1750, gewoon Hoogleeraar in de
Wysgeerte; Hoogleeraar in de Oostersche Taalen, zoo als veelen my genoemd
hebben, ben ik nooit geweest, ofschoon ik in dezelve geleeraard hebbe. In 't Jaar
1751, wierd ik, op HALLER's begeerte, Secretaris van de toen nieuw opgerichte
Göttingsche Maatschappy der Weetenschappen, en men droeg my ook het
ontwerpen van derzelver Wetten op, welke in het Eerste Deel van haare Werken
gedrukt zyn. Van dien tyd af, begon ik mede naarstig aan de Göttingischen Gelehrte
anzeigen te werken, (toen HALLER Göttingen in 1753 verliet, wierd my het bestuur
daar van opgedraagen,) welke ik tot in 't Jaar 1770 voortgezet heb.
In 't Jaar 1756, deed ik afstand van mynen post als Secretaris, maar bleef egter
gewoon Lid van de Maatschappy; in 1761 wierd ik, naa GESSNER's dood, Bestuurer
daar van, maar welk Ampt ik in 1770 nederleidde, en ook als Lid geheel de
Maatschappy verliet.
De zevenjaarige Oorlog ging zeker voor my ook met veele onaangenaamheden
vergezeld. Doch ik ben denzelven ook weer veele aangenaame dingen verschuldigd,
dit kwam voornaamlyk hier van daan, dat wy de beste en beschaafdste vyanden
hadden, welke op een allervriendelyksten voet met ons omgingen; voornaamlyk
wierd de
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Hoogeschool zeer verschoond. In 't Jaar 1757 waren alle de Hoogleeraaren vry van
de inkwartiering; maar toen de Stad in 1760 voor de tweede maal bezet wierd, vond
dit geen plaats.
Ondertusschen wierd 'er toch, ten mynen opzigte, eene zeer voordeelige
uitzondering gemaakt; want de Generaal DE VAUX verklaarde my in naam van den
Marechal de BROGLIO, dat ik van alle inkwartiering geheel bevryd zoude blyven. De
beroemde Arts THIERRY, myn oprechtste vriend te Parys, had dit bewerkt, nadien
hy aan den eersten Minister voorgesteld had, dat ik by het opstellen der Vraagen,
voor het Arabisch gezelschap van reizigers, waar mede ik toen bezig was, ongestoord
moest blyven.
Nog een ander zeer treffend bewys van achting en inschikkelykheid, kreeg ik van
den Marquis de LOSTANGES; hy liet my, aanstonds na zyne aankomst uit Parys,
roepen, en overhandigde my een manuscript, van 't welk hy, naar hy zeide, eens
gehoord had, dat ik het wenschte te hebben; met verlof, om het zoo lang te houden
als ik het noodig had. Het was de Aardrykskunde van ABULFEDA, uit welke ik
naderhand zyn Egypten uitgegeeven heb. De Marquis en ik wierden zeer vertrouwde
vrienden, en, voor zo ver ik weet, is hy de oorzaak, dat de Akademie des Inscriptions
et des belles Lettres my in 1764 tot haar correspondeerend lid benoemde. Niet
alleen het bevel, dat my van de inkwartiering bevrydde, mag my deeze achting of
vriendschap der Fransche Officieren verschaft hebben, maar ook beide de
Geschriften, welke toen uitkwamen, myne Dissertation de l'influence des opinions
sur le langage et du langage sur les opinions, en de Fransche Overzetting van myne
Vraagen voor het Arabisch reisgezelschap, schynen my daarin ook zeer voordeelig
geweest te zyn. Over 't gemeen moet ik het aan de kennissen in den zevenjaarigen
oorlog toeschryven, dat myn naam tot nog toe in Frankryk is bekend gebleven.
In 't Jaar 1759, verkreeg het reeds gemelde Geschrift van my, over den invloed
der Taal eens volks op zyne gevoelens, enz. den prys van de Berlynsche Akademie
der Weetenschappen. D'ALEMBERT had dit Geschrift ook te zien gekregen, het welk
aanleiding gaf, dat hy den Koning van my sprak, en ik een aanbod kreeg, om in
zynen dienst te gaan.
In 't volgende Jaar kwam myne Latynsche dogmatica, onder den titel van
Compendium theologioe dogmaticoe, in 't licht. Reeds twaalf jaaren lang had ik
privatissime, zon-
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der byzonder verlof over de dogmatica geleezen. In 't begin wierd ik door de
Godgeleerde Faculteit aangeklaagd, dat ik het decretum absolutum leerde, (zy
hadden my eer kunnen beschuldigen, dat ik in 't geheel aan geene overnatuurlyke
genade geloofde.) Ik zond myne uitvoerige dictata naa Hanover, en de Godg leerden
wierden beter onderricht. Maar toen ik het bestuur over de gelehrten Anzeigen had,
vernieuwden zy hunne klagten. HALLER, naamlyk, had by de recensie van eene
dogmatica gezegt: wanneer de Schryver niet in de Geresormeerde Kerk geboren
ware, zo mogt men wel het absolutum decretum, de eeuwigheid der helsche straffen,
enz. niet wiskunstig (het was bloote ironie) betoogd vinden. De bedenking, welke
men daar tegen had, ontstond dus: wat wiskunstig betoogd is, dat is eene zekere
waarheid, dus staat 'er in de Göttingische anzeigen. Het absolutum decretum is
eene zekere waarheid. - Daar my den inhoud van 't bezwaar medegedeeld wierd,
antwoordde ik dus: HALLER is de Recensent; ik kon hem als Proeses van de
Maatschappy in myne opstellen niets verbeteren, en over 't algemeen niet, daar ik
geene Censur had. Het zonderling gevolg daar van was, eene Rescriptie, waar in
my de Censur van Godgeleerde Artikels, en van zulken, welke de Rechten des
Konings betreffen, opgedragen wierden.
Deeze dogmatica nu gaf ik in 1760 vermeerderd en verbeterd uit, doch met
weglaating van eenige dingen over den Canon van 't Oude Testament, welke toen
te tyd nog aanstootelyk zouden geweest zyn; (zie de Duitsche dogmatica, §. 16.)
In Duitschland ontmoette dit boek geene sterke tegenkantingen, en over 't gemeen
heb ik de aanmerking van éénen myner vrienden bevonden waar te zyn; dat de
Orthodoxen met my billyker gehandeld hadden, dan met veele anderen. Maar in
Zweeden wierd myne dogmatica geconfiskeerd. Hier door wierd de Ryksraad, Graaf
HOEPKEN, toen te tyd, indien ik het niet mis heb, Canselier van Upsal, bewogen om
myn Geschrift te leezen; hy was over die Confiskeering zeer te onvrede, en wierd
myn verdeediger; ik kon toen te tyd niet gissen, wat deeze Confiskatie ten gevolge
had. De §. 118. zou eigenlyk daar van de oorzaak geweest zyn: possint ne sine
side salvari, qui Euangelium sine sua culpa ignorant?
In den tyd van den zevenjaarigen oorlog, wierd de
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reize na Arabien, op kosten des Konings van Denemarken, FREDRIK DEN V, op myn
voorstel ondernomen. Ik had aan den zal: Gehe inraad VON BERNSDORF geschreeven:
dat wy in 't byzonder van 't gelukkig Arabien nog zeer weinig wisten, en dat 'er door
de reis van een verstandigen Man derwaards, voor de Weetenschappen,
voornaamlyk voor de Aardryks-, Natuur-, en Taal-kunde, gelyk ook voor de
verklaaring des Bybels, veel te winnen was; of niet de Koning van Denemarken, die
zoo veel voor de Weetenschappen gedaan had, eenen geleerden over Tranquebar
derwaards zenden kon; maar het moest geen Missionaris zyn. Dit klein ontwerp
wierd grooter onder de hand van BERNSDORF. Het plan wierd zoo ver uitgebreid, dat
men eenen Taalkundigen, eenen Natuurkundigen, eenen Genceskundigen, en
eenen Wiskunstenaar derwaards zenden zoude; de twee eersten moest ik
voorstellen, het waren de Heeren VON HAVEN en FORSKAL, de Hofraad KäSTNFR
stelde den Wiskunstenaar NIEBUHR voor, welke, gelyk bekend is, de eenigste is, die
in 't leven gebleven is. Volgens het eerste plan zouden zy om Asrika heen zeilen,
en van Tranquebar de reis naa 't gelukkig Arabien onderneemen; maar naderhand
wierd een veel beter weg bepaald, welke ik, wegens de groote kosten, niet had
durven voorstellen; deeze ging over Egypten en de Roode Zee, welke nog een
onverwagt voordeel had, waar van de Engelschen in 't vervolg een tresselyk gebruik
gemaakt hebben.
In 't Jaar 1761, stierf GESSNER. Hy was Hoogleeraar in de Welspreekenheid, welke
post my zoo lang opgedragen wierd, tot dat dezelve door eenen anderen zoude
vervuld zyn. Door den dood van GESSNER was het Bibliothecartaat vacant geworden,
het welk noodzaaklyk ten minsten weer ad interim moest vervuld worden, en dit
moest ik ook eenen tyd lang overneemen, hoewel het in 't geheel myne zaak niet
ware. De zalige GESSNER was, na dat HOLLMANN de Maatschappy verlaaten had,
altyd Bestuurer van dezelve geweest, en dit Ampt wierd my ook al opgedragen, het
welk ik dan, tot dat ik de Maatschappy geheel verliet, bekleed heb.
In 't Jaar 1761, kreeg ik van den Koning den titel van Hosraad.
In 't Jaar 1762, kieeg ik geheel onverwagt eenen brief uit Potsdam, van GUICHARD,
of QUINTUS ICILIUS, waar in hy my, uit naam des Konings, vroeg, of, en onder wel-
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ke voorwaarden ik eenen Post in de Koninglyke Pruissische Staaten wilde
aanneemen. Maar deeze zoo vleiende aanbieding sloeg ik aanstonds geheel af:
dat de dankbaarheid voor al 't goede, dat ik in de Hanoversche landen, en dat wel
zonder dat ik 'er tot nog toe ooit aanzoek om had gedaan, genoot, my verhinderde
om deszelfs dienst te verlaaten.
In den Zomer van 't Jaar 1766, had ik de gelegenheid om twee zeer gewigtige
kennissen te maaken. PRINGIE en FRANKLIN kwamen te Göttingen, en wierden schoon zy het zeker niet noodig hadden - van den zaligen MUNCHHAUSEN, en den
Heere VON BEHR, den Hanoverschen Staatsminister te Londen my zeer ernstig
aanbevolen. Met PRINGLE was ik reeds voorheen bekend geworden. Hy was een
zeer ieverig en nauwgezet onderzoeker van den Godsdienst, met welken ik sterke
brieswisseling gehouden heb; hy heeft ook in 't Jaar 1773, met myne bewilliging,
eene gedeelte myner Brieven aan hem, te Londen laaten drukken, onder den titel
van MICHAëLIS Epistoloe de Septuaginta hebdomadibus Danielis ad JOH. PRINGLE,
Baronetum, primo privatim missoe, nunc vero utriusque concensu publice editoe.
In Duitschland heb ik dezelve in eene andere gedaante, onder den titel van: Versuch
ueber die 70 Wochen Daniels, reeds in 1771 drukken laaten.
Met FRANKLIN had ik over tafel een zeer merkwaardig gesprek. Wy onderhielden
elkanderen over den toestand van Amerika, en ik zeide, dat ik, reeds in 1741, te
Londen, de gedachte geopperd had; dat de Colonien zich nog eens van Engeland
onafhangelyk zouden maaken; maar men had my daar mede uitgelagchen. Hy
beweerde ernstig, dat dit in 't geheel niet mogelyk ware: deels, was de liefde der
Colonien voor 't Moederland te groot, deels waren alle de gewigtige plaatzen der
Amerikaanen aan de Engelsche Vlooten blootgesteld. Boston, by voorbeeld, kon
men aanstonds door een bombardement verwoesten. Ik dacht toen niet, dat ik met
dien man sprak, welke aan 't vervullen van myn tegengesproken vermoeden zulk
een groot aandeel zoude hebben.
In 't Jaar 1770, verliet ik de Maatschappy, en kreeg den 8 September deszelfden
Jaars van Hanover een rescript van myne dimissie. Na dat ik uit de Societeit gegaan
ben, heb ik meer tyd gehad om Schriften uit te geeven, en deeze maaken zeker
van daar af mynen levensloop uit.
In 't Jaar 1775, kreeg ik van den Koning van Zweeden
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de Noordster Orde. De aanleiding daar toe was, gelyk ik zeker weet, de Ryksraad
Graaf van HOEPKEN, welke geloofde, dat 'er voor het Confiskeeren van myne
dogmatica eene Nationaale Satisfactie vereischt wierd, en dit den Koning voorstelde.
Hy schreef my, dat de Koning de Orde voor my bestemd had, en na dat ik gemeld
had, dat ik met de onmiddelyke bewilliging des Konings van Groot Brittanje, dezelve
alleronderdanigst zoude aanneemen, zond de Ryksraad Graaf SCHAEFFER my, in
naam des Konings, de Orde. Ik nam myn moederlyk wapen aan, om dat my geen
Vaderlyk overgelaaten was, met het motto, LIBERA VERITAS, het welk ik zelfs mogt
kiezen.
In February 1784, viel ik in eene zwaare ziekte, waar van ik niet volkomen ben
hersteld geworden.
Den 5 September 1788, gaf de Koning my, zonder dat ik 'er aanzoek toe gedaan
had, den titel van geheime Justitieraad.
In Maart 1789, verkoos my de Academie des Inscriptions et des belles Lettres tot
haar buitenlandsch Medelid; dit is onder alle literarische eerbewyzingen, welke ik
genoten heb, daarom de voornaamste, om dat zy zoo zeldzaam is; want de Akademie
kan, in 't overige van Europa, maar agt buitenlandsche Medeleden verkiezen, welke
de Koning dan bevestigt, het geen by my den 19 Maart geschied is. Kort daar na,
den 30 April, bewees de Koninglyke Maatschappy der Weetenschappen, te Londen,
my de eere, om my tot haar Medelid te verkiezen.
Zedert een paar Jaaren ben ik thans daar mede bezig, om 't geen ik in myne
voorige levensjaaren byeen verzameld en ontworpen hebbe, en oordeele eenigzins
waardig te zyn om bewaard te worden, nog voor mynen dood uit te geeven. De
Overzetting van 't Nieuwe Testament is in February 1790, geheel asgedrukt
geworden. Met dezelve komt te Paasschen nog het Eerste Deel der Aanmerkingen,
het welk de Euangelisten MATTHEUS, MARKUS en LUKAS in zich bevat, in 't licht; de
overige zullen ieder half Jaar volgen. Behalven dit, zal ik, als ik zoo lang leeve, nog
uitgeeven.
1.) Das Leben Davids, wie eine gewöhnliche Geschichte beärbeitet, ohne
Philogische und gelehrte Untersuchingen.
2.) Meine Philosophische und Christeliche Sittenlehre, wie ich sie mehrmals
gelesen habe, vollstandig ausgeärbeitet.
3.) Mein Collegium über meine eigene Dogmatik.
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Andere in myne Boeken en bladen aangetekende Aanmerkingen, kan ik niet meer
by een verzamelen, maar moet dit overlaaten aan de geenen, welke na mynen dood
bezitters van myne Boeken zullen worden.
Na nog iets van myn Huisgezin.
Ik ben tweemaal gehuwd geweest, en het tweede Huwelyk is nog in wezen. Eerst
den 28 October 1749, met JOHANNA CHRISTINA FREDERIKA SCHACHTRUP, een
Koopmans Dochter van Clauslahl. Zy stierf den 24 January 1759. By haar heb ik
maar éénen Zoon, welke den 13 May 1754 geboren is, CHRISTIAN FRIEDRICH
MICHAëLIS, thans Hosraad en Hoogleeraar in de Geneeskunde te Marburg.
De tweede maal huwde ik den 17 Augustus 1759, met LOUISE PHILIPPINE ANTONETTE
SCHROEDER, eene Dochter van den Opper-Post-Commissaris SCHROEDER te
Gottingen; by haar heb ik negen kinderen gehad, van welken thans nog een Zoon
GOTTFRIED PHILIPP MICHAëLIS, welke in de Geneeskunde studeert, en drie Dochters,
in 't leven zyn.

Anecdotes van den uitmuntenden Italiaanschen zanger Farinelli.
(Ontleend uit BURNEY's General History of Music.)
Men heeft dikwyls verhaald en in 't aigemeen geloofd, dat PHILIPS DE V, Koning van
Spane, geheel neerslagtig van geest geworden zynde, zo dat hy weigerde zich te
laaten scheeren, onbekwaam wieid om den Raad by te woonen, of eenige
Staatszaaken te verrigten, de Koningin, alle andere gewoone middelen om hem te
recht te brengen, te vergeesch beproesd hebbende, in 't einde besloot, de proes te
neemen van de uitwerking der Muzyk op haaren Egtgenoot; die voorheen zeer
gevoelig was voor de bekoorlykheden dier Kunste. - Op de aankomst van FARINELLI,
(*)
van wiens gansch buitengemeene gaaven een berigt overgezonden was na Madrid,
uit verscheide deelen van Europa, en byzonder uit Parys, beschikte de Koningm
het in dier-

(*)

Onder alle de uitmuntendheden van FARINELLI, waar door hy alle andere Zangers overtrof,
en de Toehoorders verbaasde, was bovenal zyne messa di voce, of uitzetting van Stem;
deeze wist hy, door het natuurlyk maakzel zyner Longen, en de kunstige bespaaring van zyn
adem, tot zulk eene lengte uit te rekken, dat het niet wel geloofd kon worden, zelfs door de
zodanigen die hem hoorden; en die, schoon onbekwaam om eenige kunstenaary te ontdekken,
hem verdagt hielden dat hy een verborgen werktuig hadt, 't welk de toon deedt aanhouden,
terwyl hy door ademhaaling zyne kragten herstelde.
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voege, dat 'er een Coneert zou gehouden worden in een vertrek naast de kamer
des Konings, waar in deeze Zanger een zyner meest verrukkende stukken uitvoerde.
PHILIPS scheen in 't eerst verbaasd: vervolgens werd hy sterk aangedaan, en, by 't
slot van een tweeden Zang, deedt hy den Zanger in zyn vertrek komen, overlaadde
hem met dankbetuigingen en vriendschapsbetooningen, en vroeg hem, onder
andere, hoe ny zodanige Talenten genoegzaam kon beloonen? met verzekering
dat hy hem niets kon weigeren. - FARINELLI, vooraf des ondertigt, verzogt, dat zyne
Majesteit alleen zyne Oppassers zou toestaan, dat ze hem den baard schooren en
aankleedden, en dat hy zou tragten, naar ouder gewoonte, in den Raad te
verschynen. Zints dien tyd week 's Konings ongesteldheid voor 't gebruik der
Genessmiddelen, en de Zanger hadt al de eer der geneezinge. Door alle avonden
voor den Koning te zingen, deeide hy zo diep in 's Vorsten gunst, nog zeldzaamer
is, FARINELLI, in stede van bedwelmd te worden door deeze verheffing, vergat nimmer
dat hy een Zanger was, en bejegende de Spaansche Grooten ten Hove met zo veel
heuschheid, en op zulk een voet, dat zy, in stede van hem de Gunst des Konings
te benyden, hem met hunne agting en vertrouwen vereerden.
Doch op zekeren dag na 's Konings Kabinet gaande, waar toe hy ten allen tyde
den toegang hadt, hoorde hy een Officier van de Lyfwagt hem vloeken, en tegen
die op de wagt stondt zeggen: "Zulke Knaapen als deezen worden met Eere
opgehoopt, terwyl een arm Krygsman, als ik ben, naa een dertig jaarigen dienst,
onopgemerkt heen gaat.’ - FARINELLI, die zich hieldt als of hy het verwyt niet hoorde,
vervoegde zich by den Koning, en klaagde dat deeze vergeeten had eenen Dienaar
te beloonen; en verwierf een Regiment voor den Man, die zo even hem gescholden
hadt. Van zyne Majesteit te rug komende, gaf hy de Aanstellingsbrief aan den Officier
over, met de zeggen, dat hy hem had hooren klaagen over een dertig jaarigen
vergeeschen dienst; doch voegde hy 'er nevens, ‘Gy doet kwaalyk met den Koning
te beschuldigen, dat hy verzuimd heeft uwen yver te beloonen!’
De volgende min ernstige geschiedenis werd menigmaal verteld, te Madrid,
geduurende het eerde jaar van FARINPLLI's verblyf in Spanie. Deeze Zanger hadt
een Keermaaker last gegeeven, om hem een uitsteekend schoon pak kleederen te
maaken, om 'er op een Gala ten Hove mede te verschynen. Wanneer de Kleermaaker
't zelve t'huis bragt, vroeg hy hem om de Rekening. ‘Myn Heer’ kreeg hy ten antwoord
‘ik heb geene Rekening uitgeschreeven, en zal 'er ook geene opstellen. - In stede
van geld, heb ik u om eene gunst te verzoeken. Ik weet, dat het geen ik begeer
onwaardeerlyk, en alleen voor
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Vorsten geschikt is; doch, zints ik de eer gehad heb om te mogen werken voor een
Persoon, van wien een ieder met verrukking spreekt, is alle betaaling, die ik ooit zal
begeeren, een Zang.’ - Vrugtloos poogde FARINELLI den Kleermaaker over te haalen
om geld te vraagen en te neemen. Eindelyk, naa eene lange woordwisseling, besloot
hy den nederig smeekenden Handwerksman genoegen te geeven, en misschien
meer getroffen door de zonderlingheid van het geval, dan door alle toejuichingen,
welke hy tot hier toe ontvangen hadt, bragt hy hem in zyn Muzykzaal, en zong voor
hem een en ander der Arias, waar in hy zyn Kunstvermogen op 't treffendst toonde,
vermaak scheppende in de verbaasdheid van zyn verrukten Toehoorder: hoe meer
hy zich verbaasd en verrukt aanstelde, hoe meer FARINELLI zich bevlytigde om die
aandoeningen nog hooger op te voeren. Toen FARINELLI gedaan hadt, bedankte
hem de Kleermaaker, geheel en al verrukt, op 't nederigst, en wilde vertrekken.
‘Neen,’ sprak FARINELLI, ‘ik ben een weinig grootsch; en 't is mogelyk hier door dat
ik eenige meerderheid boven andere Zangers verkreegen heb. Ik heb uwe zwakheid
ingewilligd, en 't is niet meer dan billyk, dat gy, op uwe beurt, de myne te gemoet
komt.’ - Hier op zyn beurs uithaalende, drong hy den Kleermaaker eene som te
ontvangen, die bykans dubbel de waarde der Kleederen bedroeg.

Verdediging.
Dat thans het Ja, meer algemeen,
Gebeezigd word dan voor een eeuw, of zo geleên,
Geloof ik - en met reên.
Maar dat het zo gemeen zou weezen
Als of haast ieder een zyn meerderen zou vreezen,
En dus maar Ja zou speelen, is
By my in lang nog niet zo wis.
Een schoon geval heb ik op dit point in myn voordeel,
En leg het bloot voor ieders oordeel.
Een lid van 't Rechtsgebied, te.... nu, dit kan niet scheelen,
Ontving, vry bits, eens 't laag verwyt,
Dat hy, genoegzaam te aller tyd,
Met al zyn Medeleên, zou ja en amen speelen
Als zulks den President kon streelen;
Wat deeze wilde, wierd wel dra
Hun wil, en aller Ja-Broers Ja!
Hier op was 't antwoord, ‘Zagt! - dus is het niet geleegen,
En zal ik U in 't kort ontleên.
Wanneer de President iets voorstelt, in 't gemeen,
Is steeds zyn Ed'len's vraag, heeft iemand daar iets tegen?
Wy zeggen dan nooit Ja, maar Neen.’
PANDERS.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Proeve over het beginzel van gezelligheid in den mensch.
(Naar het Engelsch.)
Heaven forming each on other to depend,
Amster, or servant, or a friend
Bids each on other for asistance call
Till one man's weatness grows the strength of all.
Warts, frailties, passions, closer ill still ally
The common int'rest, or endear the tie
To these we owe true friendschip, love sincere
Each home-felt, jou that life inherits here.
POPE.

Niets kan in 't oogloopender weezen dan de onderlinge Afhangelykheid der Menschen
van elkander. Wy zien dit by de onbeschaafdste en wildste Volken, waar de
verbintenissen des Menschdoms minst en zwakst zyn. Deeze Afhangelykheid, in
de daad, is allerzigtbaarst in de Kindschheid, wanneer de minste aflaating der
bezorgdheid van anderen voor ons volstrekt doodlyk zou weezen: doch dezelve is
even wezenlyk en noodig, en zelfs veel uitgestrekter, schoon min doorsteekende,
wanneer wy een hooger ouderdom bereiken, bovenal in beschaafde Landen. En
hoe volkomener de staat der Burgerlyke Maatschappye is, hoe verscheidener en
veelvuldiger de verbintenissen zyn die de Mensch met den Mensch heeft, en hoe
minder hy zich in staat bevindt, om draaglyk te bestaan, zonder de hulp van anderen.
De bezigheid des Menschlyken Leevens, waar hetzelve op de volmaaktste wyze
genooten wordt, is verdeeld in zo veele deelen, (ieder van welke uitgevoerd word
door onderscheide handen) dat iemand, die de voordeelen van alle de Kunsten des
Leevens volkomen wil genieten, duizenden van handen moet bezigen, en gevolgelyk
van de-
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zelve afhangen; hy staat onder verpligting van een groot aantal, die hy in 't minst
niet kent.
Deeze verbintenissen, tusschen Mensch en Mensch, groeijen, van dag tot dag,
in uitgestrektheid aan. De wydst afgeleegene deelen des Aardbodems zyn thans
aan elkander verbonden, elk deel is, van tyd tot tyd, noodzaaklyker voor het andere
geworden. En hoe nader vorderingen wy zullen maaken tot het algemeen geluk, en
hoe gemaklyker onze omstandigheden in deeze wereld voor ons geworden zyn,
des te nauwer en meer worden wy 'er aan verbonden, des te meer hangen wy van
elkander af.
In deezer voege den voortgang des Menschen tot dien staat van geluk, welken
hy nu geniet, nagaande, worden wy daar door opgeleid, om te denken, dat wy, dit
verder voortzettende tot een gelukkiger Bestaan, geschikt naar de gezelligheid onzer
natuure, daar onze verbintenissen nog uitgebreider en sterker teffens zullen vinden.
En verschaft zulk een veel edeler en veel behaaglyker vooruitzigt aan hem, die een
uitgebreid hart in den boezem omdraagt, en eene goedaartige gesteltenisse bezit,
dan hy kan ontleenen uit de veronderstelling, dat, naa den dood, alle onze onderlinge
betrekkingen zullen verbrooken zyn, en dus elk braaf Man hoogst gelukkig zal zyn
in zichzelven, geene gemeenschap, of althans geene noodzaaklyke gemeenschap,
hebbende met eenig weezen, behalven zynen Maaker.
Door deeze bewysredenen, welke ontleend zyn uit stukken, die elk in 't oog loopen,
als hy let op de uitwendige omstandigheden des Menschdoms, is het openbaar, dat
geen Mensch op zigzelven kan leeven, en zelfs, dat de Ryken, indedaad, meer van
anderen afhangen, dan de Armen; want meerder behoeften hebbende, moeten zy
ook meer en veelvuldiger bezorgd worden. Nu zal men gereedlyk toestaan, dat elke
bewysreden voor de waarheid, dat wy op onszelven niet kunnen leeven, ook eene
bewysreden oplevert, dat wy niet voor onszelven moeten leeven: want zeker,
niemand ontvangt eene verpligting, of hy behoort anderen te verpligten. Iedere
verbintenis moet, in zekere maate, onderling weezen. En, indedaad, de omloop van
goede diensten zou in eene groote maate ophouden, indien de weg van den eenen
zo wel als den anderen, niet even zeer open en vry van belemmering ware. De
Ryken, willen zy de grootste voordeelen van de Maatschappy trekken, moeten het
hun-
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ne tot het geluk daar van bydraagen. Gaan zy, volgens andere grondregelen, te
werk, meenen zy de voordeelen van de Maatschappy te plukken, zonder het goede
van dezelve te bevorderen, zy zullen nimmer de waare geneugten des Gezelligen
leevens smaaken. En, in 't einde, zullen zy bevinden, het minst voor zichzelven
genooten te hebben, die het minst toebragten tot genot van anderen.
Indien, daarenboven, iemand in zichzelven treedt, de roerzels en beweegredenen
van zyne eigene daaden naagaat, zal hy bevinden, dat 'er Beginzels in zyne natuure
liggen, welke van geen dienst zouden weezen, was de gemeenschap, die hy met
zynen Medemensch heeft, afgesneeden: naardemaal beide de werkende en de
eindoorzaaken buiten hem leggen. 't Is de beschouwing des Menschdoms, 't zyn
de omstandigheden waar in onze Medemenschen zich bevinden, die deeze Beginzels
in werkzaamheid brengen. En, indien wy deeze werkzaamheden nagaan, zullen wy
duidelyk ontdekken, dat, schoon ze naauw verbonden zyn met ons byzonder Geluk,
derzelver eindelyk en eigenlyk voorwerp geen ander is dan het Geluk der
Maatschappye.
Welk eene andere reden kunnen wy geeven van die aandrift, die wy allen, meer
of min, voelen tot de Gezelligheid? Van waar die rustlooze en ongemaklyke te
onvredenheid, welke de Mensch ontwaar wordt als hy langen tyd van het Gezelschap
zyner Medemenschen is uitgeslooten geweest, dan om dat, in dien éénzaamen
staat, zyne vermogens hunne werkzaamheden niet kunnen uitoefenen, dan om dat
ze, om zo te spreeken, buiten derzelver Element zyn?
Van waar die schielyke aandoenlykheid welke wy gevoelen, zo met betrekking
tot de aangenaamheden, als de verdrietlykheden welke onze Medemenschen
wedervaaren, indien hun geluk of elende voor ons eene onverschillige zaak ware?
Kunnen wy voelen, hoe zeer onze Zielen eene naar- en dofgeestigheid aanneemen,
en door dezelve als bevangen worden in het gezelschap der droefgeestigen, en
hoe die duisterheid opklaart, als zy dat gezelschap verwisselen, voor een, waar
onschuldige vrolykheid heerscht, en de invloed der gezellige Verbintenissen
lochenen? Veel min kan die kragt van 't Gezellig Beginzel in twyfel getrokken worden,
wanneer onze Natuurgenoot, in ongelegenheid gedompeld, de tedere aandoeningen
van
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Medelyden opwekt, gepaard met oogenbliklyk werkende en sterke poogingen te
zyner hulpe en reddinge.
Een zo wezenlyk gedeelte van onze Natuure zyn deeze Gezellige Driften, dat het
den Mensch onmogelyk is den invloed daar van geheel te ontgaan; doch willen wy
getuigen weezen van derzelver sterkste uitwerkzelen, en ze zo zien uitschieten in
de schoone ondergeschiktheid welke beantwoordt aan alle de verscheidenheden
onzer onderlinge betrekkingen, wy moeten het oog op het Huislyk Leeven slaan.
Daar zullen wy ten duidelykste zien, dat de veelvuldigst werkende, en bykans de
éénige, oorzaak van iemands genoegen en ongenoegen gelegen is, in de geneugten
of ongeneugten van anderen, als mede, dat de onmiddelyke strekking van alle zyne
daaden is ingerigt, tot het welzyn en geluk van anderen.
Ontleent het gevoel van Eer in 's Menschen boezem niet al zyne kragt van den
invloed, die gezellige verbintenissen over ons hebben? Van welk nut zou hetzelve
kunnen weezen, dan by weezens voor de Gezelligheid gevormd? Wat mogen wy
afleiden uit onze vrees voor schande, en onze sterke zugt na Lof, als mede, uit de
algemeenheid en uitgestrektheid van dit beginzel, dan dat onze Natuur ons verpligt
het oog op anderen gevestigd te houden, en niet onverschillig te weezen over 't
geen zy ten onzen aanzien denken, en dat onze Maaker dit daadlyk beoogd met
ons deeze geestgesteltenisse in te storten? Strekt het niet ten naderen blyke van
het eindoogmerk deezes beginzels, dat, over 't algemeen, de middelen om zich met
lof te onderscheiden, ten minsten om vaste en duurzaame agting te verwerven
onder de Menschen, bestaan in nuttig te weezen aan het Menschdom: en dus het
bevorderen van algemeen Nut de kortste en zekerste weg is tot het verkrygen van
vermaardheid?
Elke edele en uitsteekende bekwaamheid onzer Natuure, is rechtstreeks van
eenen gezelligen aart, of dient tot versterking van het gezellig beginzel. Niets is
openbaarder, dan dat de voorschriften van het Geweeten het uitoefenen van
Weldaadigheid ten kragtigste aandringen, en de vermaaken van Goeddaadigheid
maaken zeker het grootste gedeelte uit van die geneugten, welke wy tot het Zedelyk
Gevoel brengen. En noodwendig moeten zy zodanig weezen; naardemaal de
grondslag van alle Deugd en rechtmaatig Gedrag het Geluk der Maatschappy is:
want dan moet elke bedenking, dat wy onzen pligt gedaan hebben,
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dezelfde weezen, met de bedenking, dat wy, 't geen in ons vermogen was, toebragten
tot het nut van onze Medeschepzelen.
Waarin, eindelyk, bestaat de Godsdienstoefening zelve, dan in het uitoefenen
van onze gezellige neigingen? Welke zyn de gesteltenissen onzer Zielen, die tot
werkzaamheid opgeroepen worden, by het uitstorten van afzonderlyke of openbaare
Gebeden, dan Eerbied voor waare Grootheid, dan Ootmoet, Dankbaarheid, Liefde,
en Vertrouwen jegens GOD, als het grootste en beste aller Weezens, hoedanigheden
van eenen wonderen dienst, en uitwerking, in het Gezellig leeven.
Ik mag hier byvoegen, dat niet alleen de hoogste en waardigste beginzels van 's
Menschen gedrag, of waarlyk Gezellig zyn, of tot versterking van 't Gezellig beginzel
dienen; maar dat zelfs de laagere neigingen, en mindere driften, onzer Natuure
verre zyn van onverschillig te weezen omtrent Gezellige Verbintenissen, en verre
van invloed daar op te hebben. - Dat de vermaaken, welke wy ontvangen van de
schoone Kunsten, als de Muzyk, de Dicht- en Schilderkunde, en dergelyke, slegts
zeer onvolkomen genooten worden buiten gezelschap, weet ieder, die eenig
genoegen schept in dit slag van verlustigingen. Ik durf waagen te zeggen, dat 'er
nauwlyks een Wellusteling gevonden wordt, die geheel gehegt is aan Tafelweelde,
of hy smaakt deeze met meer genoegen in gezelschap, dan alleen.
Onze Neigingen en Driften ook, die de dryfveeren van alle onze daaden zyn,
strekken uit eigen aart om buitenwaards uit te werken, en ons Geluk hangt zeer
veel daar van af, dat wy met iets buiten onszelven te maaken hebben.
't Heeft den Godlyken Oorsprong van ons bestaan behaagd, om eene onderlinge
verbintenis, ashangelykheid en overeenstemming onder alle zyne werken te
bewaaren, te bepaalen, dat alle onze neigingen en verlangens, of zy tot onze in-,
dan tot onze uitwendige zinnen behooren, te haarer genoegdoening, zich op iets
buiten onszelven vestigen; zodanig, dat het denkbeeld van Zelfs niet in 't allerminst
noodzaaklyk is tot een staat van 't hoogste genot.
Wanneer mogen de Menschen gezegd worden gelukkig te zyn, dan wanneer zy
hunne Bekwaamheden regtmaatig te werk stellen, in het najaagen van 't geen hun
genoegen verschaft. Ik zeg, met voordagt, eer het najaagen dan het Genot; niet om
dat het genot geen gedeelte, en een zeer
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weezenlyk gedeelte uitmaakt van ons geluk: maar, dewyl de sterke en aangenaame
aandoeningen, welke in onzen geest ontstaan, terwyl wy na een geliefd voorwerp
streeven, doorgaans, althans in dit leeven, meer opmerkings verdienen. Het vermaak,
't welk wy genieten op 't oogenblik dat wy het toppunt onzer wenschen bereiken,
mag treffender weezen; maar de andere geneugten winnen het verre in
duurzaamheid: en, onmiddelyk op de voldoening van eenige onzer verlangens,
haakt de ziel oogenbliklyk na eenig nieuw voorwerp.
Indien wy nu veronderstellen, dat iemands Ziel ten vollen en bestendig is
ingenomen, met de najaaging van een geschikt voorwerp, tot welks genot hy
dagelyks nadert, en zyne verlangens niet zo hestig zyn, dat ze hem ongeduurigheid
baaren geduurende het bejag, wat wordt 'er dan meer vereischt om hem zo gelukkig
te maaken als in zyne natuur vallen zou? Hy zal niet min gelukkig weezen, dewyl
het voorwerp, na 't welk hy tragt, van hem vreemd is; noch zou het hem eenigzins
gelukkiger maaken, gestaadig met het denkbeeld bezwangerd te gaan, hoe zeer
het tot zyn geluk zal toebrengen. Ja, men zou kunnen toonen, dat het voor ons,
over 't algemeen, ten aanziene van weezenlyk genot, beter ware, nooit het denkbeeld
te hebben van de betrekking die de nagejaagde voorwerpen tot onszelven hebben;
en is dit allerblvkbaarst ten opzigte van de verhevenste vermaaken onzer Natuure,
uit welke wy ons grootst geluk ontleenen.
Onze Weldaadigheid, by voorbeeld, spoort ons aan, om onmiddelyk anderen
verligting toe te brengen; en anderen te verpligten. Vermaak, in de daad, vergezelt
altoos edelmoedige daaden, en volgt daar op; maar de voldoening, welke wy in
onze ziel ontvangen, wanneer wy anderen goede diensten gedaan hebben, is veel
min zuiver, veel onvolkomener, wanneer wy, vooraf, dit of eenig ander by onszelven
t'huiskomend genot, bedoelden.
Desgelyks, by die na Toejniching streeft, en braave daaden doet, alleen met
oogmerk om die toejuiching te ontvangen, kan geen kennis hebben van het egt
vermaak ontstaande uit de goede daad zelve, of de goedkeuring daaraan gegeeven:
naardemaal hy in zyn eigen hart bewust is, dat, indien zy, die zyne daaden pryzen,
onderrigt geweest waren van de eigenlyke beweegreden daar toe, en wisten, dat
hy niets anders bedoelde door zyne in 't oog zo waardige verrigtingen, dan om
toejuiching
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weg te draagen, wel verre van hem te bewonderen en goed te keuren, hem
deswegens zouden veragten.
't Is, om even dezelfde rede, baarblyklyk, dat niemand de goedkeuring van zyn
eigen hart kan voelen, wegens eenig bedryf, alleen gedaan met oogmerk om die te
verdienen. De vermaaken van een goed Geweeten, of, zo als men ze zomtyds
noemt, van het Zedelyk Gevoel, kunnen niet grooter worden dan door de zodanigen,
die bestendig de voorschriften van het Geweeten volgen, en eenpaarig dat geen
doen wat zy regt kennen, zonder eenig uitzigt op het vermaak, of de zelfvoldoening,
welke daar uit moge voortspruiten.
Het denkbeeld van Onszelven: dewyl het niet geschikt is om eenige onzer
neigingen te voldoen, en niets te haarer verzadiging kunnen toe brengen, kan alleen,
angst, vrees en kommer, ten opzigte van ons geluk baaren, wanneer het by
aanhoudenheid voor onze gedagten zweeft. Het vooruitzigt van, en de vrees voor,
elende, (die zeker de meeste onrust en jammer in dit leeven verwekt,) wordt hier
door bovenmaate vergroot: en de uitwerkzelen daar van op 't nadrukkelykst gevoeld,
zo in de hoogere als laagere Leevensstanden.
't Is voornaamlyk eene angstige bezorgdheid omtrent onszelven, en het vertoon,
't geen wy zullen maaken in de oogen van anderen, 't welk die gemaaktheid, dat
bedwang, te wege brengt, zo lastig voor den Mensch zelve, en zo belachlyk in de
oogen van anderen. - Deeze aanmerking, hoe schynbaar gering ze moge weezen,
doch zo dagelyks bewaarheid, kan dienen om te toonen dat deeze gevoelens
geenzins louter bespiegelend zyn: maar daadlyk op het tooneel des leevens
voorkomen. Voorwaar ze zyn, in den striktsten zin van het woord, uitoefenend, en
op dezelve rusten die grondregels van gedrag, welke het groot geheim behelzen
van 't menschelyk Geluk, en die door geen minder gezag, dan dat der dagelyksche
Ondervinding, gestaafd worden.

Verslag van 't leeven en de schriften des beroemden geneesheers
William Harvey.
(Uit het Engelsch.)
‘Het Onderwerp van 't volgend Leevensverslag is, zints lang, beroemd geweest;
dewyl deeze Man aan de

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

272
Geneeskundige Weetenschap in 't algemeen, een nieuw Tydperk gegeeven heeft,
door eene groote en gewigtige Ontdekking. Hy verlichtte de Wereld met de
Naspeuring van eene Wet in de Dierlyke Huishouding, van zulk een weezenlyk
aanbelang, dat zyn Naam, met allen regt, in den hoogsten rang der Natuurkundige
Wysgeeren werdt aangeschreeven. Dezelfde diensten, welke NEWTON naderhand
deedt aan de Gezigt- en Starrekunde, door zyne Theorien van 't Licht en de
Zwaartekragt, bragt HARVEY der Ontleedkunde toe door de waare Leer van den
Omloop des Bloeds; en door het naauwe verband, 't welk 'er is tusschen deeze
Weetenschap en de Geneeskunde, is de beoefenende Nutheid deezer Ontdekkinge
niet minder geweest dan derzelver bespiegelende schoonheid: in zo verre, dat Sir
THOMAS BROWNE, met eenigen grond, die Ontdekking boven de Ontdekking de
Nieuwe Wereld mogt stellen.
***
WILLIAM HARVEY stamde af van een aanzienlyk Geslacht in Kent. Zyn Vader, THOMAS
HARVEY, hadt zeven Zoons en twee Dogters. Vyf der Zoonen werden tot den
Koophandel opgebragt, en dreeven handel op Turkyen, waar door zy ryke inkomsten
verkreegen. WILLIAM, de oudste Zoon, die, gelukkig voor het Menschdom, zyne
keuze op de Letteren liet vallen, werd op den eersten van April des Jaars MDLXXVIII,
te Falkstone in Kent geboren. - Tien jaaren bereikt hebbende, zondt men hem na
de Taalschool in Canterbury; daar een genoegzaamen grondslag van
Taalgeleerdheid gelegd hebbende, vertrok hy na Gonville en Caius Collegie in
Cambridge, waar hy in May MDXCIII werd aangenomen. Naa zes jaaren aan deeze
Hoogeschool gesleeten te hebben in die Letteroefeningen, die ter voorbereiding
strekken van eenen Geleerden, toog hy op reis buiten 's Lands, om zich op de
Geneeskunde toe te leggen; Frankryk en Duitschland doorgetrokken zynde, zette
hy zich te Padua neder. De Hoogeschool te dier Stede hadt, ten dien dage, den
hoogsten trap van vermaardheid, wegens de Geneeskunde beklommen, welke zy
voornaamlyk verschuldigd was aan FABRICIUS AB AQUAPENDENTE, Hoogleeraar in
de Ontleedkunde, wiens Lessen HARVEY met de uiterste naarstigheid bywoonde;
gelyk ook die van MINADOUS, in de Oefenende Geneeskunde en van CASSERIUS in
de Heelkunde, vlytig hoorde. Hier nam hy
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de waardigheid van Doctor aan; het Getuigschrift, hem ten dien einde verleend, is
in bewoordingen die de hoogste goedkeuring te kennen geeven, opgesteld, en
gedagtekend 25 April MDCII, wanneer HARVEY zyn vier en twintigste jaar bereikt
hadt.
In dit zelfde Jaar, keerde hy na zyn Vaderland te rug; en, naa zich nogmaals te
Cambridge tot Doctor te hebben laaten maaken, zette hy zich ter beoefening der
Geneeskunde te Londen neder. Op zyn zes en twintigste jaar tradt hy in den Egt
met de Dogter van LAUNCELOT BROWNE M.D., by welke hy nimmer eenige Kinderen
verwekte. Hoe lang zy met hem in den Huwelyken staat leefde, vinden wy nergens
berigt; doch uit eene Bespreeking in den Uitersten wil van JOHN HARVEY, 's Doctors
Broeder, blykt, dat zy in den Jaare MDCXLV nog in leevenden lyve was.
HARVEY werd, in den Jaare MDCIV, toegelaaten als Candidaat van het Collegie
der Geneesheeren, en, omtrent drie jaaren laater, tot Lid verkooren. Omtrent deezen
tyd, bepaalden de Bestuurders van St. Bartholomeus Hospitaal, dat, naa den dood
van Dr. WILKINSON, Geneesheer in dat Gesticht, Dr. HARVEY diens Opvolger zou
weezen; 't geen in 't volgend Jaar gebeurde.
Eene gewigtiger omstandigheid in het leeven van deezen grooten Man viel voor
in 't Jaar MDCXV, toen het Collegie der Geneesheeren hem benoemde tot het
houden der Ontleed- en Heelkundige Voorleezingen, volgens de Stichting van Lord
LUMLEY en Dr. CALDWALL. 't Was, in den loop deezer Lessen, dat hy allereerst zyne
nieuwe Stellingen, den Omloop des Bloeds betreffende, openlyk voordroeg, gelyk
genoegzaam blykt uit zommige Handschriften van hem nog in weezen, waar in de
voornaamste stellingen, wegens dit gewigtig stuk, te vinden zyn: als mede uit zyne
overwyzing tot die Lessen in de Opdragt van zyn Boek aan het Collegie der
Geneesheeren. Het Register van zyne Handschriften, de Anatomia Universa, in 't
Britsche Museum bewaard, waar in deeze Stellingen voorkomen, is gedagtekend
16, 17, 18, April MDCXVI; doch men stelt doorgaans den tyd van de eerste openlyke
ontdekkinge zyner gevoelens, dit onderwerp betreffende, op 't Jaar MDCXIX. Dat
deeze groote ontdekking eerst openbaar gemaakt is in een School van Ontleedkunde
binnen Londen, is zeker eene loflyke byzonderheid in de Lettergeschiedenis dier
Hoofdstad, die, hoe zeer ook beroemd als
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de Zetel van Rykdom en Luister, in 't algemeen niet aangemerkt wordt als een
Kweekschool van Weetenschap.
Het Character van HARVEY begon hem nu ten Hove aan te pryzen, en hy werd
benoemd tot Lyfärts van Koning JACOBUS DEN I, schoon wy het nette Jaar deezer
bevorderinge niet kunnen aanwyzen. Uit een Brief des Konings aan HARVEY,
gedagtekend 3 Feb. MDCXXIII, blykt, dat hy reeds eenigen tyd buitengewoon Lyfärts
van zyne Majesteit geweest was, die, als een merkteken van byzondere gunste
hem toestondt, met zyne gewoone Lyfartzen te raadpleegen over den staat zyner
gezondheid, en belooft, dat hy, by de eerst openvallende plaats, onder het getal
der gewoone Lyfartzen zyner Majesteit zou aangetekend worden: dan viel dit niet
voor dan zeven jaaren naderhand, onder de volgende Regeering.
In den Jaare MDCXXVII, werd hy benoemd tot een der Uitgekoorenen van het
Collegie der Geneesheeren, en in 't Jaar MDCXXVIII liet hy zyne Leer, wegens den
Omloop des Bloeds, die hy veele Jaaren lang doordagt, en met eene menigte van
geduldige proefneemingen en voorzigtige redenkavelingen daar uit afgeleid,
bevestigd hadt, eerst te Frankfort drukken. Men stelt vast, dat zyne keuze dier Stad,
tot de plaatze der Uitgave, ontstondt, uit de beroemdheid der Missen of Jaarmarkten,
waar door de Boeken, te Frankfort gedrukt, schielyk door geheel Duitschland, en
het grootste gedeelte van Europa, verspreid worden. De groote beweeging, welke
dit Werk in de Geleerde Wereld verwekte; de poogingen van zommigen, om zyne
bewysredenen te wederleggen, en van anderen, om hem de eer der eerste
Ontdekkinge te ontrooven, bekleeden een voeglyker plaats in een breedvoeriger
ontvouwing van zyn Character als een Geleerde, dan in dit korte Leevensverslag.
Niettegenstaande den rang dien hy als Doctor bekleedde, en het gunstige onthaal,
't welk zyn gevoelen by zyne Mede-Geneesheeren in zyn Vaderland ontmoette,
vinden wy nogthans, zo sterk heerscht het algemeen vooroordeel tegen een
verspreider van nieuwe gevoelens, dat hy by een Vriend klaagde, hoe zyn Praktyk,
naa de uitgave van dit Werk, zeer was afgenomen.
Dan deeze kwelling vondt hy ruim en ryklyk vergoed door de agting en gunste
zyns Koninglvken Meesters, CAREL DEN I, wiens gesteldheid op de Kunsten en
Weetenschappen een uitmuntend deel van zyn Character uitmaakte. - 't Is niet
zonder eenige maate van verschoon-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

275
baaren hoogmoed, dat HARVEY deezen Koning met eenige zyner voornaamste
Hovelingen beschryft, als zich verwaardigende om Aanschouwers en Getuigen te
weezen van zyne Proefneemingen. 't Belang, 't geen zyn Majesteit stelde, in het
bevorderen van HARVEY's Ontleedkundige Naspeuringen, was hem van zonderlingen
dienst toen hy den aart der Voortteeling onderzogt; naardemaal 's Konings meest
geliefde uitspanning, de Hartenjagt, onzen HARVEY gelegenheid verschafte, om een
groot aantal deezer Dieren in een zwangeren staat te ontleeden. - Een verder blyk
van Koning CAREL's hoogagting voor hem, als Mensch en als Geneesheer, ontdekken
wy daar in, dat hy HARVEY benoemde, om den jongen Graaf van LENOX op diens
reize te vergezellen; te welker gelegenheid de Bestuurders van St. Bartholomeus
Hospitaal hem toestonden, om, geduurende zyn afweezen, de Lessen te laaten
waarneemen door Dr. SMYTH.
Eenige jaaren laater, bewerkte HARVEY, door zyn invloed, dat 'er verscheide Regels
vastgesteld wierden tot verbetering van veele misbruiken, in het Hospitaal
ingesloopen, byzonder het aanneemen en behandelen der Lyderen betreffende, en
het indringen van Heelmeesters in het vak der Geneesheeren. Omtrent den eigensten
tyd, stelden de Bestuurders van het Hospitaal, Dr. ANDREWS aan tot zyn Hulp, dewyl
zyn pligt ten Hove hem riep om zeer veel by den Koning te weezen; dan hy behieldt,
uit hoofde van zyne bekwaamheden en verdiensten, de voorheen getrokken wedde.
Hy bezogt toen, waarschynlyk den Koning vergezellende, Schotland, en gaf een
blyk van zyne Waarneemingen daar gedaan, in eene fraaije en schilderagtige
beschryving van het Bass-Eiland.
De Burgerkryg, ten dien dage uitbarstende, was HARVEY aan den Koning door
pligt, dankbaarheid, en toegenegenheid verbonden, by hem op zyne veelvuldige
tochten; en, naa den slag by Edgi-hill, trok hy met het overige Hofgezin na Oxford.
Hier werd hy, den 7 December des Jaars MDCXLII, in het lichaam der Doctoren
ingelyfd, en in MDCXLV, op 't bevel van zyne Majesteit, tot Hoofd van Merton College
aangesteld, in plaats van Dr. NATHANAEL BRENT, die, zich by de bovendryvende Party
vervoegende, Oxford verlaaten hadt. Deeze bevordering verdiende HARVEY, niet
alleen uit hoofde zyner getrouwheid en verdiensten, maar ook van wegen zyn lyden
voor de zaak des Konings: want, in de verwarring dier tyden, werd zyn
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Huis te Londen geplunderd, het Huisraad in stukken geslaagen, en, 't geen grooter
schade toebragt, zyne Papieren, behelzende een groot aantal Ontleedkundige
Waarneemingen, byzonder de Voortteeling der Insecten betreffende, vernield.
Niet lang bekleedde hy deeze post, in Merton College: want, naa de overgave
van Oxford aan het Parlement, verliet hy die Stad, en vertrok na Londen, terwyl Dr.
BRENT zyne verlaatene waardigheid weder aannam. - Zints deezen tyd, schynt
HARVEY een stil en afgezonderd leeven geleid te hebben, zich te Londen, te Lambeth,
of ten Huize van een zyner Broederen te Richmond onthoudende.
In den Jaare MDCLI, het één en zeventigste Jaar zyns Ouderdoms, liet hy zig
overhaalen door zynen Boezemvriend Dr. GEORGE ENT, om uit te geeven, of liever
deezen te laaten uitgeeven, zyne Exercitations on the Generation of Animals, die
een zo groot deel van zyn tyd en aandagtig onderzoek gekost hadden. Dr. ENT geeft,
in zyne Briefswyze Voorreden aan het Collegie der Geneesheeren, een sraai en
bevallig Verhaal van zyn onderhoud met HARVEY te deezer gelegenheid. - Ik vond
hem, schryft hy, in zyn eenzaam verblyf, niet verre van de Stad, met een leevendig
en vergenoegd gelaat, gelyk DEMOCRITUS de natuur der dingen onderzoekende. Op
de Vraag, of het in allen deele wel met hem was? antwoordde hy ‘Hoe zou dit
mogelyk weezen, daar de Staat door zulke hevige stormen geschokt wordt, en ik
my zelven als nog in open zee bevind! - In de daad,’ voegde hy 'er nevens, ‘werd
myne ziel niet getroost door myne Letteroefeningen, en de herinnering van de
Waarneemingen door my in vroegeren tyde gemaakt, dan was 'er niets, 't welk my
langer het leeven als wenschlyk zou doen aanzien. Maar in deezervoege onledig,
is dit vergeeten leeven, ontlast van alle Staatszorgen, die anderer harten angstig
vervullen, een Geneesmiddel voor 't myne.’ - Hier op vermeldt hy een Wysgeerig
gesprek tusschen hem en Dr. HARVEY, 't geen aanleiding gaf om te gewaagen van
de Papieren, welker uitgave men zo lang begeerd hadt. Naa eenigen zedigen
tegenstand, bragt HARVEY ze hem alle, met verlof om ze terstond te mogen uitgeeven,
of nog eenigen tyd agter te houden. - Ik ging van hem weg, schryft Dr. ENT, gelyk
een andere JASON, toen deeze het Gulden Vlies bekomen hadt. Wanneer ik t'huis
komende alle de medegegeevene stukken aszonderlyk naazag, stond
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ik versteld, dat zo groot een schat zo langen tyd verborgen gelegen hadt, en dat,
daar anderen met grooten ophef en. vertoon hunne weinig beduidende aanmerkingen
in 't licht geeven, HARVEY zyne gewigtige Waarneemingen zo weinig scheen te tellen.
In de daad, niemand schynt in eene grooter maate bezeten te hebben die waare
nedrigheid, welke den rechtschaapen Wysgeer onderscheidt van den oppervlakkigen
Waanwyzen. Zyne groote Ontdekking deelde hy der wereld niet mede, dan na ze
negen jaaren lang met zyne Amptgenooten t'huis onderzogt te hebben, en de arbeid
van het gansche laatste gedeelte zyns leevens, zou nauwlyks naa zyn dood het
licht gezien hebben, hadt het onaflaatend aanhouden van een Vriend denzelven
hem niet afgeperst.
In de maand December des Jaars MDCLII, betoonde het Collegie der
Geneesheeren haare agting voor dit beroemde Medelid, op eene hem
allervereerendste wyze. Zy beslooten het Standbeeld deezes Mans in hunne Zaal
op te rechten, met een voegelyk Byschrift vercierd. - Welhaast werd dit op eene
treffende wyze vergolden. Op den tweeden February daar aan volgende, begiftigde
HARVEY, alle de Leden op een heerlyk Gastmaal genoodigd hebbende, het Collegie,
met een fraai gemeubileerde Vergaderplaats, en een Museum, vervuld met keur
van Boeken en Chirurgische Instrumenten, op zyne eigene kosten in den tuin
gebouwd.
Wanneer Dr. PRUJEAN, in 't Jaar MDCLIV het Voorzitterschap nederlag, benoemde
het Collegie HARVEY, die afweezig was, tot Opvolger in die Post: op eene zamenkomst
van den volgenden dag, maakten twee afgevaardigden hem deeze verkiezing
bekend. HARVEY verscheen toen, en bedankte, in eene welingerigte aanspraake,
voor de eere hem aangedaan; doch weigerde, uit hoofde van zyne jaaren en
zwakheden, die Post te bekleeden; teffens het wederverkiezen van Dr. PRUJEAN
aanpryzende, waar toe men met eenpaarige stemmen besloot. - HARVEY bleef
nogthans de byeenkomsten van het Collegie bywoonen; en zyne verkleefdheid aan
die Broederschap betoonde hy allerzigtbaarst, toen hy in 't Jaar MDCLVI, by het
eerste Jaarlyksche Feest, door hem zelven ingesteld, 's Jaars 56 Ponden Sterling
vast maakte, ten bestendigen gebruike van het Collegie. De byzondere einden van
deeze giften waren, het onderhouden van een Jaarlyks Feest, op 't welk eene
Latynsche Redenvoering zou gedaan worden, tot vermel-
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ling van Weldoeners en Begunstigers van het Collegie; een geschenk voor den
Redenaar, en in een toelaage tot het onderhoud van den Oppasser van de Boekery
en het Museum. Deeze zorge om een geest van eendragt en gezellige vriendschap
onder zyne Broederen te onderhouden, schenkt ons een beminnelyk denkbeeld
van zyne vriendlyke goedhartigheid. Ten zelfden tyde deedt hy afstand van de Post
van Voorleezer aan Dr. SCARBOROUGH.
Thans torschte hy met moeite den last der Jaaren en zwakheden; eindelyk
bezweek hy op den 3 van Juny des Jaars MDCLVIII, geheel onder denzelven; zyn
tachtigste jaar bereikt hebbende. - Wegens de wyze van zyn dood werd een
naamloos verhaal verspreid, dat hy onmagtig om de toeneemende ongesteldheden
des Ouderdoms te verdraagen, die verzwaard waren door een schielyk gemis zyns
gezigts, een einde aan zyn lyden maakte door vergift in te neemen. Deeze vlek, op
's Mans naagedagtenis gewreeven, zal best weggenomen worden door het eenvoudig
verslag, de byzonderheden zyns ongemaks betreffende, zo als wy het opgegeeven
vinden in eene Redenvoering, weinig dagen na HARVEY's overlyden, voor 't Collegie
door Dr. WILSON uitgesprooken. Hy bejammert het, dat de doorgaande helderheid
van geest, HARVEY eigen, in diens laatste dagen beneveld wierd door ontelbaare
zwakheden, en inzonderheid door folterende jichtpynen; maar hy betuigt, dat HARVEY
zyn einde voelde naderen, alles afgedaan hebbende, zyn pols voelde, als met eene
Wysgeerige oplettenheid den voortgang zyner naderende ontbinding opmerkende,
en dus, met de grootste gerustheid en onderwerping, den laatsten leevensadem
uitblies. - Zyn Lyk werd, weinig dagen naa zyn dood, met staatlyke grafeere na
Hampsted in Essex gebragt. Alle de Leden van het Collegie volgden het, tot op een
grooten afstand van de Stad. Zyn overschot werd in een Grafkelder van de Kerk
dier plaats bygezet, waar men een Gedenkteken te zyner eere oprigtte.
By zyn Uitersten wil, besprak hy het grootste gedeelte zyner Bezittingen aan zyn
Broeder ELIAB HARVEY, Koopman te Londen; zyn Huisraad verdeelde hy onder zyne
Bloedverwanten; zyne Boeken maakte hy aan het Collegie der Geneesheeren; en
Legaten ter gedagtenisse aan zyne Vrienden Dr. GEORGE ENT, en Dr. CHARLES
SCARBOROUGH; Geschenken aan zyne Dienstboden, en 30 Ponden

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

279
Sterling aan St. Bartholomeus Hospitaal. Alles schynt uit te wyzen, dat hy niet ryk
stierf.
Het byzonder Character van deezen grooten Man blykt in allen opzigte
agtenswaardig geweest te zyn. Vergenoegd, braaf en opregt, was hy niet
overgegeeven aan eenige laage of onedele drift. Hy was uit den aart zo min genegen
om aan de verdiensten van anderen te kort te doen, of zyne eigene met ophef ten
toon te spreiden, als hy noodig hadt deeze kunstenaaryen te bezigen om zyn Naam
beroemd te maaken. De veelvuldige Tegenstanders, welken hy zich verwekte door
zyne vermaardheid, en de nieuwheid zyner gevoelens, behandelde hy doorgaans
op eene zedige en bedaarde wyze, dikwyls zeer verschillende van die waarop zy
hem bejegend hadden: en terwyl hy hunne bewysredenen wederlag, schonk hy hun
den verdienden lof. - Hy leefde in de volmaaktste eensgezindheid en vriendschap
met zyne Broederen van het Collegie, en schynt weinig gestaan te hebben na een
grooter aandeel in de Praktyk. - In hoogen ouderdom zegt men, dat pyn en
zieklykheid hem eenigzins ongemaklyk en ligt geraakt deeden worden; tot een staal
van mangel aan zelfsbestuur in dien tyd, brengt men by, dat men hem in de vlaagen
van Jigtpyn niet beletten kon het pynlyk deel in koud water te steeken: maar wie
kan het vreemd vinden, dat, wanneer het Lichaam door ouderdom en ongesteldheid
als versleeten was, de Zielsvermogens in die zwakheid deelden? - Het is zeker, dat
de diepste eerbied voor de Groote Oorzaak van alle die Wonderen, in welke hy
eene zo groote bedreevenheid bezat, allerzigtbaarst in alle zyne Schriften doorstraalt.
Hy was gewoon te zeggen, dat hy nimmer het Lichaam van eenig Dier ontleedde,
zonder iets te ontdekken, 't geen hy niet verwagt of begreepen hadt, en waar in hy
de hand van eenen Alwyzen Schepper ontdekte, aan Diens byzondere
werkzaamheid, en niet aan de werking van algemeene Wetten, schreef hy alle de
Verschynzels der Natuure toe. - In den gewoonen ommegang was HARVEY
gespraakzaam, en zich niets aanmaatigend, en byzonder klaar in het voordraagen
van zyne denkbeelden. Zyn Geest was voorzien van een ryken voorraad van
kundigheden, niet alleen van zaaken zyn Beroep onmiddelyk betreffende, maar van
meest alle voorwerpen van Geleerdheid, byzonder van de Oude en hedendaagsche
Geschiedenis, en van de Staatkunde. Groot vermaak schiep hy in 't leezen der Oude
Dichteren.
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VIRGILIUS was hem de geliefdste, en men verhaalt, dat hy zich zomtyds dermaate
verrukt voelde door de voortbrengzels van die ryke Dichtäder, dat hy, met
uitboezemingen die zyne geestvervoering te kennen gaven, het Boek van zich wierp.
- Om zyn Charakter te voltooijen, ontbrak het hem niet aan die beschaafdheid en
beleefdheid, welke noodig zyn in een Geleerden, die teffens als een Heer in de
wereld zoekt te verkeeren.
Dr. AIKIN, uit wiens voortreffelyke Biographical Memoires of Medicine in Grent
Britain wy dit Leevensverslag ontleend hebben, heeft een algemeen berigt gegeeven
van de vorderingen door de Voorgangers van HARVEY gemaakt in die naspeuringen,
die byzonder de aandagt diens grooten Mans troffen en gaande hielden. Hy vangt
aan met de Ouden, en eindigt met CAESALPINUS: uit dit berigt blykt, dat vóór onze
beroemde Geneesheer zyne groote Ontdekking deed, veel lichts over dit Onderwerp
verspreid was, en dat men verscheide van de grondbeginzelen ontvouwd had. 't
Zou derhalven schynen, voegt 'er Dr. AIKIN nevens, dat de Opstellers der cierlyke
Leevensbeschryving van HARVEY, gevoegd voor de Uitgave zyner Werken door het
Collegie der Geneesheeren, eenigzints door vooringenomenheid zich liet vervoeren,
als hy een oordeelkundig kort verslag gegeeven hebbende van de gevoelens van
SERVETUS, COLOMBUS, en CAESALPINUS, 'er by voegt ‘het is geenzins waarschynlyk,
(*)
dat HARVEY zyn Fakkel aan de vonkjes dier Mannen ontstooken zou hebben .’ - Wy
hebben misschien ongelyk, wanneer wy zo zeer onze verwondering betuigen, dat
de Ontdekking van den Omloop des Bloeds niet vroeger geschied zy; en wanneer
wy dezelve plaatzen onder die Uitvindingen, welke op éénmaal te voorschyn komen,
door de kragt des Verstands, of het gelukkig toeval van een enkel persoon. Eene
trapswyze vordering kan in 't geheel plaats gehad hebben; en 't was de ontdekking
niet van één werktuig, 't was geen één stap in redenkaveling; maar de zamenloop
van veelvuldige Ontleedkundige Ontdekkingen, en van veele bespiegelende
afleidingen uit dezelve, die vereischt worden om zulk een Stelzel te voltooijen. De
Chineesen, die het gebruik van het Kompas, het maaken van Buskruid en Porcelein,
en de Drukkunst verstonden, langen tyd vóór de

(*)

Minime verisimile videtur ex illorum igniculis Harveium facem suam accendisse.
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Europeaanen, zyn nog te eenemaal onkundig van den Omloop des Bloeds, gelyk
zy ook niets weeten van alle de andere gewigtige ontdekkingen der Ontleedkunde;
eene Weetenschap, welke nimmer het voorwerp geweest is van hunne
proefneemingen, en waarin men niet veel vorderings kan maaken, door enkele
vrugtbaarheid van vernuft of gelukkige toevallen. Met al den bystand, dien HARVEY
van zyne Voorgangeren kon ontleenen, bleef 'er ruimte genoeg over om zyne
bekwaamheden ten toon te spreiden; en hy is ten vollen geregtigd tot de hoogste
eere, op welke uitsteekende bekwaamheden eisch hebben: dewyl dat opgehelderd,
veelbevattend, en doordringend verstand, 't welk uit een chaos van verwarde
waarneemingen en strydige redenkavelingen, een eenvoudig, welzamenhangend,
en bewysbaar, Stelzel weet te vormen, zeker een hoogst schatbaare en ongemeene
bekwaamheid van Ziel aanduidt. 't Is juist dit, waarin de verdienste bestaat van
eenen onsterflyken NEWTON, in die zyner Werken, welke de grootste bewondering
verwekten.
De wyze die HARVEY volgt, in zyne eerste zo veel gerugtsmaakende Verhandeling,
getyteld Exercitatto Anatomica de Cordis et Sanguinis Motu, is de schoonsle en
voldoendste, welke men zich kan verbeelden. Naa den weg gebaand te hebben
door het wegweeren van de dwaalingen der Oudheid, vangt hy aan met de
beschryving van de beweeging des Harts, gelyk men dezelve ziet in de borst van
een Hond. Hier toont hy de spieragtige natuur van 't zelve, de beurtlingsche
toeknypingen der ooren en holligheden, en 't uitwerkzel welke deeze moeten hebben,
bepaald door het werktuiglyke der klapvliezen, om het Bloed met kragt in de
slagaderen voort te dryven. Hy toont dan by uitrekening, dat het Bloed sneller in de
slagaderen stroomt, dan zulks aangevuld kan worden door den voorraad uit de
aderen ontleend; en dewyl de slagaderen geen Bloed ergens anders dan uit de
aderen kunnen krygen, en het dus zou moeten volgen, of dat de aderen welbaast
uitgeput zouden weezen, en de slagaderen meer en meer uitgezet, of dat eenige
heimlyke doorgangen en verwydingen tusschen de aderen en slagaderen, de eerste
het Bloed aan de laarste verschaft, weder ontvangen. Hy toont, hoe deeze laatste
vooronderstelling bevestigd wordt in het gaan des Bloeds door de Longen. Daarenboven, naardemaal door middel der slagaderen meer Bloeds verspreid wordt
door elk deel des Lichaams, dan 'er tot
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deszelfs voeding noodig is, moet dit overtollige de ledigwording der aderen
voorkomen, gelyk dit blykt uit derzelver verslapping, wanneer de aorta gebonden
is; integendeel wordt de vena cava verbaazend uitgezet, wanneer men 'er een
bindzel omlegt by deszelfs zamenvoeging aan het regter oor van 't Hart. - Eindelyk
doet hy uit het maakzel der klapvliezen der aderen duidelyk zien, dat de loop des
Bloeds, door dezelven, van de takken tot de stammen moet gaan, en geenzins den
tegenover gestelden weg neemen.
Dit keurig Stuk van het dierlyk werktuiglyk zamenstel, eerst ontdekt omtrent het
begin van de Zestiende Eeuwe, door een weinig bekenden Ontleedkundigen,
JOANNES BAPTISTA CANNAENUS, en, naa eene gewaande wederlegging, wederom
beweezen, en naauwkeuriger beschreeven, door FABRICIUS AB AQUAPENDENTE,
schynt zo rechtstreeks op te leiden tot het vaststellen van de weezenlyke Beweeging
des Bloeds, dat het te verwonderen is hoe men dit gevolg niet onmiddelyk opmaakte.
Nogthans wordt het over 't hoofd gezien door FABRICIUS zelve, en maakt geen
gedeelte uit van de bewyzen der zodanigen, die het naaste kwamen aan het waare
Stelzel. Wy zyn, nogthans, door BOYLE onderrigt, hoe HARVEY hem verzekerde, dat
hy de eerste flikkering der waarheid gezien hadt by de beschouwing van deeze
klapvliezen, hem door zyn Leermeester FABRICIUS getoond: welke omstandigheid
hem een eisch op meerder oorspronglykheid geeft in het voortzetten zyner
Ontdekking, dan hy anders toe zou geregtigd schynen.
Deeze betoogende proeven, van den Omloop des Bloeds, staaft HARVEY verders
door bewyzen, ontleend uit de grootere waarschynlykheid van zulk een Stelzel, en
de volkomene zamenstemming van 't zelve met de onderscheidene verschynzels
in een welgesteld en ongesteld Lichaam. Hy besluit alles met eenige zeer keurige
en oorspronglyke waarneemingen, betreffende de verscheidenheden, in het maakzel
der Harten in verschillende Dieren, en op de onderscheiden ouderdom. Hy gaat de
redenen na, waarom by koudbloedige Dieren, en die de Longen ontbreeken, alleen
ééne holligheid in het Hart gevonden wordt. Alle deeze verscheidenheden bewyst
hy dat afgeleid kunnen worden, uit een overeenstemmen met het Stelzel van den
Omloop des Bloeds. Het was niet te wagten, dat, niettegenstaande de klaarheid en
kragt der bewysredenen die de Leer van HARVEY staafden, het Menschdom op één-
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maal de oude dwaalingen zou laaten vaaren - dwaahngen, geheiligd door 't gezag
van Naamen, aan welke de Schoolen, zints lang, gewoon waren eenen ingewikkelden
eerbied toe te draagen. Maar de zwaarigheden, door zyne tegenstanders in 't midden
gebragt, zyn lang in de vergetelnisse begraaven.
Wat de haatlyke poogingen betreft, om HARVEY te berooven van zyn welverdiend
aandeel in de Eere, door vlytige opspeuring van bewyzen voor eene vroegere kennis
van den Omloop des Bloeds, in de duistere woorden en spreekwyzen van Schryvers,
die of geen Ontleedkundigen waren, of op de tastbaarste wyze Bespregelende
Stelzels, geheel vreemd van 't zyne, omhelsden; zy kunnen, nu vooroordeel en nyd
uitgewoed hebben, geene wederlegging verdienen.
HARVEY's ander groot Werk, over de Voortteeling, laat, daar het grootendeels
bestaat uit eene opgaave van Waarneemingen, naauwlyks eene korte ontleding
toe. Het Onderwerp is de natuur der Ontvangenisse, benevens den oorsprong en
aangroey, van 't nieuwe Dier te ontdekken. Hy neemt tot zyn hoofdvoorbeeld de
Hen en 't Kieken, van wege de gereedheid met welke men deeze Voorwerpen kan
bekomen, en zekerheid krygen omtrent den tyd der Bevrugting en Broeding. Naa
eene nauwkeurige beschryving van de deelen ter Voortteeling geschikt, handelt hy
over de vorming en groey van het Ey, als mede over de onderscheide deelen waar
uit het is zamengesteld. Vervolgens schetst hy uit een dagelyks beschouwen,
geduurende den tyd van 't broeden, de eerste blyken van het Kleken, en deszelss
trapswyze aangroeying. Hy was de eerste die deszelfs oorsprong vondt in de
Haanetree, en opmerkte dat het Punctum Saliens het Hart ware. Hy ontvouwt
nauwkeurig, zo verre als het oog hem kon onderrigten, de opeenvolgende vorming
van de onderscheide deelen, en brengt daar in verscheide oude dwaalingen te regt.
Hy beweert, dat de vorming der leevenbaarende Dieren met verschilt van die der
Vogelen: 't welk hy bevestigt door de beschryving van 't geen hem outmoette in het
ontleeden van Hartenbeesten, op ondertcheide tvdperken van derzelver zwangerheid.
Het Stelzel der Voortteelinge, het welk hy uit deeze Waarneemingen afleidt, is
zeer zonderling Maar zyne Theorie, schoon onderschraagd door verscheide
bovennatumkundige bewyzen, moet zo verbeeldingvol voorkemen, als eenige dier
Stelzelen, welke hy zoekt om verre
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te stooten: en het schynt vreemd, dat een Man, die 'er voor uit kwam, zo veel te
houden van te redenkavelen uit Proesneeming en Ondervinding, eene
veronderstelling aannam, uit haar eigen aart geheel ongeschikt voor zulk een bewys.
Een Wysgeer van minder rang moge men vergunnen, dat hy zyne onkunde bedekke
met het schild van iets schynende gissingen; van een HARVEY verwagtten wy
Proeven, of eene openhartige belydenis dat hy ze niet kon bekomen.
De Ontleedkundige Waarneemingen, nogthans, van HARVEY zyn, dewyl hy ze
met veel aandagts en nauwkeurigheids nam, nog zeer hoog te schatten, en,
uitgezonderd in eenige gevallen, waar het Microscoop den Onderzoeker in staat
gesteld heeft klaarder te zien, worden ze gestaafd door laatere Schryveren. Hy bragt
daarenboven verscheide keurlyke aanmerkingen in zyn Werk, zo Wysgeerige als
die tot de Praktyk behoorden, over stukken aan zyn hoofdvoorwerp verknogt.
Een kort Stukje, berigt geevende van de Ontleeding van THOMAS PARR, die in zyn
honderd vyf en dertigste jaar overleedt; en eenige Brieven aan geleerde
buitenlandsche Geneesheeren, getrokken uit de Papieren van Sir GEORGE ENT, zyn
alle de overblyfzels van deezen grooten Man, die men heeft uitgegeeven. De Brieven
werden eerst gedrukt in eene pragtige en nauwkeurige uitgave van HARVEY's Werken,
welke het Collegie der Geneesheeren, zeer tot haare eere, in den Jaare MDCLXVI
aan de geleerde Wereld schonk, als het beste Gedenkstuk van hun beroemden
Amptgenoot en Weldoender.

Berigt van den boom, die de gom-dragant uitlevert.
Door den Heer De la Hillardiere, D.M.
(Getrokken uit de Registres de l'Academie Royale des Sciences du 16 Dec. 1789.)
De Heer DE LA BILLARDIERE begaf zich, op 't einde des Jaars MDCCLXXXVII, te
Marsetlle scheep, met oogmerk om na Klein Asie te vaaren, ten einde om aldaar
de Voortbrengzelen der Natuure, en in 't byzonder die van het Groeiend Ryk, waar
te neemen. Zyn oogmerk was te belangryker, vermids die Landen, tot
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nog toe, door een zeer klein getal Natuurkundigen bezogt zyn, en dezelve eene
groote menigte van nutte Boomen en Planten voeden, welke, voor het grootste
gedeelte, zeer gemaklyk aan de Lugtstreek van Frankryk zouden gewennen, indien
men ze daar kon overbrengen.
De onlusten verwekt door den Oorlog der Turken, de verwoestingen die de Pest
te Antiochie aanregtte, en in de meeste plaatzen door welke de Heer DE LA
BILLARDIERE moest heen trekken, noodzaakten hem het ontworpen plan te laaten
vaaren, en zyne reis na den kant van Syric te wenden.
In de Maand Augustus, bereikte hy den Berg Libanon, en dus juist in 't Jaargetyde,
(*)
dat men de Gom-Dragant of Adragant vergadert. Het Heestergewas, waar uit
deeze Gom vloeit, is eene soort van doornagtige Astragalus, die ter hoogte van
twee of drie voeten opgroeit. De Arabieren noemen dezelve Ktêt. De Schryver geeft
'er een zeer uitvoerige beschryving van, en stelt, vervolgens, de byzondere
kenmerken, welke dezelve onderscheiden, in 't kort voor. Deeze zyn, by voorbeeld,
de schikking der takken, van den stam verwyderd, en met het benedenste gedeelte
bykans een rechten hoek maakende; de bast is kaal, geelagtig, en op de oppervlakte
met kleine holligheden bezet; de bladeren zyn glad, langwerpig, spits uitloopende;
de bloemen bleek geel, neerzittende, elk door een kokertje ondersteund, in de
gedaante van een cylinder rondsom de takken geschikt; de schelvrugt is wolagtig,
opgeblaazen, van boven plat, en uitloopende in een punt benedenwaards
omgekromd.
Deeze Plant verschilt van die de Heer TOURNEFORT in Candta hadt waargenomen,
en van welke hy, in zyne Reize na de Levant, een gedeelte van den stam in
afbeelding geeft, alwaar men de Gom-Dragant draadswyze uit denzelven ziet
voortkomen. De Heer DE LA BILLARDIERE vergelykt ze met elkander, en duidt de
onderscheidende kenmerken aan. De stam van den Candischen Aslragalus is zwart,
die van den Libanonschen geel; de

(*)

De Plant van welke deeze Gom komt, noemen de Grieken τραγακαντα, in 't Latyn zo veel als
Hirci Spina, en in 't Nederduitsch Boks-doorn; de Gom draagt denzelfden naam, en is in de
Apotheeken bekend onder den naam van Gummi Tragacanthae, of met een bedorven naam
Gummi Dragaganti of Dragantum, van waar in onze Taal Gon-Dragant.
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bladeren van den eerstgemelden zyn wollig, die van laatstgenoemden glad; de
bloemen van den eenen zyn rood, die van den anderen bleek geel. - De Astragalus
van den Libanon verschilt desgelyks van den Astragalus van Marsetlle, den
Astragalus Tragacantha, LINN., welke geen Gom voortbrengt, gelyk eenige
Plantkundigen verkeerd beweerd hebben; de eerste heeft geele en neerzittende
bloemen, de ander witte, en in kleine trosjes geschikt. - PROSPER ALPINUS heeft eene
byzondere soort van Gomdraagenden Astragalus beschreeven en afgebeeld, die
van den Libanonschen verschilt, door de weinigheid der bloemen van den anderen
verwyderd, en hangende aan geboogene steeltjes, als ook door zyne gladde kelken,
die veel kleinder zyn dan de bloemen.
Uit deeze Waarneemingen blykt, dat 'er verscheide soorten van Astragalussen
zyn, waar uit de Gom-Dragant voortkomt, en dat die van den Libanon tot nog toe
onbekend geweest is by de Plantkundigen.
Naa deeze ontvouwing, laat de Heer DE LA BILLARDIERE zich uit over de
natuurkundige oorzaak, die het uitvloeijen van de Gom-Dragant te wege brengt.
Deeze uitvloeijing valt voor, geduurende de grootste hette des Zomers, en in 't begin
van den Herfst. De Arabieren noemen de Gom-Dragant, Semme Ktête. Men
onderscheidt dezelve in twee soorten; de eene is blank en halfdoorschynend, de
andere rosagtig van kleur.
Volgens TOURNEFORT geschiedt de Voortbrenging van de Gom-Dragant in deezer
voege: ‘Op het einde van Juny, en in de volgende maanden, doet het sap dat de
Plant voedt, verdikt door de hette, de meeste vaatjes barsten, waar in het beslooten
is; het vergadert zich niet alleen in het hart van de sleng en takken, maar tusschen
de vezels die straalswyze geschikt zyn. Dat sap stolt draadswyze, gelyk de pypjes
van de schors leggen; die draadjes, door deeze pypjes loopende, komen 'er uit te
voorschyn naar maate dat zy door ander sap, welk de wortels verschaffen,
voortgesluwd worden. Die stoffe wordt hard in de lugt, en zet zich tot klonters, of
lange ronde stukken, die in malkander gekronkeld zitten als wormen. Het schynt
zelfs, of de zamentrekking van de vezels dier Plant iets toebrengt tot de uitdrukking
van de Gom. Deeze vezels, zo dun als vlas, in de open lugt gebragt, en vertreeden
door de voeten der herderen en der paarden, krimpen in door de hette, en
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helpen tot de uitlooping van het sap, dat zyne vaatjes verbrooken heeft door de verd
(*)
kking .’
De Heer DE LA BILLARDIERE merkt aan, dat de Gom-Dragant niet vloeit op 't heetst
van den dag; het geschiedt 's nagts, en kort naa het opgaan der Zonne. Wanneer
de sterkste hette zich doet gevoelen, doet de uitzetting van de lugt, die veel grooter
is digt by de aarde dan in de lugtkolom boven de zee, vry geregeld alle morgens,
tusschen acht en negen uuren, een zeewind landwaards in waaijen. Van den top
des Libanons ziet men, bykans alle dagen, eenige wolken van verre aan den zeekant
dryven. Deeze, door het een zagten wind voortgestuwd, bereiken, kort voor
ondergaan der Zonne, het gebergte; zy verheffen zich doorgaans boven de
benedenste gedeelten, loopen rondsom de kanten, en komen ter hoogte waar de
Gomdraagende Astragalus groeit. Dit Heestergewas, geduurende den geheelen
dag aan de brandende hette der Zonne blootgesteld, slurpt schielyk de vogtigheid
der wolken in; het Gomagtig sap van de Dragant, 't welk, gelyk men by bevinding
weet, de eigenschap bezit van in het water een veel grooter uitgebreidheid te krygen
dan het voorheen hadt, bevogtigd door de wolken en den dauw des nagts, zwelt,
wordt vloeibaarder, en dringt door de porien van den stam heen, daar uit
voortkomende als kraaltjes, of onder de gedaante van door elkander gekronkelde
wormen.
De volgende Waarneeming dient tot bevestiging van deezen uitleg. Wanneer de
wolken gekomen zyn op de hoogte waar de laagste Gomdraagende Astragalussen
groeijen, blyven ze daar niet lang: dewyl de warmte, welke op die plaatzen nog zeer
sterk is, dezelve zeer verdunt en doet opklimmen. De benedenste Planten zyn
derhalven minst bevogtigd, en deeze brengen ook eene geringere hoeveelheid van
Gom voort.
De Heer DE LA BILLARDIERE denkt niet, dat de Wolken volstrekt noodzaaklyk zyn
om de Gom te doen uitvloeijen; een overvloedige Dauw kan derzelver plaats
vervullen.
Reizigers, die zich langen tyd in Candia ophielden, verzekerden den Heer DE LA
BILLARDIERE, dat zy het verschynzel, door hem vermeld, ook waargenomen hadden;

(*)

TOURNEFORT, Voyag. du Lev. Tom. I. p. 55. in de Nederd. Vert. I D. bl. 24.
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en, in 't begin van October, op een kleinen afstand dat Eiland voorby vaarende,
ontdekte hy, 's morgens zeer vroeg, Wolken op den top der hoogste bergen; zy
verdweenen naa het opkomen der Zonne. Het is, derhalven, zeer waarschynlyk,
dat de vogtigheid der Wolken en van den Dauw des nagts, de Gom-Dragant zo wel
in Candta, als op den Libanon, doet te voorschyn komen. - De Boeren op den
Libanon weeten dit by ondervinding want zy gaan geen Gom-Dragant inzamelen,
dan na dat het gebergte, geduurende den nagt, met dikke wolken omzet geweest
is.
Men bedient zich van de Gom-Dragant in de Geneeskunde als verzagtende; zy
is voedzaam; in de Apotheeken gebruikt men ze om kleverigheid aan eenige
Geneesmiddelen by te zetten; en in de keukens weet men 'er in de spysbereiding
't gebruik van. Aan de Zydeverwers en Gaassabrikeurs dient de Gom-Dragant om
glans en stevigheid aan hun werk te geeven; en ze komt ook den Afzetteren in
bereiding van zekere kleuren te stade. Buiten twyfel zou dezelve van een algemeener
gebruik zyn, indien de hooge prys niet te wege bragt, dat men zich van andere
soortgelyke zelsstandigheden in de plaats daar van bediende. - Het zou, derhalven,
nuttig weezen, in Frankryk de Plant, die dezelve voortbrengt, aan te kweeken. Zulks
zou waarschynlyk gelukken op de bergen in onze Zuidelyke Landschappen; welker
Lugtsgesteltenis vry naby komt aan die der plaatze, waar dezelve op den Libanon
groeit. Dezelve wast in kalkagtige gronden, op de hoogte van 940 roeden en daar
boven; en is een gedeelte van 't Jaar met sneeuw bedekt, aan plaatzen na 't
Zuidwesten. De warmte onzer Zuidelykste Landschappen wat minder zynde dan
die op den Libanon, moest men ze aankweeken een weinig beneden de 940 roeden,
in het afhangen der kalkagtige bergen, waar de sneeuw op 't eind van April weg is.
De Gom-Dragant, door den Heer DE LA BILLARDIERE van zyne reize medegebragt,
is in groote stukken; de meeste hebben eene geele of Amber kleur; eenige stukken
zyn tamelyk blank en doorschynende, en gelyken, in den eersten opslag, naar de
beste Gom der Kerssenboomen en de Arabische Gom; doch geheel niet naar de
Gom-Dragant die men verkoopt. Een der eigenschappen van de Gom-Dragant is,
dat dezelve maar half doorschynend is, zy is blank aan den eenen en ros aan den
anderen kant,
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DE GOM-DRAGANT BOOM.
Verklaaring van de Plaat, verbeeldende de ASTRAGALUS GUMMIFERA.
Frutescens, petiolis apice spinosis soliolis ovato-lanceolatis, glabris; floribus sessilibus in
cilindrum dispositis, comâ foliaceâ.

FIG.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De Plant met cenige brokjes Gom.
Een afgezonderd Blad.
Een Bloem met zyn Koker.
Een open Bloem, waar in men de Helmstyltjes en Stampertjes ziet.
Een Vrugt weinig gevorderd: x dezelfde open met een zaadje daar nevens z.
De Kelk open.
De negen Helmstyltjes met de Stampertjes en de Kiel.
Een gedeelte van den Stam met Gom bezet.
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maar altoos een weinig donker aan beide. Men treft in de baalen Gom-Dragant, die
tot handel strekt, eenige groote stukken aan, van dezelfde gedaante als die de Heer
DE BILLARDIERE heeft medegebragt, men zoekt dezelve uit de andere, en dit gedeelte
geldt minder. De beste Gom-Dragant is blank, wit doorschynend, in kleine stukjes,
als wormen door elkander gekronkeld; in water ontbonden, wordt dezelve een gelei;
de Gom-Dragant van den Heer DE LA BILLARDIERE, in eene dubbele maate gebruikt
op dezelfde hoeveelheid waters, bragt alleen eene lymigheid, en geen gelei, voort;
deeze Gom is, derhalven, van minder waarde dan de beste Gom-Dragant.

Verhandeling van den heer Hill, een beroemd Engelsch
natuurkenner, over den slaap en oorzaak van de beweeging der
gevoelige planten.
Naar het Hoogduitsch van den Heer H.J. van Hahz. Vertaald door
D.L. Oskamp, Phil. Doct. et Med. Stud. te Utrecht.
(Vervolg en Slot van bladz. 250.)

IV. Structuur van een Blad der Abrus Plante.
De Heer HILL, na van de Structuur der Bladeren in 't gemeen gehandeld te hebben,
gaat thans over tot de
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beschryving van die der Abrus Plante, welke hy, als eene Egyptische Plant zynde,
waaraan deeze werking het kennelykste is, tot deeze waarneemingen had
uitgekooren.
Het Blad deezer Plant, vervolgt hy, bestaat uit dertien paar kleine Blaadjes of
Vleugeltjes, welke, door byzondere korte en dunne Steeltjes, aan eenen gemeenen
Steel verbonden zyn, die weder met den Stam der Plante vereenigd is: naamelyk
uit het midden des Stams deezer Plante ontspringt een menigte kleine vaten, welke,
door zig in een kromme lyn te verlengen, den gemeenen Steel uitmaaken, en of in
een oneffen Blaadje, of in een spitse pnnt eindigen, wederzyds echter ziet men
dertien paar kleine bundeltjes van vaten, welke alle in korte Steeltjes uitloopen aan
wiens einde zy wederom samen koomen, en zo veele Blaadjes formeeren.
Dus heeft de Autheur kortelyk het byzonder maakzel der Bladeren van de Abrus
Plante beschreeven, om daar na dies te klaarder de verandering, welke de
Vleugeltjes ten aanzien hunner richting door den verschillenden invloed des Lichts
ondergaan, te kunnen bewyzen.
Het Licht (zegt hy) is eene zeer fyne, werkende, en doordringende stoffe; wier
kleinheid van deelen maakt, dat zy door de lichaamen heendringt, en haare
beweeging is zo hevig, dat zy de wonderbaarste veranderingen in dezelven kan te
weeg brengen. De verandering, welke het Licht in de houding der Bladeren
veroorzaakt, is een werking der Beweeging; doch deeze werkingen kunnen niet
altoos plaats hebben, wyl de straalen, die dezelve voortbrengen, verdwynen, en
niet altoos voor handen zyn.

V. Oorzaak der Verandering, die de Planten ondergaan, en waaraan men
den naam van Slaap geeft.
De Heer HILL, in deeze afdeeling de oorzaak van den zogenaamden Slaap der
Planten zullende opgeeven, beschryft ons de oorzaak haarer beweeging, houdende
deezen Slaap voor de natuurlyke richting derzelve. Doch naardien eene zoodanige
houding, op den duur, den wasdom der Planten nadeelig zoude weezen, heeft
daarin de wyze Schepper voorzien, door deeze gevleugelde of zaamgezette Bladeren
een Structuur mede te deelen, die, aan de werking des Lichts blootgesteld, bekwaam
ware deszelfs invloed aan te neemen.
Men heeft te vooren gezien, dat de Steelen deezer
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kleine Blaadjes uit een menigte vaten bestaan, welke, aan de beide uitersten, als
in een bundel zamen komen.
De werking des Lichts op deeze vaten is, dat het dezelven in een gestadige trilling
houdt, het welk een natuurlyk gevolg is der voortduurende aanstooting, en daarop
volgende verstroojing der kleine lichaamtjes, waar uit de Lichtstoffe bestaat. Deeze
trillingen zyn of sterker of zwakker, naar maate een sterker, of zwakker, Licht op de
Planten werkt. Zeer gering echter is deeze trilling in de afgezonderde vaten, doch
zy verschilt, waar dezelve als in een bundel zamen komen; en het is alleen van de
werking des Lichts op deeze Bundels, dat de verschillende Stelling der Bladeren
afhangt; zo nogthans, dat dezelve verschille naar de onderscheide soort van bundels
zelve.
Deeze zyn, by voorbeeld, dik en slap in de Abrus Plante, van waar komt, dat
derzelver kleme Blaadjes die verschillende stellingen aanvoeren; zy zyn daarentegen
(*)
stevig in den Tamarinden Boom, en in de Robinia met breede bladeren, waarom
zy zich zelven zydwaards open- en toedoen; nog kleinder en vaster zyn zy in de
(†)
Parkinsonia aculeata : weshalven ook haare gansche beweeging bestaat in het
naar boven openen, en sluiten hunner Bladertjes.
De aanstooting der Lichtstraalen, en de trilling, die hier door verwekt word, is in
alle deeze gevallen eenerlei; alleen de richting der Beweeging, welke daar door in
de kleine Bladertjes word te weeg gebragt, hangt af van de verschillende richt ng
der vaten, en een grooter beweeging, by een gelyken graad van Licht, van de
Structuur der Bundeltjes aan de Bladeren der Planten; zo is dan deeze beweeging
grooter, wanneer die Bundeltjes langwerpig en los zyn; kleiner, wanneer dezelven
korter en vaster zyn.

VI. Waarneemingen aan een Abrus Plante.
Dat in het Licht de oorzaak der beweeging van de zaamgestelde Bladeren te zoeken
is, ziet men, zo uit derzelver opgerichte houding des daags, welke na het

(*)
(†)

LINNAET, Species Plantarum, Tom. 2. Edit. 3. pag. 1043.
Et Tom. 1. pag. 586.
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afneemen deezer allengs verdwynt, als uit de volgende Waarneemingen.
Ik nam (zegt de Autheur) den zevenden Augustus, des avonds een Abrus Plante
uit de kast, en plaatste dezelve in myn kamer, aan een hoek, waar zy door de Zon
niet kon bescheenen worden; haare Bladertjes hongen perpendiculair af, en waren
nederwaards geslooten; zy bleeven in deeze volkomene ruste, geduurende den
ganschen nacht, tot een half uur voor het aanbreeken des dageraads, wanneer zy
zig begonnen te openen. Een quartier naar Zonnen opgang, namen zy een
horizontaale stelling aan, en openden zig volkomen; lang voor derzelver ondergang
boogen zy zig naar onderen, en met den aanvang des nachts slooten zy zich weder.
Ik verplaatste, den volgenden dag, deeze Plant in een kamer, die in 't geheel niet
verlicht was; de kleine Blaadjes openden zig des morgens, zonder echter een
horizontaale houding aan te neemen, en slooten zig weder met den aanvang des
nachts.
Den derden dag, verplaatste ik dezelfde Plant op een venster, regt tegen het
Zuiden; waar de Zon haar hevig bescheen; reeds vroeg namen de Bladeren eene
horitaale stelling aan; zy richtten zig tegens negen uuren in de hoogte, en bleeven
in deezen toestand tot aan den avond, wanneer zy weder van langzaamerhand
hunne horizontaale stelling aannamen, en zig op nieuw slooten. Den vierden dag
zag men de Zon niet doorbreeken, zo dat de Blaadjes tegen den morgen wel hunne
horizontaale houding tot aan den avond aannamen, doch zig niet in de hoogte
verhieven.

VII. Nadere Waarneemingen en Proeven omtrent dezelfde Plante.
Den vyfden dag plaatste ik deeze Plant in een minder verlichte kamer. Haare
Bladeren boogen zig tegens negen uuren, en maakten een stompen hoek naar
beneden. Nu verzette ik dezelve op een plaats, daar het Licht sterker was, en, na
verloop van een quartier, namen zy reeds een horizontaale richting aan, wanneer
ik dezelve op een venster plaatste, het welk door de Zon bescheenen wierd, en de
Bladeren richtten zig als naar gewoonte weder in de heogte; doch, na dat ik de Plant
weder in de voorige kamer gebracht hadde, vielen zy terstond naar onderen; zo dat
zy zich, tusschen des morgens van negen, tot des middags
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om twee, uuren, viermaal, by het zelfde weder, alleen door het verwisselen van
plaats, veranderd hadden.
Den zesden dag bewaarde ik dezelve in een gemaatigd Licht, en hunne Bladeren
bleeven in een horizontaale stelling; doch des avonds verplaatste ik dezelve zodanig
in myn Boekvertrek, dat de straalen der Zon, door de deur ingelaaten, vlak op dezelve
vallen konden; het was des anderen daags zeer schoon weder, en nu begonnen
de Bladeren, die geduurende den nacht geslooten gebleeven waren, zig terstond
te openen, en verlieten, na negen uuren, hunne horizontaale houding met zig in de
hoogte te verheffen. Toen sloot ik de deur der Boekenkamer, en liet de Plant in de
duisternis, tot dat ik een uur daar na de deur weder opende, en de Bladeren zodanig
bevond, als dezelve des nachts gewoon waren zig te vertoonen; spoedig echter
veranderde deeze stelling, zo dra de deur geopend was, en, naar verloop van twintig
minuten, hadden zy zig weder in de hoogte verheven; het welk ik verscheide maalen
herhaalde.
Hier uit nu besluit onze Autheur, dat het Licht alleen, de oorzaak der beweeging,
en deszelfs verscheidene graaden die hunner houding is, als mede, dat het geen
wy den Slaap der Planten noemen, de natuurlyke houding derzelven is, en alleenlyk
aan de afweezendheid des Lichts moet toegeschreeven worden; wyl wy door de
ondervinding leeren, dat de werking van een gemaatigd Licht, gelyk dat eens
helderen dags, de Bladeren eene horizontaale stelling doet aanneemen, een sterker
Licht dezelve zodanig in de hoogte verheft, dat ze een stompen hoek naar boven
formeeren, terwyl een zwakker Licht zulk een naar onderen veroorzaakt; en eindelyk
zien wy, dat eene geheele afweezendheid van Licht hun de richting des
zogenaamden Slaaps doet aanneemen, welke wy gevolglyk naar ons goedvinden
veranderen kunnen.

VIII. Van de Beweeging der gevoelige Planten.
De voorgaande Verklaaring brengt ons natuurlyk tot een tweede ontdekking;
namentlyk, dat de beweeging der gevoelige Planten, waar van nog geen Philosooph
(*)
tot hier toe de reden ontdekt heeft , grootendeels van dezelfde oor(*)

Deeze roem, merkt de Hoogduitsche Vertaaler aan, dat den Autheur betwist word door den
Heer GEORG EVERH, RUMPHIUS, Medicinoe Doctor en Hollandsch Conjul te Amboina, als hy
in het Vyfde Deel zyner Herbarii Amboinensis, Amst. 1740. Lib. X. cap. 79, sub voce Herba
sentiens, pag. 302. et seq: zegt ‘Hu us Plantuloe extensa folia &c. petiolis insident geniculatis,
et sursum elevatis, instar cubitorum minorum, quoe, si per microscopia lustrarentur, sine
dubio comperiremus, ipsorum naturalem situm esse deorsum sese claudere; uti cubitus noster
id docet, brachium nempe introrsum sese claudere, et flectere oportere. Illorum extensio
solummodo efficitur per radios solares, qui illos quasi vi elevant, donec aliqua re tacti hac in
re perturbentur, ac naturalem sequentes actum deorsum sese claudant; illos mox languescere,
ac sese incipere claudere, quum homo, aut animal quoddam ad illos accedat, causatur per
subtiles fibrillas, quoe instar pilorum in radice observantur, extensoe per terram, ac mox
persentientes terroe motum oscillatorium, quum quis ipsis vicinus sit, hunc communicant per
subtilem istam fungosam medullam radicis et caulis, quae vim hanc pinnis foliolis tradit, unde
sese claudunt. Per pacatos solis radios petiolos istos, ac foliola extendi, ex eo liquet, hoec
nempe per noctem ad diem tempore pluvioso vel procelloso semper clausa esse &c. matutino
tempore stabilissima est hoec Plantula, quum per solis radios elevatos, resuscitata et calefacta,
quam fortissime extensa sit; qua re fabulosum peragitur ludibrium, quum pignore certent, per
hanc herbam puras detegi posse virgines; quas jam pudore adficere volunt, sub meridiem
advocant, quum hominum halitu sese claudat, quae vero purae sunt censendae matutino
tempore experimentum hoe instituant.’ Den Heer VAN HAHZ echter schynt zo wel als den
Engelschen Autheur onbekend geweest te zyn, het gene reeds voor, en in het Jaar 1736,
omtrent deeze Plante was waargenomen. Zie Observations sur la sensitive par M. DU FAY;
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zaak afhangt; zo dat deszelfs verklaaring, welke, vóór dat men de werking des Lichts
op de Bladeren kende, geheel duister was, thans zeer ligt en gemakkelyk verstaan
kan worden.
Een gevoelige Plant is, buiten haare byzondere eigenschap dat zy haare Bladeren
sluiten, en weder opent, als men ze aanraakt, dezelfde veranderingen onderworpen,
als de Abrus, en andere Planten, van welke wy gesproken hebben.
Deeze veranderingen ontstaan uit een werking der beweeging, welke de Bladeren
en hunne Steeltjes ondergaan, en, welke zy aan het Licht verschuldigd zyn. De
eenigste eigenschap, derhalven, die der gevoelige alleen eigen schynt, is, dat zy
zig ook door een andere oorzaak beweegen, namentlyk door de trilling hunner
deelen.

dans L'Histoire de L'acad mie Royale des Sciences année 1736, a Amsterdam chez PIERRE
MORTIER, pag. 120.
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IX. Overeenkomst tusschen een gevoelige en andere Slaapende Planten.
De Autheur gelooft, dat ook eenige andere Planten, die eigenschap, ofschoon in
een geringen graad, met de gevoelige gemeen hebben, welke men voorheen meende
hun alleen eigen te weezen.
Men verzette uit den Tuin van den Heer LIESE, in de St. Jamesstraat, waar de
Heer HILL woonde, een bloeijenden Tamarinden Boom, van 5 voet hoog, op den
middag, wanneer hy zyne Bladeren zodanig geslooten had, als zy des nachts gewoon
zyn, en men aan de gevoelige Planten waarneemt, als zy geschud zyn; het welk
de Heer HILL insgelyks met een Abrus Plante probeerde, doch welke geene
verandering hier onder vertoonde, waar uit hy besloot, dat de deelen des Tamarinden
Booms op dezelfde wyze gemaakt waren, als die der gevoelige Planten; maar dat,
wyl dezelve grover zyn, men ze sterker moet schudden, ten einde zy haare houding
kunnen veranderen.
Het Licht geeft haare Bladeren die houding, welke haar de schudding ontneemt,
en deszelfs afweezendheid brengt dezelfde werking voort, als deeze, ofschoon in
minder graad.
Een gevoelige Plant houdt zyne Bladeren des middags horizontaal en open, de
Steelen maaken een scherpen hoek met den Stam, en de twee Bladeren, die van
de eerste voortkomen, zyn van den anderen gescheiden. Tegen den avond beginnen
de Bladeren zig te verheffen, als die der Parkinsonia, en hunne zyden naderen
malkander; met het aankomen des nachts sluiten zig de Bladeren naar boven op
dezelfde wyze, als de Bladeren der Abrus Plante naar onderen, de beide zyden
vereenigen zig met den anderen, en de Steel, die hun onderstut, verwelkt. Zodanig
vertoont zig een gevoelige Plant, ieder avond, wanneer zy natuurlyk rust; het welk
men nochtans door een gemaakte duisternis ook kan te weeg brengen.

X. Structuur eener gevoelige Plante, met de oorzaak haarer beweeging.
Aan de basis des Steels, die met den Stam vereenigd is, ziet men een Bundel vaten,
welke uit het mergachtig deel des Stams ontspringen, en in een regte lyn tot aan
het einde deezes Steels uitloopen; waar zy zig in zo veel Bundels verdeelen, als zy
zaamgestelde Bladeren van dezelfde Structuur, als der Abrus Plante, formeeren.
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Hier uit besloot de Heer HILL, dat de beweeging der gevoelige met die der Abrus,
en andere Planten, overeenkwam, en van dezelfde oorzaak afhing, te meer, toen
hy het volgende waarnam:
Geduurende den nacht, maakt geene schudding eenigen invloed op een gevoelige
Plante, wyl hunne Bladeren reeds zoo geslooten zyn, als of men dezelve geschud
hadde. Het Licht ontmoet de Bladeren, verwydert de Steelen van den anderen, en
richt hunnen gemeenen Steel om hoog; Deeze werking word in de Abrus Plante
veroorzaakt, door de Bundels van vaten, die aan de basis der Steeltjes zyn, en daar
nu, door de zaamgestelde Structuur deezer Plante, meer zodanige Bundels in deeze
gevonden worden, moet ook natuurlyk dezelsde oorzaak grootere werkingen in de
gevoelige voortbrengen, dan in de Abrus Plante.
Het Licht veroorzaakt eene trillende beweeging in de vaten der gevoelige Planten,
waar door zy zig oprichten, en openen; wanneer men nu dat Blad schudt, drukt men
hun eene sterkere beweeging in, dan die door het Licht word te weeg gebragt, zo
dat deeze hierdoor gestremd, en de trilling, door het Licht in de vaten veroorzaakt,
vernietigd word. De Bladeren sluiten, en de Steelen krommen zig, wyl de werking
des Lichts, die de eene open, en de andere om hoog, hield, op eenmaal vernietigd
word; zo zien wy, als men zig vergenoegt dezelve met den vinger aan te roeren,
dat zig alleen hunne Bladeren sluiten; daar, integendeel, als men ze sterker schudt,
zig ook de Steelen buigen. Als men de aarde sterk schudt, zonder de Plant aan te
roeren, sluiten zig de Bladeren, en hunne Steelen krommen zig; het welk ook door
den wind word voortgebragt: waar uit volgt, dat de uitzetting der Blaadjes, en de
verheffing der Steeltjes, welke het Licht bewerkt, alleen gestuit word, als hun dat
Licht ontbreekt, of men dezelve op zodanig een wyze beweegt, waar door deeze
trillingen gestremd worden; welk laatste de oorzaak is van dat Verschynzel, 't welk
aan een zodanige Plante de naam van Kruidje roer my niet heeft gegeven.
De voortplanting der beweeging van de kleine Bladeren op den Stam is geringer,
dan die van den Stam op de Blaadjes. De grootste beweeging die men een Plant
geeven kan, is, als men hunnen Stam sterk schudt, en egter heeft deeze schudding
geen invloed op die jonge Blaadjes, welke nog niet open zyn. Een volkome duis-
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ternis heeft meer invloed op een gevoelige Plante, dan de sterkste schudding. De
laatste maakt alleen, dat zig de Bladeren sluiten en krommen, doch de Steelen
blyven van den anderen verwyderd. Daarentegen is de werking eener volkome
duisternis oneindig grooter; want door deeze voegen zig de Steelen zodanig te
zamen, dat zy maar één Blad schynen uit te maaken; een bewys, dat de uitspanning
deezer deelen een werking des Lichts is, en dat, of men deeze door een harden
slag sterk verminderen kan, de duisternis alleen in staat is dezelve geheel te
verhinderen, wyl ook die Planten, wier Bladeren zig, of door de duisternis, of door
den stoot, dien zy geleeden hadden, een zeer spoedige verandering ondergaan,
zo dra het Licht begint door te breeken, of men dezelven uit de duisternis neemt,
waarin zy zig bevonden, als namentlyk door de trillende beweeging der Lichtdeelen,
de verheffing der Bladeren zo spoedig geschiedt, dat men dezelve maar eenige
minuuten waarneemt; het welk echter even als de onderscheide houding, die de
Planten in verschillende Hemelslreeken aanneemen, naar den graad des Lichts
nauwkeurig gemaatigd is.
Zo zyn in de Oostelyke Landstreeken de Bladeren uitgezet, niet wegens de
warmte, maar dewyl het Licht daar zeer sterk is. In de Noordelyke sluiten zig de
Bladeren niet, wegens de aldaar heerschende koude, maar wyl het Licht daar
zwakker is; zy sluiten zig by regenachtig weder niet wegens de vochtigheid, doch
alzo het dan gemeenlyk donker is; als zy in Egypten open blyven, is zulks niet, om
dat het daar nimmer regent, maar dewyl het daar doorgaans heeter is. Ten einde
zig hier van te overtuigen, behoeft men maar een Abrus of gevoelige Plante op een
tegens het Zuiden gelegen vengster te plaatzen, en zy zal, naarmaate van het
schoone of slechte weder, meer of minder gevoelig zyn, ofschoon zy op dezelfde
plaats bewaard worde. De Bladeren beginnen zig te openen, eer de Zon boven den
Horizont is, wyl de Lucht alsdan helderder wordt; zy beginnen zig te sluiten, voor
dat de Zon is ondergegaan; wyl, daar 't vengster tegen 't Zuiden slaat, de Plant zig
in de schaduw bevindt, die het gebouw veroorzaakt.
De Heer HILL merkte op, dat de Bladeren eener Abrus of gevoelige Plante zig by
lang regenachtig weder in de zelfde gedaante vertoonden, welke zy in een land,
dat veel regen onderworpen is, gewoon zyn te behouden; zy
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namen nooit eene Horizontaale stelling aan, slooten zig des avonds eerder, en
openden zig des morgens laater dan naar gewoonte. De koude verhardt de vaten,
en maakt dezelve minder bekwaam tot beweeging; dit is de reden, dat een gevoelige
Plant een deel haarer gevoeligheid verliest, als zy eenige dagen uit de kast geweest
is, zo dat men de Bladeren verscheide maalen kan aanraaken, zonder dat die zig
sluiten: zo dra men echter een weinig harder aan dezelve stoot, sluiten zy zig
oogenblikkelyk; een lichte trilling werkt alleen op die Blaadjes, die men schudt, daar
een sterkere de tegenovergestelde Blaadjes, en de gantsche Plant, aandoet.
Ten laatsten besluit de Autheur, dat, dewyl de Structuur der Bladeren doorgaans
dezelfde, en deeze werkende stoffe altyd voorhanden is, alle Bladeren dezelsde
eigenschap bezitten, hoewel in verschillende graaden. De waarschynlykheid, zegt
hy, van dit gevoelen, is wel, is waar, ten aanzien der eene zekerder, dan ten aanzien
der andere; doch ik heb naar ryp onderzoek gevonden, dat alle Boomen en Planten
denzelfden regel onderworpen zyn.

Opmerking wegens de Waardy, welke toegeschreven wordt aan
de onderscheide beginzelen van werkzaamheden in den mensch.
(Overgenomen uit REID's Essays on the active Powers of Men.)
Wy schryven geene Waardigheid toe aan Instincten of Hebbelykheden. Zy leiden
ons alleen op, om de Wysheid des Scheppers te bewonderen in dezelve zo volmaakt
te schikken naar de Leevenswyze der onderscheide Dieren, by welken wy dezelve
aantreffen. - Bykans 't zelfde mogen wy zeggen van de Neigingen. Zy dienen eer
ten gebruike dan tot cieraad.
De begeerten na Kennis, Magt en Agting, ryzen hooger in onze waardeering; en
wy merken ze aan, als Waardigheid en Sieraad aan den Mensch byzettende. De
bedryven daar uit voortkomende, schoon eigenlyk gesproken niet deugdzaam, zyn
manlyk en agtbaar, en hebben een regtmaatigen eisch van meerderheid boven die
enkel uit Neiging ontstaan. Dit denk ik is het eenpaarig oordeel des Menschdoms.
Indien wy denzelfden maatstok van oordeelvelling gebruik-
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ten ten aanzien onzer Goeddaadige Genegenheden, ko men ze niet alleen manlyk
en agtenswaardig, maar ook in eene hooge maate beminnelyk, voor.
Ze zyn beminnelyk, zelfs in de Dieren. Wy beminnen de zagtmoedigheid van het
Lam, de zagtaartigheid in de Duif, en de genegenheid van een Hond voor zyn
Meester. Niet dan met genoegen kunnen wy zien, dat het vreesagtig Schaap, 't welk
nooit den minsten moed betoonde in 't verdeedigen van zichzelve, moedig en
onverschrokken werdt tot verdeediging van het Zuiglam, en stoutlyk aanvalt op
vyanden, wier gezigt alleen gewoon was het Schaap op de vlugt te dryven.
Hoe genoeglyk is het, de Huishouding te zien van een Paar kleine Vogeltjes,
bezig in het opkweeken van hun kroost; de Huwelyks-genegenheid en trouwe der
Ouden; hunnen onvermoeiden lustigen arbeid om voedzel voor het Gezin te
verzamelen; hunne schranderheid om het Nest te bedekken; de kunstenaaryen
welke zy gebruiken, om, dikwyls met gevaar des leevens, de Roofvogels, en andere
Vyanden, van hunne woonplaats te verwyderen, en de droefheid, welke zy toonen,
wanneer een Jongen het nest gestoord, hun van de dierbaare panden hunner
toegenegenheid beroofd, en al de hoop op het kweeken des geslachts ontnomen
heeft? Indien zagtaartige toegenegenheid beminnelyk is in de Dieren; zy is het niet
minder by de Menschen. Zelfs de uitwendige tekens daar van hebben eene treffende
bekoorlykheid.
Elk een weet, dat een Persoon van eene goede Opvoeding ieder, met wien hy
verkeert, behaagt. En wat is die goede Opvoeding? Indien wy het naar eisch nagaan,
zullen wy bevinden dat dezelve bestaat in Gelaatstrekken, Gebaarden, en
Spreekmanieren, die de natuurlyke tekens zyn van Goedaartigheid en
Toegenegenheid. Hy die het zich eigen gemaakt heeft, deeze tekens naar eisch,
en zonder laagheid, te gebruiken, is de welopgevoede, de beschaafde Man.
Welke is die Schoonheid der Weezenstrekken, bovenal in de schoone Sexe, die
door allen bewonderd en bemind wordt? Ik geloof dat dezelve voornaamlyk bestaat
in die trekken, welke Goedaartigheid aankundigen. Ieder aanduiding van zagtheid,
tederheid en goedgunstigheid, is eene schoonheid. Terwyl, in tegendeel, elke trek,
die Trotsheid, Oploopenheid, Nyd en Kwaadaartigheid tekent, eene leelykheid
uitmaakt.
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Toegenegene Aandoeningen, derhalven, zyn beminnelyk in Dieren. Zelfs tekens
en schaduwen daar van hoogstaantrekkelyk in ons Menschen. In der daad, ze
maaken de vreugd en de troost des Menschlyken levens uit, niet voor de braaven
alleen, maar zelfs voor de ondeugenden.
Buiten de Zamenleving, en de tusschenkomst van Toegenegenheid, is de Mensch
een naar, droefgeestig, en van vreugd verstooken Schepzel. Terwyl zyne Ziel met
zorgen en vrees gepraamd wordt, kan hy den balzem van een gezonden slaap niet
genieten; en wegens een bestendig dugten, voor over 't hoofd hangend gevaar,
schrikt en trilt hy op het ritzelen van een blad. Zyn Ooren staan open voor elk
schroombaarend gelud: de anders streelende Westewinden voeren verschrikkingen
aan.
Wanneer hy in de Maatschappy treedt, en gerustheid vindt in de goede
genegenheid van Vrienden en Nabuuren, dan eerst verdwynt zyne vreeze, dan
eerst komt zyn geest tot rust. Zyn Moed wordt opgewekt, zyn Verstand verlicht, en
zyn Hart door vreugde uitgebreid.
De Menschlyke Maatschappy mag vergeleeken worden by een hoop Kolen, welks
deelen, afzonderlyk geplaatst, noch licht noch hette kunnen houden, te midden van
de omringende Elementen; doch, zamengevoegd, geeven zy onderling elkander
licht en warmte; de vlam slaat 'er uit, en niet alleen brandt dezelve voort, maar
verteert wat 'er zich rondsom bevindt.
De veiligheid, het geluk, en de sterkte der Menschlyke Maatschappye, ontstaat
alleen uit de wederkeerige goeddaadige Aandoeningen der Leden. - En deeze
Aandoeningen, schoon alle pryzenswaardig en beminlyk, zyn het niet in even groote
maate. 'Er is tusschen dezelve eene ondergeschiktheid; en de agting, welke wy 'er
aan toedraagen, beantwoordt doorgaans aan de uitgestrektheid van derzelver
voorwerp.
De goede Egtgenoot, de braave Vader, de getrouwe Vriend, eeren wy als Lieden,
onze liefde en genegenheid waardig. Maar de Man, in wien deeze byzondere
genegenheden verzwolgen worden uit yver voor het beste zyns Lands en des
Menschdoms, die in zyn omgang goeddoende is aan allen, en gelegenheden
opspeurt om nuttig te weezen in zyn Geslacht, eeren wy als meer dan een goed
Man, als een Held, als een Engel.
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Leevensberigt van Luïs de Camoens, den beroemden
Portugeeschen heldendichter.
‘'t Is eene algemeene en gegronde aanmerking, dat de Leevensgeschiedenissen
der Mannen van Letteren, zeldzaam, zeer zeldzaam, overvloeijen van vreemde en
zonderlinge voorvallen. In deezen algemeenen Regel, die in vroegere tyden meer
uitzonderingen hadt dan in de tegenwoordige dagen, maakt LUÏS DE CAMOENS, de
beroemde, maar ongelukkige, Portugeesche Heldendichter, eene meer dan gemeene
uitzondering. Zyne Kindsheid gesleeten in de Ledigheid en Onkunde van het
Portugeesche Hof; zyne Jeugd doorgebragt in Minnehandelingen, of in Krygvoeren
tegen de Mooren; zyne lange Reistochten in rypere Jaaren; zyne daar op volgende
aaneengeschakelde Rampspoeden, en 't ongelukkig eindigen van zyn Leeven,
geheel verwaarloosd, volstrekt arm, maaken zyn volgend Leevensverhaal zonderling,
belangryk, en leerzaam.’
***
LUïS DE CAMOENS, oorspronglyk uit een zeer aanzien lyk Spaansch Geslacht, werd
in den Jaare MDXVII te Lissabon gebooren. De rampspoeden zyns Leevens namen
reeds vroeg eenen aanvang. In zyne Kindsheid verloor hy zyn Vader, een
Scheepsbevelhebber, die in een schip by Goa 't leeven liet, en teffens het grootste
gedeelte zyner Bezittingen. - Zyne Moeder ANNA DE MACEDO VAN SANTARENE bestelde
hem ter opvoedinge op de Hoogeschool te Coimbra. Welk een voorraad van
kundigheden hy daar opdeed, toonen zyne Werken; hy maakte zich zo gemeenzaam
met de Oude Schryveren, dat hy daar in een SCALIGER mogt evenaaren; maar zyn
Geleerdheid stond onder den invloed van een Smaak, gelykende dien van een
MILTON en een POPE.
De Hoogeschool verwisselde hy voor het Hof. Hy was, zo men wil, welgemaakt,
hadt sterkspreekende oogen, en een schoone kleur. Zyne Geleerdheid, gepaard
met de natuurlyke vuurigheid en vrolyke leevendigheid van zyn aart, vormde hem
tot een Heer van aanzien. Hoven zyn over 't algemeen de toneelen van streeken
en bedekte handelingen, en waren deeze, ten dien tyde, aan

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

302
het Portugeesche Hof zeer veelvuldig. De byzonderheden der Liefdesgevallen van
CAMOENS zyn onbekend. Alleen blykt, dat hy uitzigten boven zyn rang koesterde:
want hy werd van 't Hof gebannen, en in verscheide zyner Dichtstukken schryst hy
dit Ongeluk aan de Liefde toe.
Van 't Hof verwyderd, vervoegde hy zich by zyne Maagschap van 's Moeders
zyde te Santarene. Hier hervatte hy zyne Letteroefeningen, en begon zyn Dichtstuk
over de Ontdekking van Indie. JOHAN DE III rustte ten dien dage zich ten kryg tegen
Africa toe. CAMOENS, een werkloos en duister leeven moede, ging op deezen
Krygstocht na Ceuta, en gaf, in verscheide ontmoetingen, blyk van meer dan
gemeene dapperheid. In een Scheepsstryd met de Mooren, in de Straat van Gibraltar,
was hy onder het enteren een der eersten, en verloor zyn rechter Oog. De woeligheid
van daadlyken Krygsdienst, noch de verwyderingen van het Krygsleeven, doofde
zyn Geest uit. Hy zette zyn Lusiade voort, en veele zyner fraaiste Sonnetten schreef
hy in Africa, terwyl hy, naar zyn eigen woorden, in de eene hand de Pen, en in de
andere het Zwaard hieldt.
De roem zyner betoonde Dapperheid hadt het Hof bereikt, en hy kreeg verlof om
na Lissabon weder te keeren. Maar, terwyl hy na een post dong, door hem in den
kryg verdiend, stortte, gelyk hy in een zyner Brieven schryft, de kwaadaartigheid
van slegte tongen zich tegen hem uit. Schoon de bloem zyner vroege Jeugd, door
het verblyf van eenige jaaren onder de schroeiende lugtstreeke van Africa, veel
verlooren hadt, en het gemis van één oog hem misvormde, baarde zyne
tegenwoordigheid ongerustheid by Heeren in Familien van den eersten rang, waar
by hy voorheen verkeerde. Jalousy is de doorsteekendste Charactertrek der
Spanjaarden en Portugeesen; hunne wraakgierigheid, daar uit voortspruitende, kent
geen paalen, en CAMOENS oordeelde de voorzigtigste party te kiezen, met zich uit
zyn eigen Vaderland te bannen. Overeenkomstig met dit plan, begaf hy zich, in het
Jaar MDLIII, scheep na Indie; vast beslooten hebbende nooit weder te keeren:
Wanneer het schip de Taag afzeilde, riep hy met de woorden van het Grafschrift
van SCIPIO AFRICANUS uit: Ondankbaar Vaderland! gy zult myn Gebeente niet bezitten!
Doch hy wist toen niet, welke rampen, in het Oosten hem beschooren, de zugt, om
na zyn Vaderland weder te keeren, in hem zouden opwekken.
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Toen CAMOENS in Indie kwam, lag 'er een Vloot zeilvaardig om den Koning van
Cochin op den Koning van Pimente wraak te verschaffen. Zonder aan land eenige
rust te neemen, naa zo lang een Zeereize, voegde hy zich op deeze Oorlogsvloot,
en betoonde, in het vermeesteren der Alagada Eilanden, zyn ouden moed.
In 't volgende Jaar vergezelde hy MANUEL DE VASCONCELLO op een Krygstocht na
de Roode Zee. Hier zo veel voor zyn Zwaard als voor zyn Pen niet te doen vindende,
bezigde hy de laatste meest. Zyne werkzaamheid bepaalde zich niet tot de Vloot,
of de Legerplaats. Hy bezogt de omliggende ongastvrye gewesten van Africa, door
hem zo meesterlyk geschilderd in de Lusiade en in een van zyne kleine Stukjes,
waar hy de afweezigheid van zyn Beminde betreurt.
Te Goa wedergekeerd, genoot hy eene rust die hem in staat stelde, om, met meer
vlyts dan voorheen, aan zyn Heldendicht te arbeiden. Maar deeze heldere dagen
werden bewolkt, misschien door zyne eigene onvoorzigtigheid. Hy schreef eenige
Hekelschriften, die veel aanstoots verwekten, en hy werd, op last des Onderkonings
FRANCISCO BARRETO, na China gebannen.
De bekwaamheden en inneemende Zeden van CAMOENS deeden hem, ondanks
die ongenade en ballingschap, schielyk Vrienden vinden. Hy werd, in stede van den
overledenen, benoemd tot Commissaris op het Eiland Macao, eene Portugeesche
Vastigheid in de Baay van Canton. Hier zette hy zyn Lusiade voort; en verkreeg 'er,
naa een vyf-jaarig verblyf, een wel geen grooten schat, maar die aan zyne wenschen
voldeedt. - Don CONSTANTINO DE BRAGANZA was thans Onderkoning van Indie, en
CAMOENS verlangde na Goa weder te keeren, en liet zyn Commissarisschap vaaren.
Met een Schip, 't geen hy zelve bevragt hadt, stak hy van Macao af, doch leedt
schipbreuk in de Golf, naby den mond van de Rivier Mehen, op de kust van China.
Alles, wat hy verzameld hadt, ging in de diepte verlooren; zyne Dichtstukken, die
hy in de eene hand hieldt, terwyl hy met de andere zwom, maakten zyne gansche
bezitting uit, op een vreemd strand. Maar de Inwoonders ontvingen hem op de
vriendlykste wyze; hy heeft ze ook vereeuwigd in zyne Lusiade. - Op de oevers van
de Mehen vervaardigde hy de schoone uitbreiding van den Psalm, waar in de Jooden
verbeeld worden de harpen aan de Willigen te hangen, by de Rivieren van Babylon;
beweenende hunne
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ballingschap, buiten hun Vaderland. - De Heer CAMOENS bleef hier eenigen tyd, tot
'er zich eene scheepsgelegenheid opdeedt, om hem na Goa te voeren.
Te Goa wedergekeerd, vereerde Don CONSTANTINO DE BRAGANZA, de Onderkoning,
wiens hoofdcharactertrek beleefdheid was, den ongelukkigen CAMOENS met zyne
onderscheidende en gemeenzaame vriendschap; en was deeze gelukkig tot dat de
Graaf REDONDO de Regeering aanvaarde. Zy, die voorheen de ballingschap van
den Hekeldichter bewerkt hadden, zweegen terwyl CONSTANTINO de magt in handen
hadt; doch nu stelden zy alle hunne kunstenaryen tegen hem te werk. REDONDO,
het Onderkoningschap aanvaardende, geliet zich de Vriend van CAMOENS te zyn;
nochthans liet hy toe, dat de onschuldige man in de gemeene gevangenis geworpen
werd. Naa alle mogelyke verwylingen, om getuigen tegen hem te hooren, gelukte
het CAMOENS, in een openbaar Regtsgeding, alle beschuldigingen tegen hem
ingebragt, wegens zyn gedrag als Commissaris te Macao, ten vollen te wederleggen;
zyne vyanden werden met veragting en smaad overlaaden. - Maar CAMOENS hadt
eenige Schuldeischers, deezen hielden hem eenen langen tyd in de gevangenis,
tot dat een Heer te Goa, zich schaamende, dat een Man van zo veele verdiensten,
onder hun, dergelyk eene behandeling zou blyven lyden, hem in vryheid stelde.
Deeze hadt hy niet bekomen, of hy begaf zich weder onder de wapenen, en toog
als Vrywilliger ten stryde; iets onder de Portugeesen, ten dien dage, in de Indiën
zeer algemeen. - Korten tyd daar naa werd PEDRO BARRETO tot Bevelhebber
aangesteld van het Fort Sofala, en hy haalde, door groote belosten, onzen Dichter
over, om hem derwaards te verzellen. De Bevelhebber van een asgelegene Sterkte,
in een barbaarsch Land, deelt eenigermaate in 't lot van een Balling. Dan, schoon
het eenig oogmerk van BARRETO was, om, in die ongevallige post, het genoegen
der Tafelgemeenschap van CAMOENS te smaaken, droeg hy geenzins zorge, om
het leeven deezen Gast aangenaam te maaken. - CAMOENS, verontwaardigd over
dus onvoegelyk eene behandeling, en een geruimen tyd gesleeten hebbende in de
onaangenaamste afhangelykheid van BARRETO, besloot na zyn Vaderland, waarvan
hy te voorbaarig voor altoos afscheid genomen hadt, weder te keeren. Een Schip,
na Lissabon bestemd, kwam op de t'huis reize te Sosala, en verschei-
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de Heeren, aan boord van 't zelve, wilden dat CAMOENS hun zou verzellen. De
onedelmoedige Bevelhebber zogt dit te beletten, en bezwaarde hem ten dien einde
met het betaalen van kostgeld. Doch ANTHONY DE CABRA, en HECTOR DE SYLVEYRA
betaalden de gevorderde som, en CAMOENS ging scheep.
Naa eene afweezigheid van zestien jaaren, keerde CAMOENS, in den Jaare
MDLXIX, te Lissabon weder. Ongelukkig voor hem, woedde op den tyd zyner
aankomste de Pest in die Stad, en hy vondt zich drie jaaren belet zyn Werk in 't licht
te geeven. Eindelyk liet hy, in 't Jaar MDLXXII, zyne Lusiade drukken: by den
aanvang van het eerste Boek, vervoegde hy zich met eene allerschoonste
spraakwending tot den Vorst, Koning SEBASTIAAN. De Koning was dermaate getroffen
door de verdiensten van deezen Dichter, dat hy hem een Jaargeld van vierduizend
Realen schonk, onder voorwaarde dat hy ten Hove zyn verblyf zou houden. Doch
dit Jaargeld werd hem ontnomen door den Cardinaal HENDRIK, die de Kroon van
Portugal bekwam, welke SEBASTIAAN verloor in den Veldslag van Alcazar.
De Schryver van de Lusiade werd, in de daad, geheel vergeeten door HENDRIK,
onder wiens luisterlooze Regeering CAMOENS zyn leeven in alle de elenden der
uiterste armoede eindigde. Zommigen willen dat hy in een Armenhuis stierf. 't Blykt,
egter, dat hy geen vast en genoegzaam bestaan hadt, 't geen deeze Huizen
doorgaans uitleveren. By zich hieldt hy een zwarten Knegt, die met hem oud
geworden was, en langen tyd de goedgunstigheid zyns Meesters genooten hadt.
Deeze dankbaare Indiaan, een inbooreling van Java, die, volgens eeniger schryven,
het leeven van zyn Heer redde, toen deeze by de schipbreuk zyne goederen verloor,
bedelde in de straaten van Lissabon voor den éénigen Man in Portugal, aan wien
GOD de bekwaamheden geschonken hadt, strekkende om den Geest van een ten
val neigend Volk op te wakkeren.
Waarlyk, in 't oog van een keurig Waarneemer, spreidt het lot van CAMOENS een
groot licht over dat zyns Lands: beider lot is met een nauwen band aan een
verbonden. De zelfde onkunde, dezelfde verbastering van Geest, die gedoogde dat
CAMOENS grootendeels bestond van de aalmoessen door zyn ouden Knegt op de
straaten van Lissabon ingezameld, veroorzaakte, dat het Ryk van Portugal tot de
laagste afhangelykheid verviel, die immer een vermeesterd
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volk onderging. Terwyl de Ryksgrooten van Portugal blind waren voor het verderf
't geen hun Ryk dreigende boven 't hoofd hing, zag CAMOENS 't zelve met een diep
grievend hartzeer, 't welk zyn einde verhaastte. In een zyner Brieven vinden wy
deeze aanmerklyke woorden: ‘Ik staa gereed den loop myns levens te eindigen: de
Wereld zal kunnen getuigen hoe zeer ik myn Vaderland beminde. Ik ben 'er in
(*)
wedergekeerd, niet alleen om in 't zelve, maar met het zelve, te sterven .
In deezen ongelukkigen toestand stierf, in den Jaare MDLXXIX, in het zeven en
zestigste jaar zyns leevens, het jaar na de rampspoedige nederlaage van SEBASTIAAN,
LUÏS DE CAMOENS, het uitsteekendst Vernuft, ooit door Portugal voortgebragt, die in
Krygsdapperheid voor de grootste Portugeesche Helden niet behoeft te zwigten.
Op eene wyze, overeenkomstig met dien armoedigen staat waar in hy den Geest
gaf, werd hy ter aarde besteld.

Eenige leerzame bespiegelingen over het verloopen van den
nimmer wederkerenden tyd.
Daar het onwedersprekelyk zeker is, dat de dagen, die wy genoten hebben, de eens
verloopen tyden, nooit of immermeer zullen, noch kunnen wederkeren; daar deze
waarheid van een ieder geredelyk word toegestemd, zal het onnoodig zyn omslag
te maken, van dezelve te bewyzen; veel liever wil ik dierhalven de aandagt myner
lezeren by deze ontegenzeggelyke waarheid weinige ogenblikken stil houden, en
eenige nuttige overdenkingen, eenige Leerzame bespregelingen daar over maken.
Dat eens voorby is keert nooit weerom! Het voorledene

(*)

Eene voorspelling, die haare vervulling bekwam: want, naa dat Koning SEBASTIAAN in den
slag tegen de Mooren gesneuveld was, werd de bovengemelde Cardinaal HENDRIK tot Koning
van Portugal verklaard; doch, den Throon geen twee jaaren op eene onwaardige wyze bezeten
hebbende, stierf hy. Waar op PHILIPPUS DE II, Koning van Spanje, die by het leeven van
HENDRIK reeds veel moeite aangewend hadt, om, als Zoon van ISABELLA, oudste Dogter van
Koning EMANUEL, zyn regt tot den Portugeeschen Schepter te doen gelden, eindelyk het zo
verre wist te brengen, dat hy tot Koning van Portugal, en zyn Zoon tot Opvolger, verklaard
werd. Onder wiens Ryksbestuur Portugal dermaate ten gronde ging, dat het geheel ten val
neigde. Zie DE LA CLEDE, Histoire Generale de Portugal. Tom. V. p. 381, en Tom. VII. p. 80.
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weg - voor eeuwig weg - verdwenen, om nooit weer te keren! - Welk een gewigtig
stuk - hoe waardig onze overdenking - onze ernstigste overweging! - Is de verloopen
tyd kwalyk aangelegd, welk eene gedugte verantwoording voor ieder mensch, die
denzelven misbruikt heest! - Heeft men integendeel zyn tyd wel besteed; welk eene
gerustheid, welk eene kalmte verwekt zulks in 't gemoed!
Hoe vele Jaren zyn van vele menschen niet al reeds verloopen, die ze doorgebragt,
die ze agter den rug hebben, en hoe weinige ogenblikken staan 'er mogelyk, ja
zeker voor eene groote menigte, slegts meêr voor handen! - Ziet daar, het gordyn
valt, de rol in deze beneden gewesten is uitgespeeld; zy verdwynen van het Tooneel;
en, wie men daar ook op moge zien verschynen, die eens verdwenen is, komt even
zo min te rug, als de dagen wederkeren, welke wy reeds agter ons hebben.
Hoe vele ogenblikken vervullen een Jaar van deszelfs begin tot aan het einde. Het schynt eene onoverzienbare lengte, wanneer men het intreed. - Hoe uitgestrekt
vertoont zich 's menschen leeftyd, by de eerste verschyning op het Tooneel der
wereld; - terwyl het, doorgebragt zynde, waarlyk niets schynt, hoewel gerekt tot
eenen hoogen Ouderdom! - Men heeft gezegd van de wereld, de Levensdagen zyn
ten einde, men stapt 'er uit, en die verdwenen is, word naulyks meer gedagt!
Dan, sta men eens stil met zyne aandagt by de eerste wording aller dingen. - Hoe
vele Jaren - hoe vele millioenen van ogenblikken zyn 'er niet verslonden, zedert de
eerste morgen aanlichte, tot op dit ogenblik, waar in wy nu nog ademen. - Alle die
Jaren, die voorby zyn - die millioenen van ogenblikken, welke reeds zyn verdwenen
zedert 's werelds aanbegin; zedert de God des Lichts sprak: ‘Daar zy licht,’ tot op
heden toe, welk eene uitgerektheid van tyd? - Byna zes duizend Jaren, wat sterveling
kan deze ruimte ten einde zien! - Dan alle die ogenblikken zyn bereids verdwenen,
geen van dezelve komt immermeer te rug. - Welk eene onmetelyke ruimte hadden
onze eerste Stam-Ouders voor zich, toen - toen zy, uit de handen hunnes onemdigen
Makers voortgekomen, hunne intrede in de wereld deden. - Welk eenen leeftyd
zouden zy bereikt hebben, waren zy niet van 't regte spoor gedwaald; baldadig met
voeten tredende de bevelen van hunnen Heer en Schepper! - Dan, ziet daar, byna
zes duizend Jaren zyn 'er zedert deze gebeurtenissen reeds verloopen, en, leefde
dat eerste paar menschen nu heden nog, zy zouden moeten betuigen; by onze
eerste verschyning, op dat Tooneel, konden wy de ruimte niet overzien, die wy nu
al zyn doorgewandeld. En heden al het geen voorby, 't geen agter den rug is, schynt
ons nu maar slegts één ogenblik. - Zo vliegt de tyd daar henen, en laat naulyks
voetstappen agter zich? - Zedert ik deze gedag-
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ten heb beginnen ter neder te zetten - (ziet daar! ô! verbazende, maar al te weinig
overdagte waarheid,) zyn 'er al weer zo vele ogenblikken weggezonken naar den
grondeloozen kolk der verdwyning!
Zyn deze waarheden zo onbetwistbaar, wel, wat staat ons menschen dan te doen
in zulke zo gewigtige omstandigheden? - Hoedanig behooren wy ons te gedragen,
verzekerd, vast overreed zynde, dat de dagen, welke wy reeds geleefd hebben, die
voorby zyn, nooit zullen te rug keren; terwyl wy ook aan den anderen kant weten,
dat wy alle zonder onderscheid, wie we ook zyn; hoe hoog verheven, of hoe laag
in veragting neêrgezonken - hoe ryk of hoe armoedig - hoe oud of hoe jong wy van
dit Tooneel der wereld eens zullen afstappen, ieder onzer 'er van zal afstappen, als
zyn rol is uitgespeeld, welken de een lang en de ander kort heeft? - Het gordyn zal
vallen, als het gehele stuk voldongen is, en 'er zullen als dan gene Vertooningen
van dien aart in euwigheid meer zyn? - Wat staat U te doen, ô mensch! in dusdanige
omstandigheden - omstandigheden van zo veel gewigt? - De voorzigtigheid leert in
zaken van belang oplettenheid te gebruiken. - Zy leert U, ô mensch, op Uw einde
te letten, en niet te vertrouwen op het geen nog aanstaande is; want hoe kort - hoe
verbazend kort is de tyd, waar overmen beschikken kan - daarenboven hoe weinige
zyn de dagen onzer Jaren. - De tyd, waar over wy, eigentlyk gezegd, beschikking
hebben, - is slegts een ogenblik! - Dat ogenblik alleen is het onze - dat ogenblik,
waar in wy ademen; - het volgende is niet meer in onze magt. Wy hebben 'er waarlyk
gene beschikking meer over; - in het volgend ogenblik kunnen wy den adem
uitblazen, en wy zyn niet meer! - Verbazende waarheid! - Kunt gy het wel gelooven,
ô Mensch! dat uw bestaan op dit benedenrond zo wisselvallig - zo onzeker is? hebt gy 't wel ooit zo doorgedagt, en met dien ernst, welke 'er toe gevorderd word,
overwoogen? - hebt gy wel ooit by U zelven bepeinsd, mogelyk is dit myn laatste
ademhaling; want gene ademhaling geschied 'er, welke de laatste van uw leven
niet kan zyn? - Megelyk zegt gy: wie sterft 'er zo schielyk? - Duizend en duizenden
bereiken een hoogen Ouderdom; en hoe treurig is het leven van hem, wiens ogen
altoos op den dood staren! - Misleid U niet, onzalige sterveling! - Wie onzer is 'er
een langen leeftyd, een hoogen ouderdom beloofd? - 't Is waar, de meeste menschen
beklimmen eenen maatig hoogen levenstrap; vele menschen bereiken een goed
aantal Jaren. - De gemene schikking van den alwyzen Stichter aller dingen is zo,
dat niet aanstonds, by de verschyning in de wereld, ieders levensdraad word
afgesneden. - Het is ook de gemene weg niet, welken de Albestierder met de
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kinderen des stofs inslaat, om ze alle op het onverwagtst weg te rukken. - Dan sta
eens een weinig stil met uwe aandagt, belooft U niet te veel, ô Sterveling! Herinner
U voorgaande gebeurtenissen. - Zyn'er niet nu en dan menschen, die op het
onverwagtst stierven - die zo ogenblikkelyk gezond en dood waren? Kent gy zulke
voorbeelden niet? Mogelyk heeft dat lot wel eens een' uwer Vrienden getroffen ongetwyffeld wel eenen uwer bekenden. - Ik weet gy herinnert U gevallen van dien
aart. - Uw hart klopt alreeds, even als toen men U boodschapte: ‘Die of deze is zo,
- zo, op het onverwagtst gestorven! - nog zo was hy volmaakt gezond - en nu al
dood!’ - Zulke voorbeelden treft den mensch meer dan eens aan in zyn leeftyd,
wanneer zyne dagen slegts tot eenen matigen Ouderdom gerekt worden. - Wel zie
daar, kan U het zelve niet treffen 't geen anderen is overgekomen? Wie heeft U
verzekerd dat het U niet zal wedervaren; dat ook gy niet op het allerschielykst, op
het alleronverwagtst zult sterven, terwyl gy aan dood, noch euwigheid, denkt. - Als
de gezondheid nog bloost op uwe wangen? - wie heeft U de verzekering gegeven
dat gy niet zo plotslings in de magere armen des doods zult vallen? - Gebeurt dit al
niet: wie belooft U egter een lang leven? - Mogelyk nog maar weinige ogenblikken,
- gy stort in eene ziekte, en, zie daar, uw Ziekbed is uw Doodbed. - Gy staat 'er niet
weer van op. - Eerlang zegt men: ‘hy is gestorven.’ - De rouwklagers gaan om door
de wyken, en boodschappen dat gy gestorven zyt, waar toe gy nog de minste
gedagte maakte; want weinig dagt gy als toen, dat uw verblyf maar zo kort in deze
benedengewesten meer zyn zou; weinige denken 'er nu nog met U op. Duizend en
duizenden zyn 'er, welke heden nog met ons leven, nog volmaakt gezond zyn, maar
die, eer 'er een Jaar verstreken is, reeds in de groeve der verdervinge zullen zyn
neergezonken! - Wie weet wie onzer dit jaar zal ten einde brengen? - Velen zullen
nog niet tot de helft komen. - Mogelyk hebben enige duizend onzer Natuur- en
Landgenooten het pas begonnen, en zy blazen den adem uit. - Velen, eer de kring
nog gesloten is, sterven voor zy 't einde bereikt hebben! - Wie weet hoe kort myn
eigen leeftyd zal zyn, of ik een volgend Jaar met velen, die dit lezen, zal intreden.
- Mogelyk ook nog maar een korten tyd, of ik ben niet meer, - en myner word niet
meer gedagt. - Ik ga den weg van alle vleesch. - Ik dale neder in de graave der
verteringe, en al ras is myne gedagtenis van onder de levende verdwenen!
Onze dagen vliegen haastig daar henen; even gelyk de ligte schaduwen
wegvlugten, wanneer de Zon zich van agter schielyk voortdryvende wolken vertoont.
Zy laten niets agter zich, alle
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hunne beeltenissen, die ze vertoonen, verdwynen op het alleronverwagtste, en zy
laten de minste voetstappen niet agter.
Den Wraakgierigen word het hart doorknaagd, door een inwendig vergif, waar
door alle zyne zappen aangestoken en bedorven zyn. - De wraakgierige, dien 't
smert, als hy zyne snoode opzetten mist, - vervolgt zynen evenmensch, - belaagt
zynen natuurgenoot, - sineed duizend snoode aanslagen, om den onschuldigen te
verdrukken, om zynen medeburger te schaden, waar hy kan, te benadelen. - Hy
woed rusteloos, om hem uit de Maatschappy te verbannen. - Dan, terwyl hy zyne
gevloekte maatregels neemt, staat hy vaak op den uitersten rand van het graf te
waggelen: - Op den uitersten rand van zyn verderf, waar in hy, neergestort, moet
verschynen voor een Regter, wel langmoedig en verdraagzaam - maar tevens
regtvaardig, die de werkers der ongeregtigheid vergeldt naar de snoodheid hunner
handelingen; - en den wraakzieken vervolger het gewigt zyner gramschap, op de
gevoeligste wyze, deet ontwaar worden; - terwyl hy regt doet, zonder aanneming
des persoons. - Hoe velen hebben myne ogen in 't verderf zien nederstorten, die
nu den loon al smaken van hunne liefdelooze bedryven, van hunne snoode
handelwys!
De Wellustige spilt zyne dagen in dartelheid, en wandelt daar henen op den
breden weg des verderfs. - Zyne vermaken volgen de een op de andere, en zonder
deze verkwynt hy in zich zelven. - Alles verveelt hem buiten wulpsche dartelheden,
en zonder deze weet hy niet, hoe hy den tyd schielyk genoeg zal doorbrengen. Hy
verdartelt zyn leven, die de verleidende aanzoeken der verlokkende wellusten gehoor
geeft, die luistert naar derzelver vleiende stem, en verleid word door de bedriegelyke
vertooningen harer bekoorlykheden. - Maar haastig gaan de wellustige dagen voorby,
ze verdwynen even als een ligte damp van de toppen der heuvelen, wanneer die
door de brandende Zonnestralen beschenen worden.
Dan, wat uitzinnigheid vervoert U, - wat beweegt U, gy wellustige, om uwe
Levensdagen zo schandelyk te verspillen, daar gy niet, dan met een koude rilling,
aan uw uiteinde denken kunt? - Is dit, ô dwaas, de bestemming van een redelyk
Wezen, de wulpsheid en dartelheid na te jagen - en uwen leeftyd te verkorten? De ogenblikken van weelde en ongebondenheid zyn U ontvloden, voor gy 'er aan
denkt, - en daar volgen vele verdrietige dagen, - dagen van smart, dagen van leed
- dagen van pyn en jammerklagten! - De wellustige word veelal het treurenswaardig
slagtoffer zyner dartele vermaken, en brengt zyne dagen ten einde in verdriet, in
jammer, en ellende. - Dan wie weet, hoe vele dartele wereldlingen maar weinige
levensdagen meer over hebben, en ziet, zy moeten de weield verlaten; de vermaken
en wellusten vaarwel zeggen. - Zy
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moeten van de wereld scheiden, en al derzelver volheid verlaten, voor euwig vaarwel
zeggen! - Wie weet hoe velen 'er op den rand van het graf, op de uiterste boord van
hun euwig verderf staan te dartelen, onbewust wat hun zo ogenbliklyk staat over te
komen, - onbewust dat 'er zo - zo ras een eind staat te komen aan hunner vermaken
- aan hunne losbandigheden, een eind - voor euwig een eind! - ô Dat gy het wist,
hoe zou U het hart slaan! - dat gy het wist, hoe gy hier maar weinige dagen, zoms
maar eenige uuren, mogelyk maar korte ogenblikken meer zyn zult! - Gy, die thans
nog zwemt in de ongebondenste wellusten! - dat gy het wist, hoe kort het maar
duuren zal, of gy zyt een roerloos lyk, - dat men van U zeggen zal: ‘daar ligt hy nu,
die zig baadde in alle ongebondenheden;’ - hoe zoudt gy van angst zidderen, en
uwen boezem van de doodsangst kloppen. - Dat men U in 't midden uwer vermaken
stuitte, op den schonder klopte, en zeide: ‘Gy zult morgen sterven!’ - hoe zou uw
boezem door eene benauwde doodvrees aangegrepen worden, in het midden uwer
vermaken! - Gewis, uw bloed stremde U in de aderen. De wereld werd U te klein dan zoud gy zien dat gy bedrogen waart, - maar helaas! - gy zoud het veel te laat
zien! - En wat uw lot wezen zou, beslis ik niet, gy zoud het ondervinden!
Al wat ik tot dus ver gezegd hebbe, zal gewis aan dezen en genen myner Natuur- aan dezen en genen myner Stad- en Landgenoten gebeuren. - Het bepaald stersuur
is voor ons allen wel onzeker, en even daarom, dat het onzeker is, kan ons de dood
overvallen, eer wy 'er aan denken. - Niets is ondertusschen zekerer, dan dat wy
allen moeten sterven; doch niets is 'er voor den mensch verborgener, dan de juiste
tyd wanneer. Er is noentans eenige berekening op ons sierven te maken. - Stel U
den langst gerekten leeftyd voor - rek dien uit tot negentig, tot honderd Jaren; - dan
hoe weinigen valt zulk een ouderdom te beurt! - lemand die vystig Jaren bereikt
heeft, kan de vaste berekening maken, van de grootste helft zyns levens bereids
agter den rug te hebben; dewyl het duizend tegen een is, dat hy niet sterft voor hy
nog vyftig Jaren beleeft. Maar de wellustige brengt zelden zyne dagen ter helft; dus
kan hy, als hy vyf en twintig jaren geleefd heeft, wel rekenen meer dan de helft zyner
levensdagen te hebben doorgebragt; en hoe vele zyn 'er die dezen trap van jaaren
niet bereiken. - Wel, ziet daar! dan kan de wellustige zeker staat maken, als hy vyf
en twintig Jaren bereikt heeft, dat hy ten allerlangsten nog zo vele Jaren voor handen
kan hebben: dog hoe onzeker is deze alleruitgestrektste rekening! - Ieder Jaar, ieder
maand, elke week, iedere dag, uur, ja ieder ogenblik kan de dood hem aanvallen,
en in den afgrond des verderfs storten!
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Daar dan deze dingen alzo zyn, vraag ik andermaal, wat staat U dan te doen? ô
mensch! Myne dierbare Natuur- en Landgenooten! wat behoort ons eerste, ons
voornaamste, werk te zyn? Dit, dat wy van ieder ogenblik, 't geen ons vergund word,
een goed, een nuttig, gebruik maken. Waarlyk, dit is eene edele bezigheid, die we
niet kunnen verzuimen, dan ten koste van ons eigen geluk. Ieder ogenblik, dat
verslonden word, is dierbaar - en moet by ons op een hoogen prys staan. Omtrent
onze goede voornemens mag geen dralen plaats grypen. - Een ogenblik uitstels
kan alles verydelen, om dat wy over een volgend geen beschikking hebben. - Wy
zyn van gene meester, dan alleen van dat, waar in wy ademen. - Hy die des morgens
uitstel neemt tot den avond, om zyn voornemen uit te voeren, kan zich dikwils
jammerlyk bedriegen. - Weet gy, ô mensch, wat de avond zal voortbrengen, wanneer
gy den morgenstond ziet aanlichten? - Hoe vaak word een blyde morgen vervangen
door eenen treurigen avond! - Des morgens is 'er wel eens gejuig, dat 'er des avonds
geween is. - Zo wisselvallig zyn alle ondermaansche dingen. - Zo wisselvallig is ons
leven, ô mensch! Overweegt dat by U zelven. - Werp uwe aandagt op uwe
Natuurgenooten. - Keer tot u zelven in. - Zyt opmerkzaam. - Vergader Wysheid uit
al het gebeurde. - Overweeg uwe bestemming. - Denk waar toe gy verordend zyt.
- Van uwen goeden Maker hebt gy vermogens ontvangen; - Welaan laat ze niet
euwig by U rusten: gy ontvong dezelve, om 'er een goed een nuttig gebruik van te
maken. - Met uwe Natuurgenooten, met uwe Staden Landgenooten staat gy in de
nauwste betrekking. - Verlies dit nimmer uit het oog: - beschouw uwe verpligting
omtrent anderen, uwe verpligting omtrent uwen Evenmensch. - Gy hebt behoeften,
welke gy gaarne vervult ziet: maar uw Evenmensch heeft dezelve ook, en die maakt
op uwe hulp, even als gy op de hunne, dezelfde aanspiaak. - Leer dan hier uit uwe
verpligting, en vorder even van U het zelfde, dat gy van anderen eischt. - Maar voor
alle dingen moet gy leeren uwe verpligting kennen, welke gy aan uwen Maker, aan
uwen Onderhouder, aan uwen genadigen Weldoener, verschuldigd zyt. - Gy moet
ook de verpligting aan U zelven leeren kennen, ten einde U in de wereld een gerust,
een uitgerekt leven te mogen kunnen belooven, en zonder ziddering aan eene
Euwigheid te denken, om dezelven met eenen rustigen en blymoedigen geest te
kunnen instappen.
Dan dewyl deze Stof eene nadere en uitgebreidere overweging dubbel waardig
is, en een te ruimen veld opent, om 'er thans in te treden, zo zal ik myne
overdenkingen deswegens tot eene nadere gelegenheid uitstellen, om die, zo God
wil en ik leve, dan, als een vervolg op deze bespiegelingen, voor te dragen
C. V.D. G.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

313

Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Het verband tusschen het geloof in de Godlyke zending van
Christus, en dat van Moses en de propheeten, aangetoond.
(Uit het Engelsch.)
Op de veronderstelde mogelykheid, dat de Geschiedenissen, in de Schriften des
Ouden Verbonds verhaald, eenigen zo onwaarschynlyk, en de Wonderwerken zo
ongeloof baar voorkomen, dat de Joodsche Wetgeever MOSES, huns agtens, niet
meer eene Godlyke Zending hadt, dan LYCURGUS of ZOROASTER, heeft men als een
Vraagstuk in 't midden gebragt: ‘of het noodzaaklyk is, dat Lieden, met deeze
begrippen vervuld, Ongeloovigen moesten weezen in JESUS CHRISTUS?’
Hoe verre het mogelyk is het Geloof in de Godlyke Zending van MOSES, en in de
Godlyke Inblaazing der Propheeten, af te scheiden van 't Geloof in 't Christendom;
hoe verre het mogelyk is, voor den zelfden Persoon, het eerste te verwerpen, en
het laatste vast te houden? behoeft hier niet nagespoord, noch betwist te worden;
want dat de Mensch bekwaam is tot het begaan van verbaazende
onbestaanbaarheden, en buitenspoorigheden, zo in bespiegeling, als in gedrag,
kan men gereedlyk toestaan. Ontelbaare bewysstukken toonen zulks in eene maate,
grooter dan wy, waarschynlyk, of zelfs mogelyk, zouden agten. De vraag, naar het
my toeschynt, komt hier op neder, of het eene natuurlyke en bestaanbaare zaak
zy, de Godlyke Zending van CHRISTUS te erkennen, en die van MOSES te verwerpen;
en of het laatste, als men 't aan den toetsteen der menschlyke bedryven strykt,
bestaanbaar is met het eerste; overeenkomstig met de beginzels op welke wy in
CHRISTUS gelooven; en zamenstemmende met de gevoelens en verpligtingen, welke
dat Geloof medebrengt?
Het kan niet gelochend worden, door hun, die dit noodzaaklyk verband in twyfel
trekken, dat 'er, in de Schriften, door de Christenen voor Godlyk erkend,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

314
plaatzen voorkomen, die uitdruklyk spreeken van 't Geloof in de Wonderwerken des
Ouden Verbonds, en in de Godlyke Zending van MOSES, als omhelsd door CHRISTUS
en de Apostelen; en dat het Volks gevoelen aan die zyde was. 't Eenige, 't welk zy,
derhalven, kunnen veronderstellen is, dat niet vereischt wierd, dat CHRISTUS of zyne
Apostelen eenig berigt hadden wegens de Zending van MOSES, meer dan hunne
Landsgenooten; en dat zy, overzulks, natuurlyk met het Volksgevoelen instemden.
- Dan laat ons de zaak van nader by bezien.
Meer dan vyshonderd Texten zyn 'er, waar in de Schryvers van het Nieuwe
Testament, plaatzen van die der Schryveren des Ouden Testaments, aanhaalen,
en daar uit bewyzen ontleenen; en de getuigenissen der eersten voor het Godlyk
Gezag der laatsten, zyn zo klaar en sterk, als men met megelykheid kan verlangen.
Laaten wy ons op deeze getuigenissen beroepen, en dan zal de vraag weezen, of
ze kunnen gewraakt en verworpen worden, bestaanbaar met het Geloof in het
Godlyk Gezag van die ze overleveren? - bestaanbaar met de gevoelens van eerbied
en onderwerping toegekend aan hunne Characters, en wezenlyk aan hun
verschuldigd?
Opmerkelyk is de staatlyke verklaaring, in welke CHRISTUS spreekt van de
betrekking, welke zyne eigene Zending en Ampt hadt tot MOSES en de Propheeten;
in dezelve drukt hy zyn eerbied voor beiden uit, en de agting voor hun, als Mannen
die van GODS wegen spraken: Meent niet dat ik gekomen ben om de Het en de
Propheeten te ontbinnden, ik ben niet gekomen om ze te ontbinden; maar te
vervullen, of te volmaaken, MATTH. V: 18. - Opmerkelyk is de wyze op welke CHRISTUS
zyne eigene Godlyke Zending met de van MOSES verbonden heeft, in een der
uitvoerigste en sterkste gesprekken, welke hy ooit met de Jooden hieldt, wegens
zyne eigene eischen op eene Hemelsche Zending. Onderzoekt de Schriften: want
in dezelve meent gy het eeuwige leeven te hebben, en die zyn het die van my
getuigen. - Meent niet dat ik u verklaagen zal by den Vader, die u verklaagt is MOSES,
op welke gy gehoopt hebt; want indien gy MOSES geloosde, zo zoudt gy my gelooven:
want hy heeft van my geschreeven: maar zo gy zyne Schriften met gelooft, hoe zult
gy myne Woorden gelooven? JOANNES V: 39. 45. 46. 47. - Opmerkelyk is het
getuigenis door CHRISTUS, in den persoon
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van ABRAHAM, aan MOSES en de Propheeten gegeeven. Zy hebben MOSES en de
Propheeten, dat zy die hooren; indien zy MOSES en de Propheeten niet hooren, zo
zullen zy ook, al ware het dat iemand uit den doode opstondt, zich niet laaten
gezeggen, LUK. XVI: 29. 31. - Opmerkelyk was de blykbaarheid, wegens de
afhangelykheid des Christendoms van den Joodschen Godsdienst, zo luisterryk ten
toon gespreid by de Verheerlyking op den Berg, waar zich MOSES en ELIAS vertoonden
met CHRISTUS spreekende, MATTH. XVII: 3. Opmerkelyk was de wettiging geschonken
aan het Volksbegrip wegens de Zending van MOSES en de Propheeten, en aan het
verband waar in de Christenheid daar mede stondt, en het gesprek, 't welk CHRISTUS
hieldt met zyne jongeren, die naa zyne Opstanding na Emmaus gingen, wanneer
hy hun te gemoet voerde. ô, Onverstandige en traage van harten om te gelooven
al 't geen de Propheeten gesprooken hebben. Moest de CHRISTUS niet alle deeze
dingen lyden, en alzo in zyne Heerlykheid ingaan? En begonnen hebbende van
MOSES en de Propheeten, leide hy hun uit in alle de Schristen, 't geen van hem
geschreeven was, LUK. XXIV: 25, 26, 27.
Mogen wy, alle deeze plaatzen overweegende, niet vraagen, is dit de Taal, is dit
het gedrag van iemand, die alleen zich hieldt aan het heerschend Volksbegrip? Is
het niet veeleer de Taal en het Gedrag van iemand, die wist wat hy bevestigde, die,
in verband met de verlichting, welke hy hadt wegens zyne eigene eischen,
onderrichting ontvangen hadt wegens de Zending van MOSES en de Propheeten,
veel verder gaande dan de denkbeelden, welke zyne Landsgenooten, of zelfs de
Apostelen, toen bezaten - onderrigting, niet van de valschheid hunner eischen, maar
van het Godlyk Gezag op 't welk zy spraken, en van het uitgestrekte, afgelegene
en verhevene oogmerk van 't geen zy voorstelden?
In de Brieven der Apostelen, ontmoet men eene geduurige overwyzing tot den
staat der dingen vóór de Prediking van het Euangelie; van deezen wordt steeds
gesprooken als van GOD herkomstig, als door GOD bestuurd, en als derzelver
vervulling in CHRISTUS bekomende. Van de Schristen des Ouden Verbonds spreeken
zy als de Woorden Gods; en als Schriften geschikt om den Leezer wys te maaken
tot zaligheid. De Jooden komen 'er in voor als een hoogst begunstigd Volk,
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dat de Aanneeming tot kinderen, de Heerlykheid, de Verbonden, de Wetgeeving,
den Dienst van GOD, en de Beloftenissen hadt. Wyders wordt de Wet een
Tugtmeester tot op CHRISTUS geheeten; en dezelfde GOD, die, in deeze laatste dagen,
tot ons gesprooken heeft door zynen Zoon, wordt gezegd, voortyds, veelmaal, en
op veelerlei wyze tot de Vaderen gesprooken te hebben door de Propheeten; en
uitdruklyk luidt de verklaaring, dat de Prophetie oudtyds niet kwam door den wil van
een mensch; maar dat de heilige Mannen Gods, door den Heiligen Geest gedreeven,
ze gesprooken hebben. Zie ROM. IX: 4. GAL. III: 24. HEB. I: 1. 2 PET. I: 21.
Wanneer men deeze Getuigenissen voor het Godlyk Gezag van MOSES en de
Propheeten, door CHRISTUS en de Apostelen gegeeven, overweegt, hoe
onbestaanbaar, ja, ik mag vry zeggen - hoe oneerbiedig is dan niet, de waarheid
van hunne eischen, als uit GODS naam spreekende, te erkennen, en nogthans, in
dat geval, hunne getuigenissen te verwerpen! Indien zy hierin geen geloof verdienen,
moeten zy onder eene grove en bestendige begogeling geleesd hebben; hunne
redenkavelingen waren niet alleen onbehoedzaam uitgedrukt, of zonder wettige
gevolgtrekkingen; maar zy steunden op valsche beginzelen; zy leidden tot dwaaling,
en stonden het gezag ten d enste van eene bedriegery, die eeuwen lang het
Joodsche Volk misleid en verblind hadt; - Wie schrikt niet voor dusdanige
veronderstellingen! - En, indien MOSES niet meer een Godlyke Zending hadt dan
LYCURGUS of ZOROASTER, indien de Prophetie voortkwam van den wil eens Menschen,
dan waren MOSES en de Propheeten Bedriegers en Misleiders des Volks: want het
kan niet geloehend worden, dat zy niet in hun eigen Naam spraken, maar in den
Naam van GOD, en maakten eisch op eene Godlyke Zending.
Wanneer men nu begrypt, dat de Opstanding van CHRISTUS uit den dooden, op
zichzelven alleen genoeg is om de waarheid zyner Leere te bewyzen, kan men dan
veronderstellen, dat CHRISTUS, die een Godlyke Zending hadt, die zich deswegen
op zyne Wonderwerken beriep, (als byzonder in het Vyfde Hoofdstuk van JOANNES
Euangelie,) door GOD, den GOD der Waarheid, zou toegelaaten worden, om de
baarblyklykheden zyner eigene Zendinge te verdonkeren, door de twyfelagtige
eischen van eenen anderen: ja, dat hy onderhevig
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bleef, aan eene Volksdwaaling van zo veel aanbelangs als het ongegrond geloof
in de Godlyke Zending van MOSES en de Propheeten zou weezen; dat hy dit op de
gemoederen zyner Jongeren dieper indrukte door zyne gesprekken naa zyne
Verryzenis? of dat hy eenig gewigt voor zyne eischen ontleende uit de verklaaringen
van eenen Bedrieger, en zyne wettiging gaf aan Characters die de wereld bedroogen
hadden?
Naar gelange de uitmuntenheid van CHRISTUS eigene Leer en Character derzelver
eigene aanpryzing medebragten; naar gelange zyne Wonderwerken, en byzonder
zyne Opstanding, in zichzelven overtuigende blyken waren van zyn Godlyk Gezag,
wordt de reeds groote onwaarschynlykheid, dat hy zich bediend zou hebben van
een heerschend Volksbegrip, gegrond op valschheid, en eene valschheid van de
snoodste natuur, nog zeer vermeerderd; en het gevaar hiervan voor de algemeene
zaak der waarheid vergroot, naardemaal het Volksbegrip min noodzaaklyk was tot
steun van zyne zaak, en 't zelve, door 't gebruik daar van gemaakt, eene nieuwe
en allerbyzonderste versterking ontving. Deeze zelfde redenkaveling geldt ook ten
opzigte van de Apostelen onzes Heeren.
Men neeme hierby nog in overweeging, dat onze Godlyke Meester vry en gestreng
was in de beschuldigingen tegen de Schriftgeleerden en Phariseen, wegens het
bederven van MOSES Godsdienst, door het inmengen van hunne eigene
Bygeloovigheden en Overleveringen; deeze zag hy, en bestrafte hy als een Propheet.
Kan men nu in het begrip vallen, dat, indien hy een Godlyke aandrift gevoelde, om
de verdorvenheden van eenen valschen Godsdienst te bestraffen, hy geene kennis
zou gehad hebben wegens de valschheid van dien Godsdienst zelve, en een last
om die ten toon te stellen? Dit was, als dan, het groot het oorspronglyk kwaad.
De wyze ook waar op CHRISTUS en de Apostelen spreeken van MOSES en de
Propheeten, verschilt zeer veel van de taal, die men moet toestaan dat zy zomtyds
gebruiken omtrent andere onderwerpen, en die aanduidt dat zy deswegens geen
byzonderen last ontvangen hadden, en zich waarschynlyk overeenkomstig met de
Volksbegrippen uitdrukten. Hun taal, in die
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gevallen, als byzonder in die der Bezetenen of Demonische Menschen, betreft enkel
iets bykomends, en is eene beschryving van het schynbaar voorkomen der dingen,
en raakt in geenen deele de waarheid en geloofwaardigheid van de uitgedrukte
verrigting. Maar hunne getuigenissen, wegens MOSES en de Propheeten, maaken
weezenlyke gedeelten uit van hunne gesprekken; ja het eigenst onderwerp waar
over zy handelen; zyn van het uiterste gewigt ten opzigte van het bewys door hun
aangevoerd. In het eerste geval betreft de Volkstaal, door hun gebruikt, alleen de
wyze of de verborgene oorzaak van eene gebeurtenis: in het laatste geval is de
geheele waarheid en de gebeurtenis zelve daar in betrokken.
Ik moet hier nog byvoegen, dat, wanneer men het Godlyk Gezag van MOSES en
de Propheeten toestaat, en dat de Christlyke Godsdienst op den Joodschen steunt,
zulks eer op den eerstgemelden te rugkaatst, als de groote uitkomst van alle de
Godlyke Bedeelingen, in de voorgaande Eeuwen der Wereld. Uit de beschouwing
van alle, als vormende één groot en weldaadig Plan, welks deelen wonder
zamenstemmen om de Menschlyke Natuur tot de hoogste volmaaktheid, waar voor
dezelve vatbaar is, op te voeren, ontstaat een treffende blykbaarheid voor het Godlyk
Gezag van den Joodschen en Christlyken Godsdienst.
Met één woord, een Christen, (kunnen wy ons zodanig een voorstellen?) die de
Mosaische Openbaaring verwerpt, moet begrypen dat CHRISTUS in de eerste, en de
Apostelen in de tweede, plaatze, in eene zeer groote dwaaling verkeerden, en, dat
zy, by mangel aan eene meerdere ontdekking, dan hunne Landsgenooten bezaten,
de sterkste getuigenissen gaven aan valschheid en bedrog. Wie nu kan zulke
bevattingen overeenbrengen met het Geloof in de Godlyke Zending van CHRISTUS?
Hoe zeer zouden zy strekken tot verzwakking van zyn Gezag? Hoe zeer dien eerbied
en onderwerping, welke het Geloof in hem voorschryft, ondermynen?
Myns oordeels is eene aanmerking, door PRIESTLEY onlangs bygebragt ten opzigte
van de Ebioniten, hier toepasselyk, ‘Onzes Zaligmaakers erkentenis van het
Gezag des Ouden Verbonds is zo uitdruklyk, dat ik
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niet gereedlyk kan gelooven dat eenige Christenen, 't gezag van CHRISTUS
(*)
erkennende, zouden verwerpen, 't geen hy omhelst .’

Aanmerkingen, waarneemingen, en geneeswyze van een byzonder
zoort van kinderziekte.
MYNE HEEREN!

‘Daar ik in myne veeljaarige practyk dikwerf ondervonden heb, dat de ettermaaking
by zommige lyders in de Kinderziekte zeer bezwaarlyk geschied, en niet zelden met
verschrikkelyke toevallen vergezeld gaat, welke zomtyds door den dood gevolgd
worden; en men echter, wanneer de omstandigheden van dien aart zyn, zo als ik
dezelve beschryven zal, door een gering, schoon geen nieuw middel, het een en
ander kan voorkomen, zo oordeelde ik het niet ongepast, daar deeze Ziekte thans
in zommige plaatzen van ons Vaderland grasseerd, U Ed. deeze myne Aanmerkingen
en Waarneemingen toe te zenden, met verzoek dezelve een plaatste in U Ed. geacht
Maandwerk te vergunnen. Hier mede’
M.D.
.... Juny 1790.
De ondervinding leert ons, dat by znigende, by jonge en vette, kinderen, als mede
by bloedryke bejaarde persoonen, doorgaans het grootste aantal en teffens de met
ettergevulde pokjes meest plaats vinden. De reden hier van is zeker geene andere,
dan dat, in zulke voorwerpen, de stusse, tot de etter noodzaaklyk, in de grootste
hoeveelheid voorhanden is. Wy vinden daarentegen, dat by schraale, magere,
bejaarde persoonen, by zoortgelyke kinderen, en by zuigelingen, die te weinig of te
dun zog tot haar voedzel krygen, het tegendeel gebenrt; de rede daarvan is uit het
gezegde blykbaar.
Wy zien zeer dikwyls, dat de uitbotting der pokjes zeer gemakkelyk geschied, dog
dat de puistjes vlak blyven, zich niet ophessen, en na verloop van een a twee dagen,
voor het grootste gedeelte, met putjes invallen en

(*)

PRIESTLEY's History of early Opinions concerning JESUS CHRIST. Vol. III. p. 218.
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droog worden, waar door dan de lyder in het uiterste gevaar van stuipen, geweldige
loopen, en andere zwaare toevallen geraakt, en niet zelden het doodelyke slagtoffer
deezer ziekte word. Men schryft zulks, en niet zonder rede, aan gebrek der nodige
Etterkoorts, toe, dog men gebruikt dan zomtyds, hoewel zeer verkeerd, om de stof
te willen verbeteren, het bederf voor te komen, en dus de toevallen weg te neemen,
de Calomel, Braakwynsteen, Koortsbast of diergelyke; daar ondertusschen door de
Natuur geheel andere middelen aangewezen worden; te weeten dezulke, welke de
etterstoffe en etterkoorts bevorderen, naamlyk voedzaam en overvloedig zog, melk,
vleeschnat, vleesch, en, by eene te groote verslapping of flaauwten, een goeden
teug wyn; eene handelwyze die men by de inënting met goed gevolg gewoon is te
bezigen.
De verschynzels welke deezen toestand vooraf gaan, zyn gewoonlyk deeze, eene
zeer aanmerkelyke neerslagtigheid, droefgeestigheid, veelal huilen, ook zelfs in den
slaap, ruisching der ooren, roode loopende oogen, de ontlasting van wateragtig en
scherp snot, overvloedig dog zeer dun, speekzel, geen of weinig dorst, maar
gewoonlyk een zeer goede eetlust; de huid is droog, en de uitwaasseming weinig
of geheel niets. Een gedeelte deezer verschynzelen blyft na de uitbotting aanhouden,
zommige zelfs, als het loopen der neus en oogen, vermeerderen nog, de puisjes
zyn klein, bleek, rood, vlak, en met een geringen of wel geheel geenen ontstoken
rand voorzien, in dezelve vind men geen andere dan een zeer kleine hoeveelheid
wateragtige stoffe, die door de van dag tot dag vermeerderende prikkeling en
geweldige jeukte, haare groote scherpte te kennen geeft. Tot geluk des lyders neemt
zomtyds de ontlasting des speekzels zodanig toe, dat het eene volkomene kwyling
word, waar by zig dan nog wel eens eene sterke doorloop voegt: beide deeze
middelen worden door de Natuur gebezigd tot uitwerping van die stoffe, die, langs
de gewoone wegen, geen uitgang had kunnen vinden; doch deeze geneezing
behoort onder die Classe, welke maar zeldzaam voorkomt, en daar men geene
zekere rekening op durst maaken. In de meeste gevallen, wanneer de etterkoorts
weg blyst, droogen de puisjes in drie a vier dagen geheel op, worden van tyd tot tyd
zwart, en met
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eene algemeene versterving der huid begint de doodelyke afloop deezer ziekte zich
te openbaaren.
Alle de overige toevallen, van verstoppingen, stof verplaatzingen, byzondere
ontsteekingen, verzweeringen en diergelyke, welke nu en dan dit zoort van
Kinderziekte vergezellen, te willen beschryven, zoude my in een al te wyd veld doen
treeden: ik meen genoeg gezegd te hebben, om dit zoort van Kinderpokjes duidelyk
genoeg van alle andere zoorten te kunnen onderkennen.
Tot de Geneeswyze behoort, dat men in de eerste plaats op de alsdan
grasseerende Kinderziekte agt geeve, of dezelve van de gemelde zoort zy dan niet;
vervolgens op het Jaarsaisoen, lugtsgestel, en de meest heerschende winden; en
eindelyk, op het lichaamsgestel des lyders en zyne te voren gehoudene leefwyze;
leveren deeze alle, of het grootste gedeelte derzelve, genoegzaame bewyzen op,
dat men een algemeenen overvloed van dunne en scherpe vochten in het lichaam
des lyders veronderstellen kan; zo volgt daar uit, dat men zich voor alle ontlastende
of verzwakkende middelen, als purgeer- braak- en zweetdryvende middelen dient
te wagten; blaartrekkende middelen kunnen zomtyds echter nog van dienst zyn.
Dat men daartegen aan den lyder, by welken men uit de voorkomende verschynzelen
de Kinderziekte verwagt, alleen goed, gezond, voedzel, vooral uit het dierenryk
genomen, en wel vleesch of vleeschnat, dog by kleine giften teffens, toediene, en
hem by eene maatige beweeging in de open lugt, mits die niet al te koud, heet of
schraal zy, zo veel doenlyk door een aangenaame tydkorting in een goed humeur
tragte te houden.
Kort voor, of by, de uitbotting, voege men hier nog by het gebruik van een maatig
glaasje zeer goeden wyn, en, daar het hier vooral op aankomt, men laate hem
daaglyks ten minsten een a twee uuren van een warm bad gebruik maaken, liefst
zyn geheel lichaam, zo dit niet gevoeglyk kan geschieden, dan ten minsten de
beenen, terwyl men, door middel van spongien in het warme vogt, tot het bad gebruikt
wordende, nat gemaakt, de gansche oppervlakte der huid bevogtige. Tot het bad
is het best vleesch, of pensnat te verkiezen, by gebrek van dien, zoete melk, of
anders een afkookzel van tarwe zemelen.
Men gaa met deeze handelwyze zo lange voort, tot 'er eene genoegzaame
hoeveelheid etterstoffe in de puistjes ge-
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komen is, wanneer men vervolgens den lyder op de gewoone manier behandelt.
Het zoude my niet moeielyk vallen het nut der voorschreeve behandeling door
een aantal eigen Waarneemingen te bevestigen; dog ik oordeel zulks niet nodig te
zyn, daar de theoretische waarheid voor de gelukkige uitkomst tot een genoegzaame
waarborg dienen kan; alleen kan ik niet voorby gaan te melden, dat ik een en
andermaal ondervonden heb, dat de Negers en Mistisen door dit zoort van
Kinderziekte het meest aangetast worden, en dat het ten uitersten moeielyk is hun
op eene andere wyze de Kinderpokjes door de huid te voorschyn te doen komen,
en met de vereischte etterstoffe te vervullen.

Bericht, hoe men eetbaare champignons in den winter kan
aanteelen.
MYNE HEEREN!

In het IVde Deel, pag. 381, van het Mengelwerk uws Maandwerks geleezen
hebbende, een Uittrekzel van eene Verhandeling van den Heer MEDICUS - met de
Aantekening van den Heere REYNIER over de Champignons, of Paddestoelen, - zal
het misschien voor eenige uwer Leezeren, die zich in dien tak der Natuurkunde
oeffenen, niet onaangenaam zyn, om hun mede te deelen, eene manier, hoe men
eetbaare Champignons kan aanteelen. Ik doe dit te meer, om dat ik verzekerd ben,
dat deeze aanteeling niet zo algemeen bekend is. Ook zal 't misschien aan eenige
stellingen, die de Heer MEDICUS uit zyne Waarneemingen en Proeven getrokken
heeft, eenig nader licht byzetten.
Ik laate het dan aan uwe kenze, of gy zult goedvinden dit berigt te plaatzen. Waar
mede de eer hebbe my te tekenen
MYNE HEEREN!
Uw Wel Ed. bestendige Leezer
FREDERIK WILLEM KRAMOSZER. Tuinman by den Wel Ed. Gestrengen Heer H.L.
WYCHGEL, Heere van Lellens.
Lellens in Groningerland, den 2 April 1790.
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Men verzamelt, in de Zomer-maanden, een party versche Paardemest, die noch
niet verbroeid is, dezelve spreid men alle dagen dun in de open lucht, op een plaats
waar de Zonnestraalen niet te veel komen; des avonds brengt men haar telkens
weer onder dak, op een drooge plaats in kleine hoopjes, zo dat ze nimmer aan 't
broeijen raakt. Ook moet 'er zorgvuldig op gepast worden, dat 'er geen regen of
daauw op valt: met dit droogen houd men zo lang aan, tot dat dezelve been droog
geworden is. Vervolgens bewaart men deeze droog gemaakte mest op een drooge
plaats tot den Herfst toe, dan brengt men dezelve, wat fyn gemaakt, in een Stookkas,
in een houten bak daar toe vervaardigd; groot na evenredigheid der mest die men
heeft. Men kan voorschreven bak plaatzen onder de stellagie op welke de gewassen
staan, vermits geen Zon daar toe vereischt word; men doet 'er een paar vingerbreed
fyne zandige aarde over heen dekken, in 't eerst met zeer maatig vogt, tot dat de
mest aan 't schimmelen komt, waar uit eindelyk de Champignons voortkomen, zo
dat men alle morgens de vlakte des baks met Champignons bedekt ziet, welke men
dan telkens wegneemt om voor andere weer plaats te maaken. Als de Champignons
opkomen, dan moet men de aarde wat vogtiger houden.

Voorspellende tekens van het weer.
(Ontleend uit, A short Dissertation on the Barometer and Thermometer &c. by
GEORGE ADAMS, Mathematical Instrument-maker to his Majesty.)
Nauwlyks is 'er een onderwerp by 't welk het Menschdom voelt dat het meer
belangs heeft, dan by 't Weer, de gesteldheid van de Lugt, en den invloed van Wind
en Regen: zulks blykt onlochenbaar uit de enkele Waarneeming, dat dit steeds een
voornaam stuk hunner gesprekken uitmaakt. De Reiziger zoekt zyn reis naar 't Weer
te neemen, en de Landbouwer zyn arbeid daar volgens te schikken; uit het Weer
ontstaat overvloed of schaarsheid, en Millioenen worden door 't zelve met de
noodwendigheden des leevens beschonken.
Niet tegenstaande de aangelegenheid der Weerkennisse, is onze daadelyke
kunde van de gesteltenisse des Damp-
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krings met veel onzekerheids omgeeven, en, in verscheide opzigten, met duisternis
omwonden: dan genoeg is ons reeds bekend, om ons in staat te stellen tot het
ontwyken van gevaar, en het vermyden van ongemak. - De Bespiegelende Wysgeer
beschouwt met vermaak de veranderingen in het Weer, veranderingen, die den
geest bezig houden met eenige der verwonderlykste werkingen van de Natuur, alle
met eene oneindige verscheidenheid werkende ten beste van de Wereld en haare
Inwoonderen.
Onder veele andere aanmerkingen, strekkende om den Hoogmoed te vernederen,
en trotsheid te fnuiken, is 'er misschien geen treffender, dan de bedenking dat de
schitterendste verrigtingen der Stervelingen zeldzaam de nutste zyn; maar, in
tegendeel, menigmaal grooter ondienst doen aan het tegenwoordige Geslacht,
terwyl de schadelyke invloed zich tot de volgende uitstrekt; deeze nogthans worden
bewonderd: terwyl de nederige arbeid der zodanigen, waar door de Weetenschap
bevorderd, en de Beschaaving, by trappen, verspreid wordt, ten voorwerp van
versmaading strekt by den Slaaf der Eerzugt en den Man van Vernuft.
't Is, egter, alleen door eene geduurige waarneeming, en geduldige naspooring
van de Gesteltenis der Lugt, van de veranderingen in het gewigt des Dampskrings,
van eene geregelde Historie der Winden, van den Regen, en de verwisselingen van
Hette en Koude, dat wy ooit kunnen verwagten het verband te ontdekken van deeze
verschynzelen in den Dampkring, welke thans ons zonder zamenhang en zonder
orde voorkomen. Verrykt met deeze wel gedaane waarneemingen, zouden wy
misschien in staat weezen om den loop des Weers te volgen, de veranderingen in
't zelve te voorzeggen, met zo veel zekerheids, als wy tegenwoordig die van de
Lichaamen der Planeeten voorweeten.
Indien ieder een, die voorzien is van Werktuigen tot het waarneemen des Weers
geschikt, eene dagelyksche aantekening wilde houden, van den staat, en daar aan
beantwoordende Verschynzelen, des Dampkrings, en den uitslag zyner
Waarneemingen aan het Gemeen mededeelen, hy zou meer tot bevordering van
deezen tak der Weetenschap toebrengen, dan hy zich, in den eersten opslag, zou
verbeelden. - Terwyl hy zich zelven vermaakte, en alleen zyne nieuwsgierigheid
voldeedt,
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zou hy kennis bevorderen, en waarschynlyk der Naakomelingschappe voordeel
bezorgen. - Dat eene zich voordoende onwaarschynlykheid, van wel te zullen
slaagen, niemand van deeze onderneeming afschrikke. Hy bedenke dat de
Weetenschap met traage, en allengskens vorderende stappen voorwaards treedt;
dat derzelver voortgang afhangt van de beschaaving des Verstands, het wegweeren
van Hinderpaalen, en de poogingen van byzondere Persoonen; dat het
tegenwoordige altoos zwanger gaat van het toekomende, doch dat het verband,
tusschen die beiden, alleen kan gevonden worden door het toebrengen van
langduurige aandagt, en naarstige Waarneeming.
Weerkundige Verschynzels hangen, gelyk alle de aanhoudende beweegingen
der Wereld, af van den omloop der stoffe. In dit geval wordt dezelve volbragt door
de verandering van Water in eene nieuwe gedaante, en het wederbaaren van 't
zelve in de oude. Het klimt van de Aarde op in de gedaante van eene dunne,
onzigtbaare, en uitgebreide damp in de Lugt, als een ontbindende stoffe, geheel
ontbonden; in deezen staat voor eenigen tyd opgehouden zynde, wordt het
naderhand verdikt in nevel en wolken, en valt in druppen zamengevloeid neder, en
keert, in die gedaante, weder tot de plaats vanwaar het kwam, om op zyn beurt
weder uit te waassemen, en dien omloop te herhaalen.
De staat van den Dampkring is blootgesteld aan, en wordt gewyzigd, door den
invloed van de veranderingen in deszelfs digtheid of gewigt, door de veelvuldigheid
der wateragtige deelen of de vogtigheid, door de helderheid of de onzigtbaarheid
der wateragtige deelen, door de zigtbaare verzameling van dezelve in wolken, door
derzelver nederstorting in regendruppelen, door den wind, door de werking der
electriciteit, als mede van hette en koude.
Geen gedeelte van de Weerkunde is 'er, by 't welke 't Menschdom meer belang
heeft, dan by de voorspellingen welke dezelve oplevert van de Weersveranderingen.
De bespiegeling daarvan alleen houdt de aandagt gaande, door ons te bezielen
met de hoope, om, door dit middel, de kennis der Weervoorspellingen tot eene
meerdere volkomenheid te brengen.
Verre het grootste gedeelte der geenen, die Werktuigen ter Weerwaarneeminge
geschikt koopen, doen zulks niet
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zo zeer om den daadlyken staat des Weers te ontdekken, dan wel om de
Veranderingen van 't zelve te voorzien. Deeze Weetenschap is, nogthans, zeer
onvolkomen: want het is slegts weinige jaaren geleden, dat men eenen aanvang
gemaakt heeft om Waarneemingen te doen op de Veranderingen van het Weer; en
dat de voortgang in dezelve spoedig en gelukkig geweest hebbe, kunnen wy zien
uit de Werken van DE LUC, DE SAUSSURE, JONES, MARSHALL, KIRWAN, en VAN SWINDEN.
Maar deeze Waarneemingen zullen by de Naakomelingschap nog grooter waarde
krygen; want wy kunnen nauwlyks hoopen om in onzen leeftyd een genoegzaam
aantal van dezelve te krygen, om 'er eene algemeene en volkomene Theorie uit op
te maaken.
Om dit einde te bereiken, zal het noodig weezen de Waarneemingen op eene zo
groote menigte van tekenen als mogelyk is te vermenigvuldigen; want het is alleen
door derzelver zamenvoeging en overeenstemming, dat wy kunnen verwagten de
onzekerheid weg te neemen, die onafscheidelyk is van ieder op zich zelve. Dus is
de Barometer niet altoos een zeker teken, en mag hetzelfde gezegd worden van
den Thermometer, den Hygrometer, en de werking der Winden. Doch, indien zy alle
zamenloopen, doet 'er zich weinig gevaar op van bedroogen te zullen worden, en
zou dit gevaar nog minder weezen, indien wy by deeze andere tekens voegden,
welke gemaklyk vallen waar te neemen, en die, door dezelver vereeniging, onze
voorzegging eene grootere maat van zekerheid zouden byzetten.
Geen Teken, noch eenig Waarneemend Werktuig, moet derhalven verwaarloosd
worden, 't zy uit een zugt tot denkbeeldige volmaaktheid, of vreeze van
onnanwkeurigheid. Dus heeft men door den Hygrometer, schoon tot nog een zeer
onvolkomen Werktuig, nogthans reeds eenige tekens uit de aanwyzingen verkreegen,
en mag men 'er met reden meer verwagten. Zelfs de woorden Zeer Droog, Zeer
Vogtig, Middelmaatig Droog, Middelmaatig Vogtig, hoewel van eene zeer onbepaalde
betekenisse, kunnen veel lichts over den staat des Dampkrings verspreiden.
't Is noodig, dat de Waarneemer in een nauwkeurig verslag treede van de
onderscheide gesteldheden des Uitspanzels en der Wolken, als de helderheid der
Lugt, de Dauw, de hoogte, de gedaante, de schikking, de
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kleur, de dikheid der Wolken: dingen die men met gemak kan waarneemen, en
zonder veel omslags beschryven; niets meer is 'er toe noodig, dan dat men de
uitgestrektheid onzer Weerwaarneemkundige Tafelen vergroote.
Daar is een Verschynzel, waar op men niet genoegzaam gelet heeft, naamlyk,
de Golvende beweeging der Lugt, welke aan den gang gehouden wordt door de
hette der Zonne. Wat de Zon, geduurende de hette van den dag van de Aarde
optrekt, wordt in den Dampkring opgehouden door deszelfs hette, en de beweeging,
of de uitgestrekte golving der Lugt. Deeze beweeging is menigmaal zigtbaar voor
het bloote oog; maar, in een sterk vergrootenden Telescoop, zeer onderscheiden
merkbaar; alle de voorwerpen vertoonen zich in eene geweldige beweeging, en de
lyn van den zigtbaaren Horizon, die klaar en wel onderscheiden behoorde te zyn,
wordt bewoogen als de koornairen op het veld, of de oppervlakte van de zee in een
storm. Zo lang deeze Beweeging aanhoudt, blyven de dampen in de Lugt hangen;
maar wanneer dezelve bedaart, en de Zon ondergaat, worden zy verdikt, en vallen
op de Aarde, 's nagts als Dauw neder.
In den tegenwoordigen staat, waar in dit gedeelte der Weetenschap zich bevindt,
terwyl wy van veele Verschynzels nog onkundig zyn, en nog minder van derzelver
oorzaaken weeten, zullen wy bevinden, dat algemeene Regels dikwyls missen; en
de byzondere Regels zullen, als men niet veel omzigtigheids gebruikt, blyken,
bronnen van dwaaling te weezen. Onder de verscheidene middelen ter
Weervoorspelling gebezigd, is de Barometer, buiten tegenspraak, een van de beste,
en in deeze zo wel als in andere opzigten, een der hoogstschatbaare Uitvindingen,
ter bevordering van de Natuurkundige Wysbegeerte.
De gewoone standen van den Kwikkolom op deeze Breedte, bepaalen zich
tusschen de 28 en 31 Duimen, waar van men het Midden, of 29½, voor het punt
van Veranderlyk houdt: myns oordeels zou het iets hooger moeten geplaatst worden.
Naby de Pool zyn de veranderingen van den Barometer veel grooter, en tusschen
de Keerkringen zyn ze veel kleinder.

Voorspellingen van den Barometer.
In 't algemeen zal, wanneer de Barometer daalt, de
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Lugt ligter geworden zynde, de dampen laaten vallen, en ons regen geeven. Maar,
wanneer de Kwik ryst, de Lugt zwaarder wordende, zal deeze de dampen ophouden,
en schoon Weer schenken.
Wanneer by vriezend Weer de Kwik daalt, mogen wy Sneeuw of Dooyweer wagten;
maar klimt dezelve in den Winter met een Noorden- of Oosten-wind, spelt het
doorgaans Vorst.
Om, nogthans, eenige Waarneemingen met zekerheid uit den stand des
Barometers af te leiden, moet men agtgeeven op den voortgang van het ryzen en
daalen; daalt dezelve langzaam en by trappen, dan mogen wy verwagten dat de
Regen van eenigen duur zal weezen, klimt dezelve, in tegendeel, op de voorgemelde
wyze, dan mogen wy oordeelen dat het schoone Weer bestendig zal zyn
Indien de Barometer veel verandert, schielyk ryst en daalt, is het Weer zeer onvast
en veranderlyk.
Daalt de Barometer zeer laag, 'er staat veel Regen te wagten. Daalt dezelve laag
en schielyk, 'er volgt doorgaans sterke Wind.
Wanneer de Barometer zeer laag zakt, mag men Storm en Onweer wagten; doch
indien men een zeer laage Barometer heeft, zonder eenige opmerkenswaardige
Weersverandering omtrent dien tyd by ons, dan woedt 'er, naar alle
waarschynlykheid, een Storm op eenigen afstand.
Het daalen des Barometers is, nogthans, altoos geen voorbode van Regen; want
het gebeurt dikwyls ter oorzaake van den Wind. Even min is het ryzen een vast
Voorteken van schoon Weer, byzonder indien de Wind uit het Noorden of uit het
Oosten waait.
Indien het schoone Weer bestendig is, met een Westlyken Wind, staat de
Barometer doorgaans een weinig boven Veranderlyk, doch eenigzins beneden de
30 Duimen.
In de Zomer-maanden bespeurt men zo veel veranderings niet in den Barometer
als in den Winter; de grootste veranderingen vallen voor in de twee eerste en de
twee laatste Maanden des Jaars; doch allermeest in de eerste en laatste Maand.
Een Noord-Ooste Wind, doet by ons, in Engeland, den Barometer meesten tyd
ryzen, en staat dezelve laagst by een Zuid-Westlyken Wind.
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Beigthons Barometer-Regels.
Indien de Barometer, terwyl het regent, blyft daalen, zal het waarschynlyk den
volgenden dag ook regenen.
Wanneer de Barometer vry hoog staat, en gevallen is, zo dat dezelve Regen
voorspelt, en weder ryst vóór dat de Regen valt, is het een teken dat men weinig
Regen zal hebben.
By helder en heet Weer, wanneer de Barometer hoog staat en ryst, en gy dus
alle mogelyke zekerheid hebt om schoon Weer den volgenden dag te wagten, en
'er nogthans Stortregens vallen, zyn deeze waarschynlyk de gevolgen van
Donderbuien op eenigen afstand gevallen.
Indien, by schoon Weer, wanneer de Barometer hoog blyft en klimt, dezelve op
den Middag daalt, en omtrent den Avond weder ryst, mag men, op den Avond of
Middag van den volgenden dag, een enkele Regenvlaag, doch vervolgens goed
Weer, verwagten.
Wanneer de Barometer langzaam klimt, en daar mede eenige dagen aanhoudt,
heeft men grond om zich voor eenigen tyd bestendig Weer te belooven, of 'er moet
verandering van Wind tusschen beide komen, inzonderheid uit den Zuid-Westen of
uit het Zuiden.

Van den Barometer en Thermometer.
Indien de Lugt, by vogtig Weer, heeter wordt door de werking der Zon alleen,
verdwynt de vogtigheid doorgaans, en de Lugt blyft helder; maar, indien de Barometer
daalt, en de verandering in de Lugtgesteltenisse voortkomt, uit hoofde van een
Zuiden- of Zuid-Westen-Wind, dan klimt de Vogtigheid of Nevel op, en vormt zich
tot Wolken, en die opklimming is doorgaans een teken van Regen.

Van den Barometer, Hygrometer, Wind, en den Staat des Uitspanzels.
De Barometer hoog en bestendig staande, de Hygrometer een drooge Lugt
aanwyzende, het Uitspanzel zich hoog vertoonende, en de Wind Noord-Oostlyk
waaijende, heeft men de zekerste Voortekens van volduurend schoon Weer; terwyl
een ligte en vogtige Dampkring, met een laage Lugt, en een Zuid-Weste Wind, zeker
een nat saisoen aankundigen.
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Van den Thermometer.
By aldien in den Winter de Koude schielyk afneemt, spelt zulks in 't algemeen Regen.
In den Zomer, is desgelyks eene schielyke vermeerdering van Hette een voorbode
van Regen.

Van den Hygrometer en Thermometer.
Het is, in de meeste gevallen, een vast teken van schoon Weer, wanneer de loop
des Hygrometers van de grootste Vogtigheid in den Morgen, tot de grootste Droogte
in den Achtermiddag, grooter is dan doorgaans met dezelfde Lugtgesteltenisse; het
tegenovergestelde levert ons de zekerste voortekens van Regen.
('t Vervolg hier naa.)

Echte gedenkschriften van het leeven en de menschlievende
verrichtingen van wylen John Howard, Esq. L.L.D. et F.R.S.
(Uit het Engelsch.)
De Ouden, een Character van meer dan gewoone Uitsteekenheid beschryvende,
waren gewoon, daar in te plaatzen, dien kentrek van een goed Man - de Kennis van
zichzelven. ‘De Mensch, die zichzelven kent,’ zegt de Romeinsche Redenaar, ‘weet
dat hy bedeeld is met een Godlyk beginzel; en, zichzelven aanmerkende als een
Tempel, waarin de Goden zyne Ziel geplaatst hebben, om een geheiligd beeld te
zyn, als 't ware, van hunne Godlykheid, zal hy zorg draagen, dat alle zyne Gevoelens
en daaden aan die hemelsche Gift beantwoorden. - In de daad, welk een grooter
geluk kunnen wy ons verbeelden dan hy geniet, die een juist denkbeeld heeft van
alle de zedelyke verpligtingen; die zich verheft boven allen zinnelyken lust, en
wellustig genot met voeten treedt, als onwaardig de verheevenheid zyner natuure;
die geen wederspoed, geen gevaar, ja geen dood zelfs, kan verschrikken; die altoos
yverig en werkzaam is in dienstbetoon aan zyne vrienden, en met eene uitgebreide
Ziel het geheele Menschdom aanmerkt, als door eene gemeene natuur
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met hem vereenigd; met één woord, die een ongemaakte Godsvrugt betoont, en
de Goden eert? - Wanneer zulk een Man, daarenboven, het geschaapene
beschouwd, den aart en oorsprong der dingen betragt - den staat, waar toe zy
onophoudelyk strekken - den tyd en wyze van derzelver ontbinding overwoogen en ontdekt heeft wat in dezelve sterflyk en verganglyk, wat Godlyk en eeuwig is, wanneer hy, zo verre het in den Sterveling vallen kan, opgeklommen is tot de kennis
van den grooten Opperbestuurder aller dingen; wanneer hy zichzelven kan
aanmerken als niet bepaald binnen de muuren van een enkele Stad, als niet enkel
het Lid van eene bepaalde Maatschappy; maar als een Burger der wereld. Hoe
waarlyk mag zo iemand, in dit uitgebreid begrip der zaaken, ô, onsterflyke Goden!
gezegd worden, zichzelven te kennen, overeenkomstig met het voorschrift van
APOLLO! Hoe klein, hoe veragtlyk, zullen in zyn oog weezen alle de glinsterende
beuzelingen, die door gemeene Zielen voor de grootste goederen gehouden
(*)
worden .’
Van Helden en Vermeesteraars, van Staatslieden en Wetgeevers, van Dichters
en Wysgeeren, van de Lief-

(*)

Qui se ipse norit, primum sentiet se habere divinum, ingeniumque in se suum, sicut simulacrum
aliquod, dedicatum putabit; tantoque munere Deorum semper dignum aliquid et faciet et
sentiet. - Nam cum animus, cognitis perceptisque virtutibus, a corporis obsequio indulgentiaque
discesserit, voluptatemque, sicut Labem aliquam decoris, oppresserit; omnemque mortis
dolorisque timorem effugerit, societatemque caritatis coierit cum suis, omnesque natura
conjunctos, suos duxerit, cultumque Deorum et puram religionem susceperit - quid eo dici
aut excogitari poterit beatius? - Idcmque cum caelum, terras, maria, rerumque omnium naturam
perspexerit, eaque unde generata, quo recutrant, quando, quomodo obitura, quid in iis mortale
et caducum, quid divinum aeternumque sit, viderit; ipsumque ea moderantem et regentem
pené prehenderit; seseque non unis circumdatum maenibus, popularem alicu us definiti loci,
sed civem totius mundi, quasi unius urbis, agnoverit: in hac ille magnificentia rerum, atque in
hoc conspectu et cognitione naturae, Dii immortales! quam ipse se noscet, quod Apollo
praecipit Pythius! quam centemnet, quam despiciet, quam pro nihilo putabit ea, quae vulgo
ducunter amplissima. CICERO de Legibus.
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hebbers eens byzonderen Lands; met één woord, van al die hoogagting, tot welke
groote begaafdheden, ongemeene deugden, en verbaazende vorderingen een Man
kunnen verheffen, konden de verzamelingen der Leevensbeschryvingen, ten tyde
van CICERO, een ryken voorraad verschaffen: maar het hoogverheeven Character
eens Burgers, Patriot der Wereld door hem beschreeven, schynt een schepzel van
's Redenaars eigene verbeelding: want van zulk een Character verschaft de
Heidensche Oudheid geen voorbeeld; en, zints de dagen van den Hemelschen
Insteller onzes Godsdiensts, die het Land doorging, goeddoende aan allen, zyn de
voorbeelden van eene geheele en volstrekte overgave van zichzelven aan het
welweezen van anderen eene soort van zedelyke Verschynzelen, die voor een tyd
verbaasden, en dan, gelyk een Comeet, die voor eene wyl met verrukkenden glans
blonk, eeuwen lang uit het gezigt verdweenen.
In 't verloop van Zeventien Eeuwen wordt misschien van niet meer dan vier groote
Menschenvrienden gewaagd, die zich aangevuurd voelden door een soort van
Godlyken heldenyver, die de akeligheden der gevangenissen opzogten, de
verblyfplaatzen der besmetting intraden, en de verschriklykheden der Pest
(*)
braveerden .
Wy beschouwen zodanige Characters met eerbied; wy merken ze bykans aan
als weezens van eene hoogere natuur, door de onaflaatende betooningen van
goeddaadigheid, naderende tot de volmaaktheid der Engelen, en ryp wordende
voor de Onsterflykheid. Maar de Menschlievende verrigtingen van Mr. HOWARD
bepaalden zich niet, gelyk de hunne, tot een enkel Land. Hy wenschte niet alleen
de elenden te verligten van de ongelukkigen in Engeland, en 't nabuurig Vasteland,
maar ook de heillooze vooroordeelen van Barbaarsche Volken weg te weeren, en
hun te leeren, om dien grooten ramp, aan welken zy zich alle bykans blootgesteld
vinden, wederstand te bieden, zo niet geheel en al uit te rooijen. Met dit inzigt strekte
hy, naa alle de Gevan-

(*)

VINCENT DE PAUL, een Franschman, en de Cardinaal BORROMENO, een Italiaan, in de Zestiende
Eeuw; Sir JOHN LAWRENCE, Lord Major van Londen, en de Bisschop van Marseilles, in 1720.
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genissen en Hospitaalen in de Britsche Heerschappye, en zelfs onder de bevroozene
lugtstreeken van het Noorden, bezogt te hebben, zyne naspeuringen uit tot de
brandende kusten van het Oosten, waar, om met een Dichter te spreeken, de Natuur
ziek ligt, en elk koeltje den dood aanvoert.
JOHN HOWARD, het uitsteekend onderwerp van dit ons Geschrift, stamde af uit
een tak van een Edel Geslacht van dien Naam, welke een zo onderscheidend
(*)
vertoon maakt onder den Britschen Adel . Hy werd gebooren omtrent het Jaar
MDCCXXV, te Lower lapton, in de Parochie van Hackney, in het Landschap van
Middlesex. Zyn Vader, Mr. JOHN HOWARD, hadt deel in een zeer groote
Behangzel-Fabriek en Handel, onder de handtekening van HOWARD en HAMILTON,
in Long-lane West-Smithfield. Hy leefde in zeer ryke omstandigheden; doch was
van eenen zeer spaarzaamen aart. Hy onderhieldt een zeer stipte geregeldheid in
zyn huis; en aan zyne bestendige waarneeming van den Sabbath, en het houden
van Familie-gebeden, was zyn Zoon misschien die Godsdienstigheid verschuldigd,
welke zints altoos een onderscheidende trek in zyn Charakter uitmaakte.
De Vader, een Protestantsch Dissenter zynde, zondt zyn Zoon na een Taalschool
te Hertford, de Meester aldaar was de Heer WORSLEY, die in dezelfde Godsdienstige
(†)
beginzelen stondt, een Man van groote Geleerdheid . Uit deeze School ging de
Heer HOWARD, ten behoorlyken tyde, over, na eene Academie, geschikt om de
Letteroefeningen te voltooijen van jonge Heeren, die na 't Leeraarampt onder de
Protestantsche Dissenters staan, op deeze bevondt zich toen, tot onderwys der
Letterlievende Jeugd, JOHN EAMES, F.R.S. een der kundigste Mannen van zyn tyd.
Op deeze Academie maakte hy kennis met verscheide Per-

(*)

(†)

De Familie-wapens van den Hertog van Norfolk en de Graven van Suffolk, Effingham, en
Carlisle, zyn geplaatst boven den Grafsteen, door Mr. HOWARD ter gedagtenisse zyner eerste
Vrouwe opgerigt, aan de Zuidzyde van Whitechapel Kerkhof.
Vervaardiger van eene Overzetting des Nieuwen Testaments, en van eene Latynsche
Grammatica.
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soonen, die zedert in de Geleerde Wereld uitblonken; inzonderheid met wylen den
Eerw. Dr. FURNEAUX, en den Eerw. Dr. PRICE, met deezen laatsten hieldt hy eene
onafgebrookene Briefwisseling, tot zynen dood toe. Op beide deeze plaatzen, wyzen
zyne naderhand uitgegeevene Werken uit, dat hy meer dan gemeene vorderingen
in zyne Letteroefeningen maakte.
De Heer HOWARD was oorspronglyk bestemd tot een Koopman, en dus als Leerling
(*)
geplaatst by de Heeren NEWNHAM en SHIPLEY, groote Handelaars in Wateling-street,
die hem behandelden met die onderscheiding, waar toe eene gifte van zeven honderd
Ponden hem geregtigde. Hy hadt zyne eigene Kamers, hieldt een Knegt, en een
paar Rydpaarden.
Zyn Vader stierf in den Jaare MDCCXLII, en liet zyne zaaken onder het bewind
van drie Uitvoerders zyns Uitersten wils, ten beste van zyn Zoon, en eene Dogter.
De Zoon egter gaf reeds zeer vroeg doorslaande blyken van werkzaamheid en
voorzigtigheid, zo dat men hem geen gering gedeelte des bestuurs eerlang
toevertrouwde; inzonderheid het opzigt der herbouwinge van het Huis te Clapton,
door de spaarzaamheid zyns Vaders ten hoogsten herstel behoevende. Hy ging
om den anderen dag derwaards, en een eerwaardig man, die langen tyd tuinman
(†)
by zyn Vader geweest was , verhaalt nog met aandoening, dat zyn jonge Meester
zo zorgvuldig was in 't gebruik van zyn tyd, dat hy nimmer miste zich te laaten vinden
by den muur, die de tuin van den gemeenen weg afscheidt, op den tyd dat des
Bakkers kar voorby ging: wanneer hy brood kogt, en het over de muur wierp, en, in
den tuin komende, zeide hy: HARRY, zoek in de Moestuin, gy zult 'er wel iets vinden
voor uwe Familie. - By eenige Leezers zal dit verhaal te beuzelagtig schynen; dan
anderen zullen vermaak scheppen in de eerste trekken van jeugdige goeddaadigheid
in een Character, 't welk, in een verder gevorderden Leeftyd, aan de wereld ten
wonder strekte.

(*)
(†)

Grootvader van NATHANAEL NEWNHAM, Esq. Alderman en Representant van Londen.
HENRY WHITE, oud 75 Jaaren, thans in dienst van Mr. JOHN TURNBULL, Tuinman te Clapton.
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De zeer ruime Leevensomstandigheden, waar in de Heer HOWARD zich geplaatst
vondt, maakten het voor hem onnoodig eenigen handel te dryven; met eene soort
van Zenuwkoorts bezogt, en over 't algemeen van eene zwakke gesteltenis zynde,
liet hy alle gedagten van handel vaaren. Hy ging derhalven van de Heeren NEWNHAM
(*)
en SHIPLEY af, eer hy den bepaalden tyd uitgestaan hadt; en zyn Huis te Clapton
verhuurd hebbende, nam hy kamers in Churchsstreet, Stoke Newington.
Thans bestemde de Heer HOWARD zyn tyd tot het voorzien van zyn verstand met
kundigheden; onder andere Weetenschappen op welke hy zich bevlytigde, lag hy
zich byzonder toe op de Natuur- en Geneeskunde. Deeze laatstgemelde was hem,
in 't vervolg, van uitsteekenden dienst, in het voortzetten zyner goeddaadige
verrigtingen. Hy was, nogthans, verpligt zo veel zorgs te draagen voor zyne
gezondheid, die, geduurende eenige jaaren, zeer zwak bleef, dat hy zich verscheide
keeren by de warme baden van Bristol onthieldt, en veele toeren deedt naa deeze
(†)
en geene deelen des Ryks .
In de eerste Kamers, welke hy te Newington betrok, ontmoette hy de voldoendste
behandeling niet. Hy begaf zich daarom ten huize van Mejufvrouw SARA LOIDORE,
eene Weduw in dezelfde straat. Deeze Jufvrouw paste hem op met eene tederheid
en bezorgdheid, welke het tegenbeeld uitmaakte van 't geen hy in zyn voorgaand
verblyf ondervondt, 't geen hem zeer trof. Met één

(*)

(†)

Mr. HOWARD, hadt zo veel agting voor dit Huis, dat hy het nooit wilde verpagten. Omtrent vyf
jaaren geleden verkogt hy egter 't zelve aan THOMAS SMITH, Esq., voor 3000 pond, die het
wederom onlangs verkogt heeft aan JOHN GORHAM, Esq.
In zeker verhaal den Heer HOWARD betreffende, vinden wy vermeld, dat hy dikwyls 's morgens
uitreedt, met een boek in zyn zak, en dat hy, op eene eenzame plaats komende, waar zyn
paard gerustlyk nevens hem kon weiden, afsteeg, en eenige uuren met leezen doorbragt. Naa een byzonder onderzoek hier van, by lieden, zeer gemeenzaam met den Heer HOWARD,
en die menigmaal, te gelyk met hem uitgereeden waren, hebben wy verstaan, dat zy nooit
iets zodanigs van hem zagen, of van hem vernamen.
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woord, aangeprikkeld door gevoelens van dankbaarheid, deedt hy haar
Huwlyksvoorslagen. Zyne groote middelen waren, nogthans, oorzaak, dat Mejufvrouw
LOIDORE niet kon besluiten onmiddelyk in zynen voorslag toe te stemmen. Zy was
eene verstandige, waardige, onbaatzugtige Vrouwe; zy zag eene onvoegelykheid
in die Egtverbintenis: want zy verschilden veel in jaaren, en zy hadt langen tyd aan
zwakheid en ongesteldheden gesukkeld. Dan de Heer HOWARD liet zich door
dergelyke tegenbedenkingen niet afschrikken; hy overwon, in 't einde, haar
tegenstribbelen. en zy huwden omtrent het Jaar MDCCLII. - Met eene
edelmoedigheid, misschien zo zonderling als zyne dankbaarheid, schonk hy de
middelbaare som, tot welke hy door het Huwelyk met haar geregtigd was, aan haare
Zuster.
Mejufvrouw HOWARD leefde niet lang in deeze Egtverbintenis, zy overleedt op den
tienden van Slachtmaand, in den ouderdom van vierenvyftig jaaren, en werd
begraaven te Whitechapel, waar hy een voegelyk Grafteken voor haar oprigtte.
Steeds hadt hy haar met zeer veel tederheids bejegend, en heeft men hem dikwyls
hooren zeggen, dat hy gaarne honderd Ponden zou hebben willen geeven, om haar
één nagt een goede rust te schenken: en, naa haar dood, heeft hy meer dan eens
verklaard, dat, zo hy ooit weder trouwde, hy juist een Persoon van haare geaartheid
zou stellen, boven alle de bevalligheden van jeugd en schoonheid. Hy behield steeds
haare naagedagtenis in een gezegend aandenken; omtrent vyf jaaren geleden
bezogt hy haare Begraafplaats, en beval, dat het yzeren hek, daar om heen gezet,
zou hersteld en verfraaid worden.
In de maand April, des Jaars MDCCLV, hadt de Heer HOWARD gelegenheid, om
het belang 't geen hy in den Godsdienst stelde, zo wel als zynen edelmoedigen aart,
te doen blyken, door ruim vyf en zeventig Ponden St. in te schryven, tot den koop
van een huis, geschikt ten verblvve van den toenmaaligen Predikant der
Protestantsche Dissenters te dier plaatze.
Naa den dood zyner Huisvrouwe, brak hy zyn Huishouding op, en huurde Kamers
in St. Pauls Churchyard. Al het Huisraad, 't welk hy in zyne gehuurde Kamers niet
kon plaatzen, verdeelde hy in loten voor de arme Ingezetenen te Newington; en de
oude hier boven
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gemelde Tuinman herdenkt nog, met dankbaarheid, dat hy, behalven een Guinje
dien hy kreeg voor één dag werkens, voor zyn aandeel, gelyk hy het noemde, ontving
een bedde met zyn toebehooren, een tafel, zes stoelen, en een nieuwe zeissen.
De Heer HOWARD werd, den dertienden van May MDCCLVI, tot Lid van de
Koninglyke Maatschappy verkoozen, en in dezelve, op den twintigsten dier maand
toegelaaten. - In 't zelfde jaar bepaalde hy zich tot het doen eener reize, om zyn
Geest op te beuren uit die neerslagtigheid, waar in hy door den dood zyner
Egtgenoote geworpen was. Eene begeerte, om de ruïnen te zien van Lissabon,
gelyk deeze zich vertoonden, naa de geweldige aardbeeving des Jaars MDCCLV,
bewoog hem, om een reis na Portugal de voorkeur te geeven, boven den tocht na
eenig ander gedeelte des Vastenlands. Hy ging scheep aan de Hanover-Paket na
Lissabon, schoon de oorlog met Frankryk nu eerst verklaard was. Zy werden
nagejaagd door een Franschen Kaaper; de Paketboot zeilde uitsteekend; maar alle
de zeilen, welke zy konden, byzettende, viel de mast over boord; zy vielen den
Kaaper in handen, die hun na Brest voerde. Te deezer gelegenheid was de Heer
HOWARD niet alleen ooggetuigen van de jammeren, aan welke de Gevangenen
menigmaal waren blootgesteld; maar hy ondervondt ze in eigen persoon. - ‘Eer wy
de Haven van Brest bereikten,’ schryft de Heer HOWARD, ‘leed ik den geweldigsten
dorst: dewyl ik in veertig uuren geen drup waters kreeg, en nauwlyks een brok
broods. In het Kasteel te Brest, lag ik zes nagten op stroo; in opmerking neemende,
hoe wreed myne Landgenooten daar behandeld werden, als mede te Morlaix, waar
men my vervolgens heen voerde; geduurende twee maanden, bevond ik my, op
myn woord van eer, te Corbaix, en hieldt briefwisseling met de Engelsche
gevangenen te Brest, Morlaix, en Dinnan. Ik kreeg genoegzaame zekerheid, dat ze
mishandeld wierden met zulk eene barbaarschheid, dat reeds verscheide honderden
waren omgekomen; dat 'er zes en dertig, op één dag, te Dinnan in een kuil begraven
waren. Wanneer ik, mede op myn woord van eer, in Engeland kwam, gaf ik aan de
Gelastigden tot het bezorgen van de zieke en gewonde Zeelieden, een omstandig
verslag van 't
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geen ik had waargenomen; dit verslag trok hunne aandagt, en verwierf hun dank.
Men deedt deswegens vertoogen aan het Fransche Hof, onze Zeelieden kreegen
verligting; en, die zich in de drie bovengemelde gevangenissen bevonden, werden
met de eerste Cartel-schepen na Engeland gevoerd. - Misschien deedt, 't geen ik
te dier gelegenheid leed, myn medelyden met het ongelukkig Volk, 't geen het
(*)
onderwerp van dit Boek uitmaakt, te sterker gaande worden .’
In alle de Schriften van den Heer HOWARD, vinden wy weinig berigt zyn eigen
Persoon betreffende; en dat weinige is alleen 't geen toevallig voorkomt, als hy de
groote zaak zyns arbeids vermeldt. Hy heeft ons, in de boven aangetoogene plaats
niet verhaald, 't geen egter met de daad gebeurde, dat hy, in de gevangenis te
Corbaix, in gunst geraakte by den Gevangenis-bewaarder, die hem, uit dien hoofde,
schoon hy geen Officier was, op zyn woord van eer, toeliet in de Stad te woonen.
Zyn voorkomen droeg zulke doorslaande blyken van braafheid met zich, dat de
Man, by wien hy zich vervoegde om in de kost te gaan, en die hem volstrekt niet
kende, hem rykelyk voorzag van kleederen en geld, hem beide te Brest ontnomen;
in 't einde kreeg hy verlof om na zyn Land te mogen gaan, onder beloste van in
zyne gevangenis te zullen wederkeeren, indien het Engelsch Staatsbestuur niet
wilde toestaan dat hy voor een Fransch Zeeofficier zou worden uitgewisseld. Hier
voor kon men geene zekerheid altoos hebben: vermids de Heer HOWARD slegts een
byzonder Persoon was. Toen hy in Engeland kwam, wilde hy daarom de
gelukwenschingen zyner Vrienden, wegens het herkrygen zyner Vryheid, niet
aanneemen, voor dat de gunstige uitslag zyner vervoeginge by het Staatsbestuur
hem kon verzekeren, dat hy met eer in zyn geboorteland kon blyven.
Dit stuk wel geslaagd zynde, en de Heer HOWARD in eigen persoon ondervonden
hebbende, hoe het der Godlyke Voorzienigheid menigmaalen behaagt het kortstondig
lyden van een byzonder Persoon, ten meesten beste van diens Medemenschen,
te doen uitloopen, volgde welhaast

(*)

Account of the State of the Prisons, Sect. I.
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de aandrift op van zyne brandende nieuwsgierigheid, om eene reize na Italie te
voldoen.
Naa zyne wederkomst zette hy zich neder te Whatcombe, naby Lymington, in
New Forest, Hampshire; aldaar een Landgoed van 7000 Ponden Sterling gekogt
hebbende, van JOHN BLAKE, Esq. Hier onthieldt hy zich omtrent zeven jaaren; in 't
Huwelyk getreeden met de jonge Jufvrouw HARRIET LEEDS, Dogter van EDWARD
LEEDS, Esq. van Croxton in Cambridgehire, en Zuster van EDWARD LEEDS, zitting
hebbende in de Kanselary, en Lid van het laatste Parlement voor Ryegate, en van
JOSEPH LEEDS, Esq. van Croydon. Zy was eene zeer beminnelyke en
hoogstbekwaame Vrouw, en zo zeer geschikt naar de geaartheid van den Heer
HOWARD, als hy 'er met mogelykheid eene kon getrouwd hebben. - 't Is
opmerkenswaardig, dat de Heer HOWARD, terwyl hy zich te Whatecombe onthieldt,
zich door zyne braafheid en weldaadigheid zo bemind maakte, by lieden van allerlei
rang, dat hy nooit het minste van zyne bezittingen verloor, schoon hy zeldzaam de
voorzorg van sluiten gebruikte; terwyl de voorgaande Bezitter van dat Landgoed,
de Heer BLAKE, ondanks alle middelen van afsluiting en schrik, zich aan gestaage
rooveryen vondt blootgesteld.
Mevrouw HOWARD stierf, in 't Jaar MDCCLXV, in 't Kraambedde van haar éénig
Kind. Naa dit treurig Sterfgeval, verliet de Heer HOWARD Whatecombe, en nam zyn
verblyf in een klein Huis, op zyn Vaderlyk Erfgoed te Cardington, naby Bedford. De
arme Landbewoonders, aldaar, ondervonden het voordeel zyner tegenwoordigheid.
Hy moedigde hun vlytbetoon aan, bezogt hun in ziekte, en voorkwam hunne
behoeften. De Hutten, die in 't vallen stonden, herbouwde hy volgens een beter
plan, by elk derzelven voegde hy een kleine Bloemtuin vooraan, en gaf een stuk
(*)
lands tot het teelen van aardappelen agteraan; doch hy verhoogde de huur niet .
Met één woord, hy reedt nauwlyks ooit uit,

(*)

SAMUEL WHITHBRESD, Esq., een Bloedverwand van den Heer HOWARD, Lid van het Parlement
voor Bedford, die een Landgoed in dit Dorp heeft, herbouwde, ten zelfden tyde, met dezelfde
menschlievende inzigten veele Boerenwooningen: zo dat Cardington, 't welk, eenigen tyd
geleden, de verblyfplaats scheen van armoede en elende, thans een der netste Dorpen is in
het Ryk, vertoonende allerwegen het genoeglyk voorkomen van welvaard en overvloed, de
natuurlyke belooningen van Vlytbetoon en Deugd.
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en hy deedt het dagelyks, zonder in de nabuurschap, by zyne wederkomst, het
genoegen te smaaken van iets toegebragt te hebben tot het welvaaren of den troost
zyner Medemenschen.
Wy zyn nu gevorderd tot dat tydperk in het leeven van onzen grooten
Menschenvriend, waar in hy gezegd mag worden, zyn onvergelyklyke loopbaan van
Menschliefde ingetreeden te zyn; wanneer zyne betooningen van Goeddaadigheid
zich niet langer bepaalden binnen de perken van een enkel Dorp, of een enkel Land;
wanneer hy zich vondt opgewekt om vreemde Landen te bezoeken, gedreeven door
beweegredenen van eenen geheelen anderen aart dan het voldoen van
nieuwsgierigheid. In den Jaare MDCCLXXIII werd hy benoemd tot de Bediening
van Hoog Sherif, in 't Land van Bedford. Men heeft gezegd, dat hy, een Protestantsch
Dissenter zynde, en als zodanig niet verkiezende het Avondmaal te ontvangen,
gelyk de Wet eischt, volgens de Plegtigheden der Engelsche Kerke, door den Graaf
BATHURST, toen Lord Kanselier, zich liet overhaalen tot het bekleeden van dien post,
onder verzekering van Vrywaaring van de straffen aan welke hy zou onderhevig
(*)
worden, als men hem uit hoofde van de Test Act vervolgde . Doch

(*)

De Test Act, waar over, in deeze dagen, in Engeland zo veel te doen viel, schryft alle Officieren,
Militaire, en Burgerlyke voor, den Eed te doen, en eene Verklaaring af te leggen tegen de
Transubstantiatie, in een van 's Koning Hoven te Westminster, of in de Kwartierzittingen,
binnen zes maanden naa hunne toelaating: en dat zy, binnen het zelfde tydperk, het Avondmaal
moeten ontvangen, volgens de plegtigheden in de Kerk van Engeland gebruiklyk, in eenige
openbaare Kerk, onmiddelyk naa de Godsdienstoefening en het doen der Leerreden, dat zy
van deeze verrigting ten Hove een Getuigschrift inleveren, getekend door den Leeraar en
den Kerkoppasser, en zuiks ook bewyzen door twee gelooswaardige getuigen. Ieder Persoon,
die deeze Eeden niet gedaan, of het Avondmaal op de gezegde wyze ontvangen heeft, is
onbekwaam om zulk een Bediening of Post te blyven bekleeden; en indien hy daar mede
voortvaart, over den bestemden tyd, en des wettig overtuigd worde, dan vervalt hy van het
regt om eenig Regtsgeding voort te zetten, om Voogd over eenig Kind te zyn, of Bestuurder
van iemands goederen, om eenig Legaat of Erfmaaking te doen, eenig Ampt te bekleeden,
en verbeurt hy daarenboven 500 Ponden St. ten behoeve van zynen Aanklaager. Statute 25
Ch. II. explained by Geo. II. Ch. 26.
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dit is een verkeerd berigt. Gelukkig voor de Vryheden van dit Land, leeven wy niet
langer in eene eeuw waar in de Koning een ontheffende magt heeft. Noch de Lord
Kanselier, noch de Koning zelve, kan ontslag verleenen van de straffen door de
Test Act gedreigd, hoe zeer dezelve, in byzondere gevallen, mogen werken tegen
de regten der Menschlykheid, en hoe strydig dezelve moge weezen tegen de verlichte
(*)
begrippen deezes tyds . De waarheid is, dat de Heer HOWARD begreep, dat die
verlichte begrippen de heerschende geworden waren. Hy verliet zich op de
edelmoedigheid zyner Landsgenooten, en gelyk het, in alle gevallen, naderhand
bleek, liet hy zich, door bezef van persoonlyk gevaar nooit afschrikken van het
voortzetten eens edelmoedig begonnen werks: en wilde hy, te deezer gelegenheid,
niet weigeren eene Bediening te aanvaarden, in welke hy dagt van uitsteekend nut
te zullen kunnen weezen, uit aanmerking van de schroomlyke gevolgen waar aan
hy zich blootstelde, hadt iemand hem, uit hoofde van de Test Act, willen vervolgen.
('t Vervolg hier naa.)

Ophelderende aanmerkingen over de woorden vinding en smaak.
(Uit het Engelsch.)
VINDING, ten opzigte van de Tekenkunst, zo wel als met betrekking tot de Dichtkunst,
wordt zomtyds aangezien, of althans daar over gesprooken, als eene soort van
weezenlyke Inblaazing; terwyl Vinding, naar myn begrip, niets anders is dan dat
vermogen, waar door wy in staat zyn, om, in éénen opslag, en ten zelfden tyde,
voor onzen geest te roepen, en te letten op

(*)

Geen Acte van het Parlement kan veranderd, verbeterd, opgeheven, of ontslag daar van
ontleend worden, dan op dezelfde wyze als dezelve gemaakt is, en door 't zelfde gezag des
Parlements. BLACKSTONE's Comment. B. I. Ch. 2. Sect. 6.
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eene verscheidenheid van denkbeeldige voorwerpen, die te zamen in 't geheugen
bewaard zyn, of door derzelver eigene natuurlyke verbintenis, of door kunst, tot dat
ze ons te stade komen. En worden deeze in de uitoefening der schoone Kunsten
verschillend uitgekoozen, en geschikt door de Verbeeldingskragt, onder het geleide
van ons Oordeel en van onzen Smaak.
De kragt der Vinding in de Kunsten moet, derhalven, noodwendig geëvenredigd
zyn naar de maate van den voorraad van aangenaame denkbeelden, welken wy
hebben kunnen opleggen, en het grooter getal van verbintenissen, die wy gemaakt
hebben, als de middelen, om ze ons te binnen te brengen, en aangenaame beelden
te schilderen, of welluidende klanken zamen te voegen, om 't oog of 't oor te streelen.
't Zou een nuttige buitenstap weezen hier uit te weiden over deeze zamenvoeging
van denkbeelden, in een zedelyk licht beschouwd. Zulks zou uitwyzen hoe
noodzaaklyk het is voorzigtig te weezen in het vormen onzer denkbeeldige
verbintenissen; naardemaal niet alleen ons Genoegen voor een groot gedeelte,
maar ook onze Deugd, Agting, en het Geluk onzes Leevens af kan hangen van den
trein, welke onze denkbeelden geneigd zyn te volgen: en boven al, daar deeze
verbintenissen ons ten gids kunnen dienen in de keuze onzer Vrienden, en van de
voorwerpen onzer Najaaging. Doch ik kan my thans hier over niet uitlaaten; alleen,
moet ik hier, in 't voorby gaan, iets opmerken, 't geen te stade kan komen in 't
oordeelen over de verschillende Characters der Menschen, om 'er zich naar te
gedraagen ten opzigte hunner heerschende beginzelen.
Ik merk, ten dien opzigte, aan, dat de Geestige Man in zyne gevoelens meest
bestuurd, en voornaamlyk ingenomen, wordt, door die voorwerpen, wier
zamenvoeging zyne woelige Verbeeldingskragt bezig houdt: de Gierigaart wordt
nauwlyks sterker beheerscht door eenige Eigenbaat, dan de Geestige Man door
treffende en ongemeene verbeeldingen; en hoe aangenaam zyne verkeering ook
moge weezen; men kan op zyn oordeel en vriendschap in 't algemeen niet
vertrouwen. - De Grappige Man staat het meest onder den invloed van zodanige
voorwerpen, als door tegenstrydigheid met elkander eenige verbintenis hebben; het
belachlyke is by hem de toets van regt, van eer, van braafheid; met
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één woord, van alles. - De Man van Smaak wordt door het fraaije getroffen: stemt
dit met het deugdzaame overeen, dan is hy waarlyk beminnelyk. - De Man van juist
Oordeel heeft menigmaal een streng en ongemaklyk voorkomen; doch zyne
denkbeelden zyn met waarheid gepaard, en 'er is eene braafheid in zyn gedrag,
boven allen bedrog verheeven. - De Man van Vernuft, wiens denkbeelden
zamengevoegd zyn door fraaiheid, of waarheid, of tegenoverstelling, of aangenaame
nieuwigheid, kan ongelyk in zyn gedrag weezen; doch over 't algemeen mag men
zich op hem verlaaten. En is het geenzins te verwonderen, dat de meerderheid,
welke zulk een aantal van verbintenissen van denkbeelden hem moet geeven boven
de rest der Menschen, in ruwer of geestdryvender eeuwen, hem het aanzien gaf
van een Man, die deeze meerderheid van Vinding, welke hem op eene zo
buitengewoone wyze, onderscheidde, verschuldigd was aan 't onderwerp van een
byzonderen Geleidgeest, of aan eene Instorting van gaven, verre boven het gemeen
verheeven.
Dan deeze tyden zyn lang voorby, en nogthans heeft men, in stede van het boven
opgegeeven eenvoudig verslag, het vermogen der Vinding, waaromtrent niemand,
die in zichzelven treedt, een vreemdeling kan weezen, in de Voorreden voor
FRESNOY's Art of Painting, geschreven: ‘Vinding is een Zanggodin, die alle de
voordeelen, aan haare Zusters gemeen, bezit; doch, door het vuur van Apollo
verwarmd zynde, hooger dan de overige streeft, met een helderder en heerlyker
glans pronkt.’ Dit is de voornaamste plaats welke men wenscht in zulke eenvoudige
bewoordingen voorgesteld te vinden, als licht op het Onderwerp verspreiden kan.
In de daad, ik moet bekennen grootelyks verbaasd te staan, dat een Man, als Mr.
DRYDEN, zich kon voldoen met zulk een verbloemden onzin, of denken dat deeze
by zyne Leezers gangbaar zou weezen; maar dus wordt dikwyls nog de
Verbeeldingskragt, ten aanziene van dit onderwerp, onthaald, met schilderende
woorden zonder eenige bepaalde betekenis; waar by toekomt, dat men, daar over
geleezen hebbende, in 't einde geene vordering in kennis altoos gemaakt heeft van
iets, 't welk zo weinig verklaarings vordert, als men 't stuk eenvoudig en onverbloemd
beschouwt.
Door SMAAK heeft men eigenlyk te verstaan dat ver-
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mogen der Ziele, 't welk bestaat in de onderscheiding en 't genot van 't geen fraai
of 't geen schoon is; in zo verre fraaiheid of schoonheid behooren, of tot byzondere
denkbeelden en voorwerpen op zichzelven afzonderlyk beschouwd, of anders tot
de schikking en zamenvoeging eener menigte fraai- en schoonheden. 't Is door
deeze Zelfbekwaamheid, derhalven, dat wy in staat zyn, om van onze denkbeelden,
door de Vinding opgeroepen, de zodanige te verzamelen die zamengevoegd kunnen
worden, om voor de Verbeelding nieuwe, of schoone, of verheevene, beelden te
vormen.
Mogelyk zal men aanmerken, dat het denkbeeld van Schoonheid volstrekt
onbepaald is, als geheel afhangende van gewoonte en gebruik. Dit is alleen in
zekere maate waar, en de geneugten van den Smaak der Ziele hebben, gelyk die
van het gehemelte, desniettegenstaande, derzelver grond in onze algemeene
aandoeningen en bevattingen, gelyk zy door de wet der Natture bestemd zyn om
zekere en bepaalde indrukken te maaken; maar de sterkste natuurlyke gevoelens,
weeten wy, kunnen toegestaan, en in zeker voege veranderd, worden; als mede,
dat elk vermogen, onzer natuure ingeplant, door oefening zo wel voor verbetering
vatbaar is, als blootgesteld voor verslimmering, wanneer wy het verwaarloozen of
misbruiken. Perfectum nihil est, schryft QUINCTILIANUS, nisi ubi Natura curâ juvetur.
‘Niets is volmaakt, dan daar de Natuur door zorgvuldigheid geholpen wordt.’ Deeze
regel, geloof ik, vertoont zich nergens zigtbaarder dan in den Smaak, van welken,
't geen fraai en schoon is, of althans in zekeren graad verondersteld wordt zodanig
te zyn, altoos ten voorwerpe strekte: dan nooit hebben wy gehoord, dat de Padde
of Vleedermuis ooit, van wegen derzelver schoonheid, bewonderd zyn, of dat men
de Goudvink, daar en tegen, nimmer voor lieflyk heeft uitgemaakt.
Doch, zonder verder op byzonderheden staan te blyven, ongetwyfeld zyn 'er
eenige gedaanten, door den Schepper der Wereld natuurlyk geschikt om in ons oog
bevallig of onbevallig te weezen, onafhangelyk van de denkbeelden van voor- of
nadeel, of gevaar, 't welk wy daar van ontvangen; gelyk 'er eenige klanken zyn,
natuurlyk wel, of wanluidend, voor het oor, zo zyn onze zielen geschikt, om uit de
tegenwoordigheid van
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zekere voorwerpen, genoegen of ongenoegen te scheppen. Eenige Dieren, by
voorbeeld, worden in 't algemeen voor schoon gehouden, 't zy in gedaante of kleur,
en andere in 't algemeen leelyk gekeurd: nu 't geen algemeen is, kan met geene
mogelykheid den oorsprong uit gewoonte of grilligheid ontleenen. De grootste
twyfelaar moet toestemmen, dat eenige gedaanten met eenpaarige stemmen
schooner dan andere gekeurd worden: 't welk noodwendig insluit het bestaan van
een natuurlyk begmzel in de Ziel, als een maatstok waar toe de voorwerpen kunnen
gebragt worden.
Men zal my wel ten goede duiden, dat ik deeze waarneeming niet wyder uitbreide;
alleen nog deeze bedenking Indien schoonheid van gedaante zo noodzaaklyk
geweest ware in de Dierlyke Wereld, als eene gepastheid en dienstige evenredigheid
der deelen, dan zouden de onsraaije gedaanten van zommige schepzelen 'er geen
plaats gevonden hebben. Waren 'er geene dan schoone gedaanten bezield
geworden, dan was 'er eene gaaping in dit gedeelte der scheppinge geweest: maar
schoon of leelyk staan zy alle in dezelfde betrekking tot GOD, en ongetwyfeld is de
schaal van schoonheid, zo wel als die van werkzaame uitmuntenheid, in het dierlyk
leeven vastgesteld, en even zeer afgemeeten door des Scheppers wysheid en
goedheid, tot volmaaking des Heelals.
't Geen, ten deezen aanziene, waar is van de Dierlyke Wereld, mag met gelyk
regt gezegd worden van de Onbezielde; de gedaanten in beide zyn oneindig, en
schoonheid en leelykheid zyn in de eene zo wel als de andere tegen elkander
overgesteld, indien niet zamengevoegd. Een doeleinde van GOD in deeze zigtbaare
Schepping was zeker het genoegen zyner Schepzelen, van welk genoegen het
minste kruipende Diertje, buiten twyfel, zyn deel heeft, geëvenredigd aan deszelfs
vatbaarheid. En konden wy, in dit tegenwoordige leeven, gelyk wy mogelyk hier
naamaals zullen kunnen, in eenen opslag het algemeen gelaad der Natuure
beschouwen, wy zouden ontdekken, dat zelss de meest tegen elkander strydende
deelen van deezen Aardkloot, welken wy bewoonen, als dezelve afzonderlyk en
afgescheiden beschouwd worden, alle eene rechtstreeksche ondergeschikte
betrekking hebben tot de schoonheid, de zamenstemming, en volmaaking van het
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geheel. Maar, beperkt als onze tegenwoordige bekwaamheden zyn, kan het
bekrompenste gezigt ons zulk eene geregelde verscheidenheid in de zamenstelling
van alles rondsom ons ontdekken, als blykbaar geschikt schynt om onze aandagt
te verpligten tot het voortzetten onzer kundigheden, terwyl het ons eene maate van
vermaak en voldoening verschaft, ten prikkel om 'er in voort te vaaren, en tot eene
belooning voor vordering schenkt. Op welk eene wyze Verscheidenheid en Vermaak
te zamen verbonden zyn als oorzaak en uitwerkzel, blyst een geheim; doch dit is
eene ontdekte waarheid, dat verscheidenheid, onder zekere bepaalingen, als de
onmiddelyke oorzaak van 't geen wy schoonheid noemen aangemerkt, voornaamlyk
bestemd schynt om ons tot Weetenschap aan te spooren.
Verder mag ik hier by aanmerken, dat, was de Mensch gevormd zonder een
Gevoel voor 't Fraaije en Schoone, hy zou een gebrek aan onschuldige vermaaken
ten noodzaaklyken troost des leevens, (behalven een gemis der reeds vermelde
aanspooring tot vordering in kennis,) gevoeld hebben. En, nogthans, dit Gevoel of
dien Smaak voor het Schoone te bezitten, op dezelfde onveranderlyke wyze, als
onze Bevatting der Waarheid, moest, in veele gevallen, onherstelbaare verlegenheid
baaren: 't was, derhalven, om deeze reden voegelyk en dienstig voor den Mensch,
in deezen tegenwoordigen staat, om hem onder den last en moeilykheden deezes
leevens op te beuren, en derzelver gewigt ten tegenwigt te dienen, dat hy natuurlyk
eene onderscheiding bezate van de Schoonheid hem ingeplant, met een vermaak
aan de bezessing verbonden; wyslyk egter is het tessens verordend, dat wy,
niettegenstaande deeze oorspronglyke inrigting, door gewoonte ons schielyk kunnen
bevredigen met voorwerpen, geheel van Schoonheid ontbloot, 't zy in gedaante,
kleur, of schikking - althans in zo verre bevredigen, dat de smertverwekkende afkeer
wyke. Ja, zo buigzaam is deeze bekwaamheid, door de gunstige schikking der
Voorzienigheid tot bevordering van ons Geluk, dat wy in 't einde de voorkeus, zelfs
in 't stuk der Schoonheid, geeven aan deeze gewoonte, en eene geneigdheid
bekomen, om die voorwerpen, met welke wy genoodzaakt zyn lang om te gaan,
voor de aangeaamste te houden, schoon ze in 't eerst onaangenaam
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in onze oogen waren. 't Gaat hier mede juist op dezelfde wyze als met de natuurlyke
onderscheiding van ons Gehemelte, die, een staat van onverschilligheid doorgegaan
hebbende, een welgevallen vindt in dingen, oorspronglyk onaangenaam, tot walgens
toe onaangenaam. In tegendeel, en dit is onze opmerkinge overwaardig, dit verdient
onze dankbaarheid in de hoogste maate, iets, 't geen wy eens, 't zy in voedzel of in
schoonheid aangenaam bevonden hebben, wordt ons nimmer, door gewoonte,
volstrekt onaangenaam, zo 'er geene byzondere toevallen bykomen, of zulks ontstaat
uit onvoorzigtigheid of misbruik.
Over 't geheel, derhalven, mag dan de Goede Smaak, in den verbloemden zin,
gezegd worden te bestaan in die bekwaamheid der Ziele, waar door wy in staat zyn
om te onderscheiden en te genieten wat Schoon of Uitmuntend is in Kunst of Natuur,
elk op zichzelven beschouwd; waar door wy de Fraaiheid kunnen opmerken, welke
hervoortkomt uit eene juiste schikking der voorwerpen, die in zichzelven niet
onbehaaglyk zyn. Deeze Smaak verschaft ons eene verfynde soort van zinnelyk
genot in de vermaaken van het Gezigt en het Gehoor, verre verheven boven de
groovere vermaaken der andere Zintuigen; doch onze Goede Smaak wordt best
onthaald door zodanige schilderyen, gevormd door de verbeelding der Dichteren,
als strekken om onze ingeschaape liefde tot Deugd, Regtvaardigheid, en
Menschenliefde, te gelyk met onze zugt voor Schoonheid, voldoende te streelen.

Belangryk berigt, van de zeden, gewoonten, en het character, der
Spanjaarden.
(Overgenomen uit des Heeren PEYRON's Essays on Spain, uitgegeeven in
BOURGOANNE's Travels.)

Spanje werd, by beurten, bewoond en overwonnen door onderscheidene Volken,
en ontving met de ketenen der Overwinnaaren een gedeelte van hun Character.
Den heerschenden smaak der Spanjaarden voor zekere Schouwspel-vertooningen;
de zugt tot hoogklinkende Tytels, en een eindlooze lyst van Naamen; hunne
Galantery en diepen eerbied voor de schoone Sexe; hunne zinnebeeldige en
vergrootende wyze van spreeken
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ontvingen zy van de Mooren. - Zy ersden de destigheid in houding, en in gesprekken,
en de jalousy, welke hun agterdogtig en wraakzugtig doet worden, van de Africaanen.
- Van de Gothen, en hunne Voorvaderen, ontleenden zy Openhartigheid, Braafheid
en Moed, Deugden aan hun eigen. - De Romeinen en de Gothen, desgelyks, gaven
hun de Geestdrift van Vaderlandsliefde; de gesteldheid op het Grootte, en het
Bygeloof. Tot welk eene hoogte het Bygeloof der Romeinen opsteeg kunnen wy uit
PLUTARCHUS leeren. De Bygeloovigheid der Itahaanen is in mets anders, dan in het
voorwerp, veranderd, en daar, zo wel als in Spanje, is nog de aart des Bygelooss
dezelfde gebleeven.
Veelvuldige beschryvingen hebben wy van der Spanjaarden Character; doch
ieder Landschap heeft zyn byzonder Character, en schynt 'er tusschen de
Bewoonderen zo wel een zedelyke als natuurlyke verdeeling plaats te hebben. De
Landschappen, die voorheen bykans zo veele Koningryken waren, schynen den
geest van haat tegen elkander, in eene meerdere of mindere maate, naar gelange
zy in afstand van elkander verwyderd zyn, behouden te hebben.
De Catalowers zyn de vlytigsten, en werkzaamsten onder de Spanjaarden: zy
merken zichzelven aan als een onderscheiden Volk, zyn altoos gereed ten opstand,
en hebben meer dan éens het ontwerp gevormd, om van hun Landschap een
Gemeebest te maaken. Eenige Eeuwen geleden, is Catalonie de Kweekschool
geweest van Kunst en Handel in Spanje: die aldaar een graad van volkomenheid
beklommen, in geen ander gedeelte van het Koningryk te vinden. De Catalonier is
ruw, gemeenzaam, jalours, eigenbaatig, maar op, en in, 't voorkomen, vriendlyk.
De Valencier is scherpzinnig, valsch, en zagter in 't voorkomen; voert niets
weezenlyks uit; schoon tot veele dingen bekwaam; alle de Potzemaakers en
Kwakzalvers van Spanje komen uit het Koningryk Valencia.
De Andalusier heeft niets van zyn eigen, zelfs zyne Taal niet, en mag met den
Gasconjer vergeleeken worden, van wegen de buitenspoorigheid zyner uitdrukkingen,
zyne leevendigheid en ydel pochen; hy is onder honderd Spanjaarden ligt te
onderkennen. Grootspraak heeft hy steeds in den mond, hy schikt alles op, en
vergroot het; hy biedt zyn beurs, zyn persoon, aan u aan, juist zo lang dat hy tyd
heeft om des berouw te hebben. Hy is leevendig, vrolyk, weinig bedryvend, gehegt
aan de oude gewoonten zyns Lands, vlug, welgemaakt, een liefhebber der Vrouwen,
op danssen, vrolyke partyen, en goeden eier, gesteld.
De Castihaan is trots, ernsthaftig in zyn voorkomen, spreekt weinig, en schynt in
diepe gepeinzen verzonken. Zyne be-
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leefdheid is koel; doch zonder gemaaktheid; hy is wantrouwend, en schenkt zyne
Vriendschap aan niemand, dan na zyn Character langen tyd waargenomen te
hebben. Hy bezit vernuft, sterkte van geest, een bondig oordeel, en is voor de
Weetenschappen geschikt. Stelt hy zich vrolyk aan, dit is meest altoos met
voorbedagtheid.
De Inwoonder van Galicia mag met den Inbooreling van Auvergne vergeleeken
worden; hy verlaat zyn geboorteland, en wordt, in 't overige van Spanje, op bykans
dezelfde wyze gebruikt, als lieden van dezelfde soort uit Auvergne en Limousin in
(*)
Frankryk . - De meeste Knegts zyn Asturiers, zy zyn getrouw, niet zeer kundig,
maar nauwkeurig in het volbrengen van hun pligt.
Over 't algemeen is de Spanjaard geduldig en Godsdienstig: hy denkt diep, doch
besluit traag; hy is bescheiden en maatig; van ouds af is zyne haat tegen de
Dronkenschap bekend. - STRABO verhaalt ons van een Man, die zich in een vuur
wierp, om dat iemand hem een Dronkaart genoemd hadt. Hy is getrouw, liefhebbend,
vriendlyk. De Spanjaard is egter niet zonder gebreken, en waar wordt de Mensch
zonder dezelve gevonden? De Mensch bestaat uit Deugden en Ondeugden, en een
Volk is eene verzameling van Menschen. Wanneer, derhalven, by een Volk, de
Deugden en gezellige hoedanigheden de Onddeugden, onafscheidelyk van de
Gesteltenisse, de Lugtstreek, en het Character, kunnen opweegen, verdient dat
Volk, met het hoogste regt, onze vuurigste hoogagting.
Ik kan met waarheid zeggen, dat ik - uitgezonderd eene aanmaatiging van
meerderheid, welke tot hier toe min het uitwerkzel geweest is van de Lugtstreeke,
dan van oorzaaken, die misschien schielyk zullen ophouden; een geest van
wraakzugt, waar van men de uitwerkzels zelden ziet; een Volks trots, die,
welbestuurd, de heilzaamste uitwerkzels zou kunnen baaren; en eene zeer diepe
onkunde, ontstaande uit gebrek aan eene opvoeding, waar van men den oorsprong
te zoeken hebbe in het Geregtshof, opgerigt tot schande van de Wysbegeerte, en
het gezonde Verstand, - in de Spanjaarden niets dan Deugden gevonden heb.
(†)
Hun Geduld in de Oorlogen met Italie en Portugal verbaasde de Franschen . De
Spanjaarden waren geheele dagen zonder brood, water, of bedden, en men hoorde
geen het minste gemor in hunne Legerplaatze 'er was geen het geringste verschynzel
van Oproerigheid; men bespeurde alleszins de striktste gehoorzaamheid, en
bereidvaardigste onderwerping.
Altoos waren de Spanjaarden zeer aan hunnen Koning ver-

(*)
(†)

Als Schoorsteenveegers, Schoenenschoonmaakers, enz.
En in 't beleg van Gibraltar geheel Europa.
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knogt. 't Was niet, dan met het uiterste leedweezen, dat zy PHILIP DEN V een
Krygslyfwagt zagen vormen. De Graaf DE ALGUILAR, een braaf Edelman, nam de
vryheid den Koning deswegen te gemoet te voeren: ‘Indien uwe Majesteit beslooten
hadt op de groote Markt te Madrid te slaapen, zoudt gy u daar in volmaakte veiligheid
bevonden hebben; de Markt zou niet vóór negen uuren hebben aangevangen, en
alle de Castiliaanen waren, geduurende den nagt, uwe Lyfwagten geweest.’
Van hunne vroegste kindsheid af, aan Ligtgeloovigheid, en de Kerkplegtigheden
gewoon, zyn ze bygeloovig, zonder het te weeten, en weezenlyk devoot Zelfs, in
hunne losbandigheden, bewaaren zy het voorkomen van Devotie. De Spanjaard
schynt, te midden zyner geweldigste Driften, zyne bedaardheid te bewaaren; en
terwyl zyn hart ontstooken is, bewaart zyn gelaad de gewoone ernsthaftigheid.
De Spanjaard heeft die ligtzinnigheid, noch geweldige snapagtigheid, zo gemeen
in Frankryk; noch betoont hy, in zynen ommegang, de scherpheid en bytende
bekelagtigheid van den Engelschman, en nimmer neemt hy den kruipenden,
valsenen, en vleienden toon der Italinamen aan. Hy is destig; zyne beleefdheid
grenst aan het notsche, doch blyst betaamlyk; zyne betuigingen van genegenheid,
schoon niet altoos vuurig, zyn dikwyls hartlyk.
Des Spanjaards Volks-hoogmoed, een vooroordeel, zeer gunstig voor net
Staatsbestuur, 't welk 'er gebruik van weet te maaken, klimt tot eenen verbaazenden
graad op. 'Er is geen Spanjaard, of hy houdt zyn Land voor 't voornaamste der
Wereld. Het Volk heeft ten spreekwoord: Donde esta Madrid calle el mundo, ‘waar
Madrid is, laat daar de Wereld zwygen.’ Een hunner Schryveren heeft een Boek
uitgegeeven, onder den Tytel: Solo Madrid es corte. ‘Daar is geen ander Hof, dan
dat van Madrid.’ Een Prediker zeide, in een Leerreden, over de Verzoeking van
CHRISTUS, dat de Duivel den Zahgmaaker op den top van een hoogen berg voerde,
waar hy hem alle de Koningryken der Aarde ontdekte; hy toonde hem, voegde hy
'er by, Frankryk, Engeland, Italie; doch, gelukkig voor den Zoon van GOD, Spanje
was door het Pyreneesche gebergte voor zyn gezigt verborgen. De Vaders van
Huisgezinnen, weet men, dat, op 't sterven liggende, hunne Kinderen hebben geluk
gewenscht wegens den zegen, dat zy in Madrid leefden, en leerden hun dat voordeel
aanmerken als het grootste goed, 't welk zy hun konden naalaaten.
Het verblyf in de Steden, en bovenal in de Hoofdstad, laat het Land ledig. Een
Spanjaard leeft nooit uit eigen verkiezing op het Land; hy kan 'er geen verkiezing
voor hebben, om dat hy niet weet wat het is; en hy, die zich verpligt vindt op 't
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Land zyn verblyf te houden, weet 'er geen voordeel mede te doen. De tressende
beschryvingen van de Schoonheden des Lands, van de tooneelen der Natuur, zo
vol verscheidenheden, die, te midden van de Stadvermaaken, ons met eene begeerte
vervullen, om ze voor die des Landleevens te verwisselen, zyn onbekend in Spanje;
men weet 'er niets van de geestdrift voor het Land, die een GESSNER, THOMSON, en
SAINT LAMBERT vervulde.
Zou het gebrek aan vatbaarheid in de Spanjaarden, voor 't gevoel van alle
Sentimenteele Schristen, met gegrond zyn in hun wederzin van 't Landleeven' De
Lugtstreek, onder welke zy woonen, is brandend, en droogt het geheele gestel uit.
Hadden de Spanjaarden meer gevoels, zy zouden het Land meer beminnen; maar
zy zyn als aan hunne Steden geketend; in hunne Werken van Letterkunde is niets
dan verbeelding; drift en galantery maaken het weezen hunner Minnehandelingen
uit.
Hunne onkunde is over 't algemeen zeer groot; de meesten hunner kennen geen
onderscheid tusschen andere Volken, en veelen zullen staande houden, dat een
Franschman, schoon een Christen, geen Catholyk is. Hun leezen bepaalt zich tot
Toneelspelen; en hun bidden tot het herhaalen van den Roozenkrans. - Ik verzoek,
dat men in aanmerking neeme, dat ik hier algemeen spreek: want in Span e zyn
veele Geleerden, aan wier verdiensten ik wenschte in staat te weezen regt te doen.
Der Spanjaarden Dapperheid in den Oorlog is slegts oogenbliklyk; en men heeft,
op het bedryven van de uitsteekendste Heldendaaden, tekens van de grootste
Lafhartigheid zien volgen. Verscheide Krygsbenden, die by een aanval over dag
grooten moed zouden betoond hebben, beeven, en worden, geduurende een marsch
by nagt, met een ydelen schrik bevangen. Zomtyds zyn de Spanjaarden wreed in
den stryd, 't welk een gevolg is van hunne phlegmatieke gesteltenisse: en eens
verbeterd, kent hunne woede geen perken. Dikwyls heeft men in de Oorlogen met
Italie opgemerkt, dat zy de gewoonte hadden om hunne Gevangenen slegt te
behandelen, en zelfs te wonden, als zy ongewond hun in de handen vielen; zy
noemden dit: ‘zich van den Gevangenen verzekeren.’ Asegurar el prisonero.
Menigwerf zyn de Spanjaarden beschuldigd, dat zy hun Wraaklust te verre lieten
gaan; doch ten deezen opzigte schynt het Volk geheel veranderd. Ik denk niet, dat
de Spanjaarden die kragt en sterkte van Character, waar door zy voorheen tot groote
daaden werden aangezet, en ten prooi stonden van de gevaarlykste driften, verlooren
hebben maar opmerking, en een techtmaatiger denkbeeld van Eer, hebben het
geweld daar van gemaatigd, en die wraakzugtige geestgesteltenisse, welke
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hun zelfs tot doodslag vervoerde, bepaalt zich tot de laagere rangen des Volks. De
Vryplaatzen, die de Kerken verichatten, schoon thans tot ééne Kerk, in iedere Stad,
bepaald, zullen, langen tyd, dat zeker middel, om zich van een vyand te ontslaan,
in weezen doen blyven.
De Spanjaard is over 't algemeen kort, rank, en welgemaakt, zyn kleur is olyverwig;
zyn houding destig; hy drukt zich gemaklyk en wel uit; hy heeft iets bevalligs. Onder
den Mantel, dien hy omslaat, en met veel handigheids behandelt, draagt hy een
langen Degen, tot zelfsverdeediging. Hy is en blyft nog gesteld op zyn breeden
ronden Hoed, en zo ras hy zich in een Land bevindt, waar dezelve met verboden
is, legt hy, met veel genoegen, den driepuntigen Franschen Hoed, gelyk de Spanjaard
denzelven noemt, ter zyde De meest gehefde kleeding-kleur is zwart. Wanneer de
Spanjaard deeze aflegt en verwisselt voor de Militaire Kleeding, (zo heeten de
Spanjaarden de Fransche Kleeding) verkiest hy de helderste kleuren, en 't is niet
zeldzaam, in Spanje, een gemeen Ambagtsman van vyftig Jaaren, in roode of
hemelsblaauwe zyde te zien; in deeze byzonderheid is 'er geen onderscherding
van rang. De Spanjaard is 'er op gesteld om vertoon te maaken, en versplt, zonder
nadenken of berekenen, alles wat hy heeft aan zyn opschik, en leelt voorts zo hy
best kan.
Een der pryzenswaardigste hoedanigheden in den Spanjaard is, dat zy nooit een
Bediende, die hun wel gediend heeft, laaten heen gaan; de Zoon houdt die van zyn
Vader by zyn eigene, als mede de Dienstboden die zyn Moeder hieldt, en zy alle
sterven onder 't dak van hunnen Meester. Uit deeze oorzaake is het zeer gemeen,
in de huizen der Grooten, een verbaazend getal van Bedienden aan te treffen.
Ik moest niet vergeeten te spreeken van dat gedeelte des Volks, 't welk overal
ons troost schenkt, onzen geest opbeurt, en tot ons geluk grootlyks medewerkt, en
geene ondeugden heeft, dan die wy 't zelve mededeelen. Niets is inneemender dan
een jong Spanjaardinnetje, van vystien jaaren, hoedanige ik 'er veele op 't land
gezien heb, in dit Koningryk. Een aangezigt, volmaakt enond; helder bruin hair,
evenwydig verdeeld op het voorhoofd, en alleen zamengebonden in een zyden
netje; groote zwarte oogen; een mond vol bevalligheden; een altoos zedige houding;
een eenvoudige kleeding, juist om het lyf gereegen, en den middel zagtlyk
indrukkende; kleine welgemaakte handen: met één woord, alles is in deeze jonge
Dogters bekoorlyk. Zy herinneren ons de zagtheid, de schoonheid, de kleeding, de
eenvoudigheid, der jonge Grieksche Vrouwen, van welke de Oudheid ons zulke
heerlyke modellen heeft naagelaaten. De Engelen worden, op de Spaansche
Tooneelen, altoos door jonge Dogters vertoond.
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't Gelaad der Spaansche Vrouwen is vol aandoening en leevendigheid. Zy toonen
zich zeer voldaan, over iemand, die haar blyken van genegenheid laat zien; zy
begeeren zeer gevleid en gestreeld te worden; altoos zyn ze geestig, en maar zelden
beschroomd. Zy drukken zich met veel gemaks uit, en hebben eene verleidende
vaardigheid in 't spreeken; zy zyn haastig, op haare begrippen gesteld, en driftig;
maar bezitten een goed hart, en luisteren na reden, zo ras men haar kan beweegen
om 'er bedaard na te hooren. Zeer zyn ze op den opschik, en byzonder op Juweelen,
gesteld, en bedekken, zonder wel overlegde keuze of maate, de vingers met gladde,
of met Diamanten bezette, ringen. De armen zo wel als de ryken, gaan nooit buiten
's huis, zonder een Basquina, of een groot zwart Mooren of Zyden Overkleed, over
de andere kleederen heen geslaagen, welk Overkleed doorgaans zeer kostlyk is.
Hierom doen zy de Basquina af, zo ras zy in hun eigen huis, of in dat eener
Vriendinne, treeden. - De Kinderziekte richt in Spanje min verwoestingen van
schoonheid aan, dan in Frankryk; zeldzaam ziet men eene Vrouw daar door
geschonden. De Spaansche Vrouwen hebben, over 't algemeen, zulke leevendige
en spreekende oogen, dat men ze, al derfden zy andere bevalligheden, daarom
voor schoon zou houden.
't Geen de Reizigers verhaald hebben, van de verregaande voorzorge die de
Spaansche Juffers draagen, om haare voeten te bedekken, bespeurt men niet meer;
en eene Vrouw, die u haar voet laat zien, is niet altoos gereed, om, gelyk deeze
Reizigers vertellen, u alle mogelyke gunsten toe te staan. De lengte van haar
Overkleed is min toe te schryven aan Coquettery, dan aan Welvoegelykheid, en de
vouwen, waarván Vader LABAT spreekt, in 't midden van het Overkleed, om 't zelve,
naar welgevallen, langer te laaten naasleepen, zyn thans buiten gebruik. Zeldzaam
geeft eene Spaansche Vrouw u de hand, om dezelve aan te raaken en te kusschen.
Eene Engelsche of Fransche Vrouw is met niemand, dan haare Vrienden,
gemeenzaam: en deeze regels van welvoegelykheid zyn gemeen by alle Volken.
Aan de Maagd MARIA, betoonen de Spanjaards hun meesten Godsdienst, ter
erkentenisse van alle de gunstbewyzen aan hun betoond. De eerbied dien zy haar
betoonen, en voor de twee geschenken, aan het Menschdom verleend, de Scapulaire
of het Schoudermanteltje, en de Roozenkrans, kan nauwlyks beschreeven worden.
Weinige Vrouwen gaan buiten 's huis om te wandelen, of te speelen, zonder
Roozenkrans in de hand: en de Mannen nooit zonder een om den hals. Wanneer
op hunne tooneelen de Duivel geketend wordt, geschiedt zulks met een
Roozenkrans, en hy maakt als dan een vervaarlyk getier, tot groote stichting der
toekykeren.
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Even opmerkenswaardig is der Spanjaarden eerbied voor de Dooden en de
Grafsteden: op de laatste strooijen zy bloemen, enbesproeien dezelve met Wywater.
Ieder drup Wywater, op het graf geplengd, leert hun Priester, bluscht een gedeelte
van het Vagevuur uit. Wie zou 'er dan niet mild mede weezen, en al het water eener
riviere wel willen gebruiken. De onvermoeide jonge Dogter besproeit de Grafstede
van haaren Vader, en Broeder; mogt zy het nooit de Grafszerk haars Minnaars
doen!
Het heilig verlangen, om wél te doen aan de Zielen der afgestorvenen, is algemeen
in Spanje. Het Volk weet den dag wanneer een Ziel uit het Vagevuur komt; dikwyls
leest men op de Kerkdeuren aangeplakt: Hoy se saca Anima: ‘deezen Dag is een
Ziel verlost.’
Naa iemands dood, geschieden 'er Zielmissen zonder einde; hoe armoedig de
Bloedverwanten het ook mogen hebben, zy moeten zich somtyds byna van alles
berooven, om de rust van de Ziel huns overleden Bloedverwants te verlossen. De
Zielmissen die iemand bepaald heeft, dat voor hem by zyn overlyden moeten gedaan
worden, gaan voor alle schulden zyner Schuldeischeren. PHILIPS DE V beval, by
uitersten wille, alle de Priesters van de plaats, waar hy zou sterven, op den eigensten
dag zyns overlydens, Missen voor de rust zyner Ziele te doen; behalven deeze,
geduurende drie dagen, zo veele Missen als mogelyk, voor bevoorregte Altaaren;
en, op dat hy het wel wis mogt neemen, beval hy, dat voor hem honderdduizend
Missen zouden gedaan worden, en dat het overschot van die 'er meer geschiedden
dan 'er noodig waren, om hem ten Hemel te helpen, ten baate zouden komen van
die verlaatene Zielen, om welker verlossing niemand dagt.
De Spanjaarden hebben hunne blinde hoogagting voor de Priesters, van de
Gothen ontleend. De Monniken, Priesters, en Bisschoppen, waren onseilbaar in de
oogen van dat Volk. Zy werden de eenige Regters in Burgerlyke, zo wel als in
Kerklyke, zaaken. De mindere Geestlyken werden by de Kerkvoogden als een hoop
slaaven aangezien, en het zelfde voorwendzel heerscht nog heden ten dage in
Spanje. De Pages, de Land- en Hoefbewoonders, en de Knegts van een Bisschop,
zyn Geestlyken.
Zo zeer waren de Spanjaarden met de Monniken ingenomen, dat ALPHORSO de
Krygshastige, Koning van Arragon, zyne Staaten, by uitorsten wille, aan de Orde
van de Ridders Tempelteren overliet. De Grooten des Ryks gaven geen agt op
deeze vreemde bespreeking; egter verkoozen zy een Monnik tot hunnen Souverain,
Don RAMIRO, Broeder des overleden Konings. De Tempeliers hadden de
onbeschaamdheid em de Kroon te vorderen, en ontvingen, by wyze van onderlinge
schikking, de gifte van zekere Landen in het Koningryk.
De yver van de Spanjaarden voor den Godsdienst stiekt zich
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tot deszelfs Bedienaaren uit. Een Priester is een voorwerp van eerbied, de Burgerlyke
Regter heeft geen magt om hem te straffen, hoe groot een misdryf hy ook moge
begaan hebben. Weinig jaaren geleden, zag men in Andalusia hier van een treffend
voorbeeld. Een Monnik, behoorende tot de Orde der Barrevoeter Carmeliten, hadt
eene geweldige liefdedrift opgevat voor eene jonge Jufvrouw, wier Biegtvader hy
was. Hy hadt ongetwyseld te vergeefsch gepoogd, zyne wenschen aan haar te
ontdekken: dewyl hy, uit haar mond verstaande, dat zy zou trouwen, en niet willende
dat een ander in 't bezit zou geraaken van haar, die hy aanbadt, geheel verwilderd
werd; én, op zekeren dag, naa dat de jonge Jufvrouw by hem gebiegt, het Saerament
uit zijne handen ontvangen, en de Mis gehoord hadt, haar by de Kerkdeur opwagtte,
en, niettegenstaande het gejammer van eene Moeder, en de verbaasdheid van
allen, die het aanschouwden, haar met drie dolksteeken dood voor zyne voeten
nederlag. Hy werd in de gevangenis gezet; doch de Koning, verstaan hebbende dat
hy een Priester was, en hem zekeren tyd ter bekeering willende geeven, verwees
hem om te Porto Rico als een Galeislaaf te leeven.
Om een recht denkbeeld te vormen van de Zeden of Wetten eens Lands, moet
een Waarneemer gebeurtenissen verzamelen en vergelyken, als mede de
onderscheide oordeelvellingen, in soortgelyke gevallen, onderzoeken. Een Kanunnik
van de Hoofdkerk te Seville, zeer pronks in zyne kleeding, en byzonder gesteld op
nette schoenen, kon geen Schoenmaaker vinden, die ze hem naar den zin maakte.
Wanneer een ongelukkige Schoenmaaker, by welken hy zich vervoegd hadt, naa
het verlaaten van veele andere, hem een paar Schoenen t'huis bragt, die hem niet
behaagden, werd de Kanunnik zo toornig, dat hy, na den Schoenmaaker gaande,
een stuk gereedschap in den winkel aangreep, en hem daar mede zo veel slagen
op 't hoofd gaf, dat hy dood ter aarde viel. De ongelukkige Man liet eene Weduw
naa, vier Dogters, en één Zoon van veertien jaaren, de oudste van dit behoestig
Gezin. 't Zelve deedt zyn beklag by het Capittel; de Kanunnik werd in regten vervolgd,
en verweezen om voor één jaar niet in het Choor te komen.
De jonge Schoenmaaker, manlyke Jaaren bereikt hebbende, nauwlyks in staat
om de kost te winnen, van verdriet vermeesterd, zat op een Processiedag aan de
deur der Hoofdkerk van Seville, als de Processie voorby ging. Onder de andere
Kanunniken zag hy den Moordenaar zyns Vaders. Op het gezigt van dien Man,
greep Kinderliefde, woede en wanhoop, hem aan, en vervoerde hem, om als
raazende den Kanunnik aan te vallen, en het hart te doorbooren. Hy werd ge vat,
van de misdaad overtuigd, en veroordeeld om leevend gevierendeeld te worden.
PETER, dien wy den Wreeden noe-
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men, doch die de Spanjaarden, met meer reden, den Minnaar des Regts heeten,
bevondt zich toen te Seville. De zaak kwam te zyner kennisse: en, naa zich van de
byzonderheden te hebben laaten onderrigten, besloot hy zelve Regter des
Schoenmaakers te zyn. Het Vonnis zullende uitspreeken, vernietigde hy, vooraf,
het gestreeke Vonnis der Geestlyken; en den Jongeling gevraagd hebbende wat
zyn handwerk was, sprak hy, naa bekomen antwoord: ‘Ik verbied u in één Jaar
schoenen te maaken.’
Nooit brengen de Spanjaarden licht in een kamer, zonder te zeggen, ‘Gezegend
zy het Heilig Sacrament des Altaars!’ De bystanders antwoorden - ‘Voor altoos!’ Hun groet is ‘God bewaar u!’ - By het scheiden zeggen zy, ‘Ga met God, met de
Heilige Maagd!’ - Als zy in een Huis treeden, is het eerste zeggen, Deo Gratias, Ave
Maria. 't Gezin antwoord, Sin pecado concebeida, ‘zonder zonden ontvangen.’ Dit
onderwerp van zo veele hoogloopende geschillen heeft men in Spanje tot een
Compliment gemaakt. Nergens wordt van GOD, van Maria, en de Heiligen, zo veel
gesprooken, als in dit Koningryk.
De Paaschweek is de bron van duizend heiligschennissen, de gevolgen van
Biegtbriefjes. De Spaansche Priesters hebben een grondregel, zo valsch als wreed;
zy zeggen dat de Menschen, door alle mogelyke middelen, moeten gewend worden
om hun pligt te doen, en dat de overtuiging, vroeger of laater, wel zal komen. Eenige
weinige dagen vóór de Heilige Week bezoekt de Vicaris van elke Wyk, met een
Register in de hand, zyn Volk, en tekent zorgvuldig elks naam op; vyftien dagen
daar naa herhaalt hy dit bezoek, en allen die zich in zyn Wyk bevinden, moeten
hem niet alleen een Biegtbriefje, maar ook een van ter Communie geweest te zyn,
bezorgen. Hoe veele misbruiken ontstaan 'er niet uit deeze gedrogtlyke gewoonte!
De Heilige dagen hebben nauwlyks aangevangen, of men dryft een
heiligschendenden handel met dat geen, voor 't welk de Godsdienst ons leert den
diepsten eerbied te hebben. In alle Parochiekerken ziet men slechte Vrouwen
communiceeren, en aan haare onboetvaardige Minnaars de ontvangene Briesjes
verkoopen. Priesters, dien naam onwaardig, betaalen, met dezelsde munt, de
gunsten dier onkuischen. Veelen worden, om de kosten van een Briefje te bespaaren,
heiligschenders; en indien iemand, door zyne driften tot verkeerdheid vervoerd,
Godsvrugt en welvoeglykheid genoeg behouden heeft, om tot deeze schriklyke
middelen geen toevlugt te neemen, en, op den dag dat de Priester zyn bezoeken
aflegt, geen Brief e van Communiegang bezit, wordt hy het voorwerp van Kerklyke
tugt; zyn naam wordt schandelyk op de openbaarste plaatzen aangeplakt, en
volbrengt hy, in den bepaalden tyd,
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het bevel niet, dan wordt hy aan den lyve gestraft. In deezervoege wordt hy, die
misschien de Godsdienstigste is onder zyne Broederen, 't meest geschandvlekt, en
het slachtoffer van zyne beschroomdheid en liefde tot de waarheid.
Weinige Spanjaarden, weinige Vrouwen inzonderheid, worden op den arm
gelaaten; doorgaans geschiedt de aderlaating op de hand, of op den voet. Allen
zyn ze zeer op het aderlaaten gesteld. 't Is niet ongewoon hun te hooren zeggen:
die of deeze is onpasselyk geweest; hy is viermaalen adergelaaten, en bevindt zich
nu beter. De meeste Vrouwen doen zich, by wyze van voorzorg, drie of viermaalen
in eene maand, aderlaaten. Ik hou my verzekerd, dat het groot aantal Blinden, in
Spanje, zo zeer veroorzaakt wordt door hun veelvuldig aderlaaten, als door de
brandende zandgronden, die in verscheide deelen des Ryks den grond uitmaaken.
Menschen, die men slegts zeldzaam ziet ten dage van gezondheid, blyven niet
in gebreke, om u veelvuldige bezoeken te geeven, als ziekte u aan huis en kamer
bepaalt. Zelden veragtloost de Spanjaard uitwendige zamenleevingspligten. Hy zal
u op uwen Geboortedag komen begroeten; doch gy moet niet verwagten, hem het
overige des Jaars ten uwen huize te zullen ontvangen.
De eerste plaats in een Posada, of Spaansche Herberg, is dikwyls een groote
Stal, vol ezels en muilezels, door welke gy heen moet dringen, indien gy begeert te
vraagen, of 'er, om u te herbergen, plaats is. Met veel moeite komt gy in de keuken,
welke bestaat uit een rond of vierkant vertrek, welks dak spits toeloopt, en aan den
top open is om den rook een vryen doorgang te laaten. Rondsom dien grooten
Schoorsteen is een breede steenen bank, die 's nachts het Huisgezin ter Bedstede
verstrekt; doch over dag een voeglyke plaats oplevert voor Reizigers, Voerlieden
en Muilezeldryvers, die, zonder onderscheid by den Waard en Waardin gezeten,
de lugt een gedeelte des rooks ontneemen, door denzelven in te zwelgen. Het vuur,
't welk in 't middelpunt deezes jammerhartigen verblyfs brandt, bestaat meestentyds
uit drooge koemest met stroo gemengd; dit vuur dient ook, om voor ieder persoon,
op zyn beurt, zulk eeten te kooken, als hy zorg gedraagen heeft, mede te neemen.
Al het keukengereedschap bestaat in verscheide groote stoofpannen, en alles, wat
gy eet, is gestoofd in zeer slegte olie. 't Is waar, men is 'er niet spaarzaam mede,
en de overvloed, gepaard met de slegtheid, verdryft den eetlust geheel. - De hoek
van de vuurplaats is doorgaans ingenomen door eenen Nieuwsverteller, tot de
oogen toe gedooken in den kap van zyn mantel; of een blinden Muzikant, die door
de neus zingt, en op zyn Guitar speelt, en de Kinderen der Waardinne, Jongens en
Meisjes, die alleen een hemd of schort
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draagen, schoon van een ouderdom, die voeglyk meer dekzel eischt. - Wanneer gy
u ververscht en gewarmd hebt, en verlangt te rust te gaan, brengt men u in een
vogtig hol, een kamer geheeten, voorzien van twee stoelen, doorgaans vry hoog,
als de tafel laag, en laag, als de tafel hoog, is; om dat alle dingen hier strydig zyn
met alle reden en evenredigheid. Een matras, een voet korter dan dezelve behoort
te weezen, wordt op den grond geworpen; de beddelakens zyn niet veel grooter
dan groote zakdoeken, en de deken, als gy 'er by geval een aantreft, reikt nauwlyks
tot de zyden van dit elendig bed. Op zulk een bed van wellust moet de reiziger
rusten, naa de vermoeienissen van den dag, om 'er aangenaame droomen af te
wagten, of nieuwe ontwerpen voor zyne reis te smeeden. - De slegtste herbergen
zyn nog, die opgehouden worden door de Gitanos, of Gipsies; in een bosch zoudt
gy u veiliger bevinden; gestaadig moet gy uw goed in 't oog houden, en,
niettegenstaande alle genomene voorzorge en toeverzigt, verlaat men die
verblysplaatzen zelden, met al de bagadie, welke men 'er inbragt.

Zedelyke bedenkingen.
Het is, dunkt my, eene der grootste onwellevendheden die men plegen kan,
laagheden te zeggen van iemands Vriend. Velen zyn nochtans met dat euvel belmet,
dat ze iemand de gebreken zyner Vrienden onder 't oog brengen, en opnoemen.
Dit vind men veel, wanneer zy met dezulken, van wie ze spreken, gene goede
Vrienden zyn, en uit eene zekere wangunst hen zwart pogen te maken by derzelver
Vrienden. - Dikwils heb ik deze omstandigheden zien gebeuren, en heb ze aan myn
eigen persoon meêr dan eens ondervonden. - Dan ik heb het altoos aangemerkt,
als een bewys van groote onwellevenheid, en dikwils als een teken van een bedorven
hart. Wanneer ik met verachting van myn Vriend hoor spreken, dat tot nadeel van
zyn persoon of goeden naam strekt, kan ik dat, als een regtgeaart Vriend, met
stilzwygen beantwoorden? Vat ik de party van myn Vriend op, wat is 'er dikwils het
gevolg van? twist, vyandschap met hem, wien ik tegen ga; terwyl myn Vriend 'er
geen voordeel uit trekt, in tegendeel gevaar van nadeel loopt, wanneer het gezegde
van hem wyder verspreid word, en 'er meer menschen kennis van krygen, gelyk dit
al veeltyds het geval is, wanneer men zyne vrienden dadelyk verdedigd. - Moet ik,
integendeel, stil zitten en zwygen, wanneer ik ten nadele van myne Vrienden hoor
spreken? Lyd dit de aart van ware Vriendschap wel? - Ik geloof dat
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men, in deze gevallen, niet te voorzigtig kan handelen. - Men kan dikwyls zyne
Vrienden grooter dienst doen met zwygen, dan met spreken. Zomtyds kan,
integendeel, het geval vorderen, dat men hunner verdediging op zich neme. Het
veiligst derhalven, dat men doen kan, is, wanneer men in dergelyke gevallen komt,
met alle bedaardheid te overwegen: welk het nuttigst zy, te spreken of te zwygen Eene twede aanmerking moet ik hier nevens voegen, namentlyk, dat het niet zelden
gebeurt, als onwellevende menschen ons iets zeggen met betrekking tot onze
Vrienden, wy niet zelden in hun gebreken beginnen te ontdekken, welke wy te voren
nimmer gezien hadden: of wanen gebreken in hun te vinden, schoon ze dezelve
indedaad niet hebben, alleen om dat men ons wys gemaakt heeft, dat ze met dezelve
besmet zyn geweest, of nog dadelyk behebt zyn. - Zo veel nadeel kan het
kwaadspreken van menschen te wege brengen, dat men ze zomwylen dadelyk
hatelyk maakt in de oogen hunner beste vrienden, dat men oorzaak geeft tot eene
verkoeling in de vriendschap, of wel tot eene gehele verbreking van dezelve. - Hoe
nadelig is dierhalven zulk eene onwellevende handelwyze! - Welk eene verfoeijelyke
misdaad is dan de kwaadsprekenheid en de agterklap niet, die menschen van
menschen verwydert; - die niet zelden de oorzaak is, dat de geheiligste banden van
Vriendschap gebroken worden, dat de beste vrienden in doodelyke vyanden
verkeren, - Hoe verderfelyk is zulk eene onbeschofte onwellevendheid niet voor de
gemene zamenleving! De Maatschappy word 'er grootelyks door benadeeld, om
dat ze veelal de banden van vereeniging verscheurt, die de vastigheden eener
Maatschappy zyn; met welker verscheuring de grootste wanorde aangeregt, de rust
der zamenleving verstoord, en de Maatschappy met instorting gedreigd wordt.
Niets wint schielyker veld, of kruipt haastiger voort, dan de Ondeugd. - Het kwaad,
eens post gevat hebbende, dringt zo spoedig, en met zulk een kragt door, dat 'er
geen stuiten, noch tegenhouden aan is; even gelyk het water, wanneer het, door
een dyk of dam gebroken, niet te bedwingen is, maar, met verdubbelde kragt, al
wat in den weg staat, met zich sleept, of voor zyn geweld doet bukken. - Zo lang de
ondeugd word tegengehouden, of nog kan bedwongen worden, oefent ze geen
geweld, en is bykans onvermogend; maar, eens losgebroken, laat ze zich door niets
bedwingen, even gelyk de kragt van aandringende wateren, door opgeworpen
dammen, word bedwongen; dog als deze doorgebroken zyn, zich nergens door
bedwingen laat; maar allerwege de beklagelykste verwoestingen aanrigt. Dan, daar
het kwaad, de ondeugd, zo schielyk veld wint, en hare besmettende kragt zo
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snel voortkruipt, zo dat de mensch wel dra door dezelve geheel vermeesterd en
gedwongen word; zo ziet men het tegendeel van de deugd gebeuren. Hare kragt
schynt gering, hare werking van weinig aanbelang! - ‘De Deugd heeft eenen
bestierder, eenen Leidsman, noodig, terwyl het kwaad, de ondeugd, zonder meester
geleerd worden.’
Het is zeker, dat het Medelyden onder de treffendste deugden mag geteld worden.
- Ongevoeligheid is eene veragtelyke Ondeugd. Hy, die nooit getroffen word, is een
mensch die gene grootmoedigheid bezit, een mensch van weinig deugd. - In de
Maatschappy is de deugd van Medelyden eene zeer noodwendige, eene aller
voortreffelykste deugd, en vind duizend en duizend voorwerpen, om zich aan te
oesenen. - In den staat der Natuur is ze mogelyk van minder aanbelang; - althans,
hoe zeer men dezen staat by velen verhesse, boven dien in eene Maatschappy,
men ontdekt daar zeer zeldzaam uitschitterende spooren van by de Wilden. Men
vind by hen voorbeelden van treffende edelmoedigheid; dan zulke bedryven zyn
maar weinige, in vergelyking van die men onder beschaafde natien aantreft. De
deugd van Medelyden is by de Wilden maar zeer weinig bekend; ze oesenen dezelve
zelden of nooit: - integendeel, zy plegen de ongehoordste wreedheden tegen hunnen
vyand; wreedheden, waar van de natuur een afgryzen heeft. - Zy slaan in koelen
bloede eikanderen dood, en na den dood folteren ze het ontzield lighaam nog op
de ontmenschste wyze. Zy verscheuren de Leden; en de bekkeneelen hunner
vyanden zyn, by zommigen, de drinkschalen op hunne feestmalen. - Onmenschelyke
wreedheden! - Zal men dan een staat, waar in die schoone deugd van Medelyden
weinig gekend en nog minder uitgeoefend word, verheffen, boven een staat zo als
een Maatschappylyk leven medebrengt, en waar in men dagelyks de beminnelyke
deugd van Medelyden, onder de leden ziet uitoefenen? - Welk eene buitenspoorige
ongerymdheid!
Zommigen der ouden ontkenden, dat een wys mensch moest leven naar de
Wetten van eene menschelyke instelling. Zy meenden, dat ieder verstandig man
zyn levenskoers moest inrigten, naar de voorschriften en wetten der deugd, die het
eenige rigtsnoer van 's menschen handelingen zyn moet. - Zy hielden dus de Deugd
van eenen Godlyken oorsprong.
C. V.D. G.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
De bespiegelende wysgeer over de veelheid der werelden.
(Naar het Engelsch.)
Oh Nature! all-sufficient! overall!
Enrich me with the knowledge of thy works!
Snatch me to hêaven; and snew thy wonders there,
World beyond world, in insinite extent
Profusely seatter'd o'ver the blue inmense.
THOMSON.
(*)

De beschouwing van ons Zonnestelzel en van de Comeeten verschaft aan de
Verbeelding het verheevenste denkbeeld van den Schepper, en van zyne Werken!
In het middelpunt van dat Stelzel, is de Zon geplaatst, een verbaazende Vuurkloot,
rondsom welke de Planeeten, de Satelliten, en de Comeeten, derzelver omloopen
volbrengen met eene geregeldheid, die de Ziel moet vervullen met de verrukkendste
begrippen wegens den Godlyken Oorsprong van dit Kunststuk. - Wie kan de
grootheden en afstanden van deeze groote Lichaamen, en de fraai e zamenstemming
van derzelver beweegingen, nagaan, en niet getroffen worden door de grootheid
des tooneels, en de wonderen der Almagt! - Dan, hoe veel hooger moet onze
verwondering opklimmen, als wy verneemen, dat dit heerlyk Zonnestelzel slegts
een klein gedeelte van 't Heel-al uitmaakt; en dat, indien 't zelve vernietigd wierd,
het niet meer gemist zou worden voor een oog, dat de geheele Schepping kan
overzien, dan een zandkorrel van den oever der Zee. De Engelsche Dichter BAKER
mogt, met regt, zingen

(*)

Zie onze Alg. Vaderl. Letteroef. IV Deel, 2de Stuk, bl. 551, en hier boven, bl. 89.
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Wat is deeze Aardbol daar ge op boogt? een onbekende,
En nauwlyks zigtb're stip, omringd door grootscher bende
Van schooner Werelden, in 't uitgebreid gewest,
Die reeds, eer onze Bol gevormd ware en gevest,
Veel eeuwen lang 't Heelal met haaren luister cierden,
En, in haar eigen kring, om eigen Zonnen zwierden,
Die mooglyk, als onze Aarde ontmaakt is en vergaan,
Nog een onmeetb'ren tyd in stand en duur bestaan.

Om, egter, eenig denkbeeld, hoe onvolkomen ook, te vormen, van de uitgestrektheid
des Heel-als, in de heerlykste Werken der Scheppinge, moeten wy onze aandagt
wenden tot het met Starren bezaaide Uitspanzel; wy moeten met onze gedagten
die talryke en schitterende kringen doorwandelen, welke over den Hemel verspreid
zyn, verre, zeer verre, buiten de grenzen van ons Planeetgestel.
't Is, in deeze hoogere Gewesten, dat de Almagtige zich zelven vertoont met zulke
spreekende onuitwischbaare kenmerken, dat ze den onverschilligsten aanschouwer
moeten treffen, zyne Ziel met verwondering en aanbidding vervullen. Door de
grootheden en afstanden der Vaste Starren te overweegen, verdwynen alle andere
bedenkingen van groot en klein, van hoog en laag, uit onze Ziel, en wy krygen zulk
eene onbegrensd overzigt van de Natuur, en van de paalloosheid der Scheppinge,
dat 't zelve alle onze vermogens vermeestert, en wy ons gedrongen voelen, met
den Psalmist uit te roepen. ‘HEERE! wat is de Mensch dat gy zyns gedenkt, en 's
Menschen Zoon, dat gy hem bezoekt?’
De Vaste Starren onderscheiden zich van de Planeeten, door eene grootere
helderheid en meerderen glans, en door steeds die vertooning te zien, welke wy
het flikkeren der Starren noemen. Deeze flikkering heeft waarschynlyk de oorsprong
daar uit, dat zy zo klein schynen, dat de tusschenkomst van 't allergeringste beletzel,
en hoe veele zweeven 'er geduurig in den Dampkring, ons van derzelver gezigt
berooft; doch, dewyl dit tusschen beiden komend lichaam schielyk van plaats
verandert, zien wy de Star weder, en dit, in een geduurige opeenvolging
geschiedende, ontstaat daar uit de flikkering.
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Doch eene meer opmerkenswaardige byzonderheid der Vaste Starren, en van welke
zy den naam ontleenen, bestaat hier in, dat zy nimmer ten opzigte van elkander
van plaats veranderen, gelyk de Planeeten of Dwaalstarren doen: want, schoon de
omwenteling der Aarde, om haaren as, eene schynbaare daaglyksche beweeging
van het geheele Hemelgestel, in eene strydige richting, te wege brengt, zullen
nogthans twee Vaste Starren, op onderscheide tusschentyden waargenomen, altoos
bevonden worden denzelfden stand ten opzigte van elkander te houden, geduurende
die geheele omwenteling.
Men moet zich niet verbeelden, dat de Starren geplaatst zyn aan eene holle
oppervlakte, zo dat ze alle op gelyken afstand van ons zyn; neen, zy zyn verspreid
door het ongemeeten ruim, in zulker voege, dat 'er een zo groote afstand moet
weezen tusschen twee naast elkander zich vertoonende Starren, als 'er is tusschen
onze Zon, en die, welke 'er naast zyn: zo dat een Waarneemer, geplaatst by een
Vaste Star, die alleen zou aanzien voor eene weezenlyke Zon, en de overige als
zo veele lichtende stippen op gelyke afstanden van hem, aan het Uitspanzel.
De Starren, ons het naastste, schynen ons de grootste, en worden daarom Starren
van de eerste grootte geheeten; en dit gaat voort tot zes onderscheidingen, welke
alle de Starren, voor het bloote oog zigtbaar, bevatten. En schoon, by een helderen
Winterschen nagt, als de Maan beneden den Gezigteinder is, de Starren een
ontelbaar heir schynen uit te maaken, is, nogthans, wanneer men het Uitspanzel
verdeelt in Tekenen of Starrebeelden, (gelyk de Ouden gedaan hebben,) het getal,
't welk op eens door het ongewapend oog kan gezien worden, niet meer dan duizend.
Zints de uitvinding der Telescoopen, heeft men, met vollen regt, het getal der
Vaste Starren als ontelbaar opgegeeven: dewyl, hoe volkomener onze Werktuigen
tot waarneeming van den Hemel geschikt worden, hoe langs hoe meer Starren men
ontdekt. De Melkweg is eene aaneenschakeling van kleine Starren, die te zamen
dat gedeelte des Hemels verlichten, en 'er zulk een schitterende witheid voor
verspreiden; en in dit gedeelte des Uitspanzels alleen, doet de Telescoop ons zien,
dat het getal der Vaste Starren onbepaalbaar groot is. Grootscher en verhevener
kan dit verschynzel niet be-
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zongen worden, dan de Heer P. NIEUWLAND in zyn verrukkenden Lierzang, op het
Gestarnte van den Orion.
Verbeelding! is u niets te hoog,
Zo leer my gindschen heldren boog,
Den goddelyken Melkweg, kennen.
Voer langs dat breed en glansryk spoor,
Myn' tragen geest, op vlugge pennen,
Den wyden kreits der Schepping door.
Die baan, wier zagt en lieflyk licht
Slechts wolkjes vormt voor 't scherpst gezigt,
Is een gestel van Sterren heemlen,
Wier eindloos flaauwe tinteling
Van verre schynt door een te weemlen,
Zich zamen smelt tot éénen kring.

En doet de Nevelagtige Star in Orion deezen Dichter voortzingen.
Hebt gy de grenspaal nu ontdekt?
Weet gy, hoe ver de Schepping strekt,
ô Stervling, eindig van vermogen?
Zo sla nog eens, uit dat verschiet,
Op held Orions beeld uw oogen,
En zink, verzink dan in uw niet!
Orion! uw volmaakte glans
Voert my om hoog van trans in trans,
Ontrukt myn geest aan 't aardsche duister!
Myn oog beschouwt u uuren lang,
En telkens vindt het nieuwen luister,
En nieuwe wondren voor myn zang!
Is 't waar? of faalt myn zwak gezicht,
Dat ginds een kring van bleker licht
Meent in uw pragtig zwaard te ontdekken?
Len dunne vlek, wier slauwe schyn
Zich telkens poogt aan 't oog t'onttrekken?
Wat mag dat glinstrend wolkjen zyn?
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Dat glinstrend Wolkjen, Sterveling!
Is ook een Melkweg, in wiens kring
Ontelbre Sterrenstelzels weemlen,
Den uwen ligt in glans gelyk!..
Verbeelding! daal! verlaat die heemlen,
Eer myn geschapen geest bezwyk.

De onmeetlyke afstand der Vaste Starren van elkander, en van onze Aarde, is van
alle overweegingen de geschiktste, om onze gedagten over de Werken van GOD,
en de uitgestrektheid der Scheppinge, te verheffen. De Star, ons de naastste, en
gevolglyk de grootste in 't voorkomen, is Strius, of de Hondstar. Nu is de Aarde,
zich rondsom de Zon beweegende, 195,000,000 Mylen nader aan deeze Star in 't
eene gedeelte van haaren wandelkring, dan in het tegenover gestelde, en nogthans
schynt de grootte van deeze Star daar door niets het minste veranderd. De beroemde
HUYGENS ging met zyne denkbeelden over dit onderwerp zo verre, dat hy geloosde,
dat 'er Starren konden weezen, op zulk een onbegrypelyken afstand van onze Aarde,
dat derzelver licht, schoon men weet dat het 10,000,000 mylen in één minuut aflegt,
zints de Schepping der wereld, tot ons niet gekomen is.
De Vaste Starren, op zulk een verbaazenden afstand van de Zon staande, konnen
met geene mogelykheid van dezelve zulk een sterk licht ontvangen, als zy schynen
te bezitten, noch zelfs eene maat van helderheid, genoegzaam om ze voor ons
zigtbaar te maaken: want de Zonnestraalen zouden zo zeer verspreid en verstrooid
worden, eer zy zulke ver afgelegene voorwerpen konden bereiken, dat ze nimmer
tot onze oogen konden te rug gebragt worden, om die voorwerpen door te
rugkaatzing zigtbaar te doen worden. De Vaste Starren schynen, derhalven, door
eigen, en niet door ontleenden, glans, en verschillen ten eenemaal van de Planeeten,
op zichzelve donkere Lichaamen; geen ander licht hebbende, dan 't geen zy van
de Zon ontleenen.
't Is het gevoelen der verlichtste Wysgeeren, dat elk deezer Vaste Starren een
Zon is, rondsom welke Werelden rollen, op dezelsde wyze als onze Aarde, en de
Planeeten rondsom onze Zon. Want men kan zich
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niet verbeelden, dat de Almagtige, die altoos naar de regelen van oneindige Wysheid
werkt, en niets te vergeesch doet, zo veele heerlyke Zonnen zou geschaapen, tot
zo veele gewigtige einden bekwaam gemaakt, en op zulke afstanden van elkander
zou geplaatst hebben, zonder teffens geschikte voorwerpen te vormen, digt genoeg
by dezelve, om begunstigd te worden door derzelver invloed. Te veronderstellen,
dat ze geschaapen zyn om enkel flaauw flikkerend licht te schenken aan de
inwoonders van onzen Aardbol, verraadt een onwaardig begrip van de Godlyke
Wysheid: want veele dier Starren zyn zo verre van ons eenigen dienst te doen, dat
ze, zonder het behulp van een Telescoop, niet kunnen gezien worden; één Maan
meerder zou alleen ons 's nagts veel grooter licht schenken. Dat wy hier den Dichter
NIEUWLAND weder hooren.
Is elk dier lichten, die gy ziet,
Zelfs 't kleenste dat uw oog ontvliedt,
ô Stervling! slechts voor u in weezen?
Is by 't gezicht van 't Stergewelf,
Geen denkbeeld ooit in u gereezen
Dan 't nietig denkbeeld van u zelv?
Vermeetle! draait voor u alleen
De gansche Schepping om u heen?
Is ze u alleen ten dienst gegeeven?
U, die, uit nietig stof geteeld,
Het broosch genot van 't vlugtig leeven
Met vlieg en mier en maade deelt!
Zyt gy op de aarde zo gering;
Die aarde, trotsche Sterveling
Is een dier duizend duizend bollen,
Die om dezelfde groote Zon
In afgeperkte baanen rollen,
Licht scheppen uit dezeifde bron.
Elk, elk gevoelt haar heerschappy.
Die streeft bestendig op haar zy,
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Daar deeze uit afgelegen streeken
Haar eens in vyftig eeuwen groet,
Of ligt, haar wyd gebied ontweeken,
Slechts eens bestraald wordt door haar gloed.
Elk lichtjen, dat gy tintlen ziet,
Zelf 't kleinste, dat uw oog ontvliet,
Is zulk een bron van licht, omgeven
Van Waerelden, die zonder tal
Als stofkens door elkander zweeven,
En veilig zyn voor schok en val!

Een Engelsch Dichter spreekt den met den Volkswaan vervulden, dat de Starren
slegts glinsterende punten zyn, alleen geschikt om den nagt te verlichten, en een
aangenaam vertoon by te zetten, in de volgende regelen, aan,
Onnozele, waant gy nog, dat deze ontelbre trein
Van Lichten, Bollen vuurs onmeetbaar groot, hoe klein
Voor 't naakt gezigt, alleen in de uitgebreidheid blikkren
Voor u, tot uw vermaak? zeg dan hoe hoog zy flikkren,
Hoe ver zy zyn geplaatst: toon my hunn' rang daar aan;
Uw fier verstand beschryve elks ruime wandelbaan.
Doe hun verscheiden schoonte en overeenkomst merken:
Gy zwygt of stamelt reeds; stryk, stryk uw trotsche vlerken,
Geloof dat God om u die wondren reeks niet schiep,
Om u dit Zonnenheir niet op zyn hoefslag riep.
Wil uw verkeerdheid dan en dommen hoogmoed fnuiken,
Word wys, Verdwaasde, leer uw kennis recht gebruiken,
Weet, dat die stipjes, die gy flonkren ziet om hoog,
En nauwlyks onderscheidt door 't scherpst bespieglend oog,
Fonteinen zyn van licht, Vuurbollen, Zonneglanssen,
Die de afstand dus verkleent aan 's hemels breede transsen.

Ieder Vaste Star is dan het middelpunt van een heerlyk Zonnestelzel, rondsom 't
welk werelden rollen, door dien Zonneglans verlicht. Door dit denkbeeld wordt de
grootheid van GOD verheerlykt, en de uitgestrektheid zyner Heerschappye openbaar.
Hy wordt
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niet geëerbied op ééne Wereld, of op ééne Aarde, maar op tien duizendmaal tien
duizenden. Indien wy ons konden verheffen tot de hoogste Star, die zich aan ons
oog opdoet, wy zouden daar een ander Uitspanz I zien; andere Zonnen, die een
onuitputbaaren vloed van licht opleveren; andere Starren, die den nagt op derzelver
beurt verlichten; en andere, (misschien veel grootscher) Stelzels, in eenen ens zoo
onbekend aantal, in het onbeperkte lugtruim verspreid. En daar, daar eindigt de
heerschappy des grooten Albeheerschers niet: zelfs aan dit uiterste einde, zullen
wy ons, om zo te spreeken, slechts in de Voorsteden der Scheppinge bevinden, en
op grenzen van 't Koningryk des Almagtigen.
Deeze wyze van redenkaveling kan, met meer klems, nog toegepast worden op
de Planeeten van ons eigen Zonnestelzel, en krygt kraat uit andere bedenkingen.
Want wie zal het zich onderwinden, om staande te houden, dat oneindige Goedheid,
en volmaakte Wysheid, zulke verbaazende Stofklompen, (waar van eenige onze
Aarde, in grootte, verre te boven gaan) zou gevormd, in wandelkringen rondsom
de Zon geplaatst, met Maanen voorzien, de wisselingen van Dag en Nagt, en van
Jaarsaisoenen gegeeven hebben, en dit alles alleen om een flaauw licht op onzen
Aardkloot te verspreiden?
Wie, om door een gemeenzaam voorbeeld dit stuk op te helderen, wie in zyn
Land een Windmolen gezien heeft, de werking en het gebruik daar van kent, en 'er
een aantreft in een ander Gewest, zal niet met alle reden besluiten, dat dezelve
bestemd is tot de zelfde einden? Wanneer wy, derhalven, weeten, dat de Aarde,
de Planeet, die wy bewoonen, geschikt is ter huisvesting van verscheide soorten
van Dieren; en zien dat andere Planeeten, op een afstand van ons, eenige grooter,
andere kleinder dan onze Aarde, op vastgestelde Tydperken rondsom de Zon
beweegen, om haare assen wentelen, en vergezeld worden door Maanen, is het
dan niet hoogst aanncemlyk, te besluiten, dat ze ten zelfden oogmerke dienen als
de Aarde, onze verblyfplaats?
Fraai zingt de Heer BAKER,
Bes houw deez' laagen grond, den Aardbol, waar ge op leeft,
Waar u Gods voorzarg plaatste, en daaglyks voedzel geest,
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Is hier iet nutteloos, iet ledigs? Dat uwe oogen,
Dat uw vernuft, versterkt door 't êelste kunstvermogen,
Zich veste op lugt en aarde en water, ieder uur
Ja ieder oogenblik is, door 't alteelend vuur,
Voor duizend schepzels steeds een ydstip der geboorte:
Elk plekje, ver van woest, kweekt allerhande soorte
Van leeven, van gewoel, van schoonheid en cieraad,
En zouden waerelden, u onbekend, dien staat
Van heerlykheid en nut, geryf en dienst ontbreeken,
Geen wezens, geen gediert, gelyk deeze Aardkloot kweeken?
Want God, die zic dezelfde in all' zyn wegen toont,
Wiens onbepaalde Magt op alle plaatzen woont,
Wiens Goedheid steeds vervult t'onmeetbaar ruim der dingen,
Wordt door geen tyd belet; laat in geen perk zich dringen:
Zyn Wysheid gaf gestalte aan 't groot Natuur-gevaart,
't Geen door zyn wet beweegt, zyn stand en trant bewaart.

Wie kan zich verbeelden, dat de Almagtige Schepper, die geen Waterdrup onbevolkt
gelaaten, en elk deel der Schepping met bezielde zelfstandigheden vervuld heeft,
zulke verbaazende groote Lichaamen van Bewoonders ontbloot zou gelaaten
hebben? 't Is, zeker veel redelyker, ze aan te merken als verblysplaatzen van
verstandige Weezens; van Weezens, met bekwaamheden voorzien om hunnen
Schepper te kennen, te beminnen, en te aanbidden; veele, missch en, in een veel
verder gevorderden staat van zuiverheid dan de Inwoonders onzer Aarde; in 't bezit
van veel hooger maate van zegening; en geplaatst in omstandigheden, die hun
tooneelen van vreugd verschaffen, evennaarende alles wat eene Dichterlyke
Verbeelding kan schetzen, of de Godsdienst belooven; en alle onder het bestuur
en de beschouwing van oneindige Wysheid en Goedheid!
Om kort te gaan, het schynt blykbaar 't oogmerk van de Godlyke Voorzienigheid
te weezen, om, door deeze zigtbaare Veelheid en Verscheidenheid van Werelden,
onze Zielen boven ons Planeetgestel te verheffen, om dat Almagtig Weezen te
zoeken, van 't welk geheel de Natuur alhangt; en bedoelde de Schepper,
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ongetwyfeld, in deeze onmeetelyke ten toonspreiding van zyne Wysheid en Magt,
dit verbaazend geheel ten voorwerp te doen strekken van het onderzoek der
Menschenkinderen, en het aanwenden van hun kunstvermogen, om hier op Aarde,
by trappen, van bepaalder tot onbepaalder voorwerpen, en ten laatsten tot den
Oneindigen, op te klimmen. Wy mogen met een Engelschen Dichter elk opwekken,
Zoek nieuwe wondren; zie om hoog de zwaare bollen,
Ontelb're Starren door den ruimen Hemel rollen,
De heldre lampen, die ons flikren in 't gezigt,
Zyn Zonnen, koesterende een Waereld door haar licht.
Hoe talryk 't Starrenheir aan ongewapende oogen
Zich opdoe; nog beschouwt de kunst door haar vermogen,
Door 't welgesleepen glas, millioenen meer. Ze ontdekt
Den heldren Melkweg, door den Hemel uitgestrekt
En verder uitgebreid dan 't sterflyk oog kan dringen,
Maar draait om elke Star, in juist gepaste kringen,
Een waereld; deeze toont de ontzaglyke oppermagt
Der waare Godheid, die 't Heelal heeft voortgebragt,
Wie, vraagt men ligt, wie zyn Bewoonders dier Planeeten?
Wy zwygen, wyl we op zulk een vraag geen antwoord weeten,
Men leere een waarheid van het uiterste gewigt,
Men eer' den Schepper, roem zyn Grootheid, kenn' den pligt
Van schepzels die een stip van 't groot Heelal bewoonen.
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Middel, alhoewel eenvoudig in zyn voorkomen, egter
proefondervindelyk zeer vermogend eevonden, tegen de geduchte
gevolgen van den Dollen Honds-beet, of de watervrees, op nieuw
bekend gemaakt;
door Andreas Julius Augustus Looff, Medicinae Doctor, te
Rotterdam.
WEL EDELE ZEER GELEERDE HEEREN!
Heeren Schryveren der Nieuwe Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen!
Onder de smertelykste omstandigheden, waarin de mensch kan gebragt worden,
komt my zeer gepast voor, dat de gevolgen van den Dollen Honds-beet een van
den eersten rang bekleeden.
Want, wat kan men zig vreeslyker voorstellen, dan na, van een Hond, die de
Watervrees heeft, of dol geworden is, gebeten zynde, en het gift gevat heeft, na
eenigen tyd, uit een volmaakten staat van gezondheid, in een allerdroevigsten
overgebragt te worden, van het ogenblik af aan, na den ontvangen beet, in de
allergeduchtste vrees en akeligste denkbeelden te verkeren, de Watervrees te
krygen, als dan gefolterd te worden, door een onlydelyken dorst, geen vogt te kunnen
doorzwelgen, stuipen op het gezigt van het zelve te krygen, in een staat gebragt te
worden, dat men, by tusschenpoozen zinneloos zynde, zyn evenmensch, zyne
vrienden, kwetst, en een gewissen dood ondergaan moet. Ach! hoe smertlyk, hoe
akelig zyn deze denkbeelden.
Dus neme de vryheid, uit ware menschenliefde, en ten nutte van het algemeen,
Uw Ed. deze letteren toe te zenden; in hoope en verwagting, dat dezelve een plaats
in Uw Ed. geacht Mengelwerk mogen vergund worden, waardoor op nieuws een
middel, zeer eenvoudig in zyn voorkomen, dog, geduurende een reeks van lange
Jaren, in Groningerland, in het Oldampt,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

372
(*)

en voornamentlyk Veendam en Wildervank , beproefd bevonden is, tegen de
geduchte gevolgen des dollen Honds-beet, en waar van men, na behoorlyke
bereiding en innemen van het zelve, de allergewenschte uitwerking, zo wel in
Menschen als Dieren, bevonden heeft; want zo wel aan Menschen als Dieren, door
dolle Honden gebeten, die dit Middel op zyn tyd, binnen de negen dagen, genomen
hebben, heeft men nimmer kwade gevolgen bespeurd.
Na herhaalde Proefnemingen met dit Middel, en volledige verzekering van deszelfs
heilzaam vermogen, heeft myn Vader Zaliger, de Heer PHILIPPUS JOHANNES LOOFF,
in leven Medicinae Doctor, in zyne laatste Jaren Practiserende te Groningen, na
een reeks van veertien Jaren, in Veendam en Wildervank, zyne Practyk geoeffend
te hebben, ten nutte van het algemeen goedgevonden, om dit Middel in het Jaar
1781 bekend te maken, en daar nevens eenige aanmerkingen over de
Honds-dolligheid by te voegen, welke, wanneer dezelve konden in acht genomen
worden, misschien, ja zelf zeer waarschynlyk, een van de beste voorbehoedmiddelen
zoude zyn, om de Honds-dolligheid voor te komen, zo niet uit te roeien, ten minsten
sterk te verminderen.
Buiten myn bestek zynde, om deze aanmerkingen van den Autheur hier ter plaatze
aan te halen, zal ik tot de bekendmaking van de bereiding, en manier van gebruik,
van het bovengemelde Middel, overgaan.
Men vind het zelve, in forma van een Brief, gedateerd Groningen den 17 Augustus
1781, onder den titel van: Aanmerkingen over de Honds-dolheid, door PH.J. LOOFF,
Medicinae Doctor te Groningen, aan het Geneeskundig Genootschap, onder de
(†)
Zinspreuk: Servandis Civibus, op volgende wyze beschreven .
‘Men neemt drie doiren van Hoender Eieren, en drie halve Eijerschalen vol
Boom-oly, doet het te zamen in een Koekenpan, op een matig vuur, roert het gestadig
met een mes wel ondereen, en laat het

(*)
(†)

Veendam en Wildervank zyn twee aan elkander gelegene, zeer aangename, en volkryke,
Dorpen in den Oldampte, vyf uuren gaans buiten Groningen.
Ziet Handelingen van het Genootschap Servandis Civibus. VII Deel, pag 554, enz. Te
Amsterdam by Petrus Conradi, 1782.
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te zamen zo lang braden, dat het, door gestadig roeren, een egale massa, als een
Conserf word. Het vervult als dan een allergrootst koffy-kopje.
Het gebruik hier van is aldus:
Die gebeten is, moet deze dosis twee agtereenvolgende dagen innemen, zig
tevens onthoudende van alle spys en drank, zes uuren vóór het innemen des
middels, en ook zes uuren, na dat het ingenomen is, en onderwyl word de wonde,
negen dagen lang, twee maal daags, met een pennetje van vuuren-hout opengekrabt,
en word teffens met een weinig van dit middel verbonden. Maar iemand, welke met
zo een Hond heeft omgegaan, hem gecarresseerd heeft, en daar van gelekt is
geworden, enz., neemt tot voorbehoeding het zelve middel maar éénmaal in. - Een
Dier, van wat soort ook, dat gebeten is, neemt twee agtereenvolgende dagen,
telkens, een dubbelde dosis, vastende mede voor en na het innemen, zes uuren.’
Het zal my geenzints verwonderen, dat velen, dit lezende, geen geloof aan dit
middel zullen kunnen geven, dat het zelve van zo een groot vermogen is, om de
geduchte gevolgen des dollen Honds-beet te kunnen voorkomen, en derhalven aan
velen van myne geëerde Lezeren vreemd voorkomen, dat ik zo een eenvoudig
Middel, als dit, alleen uit Salade-oly en doiren van Hoendereijeren bestaande, als
een Middel tegen de geduchte gevolgen des dollen Honds-beet, op nieuw bekend
make, daar het zelve reeds (door myn Vader) in den Jare 1781, aan het
bovengemelde Geneeskundig Genootschap medegedeeld is.
Daar deze bekendmaking door myn Vader, uit ware menschenliefde, ten nutte
van het algemeen, gedaan is; en myns wetens, het zelve in weinige of geen
aanmerking genomen is, en dus met dit middel weinig of geen Proeven gedaan zyn;
zo heb ik my verpligt gevonden, zulks op nieuw met het zelfde oogmerk ten nutte
(*)
van het algemeen te doen, verzekerd zynde, door Proefondervinding , dat, wanneer
het zelve behoorlyk be(*)

Van jongs af aan, is dit Middel my bekend, en in myn geheugen geprent geweest, om, wanneer
de gelegenheid zig hier toe aanbood, 'er gebruik van te maken. - Met veel genoegen herinner
ik my altoos, dat, in de maand May 1765, toen 18 Jaren oud, van de Wildervank na Londen
een reis deedt, om myne aldaar zynde Familie een visite te geven: dus Amsterdam moetende
passeren, en my daar eenige dagen ophoudende, op den Binnen-amstel op een voormiddag
komende, voor een zeker huis aldaar een menigte menschen zag staan; na de reden daar
van gevraagd hebbende uit nieuwsgierigheid, kreeg ik ten antwoord: ach! daar is een man
in dat huis, die een Vrouw heeft met drie kinderen, wat is dat ongelukkig die is door een dollen
Hond gebeten: myn hart sprong my op van vreugde, daar vry wel verzekerd was die man te
kunnen redden; ik zeide, laat my doorgaan, ik zal die man helpen: doorgelaten zynde, kwam
ik in dat huis, vond alles bedroefd en schreiende, man, vrouw, en kinderen, 't welk voorzeker
een aandoenlyk Schouwspel was; ik schreef hun het Middel voor, als ook het gebruik, en
verzekerde hun, dat, zo zy myn raad volgden, 'er geen gevaar by was, en de man gezond
zoude blyven, dat zy God danken mogten, dat ik juist ter dezer gelegenheid hun huis moeste
passeren; na hun nogmaals aangemaand te hebben, van het zelve gebruik te maken, ging
ik weg, met belofte, dat, wanneer ik in myne terug reize wederom Amsterdam passeerde,
hun een bezoek zoude geven, om na des mans welstand te vernemen; volgens myn belofte
deed ik zulks, wanneer ik in 't laatst van de maand Augustus wederom te Amsterdam, dus
ruim een vierendeel jaars daar na, te rug kwam; tot myn grote vreugde wierd ik van die lieden
zeer vriendlyk bedankt, dat ik die man uit dit groot gevaar gered had, vond alles zeer wel,
dus nam ik, zeer voldaan over den gelukkigen uitslag van mynen raad, afscheid van hun.
In boven aangehaalde aanmerkingen van myn Vader, vind men ook een Proefondervindelyk
bewys van het middel. 't Komt hier op uit.
Myn Broeder, thans practizerend Medicinae Doctor te Groningen, wierd in de maand Juny
1770, toen 14 Jaren oud, op een morgen, van een fraai Engelsch windhondje, dat wy hadden,
in een zyner vingeren gebeten, by gelegenheid dat hy hem van het eeten, voor de katten
gedestineerd, verjagen wilde, zo dat de wonde vry sterk bloedde; men hield dit dier in het
minste niet van dolligheid verdagt, dus wierd die wonde maar eenvoudig met een linnen
doekje verbonden; maar hoe onbeschryvelyk wierd ons geheel huisgezin ontrust, wanneer
den volgenden morgen ten agt uuren een man raport kwam brengen, na dat de hond twee
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reid, en vroeg genoeg, dat is kort na den ontvangen beet ingenomen word, van de
gezegendste uitwerking

uuren weg geweest was, dat onze hond dol moeste zyn, want dat hy verscheiden honden
had gebeten, en ook een schaap in 't land. Kort daar na kwam de hond in huis, beet de katten,
en een hoen dat voorby hem heen liep, wanneer hy in de schuur agter ons huis was, dog
beledigde geene van ons huisgezin; op dien tyd wierd hy, om verdere kwade gevolgen voor
te komen, zo senielyk mogelyk, doodgeschooten. - Myn Broeder nam 't Middel, op
voorschreven manier bereid, in, waar door dezelve, door des Heeren Goedheid, uit dit gevaar
gered geworden, en zeer wel gebleven is.
Eenige honden, van onzen hond gebeten, welke het Middel gebruikt hebben, zyn van alle
ongemak bevryd gebleven, en volkomen hersteld; dog het schaap, dit middel niet toegediend
zynde, is dol geworden.
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zal bevonden worden, zo wel in Menschen als Dieren, welke door een dollen Hond
vergiftigd zyn.
Dat het bovengemelde Middel, hoe eenvoudig ook in zyn voorkomen, van die
heilzame kragt kan zyn, om het gift van den dollen Honds-beet te vernietigen, zal
minder wonderlyk voorkomen, wanneer wy het vermogen der olyven-oly tot onze
bespiegeling nemen.
Dezelve is zagt op het gevoel, maakt de lichamen waarop dezelve geappliceerd
word, glad, lenig en zagt. Edog, wanneer een drup olyven-oly, op een wonde, door
den steek van een By, Wesp, of ander Insect gemaakt, aangebragt word, zal men
de pyn en zwelling, daar door voortgekomen, wel haast doen bedaren, dog in het
eerste begin een gevoel hebben, als of die wonde door een gloeiend yzertje wierd
toegeschroeid; ja zelf heeft de eenvoudige olyven-oly het vermogen, om het gift van
den Adder-beet zyne kragt te benemen, en dus alle de gevolgen van dezelve te
voorkomen, zo als de ondervinding meermalen bevestigd heeft, en reeds lange in
Engeland bekend geweest is.
't Volgende geval kan zulks bewyzen.
In het Jaar 1751 of 1752, diende een man, met name OLIVER, welke voor een
groot gedeelte zyn bestaan uit het Addervangen had, zig by het Collegium Medicum
te Londen aan, om een Proeve te geven, dat de applicatie der olyven-oly alleen
(vermits men altoos gemeend had, dat, om de Adder-beet te genezen, Adderoly,
dat is olyven-oly, waar in een Adder dood gelopen was, volstrekt vereischt wierd)
op de delen aangedaan door den beet, niet alleen de gevolgen daar van
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voorkomen konde, maar zelfs, wanneer de gevolgen des beets zigtbaar waren, zo
(*)
een lyder door de olyvenoly alleen konde bersteld worden .
Daar toe wierd door de Leden van de Societeit een dag bestemd, en aan den
Addervanger, wanneer de Proeve voldeed, een praemie van vystig Ponden Sterling
aangeboden.
De bestemde dag daar zynde, kwam OLIVER, een grysaart, tusschen de 60 en 70
Jaren oud, nevens zyne Vrouw; liet zig in tegenwoordigheid van de daar zynde
Leden, door een Adder, welke hy ten dien einde medegebragt had, op den duim
steken. Het gift vattede; een weinig tyds daar na zag men den duim, den arm, en
andere deelen opzwellen, zo dat men de naden der klederen moest los tornen, om
dezelve uit te krygen; hy wierd kortademig, en benauwd. De Vrouw, welke tot zyn
adsistentie medegekomen was, ging, met verlof der leden daar toe gekregen, tot
de genezing van haren man over. Zy maakte een goede hoeveelheid olyven-oly
warm, en smeerde herhaalde reizen, en aanhoudend, de aangedane delen daar
mede, tot zo lange de opgezwollene delen begonden te slinken, den adem ruimer,
en de man beter wierd, (tusschen beiden nam hy nu en dan een lepel vol oly in,)
daar na wierd de man op een rustbank, die op hun verzoek daar toe gereed gemaakt
was, gelegd; de man kwam in een gerusten slaap, met een zagte uitwazeming
verzeld, en na een uur zeven a agt geslapen te hebben, wierd hy verkwikt wakker,
stond op, en na iets tot versterking of verkwikking gebruikt te hebben, ging de
Addervanger nevens zyne Vrouw, met zyn Praemie, zeer gezond en vergenoegd
na huis.
Dat de Olyven-oly het vermogen heeft om de gevolgen des Adderbeets te kunnen
wegnemen, heeft myn

(*)

In the new and Complete Dictionary of Arts and Sciences, comprehending all the Branches
of usefull knowledge. By a Society, of Gentlemen, Vol. IV, gedrukt te London 1755, vind men
onder het Articul Viper of Adder, 't volgende.
‘Cur Viper-Cetchers are said to prevent the mischiess otherwise following from the bite, by
robbing oil-olive warm on te part ‘of: Onze Addervangers, zegt men, de nadelen, welke anders
op den beet volgen, voor te komen door warme olyven-oly op het deel te wrvven.’
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Vader in de Wildervank wonende, terwyl ik zelve by myn Ouderen t'huis was,
proefondervindelyk bevestigd gezien.
In den Jare 1764, in den Zomer, wierd myn Vader gehaald ten huize van eenen
CORNELIS BLINK Jongman, tusschen de 20 en 30 Jaren oud, dezelve was in het veld
geweest in de Veenen, en aldaar door een Adder gestoken, had ruim twee uuren
in groote smerte bezig geweest om t'huis te komen; de beenen waren zeer
opgezwollen, de lyder was onrustig, dorstig, benauwd, koortzig en zeer pynlyk.
Op myn Vaders order wierd aanstonds Olyven-oly warm gemaakt, en daar mede
aanhoudend de opgezwollene deelen gesmeerd; men zag de toevallen en zweling,
na eenigen tyd met smeren aangehouden te hebben, verminderen, en, nu men in
vertrouwen was dat het venyn zyn kragt benomen ware, wierd de Lyder in een warm
gemaakt bed gelegd, kreeg een verkwikkelyken slaap en sterke uitwazeming; het
gewenschte gevolg was, dat de Lyder, den volgenden dag, zyne bezigheden konde
waarnemen, en naderhand volmaakt gezond gebleven s.
Naderhand heeft myn Vader, aan verscheidene, die na het Veld en in de Veenen
moesten gaan, aangeraden, om, tot een praeservatif os voorbehoedmiddel, een
vlesje oly mede te nemen, ten einde, in gevalle zy door een Adder mogten gestoken
worden, hetzelve by der hand te hebben, om aanstonds geappliceerd te kunnen
worden; het welk by die genen, die van dezen raad gebruik gemaakt hebben, een
goede uitwerking had. Want die gene, welke dadelyk na den ontvangene steek, de
oly aanbragten, wierden van deszelfs gevolgen bevryd, en zeiden, op de aanbrenging
der oly, een brandende pyn gevoeld te hebben, deg die binnen korten tyd ophield;
zo dat zy vervolgens gezond na huis gekomen zyn. Wanneer men in aanmerking
neemt, dat de oly tot een teg ngift van alle stekingen der venynige Dieren kan
strekken, zal de goedgunstige Leezer, met minder verwondering, het gemelde middel
tegen de geduchte gevolgen van des dollen Honds-beet kunnen aanzien.
Derhalven hoop en wensch ik, uit grond mynes harten, dat met het bovengemelde
middel Proeven mogen genomen worden, als kunnende strekken zo tot heil
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van Menschen als tot behoud van Dieren, die aan den eigenaar van waarde zyn. De volgende Waarneeming, die my, op vriendelyk verzoek, goedgunstiglyk door
den Heer J.F. VAN DER PIEPEN, (welke, eenige Jaren den Wel Edelen zeer Geleerden
Heer J. STOOK, in het voorleden najaar alhier overleden, in leven voornaam Medicinae
Doctor in deze Stad, en om zyn kundigheid van velen geacht, in zyne Apotheek
geadsisteerd heeft) medegedeeld is, vind ik nuttig hier by te voegen: waar van de
inhoud hier op uitkomt.
In het begin van den Jare 1787, den 8 January, kwam de Heer VAN DER PIEPEN,
van zyn twee honden verzeld, des voormiddags t'huis. In huis willende gaan, kwam
een kleine hond de stoep op, welke eerst den eenen hond zeer woedend beet; de
ander zogt zig door de vlugt te bergen, dog wierd mede zo hevig in zyn oor gebeten,
dat 'er een stukje uitgerukt wierd; vervolgens zag de Heer VAN DER PIEPEN, dat het
zelfde hondje een kleinen hond van zyn Buurman beet, als ook nog een hond die
voorby liep. De Heer VAN DER PIEPEN dit geval aan zyn Patroon verhalende, en het
bekend wordende, dat 'er een dol hondje in die buurt geweest was, ook de waarheid
hiervan nader bevestigd wordende, wilde de Heer STOOK, om alle gevaar voor te
komen, die beide honden, waar van hy anders veel hield, dood laaten schieten; dog
hiertoe konde de Heer VAN DER PIEPEN niet besluiten; zig herinnerende ergens
gelezen te hebben van een Middel tegens de gevolgen van des dollen Honds-beet,
vond het zelve in het Zevende Deel van Servandis Civibus, ter plaatze bovengemeld,
en haalde zyn Patroon over om met dit Middel een proef te neemen.
Daarop wierden de honden, ieder afzonderlyk, aan een keten wel verzekerd vast
gemaakt, en het bovengemelde Middel van Oly en Eijeren op voorschrevene wyze
toegediend; en het gevolg is hier van geweest, dat de beide honden van dolheid
bevryd, en volmaakt gezond zyn gebleven.
De zonderlinge uitwerking van dit Middel op die honden is geweest, dat de honden
zo sterk door de huid zweetten dat hunne hokken van binnen 'er mede beslagen
wierden, en zo kleverig waren, dat men moeite had het zelve 'er af te boenen: de
reuk of lugt die de hon-
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den van zig gaven, was zo sterk, heeft de Heer STOOK my verhaald, dat zyn Wel
Edele maar voor een zeer korten tyd, in het vertrek, daar dezelve waren, konde
blyven; ook hebben de honden byna al hun hairen verloren, welke egter wederom
allengskens aangegroeid zyn.
Hier uit, dunkt my, kan de geachte Lezer duidelyk opmerken, dat dit Middel zeer
sterke vermogens heeft; daar het zelve de honden door de huid deedt zweeten,
(anders niet natuurlyk eigen aan deze dieren), en dat zweet zo scherp geweest is,
om het hair derzelven te doen uitvallen.
Dat de kleine hond, welke de honden van den Heer VAN DER PIEPEN gebeten heeft,
dol geweest is, strekt tot bewys, vermits de Buurmans hond, welke (na eenige dagen
gebeten geweest te zyn) uit voorzorg opgesloten was, tekenen van dolheid gegeven
heeft, en om die reden dood gemaakt is.
Dat het bovengemelde Middel, uit Oly en Eijeren, groote kragt bezit, (ja zelf
wanneer de Watervrees daar is,) dog egter niet voldoende bevonden zy, om den
Lyder te herstellen en van den dood te bevryden; blykt uit de twee voorbeelden,
door myn Vader, in zyne aanmerkingen over de Honds-dolligheid, pag. 557 en 558,
aangehaald. Alwaar de Autheur zegt, ‘Maar om door de ondervinding althans de
groote kragt van dit Middel aan te tonen, zal ik twee voorbeelden bybrengen, my
voor veele Jaren medegedeeld door den Wel Edelen zeer Geleerden Heer C. EB.
MULLER, weleer beroemd Medicus te Amsterdam.
Het eene was een man buiten de Zaagmolenspoort, en de andere een man buiten
de Raampoort; dog in verschillende Jaren. Deze beide waren zeer onpasselyk,
maar zonder te weten wat hun scheelde. De Vrouw zeide aan den Doctor: myn man
kan niet drinken, het scheelt hem in de keel, enz.
De Heer MULLER liet een bierglas met schoon water brengen, en bood het den
man aan, waarop dezelve sterke Convulsien kreeg, het welk den Heer MULLER
terstond te kennen gaf, dat die man de Watervrees reeds had, en van een dollen
hond gebeten was; het welk hy ook aan de Vrouw te verstaan gas, die daarop met
groote ontsteltenis ant-
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woorde; dat is waar, doch wy wisten niet dat het dier dol was, het was maar een
klein hondje; en het was geschied voor byna zes weken. Hierop nam de Doctor zelf
de moeite, om het middel, het welk hem bekend was, te bereiden, om zeker te zyn
van deze eerste Proeve. Het was nu de derde dag der Hydrothobie of Watervrees.
De man nam het in zonder veel moeite, en ziet, een zeer korten tyd daar na eischte
hy te drinken, en dronk rykelyk meer dan een pint zuiver water, uit een ruimen
melkpot, met het grootste gemak en betuiging van een onbeschryvelyke geneugte.
Een half uur daar na begon hy overvloedig te braken, alles zwart als geronnen bloed,
daar na wederom drinkende, tot dat zynen dorst gelescht was, en gaf, zes of zeven
uren daar na, den Geest.
Meest op dezelfde wyze (om niet te lang zyn) liep het af met het tweede geval,
alwaar insgelyks, voort na het gebruik van het Middel, de Watervrees cesseerde:
maar ook die lyder begon eveneens die zwarte sloffe te braken, bleef aanhoudend
drinken met gemak en vermaak; maar stierf niettemin den volgenden dag.’
Ofschoon deze laatstgenoemde Lyders niet hersteld, en van den dood konden
bevryd worden, moet men, na myne gedagten, zig egter zeer verwonderen, dat dit
Middel zo veel uitwerking had, om hun, kort na het gebruik van het zelve, de
Watervrees te beneemen, en zy dus met groot genoegen hunnen grooten dorst
konden lesschen. En is het nog niet een groote zaak, om zodanig een Lyder, die
onbeschryvelyke geneugte, van te kunnen drinken, te verschaffen? En daar dit
Middel kan dienen, om den Patient, reeds de Watervrees hebbende, van dezelve
te ontheffen, dunkt my, kan men hier uit, als uit de voren aangehaalde Proeven van
dit Middel, met grond van reden op de heilzame werking van het zelve vertrouwen
stellen; zo dat men van het zelve, indien het, van Mensch of Dier, kort na den beet,
behoorlyk bereid, als bovengemeld is, gebruikt word, onder Gods zegen de
heilzaamste uitwerking verwagten kan, en mag.
Dat deze letteren tot genoegen en heilzaam nut van myn Evenmensch mogen
verstrekken, is het grootste
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oogmerk en begeerte van hem, die zig met eerbied noemt
Wel Edele Zeer Geleerde Heeren!
U Wel Edele
Gehoorzame Dienaar
ANDR. JUL. AUG. LOOFF,

Med. Doct.

ROTTERDAM,
den 11 July 1790.

Natuurlyke historie van den Eendvogel.
(Volgens den Heer DE BUFFON.)
(Vervolg en Slot van bladz. 241.)
Overal heeft men eene Vogelsoort, zo nuttig als die van onzen Eendvogel zoeken
tam te maaken, en zich toe te eigenen. ‘Er is,’ merkte BELONIUS reeds op ‘geen Land
in Europa en in Asie, voornaamlyk dat digt by 't water ligt, of 'er mede doorsneeden
(*)
is, of de Landlieden houden 'er Eendvogels .’ Niet alleen is deeze Vogelsoort
algemeen geworden; maar eenige andere vreemde soorten, in oorsprong even wild,
hebben zich in den huislyken staat vermenigvuldigd, en nieuwe Rassen van Tamme
Eenden opgeleverd.
Om Eendvogels met vrugt op te kweeken, en groote Driften 'er van te hebben,
die wel slaagen, moet men ze houden in eene plaats digt by het water, en waar
breede oevers, met gras en groente begroeid, hun eene plaats aanbieden om te
zwemmen, te rusten, en zich te netten. 't Is waar men ziet niet zelden de Eendvogels
opgeslooten, en bykans op het drooge gehouden in den omtrek onzer Vogelpleinen;
doch die Leevenswyze is onovereenkomstig met de natuur der Eendvogelen:
doorgaans ook zullen zy verzwakken en verbasteren, in deeze soort van gevangenis;
de Vederen kronkelen en gaan vast zitten; de Pooten krygen gebreken door den
harden grond; de Bek wordt asgerond door het gestaadig

(*)

Gaudebat terra vomere laurato et triumphali Aratore.
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schuuren, alles wordt bedorven om dat alles bedwongen is; en Eendvogels, op die
wyze opgevoed, kunnen nooit zulk een goed Dons opleveren, of een zo sterk Ras
voortbrengen als die een gedeelte hunner Vryheid genieten, en in hun Element
kunnen leeven: derhalven moet men, wanneer de natuur geen water verschaft, door
kunst water vormen, waarin de Eendvogels kunnen slobberen, zwemmen, zich
wasschen en dompelen; verrigtingen, volstrekt noodzaaklyk om hun sterkte te
geeven, ja zelfs tot hunne gezondheid. De Ouden, die, met meer aandagts dan wy,
de gewigtige onderwerpen van het huishoudelyke des Landbouws, en des
Landleevens bezorgden, die Romeinen, welke in de eene hand zegetekens droegen,
(*)
en met de andere den ploeg bestuurden , hebben ons, ten deezen opzigte, gelyk
ten aanzien van veele andere, nuttige onderrigtingen naagelaaten.
COLUMELLA en VARRO geeven ons in 't breede voorschriften, hoe een Eendenkom
behoort aangelegd te worden; zy willen 'er een water hebben met grasryke en
beschaduwde oevers, een klein eilandje in 't midden, met byloopende kanaalen;
alles op zulk eene schilderagtige wyze aangelegd, dat zulk een Eendenkom ten
cieraad strekke van de schoonste Lustplaats.
Men behoort te letten, dat het water, waarin men de Eenden laat zwemmen, niet
bezet zy met Bloedzuigers, zy doen de jongen omkomen door zich aan derzelver
pooten te hegten; om deeze schadelyke Insecten te verdryven, moet men in 't water
(†)
Zeelt, of andere Visschen, die op de Bloedzuigers aazen, planten . Altoos, 't zy
aan den oever van een loopend of van een stilstaand water, moet men overdekte
nestelpannen plaatzen, zodanig toegesteld, dat ze de Vogels uitlokken om 'er in te
komen leggen. Het Wyfje legt om de twee dagen, en brengt tien, twaalf, of vyftien
Eijeren voort: 't zal 'er zelfs tot dertig en veertig leggen, als men de Eijeren wegneemt,
en zorg draagt om de Vogels ryklyk te voeden. Het Wyfje is vuurig in de liefde, en
het Mannetje jaloers; het eigent zich doorgaans twee of drie Wyfjes toe, die het
geleidt, beschermt, en bevrugt;

(*)
(†)

PLIN. Rei Rustic. Lib VIII. c. 15.
Observations de M. TIBURTIUS, extraits de Memoires de l' Acad. de Stockholm, dans le Journal
de Physique, Juin, 1773.
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(*)

ontbreeken hem Wyfjes van zyne soort, hy zoekt met andere te paaren ; en het
(†)
Wysje laat ook de omhelzingen van eene vreemde soort toe .
(‡)
De tyd van het uitkomen der Eijeren duurt langer dan vier weeken ; deeze tyd is
dezelfde wanneer men Eenden-eijeren door eene Honne laat uitbroeden; de Henne,
door deeze koestering aan 't uitgebroede kroost gehegt, wordt voor de kleine
Eendvogels eene vreemde Moeder; doch die geen minder bezorgdheids betoont:
men bespeurt dit aan de zigtbaare bekommerdheid, en de ongerustheden, wanneer
de ongen, eerst aan den waterkant gekomen, na hun element haaken, en, door een
natuurlyke drift gedreeven, zich daar in werpen, ondanks het verdubbeld geschreeuw
van hunne Geleidster, die aan den oever te vergeefsch roept, vol onrustige
(§)
beweegingen, en de gebaaren maakende van eene raadlooze Moeder .
Het eerste voedzel, 't geen men aan de Jongen geeft, is Spelt, welhaast kan men
dezelve Gerst voorwerpen; de vraatagtigheid, deezen Vogelen natuurlyk eigen,
ontdekt zich als 't ware by de geboorte; jong of volwassen, zy zyn nooit verzadigd;
en slokken alles in wat zy ontmoeten, en alles wat men ze voorhoudt. Zy byten de
Gewassen af, zamelen de Graankorlen op, vangen de Insecten, en vatten kleine
Vischjes op, het

(*)

(†)
(‡)

(§)

De Heer DE QUERHOëNT heeft my deeze waarneeming medegedeeld: een Eendvogel, van
myn Vogelplein, zyn Wysjes verlooren hebbende, ontvonkte in minnedrift tot de Hoenders;
hy dekte 'er veele, waarvan ik ooggetuige was; die door hem gedekt waren konden de Eijeren
niet kwyt raaken, en men was genoodzaakt een soort van Keizerlyke snede te werk te stellen,
om de Eijeren te krygen, die ik te broeden gaf; doch deeze bragten, 't zy by mangel van
voorzorge, of door gebiek aan bevrugtiging, niets voort.
Ik heb twee jaaren agtereen gezien, schryft de Heer BAILLON, dat een gemeene Eend paarde
met een Brandgans, halfslachtige jongen kwamen uit deeze vermenging voort.
Het blykt, dat de Chineesen, door Kunstwarmte, zo wel Eenden- als Hoender Eijeren
uitbroeden. FRANCOIS CAMEL berigt, Anas domestica Ytic Luzoniensibus, cujus ova Sinae
calore fovent et excludunt. Transact. Philosoph. No. 285. Art. 3.
PLINIUS, Lib. X. cap. 55.
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Lyf rechtstandig in 't water dompelende, zo dat de Staart alleen 'er uitsteeke; zy
kunnen zich in dien gedworgen stand meer dan eene halve minuut houden, door
een gestaadig slaan met de Pooten
In den tyd van zes maanden verkrygen de jongen de volle grootte, en alle hunne
kleuren: het Mannetje onderscheidt zich door een klein boschje pluimen, op den
Stuit overeinde staande; hy heeft daarenboven den kop ryker gekleurd met het
groen van een Esmaraud, en de Vleugels vercierd met een schitterenden
spiegelglans; de witte halve halsband om den hals, het donker purper van de Borst,
en de kleuren van de andere lichaamsdeelen, wonder schoon gesch kt en
geschakeerd, maaken de genoeg bekende schoone Pluimadie uit.
Ondertusschen moeten wy opmerken, dat die schoone kleuren de volkomene
leevendigheid niet hebben dan by de Mannetjes van het Wilde Geflacht; ze zyn
altoos zwakker, en min onderscheiden in de Tamme Eendvogels, gelyk deeze ook
een min fraaije en min losse gestalte hebben; een oog, eenigzins geoesend, kan
'er niet in mistasten. Op die Vogeljagten, waar de Tamme Eenden de Wilde gaan
opzoeken, en ze onder 't bereik van den snaphaan des Jaagers brengen, is de
gewoone voorwaarde, dat men aan den Vogelhouder een vastgestelden prys betaalt
voor elken Tamme Eendvogel, die hy by mistasting schiet; doch het gebeurt
zeldzaam dat een wel asgerigt Jaager zich daar in bedriegt, schoon de Tamme
Eenden, daar toe uitgekoozen, van dezelfde kleur zyn als de Wilde: want, behalven
dat de laatstgemelde altoos veel leevendiger van kleur zyn, hebben zy ook altoos
een veel gladder en digter geslootene Pluimadie, een veel dunner Hals, een veel
fyner Kop, en een veel netter uitgedrukten omtrek aller deelen; en in alle hunne
beweegingen bespeurt men eene losheid, eene kragt, en leevend gheid, die het
gevoel van Vryheid aanduidt. ‘Wanneer ik,’ zegt de Heer HEBERT zeer aartig, ‘de
Schildery van myn Wagthuisje beschouw, zou ik denken dat een bekwaam Schilder
de Wilde Eenden geschilderd hadt, en de Tamme Eenden voor 't werk van een
zyner Leerlingen houden.’ De Jongen zelfs, die men t'huis van Eijeren der Wilden
laat uitbroeden, missen reeds die helderschitterende kleuren, en men kan in de
gestalte en fraaiheid van gedaante een verschil
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ontdekken; en dit verschil in de omtrekken doet zich niet alleen op in de Pluimadie
en de Gestalte, maar is nog zigtbaarder, wanneer men Wilde Eendvogels opdischt;
de maag is altoos rond; terwyl die van een Tamme Eend een duidelyk uitsteekenden
hoek maakt; en schoon de Tamme Eendvogel veel vetrer is dan de Wilde, is het
vleesch van den laatsten veel fynder en malscher. De Vogelkoopers onderkennen
ze gemeenlyk aan de Pooten, welker schubben veel fynder, gelyker en glansryker
zyn; aan de veel dunner vliezen, aan de veel scherper en blinkender Nagelen, en
beter uitgegroeide Pooten.
Het Mannetje is, niet alleen by de eigenlyk gezegde Eendvogels, maar by alle
van dit talryke Gezin, en in 't algemeen by alle Watervogelen, die een breeden Bek
(*)
en gevliefde Pooten hebben, veel grooter dan het Wyfje Het tegenovergestelde
vindt plaats by alle Roofvogelen; onder deezen is het Wyfje altoos veel grooter dan
het Mannetje. - Eene andere algemeene aanmerking, het geheele Gezin der
Eendvogelen betreffende, bestaat hierin, dat de Mannetjes met de schoonste kleuren
(†)
praalen, daar de Wyfjes bykans alle eenverwig, bruin, graauw, of aardkleurig zyn ;
en dit onderscheid, zo bestendig in de Wilde soorten, blyft bewaard en uitgedrukt
in de Tamme soorten, ten minsten inzoverre als de verscheidenheden en
kleurveranderingen, uit de vermenging van de Wilde en Tamme voortkomende,
toelaaten.
Men heeft opgemerkt, dat, onder de Benden Wilde Eendvogels, 'er veele gevonden
worden, die van de andere verschillen, en, in de gedaante van 't Lyf, en in de kleur
van Pluimadie, nader aan de Tamme komen; ‘deeze Halsslachtige ontstaan, althans
by ons,’ gelyk de Heer BAILLON schryft, ‘van de zodanigen, die onze Bewoonders
digt by de Meeren alle jaaren in grooten getale aankweeken, en waar van zy altoos
een aantal in de Meeren overlaaten: deeze wyze van Eendvogels teelen is zo
eenvoudig, als byzonder meldenswaardig. - De Wyfjes worden in daar toe

(*)
(†)

BELON heeft reeds deeze Waarneeming, Nat. des Oij. p. 160.
EDWARDS merkte dit op, Aidit. au second Vol. p. 8.
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geschikte huisjes te broeden gezet; overal kan dit geschieden, dewyl zy aan de
Eijeren gehegt zyn; men geeft 'er tot vyf en twintig aan ieder; en laat ze ook door
Kalkoensche Hennen en Hoenders uitbroeden, en verdeelt onder de Eendvogels
de Jongen zo ras zy uitgekomen zyn. - Daags na de geboorte, merkt elk der
Inwoonderen de zyne, de een snydt den eersten Nagel van de regter Poot, de
andere den tweeden; deeze steekt een gat in het Vlies, enz. Elk Inwoonder onthoudt
zyn merk, en dit merk gaat van geslacht tot geslacht over, en is bekend aan de
andere Inwoonders van 't zelfde Dorp. - Zo ras de Jongen dus gemerkt zyn, voert
men ze met de Moeders na het Meer, waar zy alleen en zonder oppassen opgroeijen;
men draagt alleen zorg om de Roofvogels van daar te verwyderen; daar zyn 'er die
op deeze wyze tusschen de zeven en achthonderd 's jaarlyks te water brengen. Op het einde van May, en veel laater, vereenigen zich de Inwoonders om de Vogels
met netten te vangen; elk kent de zynen uit de gegeevene merken; de Vogelkoopers
komen van verre om ze op te koopen; men laat in 't Meer eenigen, zo om,
geduurende den Winter, tot lokvogels der Wilden te dienen, als om, in den volgenden
Voortyd, de soort voort te planten; elk gewent ze t'huis te komen, en lokt ze
derwaards door Gerst te strooijen, waar op zy zeer gesteld zyn.
Veele deezer Vogelen vliegen weg in de regenagtige maanden October en
November, en vermengen zich onder de Wilden, die in dat Jaargetyde zich vertoonen;
zy paaren, en deeze vermenging levert Halfslachtige uit, die zo zeer aan de Gestalte
als aan de Pluimadie te onderkennen zyn. Doorgaans hebben deeze Halsslachtigen
den Bek veel langer, den Kop en Hals veel grooter dan de Wilden; doch in eene
mindere evenredigheid dan de geheel Tammen: meestal zyn ze veel sterker, 't welk
uit het kruissen der Rassen voortkomt.
Meermaalen heb ik geheel Witte Eendvogels in de Wilde benden zien overvliegen;
dit zyn misschien deeze weggevlogenen. 't Is ondertusschen niet onmogelyk, dat
die Vogel deeze witte kleur in 't Noorden krygt: doch ik twyfel des: dewyl hy reist;
hy zou 'er wit kunnen worden, zo hy 'er altoos of een
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langen tyd bleef; maar hy vertrekt van daar, alle jaaren, in 't begin van den Herfst,
na zagter lugtstreeken zich begeevende; naar gelange de koude toeneemt, ontwykt
hy de oorzaak die andere doet wit worden; hoe kouder Winters, hoe talryker
uittochten. Wy hebben Witte Eendvogels gezien in de Jaaren MDCCLXV en
MDCCLXXV; doch 't was slegts één onder duizend.
't Is mogelyk dat die kleur het uitwerkzel is van Verbastering: gelyk by andere
Vogels en Dieren: want ik heb veel Witte Eenden gezien, die zeer onvermogend
waren. De Witte Wyfies, veelal gemeener dan de Mannet es, zyn doorgaans veel
kleinder, veel zwakker, en zomtyds minder vrugtbaar dan de andere. Ik heb 'er twee
onvrugtbaare gehad, die zeer Wit waren, en roode oogen hadden.’
In de daad, de Eendvogels hebben, gelyk alle andere Tamme Vogels, den invloed
van den huislyken staat ondervonden, de kleuren der Pluimadie zyn verzwakt, en
zomtyds geheel uitgewischt of veranderd: men ziet 'er meer of min witte, bruine,
zwarte of gemengelde; andere hebben cieraaden aangenomen, welke men by de
Wilden niet vindt, hier toe behooren de Gekuifde Eenden: by een ander Geslacht,
nog meer door den huislyken staat verbasterd, is de Bek omgekromd; de gesteltenis
is veranderd, elk draagt alle de merktekens van ontaarting; ze zyn zwak, log, en
onderhevig om eene overstaltige vetheid aan te neemen; de Jongen, zeer teder,
(*)
kweekt men met moeite op. De Heer FRISCH, die deeze aanmerking maakt , zegt
insgelyks, dat het Geslacht der Witte Eenden bestendig veel kleinder en zwakker
is dan de andere Geslachten, en voegt 'er by, dat, in de vermenging der verschillend
gekleurden, de Jongen doorgaans naar het Mannetje gelyken in de kleur van den
Kop, den Rug en den Staart en dat dit zelfde verschynzel zich opdoet in het
voortbrengzel, spruitende uit het paaren van een vreemden Eendvogel met een
gemeen Wyfje. Wat het gevoelen van BELON aanbelangt, wegens het onderscheid
(†)
tusschen een groot en klein Ras onder de Wilde Eendvogels , wy vin-

(*)
(†)

FRISCH, Tom. II. p. 178, 179.
BELON, Nat. des Ois. p. 160.
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den 'er geen bewys voor, en, naar allen schyn, rust deeze aanmerking alleen op
eenige verschillendheden tusschen oudere en jongere Vogelen.
Nogthans treft men by de Wilde Eendvogels eenige louter toevallige
verscheidenheden aan; misschien herkomstig uit de gemeenschap tusschen de
Wilden en Tammen op de Meeren. De Heer FRISCH heeft waargenomen, dat de
Wilden en Tammen met elkander daadlyk paaren, en de Heer HEBERT heeft
opgemerkt, dat men dikwyls, in een zelfde broedzel van Eendvogels, by groote
Meeren opgevoed, eenige Jongen aantreft, die naar de Wilden gelyken, en woester
aart hebben, op onafhangelykheid gesteld zyn, en in den naatyd met de Wilden
wegvliegen. ‘Twee van deeze soort,’ schryft de Heer BAILLON, ‘had ik onder myn
Gevogelte opgevoed, onder andere, van denzelfden ouderdom; ik onderrigte 'er
myne Bedienden van, en gaf bevel om ze de wieken te korten: men verzuimde dit
te volvoeren, en op een helderen dag verdweenen zy, naa twee maanden verblyf
in dit kleine Vogelplein, waar in hun niets ontbrak; en vanwaar zy geen land, noch
zelfs den Horizont, konden zien:’ 't geen nu het Wilde Mannetje hier verrigt omtrent
het Tamme Wyfje, kan het Tamme Mannetje desgelyks op het Wilde Wyfje volvoeren;
verondersteld zynde dat het zomtyds toegeest aan deszelfs najaaging: van daar
die verschillendheden in Grootte en in Kleuren onder de Wilde Eendvogels
waargenomen.
Alle Eendvogels, zo Tammen als Wilden, zyn, even als de Ganzen, onderhevig
aan eene schielyke ruiing, waar by hunne groote Pennen in weinig dagen, en zom
tyds in één nagt, afvallen; en niet alleen zyn de Ganzen, en de Eendvogels, maar
ook alle Vogels met gevliefde Pooten en platte Bekken, onderworpen aan die groote
verandering van Pluimadie: dezelve komt de Mannetjes over naa den paartyd, en
de Wysjes naa het broeden, en 't blykt dat ze veroorzaakt wordt by de eerstgemelde,
door de sterke uitputting in het paaren, en by de laatstgenoemde, door de
verzwakking, by het Eijerleggen en broeden. ‘Dikwyls heb ik,’ schryft de Heer BAILLON,
‘in den Ruityd waargenomen, dat de Eendvogels eenige dagen te vooren veel
beweegings maakten, en groote jenkte scheenen te hebben, des volgenden daags
en naderhand, zich verborgen om hunne
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vederen te verliezen, en als neerslagtig en beschaamd waren: zy scheenen hunne
zwakheid te gevoelen, en durfden de vlerken niet uitspreiden; vervolgd wordende,
scheenen zy het gebruik daar van vergeeten te hebben. Deeze treurtyd duurt omtrent
dertig dagen voor de Eendvogelen, en veertig voor de Ganzen; de vrolykheid keert
met de Vederen weder, als dan baaden zy zich dikwyls, en beginnen te vliegen.
Meermaalen heb ik 'er verlooren by gebrek van het tydstip, waarop zy het vliegen
beproefden, te hebben waargenomen.’
Het inwendig maakzel, in den Eendvogel en de Gans, heeft eenige byzonderheden:
de Longepyp wordt, voor ze zich in twee takken verdeelt, om in de Longen te komen,
verwydt tot eene soort van beenachtig en kraakbeenig vat, 't geen eigenlyk een
(*)
tweede strottenhoofd is beneden aan de Longepyp , en misschien dient tot eene
(†)
lugtverzamelplaats ten tyde als die Vogels den Kop onder 't water houden , en
geeft deeze buiten twyfel aan de stem die schetterende rauwheid, welke het geluid
der Eendvogelen zo zeer kenmerkt, 't geen de Ouden door een byzonder woord
(§)
uitdrukten . De op stilzwygenheid gezette PYTHAGORAS wilde, dat men de Eendvogels
verre verwyderde van de woonstede, waar zyn Wyze zich in diepe gepeinzen zou
nederzetten; maar voor alle Menschen, Wysgeeren of geen Wysgeeren, die het
Land beminnen, zal, 't geen 'er de groote bekoorelykheid van uitmaakt, naamlyk de
beweeging, het leeven, en 't geluid der Natuure, het gezang der Vogelen, het
geschreeuw in de Vogelperken, verwisseld door het geduurig en schetterend
kwaaken der Eendvogelen, het oor niet kwetzen; maar veeleer het Landverblyf
vervrolyken: het is de bazuin, de trompet onder de fluiten en hautbois, 't is de Muzyk
van het Land-regiment.
By de Eendvogels zyn de Wyfjes, gelyk in een ander welbekend Geslacht, de
luidrugtigste en snapagtigste;

(*)
(†)
(§)

Hist. de l'Academie, Tom. II. p. 48. et Memoires 1700. p. 469.
WILLUGHBY, Ornithol. p. 8. ALDROVAND, Avi. Tom. III. 190.
Anates tetrinere. Autor Philomel.
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haar stem is veel hooger, veel sterker, en heeft meer buigingen dan die van het
Mannetje, welke eentoonig is, en altoos schor. - Men heeft desgelyks opgemerkt,
dat het Wyfje niet in den grond krabt gelyk de Hoenders; doch wel op ondiep water
om de wortels los te maaken, of om Insecten en schulpjes te vinden.
By beide de Sexen heeft men twee lange Caecums in de Ingewanden
waargenomen, en opgemerkt, dat de Roede van het Mannetje zich in een
(*)
spieraal-trek kromt .
De Bek der Eendvogelen is, gelyk die der Zwaanen- en, van alle Ganzen- soorten,
breed, dik, aan de kanten getand, van binnen voorzien met eene soort van
vleeschachtig verhemelte, waar in zich een dikke tong verbergt, die aan den tip
uitloopt in een hoornagtige zelfstandigheid, harder dan het overige van den Bek.
Alle Eenden hebben een zeer korten Staart, de Pooten staan zeer verre agterwaards,
en zyn als in 't agterlyf gehegt. Uit deeze plaatzing der Pooten, ontstaat de
bezwaarlykheid van gaan, en het bewaaren van 't evenwigt op den grond, van hier
die waggelende stappen, en een log, dom, voorkomen; terwyl men, in tegendeel,
weet, hoe zy in 't water gemaklyk en snel beweegen, en 't hun aan geen
schranderheid van Instinct mangelt.
't Vleesch der Eendvogelen, zegt men, is zwaar en verhittend: nogthans eet men
't veelvuldig; en elk weet dat het vleesch der Wilde Eendvogelen veel fyner is, en
beter van smaak, dan dat der Tamme. De Ouden wisten zo wel als wy, dat het een
lekker beetje was: want men treft by APICIUS vier wyzen aan om ze te bereiden.
Onze hedendaagsche APICIUSSEN houden 't 'er nog mede, en een Schotel Eendvogels
van Amiens kennen alle lekkerbekken van geheel Frankryk.
't Vet der Eendvogelen gebruikt men in uitwendige Geneesmiddelen; men schrvst
(†)
aan 't Bloed de kragt toe, om vergift, en zelfs dat van een Slang, te wederstaan .
Dit bloed maakte het hoofdzaaklyke uit van 't berugte

(*)

(†)

Op zekere tyden vertoont zich deeze Roede lang en hangende, dit heeft de Landlieden in
den waan georagt, dat de Eendvogel, een kleine Slang ingeslokt hebbende, dezelve leevend
loosde. Zie over dit Volksvertelzeltje, FRISCH.
GALEN. Euporist. 2, p. 143.
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(†)

Tegengift van MITHRIDATES . Men geloofde, in derdaad, dat de Eendvogels in Pontus,
zich voedende met alle de vergiftige kruiden, welke dat gewest oplevert, hun bloed
de kragt moest krygen om vergiften wederstand te bieden: en merken wy hier, in 't
voorbygaan, op, dat de naam van Anas Ponticus, by de Ouden, geene byzondere
soort aanduidt, gelyk zich eenige Naamlystmaakers verbeeld hebben; het is dezelfde
soort als eene Wilde Eendvogel, die zich aan de boorden van den Pontus Euxinus
onthoudt, even als op de andere oevers.

Voorspellende tekens van het weer.
(Ontleend uit, a short Dissertation on the Barometer and Thermometer &c. by GEORGE
ADAMS, Mathematical Instrument-maker to his Majesty.)
(Vervolg en slot van bladz. 330.)

Weervoorspellingen uit de Wolken.
Er zyn zo veelvuldige Tekens uit welken verondersteld wordt, dat men het toekomend
Weer kan voorspellen, dat VIRGILIUS stout genoeg was om te durven verzekeren,
dat geen Regenvlaag ooit iemand schade deedt, zonder hem naar behooren
gewaarschuwd te hebben. Onder deeze Tekenen zyn die van de Wolken ontleend
veelvuldig en gewigtig: want uit de Wolken komt de Regen voort, en 't is de staat
der Lugt, ten opzigte van het Water, 't welk de Wolken bevatten, die het nedervallen
in Regendruppelen verhaast of vertraagt.
De formeering en ontbinding der Wolken aan het Uitspanzel zyn dikwyls merkbaar
voor het oog, indien men ze eenigen tyd agter den anderen aandagtig waarneemt;
byzonder op een Zomerschen avond, zullen wy zien dat

(†)

De Ouden in den waan dat de Eendvogels van den Pontus zich met vergift voedden, gaven
derzelver bloed tegen alle vergiften, en MITHRIDATES, die zo wel een Geneesheer was als een
Koning, en naar wiens naam het zo beroemd Tegengift genoemd wordt, het het Bloed der
Eendvogelen droogen en hard worden, ten einde hy 't zelve te beter kon bewaaren, en als
een Geneesmiddel ontbinden, als hy 't wilde gebruiken.
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ze by trappen afneemen, en, in 't einde, zo geheel in de lugt ontbonden worden, dat
ze niet langer zigtbaar zyn. Deeze Ontbinding der Wolken in de Lugt, en derzelver
verdwyning uit ons gezigt, mag men houden voor een sterkspreekend Voorteken
van schoon Weer.
Maar, wanneer de Wolken, integendeel, zamenloopen, in dikheid en grootte
toeneemen, spelt zulks vry zeker Regen. Indien, derhalven, het Uitspanzel, langen
tyd helder en blaauw geweest zynde, bezet en bevlekt wordt met ontelbaare kleine
Wolkjes, eenige gelykvormigheid hebbende met de baaren der zee, vertoonen deeze
zich in 't eerst, dun, wit en vlokagtig; doch allengskens worden zy donker en zwart,
en doorgaans gebooren omtrent ter hoogte van drie vierde van eene myl.
Tegen zwaaren Regen wordt elke Wolk dikker dan de voorgaa de, en zy zyn alle
in een toeneemenden staat; dit vertoont zich allerduidelykst by het aannaderen van
een Donderbui, wanneer kleme stukken van Wolken toeneemen en zamenvloeijen,
tot dat zy, in korten tyd, het Uitspanzel bedekken.
Wanneer de Wolken als vliezen gevormd worden, donker en dik in 't midden, en
wit aan de kanten, met een helder blaauwen hemel rondsom dezelve, vallen ze
doorgaans schielijk neder in Hagel, Sneeuw of in Stortregens.
Indien men ziet, dat de Wolken hoog in de Lugt gebooren worden, met dunne
witte streepen, gelyk vlokken wol of paardenstaarten, wyst zulks aan, dat de Damp
verspreid en verstrooid is door strydige Winden boven, welke Wind schielyk beneden
zal waaijen, en waarschynlyk Regen medebrengen.
Indien de Wolken, als zy opkomen, schynen af te wyken van zeker punt aan den
Gezigteinder, mag men den Wind uit dien of een tegenovergestelden hoek
verwagten.
Wanneer eene algemeene Bewolktheid het Uitspanzel boven bedekt, en 'er kleine
stukken van Wolken, als rook, beneden dryven, is de Regen zelden verre af, en
duurt doorgaans langen tyd.
Geen gewisser Teken van Regen is 'er, dan dat de Wolken na twee kanten dryven,
en indien de laagsthangende stil voor den Wind afloopen: twee zodanig strydig
dryvende Wolken voorspellen, by heet Weer, een Donderbui.
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Weervoorspellingen uit den Dauw.
Indien de Dauw, naa een schoonen Dag, overvloedig op het veld ligt, mag men een
anderen schoonen Dag verwagten; doch, wanneer, naa zulk een schoonen Dag,
zich geen Dauw op den grond vertoont, en geen Wind opblaast, is het een Teken,
dat de Dampen opwaards klimmen, en dat 'er boven eene ophooping moet weezen,
die in Regen zal uitloopen.
Wanneer 'er Dauw of ruig Vriezen overvloedig plaats grypt in een Saisoen, daar
ze zelden voorkomen, en de Barometer laag staat, is zulks, over 't algemeen, een
Teken van Regen.

Weervoorspellingen uit het gelaat des Uitspanzels.
De kleur des Uitspanzels is een aanduider van het Weer: dewyl dezelve aantoont
den staat der Dampen, die in den Dampkring hangen.
Indien de roodkleurige Dampen van den Avondstond verdreeven worden, is het
Uitspanzel 's Morgens helder. Maar, als zy in de Lugt blyven, vertoont zich de
Morgenstond rood, en Regen is doorgaans het gevolg.
Wanneer een den Hemel bedekkende Roodheid zich verre opwaards van den
Gezigteinder verspreidt, 't zy 's Morgens, 't y 's Avonds, wordt zulks of door Regen
of door Wind gevolgd, en dikwyls van beiden.
Indien eene vuurige Roodheid zich 's Avonds tot by het Zenith uitbreidt, zal de
Wind hoog uit het Westen waaijen, of Zuidwest zyn, vergezeld van Regen, en
zomtyds gevolgd worden door een Stortregen.
Wanneer het Uitspanzel in een regenagtig Saisoen, na by den Gezigteinder, zich
Zeegroenagtig verroont, als het blaauw behoorde te zyn, zal de Regen aanhouden
en blyven toeneemen. Indien het een donkerblauwe kleur heeft, zal het zwaar
regenen.

Weervoorspellingen uit Zon, Maan en Starren.
De vertooningen, die Zon, Maan en Starren maaken, duiden naderende
Weersveranderingen aan: dewyl de Straalen, die van dezelve tot ons komen, door
de Dampen des Dampkrings heen moeten, en den staat daar van te kennen geeven.
De Zon vrolyk opkomende, met oranje verwige Wol-
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ken in 't Oosten, wordt doorgaans voor een Teken van Regen geagt.
Wanneer 'er hoog in de Lugt eene nevelagtigheid is, en het licht der Zonne
allengskens verflaauwt, en de schijf der Zonne zich witagtig en niet bepaald vertoont,
is het, in 't algemeen, een Teken van Regen.
Indien de Straalen der Zonne, door de Wolken heen breekende, in de Lugt zigtbaar
zyn, en zich laaten zien gelyk de hoornen van Heerlykheid, die de Schilders veelal
boven het hoofd van MOSES plaatzen, wijst het aan, dat de Lugt met water vervuld
is; en als 'er andere Tekens mede zamenloopen, bewyst het dat de Regen kort
aanstaande is.
VIRGILIUS schryft, een Bleeke Maan is een Teken van Regen; een roode Maan
voorspelt Wind; een witte, haare natuurlyke kleur, met een helderen Hemel, kundigt
schoon Weer aan.
Indien de Maan en Starren 's nagts dof beginnen te staan, met een nevelagtigheid
in de Lugt, en een Kring rondsom de Maan, heeft men Regen te wagten. Dit is,
nogthans, geen kwaad Teken, als het voorvalt op een Avond, wanneer 'er Dauw
valt; maar ziet men het op eenen anderen tyd, het duidt aan, dat 'er eene algemeene
neiging in de Lugt en Wolken is, om de Dampen los te laaten onder die gedaante,
welke wy Regen noemen.
De Heer JONES deelt ons de volgende Waarneeming mede over den
Maandelykschen Loop der Maane. Indien de Maan doorgaande regenagtig geweest
is, zal het by de volgende Maanverwisseling opklaaren, en de Regen zal
waarschynlyk weder beginnen in weinig dagen, en aanhouden; maar, in tegendeel,
indien de Maan doorgaande schoon Weer gehad heest, en het by de
Maanverwisseling regent, zal het schoone Weer, waarschynlyk op den vierden of
vyfden dag der Nieuwe Maane, weder aanvangen, en als voorheen aanhouden. Deezen Regel in 't oog houdende, heeft hy, naar zyn berigt, twintig Jaaren aaneen,
gehooid, zonder éénmaal het hartzeer gehad te hebben van schade door Regen.
Een Boer, die veel te hooien heeft, kan zyn werk in zo kort een tydsbestek niet
bepaalen, dat hy veel voordeels trekke van deeze Waarneeming; maar een Heer,
die alleen ten eigen gebruike laat hooijen, zal het zelden missen zyne rekening by
die Waarneeming te vinden.
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Dr. HORSLEY tast dit gevoelen, de Maan betreffende, aan; en schoon derzelver
invloed de aandagt der Menschen door alle eeuwen heen getrokken heeft, beweert
hy, nogthaus, stellig, dat het een denkbeeld is in zich zelven onwaarschynlyk,
ontbloot van allen grond in de Natuurkundige Theorie, en slegts weinig ondersteund
door eenige schynbaare Analogie. Doch de Doctor ontkent met, dat de
waarneemende Landman veelvuldige nuttige Voorspellingen uit de Verschynzelen
der Maane zal ontleenen; maar dan zegt hy, zullen het Tekens zyn ontoloot van
allen uitwerkend vermogen. Zy zullen den tegenwoordigen stand der Lugt vertoonen,
als van welken zy afhangen, en niet als dien welken zy bestuuren; waarschynlyke
gissingen, voor twee of drie dagen, zullen zy 'er uit kunnen opmaaken.

Weervoorspellingen van den Wind.
Onder de oorzaaken, die het Weer aandoen, is 'er geene, welker invloed
bewysbaarder is dan die van den Wind, deeze. schoon onzeker in het voorkomen,
worden, gelyk alle andere Verschynzels der Natunre, bestuurd door bepaalde en
vaste Wetten, en verdienen eene allergezetste naspenring.
Wanneer de Wind, zonder zich te bepaalen, alle streeken van het Kompas
rondloopt, volgt 'er zeker Regen. Zommigen hebben staande gehouden, dat, indien
de Wind in het omloopen den weg der Zonne van het Oosten na het Westen volgt,
zulks schoon Weer medebrengt; doch als zy een tegenovergestelden weg van het
Westen na het Oosten neemt, slegt Weer! Een gierende en huilendende Wind is
meest altoos een onfeilbaar teken van Regen.

Weervoorspellingen van de Dieren ontleend.
De zoodanigen, die een aandagtig oog slaan op de Dierlyke Schepping, zullen in
de bedryven der Dieren verscheide voortekens van Weerverandering vinden. Door
den aart hunner werkzaamheden, door de ongemaklykheid en onrustigheid, welke
zy te kennen geeven, door den byzonderen toon van hunne stem; of door de
voorzorgen, welke zy neemen om zich te bedekken en te beschutten, zyn hunne
aandoeningen waarschynlyk scher-
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per, en hunne zintuigen gevoeliger voor de indrukken van natuurlyke oorzaaken
dan de onze; dewyl de Ziel, door haare geduurige werkzaamheid, de kragt van alle
uitwendige indrukzels vermindert.

Echte gedenkschriften van het leeven en de menschlievende
verrichtingen van wylen John Howard, Esq. L.L.D. et F.R.S.
(Uit het Engelsch.)
(Vervolg en Slot van bladz. 341.)
De medelydende deelneeming met, en steeds werkende aandagt op, de rampen
der ongelukkige Gevangenen, eerst in den Heer HOWARD opgewekt, door zyne
eigene Gevangenis in Frankrijk, waar van wy hier boven gesprooken hebben, werkten
nu in ruimer kring door de pligten aan zyn Ampt als Hoog Sherif in Bedford. Deeze
bediening bragt de ongelegenheden, waar aan de Gevangenen onderhevig waren,
nader onder zyn oog. Hy bevondt dat 'er zeer veele misbruiken sland greep n, en
dat het lyden der Gevangenen groot was. Om deeze mis ruiken te weeren, en dit
leed te verzagten, ging hy de voornaamste Gevangenhuizen in de nabuurschap
bezoeken. In deeze bevondt hy, dat dezelfde misbruiken en elenden plaats greepen;
veele Gevangenen, zo Schuldenaars als zwaarder Misdaadigers, aan de
Gevangeniskoortzen en Kinderziekte stierven. Dit zette hem aan om verder
afgelegene Gevangenissen te gaan zien; en hier mede hadt hy zulke vorderingen
gemaakt, dat het Huis der Gemeente het raadzaam oordeelde hem, over dit
Onderwerp, te raadpleegen. De uitslag was het vervaardigen van twee Bils - het
eene om voor de Gezondheid der Gevangenen zorg te draagen - het ander, tot
verhgting der geenen die geslaakt werden, tot voorkoming, dat zy niet gevangen
bleeven, gelyk voorheen menigmaal gebeurde, om het niet betaalen hunner
Gevangenisschulden. Door deeze Acten werd de traan van veeler oogen gewischt,
en de Wetgeevende Magt kreeg den zegen der geenen die op 't punt stonden van
om te komen. - Te deezer gele-
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genheid ontving de Heer HOWARD de hooge eer der dankbetuiging van het Huis der
Gemeente.
By de algemeene Verkiezing in den Jaare MDCCLXXIV, kwam de Heer HOWARD
te Bedford op den dag der Verkiezing in aanmerking, om die Plaats in het Parlement
te vertegenwoordigen, met zyn Vriend en Bloedverwant de Heer WHITBREAD. Hunne
Mededingers, Sir WILLIAM WAKE en Mr. PARROWE werden weder aangesteld. Er
volgde eene beroeping op aan 't Huis der Gemeente, wanneer Sir WILIIAM WAKE en
Mr. WHITBREAD als wettig verkooren verklaard werden.
Schoon de Heer HOWARD zich dus te leurgesteld vondt in het vooruitzigt, om zyn
Plans tot verbetering der Gevangenissen kragtdaadiger ten uitvoer te brengen, door
zyne tegenwoordigheid in het Parlement, zette hy onvermoeid zyn groot oogmerk
voort. - In gevolge van een Acte van het 19de Jaar der Regeeringe van zyne
tegenwoordige Majesteit, tot het oprichten van Verbeterhuizen, werden wylen Dr.
FOTHERGILL, Mr. HOWARD en GEORGE WHATLEY Esq., Thesaurier van het Vondeling
Hospitaal, tot opzigters daar over aangesteld. De Doctor en de Heer HOWARD koozen
tot eene plaats, om deeze Huizen te bouwen, een plek gronds, niet verre van de
stede waar de Kapel te Pentonville Islington onlangs gebouwd is. Mr. WHATLEY, in
tegendeel, wilde dezelve gebouwd hebben op of naby het Isle of Dogs, tegen over
Greenwich. Naardemaal dir verschil van gevoelens niet kon vereffend worden,
eindigde 't zelve met den volgenden brief van Afstand, door den Heer HOWARD
gezonden aan den Graaf BATHURST, Lord President van den Geheimen Raad, in
January MDCCLXXXI.
‘MYLORD!
Toen Sir WILLIAM BLAKSTONE my overhaalde om Opzigter te weezen over de
Gebouwen, bestemd tot Bewaarplaatzen van zekere Misdaadigers, bield ik my
verzekerd, dat myne Waarneemingen, over soortgelyke Gestichten in vreemde
Landen, my eenigermaate in staat zouden stellen om de behulpzaame hand te
leenen aan de volvoering van de Vaststelling in het 19de Jaar der Regeeringe van
zyne Ma esteit. Met deeze hoope, en het vooruitzigt, dat ik gepaard zou worden
met mynen nu overleden Vriend, Dr. FO-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

398
THERGILL,

wiens wenschen en inzigten, ten aanziene van dit onderwerp, volmaakt
met de myne strockten, nam ik bereidvaardig de aanstelling van zyne Majesteit aan,
en heb zints dien tyd ernstie getragt aan het oogmerk te beantwoorden; doch, naa
het verloop van twee Jaaren, heb ik het verdriet van te zien, dat zelfs niets
voorloopigs is vastgesteld. De plaats, waar deeze Gebouwen zouden gesticht
worden, heeft eene stoffe van hardnekkigen twist opgeleverd, en is tot op dit
oogenblik onbeslist. Derhalven oordeelende uit het voorledene, dat eene verdere
opoffering van myn tyd waarschynlyk niets zal afdoen tot het volbrengen van het
Plan, en nu door den dood van Dr. FOTHERGILL beroofd zynde van den bystand eens
bekwaamen Amptgenoots, verzoek ik uw Lordschap verlof, om myn besluit, dat ik
van allen verder aandeel in dit Werk aszie, bekend te maaken, en te verzoeken, om
voor den Koning myne nederige bede te brengen, dat het zyne Majesteit moge
behaagen, myn afstand aan te neemen, en een ander Heer in myne plaats tot
Opzigter te benoemen. Ik heb de eer van te zyn, enz.
JOHN HOWARD.’
Onvermoeid in het voortzetten van een werk, waar toe hy dagt dat de Voorzienigheid
hem byzonder geschikt hadt! reisde de Heer HOWARD, in 't Jaar MDCCLXXV na
Frankryk, Vlaanderen, Holland en Duitschland, en in 't Jaar MDCCLXXVI bezogt hy
deeze Landen weder, zyne reis tot in Zwitzerland uitstrekkende. De uitslag van
deeze werkzaame naaspeuringen gaf hy in 't Jaar MDCCLXXVII in 't licht. Het Werk
was getyteld: The State of Prisons in England and Wales; with Preliminary
Observations, and an Account of some foreign Prisons. Bezorgd om de Wetgeevende
Magt de noodzaaklykheid aan te toonen van eene verdere en kragtdaadiger
Verbetering der Gevangenissen, ondernam hy eene derde Reize door de Pruissische
en Oostenrijksche Landen. Deeze volbragt hy in het Jaar MDCCLXXVIII, en strekte
zyn Reis uit door Italie; eenige Landen, voorheen door hem bezogt, op nieuw
doortrekkende. De Waarneemingen, welke hy op deezen Tocht deedt, gas hy in 't
Jaar MDCCLXXX uit, in een Appendix to the State of the Prisons in England
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and Wales: containing a farther Account of foreign Prisons and Hospitals, with
additional Remarks on the Prisons of this Country. In 't zelfde Jaar gaf hy een tweede
uitgave van The State of Prisons. - Wenschende verdere kennis te verkrygen van
dit belangryk onderwerp, gaf hy in 't Jaar MDCCLXXXI nogmaals een bezoek aan
Holland, en eenige Steden in Duitschland. Hy ging ook na de Hoofdsteden van
Deenemarken, Zweeden, Rusland en Poolen, en keerde, over Frankryk, Vlaanderen
en Holland, in den Jaare MDCCLXXXIII, te rug. Het hoosdzaaklyke deezer Reize
vermeldde hy in eene derde Uitgave van The State of Prisons, in 't Jaar
MDCCLXXXIV.
In het voortzetten deezer Reizen, waren de Gevangenissen en Hospitaalen de
eenige Voorwerpen van des Heeren HOWARDS onderzoek, en, om de volledigste
kundschap op te doen, liet hy zich door geene zwaarigheden wederhouden, of door
gevaaren afschrikken. - Te Parys zynde, begeerde hy de Bastille te zien, en
weetende hoe weinig een staatlyk verzoek ten dien einde zou betekenen, naderde
hy stoutmoedig de poort, klopte aan, drong terstond door de wagt heen, tot de
ophaalbrug, voor den ingang van het Kasteel; maar terwyl hy dat verblys van elende
beschouwde, kwam een Officier buiten, die hem verpligtte heen te gaan. In het
verloop van vier Eeuwen, van de grondvesting tot de verdelging der Bastille, was
de Heer HOWARD misschien de eenige Persoon, die zich ooit genoodzaakt vondt dit
Gebouw met wederzin te verlaaten.
Te Rome en te Lissabon tragtte hy verlof te krygen, om de Gevangenhuizen der
Inquisitie te bezigtigen; doch te vergeefsch. Te eerstgemelde plaatze bezag hy het
uitwendig voorkomen met zo veel opmerkings, dat het opmerking begon te baaren,
en hy kon 'er geen ander bescheid van opdoen, dan dat het door Paus PIUS DEN V,
in 't Jaar MDLXIX gebouwd was.
Met meer geluks werden te Madrid zyne poogingen bekroond; door den bystand
van den Graaf CAMPOMANES, kreeg hy toegang tot den Inquisiteur Generaal, en
werd door deezen geleid in de Geregtsplaats; doch kon geen ander gedeelte der
Gevangenisse te zien krygen. De voorspraak van dien zelfden Edelman verschafte
hem de inlaating in de Gevangenis der Inquisitie te Valladolid. Hier slaagde hy zo
gelukkig, dat zyne nieuws-
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gierigheid voldaan werd ten koste zyner aandoeningen. Men vertoonde hem eene
Schildery van een Auto da Fe, in den Jaare MDCCLXVII, toen 'er zeven en negentig
Persoonen verbrand werden; hier zag hy desgelyks de Geregtsplaats, waar een
Altaar stondt, en een deur was met drie sloten na de kamer des Geheimschryvers,
boven welke geschreeven stondt, dat de groote Ban werd uitgesprooken tegen
allen, die het zich onderwonden daar binnen te treeden. In twee andere vertrekken
waren de Insignia der Inquisitie, en de verbodene Boeken, eenige deezer waren
Engelsche; in een deide vondt men eene menigte Kruissen, Roozenkranssen, en
Schilderyen. Men stondt hem zelfs toe den byzonderen trap op te gaan, langs welken
de Gevangenen ter Geregtsplaatze gebragt werden: deeze loopt na een doorgang
met verscheide deuren, dan in geen derzelven mogt hy den voet zetten. Hy boodt
aan, hier eene maand gevangen te blyven ter voldoening zyner nieuwsgierigheid;
doch kreeg ten antwoord, dat 'er niemand in minder dan drie jaaren uitkwam, en
dan nog den eed van geheimbouding moest afleggen.
't Was egter in de bygeloovige Landen, Spanje en Portugal, alleen niet, dat de
Heer HOWARD foltertuigen, pynbanken en donkere Kerkers, aantrof. Hy berigt ons,
dat hy van de Gevangenis te Osnabrugge geheel niet zou gesprooken hebben, dan
dat hy het deedt in de hoope, dat het verslag van dezelve mogelyk de aandagt zou
trekken van den beminnelyken Vorst, den tegenwoordigen Bisschep. Daar waren
zeventien schriklyke Gevangeniskamers voor Misdaadigers; één derzelven was
bezer door een Gevangenen, die 'er drie jaaren gezeten hadt, na de wreedheid der
Pynbank, hier geweldiger dan elders, doorgestaan te hebben.
Te Luik, verzekert hy ons, dat de verblyfplaatzen der elende nog rampzaliger zyn,
en dat, in dezelve opgeslooten te zyn, de menschlyke natuur zodanig foltert, dat er
krankzinnigheid het gevoig van is. ‘Ik hoorde,’ schryft hy, ‘het geschreeuw der
radeloozen, en ging tot hun in.’ Zodanig waren de tooneelen, en de elenden, van
weiken de Heer HOWARD uit verkiezing ooagetnige werd, ten beste zyner
Medemenschen.
Geen eertytels, geen sechitterend voorkomen waren noodig voor een Man, die
zich dus kweet van de roemryke pligten der Menschlievenheid, om alle tekens van
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agting van de aanzienlykste Persoonadien te ontvangen. By zulk een Character
mogten de grootste Vorsten des aardbodems de toegevoegde onderscheidingen
der Maatschappye vergeeten, en met hem verkeeren zonder het denkbeeld van
vernedering; de Heer HOWARD bejegende hun met het ontzag aan hunnen hoogen
rang verschuldigd; maar teffens met die edele eenvoudigheid en openhartigheid,
zo wel voegende aan een Man, die zich tot den edelsten rang onder de Stervelingen
verheeven hadt - den rang van Burger en Patriot der Wereld.
Prins HENDRIK, Oom des tegenwoordigen Konings van Pruissen, vroeg hem op
zekeren tyd, of hy nimmer 's avonds na eenige openbaare Schouwplaats ging, na
zyn werk over dag afgedaan te hebben. Hy verklaarde zulks nimmer te doen, en
dat hy meer vermaaks schiep uit het betragten van pligt, dan uit eenige verlustiging.
Toen de Groothertog van Toskanen, thans Koning van Hongaryen, hem ten
middagmaal in zyn Paleis verzogt, liet hy hem ten antwoord toekomen, dat het hem
leed was voor de eere, hem aangeboden, te moeten bedanken: dewyl hy geen drie
uuren van zyn tyd daar toe kon uitspaaren.
De laatstoverleden Keizer verlangde met den Heer HOWARD te spreeken, en diens
gevoelen te verneemen over de Hospitaalen en Gevangenissen in de Landen zyner
Heerschappye. Het stondt de Heer HOWARD tegen, zich te schikken naar de
toenmaalige Etiquette des Keizerlyken Hofs, om te knielen, als men in 's Vorsten
tegenwoordigheid werd toegelaaten; op de beleefdste wyze verschoonde hy zich
van zyne opwagting by den Keizer te maaken, oordeelende dat het voor niemand
dan voor GOD alleen paste de kniën te buigen. De Keizer, de reden der weigering
(*)
bemerkende, stelde die Pligtpleeging ter zyde , en ontving den Heer HOWARD in
zyn Kabinet, vatte hem by de hand, en hieldt een lang gesprek met hem. Vrymoedig
deelde hy den Vorst zyne gedagten mede over de Gevangenbuizen en Hospitaalen
in Weenen, die hy oordeelde dat onder geen goed opzigt stonden, en sprak met
klem tegen eenige donkere Ker-

(*)

Omtrent zes weeken naa dat de Heer HOWARD Weenen verliet, heeft de Keizer deeze
Pligtpleeging asgeschaft.
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kers, in verscheide Gevangenhuizen te dier Stede. De Keizer was hier over niet
zeer in zyn schik, en voerde hem te gemoet: ‘Hoe, myn Heer, wat klaagt gy over
myne Kerkers? Hangt men in Engeland de Misdaadigers niet by douzynen op?’ ‘Ik,’
hervatte de Heer HOWARD, ‘werd liever in Engeland opgehangen, dan in 't leeven
gelaaten in een van de Kerkers uwer Majesteit.’ - De Keizer zeide, naderhand, tot
een Engelsch Heer: ‘In de daad, die kleine Engelschman was geen Vleier!’
Te Constantinopole, werd de Heer HOWARD niet alleen ontvangen met al de
onderscheiding aan zyn Character verschuldigd; maar hy merkte, onder andere
groote hoedanigheden, den Turken eigen, op, dat hunne dankbaarheid voor
ontvangen gunstbewyzen zeer groot was. Zo gelukkig geweest zynde, dat hy een
zeer ryken Turk van eene ongesteldheid genas, boodt de edelmoedige Musulman
(*)
hem een beurs met 2000 Sequinen aan . De Heer HOWARD wilde dezelve niet
aanneemen, en verzogt alleen de vryheid, om nu en dan aan den hof des Patients
te mogen zenden om eenige Druiven en Oranjeappelen, om by zyn ontbyt te
gebruiken. De Turk zondt hem alle morgens een korf vol van de uitgeleezenste
vrugten, die zyn hof uitleverde.
Naa de Gevangenissen, ten aanziene van de Gezondheid en de Zeden beide, te
hebben zoeken te verbeteren, (zyn hoosdwerk,) elf jaaren lang, en naa door alle
mogelyke middelen beproefd te hebben, om de schriklyke kwaal, de
Gevangenis-koorts, uit te rooijen, vormde de Heer HOWARD een Plan, het
menschlievendste en weldaadigste, 't geen ooit in de gedagten van een Mensch
opklom - om den voortgang der Pest te stuiten. - Hier toe was, in de eerste plaats,
noodig, kennis te krygen aan de verblysplaatzen dier kwaale, de voornaamste
Lazaretten; de uitsteekendste onder deeze was te Marseille. Gevaar en moeilykheid
vertoonden zich in allerlei gedaanten. De verregaande jalousy der Fransche
Regeering, ten opzigte van den Levantschen Handel, hadt dezelve bewoogen om
het Lazaret te Marseille, voor 't oog van vreemden zorgvuldig bedekt te houden.
Des Heeren HOWARD's voorwerp geen onmiddelyke betrekking tot den Handel of
Staatkunde hebbende, onderstondt

(*)

Deeze beloopen omtrent 900 Ponden Sterling.
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een aanzienlyk Edelman, by het Fransche Hof, een verzoekschrift in te leveren, dat
het dien Heer zou vergund worden dit Lazaret te zien; het werd voluit geweigerd.
De Heer HOWARD liet zich hier door niet afschrikken: dewyl de onderrigting, daar te
bekomen, van zo veel belangs was, tot het volvoeren van zyn Plan. Derhalven het
Character van een Engelsch Geneesheer aanneemende, die tot zyn vermaak, en
om zyne Gezondheid, reisde, trok hy naar Marseille, en daar hy voor niet de lieden
bediende, hadt hy geen gebrek aan Patienten. Om deeze rol te speelen was hy
bevoegd, dewyl hy niet alleen, gelyk wy reeds vermeld hebben, in zyne vroege
jeugd in de Geneeskunde zich geoefend, maar zints met de voornaamste
Geneesheeren in Engeland gemeenzaam verkeerd hadt. In omtrent negen dagen
naa zyne aankomst in Marseille, verkreeg hy, door aanhouden, en het kragtigst van
alle overreedmiddelen, het verlangde onderrigt, en zelfs een nauwkeurig plan van
het Gebouw.
Vervolgens bezogt hy de Lazaretten van Genua, Livorno, Maltha, enz. ook toog
hy na Smyrna en Constantinopole. Van daar weder na Smyrna keerende, besloot
hy om de beste berigten op te doen, scheep te gaan op een Venetiaansch Schip,
met een Brief dat 'er de Pest heerschte, om dus Quarantaine in het Lazaret te dier
Stede te houden. Hy hadt een lange en gevaarlyke reis. By zyne aankomst werd
hy met een boot na land gebragt, die men met een langen stok na land zette. Men
geleide hem in een der vertrekken, een zeer morsig verblyf, zonder tafel, stoel, of
bed. Over dit verblyf klaagende, bragt men hem, na verloop van twee of drie dagen,
in een ander, niet min slegt dan het voorgaande. De plaats, in welke hy sliep, hadt
een steenen vloer, en hy was bykans omringd van water. Zes dagen laater werd hy
verplaatst in een besmette kamer. Zyn eetlust ging over, en hy oordeelde gevaar
te loopen van de teeringkoorts; doch zich een kleine voorraad van muurwitzel
verschaffende, liet hy de wanden daar mede bestryken, waar door hy een zuiver
en bewoonbaar vertrek kreeg, en zyn eetlust met zyne gezondheid weder bekwam.
- Op de reis van Smyrna na Venetie, ontkwam de Heer HOWARD zeer gelukkig een
groot gevaar, het Schip, waar op hy zich bevondt, werd aangevallen door een
Roofschip van Tunis, 't welk, na een hevig gevegt, zich genoodzaakt vondt af te
houden. De Capitein verklaarde hem nader-
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hand, dat hy beslooten hadt, veeleer dan het Schip over te geeven, en tot eene
altoosduurende slaaverny gedoemd te worden, 't zelve in de lugt te doen vliegen.
De Heer HOWARD, alle mogelyke onderrigting opgedaan hebbende, ten aanziene
van de natuur en de verschynzelen der Pestziekte, en de middelen, die met de
meeste vrugt tegen deeze schriklyke geessel des Menschdoms scheenen te werk
gesteld te kunnen worden, gaf weder een bezoek aan de meeste Gevangenissen
in Europa, byzonder aan die in Groot-Brittarje en Ierland. Als hy in deezervoege de
Schryfstoffe verzameld hadt voor zyn Account of the principal Lazarettos in Europe
betoonde hy weder zyn wonderbaaren vlyt om dit Werk voor de Drukpers gereed
te maaken, en 't daar op te bezorgen. Zestien weeken lang, in welk tydverloop, een
der strengste Winters, ooit beleefd, inviel, rees hy bestendig 's morgens ten drie
uuren op, en zette zich aan 't werk. - Zyne groote onthouding, en byzondere wyze
van eeten, stelde hem niet alleen in staat om veel meer tyds aan den arbeid te
besteeden, dan zy d e de gewoone leevenswyze houden; doch was hem van
zonderlingen dienst op reis. Doorgaans ontbeet hy 's morgens ren zes uuren, daar
toe thee met brood en boter gebruikende; vervolgens gebruikte hy niets voor
naamiddags, wanneer hy weder thee met brood en boter nam; zomtyds gebruikte
hy eenige fruit tusschen beide, doch geen vleesch of wyn.
De Heer HOWARD, niet te vrede met het geen hy dus verre gedaan hadt, gaf, in 't
slot van zyn Verslag der Lazaretten, zyn oogmerk te verstaan om Engeland weder
te verlaaten, andermaal Rusland, Turkyen, en andere Gewesten, te bezoeken, en
zyn reis verder Oostwaards uit te strekken
‘Ik bezef,’ schryft hy, ‘zeer wel de gevaaren van zulk eene Reis. Nogthans
vertrouwende op de bescherming van die goede Voorzienigheid, welke my dus
lange behoed heeft, beveel ik my zelven, met alle bedaard- en gerustheid aan de
schikking der nimmerfaalende Wysheid. Behaagt het GODE myn leevensdraad af te
snyden in de volvoering van dit oogmerk, dat dan myn gedrag niet verkeerdlyk
toegeschreeven worde aan ligtvaardigheid of geestdryverye; maar aan eene ernstige
en welberaadene overtuiging, dat ik het
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pad van pligt betreede, en aan eene opregte begeerte om een werktuig te weezen
van uitgebreider nuttigheid voor myne Medeschepzelen, dan verwagt zou kunnen
worden, wanneer ik my in den engen kring van een afgezonderd leeven bewoog.’
Zyn voornaamste oogmerk op deeze Reize was, om een Geneesmiddel, in
(*)
Engeland zeer geagt in Kwaadaartige Koortzen , toe te dienen; zich verzekerd
houdende, dat even dienstig zou weezen tegen de Pest. Hy gaf een Vriend een
bezoek kort vóór zyn vertrek, en nam met veel genoegen afscheid. By het vermelden
van de vrees dat hy niet leevend zou wederkomen, betuigde hy, ten dien opzigte,
zeer gerust te weezen, en voegde 'er de woorden by, die Vader PAUL gebruikte,
toen zyne Geneesheeren zeiden dat hy niet langer zou leeven: ‘'t Is wel, wat GOD
ook behaage, dat behaagt my!’ Met dit volkomen en vast betrouwen op de Godlyke
Voorzienigheid, ging hy in den Zomer des Jaars MDCCLXXXIX op reis. - De Eerw.
Dr. PRICE, Mr. HOWARD's Boezemvriend van zyne Jeugd af, met wien hy op alle zyne
Reizen Briefwisseling hieldt, ontving van hem den laatsten Brief gedagtekend
Moscow, tweeëntwintig September MDCCLXXXIX, waar in hy onder anderen schreef:
‘Eenige weinige dagen geleden, ben ik in deeze Stad aangekomen, en heb myne
Bezoeken aangevangen; de Hospitaalen zyn in een slegten staat. Meer dan 70000
Matroozen en Recruten stierven 'er in het jongstverloopen jaar. Ik doe myn best,
om de toorts der Menschlievendheid in deeze wydafgelegene Gewesten te
ontsteeken.’ - Dan hy werd een slachtoffer van zyn gadeloozen yver voor het
welweezen zyner Medemenschen, op den 20 van January MDCCXC, te Cherson,
(†)
de Hoofdstad van de Krim . Hy werd,

(*)
(†)

Dr James Powder.
Zyn dood werd, in de London Gazette van den 23 Maart. op de volgende wyze, bekend
gemaakt, misschien het eerste voorbeeld eener oodsbekendmaak ng van een onbeampt
Heer van dien aart. Warschow 6 Maart ‘Gisteren kwam in deeze Stad een Persoon van
Cherson, berigt brengende van het overlyden des Heeren HOWARD, zo wel bekend door zyne
Reizen en Plans, tot verbetering der Gevangenhuizen en Hospitaalen in Europa. Deeze Heer
strekte ten slachtoffer zyner Menschlievendheid; want eene jonge Jufvrouw te Cherson, aan
eene heete koorts ziek liggende, bezogt hebbende om haar eenige geneesmiddelen toe te
dienen, werd hy door dezelfde kwaal aangegreepen, en stierf den twaalfden dag. Prins
POTEMKIN, van zyne Ziekte hoorende, zondt zyn Arts van Jassy, om hem, ware 't mogelyk, te
helpen.’
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volgens zyn eigen verzoek, begraaven in den tuin van een Landgoed, toebehoorende
aan een Fransch Edelman, van wien hy veele beleefdheden ontvangen hadt; en
deeze laatste pligt werd aan hem volbragt door den getrouwen Lyfknegt, die hem
(*)
op alle zyne Reizen vergezeld hadt .
(*)

De Heer HOWARD heeft één eenigen Zoon naagelaaten, thans vyf en twintig Jaaren oud, die
ongelukkig krankzinnig is. Onvermoeid in het opzamelen van alle de byzonderheden, welke
kunnen strekken, om het Character van groote en uitmuntende Mannen op te helderen,
oordeelen wy ons egter niet verpligt tot de byzonderheden van het huislyk leven af te daalen,
of de geheimste schuilhoeken door te snuffelen om 'er schandvolle stukjes op te zamelen.
Uit kieschheid, en zelfs uit menschliefde, zouden wy het vermelden van deeze ongelukkige
omstandigheid overgeslaagen hebben. Dan, naardemaal 'er, eenige Anecdotes den Heer
HOWARD betreffende, verzameld in zeker onlangs uitgegeeven Stukje, inkomende als haastig
opgesteld, door de spoor der gelegenheid aangeprikkeld, eene pooging gedaan is, om deezen
grooten en uitmuntenden Man van wreedheid te beschuldigen, door te verzekeren, dat
Vaderlyke Gestrengheid dien Zoon in deezen ongelukkigen staat dompelde, vonden wy ons
verpligt deeze ongelukkige omstand gheid te vermelden, om, op het beste gezag, die valsche
en kwaadaartige beschuldiging volstrekt te ontkennen. (De Eerw. PALMER heeft, in een
uitgegeeven Lykreden op HOWARD, uit eigen persoonlyke kennis zo wel, als volgens het berigt
van anderen, de valschheid van deeze aangetygde wreedheid beweerd). - 't Is
opmerkenswaardig, dat de Bezorgers van dat Geschrist, die yverden in het plan om ter eere
van HOWARD by zyn leeven een Gedenkteken op te rigten, de eerste waren, om naa zyn dood
diens Character te bezoedelen! Doch zy hebben naderhand eenige Brieven uitgegeeven, die
de volkomenste wederlegging van dien laster behelzen. Zy hebben zich gedrongen gevonden,
om als 't ware Amende honorable te doen, en een kaars te ontsteeken te hunner eigene
vernedering en schande; doch, zonder deeze plegtigheid te voltooijen, door GOD en
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De kloek- en welberaaden vorst.
ALONZO DE IV, bygenaamd de BRAAVE, beklom den Throon van Portugal, in den
bloei zyns leevens. Jagtvermaak nam hem geheel in. Zyne Gunstelingen en
Vertrouwden kweekten die drift gestadig aan. Hy sleet al zyn tyd in de bosschen
van Cintra, terwyl de Rykszaaken verwaarloosd, of bezorgd werden door de
zodanigen, die 't van hun belang rekenden hun Vorst in onkunde te houden. - In 't
einde, werd zyne tegenwoordigheid te Lissabon noodzaaklyk, hy tradt ter Raadzaal
in met al de drift van een jeugdigen Jaager, en onderhield, op eene vrolyke en
gemeenzaame wyze, de Edelen met een verhaal van 't geen hem geduurende eene
geheele maand in 't Jagtbedryf bejegende. - Zyn verslag geeindigd zynde, rees een
Edelman van den eersten rang op, en voerde deeze taal: ‘Hoven en Legerplaatzen
zyn voor Koningen geschikt, geen velden en bosschen. De zaaken van den
gemeenen Burger loopen in 't wilde, wanneer hy aan Vermaak den voorrang boven
zyne Bezigheden geeft; maar als Vermaakneeming de gedagten van een Vorst
gansch en al vervullen, wordt een geheel Volk op den rand des ondergangs gebragt.
Wy vergaderden hier tot geheel andere einden, dan om van Jagtverrigtingen te
hooren; verrigtingen, alleen verstaanbaar voor lieden van dat Beroep. Indien uwe
Majesteit agt wil geeven op de behoeften van uw Volk, en de zwaarigheden, welke
't zelve drukken, wegneemen; dan zult gy in hun gehoorzaame Onderdaanen vinden;
indien niet....’ De Koning rees vol driftvervoering overeinde, en viel hem in de reden;
Indien niet..... wat dan? - ‘Indien niet’ hervatte de Edelman op een sterken toon, ‘zy
zullen uitzien na een anderen en beter Koning! - ALONZO, gansch ontsteld over
deeze taal, liep ter Raadzaale uit; doch welhaast keerde hy bedaard weder, en
sprak: Ik bevroed de waarheid van uw zeggen. Hy, die de pligten van een Koning
niet vervult, kan niet lang goede Onderdaanen hebben. Gedenk, van deezen dag
af, dat gy niet langer te doen hebt met ALONZO den Jaager, maar met ALONZO Koning
van Portugal.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Proeve, om aan te toonen dat het haanengekraai, 't geen apostel
Petrus hoorde, het blaazen op een trompet was.
(Uit het Engelsch.)
Ik geloof, dat de meeste Schriftuurverklaarders zamenstemmen, om de woorden
van CHRISTUS tot PETRUS, Voorwaar zeg ik u, dat gy, in deezen zelfden nagt, eer de
Haan gekraaid zal hebben, my driemaal zult verlochenen, MATTH. XXVI: 34, in dien
zin verstaan, dat, vóór zeker Tydsverloop, de Apostel driemaalen die schandvolle
Verlochening zyns Meesters zou pleegen. Maar deeze verklaaring, hoe redelyk ook,
redt ons niet uit eene zwaarigheid, ontstaande uit het 75ste vs., en terstond kraaide
de Haan. - De verhaalen van alle de Euangelisten zijn geenzins overeen te brengen
met het denkbeeld, dat 'er enkel zulk een Tydperk zou verloopen vóór de
Verlochening van PETRUS; want zy allen schryven uitdruklyk, dat 'er een Bedryf
plaats hadt, dat 'er een Geluid geslaagen wierd. By MARCUS XIV: 68, leezen wy, en
hy ging buiten in de Voorzaale, en de Haan kraaide, en vs. 72, en de Haan kraaide
de tweedemaal. LUCAS berigt ons XXII: 60. En terstond als hy nog sprak kraaide de
Haan. En JOANNES XVIII: 27, PETRUS dan lochende het wederom, en terstond kraaide
de Haan. 't Is onmogelyk deeze uitdrukkingen enkel door het stellen van zeker
Tydsverloop uit te leggen.
Verre weg de meesten, zo ik niet twyfel, verbeelden zich dat dit Gekraai het
Gekraai was van een gemeenen Haan; doch dan zou, om tot te grooter verzekering
dat deeze Voorzegging wezenlyk en daadlyk vervuld was, den byzonderen Haan
moeten zyn aangeweezen; 't zy, by voorbeeld, de Haan van PILATUS of van
NICODEMUS; en hadt deeze opgepast moeten worden door bevoegde en
geloofwaardige getuigen, om
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ons te verzekeren, dat de aangeduide Haan niet gekraaid hadt geduurende den
geheelen nagt, vóór den tyd dat PETRUS zynen Heer driemaal verlochende.
De woorden der Euangelisten moeten blykbaar gebragt worden tot een byzonderen
Haan, anders moeten wy, in stede van één wonderwerk, 'er eene menigte
veronderstellen: want dan moeten alle de Haanen in Jerusalem wonderdadig
wederhouden weezen van kraaijen, tot dat PETRUS driemaal zynen Meester
verlochende, op welken tyd alle hunne tongen werden losgelaaten.
Niet gering zyn deeze zwaarigheden, en worden zy niet weinig vermeerderd, door
't geen de Rabbynen ons melden, dat 'er geen Haanen in Jerusalem waren: ze
werden daar, en omstreeks, volgens hunne opgave, niet toegelaaten, uit hoofde
van de heiligheid der plaatze. 't Is, te deezer oorzaake, dat de hedendaagsche
Jooden niet nalaaten te spotten met deezen Haan. Zie WETSTEIN, op MATTH. XXVI:
75.
Ik onderneem eene Uitlegging in 't midden te brengen, die ontheven is van alle
deeze tegenwerpingen, en, myns oordeels, alle zwaarigheid wegneemt.
Vooraf stel ik vast, dat Jerusalem eene Stad was, waar in Krygsbezetting lag, en
wel eene van ten minsten duizend Man, terwyl 'er zich, op de Hooge Feesten, een
veel grooter aantal bevondt. Van hier zien wy, dat LYSIAS de Overste, op één tyd,
twee honderd Krygsknegten, zeventig Ruiters, en twee honderd Schutters kon
uitvaardigen, en nogthans de post genoegzaam bezet houden, HANDEL. XXIII: 23.
Deeze Krygsbenden waren gelegerd op het Kasteel Antonia, 't welk over den Tempel
zag, onder 't bevel eens Oversten. De Krygsgebruiken, derhalven, die plaats hadden
by de Romeinen in het aanstellen en aflossen der Wagten, en wat men daar by
deedt, vondt ook plaats te Jerusalem.
't Is wel bekend, dat de Romeinen, zo wel als de Grieken, den nagt verdeelden
in vier Wagten, elk van drie uuren: dat is, van zes uuren, in den avond, tot negen
uuren, van negen tot twaalf uuren, van twaalf tot drie, en van drie tot zes, uuren.
Deeze worden by den Euangelist MARCUS XIII. vs 35 in deezervoege aangeduid: zo
waakt dan: want gy weet niet wanneer de Heere des Huizes komen zal, Laat, of te
Middernagt, of met het Haanengekraai, of in den Morgen-
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stond. Deeze Waakuuren of Wagten, (want de woorden φυλακη & κυςωδια, worden
de een voor het andere gebruikt,) werden aangekundigd door het steeken van een
Trompet, en wanneer de eene Wagt de andere afloste, werd de Trompet geblaazen.
De vier Wagten werden geslooten door het blaazen op een Hoorn. DRAKENBORCH
zegt, de laatste Trompet, die ten drie uuren in den Morgenstond blies, liet men
driemaal hooren, om het kraaijen van een Haan na te bootzen; doch uit de woorden
van AUSONIUS, was het de Hoorn, die driemaal blies; dit maakt de naarvolging nog
sterker! Aan den voet der bladzyde breng ik, uit ontelbaare bewyzen voor dit stuk,
(*)
alleen als voldoende de volgende by .

(*)

SILIUS ITALICUS, Lib. VII. vs. 154, Edit. DRAKENBORCH, schryft

Hoec secum, mediam somni cum buccina noctem
Divideret; jamque, excubias sortitus iniquas.
Waar op DRAKENBORCH deeze twee aantekeningen maakt,
- Mediam somni cum buccina noctem divideret. Proprie tamen clepsydris Romani noctem
dividebant, tuba autem committebant; et sicut tuba inchoabant, sie cornicine claudebant ac
revocabant. Vide VEGET. Lib. III. c. 8. de Castrorum ordinatione. De plaats by VEGETIUS luidt:
‘Et quia impossibile videbatur in speculis per totam noctem vigilantes singulos permanere,
ideo in quatuor partes ad clepsydram sunt divisae vigiliae, ut non amplius quam tribus horis
nocturnis necesse sit vigilare. A tubieine omnes vigiliae committuntur, et finitis horis a cornicine
revocantur.’ DRAKENBORCH gaat voort. Quartum igitur tubieinem cornieen sequebatur. Quatuor
vigiliae erant Romanorum, ut seribit CENSORINUS, Cap. IX de die natali. Eae committebantur
tuba, ut ad ejus sonitum cedenti primae succederet altera, et sie deinceps, &c.
Op de woorden, Excubias sortitus iniquas, merkt hy aan. Hine Graeci in λαχη noetem
dividebant a sortiendo, ut animalia olim cum sortito ederent, unde προλαχος ἠ μοιρα πρωτα
pars prima et praecipua animalis. Quartum autem λαχος respondebat quartae Romanorum
tubae, MOSCHUS Idyl. Νυκτος ὁτε τριτατον λαχος σταται εγγοθι ὁ ηων. Tertium vero vigiiem
SILIUS propriorem nocti mediae, quam Gallicinio, constituit; de his vide CENSORINUM: factum
autem, quia tribus horis vigilia constabat, ut φυλακ spatium horarum trium Graecis interdum
designet. Hane autem tubam intelligit in Fragmentis Lyricorum Poeta ille, qui pacis tempore
Gallum solam tubam esse ait, quod nos in elegiis nostris ita expressimus,

Solaque quae possit placidam tuba rumpere noctem
Sopitis, placido sub Jove Gallus erit.
Quarta enim tuba τη αλεκτρνοφωνια proxima crat. In sacris libris in οψε, μετονυκτιον, αλεκτρυ
φανιαν et το πϩωι nox dividitur. Ubi οψε ca pars est, quam antiqui luminibus accensis, et
prima face vocabant, quae concubium praecedit, ultima vesperae, sicut το πϩωι prima diei.
Sic PETRUS ter ante conticinium CHRISTUM negarat; ter enim canit Gallus in quo et quarta
Romanorum tuba την αλεκτρνοφωνιαν imitabatur, ter canebat enim,

- Ter clara instantis Eoi
Signa canit serus deprenso Marte Satelles.
AUSONIUS.
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Uit deeze stukken blykt, dat de Wagten afgelost wierden met het blaazen op een
Trompet. De twee laatste werden beiden het Haanengekraai geheeten: dewyl de
Haanen doorgaans omtrent dien tyd kraaijen. Maar, dewyl de Trompet by deeze
Wagten geblaazen werd, hadt dit Geblaas den naam van het Kraaijen van den
eersten Haan, en het Kraaijen van den tweeden Haan. En inzonderheid werd het
laatste steeken van de Trompet het Kraaijen van den tweeden Haan geheeten,
dewyl, gelyk AUSONIUS zegt, die Trompet driemaal geblaazen werd: 't geen, naar
de aanmerking van DRAKENBORCH, in nabootzing van den Haan geschiedde.
(*)
Zy zonden, gelyk GRAEVIUS schryft hunne Wagten uit, en verdeelden ze door
een Trompet; vanwaar goede Schryvers aan deeze Wagten den naam van
Trompetten geeven, als de eerste, tweede, derde, en vierde Trompet, dat is Wagt.
Maar de twee laatste Wagten noemden zy niet alleen de derde en vierde Trompet:
maar, zo als wy gezien hebben, het Kraaijen van den eersten Haan, en het Kraaijen
van den tweeden Haan. Zo noemt ARISTOPHANES, gelyk WHITBY hem aanhaalt,
bykans met dezelfde woorden van MARCUS, de vierde Trompet οτε το δευτεξον
αλεκτϩυων εφεγτετο, wanneer de tweede

(*)

By GRAEVIUS Antiq., Vol. IV. p. 1184 leezen wy, Buccinae committebant et destinguebant
vigilias, unde boni scriptores ipsas vigilias buccinas apellabant, ut ad primam, secundam,
tertiam, quartam buccinam, id est ad vigiliam.
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Haan kraaide. En JUVENALIS, Sat. IX. v. 100. Quod tamen ad cantum Galli facit ille
secundi; 't geen hy doet op 't Kraaijen van den tweeden Haan.
Deeze Schryvers gewaagen van het Kraaijen van den tweeden Haan, 't welk
MARCUS uitdrukt door, de Haan kraaide de tweede maal. Ik besluit, derhalven, dat,
wanneer onze Heer voorspelde, dat eer de Haan tweemaalen zou gekraaid hebben,
PETRUS hem driemaal zou verlochenen, hy dit niet liet aankomen op 't geen nooit
met nauwkeurigheid kon bepaald worden, of ashing van een Dier; maar op een ding
dat zeker en bestendig was - de Trompet, blaazende by de vierde Wagt.
Hierby merk ik aan, dat deeze Wagt waarschynlyk voor een gedeelte geplaatst
was op 't Kasteel van Antonia, 't welk over den Tempel zag: want wy vinden dat
LYSIAS het oproer in 't Voorhof der Heidenen ontdekte, op 't oogenblik dat het
ontstondt. De Overste, vreezende dat PAULUS in stukken zou gescheurd worden,
beval de Soldaaten na beneden te gaan, hem met geweld van onder hun weg te
neemen, en in het Kasteel te brengen. Indien, derhalven, de Trompet zich liet hooren
van zulk een hoogte, moest het gemaklyk gehoord kunnen worden door de gantsche
Stad, en inzonderheid in 't huis van CAJAPHAS, 't geen niet verondersteld kan worden
op een grooten afstand van den Tempel gestaan te hebben. Althans kon dit geluid
dit huis veel gemaklyker bereiken dan een Haanengekraai.

Waarneming eener geneezen staar, door de snuifpoeders van den
Heer Kleber.
Wel Edele zeer Geleerde Heeren, Schryvers der Nieuwe Algemeene Vaderlandsche
Letteroefeningen!
Dat allen, die de Genees- en Heelkunde oesenen, de vermogens niet hebben om
Genees- en Heelkundige Waarnemingen te maken, is ten vollen bekend.
'Er word, immers, eene uitgebreide kundigheid, en meer dan gemeene
ondervinding vereischt, om het bui-
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tengewoone, van het gewoone, te onderscheiden, en te onderkennen.
Deze hoedanigheden niet te bezitten, zyn, ons bedunkens, de voornaamste zoo
niet de eenige oorzaken, dat men dagelyks, door eene menigte Waarnemingen, die
waarlyk niets zeldzaams in zich behelzen, overladen word. En aan den anderen
kant, dat veele zeldzame gevallen, en de heilzaamste ontdekkingen, voor veele
practizeerende Genees- en Heelheeren, verborgen blyven; en, uit dien hoofde,
hunne lyders van dat voordeel versteken zyn, 't welk zy anderzints, ter hunner
redding, van de Genees- of Heelkunde zouden kunnen erlangen. Dit alles bevestigt
myne eigene ondervinding; want men moet, om deze en andere redenen, als gebrek
in taal en styl, wanneer men iets zonderlings denkt te ontdekken, zwygen. Doch
een geval, 't geen my is voorgekomen, dringt my, hoe gebrekkig ook, het U Eds.
mede te deelen, met verzoek, om, indien het zulks waardig is, in U Ed. alom geacht
Maandwerk te plaatzen.
Het geval is namelyk,
Een Boerenmeid, oud circa dertig Jaren, van een tamelyk gezond lichaamsgestel,
en welke hare maandelyksche ontlasting geregeld hadde, klaagde my, dat zy zedert
agttien a negentien maanden, eerst in het linker, vervolgens in het regter, oog, eene
gezigts-verduistering was ontwaar geworden, welke zoo sterk was toegenomen,
dat het haar onmogelyk was, zelfs in een sterk licht, eenige voorwerpen behoorlyk
te onderscheiden. Met alle mogelyke nauwkeurigheid haar onderzoekende, bevond
ik, dat zy in beide oogen eene verduistering van het kristal, en dus eene waare
gevestigde Staar, had, welke van een Zeegroene kouleur ware; doch met eenig
onderscheid, zoo, dat het kristalvogt van het regter oog nog niet geheel verduisterd,
maar dat 'er aan de randen, hoewel gering, eene klaarheid was, en zy, om die reden,
nog eenigzints, doch met veel moeite, dag en nagt, als by schemering, kon
onderscheiden.
Hoe weinig ik haar, wegens de herstelling van haar verlooren gezigt, konde
belooven, liet ik evenwel haar nier hoopeloos zitten, maar gaf haar eenige troost,
onder voorwaarde, dat, wilde zy op herstelling hoopen, zy niet een, twee, maar
verscheidene, weeken, van die middelen, welke ik haar zoude toedienen, moest
gebruik
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maken, en, geduurende dien gantschen tyd, een goeden levensregel houden.
Myne ongelukkige Lyderes, niets vuuriger verlangende, dan haar verlooren gezigt,
en het licht ('t geen het onderscheid, van het te hebben of te missen, tusschen leven
en dood uitmaakt) te genieten, nam deze voorwaarden gewillig, en met blydschap
aan.
Myn oogmerk was, om, langs den weg van oplossing, die, zoo als de uitmuntende
D. VAN GESSCHER zegt, zeer zeldzaam is, en niet dan in beginnende Staaren mogelyk,
te beproeven. Ten welken einde ik haar de Snuispoeders van den Heer KLEBER, te
vinden in de Natuur- en Geneeskundige Bibliotheek, van B. TERSIER, I. Deel bladz.
541, toediende. En wel eerst No. 1, en wanneer ik den 20sten dag 'er geen
gewenschte uitwerking van gewaar wierd, de bepaalde Poeders gebruikt zynde,
ging ik over tot No. 2, vervolgens 3, en eindelyk No. 4, en dat met een gewenscht
gevolg; want met de zevende week, begon zy eenige verligting te bemerken, en het
vermogen van zien nam van dag tot dag toe, de randen van het kristalline vogt der
beide oogen begonnen op te helderen, en wel zoo sterk, dat, in de dertiende week,
wanneer ik haar, in presentie van twee Chirurgyus, bezogt, niets anders dan dat in
het linker oog, een klein vlakje, en geringe verduistering van het kristal, 't geen haar
weinig of niet hinderde, te bemerken was.
Welk vlakje, of verduistering, indien de Lyderes, (die zich verbeeldde alreeds
hersteld te weezen) nog eenigen tyd, met het gebruik der Snuispoeder had
aangehouden, denkelyk in 't geheel zoude verdwenen zyn.
Geduurende deze gantsche behandeling, die ruim drie maanden heeft geduurd,
en in welken tyd, zy drie dragma, en een scrupel merc. dulc. rite praeparati, met,
en benevens de andere ingredienten, door opsnuiving gebruikt heeft; ben ik geen
andere uitwerking, dan menigvuldige niezingen, en iets meer dan gewoone
ontlastingen door neus en mond, gewaar geworden, welke, indien de laatste wat
sterk was, en 'er zig eenige tekenen van kwyling begonnen op te doen, ik een dag
of drie liet ophouden; en haar intusschen purgeermiddelen deed gebruiken.
Om de zodanige (zegt de kundige Heer KLEBER) die, zoo dra zy van kwik- of
pokhout hooren spreeken,
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aanstonds hunnen evenmensch van eene schandelyke Ziekte verdenken, de
gelegendheid tot onverdiende lasteringen te beneemen, heb ik liefst de namen der
Lyderen willen verzwygen. En, in der waarheid, dit is ook de reden, waarom ik haar,
die het onderwerp myner waarneming is, niet by name heb uitgedrukt. En vinde my
verplicht, plegtig te verzekeren, dat ik nimmer iets Veneriaals aan haar ontdekt
hebbe.
Zie daar, Edele en zeer geleerde Heeren! eene Proeve met de Snuispoeder van
den Heer KLEBER genomen. De redenen welke my aanspooren, om ze aan U Ed.
te zenden, en was het mogelyk publiek te maken, zyn te vinden in de by my zoo
hooggeschatte, Hedendaagsche oefenende Heelkunde, door den Heer D. VAN
GESSCHER, myn Gids, en Vraagbaak, het IIde Deel, bladz. 360. Alwaar zyn Edele,
betrekkelyk deze Snuispoeders, onder anderen zegt: ‘Geene der Proeven, door my
daar mede genomen, hebben voldaan aan het oogmerk, of eenige blykbaare
verandering gemaakt in den staat dier gebreken. Dit niettegenstaande, verdienenze
de oplettenheid van elk Heelmeester, en zoude niet gaarne zien, dat ze, zonder
verdere beproeving, verworpen wierden. In gebreken namelyk van zoo veel
aanbelang, bekragtigen eenige weinige welbewezen goede uitslagen, op een
genoegzaame wyze, de waarde van eenig Gene smiddel.’
Ik ben
Wel Edele en zeer Geleerde Heeren!
U Ed. Dw. Dienaar
A. DE BYE,

Chirurgyn te Izendyke.

Natuurlyke historie van den Kameel-pardel.
(Getrokken uit de Voyage de M. LE VAILLANT, dans le interieur de l' Asrique par le
Cap de Bonne-Esperance, dans les anneés MDCCLXXX tot MDCCLXXXV.)
‘Waar wy gelegenheid aantreffen om de Natuurlyke Historie toe te lichten, en het
belangryk genoeg vinden, door eene Afbeelding, voorheen gebrekkig gegeeven, te
verbeteren, zyn wy steeds gereed om 'er een plaats in ons Mengelwerk aan in te
ruimen.
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Hebben wy daar door meermaalen dank verworven by onze Landgenooten, wien
de Werken, in welke dusdanige Beschryvingen en Afbeeldingen voorkomen, of niet
verstaanbaar, of te omslagtig en te kostbaar zyn, wy zullen dien op meuw, zo wy
(*)
vertrouwen, verdienen, door het volgende Verslag van den Kameel-Pardel , gepaard
met eene Afbeelding van dit hoogst zonderlinge Dier, zo als dit beide ons voorkomt
in de boven aangeduide Reize van den Heere LE VAILLANT, die ons veele nieuwe
voorwerpen in de Natuurlyke Historie ontdekt heeft, waar van wy voor hebben, by
gelegenheid, gebruik te maaken.’
***
Niettegen staande men zo veel, en op zo verschillende wyzen van de Giraffe of den
Kameel-Pardel gesprooken heeft, en ondanks de sraaije en naar de kunst opgestelde
Verhandelingen over dit voorwerp der Natuurlyke Historie, heeft men tot heden nog
geen bepaald en nauwkeurig denkbeeld van de gedaante van dit Dier, en weet nog
veel minder van deszelfs Leevenswyze, Smaak, Character en Organisatie.
Schonk de Hoogte onder de Viervoetige Dieren den voorrang, de Kameel-Pardel
zou onbetwist met denzelven moeten vereerd worden. Het Mannetje, 't welk ik in
myne Verzameling bewaar, en welks Afbeelding hier nevens gaat, haalde, wanneer
ik 't zelve, naa dat het afgemaakt was, mat, zestien voeten en vier duimen van den
Hoef tot aan het einde zyner Hoornen of Gewey. Ik gebruik deeze twee bewoordingen
alleen om my te doen verstaan: want ze zyn beide even ongepast, vermids de
Kameel-Pardel noch Gewey noch Hoornen heeft; maar, tusschen de beide Ooren
aan het bovenste uitstek van den Kop, verheffen zich, rechtstandig en evenwydig,
twee deelen van het Bekkeneel, die, zonder eenige afscheiding, tot de langte van
acht of negen duimen uitsteeken, van boven rondagtig uitloopen, en gekroond zyn
met rechte en stevige hairen,

(*)

Cervus cornibus simplicissimis, pedibus anticis longissimis. LINN. Syst. Nat. XII. p. 92. Camelo.
Pardaly. GMFL. Syst. Nat. XIII. Gyraffa. BELON, Obs. 118. s. p. 119. Tragus Bisulcorum mixtus.
KLEIN Quad. p. 22. Giraffa Italorum GESNERUS, Quadr. p. 160.
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die 'er verscheide lynen boven uitsteeken. Het Wyfje is doorgaans veel laager dan
het Mannetje; uit alle die ik gelegenheid vond te zien of te dooden, heb ik voor een
algemeenen regel mogen opmaaken, dat de Mannetjes vystien of zestien voeten
hoog zyn, en de Wyfjes niet meer dan dertien of veertien voeten kunnen haalen.
Grootlyks zou hy zich bedriegen, die, uit de opgegeevene maat, over de sterkte
en zwaarlyvigheid van dit Dier wilde oordeelen. Bykans zou men mogen zeggen,
dat het geheel uit Hals en Beenen bestaat. In de daad, een oog, gewoon aan de
diklyvige en lang gestrekte Viervoetige Dieren in Europa, ontdekt geene
evenredigheid altoos tusschen eene Hoogte van zestien voeten en eene langte van
zeven voeten, zo als het Lyf is, van den Staart tot de Borst gemeeten. Eene andere
wanstaltigheid, als men het daar voor moge houden, doet zich op in het onderscheid
tusschen het voorste en achterste gedeelte. Het eerste is by de Schoft van eene
aanmerkelyke dikte; maar het laatste zo dun, en zo weinig gevuld, dat het een en
ander niet schynt tot het zelfde Dier te behooren.
De Natuurkundigen en Reizigers, van den Kameel-Pardel spreekende, slemmen
overeen, met aan de Achterpooten slegts de halve langte van de Voor-pooten te
geeven. Maar, hebben zy, in goeden ernst gesprooken, het Dier gezien? of, zo zy
het zagen, 't zelve met aandagt waargenomen? - Een Italiaansch Schryver, die
zeker den Kameel-Pardel nimmer onder het oog hadt, heeft in een Werk, getyteld:
Deseriptions degli Animali, in den Jaare MDCCLXXI te Venetie uitgegeeven, eene
Afbeelding van den Kameel-Pardel geplaatst. Eene Afbeelding, zeer nauwkeurig
opgemaakt uit alle voorheen in 't licht gegeevene Tekeningen; maar deeze
naauwkeurigheid zelve doet die Afbeelding zo belachlyk worden, dat men dezelve,
aan den kant des Italiaanschen Schryvers, voor een vinnige doorstryking konne
houden van alle de beschryvingen, die, tot nog, van dit Dier in 't licht kwamen, en
(*)
tot heden herhaald wierden .

(*)

Zodanig eene Asbeelding mag men met regt rangschikken onder de Beesten der Inbeelding,
waarvoor niet weinigen langen tyd den Kameel-Pardel gehouden hebben. De Vert.
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GILLIUS heeft onder de Ouden , die ik ken, ons de nauwkeurigste Beschryving van
den Kameel-Pardel gegeeven; hy schryft stellig ‘de Giraffe heeft vier Pooten van
dezelfde langte; maar dat de Voor-dyen zo lang zyn, in vergelyking van de
Achter-dyen, dat de Rug van het Dier gelyk een Huisdak schynt af te hangen.’ By
aldien GILLIUS door de Voor-dyen het Schouderbladsbeen verstaat, is zyne
Waarneeming ten vollen gegrond, en stem ik geheel met hem in. - 't Zelfde kan ik
niet zeggen van 't geen wy by HELIODORUS leezen: indien wy anders aanneemen
dat hy van den Kameel-Pardel spreekt; wanneer hy aan den Kop van het Dier slegts
de dubbele grootte geeft van den Kop eens Struisvogels, zou men moeten besluiten,
dat de dingen, zedert zyn tyd, niet weinig veranderd zyn, en dat de Natuur, in dat
tydsverloop, de eene of de andere soort dier Beesten, byster groote veranderingen
heeft doen ondergaan.
Naardemaal de Hoorns aan het Bekkeneel gehegt zyn en 'er een gedeelte van
uitmaaken, gelyk ik boven reeds aanmerkte, kunnen dezelve nooit afvallen. Ze zijn
geen vast en hard lichaam gelijk de Hoorns der Herten, ook niet van een
zamenstelling die overeenkomt met de Hoorns der Runderdieren; nog veel minder
bestaan ze, gelyk de Heer DE BUFFON onderstelt, uit aan elkander gegroeid Hair.
Ze zyn alleen eene kalkbeenige zelfstandigheid, vol van een onnoemlyk getal porien,
gelyk alle beenderen, over de geheele langte bedekt met kort en ruw hair, 't welk
geen de minste overeenkomst heeft met het zagte dons, 't geen men waarneemt
by het vernieuwen van de Hoorns der Reebokken of Herten.
De Asbeeldingen van den Kameel-Pardel, in de Werken der Heeren DE BUFFON
en VOSMAER voorkomende, zyn over 't geheel gebrekkig. Men heeft de Hoorns
spitspuntig doen uitloopen, 't welk vlak tegen de waarheid strydt: in stede van de
Maanen niet verder dan tot de Schoft te brengen, heeft men die tot aan den

(*)

Onder de Hedendaagschen is, zonder tegenspraak, de getrouwste Afbeelding, de Plaat door
Prof. ALLAMAND, gegeeven, naar eene tekening hem door den Colonel GORDON bezorgd.
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(*)

wortel van den Staart verlengd ; eene onwaarheid, welke, gevoegd by eene menigte
andere, die veelvuldige Afbeeldingen, ten onrechte door de hoogagting der
Schryveren, die ze voor egt erkennen, als waar aangenomen, ontluistert, en geheel
nutteloos voor de Weetenschap maakt.
Het Mannetje zo wel als het Wyfje is gevlakt. Nogthans kan men dezelve, buiten
aanmerking van de ongelykheid in Grootte, zeer wel, en zelfs op een verren afstand
van elkander onderkennen. Het Mannetje heeft, op een ligt graauwen grond, groote,
donkere, en bykans zwarte vlakken: die van het Wyfje zyn, op een dergelyken grond,
van eene geele kleur, 't geen dezelve min doet assteeken. De jonge Mannetjes
hebben eerst de kleur der Moeder, maar de vlakken worden bruinder naar gelange
zy ouder en grooter worden.
Het voedzel deezer Viervoetige Dieren bestaat voornaamlyk uit Boombladeren;
die van de Mimosa, byzonder eigen aan den Oord, waar zy zich onthouden, hebben
by hun de voorkeuze. Gras maakt ondertusschen ook een gedeelte huns Voedzels
uit, zonder dat zy, om te graazen, of te drinken, gelyk men verkeerdlyk beweerd
heeft, behoeven te knielen. Dikwyls gaan zy nederleggen, zo om te herkaauwen
als om te slaapen: waardoor zy veel Eelts aan het Borstbeen bekomen, en ook
hunne kniëen altoos zeer met soortgelyk een uitwas bezet zyn.
Had de Natuur aan den Kameel-Pardel eene grimmige geaartheid toegedeeld,
zou dit Dier gewisselyk reden gehad hebben om zich des te beklaagen: dewyl het
zeer geringe middelen, os ten aanval, of ter verdeediginge, bezit. Doch 't zelve is
van eene vreedzaame en vreesagtige geaartheid. Het ontvliedt het gevaar, en
verwydert zich op een zo snellen draf, dat een goed Paard werk vindt om 't zelve
by te houden.
Te verre gaat men, ondertusschen, met te zeggen, gelyk zommigen gedaan
hebben, dat de Kameel-Pardel

(*)

In de Dierlyke Wereld ter beschouwinge opengezet, uit het Engelsch van den Heer WATSON,
door C. NOZEMAN vertaald, heeft de Kameel Pardel geen Maanen altoos. De Vert. Doch deeze
groove misslagen raaken den Wel Ed Heer VOSMAFR niet, door wien dezelven. in zyne keurlyke
beschryving van dit Dier, wel senerp in BUFFON berispt worden, en in zyne Afbeelding ook
niet voorkomen. H.
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geheel niet in staat is om zich te verweeren: want ik weet, met zekerheid, dat hy,
door achteruit te slaan, den Leeuw afmat, moedloos maakt en zelf verjaagt. - Nooit
(*)
heb ik gezien, dat hy eenig gebruik van zyne Hoorns maakt . Men zou deeze,
derhalven, voor nutloos kunnen aanzien, ware het geoorloofd de Wysheid en
Voorzorgen in twyfel te trekken, welke de Natuur weet aan te wenden, en waarvan
zy ons met altoos de redenen laat begrypen.

Brief van den Abbé Hervieu, Priester en Hoogleeraar in de
Wysbegeerte te Falaise, aan den Heer de la Méthrie, over een
noorderlicht, en de oorzaaken van dat verschynzel.
(Journal de Physique, Juin. 1790.)
MYN HEER!
Op 't einde van September des laatstverstreeken Jaars, heb ik een der schoonste
Noorderlichten, die men ooit kan aanschouwen, waargenomen. Deeze Waarneeming
heeft by my eenige bedenkingen doen gebooren worden over de oorzaak van dit
schitterend Lugtverschynzel. Ik had op dien tyd ten oogmerke dezelve U mede te
deelen; maar de begeerte, om ze door nieuwe Waarneemingen te versterken, heeft
my doen besluiten zulks uit te stellen. Naa dien tyd heb ik geene gelegenheid gehad
om Noorderlichten waar te neemen, schoon men my verhaalt dat ze zich verschei-

(*)

WATSON schryst, in 't boven aangetoogen Werk, bl. 110, ‘dat de Hoorns dit Dier onder andere
dienen, om 'er de Takken der Boomen, van welker Bladeren het meest leeft, mede na beneden
te haalen.’ Eenigzints achter overgeboogen Hoorns, hoedanige hy aan den Kameel-Pardel
toeschryft, en ook in de daarby gevoegde Afbeelding gevonden worden, zouden tot dat einde
kunnen dienen; doch de rechtstandige kunnen hier toe mnider, zoo eenigzins, strekken, en
zou dusdanig een gebruik, 't geen bykans dagelyks moest voorkomen, het waarneemend
oog van den Heer IE VAILLANT niet ontglipt weezen. - Voorts heeft in de Afbeelding, in WATSONS
Dierlyke Wereld, de Kameel-Pardel een zeer korten Staart, en verschilt in deeze byzonderheid
grootlyks van dien wy aantreffen in de nevensgaande Afbeelding van den Heer LE VAILLANT.
De Vert.
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de keeren in dien tusschentyd vertoond hebben. Dewyl het nog lang zou kunnen
aanloopen eer ik in de gelegenheid kwam om dergelyk eene Waarneeming te doen,
neem ik de vryheid om U thans eene Beschryving op te geeven van het Noorderlicht,
't welk my aanleiding gaf tot die bedenkingen, en ik verzoek U dezelve, zo ze U
mogten toeschynen eenige opmerking te verdienen, in uw geagt Tydschrift te
plaatzen.
Den 26 September, laatstleden, was het een zeer warme dag naar den tyd van
't Jaar, en hadden wy bykans veertien dagen agter den anderen schoon weer gehad.
Omtrent half negen in den avondstond, kwam ik toevallig voor een vensterraam in
't Noord-Oosten geplaatst, en zag, in 't Noorden, dunne en verstrooide wolken, wier
randen bovenal schitterden van een bleek licht. Ik vermoedde, dat dit het beginzel
kon weezen van een Noorderlicht, en ging naar buiten om het meer op myn gemak
te beschouwen. 't Was zeer helder, geen het minste wolkje, dan die wolkjes van
welken ik gesprooken heb, en in 't Noorden een groot Cirkelstuk vulden, vertoonde
zich aan het uitspanzel. De Maan was acht dagen oud. Zy naderde de middaglyn,
en haar schynzel heeft zeker den glans en schoonheid der vertooninge, die zich
welhaast aan ons oog opdeedt, zeer doen verminderen.
Geduurende omtrent een vierendeel uurs, veranderden deeze Wolkjes veelmaalen
van gedaante en kleur. De randen namen af in leevendigheid, en de donkere grond
schitterde van een bleek licht; zo dat de kleur van het geheele Cirkelstuk bykans
eene kleur kreeg. Een oogenblik daarnaa vertoonden zich Wolkjes gelyk aan de
voorgaande, die even als deeze om zo te spreeken verlicht werden, en door bykans
onmerkbaare kleurmengingen zich verlooren. Eenslags zagen wy daarop vyf schoone
lichtkolommen, van elkander zich verwyderende. De Westlykste ging van 't Noorden
na het Zuiden; de rigting der overige was Oostwaards. Een zesde lichtkolom
verscheen ten zelsden tyde in 't Noord-Oosten, deszelss rigting was van 't Noorden
na 't Zuiden. Ik kan derzelver verwydering, noch ook derzelver betreklyken stand
tot elkander, niet bepaalen. De Starren, die alleen tot punten van vergelyking zouden
hebben kunnen dienen, werden bykans alle door
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het Maanlicht verdoofd. Alle deeze lichtkolommen, uitgenomen de Westlykste,
namen welhaast in glans af, en verdweenen eindelyk geheel en al: dan deeze
vermeerderde zeer in helderheid, en nam eene vuurkleur aan, zeer geschikt om
den bygeloovigen schrik des gemeenen volks, 't welk in dit slag van verschynzelen
niet mist voortekens van oorlog en ramp te leezen, te doen gebooren worden. De
Wolkjes, van welken ik gesprooken heb, en die een Cirkelstuk in 't Noorden vormden,
waren verdweenen toen deeze lichtkolommen verscheenen. Een deezer kolommen
bestondt nog, wanneer Wolkjes, gelyk aan de voorgaande, het voorspel waren van
eene nieuwe vertooning. Lichtstraalen in allerlei rigtingen kwamen 'er uit voort. 'Er
vormde zich een schitterend stuk, een gedeelte scheen 'er zich met kragt van af te
scheiden, en schoot met geweld na 't Zuiden. De glans van 't zelve nam onder het
voortschieten zeer toe; het veroorzaakte een hel en voorbygaand licht, gelyk dat
van een Bliksemstraal; doch een weinig zwakker, en het verdween. Terstond scheen
de geheele Wolk in beweeging. Uit alle punten kwamen dergelyke lichtstraalen
voort, en zy verdrongen elkander met zulk een snelheid, dat men niet wist werwaards
het oog te wenden: op deeze wyze werden alle die Wolken verteerd, en welhaast
was 'er aan den geheelen Hemel niets te bespeuren van 't geen 'er zo even met
zulk eene heerlykheid schitterde.
Ik geloofde dat het verschynzel gedaan was: nogthans bleef ik eenigen tyd den
Hemel waarneemen, om 'er my te beter van te verzekeren: twee nieuwe hervattingen
omtrent gelyk aan de voorgaande, en dus niet noodig te beschryven, vertoonden
zich; doch de laatste zeer zonderlinge moet ik vermelden.
Achter eenige huizen, die myn gezigt na 't Noorden bepaalden, en achter welke
ik my niet kon vervoegen, ontdekte ik een soort van witte uitholingen in grooten
getale, welker grondstukken steunden op een wolk van dezelfde kleur; de afstand
tusschen derzelver boveneinden was vervuld met donkere vlakken, zo 't my
toescheen alleen daar uit voortkomende, dat deeze deelen niet verlicht waren even
als de digtby gelegene. Deeze uitholingen, naar een schietgat, in een muur u tgehakt,
gelykende, waren in zekere orde gesch kt, en het geheel vertoonde een stuk van
een Ellips, welker kleine as, van
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het Oosten na het Westen gerigt, wel veertig graaden haalde. Deeze gantsche
toestel ging na het Zenith, met een staatlyke beweeging, zonder dat ik 'er in eenigen
tyd merklyke verandering in bespeurde. Maar wanneer dezelve omtrent by de
Poolstar gekomen was, kwamen uit het voorste gedeelte eene menigte van
lichtstraalen voort, die na 't Zuiden schooten: dergelyke lichtstraalen ontstonden
aan den Oost- en Westkant, en gingen voort in de rigting dier streeken. De geheele
schitterende klomp bleef steeds na 't Zuiden voortgaan, en de grootte nam op eene
aanmerklyke wyze toe. Eene elliptische ruimte, in 't eerst vry klein, zuiverde zich,
om zo te spreeken, in 't midden van die rook. Een schitterende strook, die zonder
ophouden straalen uitschoot, zo sterk als ze, zonder het gezigt te kwetzen, kunnen
aanschouwd worden, omringde deeze ruimte van alle kanten. Elke schudding scheen
dezelve met geweld allerwegen heen te verwyden, en die ruimte te vergrooten,
zonder de gedaante, waarvan ik gesproken heb, weg te neemen.
't Menschlyk oog heeft nooit een verrukkender vertooning gezien. Ik was in een
soort van verrukking; allen, die by my waren, deelden in myne bewondering, en het
zeggen, wat is dat schoon! wat is dat schoon! verscheide keeren met driftvervoering
herhaald, was eenigen tyd lang het eenige dat wy konden uitbrengen.
Naauwkeurig kan ik niet zeggen hoe lang dit heerlyk vertoon duurde; dan ik geloof
niet te zullen missen, als ik tien of twaalf minuuten stel voor den tyd dat het zich in
de grootste schoonheid liet aanschouwen. Naa dien tyd namen de lichtstraalen in
helderheid af, het Zuidelykste gedeelte van die schitterende strook scheen
allengskens te verteeren en te verdwynen. Eenige lichtstraalen kwamen nog voort
van de Noordzyde, maar zeldzaamer en flaauwer, tot dat de geheele Wolk wegging.
Dat wy nu eene verklaaring van dit verwonderenswaardig Verschynzel opspeuren
De Waarneemingen en Proeven van een groot aantal Natuurkundigen laaten niet
toe in twyfel te trekken, dat het Noorderlicht een uitwerkzel is der Electriciteit. Maar
hoe werkt de Electriciteit in deeze omstandigheid? Naar welke wetten schikken zich
haare beweegingen? Vanwaar komen de verschillende gedaarten onder welken
het zich vertoont? Aangelegene Vraagstukken, wel-
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ker volkomene Beantwoording misschien nog verre te zoeken is! Ik ken niemand,
behalven deezen Abbé BERTHOLON, die deeze stoffe met een voldoende uitvoerigheid
behandeld heeft, in zyne Electriciteit der Verhevelingen. De handelwyze door dien
beroemden Natuurkundigen gehouden, dunkt my den grootsten lof waardig. Zyne
verklaaring behelst een groot aantal gelukkige denkbeelden, klaare beginzels die
teffens waar zyn, en van eene gemaklyke toepassing. Zyne proeven van navolging
zyn zeer schrander uitgedagt, en bereiken, op eene verwonderlyke wyze, haar doel.
Dan 'er is een punt, waar over ik niet eveneens kan denken als de gemelde ABBé,
te weeten over de rigting der Electrike Vloeistoffe, die hy wil dat zich van 't Zuiden
na 't Noorden rigt, en niet van 't Noorden na 't Zuiden, gelyk de geheele wereld
gelooft te zien. Hy grondt zyn denkbeeld daar op, dat de lichtkolommen, door hem
by verscheide Noorderlichten waargenomen, hem altoos toescheenen na het
Noorden overgeboogen te zyn, en het niet natuurlyk is te denken, dat de Electriciteit
zich van beneden na boven verheft. Maar
Voor eerst. Is het wel zeker dat die kolommen waarlyk na het Noorden zyn
overgeboogen? Het gezigt, waar van de Heer BERTHOLON het getuigenis verwerpt,
ten aanziene van derzelver oorsprong en rigting, is dat meer bekwaam om derzelver
waaren stand, met betrekking tot de oppervlakte der aarde, recht af te meeten?
Daarenboven zelf verondersteld zynde, dat ze horizontaal, of zelfs eenigzins na 't
Zuiden overgeboogen zyn, moeten zy dan zich niet in een strydige rigting
overgeboogen vertoonen, door de uitwerking van de Parallaxis, die altoos, verder
Noordwaards op, toeneemt?
Ten tweeden. Indien deeze lichtkolommen, en die veelvuldige schitteringen, uit
het Zuiden voortkomen, waarom worden ze dan altoos in het Noorden aangeduid
door kleine Wolkjes, in welken men eene soort van onrust en werking bemerkt, en
die verminderen of geheel verdwynen, wanneer het Verschynzel zich in de grootste
schoonheid vertoont, als of dit heerlyk schouwspel uit derzelver zelfstandigheid
bestondt?
Ten derden. Komt het my voor, dat de oogen geene zo geheel onbevoegde
getuigen zyn, als de Heer BERTHOLON wil, om, ten minsten zomtyds, de rigting van
verscheide vertooningen deezes Verschynzels waar te
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neemen. Indien een ge lichtstraalen zo schielyk zich vertoonen, dat het onmogelyk
is wel te onderscheiden van welk een kant zy eerst opkomen, kan ik verklaaren een
zeer groot aantal van slingeringen en golvingen gezien te hebben, die my
voorkwamen zeer onderscheiden na 't Zuiden te schieten; ik heb 'er desgelyks
gezien, die na 't Oosten en Westen gingen, gelyk ik gezegd heb, doch veel minder
dan na 't Zuiden.
Eindelyk. Wanneer de rigting, welke ik toeschryf aan die golvingen, enkel een
uitwerkzel waren van de misleiding des gezigts; kan men hetzelfde zeggen van het
Stuk der Ellips, 't welk ik, in de laatste vertooning des beschreeven Noorderlichts,
gezien heb, dat van 't Noorden na 't Zuiden ging, met eene genoegzaam langzaame
beweeging, en zich voorts in heldere en veelvuldige straalen ontlastte? Indien deeze
Wolk de stoffe des Verschynzels in zich hadt, gelyk daarover niet te twyfelen valt,
kan 'er dan nog eenige zwaarigheid overblyven, over de waare rigting der Electrike
vloeistoffe in die omstandigheden?
Wat hier van zyn moge, het spyt my, dat het helder Maanlicht my belet heeft, de
schietende of vallende Starren, (zo genaamd,) die doorgaans de verschyningen
van het Noorderlicht vergezellen, waar te neemen. Naardemaal zy afhangen van
het zelfde Verschynzel, moet derzelver rigting dezelfde zyn als dat der Electriciteit.
Maar het valt zo gemaklyk niet, als men in den eersten opslage wel zou gelooven,
om te bepaalen in welk eene rigting derzelver beweeging geschiedt. Want, wanneer
zy van het Zenith verwyderd zyn, zullen zy eene verschillende Parallaxis hebben,
op alle de oogenblikken van derzelver val, en het uitwerkzel van die Parallaxis zal
zyn om ons te verzekeren dat ze Noordwaards voortgaan, schoon ze rechtstandig
nedervallen, of zelfs schuins na het Zuiden. Daar zyn 'er derhalven geene dan die
men by het Zenith ziet, welker waarneeming van eenig gezag kan weezen.
Doch waarom de Electrike Vloeistoffen dus van 't Noorden na 't Zuiden schieten?
Vanwaar kan de verscheidenheid voortkomen der vertooningen onder welken
dezelve zich voordoet?
't Is een stuk, gestaafd door eene groote menigte van waarneemingen en proeven,
dat de Electrike Vloeistoffe, alle andere dingen gelyk gesteld zynde, zo veel te meer
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kragt heeft als de hette min sterk is. Dezelve is veel overvloediger in den Winter
dan in den Zomer, in de Noordlyke dan in de Zuidelyke Landen. Het schynt, dat de
stoffe der warmte dezelve, om zo te spreeken, verschaft aan de oppervlakte der
lichaamen, op welke zy zich in evenwigt tragt te brengen, en dat, naar maate zy
dezelve in grooter hoeveelheid vindt, zy dan te zeldzaamer is. Volgens dit beginzel
moet de wisseling van Dag en Nagt, in onzen Dampkring, eene soort van Vloed en
(*)
Ebbe van Electriciteit verwekken . De menigte vuurs, welke de Zon verspreidt zo
lang dezelve boven den Gezigteinder is, moet de Electrike

(*)

De beroemde Heer DE SAUSSURE heeft deeze Ebbe en Vloed waargenomen, ‘de oogenblikken
van derzelver grootste kragt zyn,’ schryft hy, ‘'s morgens eenige uuren naa het opgaan der
Zonne, en 's avonds eenige uuren naa Zonnenondergang: die van de grootste zwakte zyn,
voor het op- en ondergaan der Zonne.’ - Dit dunkt my heldert myn denkbeeld zeer gereedlyk
op. De Zon, by haare opkomst de Electrike Vloeistoffe bykans gelykerhand van het Noorden
tot het Zuiden verspreid vindende, dryft dezelve na 't Noorden, door de warmte welke zy in
het Zuiden verwekt; van hier gaan, eenige uuren naa den opgang der Zonne, vloeden van
deeze stoffe door onzen Dampkring; en het is daarom niet te bevreemden, dat de Electriciteit
zich als dan op 't sterkste, of in baar aximum, bevindt. Maar naa eenigen tyd de warmte der
lugt niet zo schielyk toeneemende, gaat de Electriciteit niet in dien grooten overvloed
Noordwaards; en 'er blyft, in onzen Dampkring, slegts eene hoeveelheid over aan deszelfs
warmte geevemedigd: en deeze steeds toeneemende, zo lang de Zon eene zekeie hoogte
behoudt, moet het zwakste, of het Minimum, der Electriciteit plaats hebben eenige uuren voor
den ondergang der Zonne. Naa haaren ondergang, veroorzaakt de koelte des nagts een
wederkeering na het Zuiden. 't Is naa 't verloop van eenige umen, dat deeze op 't sterkste
moet weezen: dewyl de Vuurstof tyd gehad heeft om zich te verspreiden, en derzelver
afweezen, het gebrek van het evenwigt der Electriciteit merkbaar maakende, de stiekking der
laatstgemelde na het Zuiden vermeerdert; vloeden van die stoffe moeten overzulks ten
tweedemaale door onzen Dampkring gaan; doch in eene rigting tegen de voorgemelde
overgesteld. Naar gelange het evenwigt zich herstelt tusschen het Noorden en het Zuiden,
moet deeze omloop afneemen, en, bygevolge, zal zy zich het zwakste bevinden by het
aanbrechen des dageraads.
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Vloeistoffe na de Poolen dryven, waar de lugtgesteltenisse geene aanmerkelyke
verandering ondergaat in een zo korten tusschentyd; en, naa het ondergaan der
Zonne, wanneer de warmte afneemt, moet de Electrike vloeistof haar evenwigt
weder aanneemen, en by gevolge na het Zuiden schieten.
De Noorderlichten zullen daarom zich alle nagten niet vertoonen. Eene menigte
van omstandigheden moeten de Electrike stoffe beletten om zich te openbaaren,
in het wederkeeren na het Zuiden. Ik veronderstel, met de daad, 't geen dikwyls
moet gebeuren, ter oorzaake van de koude, die naa het ondergaan der Zonne volgt,
dat, op zekeren afstand van de aarde, de lugt genoeg met dampen bezet is, om tot
Geleiders aan de Electriciteit te kunnen dienen, wanneer dezelve van het Noorden
na het Zuiden gaat, even als langs een metaalen Geleider in de gewoone
proefneemingen, zonder dat men 'er iets zigtbaars van bemerke.
Maar, indien de Electrike Vloeistoffe, na de Zuidlyke Gewesten trekkende,
opgehouden wordt in haaren loop door drooge lugt, die men weet dat idio-electrik
is, zal zy zich ophoopen ter plaatze van deezen hinderpaal, daar rondloopen op
duizenderlei wyzen, en die menigte van wolkjes te wege brengen, wier gedaanten
alle oogenblikken veranderen; doch welker verzameling bykans bestendig eene
soort van Cirkelstuk vertoont. Indien in deezen omtrek zich eenige van die ligte
wolkjes bevinden, als vooren liggende, strekkende van 't Noorden na 't Zuiden, of
zelfs na 't Oost hellende, omtrent gelyk de kolommen, die men waarneemt by de
(*)
Noorderlichten, zo als zeer dikwyls gebeurt by het ondergaan der Zonne , zullen
zy tot geleiders aan de Elec-

(*)

De Electriciteit, die als dan na 't Zuiden trekt, zou deeze de oorzaak niet zyn van de vorming
en de rigting dier Wolken, en zou men niet kunnen zeggen, dat zy werkt op de dampen des
Dampkrings, om geleiders te krygen, gelyk zy doet op ligte lichaamen, by voorbeeld, op kleine
stukjes papier, wanneer men dezelve onder een geëlectriseerden geleider brengt? In het
laatste geval weet een ieder, dat de kleine stukjes papier zich aan elkander hegten, en eene
soort van keten vormen, welker eene gedeelte den geleider aanraakt, daar de Electriciteit
aanneemt, en zich door het ander uiterste mededeolt aan een digt by leggend niet
geelectriseerd lichaam.
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triciteit dienen, en verlicht worden even als een metaalen draad in het donker, als
dezelve eene zwaare ontlaading van de Electriciteit doorlaat; men zal, te dier
gelegenheid, de straalende kolommen zien, aan welken de dampen der laagere
gewesten eene vuurkleur kunnen byzetten, gelyk zy zomtyds aan de Zon zelve
doen, by het opkomen en ondergaan.
Deeze Kolommen kunnen misschien ook voortgebragt zyn door vloeden Electrike
stoffe in 't bovenste des Dampkrings, waar de lugt te dun is om 'er eenig beletzel
aan toe te brengen.
Indien 'er zich geen Wolk bevindt, geschikt om de Electrike stoffe van het Noorden
na het Zuiden over te voeren, kan de koude der nagtlugt de strekking na dien oord
genoeg vermeerderen, om dezelve in staat te stellen tot het te boven komen van
een wedersland, welke een zeer verdunde lugt aan dezelve biedt, op eene zeer
aanmerkelyke hoogte. Het zyn geen kolommen welke zy alsdan zal voortbrengen,
maar golvingen en vloeden van licht, welker helderheid geëvenredigd zal zyn aan
den tegenstand die zy zullen overwonnen hebben, en by gevolge staan in een
omgekeerde reden van de dunheid der lugt, op de plaats waar zy zich vertoonen.
De eerste Wolken verteerd zynde, vormen zich andere, en brengen dezelfde
uitwerkzels te wege, tot dat het evenwigt hersteld is; zo niet de koelheid van den
nagt en de Electrike schokken, in den aanvange, de dampen niet verdikken, en
geleiders vormen voor de Electrike stoffe, die zich nog na het Zuiden moet begeeven.
Het valt niet zwaarder te verklaaren, waarom het Cirkelstuk, 't welk de grond
uitmaakt van dit verschynzel, doorgaans in zekere hoeveelheid na het Westen trekt.
Want de Zon, de Electrike stoffe verdryvende uit de streeken welke zy daadlyk
verwarmt, moet zy voornaamlyk Noordwaards afvloeijen onder de middaglyn, waar
de Zon is, en zelfs nog onder Westlyker middaglynen. 't Is derhalven geen wonder,
dat zy zich voornaamlyk van dien kant vertoont. Van daar strekt zy zich natuurlyk
na die plaatzen, waar de warmte der Zonne opgehouden heeft zich te doen voelen.
De rigting der lichtkolommen moet derhalven niet recht van
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het Noorden na het Zuiden zyn, maar na het Oosten strekken, gelyk ook doorgaans
(*)
gebeurt .
Men begrypt gereedlyk, dat eene zeer groote menigte van omstandigheden de
beweeging, welke ik aan de Electriciteit toeschryf, kunnen wyzigen, en bygevolge
tot een zeker punt de plaatzing van het Cirkelstak en van de rigting der Kolommen
veranderen.
'Er blyft niets over te verklaaren dan de stille Noorderlichten, die bestaan in een
bykans eenpaarig licht, in 't Noorden geplaatst, en een soort van Cirkelstuk
vormende. Zou men niet kunnen zeggen, dat zy desgelyks ten oorsprong hebben,
de wederkeering van de Electrike stoffe na het Zuiden, die door een lugt heen gaat
tot zekere maate met dampen belaaden, doch al te min om een steeds
doorloopenden geleider te vormen: 't wil zeggen, dat bykans op elk deel des hemels
geduurig die kleine uitbarstingen herhaald worden, welke ons een verlicht Cirkelstuk
in 't Noorden doen zien. - De Electriciteit moet niet meer merkbaar weezen het
Zenith naderende, om dat de straalen, die bykans uit het Noorden voortkomen, als
uit een middelpunt na het Zuiden spreiden, en dat zy bygevolge, naar maate zy
voortgaat, zich in een grooter ruimte uitbreidt; naar evenredigheid in digtheid
afneemende.
Dit zyn, Myn Heer de gissingen, die ik, met schroom, aan het oordeel der
Natuurkundigen onderwerp, over een der gewigtigste en moeilykst verklaarbaare
verschynzelen. Ik hou my daar aan: dewyl zy my de natuurlykste toeschynen, en
overeenkomen met algemeen toegestaane beginzelen gewettigd door
waarneemingen; en ik ben gereed om ze te laaten vaaren, als my een meer
voldoenend gevoelen onder 't oog gebragt wordt.
Ik ben, enz.

(*)

De Vloed en Ebbe der Electrike stoffe, welke ik plaats geef, en uit kragt van welke zy zich by
aanhouoenheid van het Zuiden na het Noorden, of van het Noorden na het Zuiden, begeeft,
zouden die niets betekenen, als dezelve plaats hebben, in de bestendige rigting van het
Kompas na 't Noorden, in deszelfs afwyking, en veelvuldige veranderingen? Elk weet, welk
een uitwerking het Noorderlicht daar op veroorzaakt, zo wel als andere Eleetrike
Verschynzelen.
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Onderhoud van den heer William Jones, Voorzitter van de
Maatschappy, tot het onderzoeken van de Geschiedenis, de
Natuurlyke Historie, de Oudheden, de Kunsten, de
Weetenschappen en Letterkunde van Asia, te Calcutta, met Abram,
den Abyssinier, over de stad Gwender en de bronnen van den Nyl.
(Ontleend uit de Asiatic Researches, of Transactions of the Society inslituted in
Bengal.)
Berigt ontvangen hebbende, dat 'er zich een Inbooreling van Abyssinie in Calcutta
bevondt, die het Arabisch vry vlug sprak, liet ik hem by my komen, en onderhieldt
hem met veel nauwkeurigheids over verscheide onderwerpen, waarin hy zich zeer
bedreeven betoonde: zyne antwoorden waren zo eenvoudig, zo net, en zyn geheele
voorkomen was zo verre van eenig vermoeden van valschheid in te boezemen, dat
ik een kort opstel vervaardigde van ons onderhoud, 't geen waarschynlyk der
Maatschappye niet ongevallig zal weezen.
Wegens Gwender, door BENIER langen tyd geleden als een Hoosdstad
beschreeven, hadt LUDOLF beweerd, dat het alleen een Krygsvesting was, en gegist,
dat dezelve, in weinig jaaren, geheel zou weg zyn; doch ABRAM sprak van die Stad
als de Hoofdstad van Abyssinie. Volgens zyn verslag was dezelve bykans zo groot
als Misr of Kàhera, welke Stad hy zag op zyne Bedevaard na Jerusalem: die Stad
lag tusschen twee wyde en diepe Rivieren, Caha en Ancrib geheeten, die zich
beiden, op den afstand van omtrent vyftien dagen reizens, in den Nyl ontlasten; de
wanden der huizen waren van rooden steen met riet gedekt; de straaten gelyk die
van Calcutta, doch de wegen, langs welken de Koning ging, zeer breed; het Paleis
hadt een gepleisterd dak, geleek naar een Sterkte, en stondt in 't midden van de
Stad; de Markten der Stad hadden overvloed van Moeskruiden, ook Graangewassen,
doch geen Ryst; Schapen en Geiten waren 'er in menigte; de Inwoonders zyn zeer
op melk en kaas gesteld; maar het Landvolk en de Soldaaten maakten geen
zwaarigheid in het bloed te drin-
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ken, en het raauwe vleesch te eeten van een Rund, 't geen zy in stukken hakken,
zonder zich te bekreunen of het Beest leevend is dan dood; doch dat deeze woeste
wyze van eeten verre was van algemeen te weezen. Amandelen en Dadels wierden
in dat Land niet gevonden; maar Druiven en Perziken worden 'er ryp, en in eenige
der afgelegenste Gewesten, inzonderheid in Cárúdár, maakte men veel Wyn: doch
eene soort van Mede was de doorgaande Drank der Abyssiniers, waar in zy zich
tot dronkenschap toe in te buiten gingen.
De laatst overledene Koning was, naar zyn verhaal, TILCA MAHUT (welk eerste
woord Wortel of Oorsprong betekent) en de tegenwoordige TILCA JERJIS. Hy beschreef
de Koninglyke Krygsmagt te Gwender, als zeer groot, en beweerde, misschien by
eene ruwe gissing, dat de Vorst aldaar veertigduizend Ruiters hadt, de Troepen
waren met musketten, lanssen, boog, pylen, en zabels gewapend. De
Raadsvergadering bestondt uit omtrent veertig Raadsheeren, aan welken bykans
de geheele uitvoerende Magt des Bewinds was toevertrouwd.
Hy was eenigen tyd in dienst geweest van een Vazir, in wiens gevolg hy toog na
de Bronnen van den Nyl of Abey, doorgaans Alwey geheeten, omtrent acht
dagreizens van Gwender: hy zag drie Bronnen; een derzelver ontsprong uit den
grond met zulk een geweld, dat het geraas op den afstand van vyf of zes mylen kon
gehoord worden. - Ik vertoonde hem de Beschryving van den Nyl door GREGORY
van Amhara, welke LUDOLF in 't Ethiopisch hadt doen drukken: hy las en vertaalde
het vaardig, terwyl ik zyne overzetting vergeleek met de Latynsche overzetting, en
dezelve zeer naauwkeurig bevondt. Hy verzekerde, dat de Beschryving overeenkwam
met alles wat hy in Ethiopie gezien en gehoord hadt.
Toen ik hem vroeg na de Taalen en den staat der Geleerdheid zyns Lands,
antwoordde hy, dat 'er ten minsten zeven of acht Taalen gesprooken wierden; dat
de fraaiste Taal, welke de Koning sprak, de Amharicksche was; dat de Ethiopische,
gelyk wel bekend was, veele Arabische woorden bevatten, dat zy, behalven hunne
Heilige Boeken, als de Prophetie van ENOCH, en andere. Geschiedenissen van
Abyssinie hadden, en verscheide andere Schriften; dat de Landstaal in Schoolen
geleerd
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werd, waarvan zy 'er verscheidene in de Hoofdstad hadden.
Hy gaf my te verstaan, dat geen Abyssinier twyfelde aan het bestaan van de
Koninglyke gevangenis, Wahinin geheeten, gelegen op een zeer hoogen berg, in
welke de Zoons en Dogters der Koningen werden opgeslooten; maar dat de aart
der zaake belette 'er eene byzondere beschryving van te krygen. ‘Alle deeze dingen,’
liet hy 'er op volgen, ‘worden, zo ik veronderstel, verklaard in de Schriften van YáKúB,
dien ik dertien jaaren geleden in Gwender gezien heb: hy was een Geneesheer, en
paste 's Konings Broeder, die ook een Vazir was, in diens laatste ziekte, op; de
Prins stierf, nogthans wierd YáKúB van den Koning bemind, en waarlyk het geheele
Hof en 't Volk beminde hem; de Koning ontving hem als een Gast in zyn Paleis, en
bezorgde hem van alles wat hy noodig hadt; en wanneer hy uittoog, om de Bronnen
van den Nyl, en andere zeldzaamheden, te bezigtigen, (want hy was zeer weetgierig,)
ontving hy, door 's Konings gunst, allen mogelyken bystand en gemak; hy verstondt
de Taalen, schreef en vertaalde veele Boeken, die hy met zich voerde.’ - 't Was my
onmogelyk te twyfelen, inzonderheid toen hy den Persoon van YáKúB beschreef, of
hy meende JAMES BRúCE Esq., die in het gewaad van een Syrisch Geneesheer
reisde, en waarschynlyk, met welberaaden overleg, een naam, in Abyssinie wel
bekend, aannam; hy wordt nog op den Berg Sinai in gezegend aandenken gehouden
van wegen zyne schranderheid, waar mede hy een Bron ontdekte, die het Klooster
zeer noodig hadt; hy was te Jedda bekend by MI'R MOHAMMED HUSSAIN, een van de
kundigste Mahomethaanen in In lie, en ik heb hem met veel lofs vermeld gevonden
in een Brief van een Arabisch Koopman te Mokhá. 't Is waarschynlyk, dat hy in
Abyssinie kwam door Musuwwa, eene Stad in 't bezit der Muselmannen, en
wederkeerde door de woestyn, van welke GREGORIJ in zyne Beschryving van den
Nyl gewaagt. - Wy hoopen dat de Heer BRUCE een Verhaal van zyne belangvolle
(*)
Reis zal uitgeeven .

(*)

Aan deezen wensch van den Heer JONES is voldaan. In dit Jaar is by Robinsons in vyf Deelen,
in gr. 4to, met 59 Kaarten en Plaaten, uitgekomen, Travels to discover the Source of the Nile
in the Years 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773 by JAMES BRUCE of Kinnard, Esq. F.R.S. de
prys is 5 L. en 5 s.
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Opmerkenswaardige gelykvormigheid tusschen de gewoonten en
zeden der oude Persen, en die der hedendaagsche Abyssiniers.
(Getrokken uit de Travels to discover the Source of the Nile, in the Years 1768,
1769, 1770, 1771, 1772, 1773, by JAMES BRUCE of Kinnard, Esq F.R.S.)
In Abyssinie treft men verscheide Gebruiken aan, welke veelen tot hier toe
geoordeeld hebben byzonder eigen te weezen aan die oude Volken, by welken men
ze eerst waarnam; anderen, niet zo geleerd, hielden ze voor van een Abyssinischen
oorsprong. Ik zal eerst spreeken van die den Koning en het Hof betreffen.
De Koningen van Persic werden, gelyk die van Abyssinie, uit één enkel Geslacht
gekooren, te weeten dat der Arsacidae, en 't was niet dan naa het uitsterven deezes
Geslachts, dat zy DARIUS verkoozen. De tytel des Konings van Abysinie is: Koning
der Koningen, en zo was, volgens DANIELS berigt, ook die van NEBUCHADNEZZAR.
Het Regt van Eerstgeboorte geldt in Abyssinie zo sterk niet, dat de jonger Broeders
van de verkiezing uitgeslooten zyn; dit was ook het geval in Persie.
Men begreep in Persie, dat 's Konings egte Kinderen een voorregt moesten
hebben; doch 'er zyn voorbeelden, dat een Natuurlyke Zoon de voorkeus boven
een Wettigen wegdroeg. DARIUS, schoon een Bastaard, werd gesteld boven ISOGIUS,
den Agter-zoon van XERXFS, en wel door de keuze des Volks. 't Zelfde heeft altoos
in Abyssinie plaats gegreepen. Een groot gedeelte hunner Koningen waren
Bastaarden, in overspel geteeld, andere uit Byzitten gesprooten; doch hun werd de
Kroon opgedraagen door den invloed van een Party, altoos onder den naam van
de Volksstem.
Hoewel de Koningen van Persie verscheide Paleizen hadden, waar zy, op
verschillende tyden van het Jaar, hun verblyf hielden, werd Pasagarda, de Hoofdstad
hunner oude Koningen, voor de eenige plaats hunner Krooning gehouden, en in 't
zelfde licht beschouwen de Abyssiniers hun Hoofdstad Axum.
Eene andere opmerkenswaardige Plegtigheid, in welke
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deeze twee Volken overeenkomen, is die van Aanbidding, tot deezen dag toe
onschendbaar in Abyssinie waargenomen, zo dikwyls men in de tegenwoordigheid
van den Souverain komt. Dezelve bestaat niet alleen in knielen; maar in eene
volslaagene nederbuiging. Eerst gaat men op de knien leggen, dan op de
handpalmen, en vervolgens kromt men het hoofd, tot dat het voorhoofd de aarde
raakt; en, in gevalle men eenig antwoord te wagten heeft, blyft men in die
nedergeworpen gestalte leggen, tot dat de Koning, of iemand van zynent wege, u
verzoekt op te staan. Dit was ook 't Gebruik in Persie. ARRIAN zegt, dat het eerst
werd ingesteld door CYRUS, en dit was juist de gestalte, waar in zy GOD aanbaden,
in het Bock Exodus vermeld.
Schoon men het weigeren deezer Plegtigheid in Abyssinie en in Persie zou aanzien
voor eene wederspannigheid of hoon; schynt dezelve, egter, by beide die Volken,
eenige verzagting geleden te hebben ten aanziene van Vreemdelingen, die, zonder
aanstoot te geeven, weigerden zich daar aan te onderwerpen. Ik herinner my een
Mahomethaan door den Prins van Mccca, geduurende myn verblys in Abyssinie,
tweemaalen derwaards gezonden, die geen der beide keeren verder ging, dan zyne
handen kruiswyze op zyn borst te leggen; met geene zeer diepe buiging des hoofds,
en dit, zag ik, hieldt men voor niet aanstootlyk: dewyl het alles was wat hy deedt by
zyn Souverain en Meester.
Wy leezen, 't is waar, van een zeer merkwaardig voorbeeld der ontslaaning van
die Pli tpleeging van ter zyde, schoon voluit, aan Vreemdelingen in Persie gewe
gerd. CONON de Athenienser moest ARTAXERXES, Koning van Persic, spreeken over
zaaken van het uiterste gewigt voor beide de Staaten. ‘Gy zult,’ sprak de
Persiaansche Staatsdienaar tegen CONON, zonder eenig ‘uitstel, door my tot den
Koning ingeleid worden; dan pleeg eerst raad met u zelven, of het in de daad voor
u van aanbelang is met den Koning zelve te spreeken, dan of het voor u niet beter
zou weezen, door een brief, 't geen gy te zeggen hebt, hier bekend te maaken: want
het is volstrekt noodzaaklyk, dat gy, in 's Konings tegenwoordigheid gebragt zynde,
op uw aangezigt nedervalt en hem aanbidt. Inden dit u onaangenaam of aanstootlyk
is uwe zaak zal even goed en even schielyk door my bezorgd
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woorden.’ - Waarop CONON met zeer veel verstand antwoordde: ‘Wat my zelven
betreft, het kan voor my nooit aanstootlyk weezen eenige maate van mogelyke
eerbiedenis voor den Persoon des Konings te betoonen. Ik vrees alleen, dat dusdanig
eene Be groeting verkeerd zal uitgelegd worden door myne Medeburgers, die, zelve
een Oppermagtige Staat uitmaakende, deeze onderwerping huns Afgezants zullen
aanzien als een smaad hun aangedaan, en onbestaanbaar met hunne
Onafhangelykheid.’ CONON verzogt, derhalven, van verschoond te weezen om voor
't aangezigt des Konings gebragt te worden, en dat men de zaak door Brieven mogt
afdoen; 't welk geschiedde.
De Koning wordt niet gezien als hy in den Raad zit. Dit gaat op de volgende wyze
toe. Wanneer hy in den Raad, eertyds, iets te doen hadt, zat hy in een vertrek van
het Paleis, 't welk gemeenschap hadt met de Raadzaal door twee opslaande deuren
of groote vensters, omtrent drie trappen hoog boven den grond verheven. Deeze
deuren of vensters waren bezet met dwarsyzers of latten, even als een Vogelkooi,
en een dun gordyn van tas hing 'er binnen: zo dat, wanneer het binnenste vertrek
donker gemaakt wierd, de Koning ieder een in het buitenste vertrek zag, zonder
van iemand gezien te worden. - JUSTINUS verhaalt ons, dat de Persoon des Konings
van Persie verborgen werd om een verhevener denkbeeld van zyne Majesteit in te
boezemen; en onder DEIOCES, Koning der Meden, werd een Wet gemaakt, dat
niemand den Koning mogt aanzien: maar de bestendige oorlogen, in welke
Abyssinien ingewikkeld geweest is, zints de Mahomethaanen bezit van Adel namen,
hebben deeze lastige gewoonte geheel doen afschaffen, dan alleen by byzondere
openbaare gelegenheden, en by Raadpleeging, wanneer dezelve nog, met de oude
stiptheid, wordt waargenomen. Wy vinden in de Geschiedenis van Abyssinie, dat
het Leger en het Ryk dikwyls de behoudenis verschuldigd waren aan het persoonlyk
gedrag des Konings, die zich in den stryd waagde; welk voordeel zy zouden hebben
moeten derven, was de oude gewoonte in agt genomen. Nogthans, wanneer heden
ten dage den Koning uitrydt, of t'huis zit, in eenig vertrek des Hofs, waar hy lieden
toelaat, heeft hy altoos het voorhoofd geheel overdekt, en een
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zyner handen houdt hy voor zyn mond, zo dat men niets, behalven zyne oogen,
ziet; zyne voeten zyn ook altoos bedekt.
Wy leezen, uit APULEJUS, dat dit de Gewoonte in Persie was; dit gaf gelegenheid
aan de Magi, om OROPASTUS, den Broeder van CAMBYSES, op den Throon te plaatzen,
in stede van MERDIS, die de Opvolger moest geweest zijn: dan het bedekken des
aangezigts maakte het onderscheid onmerkbaar.
't Is een bestendig Gebruik, in Abyssinie, 's Konings deuren en vensters by de
vertrekken, waarin hy het kan hooren, te bezetten, en daar, van 's morgens tot 's
avonds, zo sterk als mogelyk, om Regt te schreeuwen, op den beklaaglyksten toon,
in alle taalen, die zy kunnen spreeken, ten einde zy mogen toegelaaten worden,
om hunne klagten, met de veronderstelde ongelyken, uit te boezemen. - In een
Land, zo slegt bestuurd als Abyssinie, en zo bestendig in oorlog ingewikkeld, mag
men vrylyk denken, dat het geenzins mangelt aan lieden, die reden hebben om over
daadlyke verongelykingen en geweldenaaryen te klaagen; doch, indien het zo niet
ware, is dit dermaate eene Gewoonte geworden, dat wanneer, (als in het midden
van den Regentyd,) weinige Lieden in de Hoofdstad kunnen komen, of in zulk slegt
weer buiten 's huis staan, 'er nogthans een aantal slegt volk bezorgd en betaald
wordt, wier eenige bezigheid bestaat in te schreeuwen en te klaagen, als of zy
daadlyk zeer verongelykt en verdrukt waren; en dit, zeggen zy, geschiedt tot 's
Konings eere, en op dat hy niet te eenzaam moge weezen in een stil Paleis. Deeze
Gewoonte was van alle de ongerymde, welke 'er plaats greepen, voor my de lastigste
en verveelendste; en de Koning, dit weetende, hadt, wanneer hy alleen gegaan
was, niet zelden de grap, om my dit Vorstlyk vermaak aan te doen.
Zomtyds, als ik in den Regentyd in myn kamer bezig was, kwamen 'er tusschen
de vier en vyf honderd Persoonen, die eenpaarig op een en dezelfden stond een
geroep en gejammer aanhieven, als of zy op dien tyd zwaar leeden, of op 't oogenblik
om hals stonden gebragt te worden; eenige riepen om regt, anderen snikten als of
zy den laatsten adem zouden uitblaazen: deeze schriklyke Symphonie geschiedde
zo kunstig, dat niemand kon onderkennen of alles ontstondt uit weezenlyke ongele-
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genheid. Meermaalen voelde ik my 'er zo zeer door getroffen, dat ik Soldaaten na
buiten zondt om een hunner binnen te brengen, denkende dat zy uit het land
kwamen, om te onderzoeken wie hem mogt beledigd hebben; dikwyls was het een
van myne eigene Dienst-boden, of van andere die ik zeer wel kende, of, was het
een vreemdeling, dan antwoordde hy, op de vraag, welk ongeluk hem was
overgekomen, zeer bedaard, dat hy den geheelen nagt by de paarden geslaapen
hadt; maar gehoord hebbende van de Soldaaten op de wagt, dat ik my na myn
vertrek begeeven had, was hy met zyne makkers gekomen om geschreeuw en
gedruis te maaken aan myn deur, en my eere voor het Volk aan te doen; vreezende
dat ik tot zwaargeestigheid mogt vervallen, als ik my zo alleen bevondt; dat zy
hoopten ik zou een drinkpenning geeven, op dat zy met meer kragts het begonnen
werk mogten voortzetten. Het geweldig misnoegen, 't welk ik daar over betoonde,
liet men niet na zeer naanwkeurig aan den Koning te berigten, waar over hy hartlyk
lachte; en dikwyls hadt hy zich niet verre van daar verschoolen, om aanschouwer
te weezen van myne verregaande te onvredenheid.
Deeze klagten, 't zy weezenlyk, 't zy gemaakte, hadden altyd ten slot Rete O Jean
hei! 't geen, schielyk uitgeboezemd, zeer veel geleek op Prete Janni, den naam aan
deezen Vorst gegeeven; waarvan wy nimmer de afleiding begreepen; het betekent
zo veel als: Doe my regt, O myn Koning!
HERODOTUS verhaalt ons, dat, in Persie, het volk by groote hoopen, uit Mannen
en Vrouwen bestaande, aan de deuren van het Paleis komen roepen en schreeuwen;
en INTAPHERNES wordt ook gezegd aan 's Konings deur gekomen te zyn, hevige
jammerklagten uitboezemende.
In eene Raadsvergadering, ten tyde van gevaar of zwarigheid, in Abyssinie
gehouden, als de Koning, schoon tegenwoordig, daar onzigtbaar zitting heeft, geeft
hy zyn raadslag door een Officier Kal-Hatze geheeten. Wanneer hy 's Vorsten's
meening overlevert, staat de geheele Vergadering op; en dit zou dezelve geduurende
den geheelen tyd der Vergadering hebben moeten doen, was de Koning in persoon
daar verscheenen. Naar gelange van de toedragt der omstandigheden is de Koning
met de Meerderheid, of niet; indien 'er, by verschil van gevoelens, eene Meerderheid
tegen hem is,
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straft hy menigmaalen die Meerderheid aan de andere zyde, door hun, om dat ze
tegen zyn gevoelen gestemd hebben, in de gevangenis te werpen: want, schoon
het begreepen wordt, by het voortzetten der Vergadering, dat de Meerderheid zich
bepaalt voor de verkieslykheid van de voorgestelde maatregelen, doet de Koning,
door zyn voorregt, de Meerderheid aan de andere zyde ophouden: en dit is, naar
ik veronderstel, zo verre een inbreuk op de oorspronglyke Ryksgesteltenisse.
't Zelfde, heb ik verstaan, heeft in Persie plaats. XERXES, op 't punt staande om
den oorlog tegen de Grieken te verklaaren, deedt alle de Opperhoofden van Asie
in de Raadzaal zamenkomen; en verklaarde: ‘Op dat ik niet geagt moge worden
alleen volgens myn eigen begrip te handelen, heb ik u lieden zamen geroepen. Dan
teffens oordeel ik het voeglyk u te verstaan te geeven, dat het uw pligt is myn wil te
gehoorzaamen, veeleer dan in eenig overleg te treeden of tegenspraak van uwen
kant te hooren.’
In de Kleeding en Cieraaden der beide Koningen is ook eene verregaande
overeenkomst. De Koning van Abyssinie draagt zyn Hair lang, zo deeden ook de
oude Koningen van Persie. Wy weeten dit uit SUETONIUS en AURELIUS VICTOR. In
den oorlog met de Persiaanen verscheen 'er een Staartsterre, en deeze werd door
de Romeinen voor een onheilspellend Teken gehouden. VESPASIANUS lachte 'er
om, en verklaarde, dat, indien die Star eenig kwaad spelde, het voor den Koning
der Persen was; dewyl dezelve, gelyk hy, lange hairen droeg.
De Diadem of 't Hoofdcierzel was by de Per aanen, even als by de Abyssiniers,
een teken van Koninglyke Waardigheid, 't bestondt uit dezelfde stoffe, en werd op
dezelfde wyze gedraagen. De Koning van Abyssinie draagt de Diadem, als hy op
weg is, ten teken van Oppermogenheid, 't welk hem tot geen last of hindernis sirekt,
gelyk een ander zwaarder cieraad zou doen, bovenal by heet weer. Deeze doek
omringd zyn hoofd boven het hair, en laat de kruin geheel onbedekt. 't Is eene
overtreeding van de ergste natuur voor iemand, ten deezen tyde, iets op zyn hoofd
te draagen, inzonderheid iets dat wit is; uitgenomen voor de Mahomethaanen, die
mutzen draagen, en over dezelven een breeden

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

440
witten Tulband; en voor Priesters, die desgelyks groote Tulbanden van neteldoek
gebruiken.
Zodanig was ook de Diadem der Persen, LUCIANUS noemt dezelve een witte doek
om 't voorhoofd. In de zamenspraak tusschen DIOGENES en ALEXANDER, wordt het
hoofd beschreeven als omwonden met een witte doek; en FAVORINUS, spreekende
van POMPEJUS, wiens been met een witten band omwonden was, zegt, het verschilt
niet, aan welk deel des Lichaams hy de Diadem draagt. Wy vinden by JUSTINUS,
dat ALEXANDER, van zyn paard springende, by toeval LYSIMACHUS met de punt van
zyn speer in 't voorhoofd wondde, en het bloed 'er zo sterk uitgudsde, dat het niet
gestempt kon worden voor dat de Koning zyn Diadem van zyn hoofd nam, en deeze
om de wonde geslaagen werd: 't geen men, op dien tyd, aanzag voor een teken dat
LYSIMACHUS Koning zou worden, gelyk korten tyd daar na gebeurde.
Oudtyds zaten de Koningen van Abyssinie op een gouden Throon, zynde een
breede, gemaklyke, langwerpige vierkante Zetel, gelyk een kleine Bedstede, overdekt
met Persiaansche Carpetten, Damast en Goud-laken, eenige trappen hoog; dezelve
was ryk verguld: dan de menigvuldige Staatsomwentelingen en Oorlogen hebben
den ouden luister zeer doen taanen. De draagbaare Throon was een gouden Stoel,
in gedaante gelyk die de Romeinen gebruikten, op de Gedenkpenningen zo
veelvuldig afgebeeld. Dezelve werd in den Begemder Oorlog veranderd in een zeer
fraai gemaakten, van dezelfde gedaante, met goud ingelegd. Van XERXES leest men,
dat hy een Zeegevegt aanschouwde, zittende op een gouden stoel.
't Is in Abyssinie hoogverraad op een van 's Konings Zetels te gaan zitten; en hy,
die dit bestondt, zou op 't oogenblik in stukken gehouwen worden, indien men niet
kon bewyzen dat hy krankzinnig was.
Waarschynlyk hadt ALEXANDER in Persie van die Wet gehoord, en keurde dezelve
af, want, op een zeer kouden dag, in een stoel voor 't vuur zittende om zyne voeten
te warmen, zag hy een Soldaat, naar gedagten een Persiaan, die, door koude
bevangen, zyn gevoel verlooren hadt. De Koning rees terstond op, en beval dat de
Soldaat in zyn Stoel zou gezet worden. De warmte van het vuur deedt hem weldra
bekomen; doch hy geraakte
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door schrik, dat hy zich in 's Konings stoel bevondt, bykans weder buiten zichzelven.
ALEXANDER voerde hem te gemoete. ‘Bedenk en onderschei hoe veel voordeeliger
myne Regeering voor de Menschen is, dan die der Koningen van Persie. Door op
myn Stoel te zitten, hebt gy uw leeven behouden; door op den hunnen te gaan
zitten, zoudt gy het onvermydelyk verlooren hebben.’
In Abyssinie wordt het voor een grondwet des Lands gehouden, dat niemand van
de Koninglyke Familie, die eenige wanschapenheid of lichaamsgebrek heeft,
Throonopvolger zal weezen: ten dien einde worden de Prinsen, die van den Berg
Wechné afgeloopen en naderhand gevat zyn, aan een hunner Leden verminkt, waar
door zy zich vervolgens van de Opvolging voor altoos verstooken vinden. - In Persie
nam men hetzelfde in agt. PROCOPIUS verhaalt ons, dat ZAMES, de Zoon van CABADES,
van den Throon werd uitgeslooten, om dat hy blind was aan 't eene oog; en de Wet
van Persie verboodt iemand met eenig lichaamsgebrek tot Koning te kiezen.
(Het Vervolg hier naa.)

Iets van Cicero's gevoelens wegens den Godsdienst en zederunde.

Volgens den Heer Gaultier de Sibert.
Om de Gevoelens van CICERO, wegens het Opperwezen, de Godlijke Eigenschappen,
de Voorzienigheid, den Godsdienst, de Natuur van de Ziel, en den Staat der
Menschen na den Dood, uit zyne Schriften op te maaken, is het noodig byzonder
te letten op het oogmerk van de onderscheide Werken deezes Wysgeers, om te
onderscheiden, of de Gevoelens, door hem te nedergesteld, weezenlyk zyne eigene
zyn, of enkel aangenomen om een Wysgeerige naspeuring voort te zetten. De
Zamenspraaken de natura Deorum, hebbe men enkel aan te zien als een opgave
van de Stelzels der Epicuristen en Stoicynen, in welken de gebreken van beide
aangeweezen worden door COTTA, die 'er niet zyne eigene Gevoelens, maar die
der andere Wysgeeren tegen aanvoert. CICERO geest te verstaan, dat wy, in deeze
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Zamenspraaken, zyne eigene Gevoelens niet moeten zoeken, als hy zegt: qui
requirunt quid, quaque de re, ipsi sentiamus, curiosius id faciunt quam necesse est.
De begrippen deezes Wysgeers wegens de Godheid, treft men aan in het eerste
en tweede Boek de Legious, en in zyn vierde Boek de Finibus boni et mali.
Uit het geen CICERO zegt, wegens de Wichelaary en de wyze waar op HOMERUS
de Goden invoert, is het blykbaar, dat hy te veel gezond verstands bezat om het
Volks veelgodendom niet te veragten; doch hy schynt zeer bezorgd geweest te zijn,
om in geen vermoeden te vallen, van een toeleg om het omver te werpen. Hier van
ontmoeten wy een allerspreekendst bewys in 't slot zyner Verhandeling de
Divinatione; waar hy, naa zyn wensch om de afschaffing dier Bygeloovigheid
uitgeboezemd te hebben, als geschikt om 's menschen geest te verlaagen, en over
de zwakheid der Stervelingen een dwinglands bevel te voeren, deeze omzigtige
verklaaring 'er nevens voegt, die hy der opmerkinge zyner Leezeren met allen ernst
aanbeveelt, te weeten, dat hy het met het uitrooijen des Bygeloofs niet voorheeft
den Godsdienst overhoop te werpen, en wil, dat een verstandig Man de Instellingen
zyner Voorvaderen, ten aanziene van de Godsdienstplegtigheden, zal behouden.
Deeze beschroomdheid is, misschien, de reden, waarom CICERO, schoon hy zomtyds
van het Opperweezen zodanige bepaalingen geeft, dat men moet denken, dat hy
de éénheid daar aan toeschryft zo dikwyls hij van de Goden in 't meervoudig getal
spreekt.
CICERO koesterde verheevene denkbeelden van de waardigheid der Menschlyke
Natuure, en van de voortreflykheid der Ziele, welke hy geloofde een onverdeelbaar,
en daarom onsterflyk, beginzel te weezen. Zyn geloof, dat de Deugdzaamen, in een
toekomenden Staat, vergolden zouden worden met een Gelukzaligheid, van welke
de Boozen zouden zyn uitgeslooten, is blykbaar uit veele plaatzen; hoewel het zeker
gaat, dat hy de Volksbegrippen van den Tartarus, en de Bewoonders van denzelven,
verwierp.
Wat de plaatzen betreft in zyne Brieven, die men aangemerkt heeft als getuigenis
draagende van zyn Ongeloof in een leeven na dit leeven, eenige deezer komen
voor in zyne Brieven aan TORQUATUS, die, gelyk CICERO zelf ons berigt, een Epicurist
was, en als wy in
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aanmerking neemen, welk een opgang die Wysgeerige Secte te Rome gemaakt
hadt, zal het ons niet onwaarschynlyk dunken, dat MESCINIUS en anderen, by welken
CICERO zich in diervoege uitdrukt, dien Aanhang waren toegedaan, en dat hy alleen
met hun redenkavelt op hunne eigene beginzelen, om zyn bewys voor hun te
treffender te maaken. In zyn Brief aan TITUS tragt hy te toonen, dat zyne geliefde
Stelling zo wel kon afgeleid worden uit de beginzelen van hun, die de Onsterflykheid
der Ziele ontkenden, als uit de gevoelens der zodanigen die dezelve geloofden.
CICERO'S Beginzels en Voorschriften, de Zedeleer betreffende, zyn, buiten
tegenspraak, bondig, zuiver, en verheeven.

Bespiegelingen over de goedheid Gods in 't algemeen, omtrent
alle Zyne schepzelen; en die in het byzonder welke Hy bewyst aan
Zyne redemagtige wezens; en de groote verpligting van yder
mensch uit dien hoofde aan zynen Schepper.
(Vervolg van bladz. 312).
Ik herinner my de onlangs gedane belofte, by gelegenheid myner Bespiegelingen
over onze verlopen Levensdagen, de onzekerheid van het bepaald tydstip van ons
sterven, en de weinige oogenblikken, welke ter onzer eigentlyke beschikking zyn;
belovende toen vervolgens myne nadere overweging te zullen bepalen by 's
menschen verpligting aan zynen Oneindigen Maker, en goedgunstigen Schepper;
als mede by zynen pligt aan den Evenmensch, en eindelyk, wat hy zich zelve
verschuldigd zy. - Drie stukken voorwaar, welke onze nadere betragting overwaardig
zyn. - Laten wy ons voor tegenwoordig tot het eerste bepalen.
God boven alles lief te hebben; Hem te beminnen, Hem te stellen tot het eerste
en voornaamste Voorwerp onzer liefde, onzer hoogachting - van onze eer, en van
onzen dienst - van onze verootmoediging - van onze aanbidding - Ziet daar het
eerste, en voornaamste Gebod - een Gebod, dat van den eindigen Sterveling niet
strafloos kan overtreden Worden; want wien zyn wy onze eerste liefde verschuldigd,
aan wien onze eer en aanbidding? - voorwaar niet aan eenig Schepzel; want al het
Schepzel staat met ons in eene gelyke betrekking tot Hem, van wien wy onzen
oorsprong ontvangen hebben. - Maar wy zyn onze eerste liefde, en
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al onzen dienst verschuldgd aan een Wezen, dat Oneindig, Onathanglyk en Almagdg
is - aan een Wezen, waar aan wy, en alles wat ons omringt, onzen oorsprong, onze
wording te danken hebben - aan dat ééne Wezen, den Oorsprong, den Schepper,
den Almagtigen Formeerder der Wereld - den wyzen Bestuurder aller dingen, den
Oneindigen, den Onbegrypelyken. - Aan Hem alleen zyn wy onze eerste liefde en
al onzen dienst verprigt te bewyzen - aan Hem, die by 's Werelds wording sprak die dat majestueus bevel gas: ‘Daar zy Licht, en daar was Licht.’ - Aan Hem, die de
Zon vormde, om de aarde des daags te verlichten, te verwarmen en te koesteren die de Maan formeerde, om onzen aardbol te volgen, en den duisteren nagt met
ontleende stralen flauw te verlichten - die in het wyduitgestiekte Hemelruim duizend
van ontzaggelyke werelden gevormd heeft. - Hem zyn wy alle onze hefde, onze
eerbied en Godsdienstige aanbidding verschuldigd. - Aan Hem, die de Opper
Majesteit is, komt alle Liefde, Eer, Aanbidding en Dankzegging toe. - Is Hy niet de
Almagtige, die den Hemel heeft uitgespannen, als een dunnen doek - die 'er met
zyne hand de mate af nam - en wiens alvermogende Vingeten den loop der Starren
rigtten? - Is Hy het niet, die het aardryk vestigde op zyne grondzuilen? die van de
Worken zynen wagen maakt, en op de vleugelen des Winds wandelt? - de den
Oeeaan doet bruischen, wanneer zyne Stormwinden loeijen, en aan dezelven zyne
palen stelt, welke niet te overschreden zyn in euwigheid? - Zouden wy ons niet
verootmoedigen, voor den Almagtigen, door wien de aarde geschud word, wanneer
zyne vermogende Vingeren derzelver grondvesten doen waggelen? - wiens
uitschietende Blixems, en klaterende Donders, de bozen doen zidderen, en die den
vromen met vernederenden eerbied vervullen? - Hy toch is het, die Konmgryken
doet opkomen, en te gronde gaan, - die de landen verheft door een woord sprekens,
en op een enkelen wenk wereiddeelen vergruist, of in den diepen afgrond doet
verznken? - Hoe rechtmatig is het bevel, Hem zult gy heshebben boven alles - Hem
alleen zuit gy dienen: - voor zyne Majesteit zult gy allen eerbied betoonen; want het
komt Hem toe: voor Hem zon gy met ontzag en vreeze nederknielen, zyne
gramschap nimmer torgen, op dat gy niet tot stos moogt vergruisd worden!
Dan is God, wegens zyne oneindige, zyne onbegrypelyke, Grootheid, alle onze
liefde, onzen eerbied, onzen dienst, aanbidding en dankzegging waardig; hoe duur
is al het rodenmagtig schepzel aan Hem verpligt, - daar Hy alles bestiert door eene
ondoorgronoelyke Wysheid; - dag aan dag -
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ja ieder ogenblik, ontdekt men dezelve in alle zyne groote en verheven werken. Hy doet zyn Zonne opgaan, en maakt het aardryk vrugtbaar door eenen milden
regen. - Dagelyks waakt zyne alregerende Voorzienigheid over al het geschapene;
zonder deze voorzorge zou de wereld wel dra in eene geheele woestheid en Bajert
verkeren. - De wereld - het gansch Heelal, bestiert Hy langs de geschiktste, billykste,
en allerwysste inrigtingen; langs eenen regel van vastgestelde bepalingen, van
Wetten, die euwig en onveranderlyk zyn, om dat ze genomen zyn met de
allervolmaaktste inzigten. - Geen Wezen, hoe verheven - hoe groot - of hoe min
aanzienlyk voor ons oog, of hoe klein en veragtelyk, dat niet bestierd word door die
zelfde Wetten, of daar aan niet onderworpen zou zyn. - Hoe onnagaanbaar de
verscheidenheid der weezens ook zyn moge, welke in het Geheelal voorkomen,
geen één van die, of de Almagtige bestiert dezelve alle naar hunnen aart, en naar
de wetten, welke Hy zich daaromtrent voorgesteld heeft. - Allen moeten zy zich
schikken naar den wil van Hem, die hen heeft voortgebragt. - ô Onbegrypelyke
Wysheid! - Welk eene oneindige, onbevattelyke, kennis! - Wie der Stervelingen kan
zulk eene ruimte doorzien? Zyne Wysheid, zo wel als zyne Almagt, is een dtepe
afgrond, dien wy niet peilen kunnen! - In Hem leven wy, bewegen ons, en zyn wy;
- in onzen God is alles opgewonden. - De Verborgenheden der toekomstige zaken
zyn voor zyne alziende oogen naakt, en geopenbaard: - Hy verstaat van verre alle
onze gedagten, de verborgenste overleggingen onzer harten zyn Hem tot één toe
bekend. - Der menschen geheimste raadslagen zyn, lang voor ze ontworpen worden,
reeds aan Hem bekend en openbaar. - Nog eens - ô Aanbiddelyke Wysheid!
onbevattelyke Kennisse! Wie der Stervelingen kan derzelver lengte, wydte en breedte
overzien! - Zy gaat alle onze bevatting oneindig te boven! - Wie moet hier over niet
gestadig, met eene heilige verwondering, uitroepen: ô Diepte der wysheid en der
kennisse Gods; hoe ondoorgrondelyk zyn uwe oordeelen, hoe onnaspeurelyk uwe
wegen! - Eere zy onzen God in de hoogste Hemelen. - Onzen God, die wonderen
doet op de aarde! - Buigt u dan neder gy wereldbewoners! - Buigt u neder in het
stof, en eerbiedigt uwen God, den Schepper en Opperbestuurder aller dingen!
Zo Almagtig - zo groot is onze God - onze God, die Hemel en aarde geschapen
heeft! - zo onnaspeurlyk groot is Hy in Wysheid, - in Wysheid, die allen Verstand te
boven gaat! - Dog zo groot is hy, niet alleen in Almagt en Wysheid, maar ook in
onbegrypelyke Goedheid! - Wel
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aan, laat ons deze volkomenheid in God een weinig nader by de stukken bepeinzen.
Hoe luisterryk - hoe heerlyk, schittert zyne Goedheid over al het schepzel, van
zyne hand voortgebragt! - Zyne zorgdragende Goedheid gaat over alle dingen. Hy onderhoud, bestiert en regeert al het Schepzelen heir. - Hy, de Bron van alle
goed, de oneindige Bron van Goedertierenheid, is goed, de gantsche natuur draagt
'er de sprekendste bewyzen van. - Al wat wezen ontvangen heeft, van het
allerkleinste tot het grootste; - van den Myt tot den Olyphant; - van den veragtelyken
Mosch tot den hemel hoogen Ceder op den Libanon; - van het geringste, het
weerloosste, het kleinste vliegend insektje, tot den fieren Adelaar; - van het tederste,
en voor 't bloot oog onzigtbaar waterdiertje, tot den grootsten en schrikbarendsten
Walvisch. - Deze allen worden door zyne Almagtige Vingeren bestierd. - Deze allen
worden door zyne milddadige Goedheid onderhouden, - van al het nodige verzorgd,
en overvloedig bezorgd. - Zo Liefderyk is onze God, dat 'er in de natuur nimmer
voor het zelve gebrek is. - Des verkondigen niet alleen de Hemel en de aarde, maar
ook alle derzelver Volheid, zyne Eer, zyne Heerlykheid en onbegrensde Goedheid.
- Alle schepzelen zingen zynen Lof, vermelden des Heeren Grootheid, en zyne
veelvuldige Goedgunstigheden; zy roepen alle als met luider stemme: ‘Gy ô groote
God! gy onderhoud ons allen, - bekleed ons met schoonheden - schenkt ons Voedzel,
en bewaart ons van geslagte tot geslagte.’ - En zouden wy, zyne edelste schepzelen
hier op aarde, zouden wy zwygen, daar zyne Voorzienigheid, over al het geschapene
gaande, een byzonder toeverzigt houdt over der menschen-kinderen; over hen, die
beschonken zyn, met dat kostelyk voorregt boven alles, wat we in deze
beneden-gewesten ontmoeten, - het onwaardeerbaar geschenk, de Rede! Daar
zyne Voorzienigheid nog allerbyzonderst gaat, over hen, die van dat voorregt het
vereischte gebruik maken. Zouden wy zwygen, die, door deze Rede geleid, de
grootheid van onzen God, zyne onbeperkte Goedheid, gevoelen, met de warmste
ontwaarwordingen 'er iets van bezeffen, 'er veel van gevoelen - gevoelen.... dan
nimmer in derzelver uitgebreidheid nagaan kunnen? - Moeten wy niet integendeel,
door den gloejensten yver aangevuurd, den Lof van hem verkondigen, van wien wy
dit vermogen ontvangen? - Zouden wy zwygen, daar Hemel en aarde, met alle
derzelver Volheid getuigen van zyne Liefde, en van zyne onafinetelyke
goedgunstigheden? - Vanwaar zullen wy begmnen - beginnen om Uwen Lof te
vermelden? ô Allerhoogste! - ô Onuitputbare Bron van Goedheid! - Slaan wy onze
oogen Hemelwaards - daar
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- ja daar vertoonen zich Majesteit en Heerlykheid! - Vestigen wy ons gezicht op de
lage aarde, - ô de aarde is vol van uwe goedertierenheden, - vol van aanbiddelyke
Liefde, voor ons, uwe met Rede begaafde schepzelen! - Hier ontwaren wy eene
Goedheid, die alles, - die alle onze beschryving - alle onze bevatting, te boven gaat.
- Alles wat wy ontmoeten, - in alles ondervinden wy, dat uwe menschenliefde het
heeft dienstbaar gemaakt aan ons heil, geschikt om ons ook in de beneden-gewesten
gelukkig te maken. - Bergen en Valeien, Velden en Vlakten, Bosschen, Weiden en
Beemden - Aarde en Zee, alles staat ons ten dienste. - De aarde levert ons, volop,
van duizenderlei voedzel. - De Zee verschaft ons eenen milden overvloed. - Gy,
oneindige Goedheid, schenkt ons, benevens het voedzel, alles wat wy tot ons tydlyk
welwezen nodig hebben: Klederen om onze naaktheid te dekken, en ons tegen vele
onheilen te beschermen; Vuur om ons te verwarmen, en het ons tot vele nuttige
einden te doen dienen; Water om ons te reinigen, om den dorst te lessen, en om
alles groei en leven te schenken; en by dit alles verleent gy ons ontelbare
verkwikkelykheden, om ons het leven aangenaam en gelukkig te maken. - Dan, zou
uwe Goedheid alleen in deze foort van zegeningen bepaald zyn? Neen! zy strekt
zich veel verder uit, wyder dan myne tong uitspreken, dan myne pen die beschryven,
kan. - Een allerdierbaarst geschenk, dat alles te boven gaat, is het, dat wy
verwaardigd worden met de kennisse van U, ô Vader aller Goedheid. - Gy hebt ons
begiftigd met een verstandlyk vermogen, waar door we van verre eenige flauwe
trekken Uwer Heerlykheid bespeuren, en eenigermate Uwe onnavolgbare
Volmaaktheden bezeffen: - terwyl gy ons tevens bedeelde met eene
onderscheidenlyke Spraak, om, hoewel stamelende, Uwen Lof verstandiglyk te
vermelden - Uwen oneindigen Lof verstandiglyk te verkondigen. - Met dit voorregt
hebt Gy den Mensch, boven al het overig schepzel in dit ondermaansche,
beschonken; - een voorregt - dat hem altoos behoorde te vervullen, met den
warmsten yver, om U, den Oneindigen, gestadig groot te maken, en te verheerlyken.
Wie toch heeft onzen Geest verheven boven alles, wat op dit beneden-rond huisvest?
- Gy immers hebt denzelven begaafd met het vermogen van overoverweging, - met
de kragt van overdenking, van verstandige beschouwing van alles, wat zich rondom
ons bevind - en van enige bevatting uwer onbegrensde volmaaktheden. - Aan U
alleen, die alles in de Natuur gevormd hebt, die de beste orde bewaart, en van gene
Uwer schepzelen Uwe liefdehand aftrekt, dan in de dringenste noodzakelykheid,
zyn wy dat gunstig voorregt verschuldigd. -
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Zyt gy het daarenboven niet, die ons rigt naar de billykste Wetten - Wetten, die zo
volmaakt instemmen met 's menschen natuur en geluk! - Ja, zyt Gy het niet - Gy
oneindige Rechtvaardige God, die naar Recht, en billykheid, rigt? - Zyt Gy het zelve
niet, die het middel hebt uitgedagt, en daargesteld, om, zonder kwetzing uwer
Heiligheid - zonder kwetzing uwer Rechtvaardigheid, - aan den van U ver afgeweken
Zondaar, Euwige Genade, onwrikbare Goedertierenheden, te kunnen bewyzen? Zyt Gy het niet, die, langs dezen weg, aan al het menschdom, aan moedwillige
Overtreders - Overtreders, die uwe Wetten en bevelen met baldadige voeten
vertrappen, eene Euwige Genade in Jesus Christus wilt aanbieden? - Wilt Gy ze
hun niet dadelyk schenken? - Eene Euwige Gelukzaligheid - eene onberekenbare
Heerlykheid, die nooit ooge gezien, nooit oore gehoord heeft, noch immer in 's
menschen hart is opgekomen? - ô Ja, zo goedertieren zyt Gy! - Wel aan dan, Loof
den Heere onze Ziele, en vergeet gene Zyner Goedertierenheden! - Loof Hem met
dankzeggingen en lofzangen! - Overdenk Zyne Liefde, Zyne Wonderen, de bewyzen
Zyner Goedgunstigheid, in stille overdenkingen dag en nagt! - Loof den Heere onze
Ziele, en vergeet gene Zyner Weldadigheden! Dat onze tongen Hem loven; onze
lippen den veelvuldigen lof vermelden van Hem, die ons dag aan dag overlaad met
Zyne Goedertierenheden; - die ons Zyne Euwige Genade in Jezus Christus schenken
wil! - ô Heere myn God! Laat my U vrezen alle de dagen mynes levens, en doet my
wandelen in de paden des rechts! - Schenk my, aanvankelyk, uwe onveranderlyke
Genade in den Borg en Middelaar Jezus, die Genade, in welke hare volkomenheid
ondervonden word in de gewesten der Euwigheid!
C. V.D. G.

Een Oostersche anecdote.
Een Caravaan van Kooplieden werd in Cilicia overvallen door Roovers, die hun van
allen schat en voorraad ontzetten, schoon zy deeze wreeden, in den naam van God
en den Propheet, baden, om hun ten minsten genoeg tot leevensvoorraad over te
laaten. De verstandige LOEKMAN bevondt zich onder die ongelukkigen; een der
Kooplieden zeide hem, dat hy dit Volk moest aangesprooken en beter begmzels
ingeboezemd hebben, misschien hadden zy dan een gedeelte onzer Goederen
wedergegeeven - LOEKMAN antwoordde: ‘Men wint niets bij Wysheid te prediken
voor den onwaardigen; de vijl kan nimmer yzer, tot in 't hart van roest doorknaagd,
glad maaken. Welk een invlood kan Raad hebben op een Geweeten, verhard door
misdrijven? Dringt een nagel door steen?’
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Bedenkingen over ongemaakte gevoeligheid, of aandoenlykheid
van het hart.
(Uit het Engelsch.)

The affectation of great Sensibility is extremely common. It is however
as odious, as the reality is amable. It renders a man contemtibles and a
women ridiculous.
ESSAYS MORAL AND LITERARY.

Die Geestgesteltenis, welke ons belang doet neemen in het lot van anderen; welke
ons geschikt maakt om met hun te voelen, te deelen in hunne Blydschap en
Droefenisse, is bekend onder den naam van Gevoeligheid of Aandoenlykheid; een
woord, 't geen wy heden uit aller mond hooren; eene hoedanigheid, die elk zich
gelaat te bezitten; in zichzelve eene allerbeminnens- en agtenswaardigste
Zielgesteltenis; maar dikwyls misnomen en misbruikt; soms tot een dekzel van een
grillige geaartheid, soms tot het voldoen van zelfzoekende oogmerken.
De oorspronglyke gesteltenis onzer natuure, ten aanziene der mengeling van
zelfzoekende en gezellige neigingen, wyst in dit, even als in andere deelen onzer
Gesteltenisse, een wonderbaare Wysheid aan. Elk Mensch is, door den Schepper,
de zelsbezorging byzonder aanbevolen. Hy heeft het meer in zyn vermogen zyn
eigen welvaard te bevorderen, dan eenig ander perzoon zulks met mogelykheid
kan doen. 't Was, overzulks, dienstig, 't was noodzaaklyk, dat by ieder Mensch
Zelfliefde het sterkst en werkzaamst beginzel zou weezen. Deeze Zelfliefde zou
genoegzaam geweest zyn tot 's Menschen zelfbehoud en welzyn, hadt hy alleen
op zichzelven gestaan. Maar dit is de staat van den Mensch in geenen deele. Hy
vindt zich vermengd onder eene menigte, die dezelfde natuur met hem omdraagen.
In deeze vermenging kon de Zelsliefde van
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een enkel Mensch, of de oplettenheid op zyn byzonder belang, de Zelfliefde en 't
belang van anderen ontmoetende, niet anders dan veelvuldig tegenwryten en
ontelbaare onheilen baaren.
't Was, overzulks, noodig, dat 'er een tegenwigt plaats greep. Dit geschiedde met
de daad, door hem die gezellige en goeddaadige neigingen in te boezemen, die
hem, in zekere maate, als uit zich zelven voeren, om ook in de belangen van anderen
te deelen. De sterkte in deeze gezellige neigingen is, over 't algemeen, geëvenredigd
aan derzelver aangelegenheid in 't Menschlyk leeven. Van hier is die maate van
Aandoenlykheid, welke ons aanzet om te weenen met de weenenden, sterker, dan
die ons beweegt om ons te verblyden met de blyden; want de ongelukkigen hebben
meer onze Medegevoeligheid en hulpe noodig, dan de gelukkigen. - Dan, met dit
alles, was het noodig, dat in elk Mensch eene groote maate Zelsliefde overbleef,
uit hoofde van derzelver belang tot bewaaring van zyn leeven en welweezen. Maar
dewyl de hoeveelheid, noodig tot die einden, ligtlyk hem gcheel inneemt en tot
buitenspoorigheden vervoert, wordt de volmaaktheid zyner natuure asgemeeten
door het behoorelyk tegenwigt dier gezellige beginzelen, die, het geweld der Zelfliefde
maatigende, den Mensch even nut voor zichzelven doen worden, als voor de
zodanigen, met welke hy in eene Maatschappy leeft.
De neigingen, tegen waare Gevoeligheid overgesteld, zyn wreedheid, hardheid
van hart, en vaste verknogtheid aan wereldlyke belangen, welke ieder zal
toestemmen, dat rechtdraads met het Character van een Christen stryden. Volgens
de onderscheidene maate van driftigheid in de aandoeningen onzer gesteltenisse
eigen, kan de Gevoeligheid, zelfs onder de Deugdzaamen, in verschillende maate
plaats hebben. Want allen hebben van de natuur dezelfde gelukkige kieschheid en
tederheid van Gevoel met ontvangen. By eenigen smelt het hart en wordt door zagte
beweegingen aangedaan, veeleer dan bij anderen Doch bij iedereen, die na het
Character van een braaf Man dingt, moeten noodwendig menschlievende en
medelydende neigingen gevonden worden. Dat geen moet in hem plaats hebben,
't welk hem in staat stelt om, in zekeren graad met het hart van een Broeder te
voelen; en zijne Aandoeningen, wanneer
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hy anderen in geluk verheeven ziet, of in rouw verzonken, een zelsde toon doen
slaan met die der gelukkigen of rampspoedigen.
Deeze deugdzaame Gevoeligheid heeft eenen kragtdaadigen invloed op het wel
volbrengen van alle betrekkelyke en gezellige Pligten deezes Leevens. Zonder het
waarneemen derzelven, kan 'er geen geluk, geen veiligheid, in de Menschlijke
Maatschappy weezen. De Menschen zouden hoopen Wilden worden, staag elkander
plaagende. Op de eene of de andere wyze, staan ons de groote Pligten des
gezelligen leevens te volbrengen. 'Er moet onder het Menschdom eene wederkeerige
werking en hulpbetoon plaats hebben. Dit stemt ieder toe. - Maar deeze Pligten
kunnen uit onderscheide Beginzels, en op verschillende wijzen, volbragt worden
Zomtyds neemt men ze waar, enkel uit Welvoegelykheid en agtgeeving op ons
character, zomtyds uit Vrees, zomtyds zelfs uit Zelfzoekenheid, die de Menschen
verpligt goedgunstigheid te betoonen, op dat zy dit weder van anderen mogen
erlangen. In zulke gevallen, moet het uitwend ge van een fraay gedrag behouden
worden. Dan, een ieder zal erkennen, dat, wanneer door dwang alleen, de Pligten
van schynbaare Goedwilligheid worden waargenomen, men 'er weinig op kan
vertrouwen, en 'er slegts zeer geringe waarde aan toekennen.
Anderen volbrengen deeze Daaden enkel uit een beginzel van Pligt. Zy zyn
menschen van eene koele geaartheid, en misschien van een belangzoekend
character. Maar getroffen door een bezef van Godsdienst, en overtuigd, dat zy
verpligt zyn goeddaadig te weezen, volvoeren zy de betrekkelyke Pligten, op eene
geregelde wyze Zodanige Menschen handelen uit Geweeten, en volgens Beginzel.
Zo verre doen zy wel, en verdienen gepreezen te worden. Zy verleenen bystand
aan hunne Vrienden, zy geeven aan de Armen, zy zyn regtvaardig omtrent allen.
Maar welk een ander gelaad neemen deeze bedryven aan, hoe veel schooner
vertoonen zy zich, als ze voortkomen uit de Aandoenlykheid van een gevoelig Hart?
Indien iemand niet door Genegenheid bewoogen wordt, zal hy, zelfs wanneer men
veronderstelt dat hy uit beginzel van Pligt handelt, niet verder gaan, dan dit beginzel
bepaald van hem afvordert. Hy zal het traaglyk, en als met wederzin, doen.
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Naardemaal het Regtvaardigheid en geen Edelmoedigheid is, welke hem aandryst,
zal hy het dikwyls eene moeilyke taak rekenen, 't geen zyn Geweeten hem afvordert.
Terwyl by hem, die zich door deugdzaame Gevoeligheid, opgewekt voelt, elke daad
van Menschliefde en Goedwilligheid een vermaak is. Hy geeft, hy schenkt, bystand
en verligting, niet enkel omdat hy 't verpligt is; maar om dat het hem moeilyk zou
vallen anders te handelen. Hier door neemt de kleinste weldaad, welke hy bewyst,
in waarde toe, de genegenheid des geevers is op de gifte gedrukt. Dezelve duidt
zyn hart aan, en de ontdekking van hartlyke genegenheid is dikwyls van meer
belangs, dan 't geen Milddaadigheid kan verleenen. Hoe dikwyls zal de toegenegene
lach van goedkeuring den nedergeworpenen verblyden, en den verslagenen
opbeuren? Hoe dikwyls zal een oogslag van tedere deelneeming, of de traan, die
uit het oog als ongewillig, rolt, troost aan den ongelukkigen schenken? Door middel
van deeze zamenstemming der harten, worden alle de groote Pligten, welke wy
elkanderen verschuldigd zyn, met meer voordeels volbragt, en in de uitvoering
dierbaarder gemaakt. Uit waare Gevoeligheid vloeijen duizend goede diensten,
schynbaar klein in zichzelve; doch van groot aanbelang tot het geluk van anderen,
- goede diensten, welke geheel en al der opmerkinge ontglippen van den koelen
en ongevoeligen, die, door de ruwheid hunner handelwyze, zich zelven onaangenaam
maaken, zelfs dan, wanneer zy meenen goed te doen.
Indien hy, die deeze deugdzaame Gevoelighed bezit, ryk is, of invloed heeft,
verschaft dezelve hem de middelen om zyn eigen genot te vergrooten, door de
behoeften van anderen te verligten, of hunne genietingen te vermeerderen. Heeft
hy deeze voordeelen, dan zullen alle de geluksgoederen, welke hy ziet dat
verdienstlyken ten deele vallen, eenigermaate zyne eigene worden, door het deel
't geen hy neemt in het goede, dat zy genieten. Zelfs het gelaad der Natuure verschaft
aan hem eene voldoening, onbekend aan den ongevoeligen. De uitstorting van
goedheid, welke hy in 't Heelal beschouwt, verwydt zyn hart, door het denkbeeld
dat ontelbaaren rondsom hem met zegeningen beschonken zyn. Wanneer hy ziet,
dat de arbeid der Menschen met een gewenschten uitslag, waarschynlyk, zullen
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bekroond worden; en een Land door vlytbetoon in welvaard bloeijende; wanneer
hy de Lente beschouwt, met alle haare schoonheden te voorschyn treedende, en
het vervallen gelaad des aardryks vernieuwende; of in den Herfst de velden met
overvloed belaaden, en het jaar met vrugtbaarheid bekroont, heft hy zyne dankbaare
aandoeningen op tot den grooten Vader van allen, en deelt in het algemeen geluk,
met gulle vreugde.
Men moge hier tegenwerpen, dat die zelfde Gevoeligheid het hart blootstelt, om
met veele wonden doorstoken te worden, van wegen de veelvuldige onheilen in
deeze Wereld; dat dezelve ons zo wel doet lyden door de deelneeming in elenden,
als in de geneugten der vrolykheid. - Dan, men merke hier op, dat de tedere
droefgeestigheid des medelydens vergezeld gaat van een aandoening, welke zy,
die dezelve voelen, niet zouden willen verruilen voor de voldoeningen der
Zelszoekenden. Wanneer het hart sterk bewoogen wordt door eenige dier
medelydende aandoeningen, zelfs, wanneer het overlaaden wordt door
bekommerdheid over anderen, mengelt zich een aantrekkende bekoorlykheid met
die pynlyke aandoening; 'er is vreugd te midden der smerte. - Men overweege
verder, dat de smerten, door Gevoeligheid veroorzaakt, opgewoogen worden door
geneugten, uit dezelfde bron ontspringende. Aandoenlykheid verheft, over 't
algemeen, de menschlyke vermogens, en gaat gepaard met eene scherpheid in al
onze gewaarwordingen. Maakt dezelve ons vatbaar voor zommige smertende
gevoelens, zy doet ons, ter vergelding, de aangenaame te leevendiger smaaken.
De zelfzoekende Man kwynt in den engen kring zyner vermaaken. Zy zyn bepaald
tot het geen zyn eigen belang raakt. Hy is verpligt dezelfde genoegdoeningen te
herhaalen, tot zy laf en smaakloos worden. Maar de deugdzaam gevoelige Man
beweegt zich in een ruimer kring van geluk. Zyne vermogens worden veel dikmaaler
opgeroepen tot werkzaamheden, die hem verlustigen. Ontelbaare gelegenheden
doen zich op, om zyn heerschende neiging te voldoen, door genoegen aan anderen
te schenken. Dikwyls is het in zyne magt, langs den eenen of anderen weg, den
bedroefden van harte op te beuren, en troost in het huis der elendigen uit te slorten.
Op de tooneelen des gemeenen leevens, in de huislyke en gezellige zamenleeving
der Menschen, strekt
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die hartlyke deelneeming hem tot genoegen en blydschap Elk vertoon, elke
beschryving, van onschuldig geluk, wordt door hem genooten. Elk nadruklyk betoon
van Goedheid en Toegenegenheid, onderling verleend, voelt hy, schoon niet aan
hem beweezen In een kring van Vrienden, die elkanders geluk bevorderen, is hy
zo gelukkig als de gelukkigste. Met één woord, hy leeft in eene andere wereld, dan
de zelfzoekende Man. Hy bezit, als 't ware een nieuw zintuig, 't geen hem in staat
stelt, om voorwerpen te zien, die de Zelfzoeker niet kan zien. Ten zelfden tyde zyn
de genietingen, welke hem ten deele vallen, niet van dien aart, dat ze, om zo te
spreeken, enkel op de oppervlakte dryven; zy dringen door tot in het harte. Zy
verwyden, verheffen, en verëdelen 't zelve. Zy voegen, by de aangenaame
beweegingen der Aandoening, de streelenste bewustheid van Deugdzaam gehandeld
te hebben. - Kinderen der Menschen! Menschen door de Natuur gevormd, om als
Broederen te leeven en te voelen! Hoe lang zult gy u van elkander vervreemden
door oneenigheden en benydingen, terwyl gy in hartlyke vereeniging een zoo veel
grooter zegen zoudt aantreffen? Hoe lang zult gy uw geluk, zelf behaagende
genoegdoeningen alleen, die zuiverder en beter oorsprongen van vreugde, die uit
Toegenegenheid en het Hart voortvloeijen, versmaaden?
In deezervoege de natuur, de waarde, en de voordeelen aangetoond hebbende
van waare Aandoenlykheid, gaa ik voort, om aan te wyzen eenige verkeerde
opvattingen en misduidingen van deeze Gesteltenisse.
De groote Vordering, op welke de tegenwoordige dagen mogen roemen, is een
gevoel van Menschlykheid. Dit is, ondanks, de nog heerschende Zelfzoekendheid,
de geliefde en onderscheidende Deugd deezer Eeuwe. Op de Zeden in het
algemeen, en op verscheide rangen in de Maatschappy, heeft hetzelve een
verbaazenden invloed. Het heeft den geest der Vervolginge beteugeld, en zelfs de
verschriklykheden des Oorlogs verzagt; de Mensch schaamt zich thans meer, dan
in vroeger eeuwen, om als een wilde met zyn Medemensch te handelen. Van hier
is Aandoenlykheid een zo agtenswaardige hoedanigheid geworden, dat men
menigmaal den schyn aanneemt, daar het weezen ontreekt. Dan zagtheid van
Zeden moet voor geen waare Gevoelig-
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heid van het hart opgevat worden. Gevoeligheid dient, 't is waar, om beleefdheid in
gedrag voort te brengen; en wanneer zulk een gedrag uit weezenlyke genegenheid
voortspruit, is het zelve dierbaar en beminnenswaardig. Maar 't uitwendig voorkomen,
alleen, kan in de School der Wereld geleerd worden, en dikwyls, al te dikwyls, bevindt
men, dat het veel ongevoeligheid en hardheid des harten bedekt. Betuigingen van
Aandoenlykheid by elk voorval, gepaard met het vertoon van verregaande tederheid,
en een vloed van woorden, die, om de geliefde benaaming te bezigen; Sentimenteel
geheeten mogen worden, geeven altoos veel gronds tot wantrouwen. Zy verwekken
vermoeden van een met voordagt aangenomen Character. Menigvoud legt een
teder en gevoelig hart verborgen, onder schynbaar ruwe zeden. Manlykheid en
Gevoeligheid zyn zo verre van onbestaanbaar te weezen, dat de waarlyk
manmoedigen voor 't meerendeel edelmoedig en menschlievend zyn, terwyl de
zagten en verwyfden, bezwaarlyk, immer Genegenheidsbetooningen doen, die op
iets te staan komen.
Naardemaal Aandoenlykheid eene kieschheid van Gevoel, ten aanzien van
anderen, veronderstelt, loopen de zodanigen, die de sterkste Aandoenlykheid willen
vertoonen, gevaar, om deeze kieschheid tot een uitersten voort te zetten. Zy zyn
misschien niet onvatbaar voor de warmte van belanglooze Vriendschap maar zy
zyn zo verfynd geworden in alle hunne Gewaarwordingen; zy vormen zich zo
hoogvliegende begrippen van 't geen in de Gevoelens van anderen aan hunne
eigene moet beantwoorden; zy vinden zich zo sterk getroffen door alles wat niet
overeenstemt met hun ingebeelde maatstok van wederkeerige genegenheid, dat
het onrust en ongemak baart by allen, met welken zy te doen hebben. Van hier
onregtmaatige verdenkingen van hunne Vrienden; van hier ongegronde verwytingen,
en klagten over onvriendlykheid; van hier eene gereedheid van zich geweldig
beledigd te vinden, door kleinigheden. Doordien zy hunne Vrienden als met een
microscoop beschouwen, wordt, het geen niet onbehaagelyk zou weezen voor een
gewoon oog, aanstootlyk en wanstallig. In den grond van der zodanigen Character,
legt altoos veel hoogmoed en inagtneeming van zichzelven. Deeze is, in de daad,
een valsch soort van Aandoenlykheid. 't Is de in de plaatsstelling van eene grillige
en ligtgeraakte kiesch-
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heid, in stede van die eenvoudige en eigenaartige tederheid van hart, welke de
Menschen aanzet, om anderen met een oog vol toegeevenheid aan te zien, en veel
af te schryven op de onvolmaaktheden, die zomtyds de beminnelykste
hoedanigheden aankleeven.
'Er zyn anderen, die de Aandoenlykheid tot dit uiterste met voortzetten, maar veel
eisch voor zichzelven maaken op de maate van deelneeming, in de belangen van
anderen. Schoon hunne Aandoenlykheid geen baat kan schenken aan hem, die 'er
ten voorwerpe van strekt, begrypen zy altoos, dat het hun geregtigt tot eenige
voordeelige wedervergeldingen. Deezen zyn dikwyls lieden van een verfynd en listig
Character: die deels zichzelven bedriegen, en deels hunne Gevoeligheid gebruiken
tot een dekzel van hun belang. Hy, die uit waare Toegenegenheid handelt, als hy
met anderen in druk en blydschap deelt, denkt om geene belooning uit dien hoofde.
Hy volgt de aandrift van zyn hart. Hy gehoorzaamt de voorschriften der Natuure,
even als de wynstok uit zyn aart druiven voortbrengt, en een Fontem water opgeeft.
Wanneer inzigten van Zelfbelang, en vooruitzigten van wedervergelding, zich mengen
met gevoelens van Genegenheid, speelt de Gevoeligheid eene onvolmaakte rol,
en geregtigt ons tot eene zeer schaarsche maate van lof.
Maar eens verondersteld zynde, dat uwe Gevoeligheid volkomen en zuiver is,
dan moet ik u nog waarschuwen tegen de dwaaling, om de geheele verdienste van
een Character in Gevoeligheid alleen te stellen. Zy is in de daad eene gelukkige
gesteltenis van Ziel. Zy maakt den Mensch bekwaam tot het voegelyk volbrengen
van veele Pligten, en opent hem een ruim veld van deugdzaame genoegens. Zy is
een vereischte, om aangenaam te worden by GOD en by de Menschen. Maar zy zal,
indien ze alleen by Gevoel blyft berusten, niet meer dan een onvolmaakt Character
opleveren. Volklonke Deugd is van een verheevener en waardiger natuur. Deeze
veronderstelt Aandoenlykheid, Goedaartigheid, en toegenegene Aandoeningen;
deeze zyn 'er als weezenlyke deelen in opgeslooten; maar zy gaat verder; zy
veronderstelt, dat ze versterkt zyn door Beginzels; zy vordert, dat ze onderstennd
worden door Regtvaardigheid, Maatigheid, Standvastigheid, en alle andere Deug-
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den, die ons in staat stellen, om voegelyk te handelen in alle beproevende
leevensomstandigheden.
't Is zeer mogelyk dat een Mensch zagtaartige aandoeningen in een hoogen trap
bezitte, terwyl hy zich tevens, door drift en wellust, tot veele misdryven laat vervoeren.
Bykans iedereen agt deugd te bezitten, in de eene of de andere gedaante. Hy
wenscht eisch te mogen maaken op eenige hoedanigheid, die hem agtenswaardig
doet worden in zyn eigen oogen, en in die van anderen. Van hier is het niet zeldzaam,
inzonderheid by lieden van hoogen rang, veel te stellen in hunne Aandoenlykheid,
schoon dezelve van een zeer gebrekkigen aart zy. Zy voelen zich aangedaan op
het zien van elenden, wanneer dezelve hun sterk wordt voorgesteld. 't Gebeurt ook
vaak, dat zy, door de kragt der beschryving meest getroffen, over verzonnen en
afgeschilderd leed meer beweegings ontwaar worden, dan wegens daadlyke elenden.
De traanen, welke zy by die gelegenheid storten, merken zy aan als ontwyfelbaare
bewyzen van Deugd. Zy juichen zichzelven toe, van wegen de goedheid huns
Harten, en besluiten, dat zy, met zulke gevoelige zielen, niet dan aangenaam kunnen
weezen in 't oog des Hemels. Doch deeze rasvoorbygaande vertederingen maaken
zeer weinig diepgaanden indruk op hun gedrag. Zy dienen ten oorsprong van weinige,
indien van eenige, goede daaden; een korten tyd naa dat zodanige Personen
geschreid hebben over een droevig verhaal, zyn ze gereed om hunne hand uit te
strekken ter onderdrukking, om het loon der ongeregtigheid na zich te stryken, of
zich over te geeven aan de misdaadigste voldoening van lust. - Deeze soort van
Aandoenlykheid verschaft niets meer dan een bedrieglyken eisch op Deugd, en
geeft den Menschen geen grond, om hoog van zichzelven te denken. Wy moeten
niet alleen nagaan hoe zy voelen; maar hoe hunne gevoelens hun aanzetten om te
werken, om hun weezenlyk Character op te maaken.
Aandoenlykheid, wanneer dezelve rechtschaapen en zuiver is, heeft een naauw
verband met Godsvrugt. Die warmte van Genegenheid, en tederheid van Hart, welke
de Menschen aanzet om te voelen voor hunne Broederen, en te deelen in hun
vreugd en druk, moet hun natuurlyk geschikt maaken, om, op de bedenking der
Godlyke Goedheid, vertederd te worden, en van
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verwondering over de grootheid der Godlyke Majesteit te gloeijen; de stem van lof
en aanbidding op te heffen tot dat Opperweezen, 't welk zynen Schepzelen zo veel
zegeningen verleent. Hy, die van sterke Gevoeligheid omtrent zyne Medemenschen
hoog opgeeft, en nogthans geene aandoeningen heeft ten opzigte van de verheevene
voorwerpen, welke de Godsdienst hem aanbiedt, geen hart, geschikt om den grooten
Vader des Heelals te bewonderen en te aanbidden, mag met alle reden de egtheid
en kieschheid zyner Aandoenlykheid verdagt houden. Hy heeft grond, om te
vermoeden, dat 'er ergens in zyn hart eene heimlyke verkeerdheid schuile, die zyn
Character bederft. Dat wy ons, derhalven, benaarstigen, om alle de deelen van een
deugdzaam Character, gelyk 't behoort, te vereenigen; bestendig en eenpaarig goed
te zyn; regtvaardig en opregt zo wel als medelydend en beleefd; Godvrugtig zo wel
als medegevoelend. Dat wy Hem, die het Hart gemaakt heeft, bidden, dat hy het
vervulle met alle daar aan voegende geschiktheden, alle dwaalingen uit het zelve
weere, en 't zelve tot de gelukkige woonstede maake van persoonlyke braafheid,
gezellige tederheid, zuiverheid, goedaartigheid en Godsvrugt.

Voornaame heelkundige gevallen,
Door G.J. van Wy, Lector in de Ontlecd- Heel- en Vroed kunde,
Stads-Operateur, Heel- en Vroedmeester, enz. te Arnhem.
Eerste geval.
De geneezing der Aderspattige Slagaderbreuk, welke niet, althans niet algemeen
genoeg, bekend is, dan uit de gevallen van HUNTER, CLEGHORN, POTT en HAMILTON,
die by den beroemden BELL te vinden zyn; zie D. VAN GESSCHER, Hed. Oeffen. Heelk.,
III. D. bl. 326. §. 3862, zal de inhoud zyn van ons eerste Heelkundig Geval.
Het is om meer andere nuttige byzonderheden, welke men in het fraaije Werk
van den Heer BELL aantreft, voor onze Landgenooten wenschelyk, dat de
aangebodene
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Vertaaling, door een graage en voldoende Intekening, ten uitvoer gebragt zal worden.
Dit meenden wy vooraf te mogen aanmerken.
Dat de kwetzingen der Slagaderen in het vouwen van den arm, onder, of naby,
de Leverader, by het doen eener aderlaating gebeuren kunnen, heeft de ondervinding
dikwerf, dan eens met een gelukkigen, en dan weder met een slegten, uitslag
geleerd.
Dat de gemelde kwetzingen, in gewoone gevallen, vermyd, en niet dan door
onkunde en onvoorzigtigheid gebeuren kunnen, is overbekend, even zo wel als dat
zulks ook by ongeluk ontstaan kan; dan, wanneer de natuur van den gewoonen
weg afdoolt, namelyk, in geval gemelde Slagader verre van de Leverader afdwaalt,
en meer in het midden van de vouw des arms geplaatst is, in de nabyheid of onder
de Middenader (Vena mediana), dat aderlyk vat, 't welk by den geringsten Aderlaater
bekend, en ter bloedontlasting doorgaans voor het gemakkelykste gehouden word.
- Immers een onoplettend oogenblik, zelfs by den geoeffendsten Heelmeester, voor,
en in, het tydstip van de aanlegging des bands, om het aderlyk vat, het welk men
openen wil, te doen zwellen, is in staat aanleiding te geeven tot eene ongelukkige
Slagaderopening! hoe veel te meer kan dit gebeuren aan hun, die in de Ontleeden Heelkundige Weetenschappen, nog weinig, of geheel niet, bedreven zyn; en hoe
veel minder verdienen zy de berispingen, welke anders roekelooze of onkundige
Kunstoeffenaaren zig op den hals haalen. - Dit te bewyzen, door den uitslag der
behandeling eener verschoonelyke Slagaderkwetzing mede te deelen, is thans myn
voorneemen.
De Slagaderkwetzing, welke ik bedoele, en alhier mededeele, geschiedde den 8
Mey 1790, door een Jongeling, in de Heelkunst en het doen der Aderlaatingen nog
weinig bedreeven, in myne tegenwoordigheid. - Ik had hem, na dat hy den band,
om de aderen te doen zwellen, aangelegd had, de Hoofdader, tot de opening veiligst
geschikt, aangewezen, en geen onderzoek gedaan na de plaatzing der Slagader,
welke anders de Leverader gewoon is te verzellen, om redenen van myne
vooronderstelling, dat, die aanwyzing gevolgd wordende, geene belangryke
gevaaren, nog voor den lyder, nog voor den leerling in de Heelkunst te voorzien
waren: dan, het zy om meerdere bolle zwelling en grootheid der Vena
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mediana, of om redenen dat hy by de aanwyzing niet genoeg oplettend was, hy
stak met het lancet door laatstgemelde vat in de Slagader, juist in het tydstip dat ik
my omwendde, om een achter my staanden pot, ter ontvanging van het bloed, op
te vatten. - Hierin alleen bestond zyne misslag. Ondertusschen had ik, zonder
voorafgaand onderzoek, even weinig als hy, Slagaderkwetzing, maar wel
Peeskwetzing kunnen vermoeden, en om redenen der mogelykheid van 't laatste,
had ik ook myne voorgemelde plaats aangewezen, en ten opzichte van het eerste
konde ik geen vermoeden hebben, om dat ik van de Speeling der natuur, die by de
uitkomst bleek, noch door 't gezicht, noch door 't gevoel, eenig voorafgaand
onderzoek gedaan had; immers was zulks ook overtollig in de vaste vooronderstelling
dat de Hoofdader geopend zoude worden. - Zo dra het lancet terug gehaald was,
zag ik aan het stoots- en boogsgewys, hoog helder rood uitvlietende bloed,
allerduidelykst, dat een Slagaderkwetzing gebeurd ware; en, de band los gemaakt
zynde, wierd ik daar van, door geweldiger boogsgewyze straalend Slagaderlyk
bloed, volkomener verzekerd.
Ik vond niet raadzaam het voorbeeld van sommige Heelkundigen, of den raad
van veele Schryveren te volgen, met het bloed te laaten vloeijen, tot dat de
bezwijming of flaauwwording des lyders, door een aanmerkelyk verlies, de
gemakkelykste gelegenheid ter bloedstelping verschaffen zoude: dewyl ik zulks
zeer gevaarlyk achte, en althans voor mynen lyder, die te ziek en zwak was om veel
Slagaderlyk bloed te missen, niet veilig oordeelde. - Hierom sloot ik de gemaakte
wond met den duim van myne linkerhand, na eene ontlasting van ongeveer 8 a 10
uncen bloed.
Oogenbliklyk na de sluiting der wond, zag ik de Vena mediana, ter lengte van
een handbreed, bepaald en zeer aanmerkelyk opzwellen; vertoonende, onder en
boven myn aangelegden duim, een kloppend gezwel, dat zig beurtlings, by ieder
polsslag, door het indringend Slagaderlyk bloed, uit de ondergelegene Slagader
ophefte, zonder dat ik eenige indringing van bloed in de cellulosa bespeurde. Dit
ontstond, voor eerst, door dien de drukking met myn duim niet zo sterk was, dat de
uitstorting van bloed uit de Slagader, schoon niet door de huidwonde naar buiten,
geheel verhinderd wierd, en
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ten tweeden, omdat de opening der Slagader juist met die der Ader overeenstemde,
welke juiste overeenstemming te wege gebracht was, door de loodlynige steek met
het lancet, (door de Ader in de Slagader) welke niet wel in eene andere rigting konde
geschieden, om redenen dat de armen van deezen lyder, tot een zekeren hoek,
onbeweeglyk om uitgestrekt te kunnen worden, zedert zyne kindsche jaaren, gebogen
staan.
De klopping van het gezwel, die de strekking der Ader gevolgd had, en de
toeneeming der grootte van 't zelve, hield op, zodra ik door vastere aansluiting met
den duim zulks verhinderde. Ik liet my een dik compres, met een stuk geld in het
zelve verborgen, vervaardigen, en plaatste, het wel aansluitende, op gemelde wondje
- hier over een langwerpiger drukdoek, langs de gantsche uitgebreidheid der Aderlyke
Slagaderbreuk (of Aderspattige Slagaderbreuk), en hierover een gewoon windsel,
by aderlaatingen gebruikelyk. Dit verband liet ik. door den duim eens helpers, maatig
aansluitende verzekeren, terwyl ik een zestiendik en drie vingerbreed compres langs
den loop der Arteria Brachialis, van onder den oxel, tot by het vouwen des arms,
door middel van een lang windsel, zodanig aanleide, dat de polsslag, by de hand,
niet meer dan flaauwlyk gevoeld konde worden. - Vervolgens bewond ik ook den
onderarm met een ander windsel, en eindelijk de vingeren en hand, met het verband
bekend onder den naam van harnashandschoen, gantelet; alle nodige voorzorgen,
door rust en stilte, als anderzints, om myne poogingen, op 't voetspoor van C. GUATANI
en anderen gevolgd, niet verydeld te zien, wierden in acht genomen, en de lyder
herstelde, na verloop van eenige dagen, van zyne ziekte, voor welke de Aderlaating
nodig geoordeeld was, en ik had het genoegen, deeze behandeling gelukkig te zien
slaagen. Immers den 26 van voorgemelde maand, het verband voorzigtig
losmaakende, vond ik het wondje volkomen gesloten, en geene uitstorting van bloed,
nog uitzetting van gekwetste Ader, of Slagader; maar de afdwaalende loop der
Armslagader was duidelyk, voor het gezicht, kenbaar.
Onmiddelyk na een kort onderzoek wegens den staat des gevals, om de van
steunsel ontbloote Slagader geen gelegenheid ter uitzetting op de gekwetste plaats,
of weder uitstorting van Slagaderlyk bloed, in het Ader-
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lyk vat, in gevalle de wonden nog niet gesloten mogten zyn, te geeven, leide ik
gradueele compressen, ter plaatse der kwetzing, aan, en verzekerde dezelven met
een windzel, als te vooren. Voorts bezorgde ik steunsel, langs den loop der
Armslagader, de vaten van den onderarm, en vingeren, als voorgemeld, en liet het
geheele verband, (zo als ook te vooren) van tyd tot tyd, met Oxycraat bevogtigen.
Nu en dan heb ik naderhand het verband vernieuwd, en hetzelve droog aangelegd,
en eindelyk, op het laatste der maand Juny, de omwindingen der hand en vingeren
achter wege gelaaten, dewyl ik de mindere noodzaakelykheid dier zorgvuldigheid
bespeurde, aan eene kleine knobbelachtige, calleuse, toesluiting der Slagaderlyke
wond. Hoe gelukkig ook deeze Slagaderkwetzing geneezen werd, zo heb ik echter
alle voorzorgen door rust en stilte, zo wel als door eene bepaalde steuning, door
windsel en compres, op de gekwetste plaats agtervolgd, tot dat ik de wederuitzetting
der Middenader, en openbersting der Slagaderlyke wond, buiten allen twyffel, niet
meer te vreezen had. - Als zodanig heb ik dit geval, ten einde der geneezing den
10 July, na dat het verband, (behalven een gewoon laatwindsel da { t } hy nog
eenigen tyd draagen zal) acht of tien dagen weggelaaten was, met genoegen
beschouwd.

Tweede geval.
Dat eene Coalitus, of samengroeijing van het Intestinum rectum, welke men nu en
dan by eerstgeboorene kinderen aantreft, en veeltyds niet dan eenige dagen na de
geboorte, meestal moeijelyker en gevaarlyker, in de manier van herstelling is, dan
een Coalitus Ani, zal door niemand, die in de Ontleed-en Heelkundige leerstellingen
geen vreemdeling is, tegengesproken worden. - Dat veele samengroeijingen van
den endeldarm, zodanig ongeschikt, of te hoog en onbereikbaar zyn, en aan het
kunstvermogen paalen stellen, heeft de ondervinding dikwerf. by de ontleeding dier
ongelukkige slagtoffers, klaar aan den dag gelegd. - Maar dat, aan den anderen
kant, ook. somwylen, welberedeneerde, schoon gevaarlyke onderneemingen,
(gegrond op de gulde Spreuk van CELSUS: Het is beter eene onzekere of gevaarlyke
Kunstbewerking in 't werk te
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stellen, dan de lyder aan een gewissen dood over te geeven) de gewenschte
gevolgen hebben, en het leeven dier ongelukkigen veeltyds behouden kunnen,
zullen wy door dit tweede, en het volgende derde, geval, poogen aan te toonen.
Het Kind van den Heer Ct., dat geboren werd den 30 Augustus 1788, had den 2
September nog geen Meconium ontlast, en men had zulks reeds vrugteloos tragten
te helpen ontlasten door Clisteeren, toen ik geraadpleegd wierd.
Ik vond den Anus wel geopend, en bragt, ter onderzoeking van het uitwendige
des regten darms, eene sonde binnen dezelve, en opwaards, ten einde my van het
beletzel ter ontlasting te verzekeren, en bevond dat dit Canaal, aan de verdere
doorbrenging der sonde, ter hoogte van ruim 5½ duimen van den anus, tegenstand
bood; dog, of de zyden des endeldarms aaneengegroeid waren, dan of 'er een
dwerschvliezig tusschenscheidzel, of eenige andere verstopping, plaats had, was
my door het onderzoek niet mogelyk te bepaalen. Het was in deeze onzekerheid,
en van wegens den verren afstand des hinderpaals van den anus, zeker, dat het
handwerk ter opening van den darm, op de bekende wyze, onmogelyk was, dewyl
geene gewoone troisquart, welkers Cannula of pyp, (althans de myne en langste)
doorgaans niet boven 3 duimen is, en met den priem voorzien 3½ duim, de
verstopping bereiken konde, en de Pharyngotomus konde, om redenen der engte
van den Anus, niet zonder eenig geweld ingebragt worden; behalven dat dit werktuig
insgelyks te kort was. Immers doorgaans zyn dezelve, (ook de myne) wanneer het
verborgen mesje uitgedrukt is, niet langer dan 5¼ duimen, en de breedte van den
kooker, die het mesje geleid, 4 lynen van een duim breed.
Na alles overwogen te hebben, had ik in myn gedagten, om, aan den Vader van
't Kind, het geval van 't zelve, hulpeloos voor te stellen, toen my in 't zelfde oogenblik
het werktuig, geschikt ter radicaale geneezing van de Waterbreuken, van den Heer
POTT, in gedachten viel, om daar mede eene proef ter doorbooring te onderneemen.
Ik stelde zulk eene onzekere onderneeming zodanig voor, als de voorzigtigheid,
om de eer der Kunst niet in de waagschaal te stellen, vereischte; de ondernee-
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ming der Kunstbewerking wierd toegestemd, en slaagde volkomen, op de volgende
wyze.
Het Kind op den rug, met de Dijen na den buik gebogen, op den schoot der baker
wel voor my geplaatst zynde; bragt ik de Pyp van bovengemelde werktuig van POTT,
welke 5 duimen lang is, wel met oly bestreeken, voorzigtig in, en opwaards het
Intestinum rectum, langs eene lyn, evenwydig aan den As van het Bekken, tot daar
ter plaatze, daar ik den tegenstand wederom ontdekte. - Ik bepaalde de ingebragte
Pyp met myne linkerhand, drukkende dezelve zagtelyk tegen den tegenstand aan,
terwyl ik met de rechterhand, de Naald langs de Pyp invoerende, tot tegen, en
vervolgens door, de geslotene plaats des Darms, en opwaards zo ver als ik in staat
was, het oog der Naald met de vingers te kunnen vasthouden dus, volgens de
afmeeting, 6 duimen binnenwaards: hier na haalde ik de Naald, en vervolgens de
Pyp te rug, en de Meconium ontlastte zig in eene ruime hoeveelheid; ook had men
het genoegen te zien, dat de Operatie volkomen geslaagd was, dewyl het Kind
naderhand dagelyksche, onverhinderde, en behoorlyke ontlastingen gehad heeft;
ofschoon het zelve, ongesteld geworden zynde, aan eene uitteerende ziekte, den
13 September overleeden is.
Het is niet vreemd te denken, dat deeze Heelkunstige Bewerking misschien niet
zo spoedig door den dood achtervolgd zoude zyn geworden, ware ik vr eger in de
gelegenheid geweest, dezelve in 't werk te stellen; althans de lange aanhoudende
ophooping, en verblyf, der scherpe Drekstoffen in de tedergevoelige ingewanden,
na de geboorte, heeft meer dan waarschynelyk tot ziekelyke gesteldheid, kwaade
Voedzel-verteering en bederving, en, ingevolge daarvan, uitteering en den dood,
aanleiding gegeeven.

Derde geval.
Even buiten de Stad, by het Kind van den Heer K., had men, tot aan den derden
dag na de geboorte, geene ontlasting van Meconium bespeurd. - De beroemde
Geneesheer HOFF had de applicatie van een Clysma voorgeschreven, dan ook hier
na volgde niets. - Het Darmspoelzel kwam zo spoedig te rug, als hetzelve ingebragt
wierd.
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Het verhaal hiervan maakte gemelden Geneesheer (op den vierden dag na de
geboorte) bedagt, om de applicatie by te woonen, ten einde zig van den staat des
gevals te kunnen verzekeren, en, hier door, ontdekte zyn Wel Ed. zeer Geleerde
(ten minsten het scheen meer dan waarschynelyk) dat eene Coalitus van het
Intestinum rectum plaats had. Ik wierd hier na ter hulpe gevraagd, en het was niet
voor laat in den avond van gemelden vierden dag na de geboorte, op den 10 Maart
1790, dat ik van eene reis, eenige uuren van daar, terug komende, aldaar aankwam,
zonder van de nodige werktuigen ter hulpe voorzien te zyn.
Ik vond het Kind in zeer ongunstige omstandigheden, en zeer afgemat door
vrugtelooze ontlastings-poogingen. Geen geschikter werktuig ter onderzoeking, dan
eene vrouwe Catheter, by de hand hebbende, bragt ik dezelve in, en ontdekte,
binnen den Anus, ongeveer ter diepte van 2 duimen, eene vast, of toegroeijing; ten
minsten tegenstandbieding, in den regten darm, welke my ondertusschen zo
aanmerkelyk voorkwam, om my in het zelfde oogenblik te doen aarselen ter
doorbooring met dien zelfden pis-ontlaster. Het gelukte my zodanig, dat ik daar na
gemelde Catheter vryelyk opwaards brengen konde, ten minsten 2 duim hooger
dan de plaats der doorbooring: ondertusschen, de pis-ontlaster terug haalende,
kwam 'er niets ten voorschyn. Ik konde derhalven het besluit tot een hoogere Coalitus
gemakkelyk opmaaken, en de noodzaakelykheid inzien om my van andere
werktuigen te moeten bedienen. Ik gaf hier van, aan de Ouders kennis, en te gelyk
van de onzekerheid der Heelkunstige bewerking, tot welker onderneeming ik my
t'huiswaards, ten einde my van de nodige werktuigen te voorzien, zoude begeeven.
De werktuigen, tot deeze Operatie. bestonden in een Troisquart, waar van de priem
ruim 3½ duim lang is, een gewoone (de voorgemelde) Pharyngotomus, en de
Cannula, met de naald van POTT.
Ik nam de proef van gemelde Troisquart, drong dezelve, zo ver mogelyk, opwaards,
in den regten darm, en bevond dezelve ter doorbooring te kort, dewyl ik 'er geenen
tegenstand mede konde bespeuren. - Met de Pharyngotomus, welke ik hier na
beproefde, konde ik even weinig slaagen, om dat ze niet voldoend inbreng-
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baar bevonden wierd. Dus zag ik my wederom in de noodzaaklykheid de Cannula
van POTT'S werktuig, wel met oly besmeerd, in te brengen, zo verre als ik by
mogelykheid door inbrenging van de priem, of naald, langs de Cannula, ter
doorbooring opwaards konde bereiken. - Met myn linkerhand vestigde ik vervolgens
de pyp, eenigzints drukkende, als of ik met dit stompe werktuig de doorbooring doen
wilde, echter zonder daar toe te komen, en alleen om de doorbooring met de naald
des te gemakkelyker en zekerder uit te voeren; waar toe ik het kind op zyn rug, in
den schoot van de baker, gemakkelyk voor de bewerking, had doen plaatzen, en
het welk ook zeer gemakkelyk uitgevoerd wierd.
Het strekte my tot een zeer groot genoegen, de Ouders van het Kind te kunnen
verblyden, met hun den gelukkigen uitslag dier onderneeming bekend te maaken.
Immers met reden, dewyl 'er, op de doorbooring, aanstonds eene zekere hoeveelheid
Meconium gevolgd was, terwyl ik my vleide, dat de overige opgehoudene drekstoffe,
door zagte purgeermiddelen, en clisteeren, afgeleid zoude kunnen worden. - Ik
vertrok in die verwagting, en beloofde de van droefenis bekomene, en opgewekte,
ouders, des anderen daags te zullen wederkomen, om te zien of ook nog eenige
hulp van my vereischt zoude worden, 't welk echter niet waarschynlyk scheen.
Niet weinig was ik verwonderd, des anderen daags vroegtydig verzogt te worden,
om myne komst te verhaasten, dewyl myne hulp, zo men oordeelde, wel degelyk
vereischt wierd, alzo het Kind zeer onrustig, en in gevaarlyke omstandigheden,
scheen te zyn, en, na myn vertrek, geene drekstoffen meer ontlast had.
Dit bericht deed my aan de herstelling van 't Kind meer wanhoopen, dewyl de
Cannula van laatstgemelde werktuig, eer ze de Coalitus konde bereiken, zo diep
mogelyk ingebracht was. - Nu kwam het 'er op aan, om eene nog veel onzekerder
en gevaarlyker Operatie, (mag ik my zo eens uitdrukken) blindelings te onderneemen,
en de bekende gulde Spreuk van CELSUS te doen gelden, of te besluiten om het
kind aan zyn noodlot, (een gewissen dood namelyk) over te laaten.
Ik ging, met een voorneemen om aan het eerste te voldoen, spoedig derwaards,
bragt de Cannula in,
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maar konde geene Coalitus ontdekken, voor dat ik, langs dezelve, eene Baleine
sonde door de pyp inwaards gebragt had, waar mede ik een sterken tegenstand,
ten minsten nog een duim hooger dan de te vooren gebruikte naald lang was, of
had kunnen bereiken, gewaar wierd.
Hoe genegen ook om alles ter hulpe van dit ongelukkig Kind te onderneemen, zo
had ik 't zelve aan zyn noodlot moeten overgeeven, ware my geen gereed middel
ter beproeving voor den geest gekomen, het welk ik aanstonds werkstellig maakte.
Ik bragt de Cannula van POTT'S werktuig weder zo hoog in den endeldarm als
mogelyk was, en langs dezelve de voorgemelde naald, aan welkers oogeinde, met
een stevigen draad (dewyl ik niets geschikter by de hand had) vast gemaakt was
het oogeind van een stevig stilet, of andere sonde; deeze verlengde naald nu voerde
ik opwaards, drukkende met het stilet, vastgehouden in de regterhand, de naald
tegen de Coalitus. Ik vestigde toen (het Kind ondertusschen wel verzekerd geplaatst
zynde) myn linkerhand onwankelbaar, en plaatste de pyp, als voorgemeld, volgens
eene lyn, evenwydig aan den as van het bekken, en doorboorde zeer gelukkig de
zamengroeijing van den darm, door aandrukking van gemelde stilet met de
regtehand, althans, hierop volgde eene zo ruime ontlasting van zwarte drekstoffen,
en eene daar toe bevordelyke persing van 't Kind, dat de, in de Cannula
opgeschovene naald, buiten dezelve gedrongen wierd, en door my ter uithaaling
met de vingeren, zo wel als de pyp, gevat konde worden. Tot zo lange ook, hield ik
de pyp met de hand gevestigd, om des te zekerder te zyn van de uithaaling, zonder
andere onnodige en gevaarlyke kwetzingen te maaken, het welk anders mogelyk
ware, aangezien de vereeniging der naald met het stilet, door middel van een draad,
niet voldoend genoeg betrouwd konde worden, om de eerstgemelde, wanneer ze
eenigzints vastgehouden wierd terug te haalen, en buiten te brengen. à Posteriori
beschouwd, is het veiliger, zig tot het doen deezer Kunstbewerking, van een Cannula
en naald, die de behoorlyke lengte hebben, te voorzien, dan in myn geval, daar
geene Kunsttnigen om dien hoogen tegenstand te overwinnen, (zo veel my bewust
is,) tot nog toe aan de hand gegeeven zyn;
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daar de bewerking zo onzeker en duister was, om op zekere groneen te
onderneemen, en de tyd te kort om eenig geschikt werktuig te vervaardigen, konde
ik niet anders dan op de gemelde, of soortgelyke, wyze te werk gaan; althans ik ben
volkomen, met die ingevallene gedachten, om aldus te werk te gaan, te vreden, en
heb het genoegen gehad, dezelve eenen gunstigen uitslag te zien hebben. Immers
ik heb regt te stellen, dat het Kind, hier door, een anders gewissen dood ontworsteld
is.
Het is waar, dat men een langen tyd na de Operatie, in bekommering wegens de
duurzaamheid van 't leeven des Kinds, verkeerd heeft, om dat het geduurig aan
verstopten afgang, (die niet dan door chsteeren en zagte purgeermiddelen los
gemaakt konde worden) onderhevig was.
Ik zeg niets wegens de behandeling, en toediening van hulpmiddelen, ter
herstelling van tusschen beide voorgekomene ongesteldheden van dit Kind, de
mededeeling hier van zoude aan deskundigen, (aan wien alleen deeze of soortgelyke
Heelkunstige bewerking kan toebetrouwd worden, en aan wien men de verdere
herstelling mag aanbeveelen) niets zonderlings opleveren; ook zoude zulks geen
het minste voordeel of licht aan de uitvoering der Operatie byzetten; alleen merken
wy, uit dit en meer soortgelyke gevallen, aan, dat het schynt, als of de natuur, die
te kort geschoten heeft, of van den gewoonen weg afgeweeken is, in het daarstellen
van den natuurlyken afgangsweg, zeer veel moeite heeft, om naderhand op de
gewoone wyze de drekstoffen te doen ontlasten: meer dan waarschynelyk is de
kleine opening, welke men in de Coalitus maakt, niet genoegzaam groot, om den
afgang gemakkelyk te laaten passeeren, en zonder dat dezelve door darmspoelzels,
of purgeermiddelen, merkelyk verdund is. Naderhand, wanneer de krachten der
kinderen toeneemen, de drekstoffen gebondener, en vaster worden, en deeze door
het meerdere vermogen der behulpzaame Spieren ter uitdryving geholpen worden;
dan is het, dat de enge, door kunst gemaakte opening, wyder uitgerekt, en tot de
natuurlvke grootte gebragt word; althans zo schynt het zig met het Kind van den
Heer K. ook toegedragen te hebben. - Tot aan den 29 April, zag men geene afgangen
dan na de applicatien van custeeren, en door middel van zagte
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purgeermiddelen, meest uit Rhabarber en Manna zamengesteld. Tusschen beide
scheenen de zwakke ingewanden van dit Kind zeer sterk met lugt uitgezet te worden,
zo dat de geheele buik aanmerklyk opzwol, terwyl ondertusschen het onderste
gedeelte van het Intestinum rectum zig tegen de aanperssing, ter ontlasting der
drekstoffen en lugt, door zeer nauwe zamentrekking, aankantte; welke hinderpaal
door niets, dan het moeilyk inbrengen van de Clisteerpyp, en darmspoelzel, konde
overwonnen worden. Eindelyk hebben de natuurlyke ontlastingen, by de
toeneemende krachten van het kind, en na maate de afgangen meer gebonden zig
begonnen te ontlasten, zig meer en meer ingesteld; ten minsten men is thans in
staat dezelve zeer gemakkelyk te hulp te komen, wanneer hier omtrent eenige
verhindering plaats grypt. Voor het overige bevond zig het Kind zeer welvaarende,
by myn laatste bezoek den 28 July 1790, om zynent wille. By laatere bezoeken in
Augustus, om andere redenen, heb ik vernomen, dat de clisteeren, meestal om den
anderen of derden dag, noodzaakelyk zyn; dog dat men opgemerkt heeft, dezelve
minder ter hulpe nodig te hebben, wanneer het Kind, in schokkende beweegingen
op rytuigen, zig bevind, en het is hierom, dat ik soortgelyke ontlastingsbevorderingen
ook meer aanbevoolen heb, en vertrouwe, dat ik, in myne verwagting van den
goeden uitslag, niet te leur gesteld zal worden.

Brief van den Heer de la Lande, aan de schryveren van het Journal
de Savans, over den naam, gegeeven aan de planeet, door den
Heer Herschell ontdekt.
MYNE HEEREN,

Toen de Heer HERSCHELL, den dertienden van Maart MDCCLXXXI, eene nieuwe
Star ontdekte, en het, naa verloop van eenige Maanden, bleek, met de daad, een
Planeet te zyn, gaf hy aan dezelve den naam van Georgium Sidus, naar den
regeerenden Koning van Engeland. Deeze Vorst is de erkentenis der Starrekundigen
wel waardig; hy doet zeer groote kosten tot bevordering der Starrekunde, en,
wanneer ik hem ten deezen
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jaars deswegen dankbetuigingen deed, in den naam van allen die deeze
Weetenschap beoefenen, gaf hy my dit merkwaardig antwoord: is het met beter zyn
Geld daar toe te besteeden, dan het uit te geeven, om 'er Menschen voor te doen
dooden?
Maar de Yver der Starrekundigen slaagde niet altoos gelukkis in het oprichten
van gedenktekenen hunner erkentenisse, voor de Vorsten. Wanneer GALILAEI, in
den Jaare MDCX, de Satelliten van Jupiter ontdekt hadt, wilde hy ze de Medicische
Starren noemen; CASSINI wilde, aan de Satelliten van Saturnus, den naam geeven
van Starren van Bourbon; 't werd niet aangenomen. Volksvooroordeelen
wederstreesden van alle kanten, die Volksbevooroordeelingen verhinderden den
uitslag.
Terwyl HERSCHELL alleen met zyn erkentelyk hart, in 't geeven van dien Naam, te
raade ging, raadpleegden anderen de Analogie, om dier Starre een Naam toe te
voegen. Alle de andere Planeeten hebben Naamen in de Mythologie, geheiligde
Naamen van de Goden der Oudheid. Jupiter en Saturnus zyn de Vaders der Goden.
- De Heer POINSINET geloofde, dat de Naam van Cybele, (de Moeder der Goden)
best zou voegen aan de Planeet naast aan Jupiter en Saturnus. - De Heer
PROSPERIN, beroemd Zweedsch Starrekundige, in aanmerking neemende, dat
Neptunus een der Zoonen van Saturnus was, en dat men Jupiter den Broeder van
Saturnus aan de eene zyde gesteld hadt, oordeelde, dat men zeer voegelyk
Neptunus aan de andere zyde kon plaatzen, en verkoos dus die Planeet Neptunus
te noemen. - De Heer BODE, vermaard Starrekundige, te Berlyn, heeft de voorkens
gegeeven aan den naam van Uranus, en veele Duitschers hebben hem hierin
gevolgd. Te vergeefsch heb ik 'er, by hem, myne aanmerkingen tegen ingebragt.
Ondertusschen is de Naam van Uranus, dien de Heer BODE bestendig blyft geeven
aan de Planeet door den Heer HERSCHELL ontdekt, eene ondankbaarheid omtrent
hem, die deeze schoone Ontoekking deedt, en eene beleediging des Konings van
Engeland, dien grooten Voorstander der Starrekunde, wiens Naam boven alle andere
de voorkeus moest wegdraagen, indien de Naam des Ontdekkets niet nog meer
onze erkentenisse verdiende. - Daarënboven is die naam van Uranus eene
onbestaanbaarheid, zelfs in het stelzel der Mythologie. 't Is waar,
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dat SANCHONIATON en DIODORUS zeggen dat Saturnus de Zoon van Uranus was;
doch men weet tegenwoordig, dat dit Zoonschap eene enkele Allegorie is. Deeze
Goden waren Kinderen des Hemels en der Aarde, dat is te zeggen van het Heelal;
zy waren de eerste voortbrengzels; nooit is Uranus een weezenlyk Persoon geweest,
gelyk men de eenvoudigheid gehad heeft, om te onderstellen, toen men zyn Naam
aan de nieuwe Planeet gaf.
(*)
Zulks heeft de Heer DUPUIS getoond . Toen de Egyptische Priesters eene
Theogonie vormden, door de Natuur tot eene Allegorie te maaken, werd de Aarde
met de Vloeistof, die dezelve omgeeft, aangemerkt als het gedeelte des Heelals, 't
welk de zaaden van alle sterflyke lichaamen in zich behelsde, en het middelpunt
waar de bevrugtende werkzaamheid der Natuur begon. In de daad, de Hemel, die
zich boven de Aarde uitbreidt, en in zyn wyd uitspanzel bevat, doet het beginzel
van leeven en beweeging, 't welk in de Lugt en den Hemel werkt, op 's Aardryks
schoot nederdaalen; 't zy door milde regens neder te storten, die de Planten voeden,
en de Sappen groeikragt aan de Boomen bezorgen, 't zy door 'er warmte te
verspreiden, die de zaaden doet uitspruiten, en de vrugten rypen: zonder zulks, zou
de Aarde, aan eene onvrugtbaarheid en eeuwigen nagt blootgesteld, dood geweest
zyn voor de geheele Natuur, en nooit den naam van Moeder der Stervelingen en
der Goden ontvangen hebben. - Alle deeze betrekkingen tusschen den Hemel en
de Aarde, die de vereeniging van den eenen met de andere noodzaaklyk doen
worden, ten einde de algemeene oorzaak haare werkzaamheid bekome, werden,
in den Allegorischen styl, door het woord Huwelyk uitgedrukt, en de Goden, eerste
oorzaaken der Natuur, werden aangemerkt als twee Egtgenooten, die zich
vereenigden, om de geboorte te geeven aan alle andere weezens; de een was de
Man, de ander de Vrouw, de een de eerste der Goden, en de ander de eerste der
Godinnen, wier Huwelyk de Aarde en de Hemelen bevolkte.
In dit zelfde Vertoog, toont de Heer DUPUIS, dat die eigenste denkbeelden zich
voordoen in de Stelzels der oude Wysgeeren, by de Chaldeen, de Egyptenaars, de

(*)

DUPUIS, dans un Discours lu a la rentree publique du College-Royal, 10 Nov. 1788.
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Persiaanen, de Indiaanen en de Grieken, ze werden geheiligd, als den algemeenen
grondslag van alle bespiegelingen over de Natuur. De Hemel, schryft PLUTARCHUS,
scheen aan de eerste Waarneemeren toe de daaden van eenen Vader, de Aarde
de verrigtingen van eene Moeder, te volvoeren; de Hemel was de Vader, dewyl
dezelve de zaaden van vrugtbaarheid in den schoot der Aarde stortte, door de
regenvlaagen neder te zenden; de Aarde, die ontvangende, werd vrugtbaar en bragt
voort als eene Moeder. MACROBIUS en SYNESIUS, Bisschop van Cyrene, een groot
Wysgeer, hebben dezelfde aanmerkingen gemaakt; een langen tyd vóór hun, hadt
OCELLUS LUCANUS, Leerling van PYTHAGORAS, dezelfde zaak geleerd: 't was de oude
Wysbegeerte in het Oosten. Het Geheeläl, schryft hy, is onvernielbaar, het is altoos
geweest, het zal altoos zyn; het heeft geen begin gehad, en zal nooit een einde
hebben; het besluit de voortbrenging in zich, en veroorzaakt de voortbrenging; de
voortbrenging heeft plaats waar eene verplaatzing of verandering der deelen
gevonden wordt, en de oorzaak, daar bestendigheid in de natuur is: waar uit blykbaar
is, dat het aan de oorzaak der voortbrenginge toekomt te beweegen en te werken,
en aan 't geen ontvangt, gemaakt en bewoogen te worden. De verdeelingen des
Hemels zelve scheiden het onlydend deel der Wereld af, van dat geen welke zonder
ophouden verandert, de lyn der onderscheiding, tusschen het Onsterflyke en
Sterflyke, is de kring dien de Maan beschryft. Alles wat 'er boven is, is de wooning
der Goden, wat 'er beneden is, het verblyf der Natuure en van tweedragt. Dewyl de
Wereld onvoortbrengbaar is en onverderfbaar, is het noodzaaklyk, dat het beginzel,
't welk de voortbrenging in een ander dan zich bewerkt, en dat, 't welk ze in
zichzelven bewerkt, ahoos te zamen bestaan hebben: het beginzel 't welk in een
ander, dan zichzelven, werkt, is boven de Maan, en, 't geen in zichzelven voortbrengt,
is de ondermaansche Wereld; de een is altoos beweegend, de ander altoos
bewoogen; de een steeds bestunrende, en de andere steeds bestuurd. Met één
woord, de zamenstelling der Wereld behelst de werkende oorzaak zo wel als de
lydende oorzaak.
Van dien aart zyn de eerste verdeelingen, welke de oude Wysbegeerte in de
Natuur gemaakt, en gesteld heeft aan 't hoofd van bykans alle oorzaaken. De My-
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thologie behelst even dezelfde tafereelen, en vertoont ze ons aan 't hoofd van de
Geslachtlyst der Goden en der Helden, Kinderen der Goden: dewyl de Mythologie
niets anders is, dan de oude Wysbegeerte in berlige taal beschreven, en, in haare
dichterlyke allegoriën, niets anders uitdrukt, dan de speeling der natuurlyke
oorzaaken, en de verwantschap der werkende oorzaaken in de Natuur, tot Persoonen
gevormd. Nu deeze volmaakte gelykheid tusschen de Leerstellingen der
Wysbegeerte, en de Vercieringen der Mythologie, en de overeenstemming van de
eene met de andere, met de tafereelen welke het beloop der Wereld aanbiedt,
vinden wy in alle Theogoniën, of in de Wonderbaare Geschiedenissen, aan het
hoofd van de Jaarboeken aller Volken geplaatst.
Uranus en Ghe, de Hemel en de Aarde, zyn de eerste Goden door de Dichters
bezongen, als of zy de eerste Koningen des Heelals geweest waren. HESIODUS,
wiens geheele Theogonie niets anders behelst, dan de figuurlyke Historie van de
Natuur en alle haare deelen, maakt van Ghe de Vrouw van Uranus, en plaatst deeze
twee Egtgenooten aan 't hoofd der andere Goden, daaruit voort gesprooten, gelyk
die ook aan 't hoofd praalen van alle de zigtbaare oorzaaken in de Wereld. APOLLODORUS begint zyn lyst der Goden, in deezervoege: in den beginne was
Uranus, of de Hemel, de Heer van gansch de Wereld; by zyne Vrouwe Ghe, of de
Aarde, hadt hy veele Kinderen. - PROC US vangt mede aan met het Huwelyk van
Hemel en Aarde. - BEROSUS, of de Schryver onder dien naam bekend, noemt den
Hemel het Zaad der Wereld, den Vader der groote en kleine Goden, en geeft 'er
Aretras ter Vrouwe aan, deeze noemt hy dezelfde met de Aarde, aan welke de
Hemel de vrugtbaarheid instort. Dit is het zelfde denkbeeld, als waar mede VIRGILIUS
de vrugtbaarheid der Aarde in den voortyd, in deeze verrukkende reg len, beschryft:
Tum pater omnipotens foecundis imbribus oether
Con ugis in gremium loetoe descendit, et omnes,
Magnus alit, magno commixtus corpore foetus.
GEORG.

(*)

(*)

II. 325.

Niet ongelukkig, schoon wat lang, verduitscht onze VONDEL deeze regels:

Dan daalt d'Almogende, de Vader vol genaden,
En blydschap, met een' plas en zegenrycken douw,
Van boven, in den schoot der Aarde, zyne Vrouw,
Den blyde Gemalin, en de allergrootst van allen,
In 't groote lichaam met een minnegloed gevallen,
En zich vermengende, teelt allerhande vrucht.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

474
By de Celten was de eerdienst des Hemels niet onderscheiden van dien der Aarde,
deeze Volken beweerden, dat de een zonder de ander onvrugtbaar zou geweest
zyn, en dat het Huwelyk deezer beiden het Heelal hadt voortgebragt. De
Scandinaviers erkenden, voor den eersten Koning, den Hemel, en gaven hem de
Aarde ter Vrouwe. RUDBEK voegt 'er by, dat hunne Voorouders zich overtuigd hielden,
hoe de Hemel, met de Aarde huwende, en zyne kragten met die zyner Egtgenoote
paarende, de Dieren en de Planten hadt voortgebragt, - en dat zy 'er den eersten
Koning der Scandinavieren van maakten. Men vindt, in de Boeken der Persiaanen,
plaatzen, in welken de Hemel de Man, en de Aarde de Vrouw, genaamd wordt; de
Indiaanen drukken dit denkbeeld uit in hunnen Godsdienst, door het zinnebeeldig
teken van het werkend en lydend deel der voortbiengende Natuur; het berugte
zinnebeeldig Standbeeld der Wereld, door de Bramins geheiligd, was half Man, half
Vrouw.
Men ziet dan, dat men allerwegen overeenstemde, om den Hemel en de Aarde,
of het werkend en lydend deel der Natuure, aan te zien, als de twee eerste weezens,
van welke alle andere voortgekomen zyn, en dat men ze in de Theogoniën als
Goden geroemd hebbe; en heeft men ze, in de ondste geschiedenissen, als Koningen
en Prinsen, ingevoerd, het geschiedde alleen, om dat de geheugenis der eerste
denkbeelden verlooren geraakt was, en men derzelver Allegorischen Oorsprong
vergeeten hadt. Doch, daar men thans dien zin wedergevonden heeft, kan men aan
Uranus geen bestaan, weezenlyk onderscheiden van 't bestaan des Hemels,
toeschiyven, en den naam van Hemel niet geeven aan een der kleinste Planeeten,
welke zich aan den Hemel vertoont. - Het dunkt my, derhalven, myne Heeren, dat
alle Starrekundigen zich behoorden te vereenigen, om eene Benaaming, zo verkeerd,
zo slegt gegrond, en zo beledigend voor den Ontdekker van die Planeet, te
verbannen.
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Aanmerkingen over de hette en koude, de uitwaaseming, de
jaarlyrsche weersge steltenisse, en den invloed des weers op 't
menschlyk lichaam.
(Uit het Engelsch.)
Indien de Weêrsveranderingen afhingen van den loop des Jaars, en de Gesteltenis
der Lugtstreeken bepaald wierden, door derzelver stand ten opzichte van de Zon,
dat is door derzelver breedte, dan zou men een geregeld Beschouwend Stelzel van
het Weêr kunnen vormen. Doch dit is zo verre van het geval te weezen, dat de
breedte van eene Plaats niet aangemerkt konne worden als eene aanwyzing van
de warmte of koude der Lugtsgesteltenisse: want wy vinden de heetste dagen in
de koudste Lugtstieeken, en het koudste weer, ja zelfs bestendig liggende Sneeuw,
in Landen, grenzende aan of onmiddelyk onder den Evennagtslyn; zo dat wy na
eenige andere oorzaaken, buiten den onmiddelyken invloed der Zonnestraalen,
moeten omzien.

Van de Oorsprongen der Hette.
Schoon de Zon de eenige oorzaak der hette niet zy, is derzelver tegenwoordigheid
ongetwyffeld de voornaamste oorsprong van Hette zo wel als van Licht; en derzelver
aswezen de eerste bron van Koude. De Zon is, als 't ware, de ziel der wereld; alles
herleeft op haare aannadering; alles verstyft op haar afwyken.
Een andere oorzaak van de Hette is de Aarde. Niemand heeft ooit ongerymd
genoeg gedagt, om te onderstellen, dat de Menschlyke uitwaaseming moest
toegeschreeven worden aan de lugt, die zyn huid omringt: dezelve heeft een
inwendigen oorsprong, en wordt te wege gebragt door een hette van binnen, niet
door de buitenlugt. Even zo is het met de aarde gesteld; die, door haare warmte
aan den Dampkring mede te deelen, de strengheid der Winterkoude maatigt: 't zy
wy veronderstellen dat deeze hette ontstaat uit een middelpuntsvuur of dat de
Aardkloot, van de Schepping af aan, bedeeld is met eene hette, genoegzaam tot
alle oogmer-
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ken, aan welke dezelve moet beantwoorden, is het, nogthans, blykbaar dat die hette
vernieuwd en in stand gehouden wordt door den invloed der Zonne, en dat 'er altoos
eene in stilte en onmerkbaar voortgebragte hette uit de Aarde ontstaat.
De naaste groote bron van hette is de verdikking der Dampen. Damp behelst in
zich eene hoeveelheid van vuur; 't is dit vuur, 't welk dezelve een uitgebreiden staat
doet aanneemen; verdikt zynde in eene vloeibaare gedaante, laat dezelve het vuur
los, 't welk den omringenden Dampkring verwarmt; van hier het zoele Weer, dikwyls
vóór het vallen des Regens.

Van de Oorsprongen der Koude.
Gelyk de Aarde een der voornaamste oorzaaken is van Hette in den Dampkring,
die dezelve omringt, zo is de afstand van de Aarde een bron van Koude; de grootste
Koude heerscht in de hoogste gewesten des Dampkrings: want waar de
wederwerking ontbreekt, veroorzaakt door eene drukking der oppervlakte, kan men
slegts weinig uitwerking verwagten van de Zonnestraalen. Het wordt verder gestaafd
door proeven met brandglazen, dat een heldere onbewolkte lugt geene hette van
deeze straalen ontvangt. Van hier is, wanneer wy in een ligter lugt opklimmen, op
een afstand van 's Aardryks oppervlakte, de Hette niet genoegzaam, om de Sneeuw
te doen smelten: en vinden wy de hoogste Bergen, zelfs onder de Evennagtslyn,
steeds met Sneeuw bedekt.
Eene andere veel werkende oorsprong van Koude is de Uitwaaseming. Dezelfde
oorzaak, die de verdikking der Dampen een bron van Hette doet worden, maakt,
dat de Uitwaaseming Koude voortbrengt: dewyl dezelve, in 't laatste geval, het vuur
opslurpt, 't welk het in 't eerste uitlaat. Dit geeft, aan de deeltjes des Damps, derzelver
lugtäartige gedaante. Wanneer het vuur voorkomt uit Vloeistoffen, daar door
verwarmd, neemt het den loop na boven en sleept altoos eene dunne bedding van
de Vloeistoffe mede, in de gedaante van Damp: dus maatigt de Uitwaaseming niet
alleen de Hette door de Zonnestraalen veroorzaakt, maar is een groote bron van
Koude.
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Van de Uitwaaseming.
De Hoeveelheid der Uitwaaseming, in onze Lugtstreek, is viermaal grooter van den
21 Maart tot den 21 September, dan van den 21 September, tot den 21 Maart.
De Uitwaaseming is grooter in evenredigheid, als het verschil in gesteltenisse
tusschen de Lugt en de uitwaasemende oppervlakte, grooter is; schoon 'er, indien
de Lugt 15 graaden kouder is, dan de uitwaasemende Oppervlakte, geene
Uitwaaseming plaats heeft; maar eene bewaaring van vogt uit de Lugt.
De maate van Koude, veroorzaakt door Uitwaaseming, is altoos veel grooter,
wanneer de Lugt warmer is dan de uitwaasemende Oppervlakte, dan die, welke
voortgebragt wordt wanneer die Oppervlakte warmer is, dan de Lugt.
De Uitwaaseming is veel menigvuldiger, als de Lugt min bezet is met Dampen;
en wordt gevolglyk kragtdaadig bevorderd door kouder Winden, in warmer Landen
waaijende.
Grootlyks neemt de Uitwaaseming toe, door een stroom van Lugt, of Wind, gaande
over de uitwaasemende Oppervlakte niet alleen, om dat de uitwaasemende
Oppervlakte daar door toeneemt; maar ook, om dat 'er onverzaade Lugt steeds in
bereik van dezelve gebragt wordt. Van hier heeft men doorgaans waargenomen,
dat stille Dagen de heetste waren.
Streeken Lands, met Boomen of groeiende Gewassen bezet, laaten meer Damps
uit, dan dezelfde oppervlakte, met Water bedekt. Op dit beginzel is het, dat de Lugt.
omstreeks een woud of bosch, koeler wordt door de Uitwaaseming der Boomen en
Struiken, terwyl de Planten zelve in een gemaatigder Hette gehouden worden, en
beveiligd blyven voor de schroeiende Hette der Zonne, door den Damp, die de
bladeren uitgeeven. Zo vinden wy, dat de schaduw der Boomen ons eene meerdere
koelte verschaft, en ook aangenaamer is, dan die Gebergten of Gebouwen ons
verleenen.
De Hette en Koude, van onderscheidene Gewesten, worden van het eene Land
in 't ander overgebragt, door middel van den Wind.
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Van de Jaarlyksche Hette en Koude.
Binnen de 10 graaden van de Pool is zeer weinig verandering in de jaarlyksche
Hette en Koude, en zo bestaat het ook binnen de 10 graaden van de Evennagtslyn.
De Lugtsgesteltenisse, in onderscheide Jaaren, verschilt by de Evennagtslyn zeer
weinig; doch meerder en meerder als de Breedten de Pool nader komen.
Nauwlyks vriest het immer, dan op zeer groote hoogten, op Breedten beneden
de 35 graaden; en nauwlyks hagelt het ooit op Breedten boven de 60 graaden.
Tusschen de Breedten van 35 en 60 graaden, op plaatzen digt by Zee, dooit het
doorgaans wanneer de Zonshoogte 40 graaden is, en zelden begint het te vriezen
voor dat de Zonshoogte beneden de 40 graaden daalt.
De grootste Koude, op alle Breedten in ons Halfrond, is doorgaans een halfuur
vóór den opgang der Zonne; en de grootste Hette op alle Breedten tusschen de 60
en 45 graaden, 's namiddags tusschen twee en drie uuren.
Het koudste Weer heeft men meest in 't midden van January, en het warmste, in
de maand July.
De Hette en Koude eener Lugtstreek hangt af van veele omstandigheden,
byzonder van de ligging des Lands, deszelfs boogte, blootgesteldheid aan de winden,
en den streek der Bergen welke men 'er in vindt. Alle Landen door hooge Bergen,
of uitgestrekte Boschadien, tegen den wind beschut, zyn warmer dan die op dezelfde
Breedte deeze beschuttingen derven.
De nabyheid van de Zee is eene andere omstandigheid, welke op de Hette en
Koude der Lugtstreek werkt: dewyl dezelve de Hette van het Land maatigt, en den
Dampkring tot eenen stand brengt, best geschikt voor onze Menschlyke Gestellen.
In ons Halfrond zyn de Landen, die ten Zuiden van een ge Zee liggen, warmer dan
die de Zee ten Zuiden hebben; dewyl de wind, die ze zou bekoelen, in den Winter
verzagt wordt door over de Zee te gaan: terwyl Landen, ten Noorden van de Zee
gelegen, in den Zomer, door den Zeewind bekoeld worden. Een Noorder of Zuider
Ligging
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aan Zee, maakt een Land warmer dan een Ooster of Wester Ligging.
Eilanden hebben grooter aandeel in de Lugtsgesteltenisse uit de Zee herkomstig,
en zyn daarom warmer dan het Vaste land. De meeste groote Eilanden hebben
derzelver grootste uitgestrektheid van het Noorden na het Zuiden. By ons zyn de
Zuidelykste gedeelten naar evenredigheid warmer dan de Noordlykste. Een Keten
Bergen doorloopt meestal de Eilanden in de richting van derzelver langte.
De grond van groote vlakten Lands heeft zyn aandeel in den invloed op de Hette
en Koude: zo zullen Steenen, of Zand, rasser verhitten en bekoelen, en in een
grooter maate dan de Aarde of Tuin-grond.
Groeijende Gewassen hebben zeer veel uitwerking op het veranderen der
Lugtsgesteltenissen, en doen het Weer aan. Landen, met hout begroeid, zyn veel
koeler dan die open liggen, en bebouwd zyn.
Sir WILLIAM YOUNG levert ons een merkwaardig voorbeeld op, wegens de uitwerking
van Bergen, om dampen op te houden, en regen voort te brengen: terwyl de
uitwaasemingen uit de Boomen, op de oppervlakte, de lugt bekoelen; waarneemende,
dat de vlakke en effen Barbados, en onze Leeward Eilanden, van droogte
verschroeien en opsplijten, terwyl het hobbel en oneffen Dominica, St. Vincent, en
Tabago, by aanhoudenheid, regen genieten, en fris en groen staan. - Men stemt
algemeen toe, dat het by tyds wegneemen van houtgewas de dampen vermindert,
en gevolglyk de Regen van een Land.

Van den Invloed des Weêrs, op 't Menschlyk lichaam.
De Lugt doet 's Menschen gesteltenis aan, door haare zwaarte, haare vogtigheid,
haare droogte, haare hette en haare koude. 'Er zyn twee kragten, die op het Dierlyk
gestel werken, en ze zyn beide even noodig om de leevens-hette en
leevens-beweeging in stand te houden. De eene kragt is die van den Dampkring,
van buiten op de oppervlakte des lichaams drukkende; de ander die van de Lugt
binnen in zich uitzettende: en deeze twee behooren elkander op te weegen.
Wanneer de Barometer hoog staat, werkt de druk-
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king der oppervlakte sterk op het Lichaam aan de buitenzyde des Lichaams waar
door de Zenuwen versterkt worden: de bekleedzels der vaten oefenen derzelver
wederwerking op de vogten daar binnen, het bloed wordt voortgestuwd, de
afscheidingen worden bevorderd, het Lichaam is geheel werkzaamheid, en de Ziel
in haare veerkragt. Sterke gestellen, gehard tegen de ongemakken des Weêrs,
voelen geen of weinig hinder van eenige Weêrsverandering: maar tedere gestellen,
of zieklyke, zyn aandoenlyk voor drukking of ontspanning, wanneer de zwaarte der
Lugt vermindert: de kragt van binnen heeft geen genoegzaam Tegenwigt, de
wederwerking der vaste deelen op de vloeibaare is zwakker, de wanden der vaten
worden uitgezet, de spieragtige deelen opgespannen, het Lichaam is minder
werkzaam, en de vermogens zwakker, dan gewoonlyk.
Als de Lugt vogtig is neemt dezelve de Leevens-hette weg, veroorzaakt eene
aandoening van koude en huivering op de huid, belet de doorwaaseming, verschraalt
het bloed, en doet het wateragtig vogt toeneemen, alsdan ontstaan 'er koortzen,
waterzugt, zeere keelen, enz. - Als de Lugt te droog is, gelyk veelal by Noorde of
Noord-Ooste winden, veroorzaakt zulks, door de fyner deelen der dierlyke vogten
in de uitwaaseming weg te neemen, een dikbloedigheid, en verscheide kwaalen,
naar de verschillende gesteltenissen der Lichaamen.
Van alle liggingen is misschien de meest gezondheid beloovende, die aan den
voet van een hoogen berg, ten Zuiden ziende, met houtgewas 'er boven op, een
drooge grond van zand of gruis, met een mengzel van leem, een loopend water,
en groene weidlanden 'er voor; of de Zee met een steil en zuiver strand Daar mag
de Gezondheid haaren zetel vestigen. Doch dat niemand denke, dat de wooning
op zodanig eene plaats hem by de Gezondheid, met alle de voordeelen daaraan
verknogt, zal bewaaren als hy de voorzigtigheid niet heeft om voor zichzelven te
zorgen Alle de verscheidenheden van het wisselbeurtig Weêr, alle de Saisoenen,
en alle de Hoofdstoffen, voeren kryg tegen den vadzigen en onmaatigen.
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Waarneemingen op de spinnekoppen. Door den Heer d'Isjonval.
(Journal de Physique).
De Heer D'ISJONVAL, bekend door zeer goede Werken over de Scheid- en
Natuurkunde, heeft den arbeid der Spinnekoppen met alle nauwkeur gheid
naagegaan; hy bewondert de keurigheid en geregeldheid van dezelven, als mede
de wyze waarop zy de Insecten, die zy gevangen willen bewaaren, met lymerige
draaden omwinden; dan hy heeft bovenal waargenomen, dat ze zeer aandoenlyk
zyn voor de Electriciteit, en tot Barometers kunnen dienen. Als het slegt Weêr zal
worden, werken zy in 't geheel niet; maar blyven stil in een hoek zitten. - Is het Weêr
veranderlyk, dan werken zy in korter bestek, inzonderheid wat de uitgestrektheid
aanbelangt van de hoofddraaden der Spinnewebbe. - Heeft men bestendig goed
Weêr te wagten, dan beginnen zy met een buitengewoone nyverheid hun werk, en
spannen de hoofddraaden, tot eene nieuwe webbe, op een grooten afstand uit. De Spinnekoppen onderscheiden zeer wel den Regen, die gevolgd staat te worden
door schoon Weêr, en eene Vogtigheid, die nog niet merkbaar is op den Barometer;
maar die ten voorbode strekt van volstrekt slegt Weêr. Hy houdt zich verzekerd, dat
de Spinnekoppen nuttig zyn in de Paardenstallen, om de Paarden voor het plaagen
der Vliegen te beveiligen.

Byvoegzels tot de echte gedenkschriften van het leeven en de
menschlievende verrigtingen van wylen John. Howard Esq.
L.L.D.F.R.S.
‘In twee voorgaande Stukjes hebben wy onzen Leezeren de Echte Gedenkschristen
van het Leeven en de Menschlievende Verrichtingen des onvolpreezen
(*)
Menschenvriends HOWARD medegedeeld . Twee

(*)

Zie hier boven bladz. 330 en 396.
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Lykredenen zyn 'er over hem gedaan door Leeraaren onder de Dissenters, de Eerw.
SAMUEL STENNET, en SAMUEL PALMER, die met reden roem draagen op een Broeder,
in wiens Character, Godvrugt, en Liefde tot den Naasten, zich tot den
hoogstmogelyken trap vercenigden. 't Lust ons uit de Redenvoering van den laatsten
eenige trekken te ontleenen, die ons hem nader zullen leeren kennen, en 'er de
Uittrekzels van twee brieven van dien Eerw. Heer by te voegen, die aan den eenen
kant dienende om 't voorheen gegeeven Leevensberigt te bekragtigen, en een en
andere misstelling, daar in voorkomende, te verhelpen. De Lykredenen van beide
Heeren hadden denzelfden welgepasten Text, HANDEL. X. 38. Hy ging het Land
door, goeddoende.’
***
Die den Heer HOWARD best kenden, zyn zo wel verzekerd van de sterkte zyner
Christelyke Beginzelen, en Euangelische Uitzigten, dat zy niet in 't minst twyfelen,
of hy betoonde, geduurende zyn laatste Ziekte, en in 't vooruitzigt des doods, (hoe
bedroevende ook deeze omstandigheid was, als afgescheiden van alle zyne
Vrienden,) de grootste maate van standvastigheid, geduld, en onderwerping aan
den Godlyken Wil; een leevendig Geloof in de beloften van het Euangelie; een
gerust betrouwen op de Genade van GOD, in den Verlosser; verzaakende, gelyk hy
dikwyls uitdruklyk gedaan hadt, allen eisch op verdiensten door alle de goede werken
van hem verrigt; nederig zegepraalende in het vooruitzigt op het Eeuwige Leeven,
als eene vrye genadegave GODS door JESUS CHRISTUS. Korten tyd voor dat hy
Engeland verliet, gaf een Vriend hem zyne bekommering te kennen, by 't asscheid,
dat zy elkander niet weder zouden zien, waarop hy sprak: ‘Wy zullen welhaast
elkander in den Hemel ontmoeten!’ en op de bedenking dat hy aan de Pest in Egypte
zou sterven, voegde hy 'er nevens: ‘De weg ten Hemel is te Groot Cairo zo naby
als te Londen.’ Hy die dus leefde in de Hoope der Onsterflykheid, mogen wy wel
veronderstellen, dat by zynen uitgang eene onnitspreeklyke vreugde genoot.
Zo leefde, zo stierf, deeze uitsteekende Menschenvriend, dit heerlyk Cieraad der
Menschlyke Natuure en vsan den Christelyken Godsdienst. Gelyk zyn Leeven by
uitstek
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nuttig was, zo was zyn Dood even roemryk. Hy sneefde als Martelaar in de zaak
der Menschlykheid. Terwyl duizenden hem zegenden terwyl hy leefde, zullen
millioenen hem beschreien nu hy gestorven is. Een grooter verlies heeft dit Land,
mag ik niet zeggen de Wereld, zelden geleden.
Het moge zommigen eene vreemde schikking der Voorzienigheid schynen, dat
zulk een Vriend zyner Medemenschen afgesneeden wierd op een tyd, op welken
hy zulke edele oogmerken bedoelde, en hy, aangemerkt de sterkte zyner
gesteltenisse op den ouderdom van vyf en zestig jaaren, nog eenige jaaren een
zegen voor zyn Vaderland hadt kunnen blyven, byzonder door het voortzetten van
de Plans in zyne Schriften opengelegd. Maar zyn taak was afgedaan; de oogmerken
der Voorzienigheid met hem waren vervuld, en ongetwyfeld waren de
omstandigheden van zyn dood wyslyk beschikt door hem, die alles wel doet, en
gemaklyk andere werktuigen kan verwekken, om te voltooijen wat HOWARD begon.
Zyn afsnyden uit den lande der Leevenden, in een vreemd Land, hoe smertelyk
het zynen Vrienden hier moge vallen, is eene omstandigheid, misschien wyslyk
beschikt, en gelukkig bestemd ter bereiking van eenige gewigtige oogmerken in dat
opkomend Koningryk, 't welk zich vereerd vindt met ter begraafplaats te strekken
aan zulk een Vaderlandlievend Engelschman, en waar een geest van nayver kan
ontstooken worden om zyn deugden te volgen, en zyne Plans aan te neemen, om
den aangroeienden roem, en 't geluk van dat groote Ryk, te bevorderen.
Terwyl wy, derhalven, GOD verheerlyken voor het geen hy door deezen zynen
werkzaamen Dienstknegt gedaan heeft, moeten wy ons aan zynen Wil onderwerpen,
zyne Wysheid en Opperbeschikking in zyn wegneemen aanbidden. Dat wy ook het
beste gebruik maaken van deeze aandoenlyke beschikking, inzenderheid door die
Goeddaadigheid aan te kweeken, waardoor de overledene zich bezield voelde, en
door elk in onzen kring te verrigten wat wy kunnen, tot boeting van dit verlies. Langs
deezen weg zullen wy, op de beste wyze, onzen eerbied voor zyn Character
betoonen, en eere aan zyne Naagedagtenis aandoen.
Dat anderen, naa zyn dood, zich zouden opgewekt voelen, om eenige zyner
Plans, ten algemeenen nutte voort
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te zetten, geloofde hy vast. Dit maakte hem min bezorgd voor zyn eigen leeven, 't
welk zyne Vrienden van zo veel aanbelangs rekenden. In het laatste gesprek, 't
welk ik met hem had, drukte ik myne vrees voor zyne behoudene wederkomst uit,
en gaf hem mynen wensch te verstaan, dat hy zich zou laaten beweegen om in
Engeland te blyven, tot het volvoeren van de edelmoedige Plans, ten welzyn van
zyn Vaderland ontworpen; hy antwoordde: ‘Wanneer ik dood ben, zal een ander de
zaak opvatten en doorzetten.’ GOD geeve dat zyne verwagting vervuld worde!
Doch waar is de Man te vinden met denzelfden Geest in gelyke maate als hy
bezield? Een tweeden HOWARD kan dit land niet verwagten te zullen aanschouwen.
Dan 'er wordt ook geen, hem alleszins gelyk, vereischt. Hy heeft een grondslag
gelegd, op welken het, in vergelyking gesprooken, gemaklyk valt te bouwen. Hy
heeft, met ongelooslyken arbeid en kosten, den grond ontgonnen, het aardryk bereid,
het zaad gestrooid; de planten op te kweeken, en de vrugten in te oogsten, vordert
slegts een klein gedeelte van dat vlytbetoon, van die gezindheid ten algemeenen
beste. Zyn 'er geenen onder u, gy ryk met middelen gezegenden, en met ruimte
van tyd beschonkenen, by welken dat gedeelte van vlytbetoon, en van die gezindheid
ten algemeenen beste, gevonden wordt? Gy, die, met de sterkste bewoordingen,
welke de taal kan opleveren, de Menschliefde van den overledenen pryst; en u
onverduldig betoond hebt om een Gedenkteken te zyner Eere op te regten, van
welk ongeduld gy u bezwaarlyk liet wederhouden, om zyne Zedigheid, terwyl hy
(*)
nog in den lande der Leevenden was, niet te kwetzen , is 'er niemand onder u die
wenscht zyne deug-

(*)

Een Schryver van een Tydschrift kundigde, in Mey des Jaars MDCCLXXXVI, een plan van
Inschryving aan, om een Standbeeld ter eere van HOWARD op te regten De Inschryving nam
eenen aanvang, en bedroeg, binnen weinig maanden, boven de 1500 Ponden Sterlings. Niets
kon strydiger weezen met de gevoelens van den Heer HOWARD. Toen hy 'er de eerste keer
berigt van kreeg, riep hy uit. ‘Heb ik dan geen een Vriend in Engeland om dit begonnen werk
te stuiten.’ In Engeland wedergekeerd, heeft hy meer dan eens verklaard, dat hy, hadt men
dit werk voortgezet, nooit in zyn Vaderland zou wedergekeerd weezen. Dan, ingevolge van
een Brief door hem aan de Inschryvers gezouden, zag men geheel af van dit ontwerip. Eenige
Inschryvers kreegen hun geld te rug; anderen lieten het ter beschikkinge van eenigen daar
toe gelastigde Persoonen, die, naa bestelling gemaakt te hebben over 200 Ponden Sterling,
tot verligting van den nood van vyf en vyftig arme Gevangenen in de Hoofdstad, nog 750
Ponden Sterling in handen hebben, die waarschynlyk gebruikt zullen worden tot het opregten
van een Grafteken ter gedagtenisse van dien grooten Menschenvriend.
[Laatere narigten zeggen ons; dat de Deken en het Kapittel van St. Paul, aan den
uitsteekenden Beschermheer der Kunsten, Mr. BOYDELL, te kennen hebben gegeeven, dat
zy zeer gereed waren om te bewilligen tot het opregten van een Gedagtenisteken van den
Heer HOWÁRD. De Dekens van het Kapittel kunnen niet genoeg gepreezen worden wegens
deeze vergunning, en, door de zaak aan den Heer BOYDELL voor te draagen, hebben zy de
volvoering van dit Plan verzekerd. 't Zal gewis tot eer voor Engeland strekken, dat het eerste
Gedenkteken in die Hoofdkerk opgeregt wordt, ter gedagtenisse van een der goeddaadigste
Menschen die ooit leefde. Zie Algem. Kurst en Letterbode. V. Deel. bl. 50.]
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den te erven het grootsch gebouw door hem begonnen te voltrekken? Wie, die
bekwaamheid bezit, moet na die eer niet dingen? En indien die Eer te groot mogt
weezen voor één alleen om 'er na te staan, dat dezelve dan verdeeld worde. Hier
is genoeg om veeler hoofden met eene Eerekroon te vercieren. Ach dat allen, in de
hoogere leevensstanden, yverden, om 'er deel in te erlangen?
Indien slegts weinige Lieden van middelen en gezag eene Geestneiging bezaten,
geëvenredigd aan hun vermogen, hoe gezegend een Land zou Groot-Brittanje
binnen kort worden! De Armen zouden gelukkiger, en min tot last weezen. De vlytigen
zouden in ruimer omstandigheden leeven; de lediggangers en boosdoenders zouden
van hunnen kwaaden weg worden afgetrokken. Men zou de Misdaaden voorkomen,
in stede van dezelve te straffen. Onze Gevangenhuizen zouden eerlang geene
menschlievende bezoekers behoeven; maar dikwyls, (gelyk eenige buiten 's Lands,)
meest ledig zyn; ten minsten de daar in opgeslootenen zouden 'er nuttig weezen
voor de Maatschappy, en, geslaakt, niet gevaarlyk. Veelen zouden 'er verbeterd
uitkomen, en nuttige Leden der Maatschappye worden. Zo zouden de Engelschen,
die grootsch
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op hunne vryheid stoffen, vryheid genieten; ze zouden gerust op hunne bedden
slaapen, by nagt en dag reizen, zonder vreeze van door hunne Landgenooten
geplonderd of vermoord te zullen worden. Dat het met de zaak anders gesteld is,
heeft men voor geen gering gedeelte toe te schryven aan mangel van Genegenheid
ten algemeenen beste, by Lieden van rang en vermogen. Gave GOD, dat het verlies
van één Patriot aanleiding gave, om veele Patriotten te doen gebooren worden!
De roemryke bedryven van den voortreflyken HOWARD draalden niet om naa zyn
(*)
dood bezongen en vermeld te worden. Dichters en Redenaars rekenden het zich
eene eer, by 's Mans leeven, zulk eene overtreffende Deugd te pryzen. De Lofrede
van Mr. BURRE, in 't byzonder, is al te schoon, om ze hier niet aan te voeren: dezelve
was ingerigt aan de Verkiezers van Bristol, in den Jaare MDCCLXXXI. tot
verdeediging, onder andere deelen van zyn gedrag van het Parlement, van het
aandeel 't welk hy genomen hadt in Lord BEAUCHAMP'S Debtors Bill, 't geen hem
eigenaartig aanleiding gaf, om van den Heer HOWARD te spreeken. ‘Ik kan,’ luidt
zyne taal, ‘den naam van dien Heer niet noemen, zonder aan te merken, dat zyn
arbeid en schriften veel gedaan hebben, om de oogen en de harten der Menschen
te openen. Hy heeft geheel Europa bezogt - niet om de ryklykheid der Paleizen, de
staatlykheid der Tempelen, op te neemen; niet om naauwkeurige afmeetingen te
doen van de overblyszels der oude Grootheid; of opgave van de maatstok der
tegenwoordige Kunsten; niet om Gedenkpenningen op te zamelen, of Handschriften
te vergelyken - maar om zich te begeeven in de diepte der Kerkers; om de met
kwaade lugt besmette Hospitaalen te bezoeken; om de woonplaatzen van kommer
en smerte te zien, de verblyfplaatzen van elende, verdrukking en veragting, af te
meeten; om de vergeetenen te gedenken, de ver-

(*)

Veele Verzen tot zynen lof zag men, van tyd tot tyd, in Engeland uitkomen. Pn zo groot was
de Zedigheid van den Heere HOWARD, dat hy, gevraagd zynde, of hy zekere Regels hem ter
eere geleezen hadt? een ontkennend antwoord gaf, met byvoeging, dat niemand hem grooter
ondienst kon doen, dan met zyn Naam dus uit te bazuinen.
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waarloosden op te passen, de verzaakten te bezoeken, en de jammeren der
Menschen, in alle Landen, met elkander te vergelyken. Zyn Plan is nieuw, zo
verstandig als vol van menschliefde. 't Was een reis ter Ontdekking, en een
scheepvaart van Liefde. Reeds wordt het heil van zynen arbeid meer of min gevoeld,
in elk Land. Ik hoop, hy zal zyne eindelyke belooning vervroegen, door alle de
uitwerkzels daar van in zyn eigen Land geheel vervuld te zien!’
Wat kan toegevoegd worden aan zulk eene Lofspraak! De naam van HOWARD zal
nooit sterven. De stem der Eeuwen zal voortvaaren met den lof van zodanig een
Man te vermelden: want, gelyk de Zoon van SIRACH heeft opgemerkt, ‘De gedagtenis
der Deugd is onsterflyk: dewyl ze goedgekeurd wordt door GOD en Menschen.
Tegenwoordig zynde, neemen zy 'er een voorbeeld aan: weggegaan zynde,
verlangen zy 'er na. Zy draagt een kroon, en zegepraalt voor altoos: de overwinning
bevogten hebbende, streeft zy na onverwelkbaare Eere.’
In de Brieven, door den Eerw. PALMER, aan de Uitgeevers van the Universal
Magazine, geschreeven, vinden wy de volgende staavende en verbeterde
aanmerkingen. - 't Berigt, door u opgesteld van mynen overledenen uitsteekenden
Vriend Mr. HOWARD, doet u eere aan, en moet uwe Leezers voldoen. 't Is verre het
beste van alles wat ten zynen opzigte uitkwam, en voor zo verre als ik, uit eene
lange en gemeenzaame verkeering met hem, kan oordeelen, zeer nauwkeurig.
Alleen moet ik daar van uitzonderen, dat hy van Whatcombe vertrok vóór den
(*)
dood van Mevrouw HOWARD , die ik my zeer wel herinner, dat te Cardington overleed,
en begraaven werd op het Kerkhof, behoorende tot die Parochie. Mr. HOWARD, eer
hy op zyne laatste reis ging, het waarschynlyk agtende dat hy nooit zou wederkeeren,
en ten uitersten afkeerig van het opregten eens praalenden Graftekens, hadt een
eenvoudige Grafzerk doen gereed maaken, met geen ander Opschrift dan zyn
Naam, en zyne hoop op de Zaligheid in JESUS CHRISTUS; welke hy beval, dat naa
zyn dood op 't bovengemelde Kerkhof, naast het Graf van Mevrouw HOWARD, zou
geplaatst worden.

(*)

Vergelyk hier boven, bl. 339.
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Tot nadere opheldering kan dienen, dat de Heer HOWARD, toen hy, op den Dag der
(*)
Verkiezing tot Parlementslid te Bedford, zich daar toe aangaf , zulks zo wel tegen
zyne eigene geneigdheid was, als tegen de verwagting van de meesten zyner
Vrienden. Eenigen hunner vervoegden zich 's morgens by hem, en drongen 'er hem
als 't ware toe: doch veelen der Kiezeren hadden vooraf hun stem aan een ander
gegeeven. Nogthans wordt geloofd, dat hy, was het regt toegegaan by de
Gelastigden, voor wettig gekoozen zou gehouden geweest zyn. - Hy was onlangs
tot de Antiministeriaale Party overgegaan, van wegen de maatregelen omtrent
America genomen. Ik herinner my, dat hy my verhaalde, hoe hy, op dit stuk gevraagd
zynde, met zyne gewoone vrymoedigheid geantwoord hadt. 't Was, egter, voor 't
gemeene welzyn gelukkig, dat hy geene zitting in het Parlement kreeg: want hy zou,
uit een beginzel van gemoedlyke verpligting, het Huis met zulk eene stiptheid
bygewoond hebben, dat het hem van zyne andere zaaken te rug hieldt. Hadt hy
zich by de naastvolgende Verkiezing aangediend, 'er valt geen twyfel, of hy zou
verkoozen geworden zyn.
Uw berigt wegens Mr. HOWARD'S ontmoeting by den overleden Keizer, JOSEPHUS
(†)
DEN II, is niet verre van de waarheid ; doch ik denk gy zult toestaan, dat zyn eigen
naauwkeuriger is, en ik vind my in staat, om het met zyne eigene woorden op te
geeven, uit een zyner Brieven; dezelve is uit Amsterdam geschreeven en
gedagtekend achttien January MDCCLXXXVI. ‘Tien dagen, naa dat ik te Weenen
kwam, verliet my de koorts. De Keizer verlangde my te zien, en had ik de eer van
een afzonderlyk Gehoor, anderhalf uur lang. In 't midden van ons gesprek, vatte hy
my driemaalen by de hand, en bedankte my voor 't gegeevene bezoek; en betuigde
naderhand aan onzen Gezant, dat zyn Landsgenoot wel sprak voor de Gevangenen;
dat hy geen bloempjes gebruikte, gelyk anderen altoos doen, en niets meenen.
Maar zyn grootste gunstbetoon mywaards was, dat hy onmiddelyk eene verandering
maakte, tot verzagting van het lot der Gevangenen.’

(*)
(†)

Vergelyk hier boven, bl. 397.
Vergelyk hier boven, bl. 401.
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't Geen gy gezegd hebt ter wegneeming van de harde beschuldiging des Heeren
(*)
HOWARD'S, betreffende diens gedrag omtrent zyn Zoon , verdient den dank zyner
Vrienden. Ik ben dikwyls ooggetuigen geweest van zyne Vaderlyke genegenheid,
en ik zou plaatzen uit zyne Brieven kunnen bybrengen, die de sterkste Vaderliefde
uitdrukken. Een Heer schreef my onlangs ten berigte, dat de Dogter van den Eerw.
Mr. MADGWICK, die den jongen Heer HOWARD onder zyne bezorging hadt, hem de
volkomenste verzekering gegeeven hadt, dat Mr. HOWARD'S gedrag, ten opzigte van
zyn Zoon, terwyl deeze op de school haars Vaders was, alle blyken van een
toegenegen Vader vertoonde. En in een Brief, zeer kort geleden, ontvangen, van
de Eerw. Mr. TOWNSEND, die Mr. HOWARD'S Leeraar was, kryg ik berigt, dat hy, eenige
jaaren geleden, een rondloopend gerugt gehoord hebbende, wegens diens strengheid
omtrent zyn Zoon, toen nog een kind, de eerste gelegenheid waarnam, om dit den
Heer HOWARD te vermelden, waar op hy uit diens eigen mond zulk een verslag
ontving, ‘als duidelyk bewees, dat het verhaalde, geheel van grond ontbloot en enkel
toe te schryven was aan zoo grof eene misduiding van eene beuzeling, als
kwaadaartigheid en zugt tot faamrooving ooit kon verzinnen.’
Naardemaal de Heer HOWARD zich nooit liet schilderen, zullen uwe Leezers blyde
zyn, dat Prins POTEMKIN drie Afoeeldzels van hem, naa zynen dood, heeft laaten
vervaardigen. Een schonk hy aan de Keizerin van Rusland, een ander aan den
Knegt, die hem op de laatste reis vergezelde en 't zelve met zich gebragt heeft.
Deeze heeft ook de Papieren van Mr. HOWARD, behelzende het hoofdzaaklyke van
diens laatste Tochten, herwaards medegenomen, welke hy begeerde, dat zyn Vriend,
de Eerw. Dr. PRICE, ter drukpersse zou gereed maaken.
Dewyl 'er eenige twyfel gereezen is, wegens de Geboorteplaats van den Heer
HOWARD, zal het niet onvoegelyk wezen u te berigten, dat ik hem meermaalen hoorde
spreeken van het Huis door u beschreven te Clapton in Hackney, als het huis waarin
hy het eerste leevenslicht aanschouwde.

(*)

Zie boven, bl. 406.
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Eene gezelschaps-inrigting van den grooten dr. Franklin.
Uit het Engelsch.)
Onder de veelvuldige byzonderheden van den onsterflyken Dr. FRANKLIN, vinden
wy deeze zeer mededeelenswaardige opgetekend. - In 't best zyns leevens rechtte
hy een Gezelschap op te Philadelphia, bestaande uit Mannen van aanzien en
beschaafdheid. De voorwaarden, op welken men 'er toegang in kreeg, en de
onderwerpen waar mede men zich bezig hieldt, weeken beide zeer verre af, van
die in de gewoone Gezelschappen plaats vinden.
Wie Lid van het Gezelschap wilde worden, moest, overëinde staande, met de
hand op de borst, op de vier volgende Vraagen antwoorden.
1. Hebt gy eenige byzondere wanagting tegen een der tegenwoordige Leden? Antw. Ik heb dezelve niet.
2. Verklaart gy in opregtheid, dat gy het Menschdom in 't algemeen bemint, van
welk eene Godsdienstbelydenis zy ook mogen weezen? - Antw Ik bemin het zodanig.
3. Denkt gy dat iemand aan lyf, goed, of eere mag benadeeld worden, ter oorzaake
van enkel bespiegelende Gevoelens, of van wegen zyn uitwendigen Eerdienst? Antw. Neen.
4. Bemint gy de Waarheid, om der Waarheids wille, en zult gy tragten die
onpartydig voor u zelven uit te vinden, te ontvangen, en aan anderen mede te
deelen? - Antw. Ja.
De Regels van deeze Gezelschaps-inrigting stemmen volmaakt overeen met
deeze Inlyving. Zy komen in de gedaante van vraagen voor, en hier op neder.
Hebt gy iets ontmoet in eenig Boek, door u onlangs geleezen, 't welk
opmerkenswaardig is, en voegelyk medegedeeld kan worden aan het Gezelschap,
bovenal in de Geschied, Zede-, Dicht- of Natuurkunde, of in Reisbeschryvingen,
werktuiglyke Kunsten, of andere Weetenschappen?
Is eenig Burger, u bekend, deezer dagen, ongelukkig geslaagd in zyne bezigheden;
en wat hebt gy gehoord van de oorzaak?
Hebt gy ook iets vernomen van eenig Burger, dien het wel ging, en door welke
middelen?
Valt u ook tegenwoordig iets in, waar door het Gezelschap nuttig zou kunnen
weezen voor het Menschdom, voor het Vaderland, voor zyne Vrienden, of
zichzelven?
Is 'er eenig verdienstelyk Vreemdeling, zints de laatste Gezelschapshouding in
de Stad gekomen, van wien gy gehoord
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hebt; wat hebt gy vernomen van zyn Character, van zyne verdiensten; denkt gy ook
dat het Gezelschap in staat zy, om hem eenigen dienst te doen?
Weet gy ook eenig verdienstlyk jong beginner van eenig Werk, dien het
Gezelschap langs eenigen weg kan aanmoedigen?
Hebt gy ook eenig gebrek ontdekt in de Wetten uws Lands, waar over het voegelyk
zou weezen, de Wethouderschap eene verbetering voor te slaan? Denkt gy ook dat
'er eenige heilzaame Wet ontbreekt?
Op welk eene wyze kan het Gezelschap, of een der Leden, u bystand verleenen
in uwe pryswaardige oogmerken?
Is 'er eenige zwaarigheid in stukken van Gevoelen, van Regt of Onregt, 't welk
gy thans gaarne zoudt hooren verhandelen?

Zedelyke bedenkingen.
Hoe onderscheiden en verschillende word de Waereld doorgaans van den mensch
beschouwd, en gebruikt. - De tedere Jeugd, de Kindsheid haakt naar alles wat ze
ziet. - Grypt alles aan, wat zich voor haarop doet, en zou vaak, voor het heilzame,
het verderselykste verkiezen, geen onderscheid weten te maken, wat schadelyk en
wat voordelig voor haar is. - Daar het al het geschapene, den mensch alleen
uitgezonderd, anders is ingedrukt zich voor het schadelyke te wagten, zou de mensch
in zyne kindsheid het vergif voor heilzame kruiden, het verderfelyke vaak voor nuttig
voedzel, kiezen. - Dan, de kindsheid begeert alles wat zich aan het oog vertoont,
en walgt bykans zo dra van het zelve, als het daar van bezitting neemt - begeert
niets dan beuzelingen, en zou een blozenden appel, ver boven een onschatbaren
diamant verkiezen. De Jongeling begint zich in een anderen kring te bewegen. - Hy
stapt vol moed de Waereld in; veelal opgeblazen, vol waan, denkt hy, dat niets, of
niemand, hem deeren kan. - Van het kinderagtige heeft hy veel behouden. Veeläl
behaagt hem 't meest, dat van gene of zeer geringe waarde mag gerekend worden.
- Al wat schittert, al wat blinkt, is hem behagelyk. - De gestadige veranderingen
voldoen zeer aan zynen smaak; en, om dat niets by hem op den duur zyn prys kan
blyven behouden - daarom is de mode een wezentlyk, een onontbeerlyk, ding in
zyne oogen. - Velen jagen de dartele wellusten na, en vieren den lossen teugel aan
alle losbandige begeerlykheden. - Al hun geluk is gelegen in de wulpsche vermaken
der Waereld, ze geven zich slaafachtig over aan de verleidende begeerlykhe-
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den. - Met welk een oog beschouwt men dan de Waereld? Als de eenigste bron
van Geluk en Zaligheid. - Doch hoe dra ziet men niet, dat de Waereld ons misleid,
dat men zich, door haar schynschoon, al te jammerlyk heeft laten bedriegen. Alle
de goederen der Waereld verdwynen; de vermaken en de wellusten vlugten schielyk
voorby; en 't geen ze agterlaten, is, helaas! niets anders, dan een pynelyk naberouw.
- Zie daar de mensch, in de eerste vaag van zyn leven, vol begeerte tot de Waereld,
maar veelal door dezelve jammerlyk bedrogen. - De manbare Jaren vormen weder
een kring, waarin de Waereld zich in eene andere gedaante aan den mensch
vertoont. - Veel blyst 'er nog over van de vorige verkeerdheden. - Dan, de Waereld
krygt echter, in meer dan één opzicht, eene andere gedaante. - Veel van 't geen te
voren behaagde, word nu als beuzelagtig versmaad; men jaagt andere dingen na,
en begint de Waereld nu in verscheiden gevallen te beschouwen als verleidend, als
zeer bedriegelyk. Eer, Aanzien, Grootheid, Schatten en Rykdommen, worden, in
deezen leeftyd, met meer overleg gewaardeerd, en by velen nog als wezentlyke
goederen beschouwd, en volyverig nagejaagd. - Dan, dit verleidelyke neemt
gemeenlyk trapswyze af, wanneer de afgeleefde Jaren gekomen zyn. Als de gryze
ouderdom den mensch het gebruik der Waereld ontzegt, dan walgt men van dezelve,
en alles wat ze oplevert. 'Er is niets, dat enige begeerlykheid meer in zich bevat.
Van alle vermaken krygt men een walg. - Eer, Aanzien, Schatten en Rykdom, ten
zy de verslaafde mensch, door de buitenspoorigste hebzugt gedreeven wordt,
verliezen hun vermogen. - De begeerte naar dezelve houd op. - De gantsche Waereld
word klein in de oogen; en 'er is niets meer, dat eenige vertooning schynt te maaken.
Eerlang vervolgens vertoont zich de dood op genen verren afstand meer; maar
begint al nader en nader te komen; en naarmate dezelve nadert, verliest de Waereld
al meer en meer hare waarde; tot eindelyk de mensch, door den dood aangegrepen,
de Waereld geheel uit het gezigt verliest, en overgevoerd word, in de Gewesten der
Eeuwigheid!
C. V.D. G.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
De driejaarige reistocht der schepen van koning Salomo, van Ophir
na Tarsis, uit de Passaat-winden opgehelderd.
(Overgenomen uit Mr. BRUCE'S Travels to discover the Source of the Nile.)
Veelvuldige twyfelingen zyn 'er gereezen over de Haven, Ophir geheeten, vanwaar
eene groote menigte Gouds en Zilvers kwam, welke SALOMO noodig hadt om den
Tempel te Jerusalem te bouwen. In welk gedeelte der Wereld dit Ophir lag, stemt
men nog niet overeen Vereenigd met deeze Reize na Ophir, was eene Reis na
Tarsis; omtrent deeze heeft men dezelfde zwaarigheden. Een en dezelfde Vloot
volbragt die Reistochten in 't zelfde tydsbestek.
Om tot eenige zekerheid te komen, waar dit Ophir was, zal het noodig weezen,
te onderzoeken, wat 'er de H. Schrift van zegt, en zich naauwkeurig te houden aan
de beschryvingen, aldaar aan te treffen, zonder eenigzins bot te vieren aan onze
verbeelding. Voor eerst dan werd de Handel op Ophir gedreeven, van de Elanitische
Golf door den Indischen Occaan. - Ten tweeden, de goederen, van daar gebragt,
(*)
waren Goud, Zilver en Yvoor; doch bovenal Zilver . - Ten derden, de tyd, van het
(†)
gaan en komen der Vloot, was juist drie jaaren , en nooit meer of minder.
Indien nu SALOMO'S Vloot uit de Elanitische Golf na den Indischen Oceaan zeilde,
moet deeze Reis noodzaaklyk gedaan zyn met Passaat-winden: dewyl 'er geen
andere Winden in dien Oceaan heerschen. En 't geen met zekerheid aantoont, dat
dit het geval was, is de nette tyd van drie jaaren, welken de Vloot besteedde in het
gaan en komen van Ophir na Ezion-gaber. Want

(*)
(†)

1 KON. X. 22.
1 KON. X. 22. 2 KRON. IX. 21
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het is te duidelyk, om eenig bewys te behoeven, dat, was deeze Reis afgelegd met
veranderlyke Winden, de bepaalde tyd van drie jaaren daar voor niet hadt kunnen
gesteld worden. De Vloot mogt van Ophir wedergekeerd weezen in twee, drie, vier
of vyf jaaren; maar, met veranderlyke Winden, was het bepaald wederkeeren, in
den tyd van drie jaaren, niet mogelyk, in welk gedeelte der Wereld Ophir ook mogt
liggen.
Noch Spanje, noch Peru, kon Ophir weezen: een gedeelte van deeze Reizen
moest dan afgelegd weezen met veranderlyke winden, en gevolglyk de wederkomst
onzeker. Het Eiland Ceilon, in Oost-Indien, kon Ophir niet zyn: de Reis derwaards
wordt, 't is waar, met Passaat-winden gedaan: doch wy hebben getoond, dat een
jaar het meeste is, 't welk besteed kan worden op eene Reis na de Oost-Indien:
daarenboven levert Ceilon noch Goud, noch Zilver, uit, schoon wel Yvoor. St.
Domingo heeft noch Goud, noch Zilver, noch Yvoor. Wanneer de Tyriers Spanje
ontdekten, vonden zy een overvloed van Zilver, in ruwe klompen; maar deeze
bragten zy na Tyrus, door de Middellandsche Zee, en bragten ze vervolgens na de
Roode Zee, over land, om 'er de goederen, uit Indie komende, te betaalen. Tarsis
wordt ook niet gevonden als een Haven, in een deezer Reizen, weshalven dit
gedeelte van de beschryving mist, en nooit vondt men Olyphanten in Spanje.
Deeze Mynen van Ophir waren het waarschynlyk, die, in de vroegste tyden, het
Oosten van Goud voorzagen: ingevolge hier van moest men voetstappen van groote
uitgraavingen ontdekt hebben; nogthans zyn 'er, op geen der evengemelde plaatzen,
groote overblyfzels van eenige Mynen daar bewrogt. De oude spooren van
Zilver-mynen worden in Spanje niet gevonden; en nimmer waren 'er eenige
(*)
Goud-mynen. JOHN DOS SANTOS , een Dominicaaner Monnik, zegt, dat op de kust
van Africa, in het Koningryk van Sofala, het Vaste Land tegen over Madagascar,
Goud- en Zilvermynen zyn, in beide deeze Metaalen onbeschryflyk ryk; doch meest
in Zilver. Zy draagen de zigtbaarste merktekens van, zints de oudste tyden, bewerkt
te zyn. Ze waren daadlyk geopend, en werden bewerkt, toen de

(*)

Voyage of DOS SANTOS, uitgegeeven door LE GRANDE.
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Portugeezen dat gedeelte van het Schierëiland vermeesterden, en werden
waarschynlyk opgegeeven naa de ontdekking der Nieuwe Wereld, eer uit
staatkundige dan om andere redenen.
JOHN DOS SANTOS zegt, dat hy landde te Sofala, in den Jaare MDLXXXVI, dat hy
de groote Rivier Cuama opzeilde, tot Toté toe, waar zyne Order, altoos begeerig
om in de nabuurschap van Goud te zyn, het Convent geplaatst hadt. Van daar toog
hy, meer dan twee honderd mylen, landwaards in, en zag de Goud-mynen toen
(*)
bewerken, in een berg, Afura geheeten . Op een grooten afstand van deeze, zyn
de Zilver-mynen van Chicona; op beide de plaatzen doen zich zeer merkbaare
voetstappen op van oude uitgraavingen; en op beide de plaatzen zyn de Huizen
der Koningen gebouwd van slyk en stroo, terwyl 'er groote overblyszels zyn van
groote gebouwen van steen en kalk.
'Er is eene algemeene overlevering in dit Land, dat deeze werken behoorden aan
de Koningin van Saba, en gebouwd werden ten tyde van den Koophandel op de
Roode-zee, en tot denzelven: deeze overlevering is algemeen by alle de Caffers in
(†)
dat Land. EUPOLEMUS, een Oud Schryver, aangehaald door EUSEBIUS , van DAVID
spreekende, zegt, dat hy Schepen bouwde te Eloth, eene Stad in Arabie, en van
daar Mynwerkers, of, zo als hy ze noemt, Metaal-mannen, zondt na Orphi of Ophir,
een Eiland in de Roode-zee. Door de Roode-zee nu verstondt hy den Indischen
(§)
Oceaan , en door Orphi waarschynlyk het Eiland Madagascar; of Orphi, (of Ophir)
moge de naam geweest hebben van het Vaste Land, in stede van Sofala, dat is,
Sophala, waar de Mynen zyn, moge het Vaste Land van Orphi geweest hebben.
De Koningen der Eilanden worden menigmaal in deeze Reis vermeld; Socotra,
Madagascar, de Commoras, en veele andere kleine Eilanden, daar omstreeks, zyn
waarschynlyk, die in de Heilige Schrift de Eilanden

(*)
(†)
(§)

Zie de Kaart, in de Reis van DOS SANTOS.
Apud EUSEB. Proep. Evangel. Lib. 9.
DIONYSII PERIEGESIS ver. 38. en Comment. Eustatii in eundem. STRABO, Lib. XVI. p. 765.
AGATHEMERI Geographia, Lib. II. Cap. 11.
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geheeten worden. Alles komt dan 'er eindelyk op aan om eene plaats te vinden, of
Sofala, of eenige andere plaats, daar omstreeks, die Goud, Zilver en Yvoor in eene
groote menigte kan uitleveren, en zigtbaare tekens draagt van oude uitgraavingen:
en teffens onder zulke bepaalingen van Passaat-winden legt, dat 'er drie jaaren
volstrekt noodig zyn om de reis te volbrengen, dat de reis geen meer tyds behoeft,
en niet in minder gedaan kan worden, en dit is Ophir.
Laat ons nu deeze Mynen van DOS SANTOS beproeven aan de wetten van
Passaat-winden, die wy reeds nedergesteld hebben in de beschryving van de Reis
na Indie. De Vloot of het Schip na Sosala, in Juny, van Eziongaber vertrekkende,
zou door den Noorder Passaat-wind na Mocha loopen. Hier verandert de
Passaat-wind niet, maar de koers van de Golf, en het geweld der Zuidweste winden,
die als dan in den Indischen Oceaan heerschen, doet zich zelf op de Ree van Mocha
voelen. Het Schip komt, derhalven, ten anker in de haven van Mocha, en hier wagt
het na gemaatigd weer en een goeden wind, welke 't zelve uit de Straat van
Babelmandeb voert, door de weinige mylen, waar de wind veranderlyk is. Indien de
koers nu na de Oost-Indien liep, dat is, Oost Noord-Oost, of Noord-Oost ten Noorden,
zouden zy een sterken Zuidwesten wind aantreffen, die hun na eenig deel van Indie
zou voeren, zo ras zy de Kaap Gardefan bereikt hadden, na welke zy bestemd
waren.
Maar de zaak verschilt zeer veel, als de Vloot na Sosala bestemd is; haar koers
is ten naasten by Zuidwest, en zy ontmoet by Kaap Gardefan een sterken Zuidwesten
wind, die een volkomen tegenwind oplevert. Verpligt zynde in de Golf weder te
keeren, misneemt zy deezen voor een Passaat-wind: dewyl zy Mocha niet kan
bereiken, dan met den Zomer Passaat-wind, die dezeve niet verder voert dan tot
de Straat van Babelmanacb, en haar dan met een tegenwind laat worstelen, een
sterke stroom Noordwaards en een hooggaand water.
Het onderneemen van deeze reis met zeilen, in die omstandigheden, was volstrekt
onmogelyk; naardemaal de Schepen alleen met een voordewind voeren: indien zy
dezelve in 't geheel deeden, moest het met riemen
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geschieden , en groot verlies van manschap moest het gevolg geweest zyn van
de onderscheidene proeven. Dit is geen bloote gissing; de Propheet EZECHIEL
beschryft het zelve. Spreekende van de Reistochten der Tyriers, waarschynlyk van
deeze eigenste, zegt hy: ‘Uwe Roeijers hebben u gebragt in de groote wateren (den
(†)
Oceaan), de Oostewind heeft u vernield in 't midden van de Zee .’ In 't kort, de
Ooste-, dat is, de Noord-Oostewind was de Passaat-wind, die hun na Sofala moest
voeren; nogthans geen zeilen hebbende, en op een laager wal zynde, op een ruwe
kust met een hooge zee, was het volstrekt onmogelyk, door riemen zich voor
ondergang te beveiligen.
Eindelyk, Wysbegeerte en Waarneeming, gepaard met de onvermoeide volharding
der Menschen, gevestigd op hunne eigene oogmerken en belangen, namen deeze
zwaarigheden weg, en toonden de Zeeheden van de Arabische Golf, dat deeze op
zyn tyd wederkeerende Winden, die zy, in den beginne, aanzagen als
onoverkomelyke hinderpaalen om op Sofala te handelen, eens te recht begreepen
zynde, het middel opleverden om deeze Reis veilig en spoedig te volbrengen.
Het handelschip, na Sofala, zeilde, gelyk ik gezegd heb, in den Zomer, uit het
diepst van de Arabische Golf, met den Noorder Passaat-wind, die 't zelve na Mocha
voerde. Daar misten zy den Passaat-wind, door de verandering in de rigting van de
Golf. De Zuidweste winden, welke buiten Kaap Gardefan waaijen in den Indischen
Oceaan, drongen zich rondsom de Kaap, zo dat ze gevoeld wierden op den koers
na Mocha, en maakten het onveilig daar te zeilen. Maar deeze veranderden welhaast,
het Weer werd gemaatigd, en het Schip lag, ik veronderstel in de maand Augustus,
veilig ten anker onder Kaap Gardefan, waar de haven was, veele jaaren laater
Promontorium Aromatum geheeten. Hier moest het Schip blyven de geheele maand
November, dewyl, alle de Zomermaanden, de wind, ten Zuiden van de Kaap, een
sterke Zuid-weste wind was, die, gelyk te vooren is aangemerkt, een vlakke
tegenwind op de Reis van Sosala opleverde. Maar deeze tyd was niet verlooren:
een gedeelte van de goederen, gekogt

(*)
(†)

EZECHIEL XXVII. 6.
EZECHIEL XXVII. 26.
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om gereed te zyn tot inlaading, was Yvoor, Wierook en Myrhe: en het Schip vondt
zich dan op de voornaamste markt deezer koopwaaren.
Ik veronderstel, dat in November het Schip met een Noord-oosten wind wegzeilde,
onder welks begunstiging het schielyk de reis kon volbrengen; maar van de kust
van Melinda ontmoette 't zelve, in 't begin van December, een ongeregelde
Passaat-wind uit het Zuidwesten, in onze dagen eerst opgemerkt door Dr. HALLEY,
welke de reis na Sofala afsneed, en het Schip verpligtte na de kleine haven van
Mocha te gaan, naby Melinda, doch nog nader by Tarsis, welke wy hier by toeval
ontmoeten, en die wy voor eene sterke bevestiging houden, dat wy voor het overige
van de Reis het recht hebben. In de Jaarboeken van Abyssinie zien wy, dat AMDA
SION, op die kust, in de Veertiende Eeuw, kryg voerende, op een lyst van de
wederspannige Moorsche Leenpligtigen, gewaagt van het Opperhoofd van Tarsis
als een derzelven, terzelfder plaatze waar wy hem nu gesteld hebben.
SALOMO'S Schip was dan verpligt, te Tarsis te blyven tot de maand April van het
tweede Jaar. In May begon de Noerd-oosten wind te waaijen, en voerde 't zelve
waarschynlyk in dezelfde maand na Sofala. Al den tyd te Tarsis doorgebragt, ging
niet verlooren: want een gedeelte van de laading moest van die plaats gebragt
worden, en waarschynlyk kogt, besprak en liet men dezelve aldaar. Van May in het
tweede jaar, tot het einde van die Passaat-wind in October, kon het Schip niet
vaaren: de wind was Noord-oost. Maar deeze tyd, wel verre van te leur te loopen,
was noodig voor de Handelaars om hunne laading in te krygen, welke wy
veronderstellen dat gereed lag.
Het Schip zeilde, op de terugreize, in de maand November van het tweede Jaar,
met den Zuidwesten Passaat-wind, die 't zelve, in weinige weeken, in de Arabische
Golf voerde. Maar van Mocha, naby Melinda en Tarsis, ontmoette het den
Noord-oost-Passaat-wind, die het noodzaakte in die haven te gaan, en 'er het einde
van dien Passaat-wind af te wagten; wanneer de Zuidwestlyke tot verlossing kwam,
in May van het derde Jaar. Met den Passaat-wind van May liep het na Mocha, binnen
de Straat, en werd daar opgehouden door den Zomer Passaat-wind van Suez, in
de Arabische Golf waai-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

499
jende. Hier lag het Schip, tot dat die Passaat-wind, die in den Zomer noordlyk van
Suez waait, in een Zuid-oostlyken veranderde in October of in November, en het
Schip zeer gereed in de Elanitische Golf voerde, in 't midden van December in het
derde Jaar. Het hadt, derhalven, geen meer tyd noodig om de reis te volbrengen,
en 't was niet mogelyk, dezelve in korter tyd te doen. Met één woord, het verwisselde
van Passaat-wind zesmaalen, 't welk zes en dertig maanden, of juist drie jaaren,
beloopt, en 'er is, zo verre ik weet, geene andere zamenvoeging der Passaat-winden
op den geheelen aardkloot, die dezelsde uitkomst oplevert.
De geleerde MONTESQUIEU gistte, dat Ophir, met de daad, op de kust van Africa
lag, en de gissing van dien grooten Man verdient meer opmerkings, dan de
verzekering van veele anderen. Hy is te schrander en te verlicht, om of aan de
weezenlykheid der Reize te twyfelen, of Ophir en Tarsis in China te zoeken. Dan,
niet kundig in de byzondere richting der Passaat-winden op de kust, waar van
EUDOXUS eerst in 't voorbygaan sprak, en die laater waargenomen en afgeperkt zyn
door Dr. HALLEY, stondt hy versteld; aanmerkende dat de geheele afstand, die een
Schip, in SALOMO'S tyd, in drie jaaren afzeilde, duizend mylen bedroeg, waar toe
naauwlyks meer dan ééne maand noodig was. Hy veronderstelde daarom, dat de
rede van vertraaging gezogt moest worden in de onvolmaaktheid der Schepen, en
maakt daarop verscheide vernuftig bedagte rekeningen, waar uit hy gevolgen trekt.
Hy gist, dat de Schepen, door SALOMO gebruikt, Junken waren van de Roode-zee,
(*)
gemaakt van Papyrus, en overtrokken met Leder .
PLINIUS tekent op, dat een van deeze Junken der Roode-zee twintig dagen
besteedde op eene reis, welke een Grieksch of Romeinsch Schip in zeven dagen
(†)
(§)
zou hebben afgelegd . STRABO hadt vóór hem 't zelfde gezegd .
Deeze betreklyke traagheid of snelheid zal de zwaarig-

(*)
(†)
(§)

L'Esprit des Loix, Liv. XXI. cap. 6. p. 464.
PLINIUS. Lib. VI cap. 22.
STRABO. Lib. XV.
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heid niet oplossen. Want, indien deeze Junken , de Schepen waren na Ophir
gebruikt, op de lange reis na en uit Indie, zo zouden zy veel meer gebruikt weezen
op eene korte: nu volbragten zy die binnen een jaar, 't welk alles was wat een
Romeinsch of Grieksch Schip kon doen, derhalven was dit het geval niet. De
Schepen, door SALOMO gebezigd, waren Tyrische of Idumeesche Schepen, de beste
en snelste zeilders van dien tyd. Wie immer de hooggaande Zee, de geweldige
stroomen, en de sterke Zuidweste Winden omstreeks de Straat van Babelmandeb
gezien heeft, behoeft geen verder bewys om zich overtuigd te houden, dat geen
Schip, gemaakt van Papyrus en Leder, het een uur op deeze wateren zou kunnen
houden. De Junken, in de daad, waren ligte en handelbaare boots, gemaakt om de
naauwe Golf tusschen de Sabeers en Homeriten of Cushiten, te Azab op de Roode
Zee over te steeken, en uit Gelukkig Arabie voorraad over te voeren na de woester
Kust van Azab. Ik heb met een wenk te verstaan gegeeven, dat de naamen der
plaatzen genoegzaam uitwyzen, het groot verlies van Manschap, 't welk de
Handelaars op Sosala overkwam, eer men kennis hadt aan de Passaat-winden, en
het invoeren der Zeilen.
Ik zal nu overweegen, hoe verre de zaak bevestigd wordt door de naamen der
Plaatzen, in de taal des Lands, zo als zy dezelve behouden hebben op den
tegenwoordigen dag.
Daar zyn drie Mocha's op deeze reis vermeld, gelegen in Landen, zeer ongelyk
aan elkander, en op een merklyken afstand van den anderen gelegen. Het eerste
is in Woest Arabie, ten naasten by op de Breedte van 30 Graaden, niet verre van
het diepste van de Golf van Suez. Het tweede op de Breedte van 13 Graaden, op
een kleinen afstand van de Straat van Babelmandeb. Het derde Mocha is op de
Breedte van 3 Graaden Zuiderbreedte, naby Tarsis, op de Kust van Melinda. Mocha
betekent, in het Ethiopisch, eene Gevangenis; en wordt byzonder gegeeven aan
deeze drie plaatzen: dewyl, in ieder derzelven, een Schip gedwongen wordt zich
eenige maanden op te houden, tot dat de verandering van den Passaat-wind 't zelve
vryheid geeft om

(*)

Ik weet daar zyn strydige begrippen hier over, en de Junken kunnen verschillende geweest
zyn.
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de reis voort te zetten. Te Mocha, naby het diepste van de Golf van Suez, wordt
een Schip, 't welk Zuidwaards op na Babelmandeb den wil heeft, den ganschen
Winter opgehouden, tot dat de Zomer Passaat-wind 't zelve in vryheid stelle. Te
Mocha, in Gelukkig Arabie, komt het zelfde over aan een Schip, 't geen na Suez
moet, in de Zomermaanden: 't moge uit de Straat van Babelmandeb den koers na
Mocha neemen, door de toevallige rigting van het opperste des Golfs; maar in de
maand Mey noodzaakt de Noordweste wind 't zelve in Mocha binnen te loopen, en
daar te blyven tot in November de Zuid-Ooste wind verlossing schenke. Naa dat
men Gardefan rondgezeild is, voert de Zomer Passaat-wind, uit het Noord-Oosten,
het Schip met volle Zeilen na Sofala, wanneer de geen vasten streek houdende
wind het na de Kust van Melinda voert, en in de noodzaaklykheid brengt om de
haven van Tarsis te zoeken, waar het zes maanden in de Mocha aldaar blyft.
Weshalven de Benaaming met zeer veel nadruks gebruikt wordt ter aanduidinge
dier Plaatzen, waar de Schepen, door de verandering der Passaat-winden,
onvermydelyk worden opgehouden, en de waarheid van 't geen ik gezegd heb,
onderschraagen.
De laatste Kaap op de Kust van Abyssinie, eer men de Straat in zeilt, is Kaap
Defan, by de Portugeezen bekend onder den naam van Capo Dafui Dit heeft in
geene taal eenige betekenis; de Abyssiniers, aan wier zyde dezelve ligt, noemen
ze Kaap Defan, 't welk zo veel zegt als de Kaap der Begraafenisse. 't Was daar,
dat waarschynlyk de Ooste-wind de lyken der drenkelingen, op de reis verongelukt,
op strand dreef. Het punt van dezelfde Kust, dat uitsteekt in dezelfde Golf, voor dat
men te Babelmandeb komt, noemden de Romeinen, Promontorium Aromatum, en
de Portugeezen naderhand Capo Gardefui. Dan de naam, door de Abyssiniers en
de Zeelieden, aan de Golf gegeeven, is Kaap Gardefan, of de Kaap der
Begraafenisse.
Nog nader aan de Straat, is eene kleine Haven in het Koningryk van Adel Mote,
dat is Dood, geheeten, of hy is of zy zyn Dood. Meer Westwaards in het zelfde
Koningryk ligt Mount Felix, verkeerdlyk door de Portugeezen zo genaamd. De
Latynen noemen denzelven Elephas Mons, de Berg van den Olyphant; en de
Inboorelingen Jibbel Feel, 't welk 't zelfde bete-
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kent. De Portugeesen, die niet wisten, dat Jibbel Feel 't zelsde was als Elephas
Mons, door den klank misleid, gaven 'er den naam aan van Jibbel Felix, de Gelukkige
Berg, een naam, op welken dezelve geen aanspraak altoos heeft.
De Straat, door welke men in de Arabische Golf komt, heeten de Portugeesen
Babelmandel, 't welk geene betekenis heeft. De naam by de Inboorelingen is
(*)
Babelmandeb, de Poort der Droefenisse, en naby dezelve plaatst PTOLEMEUS eene
Stad, welke hy in 't Grieksch heet Mandaeth, 't welk my voorkomt niets anders dan
eene verbastering te weezen van Mandeb. Het Voorgebergte, 't welk de Zuidzyde
van de Straat vormt, en de Stad daar op, is Diroe, 't welk betekent de Hades of Hel,
(†)
by PTOLEMEUS , Δηϱη geheeten. Dit is ook eene overzetting van den ouden naam;
dewyl Δηρα (of Diroe,) in 't Grieksch geene betekenis heeft. Eene verzameling van
Eilanden die men in het Kanaal aantreft, naa Mocha voorbygezeild te weezen,
worden Jibbel Zekir, of de Eilanden des Gebeds, genaamd, ter gedagtenisse van
de Dooden. Verder op in de Golf, zyn Eilanden, die den naam draagen van Sebaat
Gzier, Lof zy Gode, eene benaaming, zo wij veronderstellen, daar aan gegeeven,
wegens de wederkeering van deeze gevaarlyke Scheepvaart.
De geheele Kust Noordwaards op, tot waar Gardefan zich in den Oceaan uitstrekt,
is het grondgebied van Saba, welke, van onheuglyke tyden af, de markt geweest
is van Wierook, Myrhe en Balsem. Achter Saba, op den Indischen Oceaan, ligt
Regio Cinnamomifera, waar een overvloed groeit van de Cinnamom, door de
Italiaansche Drogisten Canella geheeten.
Landwaards in by Azab, gelyk ik heb opgemerkt, zyn groote ruïnen, eenige deezer
van kleine steenen en kalk sterk aan een verbonden. Daar is, inzonderheid, een
Waterleiding, welke, in vroegeren tyde, eene groote menigte waters uit een fontein
in het gebergte voerde, 't welk zeer veel moet toegebragt hebben aan de schoonheid,
gezondheid en vermaaklykheid, van Saba. Deeze is opgehaald van groote blokken
marmer, uit het

(*)
(†)

PTOLEM. Geogr. Lib. IV. c. 7.
Ibid.
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nabuurige gebergte aangevoerd, op elkander gevoegd zonder kalk, maar
zamenverbonden met dikke krammen, of pennen van koper. Daar zyn ook veele
wellen, geen zes voeten wyd, zamengesteld uit stukken marmer in cirkeldeelen
gehouwen, en door dergelyke krammen zamengehegt. - Dit is zeer te bewonderen:
(*)
naardemaal AGATHARCIDES ons berigt, dat de Alieanen en Cassandrinen in de
Zuidelykste deelen van Arabie, (juist tegen over Azab gelegen) het Goud in zulk
een overvloed bezaten, dat zy het dubbele gewigt daar van, voor Yzer, en het
drievoudige voor Koper, en het tienvoudige voor Zilver, gaven: dat zy, in den grond
delvende, stukken Goud vonden zo dik als Olyven-steenen, en eenige veel zwaarder.
Het komt my zeldzaam voor, dat, indien het Koper zo veel in Arabie goldt, 't zelve
tot de geringste en gemeenste gebruiken kon gebezigd worden. Wat hiervan zyn
moge, de Inwoonders van het Vaste Land, en van het Schierëiland van Arabie daar
tegen over, stemmen, van welk een belydenis zy ook zyn mogen, daar in overeen,
dat dit de Koninglyke Zetel was der Koninginne van Saba, in de Gewyde
Geschiedenis beroemd van wegen haare reis na Jerusalem; dat deeze werken haar
toebehoorden, en gebouwd waren op de plaats haars verblyfs; dat al het Goud,
Zilver, en Reukwerken uit haar Koningryk Sofala kwamen, 't welk Ophir was, en van
daar zich uitstrekte tot Azab, aan de Oevers van de Roode-Zee, langs de Kust van
den Indischen Oceaan.

Berigt wegens een nieuw extract van Kina, bereid in Zuid-Amerika.
Door den Heer William Saunders, M D. en Geneesheer in
Guys-Hospital, in eenen brieve medegedeeld, aan Dr. Simmons.
(Uit the London Medical Journal.)
MYN HEER!

Overeenkomstig met uw verzoek zend ik u de volgen, de byzonderheden, betrekkelyk
tot dit nieuw Ex-

(*)

AGATH. p. 60.
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tract van den Peruviaanschen Bast, bereid in Zuid-America, en onlangs in Engeland,
uit Spanje, als een Artykel van Koophandel ingevoerd.
't Zelve is van eene zelfstandigheid tusschen de harde en zagte Extracten in onze
Winkels, van eene donkere kleur, en schoon doorschynend; 't laat zich in den mond
smelten, en heeft niets van dien brandigen smaak zo algemeen aan alle Extracten,
en 't geen de oorfpronglyke kragten zodanig verdonkert, dat ze daar door in eene
algemeene wanagting geraakt zyn. Het heeft den smaak en kleur van de beste zeer
sterke Kina. 't Laat zich in kookend water gemaklyk ontbinden, en, daarin zagtlyk
geroerd, twee Drachmen voor een Pint water neemende, wordt het water 'er mede
doortrokken; in sterkte overtreft het een Afkookzel van Kina, van een Once Kina in
een Pint water volgens de gewoone wyze gereed gemaakt.
In koud water laat dit Extract zich bezwaarlyker ontbinden.
Eén Once daar van geweekt in twee Oncen kookend water, en vermengd met
een quart van Proef-geest, in eene zagte hette, geeft een sterker Tinctuur dan die
volgens het Boek der Geneeskundige bereidzelen gemaakt wordt; het overblyfzel
weegt twee Scrupels, en is geheel smaakloos.
Dit Extract verschilt met de daad van alle andere Extracten van Kina, met welken
ik ze heb vergeleeken: en zelfs van eenige zorgvuldig toebereid van de beste Kina,
en zagtlyk uitgedampt. - In de vereeniging met kookend water gelykt het zo zeer
naar het Aftrekzel van bleeke Kina, beide in kleur en hoedanigheden, dat het verschil
niet merkbaar is: en door deeze Proeve kan het van alle andere Extracten van Kina
onderscheiden worden.
Van verscheide Drogisten Extracten neemende, om ze met dit te vergelyken,
bleeken veele duidelyk vervalscht te zyn, en te bestaan uit Extract van Gentiaan.
Geen berigt heeft men ontvangen van de wyze op welke men dit Extract in
Zuid-Amerika bereidt: wy mogen derhalven gissen dat hetzelve 't voordeel heeft
eener ontbinding in water, door de verschheid van de Plant, en dat de dikwording
of uitdamping geschiedt in de lugt, door de hette der zonne.
Allen, die dit Extract gezien hebben, erkennen de
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voortreflykheid daar van, en dat het de merkbaare hoedanigheden bezit van de
beste Kina, op de sterkste wyze bereid. Ik heb verscheide Proeven 'er mede
genomen in en buiten het Hospitaal, en bestendig bevonden, dat het alles deedt,
wat verwagt kon worden van de beste Kina, onder welk eene gedaante ook. 't Zelfde
gunstige berigt van deszelfs werking heb ik van andere Geneesheeren ontvangen.
Dit Extract ligt gemaklyk in de maag, en moet, in gevallen van grooten nood, als
in Koud-vuur, en kwaadaartige Koortzen, of Rotziekten, in heete Gewesten, wanneer
het leeven des Lyders kan afhangen van de hoeveelheid sterke Kina, in weinig
uuren ingenomen, een onbetwistbaar voordeel hebben. Een Patient kan vier Oncen
van dit Extract op één dag inneemen; eene hoeveelheid, die in kragt en uitwerking
gelyk staat met anderhalf Pond van de beste Kina.
Men heeft bevonden, dat het kragtdaadig werkt ter geneezing van de Koorts, als
een Klysteer gebruikt: ten dien einde ontbond ik een Drachma in vier Oncen water.
Deeze wyze van voorschryven is zeer geschikt voor Kinderen, en zodanige Patienten,
als zy de Kina, op welk eene wyze ook toebereid, niet in de maag kunnen houden.
Ik heb berigt, dat de hoeveelheid van dit Extract thans in dit Ryk alles is, wat men
tot dus verre in Europa vindt; en wanneer 'er geen valschheid gepleegd, of dit Extract
verbasterd worde, mogen wy hoopen en verwagten, dat hetzelve een zeer belangryk
toevoegzel zal weezen op de lyst onzer nuttige en kragtdaadige Geneesmiddelen.
De ontbinding van dit Extract, in kookend water, zal zeer gereed en gemaklyk de
plaats bekleeden van een Afkookzel, en in kosten 't zelve, zo als het doorgaans
moet vervaardigd worden, niet te boven gaan.
Ik ben, enz.
New Broadstreet, 11 Feb. 1790.
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Bedenkingen over de uitgestrektheid van het heel-al, en de
gesteldheid der lighaamen in hetzelve.
Door Dr. M. Houttuyn.
(*)

Het Vertoog, genaamd, de Bespiegelende Wysgeer over de Veelheid der Werelden ,
bragt my tot deeze Bedenkingen. De uitgestrektheid van 't Heel-Al is, inderdaad,
verbaazend groot, en de gesteldheid der Lighaamen, die zig daarin, zo eigentlyk
als schynbaar, beweegen, oppert zonderlinge denkbeelden; maar het wonderbaare
wordt dikwils op de eene of andere manier, 't zy door onoplettendheid of onkunde,
overdreeven, en het geheele Ontwerp daar door onbegrypelyk gemaakt.
Dit dagt ik, toen bladz. 365 van my gelezen werdt. De afstand der Vaste Sterren,
zo van elkander als van de Zon, is met zekerheid tot nog toe niet meetbaar geweest
voor het Menschelyk Vernuft. Derzelver afstand van de Aarde is weezentlyk iets,
doch, als men op de verbaazen de verheid der Sterren acht geeft, naauwlyks van
belang, verschillende. De Bespiegelende Wysgeer zegt, niettemin, ‘dat de Aarde,
zig rondom de Zon beweegende, in 't eene gedeelte van haaren Loopkring
(wandelkring luidt wat vreemd) 195 millioenen Mylen nader is aan de Hondstar, die
hy de naaste keurt, dan in het tegenovergestelde, en nogthans schynt de grootte
van deeze Star (zegt hy) daardoor niets het minste veranderd.’
Men kan deeze Ster, anders ook Sirius, of de helderste van den grooten Hond,
genaamd, by ons niet in haare klaarheid zien, dan geduurende den tyd, dat de
Aardkloot de Zuidelyke helft van zyne baan doorloopt: des die twee
tegenovergestelde plaatsen te zoeken zouden zyn omtrent de Nagt-Eveningen van
de Lente en Herfst, en dan is deeze Star ons bykans volstrekt even naa. Wil men
het onderscheid van den afstand neemen, van één dier plaatsen, en van den stand
tegenover de Zon, ge-

(*)

Men vindt hetzelve in 't Mengelwerk hier voor, bl. 361.
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lyk men ze in 't midden van den Winter, omtrent Nieuw Jaar, beschouwt; zo is 't
geheele verschil, op 't hoogste, niet meer dan de afstand der Zonne van den
Aardkloot, welke slegts ongevaar 20 millioenen Mylen bedraagt, wanneer men
Duitsche, of 29 millioenen, wanneer men, met DE LA LANDE, Hollandsche en Fransche
Mylen meent, van twintig in een Graad. Ik weet wel, de Wysgeer zal hier tegen
inbrengen, dat hy Engelsche Mylen meent, van zestig in een Graad; maar, behalve
dat zulks dan moest uitgedrukt zyn, komt evenwel, op verre naa, de rekening niet
uit. Het verschil, van den afstand der gemelde Ster, zou dan nog op verre naa niet
(*)
half zo groot zyn, als hy gelieft heeft te stellen .
Wat nu de grootte van die Ster betreft: wie heeft ooit de grootte der Sterren durven
bepaalen? Al het verschil, dat men tusschen dezelven met Teleskoopen waarneemt,
bestaat in helderheid. Het zyn slegts lichtende Stippen. Doch waarschynlyk bedoelt
de Wysgeer derzelver schynbaare grootte of flikkering, en dan is het zeker, dat die
Ster zig op 't helderste in den Winter, wanneer zy tegenover de Zon staat, en, ten
minste by ons, veel helderer, dan in 't Voorjaar of in de Herfst, vertoont.
Hieromtrent oppert hy, op bladz 362, ook zonderlinge denkbeelden. ‘De Vaste
Starren, zegt hy, onderscheiden zig van de Planeeten, door een grootere helderheid
en meerderen glans, en door steeds die vertooning te zien, (te maaken, wil hy
zeggen,) welke wy het flikkeren der Starren noemen.’ Maar die flikkering of tinteling
heeft niet altoos, gelyk iedereen weet, en ook geenszins in alle Sterren, plaats. En,
wat de grooter helderheid of glans betreft, waardoor zy de Planeeten overtreffen
zouden; dit raakt ook maar weinige Vaste Sterren: ja 't is ontwyfelbaar, als men
Jupiter, tegenover de Zon, met een heldere Lucht be-

(*)

Naamelyk, maar ruim tagtig millioenen Mylen, gelyk de afstand der Zonne van den Aardkloot,
door eenen zeer bekwaamen Lector Physices, in zyne Intree-Reden over het Nut der
Natuurkunde, begroot werdt, en die van SATURNUS, welke maar 250 is, op 717 millioenen
Mylen: doch ongelyk grooter is de misslag, wanneer de middellyn der Zon, die naauwlyks
honderdmaal de middellyn des Aardkloots te boven gaat, van hem gesteld wordt, die middellyn
negenhonderd-duizend maal te overtreffen.
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schouwt, dat men die Planeet oordeelen zal zelfs de Hondster in glans te overtreffen.
NEWTON immers verhaalt, dat de Nieuwe Ster, die, nu ruim twee Eeuwen geleeden,
verscheen, in January 1573 zig kleiner dan Jupiter, maar grooter dan Sirius, een
der helderste Vaste Sterren, vertoonde. Ik spreek nu van Venus niet, die, in haare
grootste klaarheid, Jupiter nog verre overtreft, en somtyds een straal op den
Aardkloot schynt te schieten; ja die by Dag somwylen zigtbaar is voor het bloote
oog, dat men nimmer van eenige Vaste Ster heeft kunnen zeggen. Maar het gebrek
van Tinteling onderscheidt, beken ik, de Planeeten van dezelven, en hieruit blykt,
dat dezelve geenszins, gelyk de Bespiegelende Wysgeer waarschynlyk stelt, kan
afhangen van beletzelen in den Dampkring, die, om dat zy zo klein schynen, haar
nu eens zigtbaar, dan onzigtbaar, zouden maaken. Even 't zelfde zou men dan van
de Planeeten moeten zeggen, die zig, voor 't bloote oog, dikwils niet minder klein
vertoonen En deeze Tinteling heeft, gelyk iedereen weet, met een zuivere heldere
Lugt het allersterkste plaats. Anders zou dezelve kunnen afgeleid worden van eene
trillende beweeging der Lugt, welke men door Teleskoopen waarneemt; daar het
zonderling is, dat die deeze Tinteling weinig vertoonen, wanneer men ze daar door
beschouwt Anderen leiden dezelve van de Straalbreekingen af, of van de verandering
(*)
van het Sterrebeeld ; maar ik denk, dat zy aan een Elektrikaal Vuur, uit de botzing
van het eigenaartig Licht der Sterren tegen dat der Zonne ontstaande, toe te schryven
zy. Immers, in die gesteldheid des Dampkrings, wanneer de Elektriciteit het sterkste
werkt, heeft deeze Tinteling het meeste plaats.
Thans komt nog verder in opmerking, hoe de Bespiegelende Wysgeer, op gemelde
bladz. 365, gezegd hadt, ‘de Star, ons de naaste en gevolgelyk de grootste in 't
voorkomen, is Sirius of de Hondstar.’ Ik zou die gevolgtrekking omkeeren, en zeggen,
‘de Star, die de meeste schynbaare grootte heeft, en daarom voor de naaste
gehouden wordt;’ want onzen Wysgeer zal zekerlyk niet onbewust zyn, dat
hieromtrent geen de

(*)

Zie de Optica of Gezigtkunde van den Hoogleeraar R. SMITH, door my uit het Engelsch vertaald,
bladz. 183, 761.
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minste zekerheid plaats heeft, en dat het zo wel zou kunnen zyn, dat het verschil
der schynbaare grootte veroorzaakt werde door een weezentlyk verschil der Sterren
in grootte, als door den verschillenden afstand, die, wanneer men hem tot in het
oneindige vermenigvuldigt, tot groote ongerymdheden aanleiding geeven zou.
Dit blykt uit het gene op 't aangehaalde volgt, naamelyk de denkbeelden van den
beroemden HUIGENS, ‘dat 'er Sterren konden zyn, wier Licht, sedert de Scheppinge
der wereld, tot ons nog niet gekomen ware.’ Deeze Sterren moesten derhalven nog
nooit gezien zyn, gelyk die in dat zogenaamd Wolkje in 't Zwaard van Orion of de
Reus, 't welk immers niet glinstrend kan zyn, wanneer het slegts een bleek flaauw
Licht heeft, en door HUIGENS, die het eerst ontdekte, aangemerkt werdt als een
witachtige Wolk; doch door anderen als een Opening in 't Firmament beschouwd
(*)
wordt; ja by zommigen den naam voert van Janua Coeli, of de Poort des Hemels .
Ik wil hier geen gevolgen uit trekken; maar zal alleenlyk opmerken, dat die afstand
der naaste of grootste Vaste Sterren by zommigen zo groot gemaakt wordt, dat,
volgens de aangenomene snelheid des Lichts, niet alleen deeze, maar zelfs alle
andere Sterren, vooral die verder aszyn van ons Zonnestelzel, tot heden nog niet
van ons gezien konden worden.
Wie staat niet verwonderd over de vreemdheid van deeze Stelling? Ondertusschen
zal ik, om dezelve te bewyzen, geenszins acht geeven op het wederom zo
goeddunkelyk geopperde van den Bespiegelenden Wysgeer: ‘men weet, dat het
Licht 10 millioenen Mylen in één minuut aflegt.’ Vooreerst, kent men die snelheid
zo volstrekt nog niet. De Waarneemingen van BRADLEY op het Verschilzigt der Vaste
Sterren in Declinatie strekken in deezen, wel is waar, tot aanmerkelyke bevestiging
van die snelheid des Lichts, welke bevoorens uit de Eclipsen der Satellieten van
Jupiter door ROEMER beslooten was; zo dat die snelheid in 't algemeen zodanig
aangenomen wordt, dat het Licht omtrent 8 Minuuten tyds besteede, om van de
Zon tot ons te komen, en

(*)

Zie 't zelve afgebeeld in gezegde Gezigtkunde, op Plaat LXXX, en beschreeven, bladz. 688.
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dan bedraagt dezelve niet boven de 2½ millioen Duitsche Mylen in één Minuut; zo
dat hier wederom stilzwygens op Engelsche Mylen zal gerekend zyn. En, wie kan
nog bovendien bewyzen, dat de snelheid des Lichts niet, naar de grootte of
vuurigheid der Lichtende Lighaamen, eenigermaate verschille?
Dan, ik moest myne zo even geopperde en gantsch ongerymd luidende Stelling
betoogen. Ik zal zulks doen uit het Werk van onzen niet minder beroemden
Hoogleeraar, wylen P. VAN MUSSCHENBROEK; in wiens Beginzelen der Natuurkunde,
zo die in 't Latyn in 't jaar 1734, als in 't Nederduitsch in 't jaar 1736, te Leiden
uitgegeven zyn, de afstand der Vaste Sterren zodanig begroot wordt, dat een
Kanonkogel denzelven in geen honderd duizend millioenen van Jaaren zou kunnen
afloopen - Een Kanonkogel, nu, vliegt in een Minuut ongevaar anderhalve Duitsche
Myl, en zou derhalven wat minder dan een millioen Duitsche Mylen in een Jaar
afleggen; zo dat dezelve, gelyk gerekend wordt, in omtrent 25 Jaaren van ons tot
de Zon zou kunnen komen. Wanneer men nu zegt: 25 Jaaren geeft 8 Minuuten, de
snelheid des Lichts, voorge nell; wat 100,000 millioenen Jaaren; zo zal de uitkomst
meer dan zestig duizend Jaaren zyn, welken het Licht noodig moest gehad hebben,
om, van de naaste Vaste Sterren zelfs, tot ons te komen, dat is ten minsten tienmaal
zo lang, als de Ouderdom des Aardkloots in 't algemeen begroot wordt.
Nog zal ik myne Stelling door eene andere Rekening bewyzen. Gezegde
Hoogleeraar stelt, dat de snelheid des Lichts 1,634,683, dat is meer dan anderhalve
millioen maalen, die van een Kanonkogel overtreffe. Des het gedagte getal van
Jaaren, dat door hem 104, 166,666,636 opgegeven wordt, deelende door het
voorgaande, zal men op weinig naa, 64,900 Jaaren hebben, voor den tyd, dien het
Licht aan zulk een verbaazenden afstand had moeten besteeden. Waaruit volgen
zou, dat men tot nog toe geene van de Vaste Sterren had kunnen zien!
Ik verwonder my dat voorheen de gedagten daar niet op gevallen zyn. Egter is
in de Natuurkundige Grondbeginzelen van dien Hoogleeraar, door zynen Tyden
Amptgenoot, nu ook wylen den Professor LULOFS, in 't Jaar 1762, zorg gedragen,
om dit stilzwygens te
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verbeteren, stellende den afstand der Vaste Sterren, met BRADLEY, slegts 400,000
maalen grooter dan die der Zonne van den Aardkloot. Dus de Rekening opmaakende,
volgens de aangenomene snelheid des Lichts, voorgemeld, zo bekomt men weinig
meer dan 6 Jaaren, voor den tyd, dien het Licht besteeden zou, om van de Hondster
tot ons te komen, of, zo men wil, ook van andere Vaste Sterren. Immers die groote
Sterrekundige heeft de Waarneemingen, uit welken hy dit besluit, gedaan op Sterren
van veel minder schynbaare grootte, die derhalve oogschynlyk veel verder afstandig
(*)
zyn van de Zonne . Dus zou dan het Licht van de grootsten of naasten, gelyk STRIUS,
op ver naa geen 6 Jaaren daar toe noodig hebben. Dit neemt alle de gezegde
ongerymdheden weg, en hier uit volgt ook, dat een Kanonkogel maar tien millioenen
Jaaren tyds behoeven zou, om de naasten der Vaste Sterren te bereiken; 't welk
byster veel verschilt van over de honderdduizend millioenen!
Niet minder wordt in 't wilde geschermd, over de gesteldheid der Lighaamen in 't
Heel-al. Sommigen stellen, dat 'er Vaste Sterren zyn, die onze Zon zo veel in grootte
overtreffen, als dezelve den Aardkloot; en dat de Hondster, by voorbeeld, of anderen,
die den meesten glans hebben, en derhalve Sterren van de eerste grootte genoemd
worden, dus wel negen honderdduizend of een millioenmaal grooter dan de Zon
(†)
zyn . Dit maaken zy daar uit op, dat dezelven, op zulk een verbaazenden afstand,
nog een zo sterk Licht verspreiden. Anderen denken, dat de Vaste Sterren onderling
wel zo ver, en misschien sommigen veel verder, van elkander staan, als de
laatstgemelden afzyn van de Zon. Dus wordt de uitgestrektheid van 't Heel-Al, boven
alle verbeelding, byna tot in 't oneindige, uitgebreid. Veelen beschouwen onze Zon
als één der Sterren, en sommigen vermoeden dat ieder Ster ook een Stelzel hebbe
van

(*)
(†)

Naamlyk op de uiterste in den Staart van den grooten Beer en de bovenste in de Kop van
den Draak.
Want zo de middellyn der Zon honderdmaal zo lang is; als die des Aardkloots, dan is haare
Lighaamelyke grootte een millioenmaal, of een millioen Aardklooten zouden slegts de Zon in
grootte evenaaren: gelyk alle Wiskonstenaars weeten.
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Planeeten en Komeeten, die 'er op een geregelde wyze om heen loopen, doch
wegens den grooten afstand voor ons onzigtbaar zyn. Dus zou ieder Ster een WERELD
uitmaaken, gelykende meer of min naar onze Wereid, dat is naar ons Zonnestelzel.
Maar weinigen zullen met den Wysgeer, bladz. 367, vaststellen, ‘dat ieder Vaste
Ster het middelpunt zy van een heerlyk Zonnestelzel, rondom 't welke Werelden
rollen, door dien Zonneglans verlicht.’ Immers welke Werelden het zyn, die om zulk
een Zonnestelzel rollen, begryp ik even zo min, als dat de Aarde één zy van duizend
duizend bollen, die, om dezelfde groote Zon, in afgeperkte baanen rollen, gelyk de
Dichter NIEUWLAND, bladz. 366, zingt; veel minder, hoe dezelven Licht kunnen
scheppen uit één en de zelfde bron.
Wil men met dat Gevoelen der Verlichtste Wysgeeren, bladz 365, van die veelheid
der Werelden naamelyk, zig vervrolyken, of zig dergelyke Denkbeelden tot een
speelpop maaken: wel aan: mids men zulks niet opdisse voor Waarheden, of als
Waarschynlykheden opdringe. Want, wat het eerste aangaat, daar is voor die
veelheid der Zonnestelzelen geen zodanige zekerheid, (noch uit Sterrekundige
Waarneemingen, noch uit Natuurkundige Grondbeginzelen,) als men heeft ten opzigt
van de beweeging des Aardkloots, als eene der Planeeten, om de Zon; ten opzigt
van derzelver weezentlyke grootte en onderlinge afstanden; ten opzigt van de zo
zonderlinge Loopbaanen der Komeeten, welke de uitgestrektheid van ons
Zonnestelzel wel tienmaal zo groot als de afstand van Saturnus maaken, enz.
En, wat de Waarschynlykheid aangaat, wil men hier, bladz. 366, met den
Bespiegelenden Wysgeer, de Wysheid van den Almagtigen in 't spel brengen, die
immers geenszins aan regelen bepaald is, en welker oogmerken ondoorgrondelyk
zyn voor 't Menschelyk Vernuft; zo moet men weeten, dat het veel te hoog is en te
vermetel, voor een Sterveling, te beredeneeren, wat Hoogstdezelve te vergeefsch
zoude geschapen hebben, of niet te vergeefsch. Wie kan begrypen, waarom zo
veel millioenen Vrugtbeginzels en Zaaden van de Dieren en Planten, die dagelyks
en jaarlyks vergaan, van den Schepper zyn voortgebragt, dan alleenlyk door te
onderstellen, dat dezelven geschapen zyn ten nutte van den Mensch? Ziet men dit
niet, by voorbeeld, zeer blyk-
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(*)

baar, in die oneindige menigte van Eijertjes in de Kuit der Visschen , van Bolletjes
in het Stuifmeel der Bloemen, van Graankorrels in het Koorn? Wie zal durven zeggen
dat dezelven, schoon 'er van duizend geen één zy die iets voortbrengt, te vergeessch
geschapen zyn?
Wat het Heel-Al betreft, de beschryving van deszelfs Scheppinge is zeer
eenvoudig. Wy vinden dat de Almagtige, op den vierden Dag, de Zon, Maan en
Sterren schiep. God wilde, ‘dat dezelven dienen zouden om Licht te geeven op der
Aarde, om scheidinge te maaken tusschen Dag en Nagt, tusschen Licht en
Duisternisse, en om te zyn tot Tekenen, tot gezette Tyden, Dagen en Jaaren.’ Dit
wil, zeer blykbaar, zeggen, dat de Sterren dienen moesten, om den schyn. baaren
Loop der gedagte Hemel-Lichten as te perken; waar toe zy van ouds tot heden ook
gebruikt zyn geweest. Van verdere oogmerken van derzelver Scheppinge vinden
wy niets, in de Schriftuur, aangetekend. En, dewyl aldaar gemeld word dat het
gantsche Menschelyk Geslagt uit Adam gesprooten zy; zo kunnen wy met geen
waarschynlykheid onderstellen, dat 'er op die andere Klootronde Lighaamen ook
Menschen zouden zyn. Men kan zig van de Planeeten, 't is waar, onder welken
Jupiter honderdmaal grooter Oppervlakte dan onze Aardkloot heeft, en, gelyk
Saturnus met verscheide Maanen is omringd, wel verbeelden, dat daar op ook
leevende Wezens, mooglyk veel verstandiger dan wy, misschien Engelen,
huishouden; doch dit alles is even zo onzeker, als die veelheid en verscheidenheid
van Werelden boven ons Planeetgestel, gantsch ten onregte,

(*)

Men kan, aangaande de verbaazende menigte der Kuitkorrelen in de Visschen der
Binnewateren, en hoe veel millioenen daar van toevallig verlooren gaan, en tot spyze van
andere Visschen strekken, buiten en behalven de genen die zig in de Kuit der gevangen
Visschen, welken men opeet, vernield bevinden; voorbeelden zien in de Uitgezogte
Verhandelingen, X. DEEL. bladz 371, enz. Als ook, ten opzigt van die in de Kuit der
Kabeljaauwen en andere Zee Visschen, in myne Natuurlyke Historie. Hoe veele Bolletjes van
het Mannelyke Stuismeel der Bloemen, die bevrugten zouden kunnen, dagelyks onnut
verstuiven, en hoe veel millioenen van millioenen Graankorrels dagelyks opgegeten worden,
is baarblykelyk.
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zigtbaar genaamd, gelyk de Bespiegelende Wysgeer, in een hoogen trap van
verrukking, bladz. 369, uitboezemt. Het zyn, inderdaad, niets dan bespiegelingen
zonder grondslag, waar in men zig, met den Engelschen Digter, bladz. 370, tot in
het oneindige kan verlustigen!

Verslag van de opregting en de vorderingen des genootschaps,
om de ontdekking der binnenste deelen van Africa voort te zetten;
behelzende een berigt van de twee Heeren door hun tot het doen
deezer ontdekkingen verkooren, Mr. Ledyard en Mr. Lucas, en van
de voornaamste hunner verrigtingen.
(Ontleend uit de Procedings ofthe Association for promoting the Discovery of the
interior Parts of Africa. Een Werk dat niet verkogt wordt; maar ten gebruike van de
Leden des Genootschap gedrukt is.)
‘De Schryvers van het beroemde Maandwerk The Monthly Review, een Afdruk van
het bovengemelde Werk in handen gekreegen hebbende, geeven in hunne
Aankundiging van het Genootschap zelve; van de Reizigers, die hun plan aanvanglyk
volvoerden; en van derzelver ontdekkingen, het volgend Verslag, 't geen wy der
Overneeminge dubbelwaardig keurden: met invoeginge van eene en andere
byzonderheid uit een ander Engelsch Tydschrift overgenomen.’
***
Elke pooging, om de grenzen der Weetenschappen uit te breiden, mag zich verzekerd
houden, om, in den tegenwoordigen tyd, aanpryzing te zullen ontmoeten. De
Wysgeerige Ontdekkingen van deezen, en de stoute Onderneemingen van anderen,
hebben de nieuwsgierigheid der Geleerden zo sterk gaande gemaakt, dat zy met
den Dichter beginnen te denken, nil mortalibus arduun est, en hoope opvatten om
ieder tak van weetenschap tot een staat van volmaaktheid gebragt te zien.
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Dewyl de zugt tot volmaaktheid de eenige weg is om 'er toe te geraaken, is het verre
van ons, dat wy het zo zichtbaar vuurig verlangen onzer Landgenooten om
naspeuringen te doen, zouden zoeken te verzwakken, dat wy ons, in tegendeel,
genoopt vinden om hun yver om der Geleerdheid en 't Menschdom dienst te doen,
aan te prikkelen, door het aasje onzer goedkeuring te voegen by het gewigt der
algemeene goedkeuring welke zy ontvangen
Zonder onderstand, kunnen byzondere Persoonen, hoe volyverig, hoe naspeurings
gezind, hoe onderneemend, geene groote ontdekkingen doen, byzonder in de
Aardryk-kunde De zodan gen die de grootste genegenheid hebben om gevaarlyke
Zee- en Landreizen te onderneemen, onbezogte Kusten en Landen aan te doen,
zandige Woe tynen door te trekken, en door te dringen tot de Terra incognita des
Aard als, zyn doorgaans arm; en 't is alleen door den bystand der Vermogenden,
dat wy hoop kunnen scheppen om onze Aardrykskunde te volmaaken. Wy pryzen
overzulks het Genootschap, van welks vorderingen wy thans een verslag geeven.
De Europeaanen weeten zeer weinig, indien iets, van de binnenste Gewesten van
Africa, en wy achten het een geluk, te ontdekken, dat een aantal geleerde en ryke
Heeren, een Genootschap hebben opgerigt, met oogmerk om die onbekende oorden
te onderzoeken.
Dit Genootschap nam een aanvang op den negenden van Zomermaand des
Jaars MDCCLXXXVIII, en bestaat, volgens eene Lyst voor dit Werk gevoegd uit 95
(*)
Leden , van welken Lord RAWDON, de Bisschop van LANDAFF, Sir JOSEPH BANKS.
Mr. BEAUFOY en Mr. STUART benoemd zyn om het Fonds te bestuuren, de
Briefwisseling te houden, en de Persoonen tot deeze Aardrykskundige Bezending
te benoemen. - Overreed van het aanbelang des Onderwerps van 't Genootschap,
lieten deeze Heeren geen tyd te leur loopen om het Plan ten uitvoer te brengen.
Twee Heeren werden hun aangepreezen, die wonder geschikt scheenen tot het
bedoelde; zy verkooren dezelve. De een was zekere Mr. LEDYARD, en de ander
zekere Mr. LUCAS.

(*)

Ieder Lid heeft ingetekend voor vyf Guinjes, elk jaar, drie jaaren lang: als dan en na dien tyd,
mag hy, een jaar voor uit des kennis geevende, zich aan het Genootschap onttrekken.
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De Leevensgeschiedenis van den eerstgenoemden is te zonderling, om door ons
niet bvzonder vermeld te worden. Mr. LEDYARD was een Americaan van geboorte,
en scheen, van zyne jeugd af, een onwederstaanbaare begeerte gekoesterd te
hebben, om kundschap op te doen van onbekende of gebrekkig ontdekte deelen
des Aardkloots. Verscheide jaaren hadt hy geleefd onder de Indiaanen in America,
zich op de kennis hunner Zeden toegelegd, en in die leerschool het middel geleerd
om de bescherming en de gunst der Wilden te winnen. - In den laagen rang van
Corporaal der Zeesoldaaten, dien hy liever aannam dan zulk een Reis niet te doen,
was hy met Capitein COOK de wereld omgevaaren. By zyne wederkomst voelde hy
een hevig verlangen, om van de Noordwest-kust, door COOK gedeeltelyk ontdekt,
tot de Oostkust te gaan, welke hem geheel bekend was, en besloot, derhalven, het
land van den stillen Oceaan, tot den Atlantischen Oceaan, door te trekken.
Zyn eerste plan, ter bereiking van dit oogmerk, was scheep te gaan aan boord
van een schip, 't welk gereed lag om een handeltocht te doen na Nootka Sound,
aan de Westkust van America; en met dit oogmerk besteedde hy tot het koopen
van Zeemans-behoeften tot de reis, het grootste gedeelte van het Geld, hem
milddaadig geschonken door zynen voornaamsten Weldoener, Sir JOSEPH BANKS.
Maar dit ontwerp mislukt zynde door de inhaaligheid van een Tollenaar, die het
Schip aangehouden en in beslag genomen hadt, om redenen, die, by geregtlyk
onderzoek, ongegrond bevonden werden, besloot hy over Land na Kamtschatka te
trekken, vanwaar de overtocht na de Westkust van America zeer kort is. Met niet
meer dan tien Guinjes in zyn zak, de geheele som die hy overgehouden hadt, stak
hy het Kanaal over na Oostende, en ging, over Deenemarken, na de Hoofdstad van
Zweeden: vanwaar hy, dewyl het Winter was, de Bothnische Golf over ys zogt over
te trekken, om dus, langs den kortsten weg, Kamtschatka te bereiken. Maar,
halverweg de Golf gekomen zynde, bevondt hy dat het water niet digt gevroozen
was, en keerde weder na Stokholm; van daar den koers Noord-waards zettende,
drong hy door den Noordpools-kring, en de Golf aan den bovenkant omgaande,
kwam hy aan de Oostzyde, te Petersburg.
Te Petersburg werd hy ras bekend als een zonderling
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Man. Zonder koussen of schoenen, en te arm om een van beiden te koopen, ontving
hy een uitnoodiging van den Portugeeschen Gezant, om by hem te komen eeten;
hy nam dezelve aan. Aan deeze uitnoodiging hadt hy het waarschynlyk te danken,
dat hy de som van twintig Guinjes kreeg, op een Wissel op Sir JOSEPH BANKS, om
welken te trekken hy beleedt geen regt te hebben; doch dien hy betuigde te gelooven,
dat de Heer BANKS, uit aanmerking van den Tocht door hem ondernomen, en dus
verre volvoerd, wel zou willen betaalen. Aan de tusschenspraak diens Gezants mag
men ook toeschryven, dat hy vryheid kreeg om eene bezending van voorraad, die
de Keizerin bevolen hadt na Yakutz af te vaardigen, ten gebruike van Mr. BILLINGS,
een Engelschman, toen beide in haaren dienst, te vergezellen.
Dus toegerust, reisde hy Oostwaards op door Siberien na Yakutz, waar hy
vriendelyk ontvangen werd door Mr. BILLINGS, dien hy zich herinnerde aan boord
van Capitein COOK gekend te hebben als Knegt van den Starrekundigen; doch thans
in dienst der Keizerinne, om haar plan van ontdekkingen in 't Noorden voort te zetten.
Van Yakutz trok hy na Oczakow, op de kust der Zee van Kamtschatka; van daar
meende hy naar dat Schiereiland over te steeken, en aan den Oostkant scheep te
gaan op een der Russische Vaartuigen, die handeldryven op de Westkust van
America; doch ontdekkende, dat de Scheepvaart door het ys geheel gestremd was,
keerde hy te rug na Yakutz, om 'er het einde van den Winter af te wagten.
In deezen toestand werd hy, in gevolge van vermoedens, tot hier toe niet
opgehelderd, of door partyschap tegen hem, waarvan geen reden gegeeven wordt,
uit naam der Keizerinne van Rusland, door twee Russische Soldaaten gevat, die
hem op een sleede plaatsten, in het holste van den Winter, door de woestynen van
Noord-Tartaryen heen voerden, en eindelyk op de grenzen van het Poolsche
Grondgebied bragten. Zy verlieten hem, met de verklaaring, dat hy, in Rusland
wederkeerende, zeker zou opgehangen worden; maar dat zy hem, als hy verkoos
na Engeland te gaan, goede reis wenschten.
In de diepste armoede gedompeld, met lappen tot klee-
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ding, blootgesteld aan alles wat zulk een gewaad op reis vergezelt, door aanhoudend
leed afgemat, en kwynende van gebrek, zonder vrienden, onbekend, en vol elenden,
bereikte hy Koningsbergen. - Hier besloot hy, in den prangensten nood nog eens
de toevlugt te neemen tot zyn ouden Weldoener; hy vondt gelukkig iemand, die hem
vyf Guinjes wilde schieten op een Wissel op den Voorzitter van de Koninglyke
Societeit.
Met deezen onderstand bereikte hy Engeland, en vervoegde zich terstond by Sir
JOSEPH BANKS, die, LEDYARDS geaartheid kennende, hem verhaalde, dat hy hem
kon aanpryzen tot een tocht ruim zo gevaarlyk als een dien hy tot nog toe gedaan
hadt, waarop hy hem de begeerte te kennen gaf van het Genootschap om de
binnenste gedeelten van Africa te ontdekken. Mr. LEDYARD antwoordde, dat hy, oor
lang, vast beslooten hadt om Africa door te trekken, zo ras hy het binnenste gedeelte
van Noord-America onderzogt hadt.
Een aanpryzingsbrief van den Heer BANKS ontvangen hebbende, vervoegde hy
(*)
zich tot den Opsteller deezet Gedenkschriften , die verklaart, dat hy, vóór den Naam
en de Booschap diens Bezoekers uit den medegebragten Brief vernomen te hebben,
zich getroffen vondt door het manlyk voorkomen, de breede borst, het open gelaad,
en het ongemeen leevendig oog. Ik sloeg een kaart van Africa voor hem open, en
een lyn trekkende van Cairo tot Sennar, en van daar Westwaards in de breedte en
de veronderstelde strekking van den Niger, verhaalde ik hem, dat dit de weg was
langs welken ik Africa, indien het mogelyk was, gaarne wilde doorreisd hebben. Hy
betuigde zich zeer gelukkig te zullen agten, indien men hem het doen dier Reize
toevertrouwde. Op myne Vraag, wanneer hy dezelve zou kunnen aanvangen? was
zyn antwoord, Morgen ogtend.
Zulk een Man, als wy Mr. LEDYARD uit deeze opgave hebben leeren kennen, was
door de natuur als gevormd tot den bedoelden Tocht, en waren wy van 't gevolg
onkundig, wy zouden het Genootschap gelukwenschen met het aa treffen van zulk
een Zendeling.
De Lotgevallen van den anderen Zendeling, Mr. LUCAS, bylange na zo zonderling
niet zynde, worden in de volgende opgave begreepen; doch dezelve is genoeg

(*)

De Heer BEAUFOY,
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om hem voor een geschikten Persoon, tot de beoogde ontdekkingen, te erkennen.
Nog een Jongeling zynde, werd Mr. LUCAS na Spanje gezonden, om te Cadix het
Koopbedryf te leeren; by zyne wederkomst hadt hy het ongeluk van genomen te
worden door een Saleeschen Roover, en kwam als een Slaaf aan het Keizerlyk Hof
van Marocco. Drie jaaren bleef hy gevangen, en in vryheid gesteld, trok hy na
Gibraltar, waar hy, op 't verzoek van den Generaal CORNWALLIS, de Bedieningen
van Vice-Consul, en Chargé de Affaires in het Ryk van Marocco aannam, en hy
hadt het genoegen, om, als Afgezant van zyn Vorst, weder te keeren, in een Ryk
waar in hy zo lang, als Slaaf, gewoond hadt.
Zestien jaaren daar doorgebragt hebbende, bezogt hy Engeland eerst weder, en
werd ras aangesteld tot Tolk der Oostersche Taalen aan het Britsche Hof; deeze
post bekleedde hy, toen hy bekend werd by het Genootschap tot naspeuringe in
Africa, en zyne bereidvaardigheid betuigde, om, met toestemming zyner Majesteit,
ten dienste des Genootschaps, alle Reizen te onderneemen, waar toe zyne kennis
van de Zeden, Gewoonten en Taal, der Arabieren hem in staat stelde.
Van twee zodanige Zendelingen in de Aardrykskunde mogt men buiten twyfel
veel onderrigtings verwagten; en schoon de oogmerken des Genootschaps nog niet
ten vollen bereikt zyn, mogen de mededeelingen welke het zelve ontvangen heeft,
aangemerkt worden van dien aart te weezen, dat ze de nieuwsgierigheid der
Aardrykskundigen opwekken, hoewel niet geheel voldoen.
Mr. LEDYARD ondernam, volgens zyn eigen verzoek, de moeilyke en gevaarlyke
taak, om van het Oosten na het Westen, op de Breedte aan den Niger
toegeschreeven, het wydste gedeelte des vasten lands van Afrika, door te trekken.
Op den dertigste van Zomermaand, des Jaars MDCCLXXXVIII, verliet hy Londen.
's Morgens vóór zyn vertrek, gaf hy aan een Vriend de hoofdsom op van de
moeilykheden op zyn voorige Reizen doorgestaan; doch met betuiging, hoe hy
daardoor niet werd afgeschrikt, om nieuwe, en onbeproefde, gevaaren te loopen.
‘Ik ben,’ sprak hy, ‘aan moeilykheden gewoon. Ik weet wat honger en naaktheid is,
in zo verre een Mensch die lyden kan. Ik weet, wat het is voedzel te krygen, als een
liefdegaaf aan een dwaas;

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

520
en heb, by wylen, my genoodzaakt gevonden, my zodanig aan te stellen, om grooter
kwaad te ontgaan. Myne ongelegenheden en rampen zyn grooter geweest, dan ik
immer erkend heb, of ooit aan eenig Mensch zal willen bekennen. Verschriklyk zyn
dusdanige dingen om te verduuren; doch zy hadden tot nog toe op my het vermogen
niet, om my van myn oogmerk te doen afzien. Blyf ik in leeven, ik zal, in den
uitgestrektsten zin, getrouwlyk myne verbintenis aan het Genootschap volbrengen;
en kom ik om, in deeze pooging, myn Eer zal beveiligd blyven: want de dood
vernietigt alle verbintenissen’
In de maand Augustus, des gemelden Jaars, bereikte hy Cairo. Van hier zondt
hy aan de Heeren Bestuurderen des Genootschaps zodanige berigten, die uitweezen,
dat hy een Reiziger was, die waarnam, juist opmerkte, en vergeleek. Aldaar deedt
hy, by de reizende Slaaven-handelaaren, en anderen, zodanige kundschap op van
de binnenste deelen van Africa, dat hy van ongeduld brandde, om dezelve te
onderzoeken. Hy schreef aan het Genootschap, dat hy zyn eerstvolgende berigten
zou zenden van Sennar, (zes honderd mylen ten Zuiden van Cairo gelegen;) maar
de dood rukte hem, in den aanvang zynes loops, te Cairo weg, en stelde de
opgevatte hoop op de vrugt zyner reize te leur.
De dood van LEDYARD, met zo veele bekwaamheden tot het doen van ontdekkingen
begaafd, en door de natuur geschikt, om zo veel moeilykheids en gevaaren door te
worstelen, mag aangemerkt worden, als een algemeen verlies. De Jufferschap, zo
wel als de Wysgeeren, zullen het beweenen; de eerstgemelden inzonderheid, als
zy leezen hoe hy het Character der Schoone Sexe opgeeft. - ‘Ik heb,’ schreef hy,
‘allerwegen opgemerkt, dat de Vrouwen, in alle Landen, beleefd, verpligtend, teder
en menschlievend zyn; dat zy altoos overhellen tot vrolykheid en vergenoegen,
schroomagtig en zedig zich aanstellen; en dat zy niet morren, gelyk de Mannen,
om eene edelmoedige daad te doen. Niet trotsch, verwaand of zich alles
aanmaatigend, zyn ze beleefd en gezellig; in 't algemeen meer voor dwaaling
blootgesteld, dan de Mannen, waren zy integendeel deugdzaamer, en gereeder tot
goede werken, dan deezen. By eene Vrouwe, 't zy eene beschaafde of wilde,
vervoegde ik my nimmer
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met de taal van welvoegelykheid en vriendschap, zonder een betaamlyk en vriendelyk
antwoord te ontvangen. Met de Mannen was het anders gesteld. - Zwervende door
de dorre vlakten van het ongastvry Deenemarken, door het eerlyk Zweeden, door
het bevroozen Lapland, het ruw en boersch Finland, het beginzelloos Rusland, en
de wyduitgestrekte Landstreeken der zwervende Tartaaren, zyn de Vrouwen
eenpaarig vriendlyk aan my geweest als ik hongerig, dorstig, koud, nat, of ziek was,
en, tot vermeerdering van deeze deugd (den naam van Goeddaadigheid zo zeer
verdienende), betoonden zy die daaden op eene zo onbedwongene en gulle wyze,
dat ik, dorstig zynde, den aangenaamsten drank dronk, en een stuk broods, met
dubbelen smaak, at.’
Wegens Egypte, zondt hy hoofdzaaklyk de volgende bescheiden. ‘Een Reiziger,
die, door juiste vergelyking, tusschen de dingen hier en in Europa, zyn berigt zou
opgeeven; die met een ziel, niet betoverd door voorgaande beschryvingen, al te
sterk, al te stout, al te eerlyk om te kunnen liegen, sprak, gelyk hy dagt, zou
ongetwyfeld aangezien worden voor een zwervenden Gek, en een Domkop. By
voorbeeld, een Engelschman, die Egypte nooit gezien hadt, vroeg my, welk soort
van Vrouwen de Egyptische Vrouwen waren? Indien ik my dan verbeeldde, door
myn antwoord, zo veel my mogelyk was, aan zyne vraag te zullen voldoen, hem
voorsloeg om te gaan zien de eerste troep Gypsies, agter een hegge in Essex, zo
veronderstel ik, dat hy dwaas genoeg zou weezen, om my voor een gek te houden.
Wanneer wy stil hielden by een Dorp, had ik voor een gewoonte, om 'er met myn
Gids in te treeden; deeze, een Musulman zynde, en een Afstammeling van
MAHOMETH, droeg een groenen tulband, en werd daarom met eerbiedenis bejegend;
en ik was van myne veiligheid verzekerd; dan, in de daad, in gewoone Turksche
kleeding, gelyk ik droeg, zou ik, zo 't my voorkwam, even veilig geweest zyn. Ik zag
onder de Inwoonders geene neiging, altoos, tot onbeleefdheden.
De Dorpen bestaan meest uit jammerhartige verzamelingen van arme hutten,
ruw zamengesteld, zonder eenigen smaak, vol vuiligheid, luizen, vliegen, en
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ongedierte; het Volk is havenloos gekleed, de kinderen loopen naakt; het gemeene
volk draagt niets, dan een hembd en een onderbroek; in huisvesting en kleeding
beide, moesten zy wyken voor alle Wilden, die ik immers zag.
Op den zes- en twintigsten van Augustus, werd ik door ROZETTI, den
Venetiaanschen Consul, ingeleid by den Aga MAHOMMED, den vertrouwden
Staatsdienaar van ISMAëL, den magtigsten der vier regeerende Beys. Hy gaf my
zyne hand te kusschen, en teffens de belofte van brieven van bescherming en
voorschryving door Turksch Nubia, als mede aan eenige Opperhoofden, diep
landwaards in. - By een volgend onderhoud, verhaalde hy my, dat ik op myne Reis
een Volk zou ontmoeten, 't welk het vermogen hadt, om zich in de gedaanten van
verscheide Dieren te hervormen. Hy vroeg my, wat ik 'er van dagt? Ik oordeelde het
niet raadzaam de onkunde, de eenvoudigheid en ligtgeloovigheid, van den Turk,
aan den dag te leggen. En zeide, dat het een gedeelte van het Character van alle
Wilde Volken uitmaakte dat zy groote Tovenaars waren; doch dat ik nimmer gehoord
hadt van zo groote, als hy my de eere gedaan hadt, om te beschryven; dus het my
zo veel te behoedzaamer op myne reis moest maaken; en dat ik, zo 't mogt gebeuren
dat ik ze aantrof, in myn brief aan hem, dien ik beloofde te zullen schryven, een
volkomener verslag van dit Volk zou geeven, dan hy tot nog ontvangen hadt. - Hy
vroeg my, hoe ik zou kunnen reizen, zonder de taal des Volks, waar ik kwam, te
kennen? Ik antwoordde hem door Woordenboeken. Ik zou hem even goed een
bladzyde uit NEWTON'S Principia hebben kunnen voorleezen. - Hy keerde weder tot
zyne fabelagtige vertellingen. Is het niet zeldzaam, dat de Egyptenaars (want ik
spreeke van de Inboorelingen zo wel als van hem, wanneer ik deeze aanmerking
maak,) tot nog toe, zich zo zeer door de toveryen laaten bedriegen? Was dit het
zelfde Volk, 't geen de Pyramiden bouwde?
Ik kan niet ontdekken, dat de Turken een beter denkbeeld hebben van onze
verstandige bekwaamheden, dan wy van de hunne vormen. Zy zeggen van ons,
dat wy een Volk zyn, die onze Zielen op het uiterste onzer vingeren draagen; hier
door aanduiden-
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de, dat wy ze steeds te werkstellen, en dienstbaar maaken tot allerlei einden, en
met vaardigheid en gemak alles verrigten, wat wy doen.
De Muzyk-Instrumenten bestaan uit een Trommel en een Fluit: welke beide zeer
gelyken na die Instrumenten in de Zuidzee, de Trommel is volmaakt gelyk aan den
Trommel op Otaheite, en heb ik meer overeenkomsten gevonden tusschen de
Egyptenaars en de Inwooners der Zuidzee-Eilanden: de Fluit is van Riet gemaakt,
en bestaat uit een kort en lang stuk zamengevoegd; het geluid heeft veel van de
Zakpyp, en is niet onbevallig. Al hun Muzyk gaat vergezeld of wordt beslooten met
handgeklap. Vreemd deedt het my, dat de Vrouwen alhier met haaren mond een
geluid maaken als dat der Kikvorschen, en dat dit Kikvorschen-muzyk altoos
geslaagen werdt op Huwelyksfeesten, en ik geloof by alle andere gelegenheden
van vrolykheid, als 'er Vrouwen tegenwoordig zyn.
Ik heb de bestmogelyke naspeuringen gedaan, zints ik hier geweest ben, wegens
den aart des Lands, 't welk ik zal doortrekken, van Sennar, Darfoor, Wangara, Nubia,
Abyssinia, van andere genoemde, en my, by naame, onbekende Gewesten. Ik zou
het my een geluk gerekend hebben, als ik u een beter berigt hadt kunnen geeven
van deeze plaatzen, dan ik tot nog toe in staat ben te doen. 't Zal u in Engeland zeer
zonderling voorkomen, dat wy in Egypte zo onkundig zyn van de Landen, die 's
jaarlyks bezogt worden; de Egyptenaars weeten zo weinig van de Aardrykskunde,
als de Franschen over 't algemeen, en nogthans zingen, dansen en arbeiden zy,
gelyk deezen, zonder dat.’
('t Vervolg by de naaste gelegenheid.)

Berigt eener reize na Mont-Rose.
Door den Hoogleeraar De Saussure.
(Journal de Physique.)
‘Volgden onze Leezers den Hoogleeraar DE SAUSSURE, toen hy den hoogsten Bergtop
in Europa,
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(*)

Mont-Blanc, beklom, en zyne daar gedaane Waarneemingen mededeelde , zy
zullen dien onvermoeiden Natuuronderzoeker gaarne met hunne gedagten
vergezellen, en diens belangryke navorschingen, aan een anderen kant van het
Alpische Gebergte gedaan, met genoegen, zo wy niet twyfelen, ontvangen. Wy
hebben 'er zoo veel nieuws en weetenswaardigs in gevonden, dat wy ons haasten
om 't zelve hun onder 't oog te brengen. De breedvoerigheid van het Stuk zal ons
noodzaaken, op bekwaame Afdeelingen, af te breeken.
***

Inleiding.
Mont-Rose (Monte-Rosa) ziet heen over de Zuidkant van de Bergketen der Alpen,
gelyk Mont-Blanc over den Noordkant van dit beroemd Gebergte. Van Mont-Rose's
top beschouwt men alle de vlakten van Piemont en Lombardyen, van Turin, van
Padua, van Milaan, en zelfs veel verder dan Milaan. Deeze Berg is door geen
(†)
Natuurkundigen beschreeven . Dezelve

(*)
(†)

Zie onze Nieuwe Algem. Vaderl. Letteroeff. III Deels, 2de Stuk, bl. 115 en 219.
De Heer BARTOLOZZI, een geleerd Natuurkundige van Florence, door my aangetoogen in
myne Voyages, Vol. II, §. 6. 853. 874. en 903, heeft my, tien jaaren geleden, gezegd, dat hy
aan den voet deezes Bergs zich onthouden hadt, om denzelven waar te neemen; doch hy
heeft my zyne Waarneemingen niet megedeeld, en ze zyn niet in 't licht gegeeven. De
Schryvers, die over het Alpische Gebergte geschreeven hebken, verleenen ons van Mont-Rosa
geen voldoenend berigt. SIMLER, ALTMANN, WALSER, FASI en de Dictionaire de la Suisse,
noemen deezen Berg niet. SCHEUCHZER, 't is waar, noemt denzelven in zyne Itinera Alpina,
p. 290 en 303; dan, het is om te vermelden wat SIMLER gezegd heeft van Mont-Cervin, een
geheel anderen Berg, gelyk het vervolg deezer Reize zal uitwyzen. GRUNER, eindelyk,
onderscheidt Mont-Rose wel van Mont-Servin, Tom. I. p. 229; doch zegt 'er niets anders van,
dan dat die Berg Valais afscheidt van Val-Seria, en dit zelfs is niet ten vollen naauwkeurig.
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trok derhalven myne nieuwsgierigheid ten sterksten. Naa Mont Blanc en de streeken
rondsom dien Berg, met zo veel opmerkings beklommen en doortrokken te hebben,
oordeelde ik het van aanbelang een Berg te bezoeken, die, naast Mont-Blanc, de
hoogste is der Alpen.
De Graaf DE MOROZZO, dien ik en myn Zoon, in den Jaare MDCCLXXVII, het
genoegen hadden te Turin te spreeken, versterkte my in het voorneemen om de
reis na deezen Berg te onderneemen; hy wees my het Dorp Macugnaga aan, als
digtst aan den voet geleegen, en gaf my den weg derwaards op. Hy hadt dien bereisd
toen hy de Goud-mynen daar omstreeks ging bezigtigen: en betuigde te gelooven,
dat men, de Ysvlakte boven Macugnaga gelegen, en waar van hy het benedenste
gedeelte bezogt hadt, overklimmende, den top van Mont-Rose zou kunnen
beklimmen.

Reis van Geneve na Domo d'Ossola; Overtocht van Simplon.
Met deeze kundigheden voorzien, en door deeze hoop bezield, verliet ik, met myn
Zoon, op den vystienden van July MDCCLXXXIX, Geneve, en namen onze nagtrust
te Lausanne. Wy hielden ons een halven dag op in die Stad, om het Kabinet van
Delfstoffen des Barons van ERLACH, Opperbaljuw van Lausanne, te bezigtigen. Ik
hadt het reeds eenmaal gezien; doch herzag 't zelve met nieuw genoegen; het
behelst niet alleen eene schoone verzameling der Mineraalen van Saxen en andere
Landen; maar, 't geen veel zeldzaamer en veel kostbaarder is, de volkomenste
verzameling welke bestaat van de Mineraalen in Zwitzerland, en inzonderheid van
gecristaliseerde Veldspath's Schorls, en Tournaleinen van Saint Gothard.
Den zelfden dag kwamen wy te Vevay, en 's anderen daags, den zeventienden,
te Martigny. Te deezer plaatze had ik bestemd, dat MARIE CONTET, CACHAT IE GEANT
en SAINT JEAN DE CHAMOUNI, die ons de Muilezels, noodig tot deezen tocht, zouden
(*)
leveren .

(*)

Ik oordeel deeze gelegenheid te moeten aangrypen, om het gevaar te doen zien van eene
soort van mode, welke men thans begint in te voeren. Door het overdryven van nieuwe
beginzelen van opvoeding, of om een vertoon van eenvoudigheid te maaken, doen Ouders,
zeker wel in staat om de kosten te paard of op muilezels goed te betaalen, jonge lieden, van
eene zwakke gesteltenisse, en van jaaten, waar in de groei de, lichaams alle overmaat van
arbeid gevaarlyk maakt, de bergen van Zwitzerland te voet doorreizen. Ik heb, op het gebergte,
eenige dier slachtoffers van dit nieuwe stelzel aangetroffen, die myn medelyden opwekten.
Ik heb zelfs te Meyzingen een jong Duitsch Heer gezien, in een zeer droeven staat, en die
eenige dagen daar naa stierf aan eene ontsteeking en verval van kragten; en, onbegrypelyke
tegenstrydigheid! dezelfde Heer, die zyn nog jonger Zoon aan dit gevaar blootsielde, zou
zeker een Hond os Paard, nog niet tot jaaren gekomen zynde, geene hooggaande vermoeienis
afgevergd hebben.
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Onze Werktuigen gaven bykans den last aan twee draagmuilezels. Een glazenbol,
van een voet diameter, geslooten in een welgemaakte en gevoerde kas, een groote
balans om deeze glazen bol op onderscheidene hoogten te weegen, een tent,
geschikt, om, gedekt, die werking op onbewoonde plaatzen te verrigten, een
Spherische Slinger, met een roede van zes voeten, en de noodige toestel om de
(*)
langte der slingermgen as te meeten ; drie barometers, twee kompassen, het
benoodigde om een middaglyn te trekken, en verscheide andere werktuigen, ter
waarneeminge. Ten onzen eigen gebruike, voerden wy met ons een tweede tent,
twee kleine bedden, en kleederen, deeze dun voor de heete lugt in de Zuidlyke
Valeiën, geene zwaar tegen de koude voor het Ysgewest, op hooge bergtoppen.
Wy hadden dus drie draag-muilëzels, en drie gezadelde, een voor my, een voor
myn Zoon, en een voor myn Lyfknegt Onze braave Chamouniards, gewoon ons
behulpzaam te weezen, en onze togtgenooten, waren ons hoogst nuttig, zo, om
ons de proeven te helpen neemen, als, om onze belaadene muilëzels te geleiden
op de ongemaklyke en ongebaande wegen, welke wy moesten doortrekken.
Van Martigny kwamen wy te Sterre, en van Sterre te Viege. Wy zouden den
zelfden dag Brieg bereikt hebben, als wy geen tyd verlooren hadden in het
overtrekken van den Waterval van Millgrabe. Die in de Rhone stort, niet verre van
de Stad Louesche. Deeze

(*)

Deeze bol en slinger waren geschikt om Proeven te doen over de digtheid der Lugt, door myn
Zoon op deeze Reze gedaan, en medegedeeld in het Journal de Physique, van February
deezes Jaars 1790.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

527
(*)

Waterval is van die soort, als waar van ik elders gesprooken heb , die slegts eenige
uuren aanhouden; maar d e , in dat korte tydsbestek, met de grootste hevigheid
stroomen, en schriklyke verwoestingen aanrigten. Deeze hadt den weg opgedolven,
den grond tot eene verbaazende diepte uitgehold, en de oevers bedekt met eene
groote menigte geelagtige aarde. Alle deeze vernielingen waren voorgevallen den
voorgaanden avond, en 't was, ten tyde onzes overtochts, bykans droog. Een
vierendeeluurs naa denzelven overgetoogen te zyn, ziet men, zich ter rechterhand
of ten zuiden afwendende, in de keten bergen die een Valei van een verbaazenden
omtrek omringt, zeer hooge bergtoppen, wier kaale, en door den regen uitgegroefde,
zyden van dezelfde kleur zyn, als de modder, door den waterval medegevoerd: het
valt gereed te bevatten, dat de wateren, hier verzameld, een verschriklyken Waterval
moeten veroorzaaken.
In twee uuren kwamen wy van Viege te Brieg, of Brigue, de hoofdstad eener
(†)
Streeke van dien naam. 't Is in deeze Stad, dat men den Berg Simplon begint op
te klimmen. Ik zal eene korte beschryving geeven van deezen overtocht der Alpen,
die, schoon veel gedaan, egter nog eene beschryving ontbreekt.
Van Brieg komt men, in drie en een vierde uur, te Tavernettes, een klein Vlek,
(‡)
815 Roeden boven het waterpas der Zee . Hier kan men eenige verversingen

(*)
(†)

(‡)

Voyages de SAUSSURE. Vol. I. §. 485.
De Duitschers noemen deezen Berg Simpelin, de Italiaanen Simpione, de Franschen spreeken
het Simplon uit, en zo moet men schryven, en niet Samt-Plomb: want 'er is geen Heilig die
Plomb heet.
Ik heb alle de hoogten, welke op deeze Reize voorkomen, berekend op de wyze van den
Heer TREMBLEY, en vergeleeken met de daar aan beantwoordende Waarneemingen, welke
de Heer SENNEBIER de goedheid gehad heeft, met veel moeite, te Geneve te doen. Ik heb,
vervolgens, by elk deezer hoogten, 206 Roeden, (of netter, 205, 8) gevoegd, de hoogte van
des Heeren SENNEBIER'S Kamer boven 't oppervlak der Zee. Weshalven men, zonder dat ik
noodig zal hebben dit te herhaalen, alle de Hoogten, door my in dit Berigt vermeld, verstaan
moet, als boven 't waterpas der Zee.
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neemen, eer men den top van Simplon, een kleine myl boven Tavernettes gelegen,
gaat bekhmmen. De hoogte van deezen Bergtop is 1029 Roeden. Van daar daalt
men, in twee uuren en een vierde, na het Dorp van Simplon (Simpelen-dors) ter
hoogte van 759 Roeden; wy bleeven daar in een zeer goeden herberg by den
Capitein TEYLER. Van dit Dorp daalt men, in twee en een half uur, af tot Gontz, het
eerste Dorp aan de zyde van Italie; maar egter tot Duitschland en onder Vallais
behoorende. Nog twee en een half uur brengen u te Dovedro, de eerste Italiaansche
plaats, niet hooger dan 297 Roeden gelegen.
Deeze overtocht is, myns bedunkens, een der merkwaardigste van de Alpen.
Dezelve levert schoonheden op, van den meest tegen elkander overgestelden aart.
Aan de zyde van Zwitzerland, reist men door de schoonste bosschen, onder den
verkwiklyksten lommer, bevogtigd niet door Watervallen, maar door zagtvlietende
en heldere beekjes. De zyde van Italie vertoont, in tegendeel, de scherpgepuntste
en verschriklykste rotzen, gelyk aan verbaazende loodrecht opgaande muuren; en
zo naby elkander, dat men ziet hoe een brok Granit, af gerold van een bergtop,
tusschen de zyde der valeie hangt, en ter brugge dient, om van den eenen berg op
den anderen te komen. Verderop stort zich een Waterval in eene diepte, met zulk
een geweld, dat de stukkengestoote druppels, door de lugt, die 'er zich van ontlast,
opgenomen, met vaart na boven klimmen, gelyk de damp van een grooten ketel,
door de zonnestraalen gekleurd worden, en een mengzel van vlam en rook senynen:
dan, men moet een hoofd hebben, 't welk van geen duizelen weet, zullen die
vertooningen een vermaak opleveren, door geen vrees gestoord; want de weg, of
liever het voetpad, loopt dikwyls geheel over een allerschriklykste diepte, en heeft
niet meer dan vier voeten breedte, zonder eenige borstweering. Op veele plaatzen
is dezelve door de rots heen gehouwen: zelfs is 'er eene plaats waar de rots, aan
den kant eener scherpte, doorgaat is, en zich vertoont als een ring, in de lugt
opgehangen, en de Reiziger, die dezelve voor de eerste keer ziet, kan zich niet
verbeelden, dat hy, te paard, door deeze ring zal gaan. Deeze weg loopt na het
Meir Majeur, en wordt zeer veel gebruikt, om, op muilëzels, graanen en wynen te
vervoeren: en de-
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wyl het daarenboven de postweg is van Milaan, wordt dezelve zeer wel onderhouden.
Ondertusschen valt het zeer bezwaarlyk, gerust te blyven zitten op den muilezel,
als men op die enge plaatzen komt, die zo hoog zyn, en geplaveid met granit, glad
door het veelvuldig betreeden: en de voorzigtigheid raadt te voet te gaan, boven al,
by het afdaalen; maar, welk een smaak men ook moge vinden in deeze woeste
schoonheden, men bekomt 'er van, en smaakt een waar genoegen, als men, uit die
engten komende, een ruimer landtooneel ziet opengaan by Dovedro. Daar
verwyderen zich de bergen aan den oostkant, en vormen een wyden omtrek, 't geen
een halfrond van dorpen, wyngaarden, kastanjeboomen, behelst; een bevallig
mengzel van heerlyk groen, en aartige Gebouwen.
De zyde van Simplon, die na Zwitzerland ziet, verschilt zeer, zo in natuur als in
voorkomen, van die na Italie ziet. Boven Brieg en tot Tavernettes toe, is de Berg
een kalkagtige rots, meer of min vermengd met Mica, welker beddingen byna overal
een rechtstandige, of bykans rechtstandige, rigting hebben; maar, van Tavernettes
tot aan Dovedro, zyn het altoos of gewoone rotzen, bestaande uit quartz en mica
of geäderde granit, en de beddingen dier rotzen en dier graniten zyn alle, of bykans
alle, horizontaal, of hellen ten meesten dertig of veertig graaden over.
Nogthans doet 'er, wat de natuur deezer rotzen betreft, zich eene groote
uitzondering op: een vierde myl beneden het Dorp Simplon, ziet men in de rots, die
den weg aan de noordzyde uitmaakt, een bank van witten kalksteen, verward
gecristaliseerd, en bygevolge van de soort van Marmers, die men Salins noemt.
Deeze bedding heeft de dikte van zes voeten, en sinaldeelt zichzelve in laagen van
zeven of acht liniën dik, groen geverfd op de oppervlakte, door eene stoffe, die
tusschen de laagen schvnt ingezypeld. Deeze bank loopt bykans horizontaal; dan
zy heft zich eenigzins na 't zuidoostwaards op; en van dien kant volgt men dezelve
met de oogen op een vry grooten afstand; steeds dezelfde dikte en 't zelfde vertoon
behoudende. Deeze kalkagtige bedding is beslooten tusschen beddingen eveneens
gelegen van een rots, zamengesteld uit quartz, mica, of talk. Ik heb daar, tusschen
die twee soorten van steenen, geen overgang kunnen onderscheiden.
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Wanneer men de rots, uit quartz en mica zamengesteld, aanmerkt als een
oorspronglyke rots, zal men ook dat Marmer voor oorspronglyken kalksteen moeten
houden; naardemaal het vast gaat, dat dezelve geformeerd is vóór de rots van
(*)
quartz, daar op rustende .
Naar den Simplon overgetogen te zyn, namen wy het middagmaal in het
vermaaklyk Dorp Dovedro, en wy sliepen te Domo d'Ossola. Deeze laatstgemelde
plaats ligt slegts drie mylen van Dovedro af; doch wy werden overvallen door den
nagt, en verdwaalden; onze muilezels hadden groote moeite om heen te komen
door den modder, naagelaaten door het overstroomen eens Watervals, en wy
bereikten de plaats onzer ruste niet, voor laat in den nagt.
Domo d'Ossola, eene kleine Stad, door tweeduizend zielen bewoond, ligt niet
hooger dan 157 Roeden, 36 minder dan het Meir van Geneve. Het is de Hoofdstad
van l'Olossa, een klein bergagtig Landschap, eertyds tot het Hertogdom Milaan
behoorende, maar, zints het Verdrag van Worms, van 't Jaar MDCCXLIII, in 't bezit
des Konings van Sardinie.
(Het Vervolg hier na.)

(*)

De kalksteenen van een tweeden rang, of die gevormd zyn naa de omwenteling, in gevolge
van welke de Zeeen bevolkt zyn geworden met visschen en schulpen, vertoonen bykans
overal overblyfzels van de rotzen, die by deeze omwenteling stukken gebrooken zyn. 't Zyn
die overblyszels, voorkomende tusschen de beddingen van onze oorspronglyke rotzen, en
die van steenen van den tweeden rang, welke de overgangen vormen, die ik veelmaalen, en
byzonder aan den voet van den Berg Buet, heb waargenomen. De oorspronglyke kalksteenen,
in tegendeel, of die bestaan hebben vóór deeze omwenteling, vertoonen geen overgang; of
't zyn overgangen van een geheel anderen aart. Deeze onderscheiding, welke ik voor nieuw
agt, schynt my gewigtig voor de Beschouwing des Aardkloots.
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Korte aanwyzing van de herkomst der wapentekenen en
wapenschilden.
(Uit het Engelsch.)
Daar thans, in een nabuurig Ryk, de Wapentekens en Wapenschilden zyn afgeschaft,
zal het niet te onpas weezen, met een kort woord, derzelver Herkomst aan te wyzen.
Wy troffen 'er een beknopt berigt van, uit het Engelsch, aan, 't welk wy onzen
Leezeren hier mededeelen.
Het woord Herald wordt, volgens 't gevoelen der Oudheidkundigen, zamengesteld
uit Heer, in 't Duitsch een Leger betekenende, en Ald een Dienstknegt: dewyl een
Herald voornaamlyk in het Leger diende. Hy droeg ook den naam van Kampvegter
des Legers, als zynde de Officier, bestemd om den Oorlog te verklaaren of den
Vrede uit te roepen. De Oordeelkundigen willen, dat STENTOR, by HOMER S, de Herald
der Grieken was, en dat de Romeinen aan zodanige Officieren den naam van
Feciales gaven: maar het gebruik van Wapen-kleederen, als onderscheidende
kenmerken van Eer, aan den eersten verkryger verleend, en afdaalende op diens
Ersgenaamen, denken wy niet dat niet de gewoonten der Grieken of Romeinen kan
worden afgeleid. De vroegste oorsprong van dat gebruik is te zoeken in de Zeden
onzer Saxische Voorouderen. - Wy leeren uit TACITUS, in zyn Boeksken over de
Zeden der Germanen, ‘dat de Opperhoofden de Schilden met zeer uitgeleeze verwen
onderscheidden.’ Op deeze plaats merkt CLUVERIUS aan, dat deeze cieraaden in 't
eerst de Dapperheid des Oorlogshelds, en naderhand zyn Adeldom, betekenden.
De Schilden van gemeene Soldaaten waren met een enkele kleur bestreeken, terwyl
die der heldhaftige Opperhoofden met beeldtenissen van Dieren beschilderd waren.
In vervolg van tyd gaven de oorlogzugtige Krygsoversten, aan hunne Gunstelingen,
in het veld verlof, om, op hunne Schilden, een gedeelte der cieraaden te draagen,
den Prins toebehoorende.
Deeze cieraaden waren, nogthans, niet erflyk zy bleeven langen tyd tot den
Persoon bepaald. In de Eeuwen der Ridderschappe, werden Wapentekens door
den Prins gegeeven, en erflyk verklaard. Het waren merktekens, van Waardigheid
en Eere zamengesteld, volgens de verbeelding der Menschen uit zekere kleuren
en figuuren; en werden, door den Vorst gegeeven zynde, op de Banieren, de Schilden
en de Kleederen, gedraagen.
De Oude Ridders, in de dagen der Ridderschappe, waren
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gewoon, zekere Merktekens van onderscheiding aan te neemen (meest altoos de
gunstbewyzen hunner Zielsvoogdessen,) op hunne Wapenrusting, hunne Schilden,
en Helmetten: waar mede zy in de Ren- en Steekspelen verscheenen. Daar nu
deeze Wapentekenen algemeen werden, was het niet te verwonderen, dat byzondere
Wapenschilden door den Vorst vergund wierden met de Eertytels, die hy aan zyne
Edelen, zyne dappere Legerhoofden en Gunstelingen, gaf.
SPELMAN zegt, dat de Saxen, de Deenen en Normannen de Wapenschilden, uit
de Noordlykste deelen van Europa, in Engeland overbragten. De Krygslieden, die,
by zwermen uit deezen korf, om 't Noorden kwamen, voerden dezelfde wyze van
onderscheiding in, over geheel Europa; en schoon de zinnebeeldige Figuuren, in
den beginne, willekeurig waren, werden zy, met het verloop van jaaren, erflyke
Tekens van Adel, en de onderscheidende Eertekens der Familien.
De Hoogleeraar BEATTIE merkt in zyne, om veele redenen dubbel leezenswaardige,
Verhandeling over de Fabelen en Romans, op, dat zy, die zich, by uitsteekenheid,
in de Kruisvaarten ter vermeestering van 't Heilig Land gekweeten hadden, hunne
verrigtingen aanduidden door eenig zinebeeldig Teken, op hun Schild gegraveerd
of getekend; en zommigen houden dit voor den Oorsprong der Wapentekenen, die,
schoon ze thans voor Geld kunnen gekogt worden, oudtyds alleen door Dapperheid
te verkrygen waren. De verdeedigende Wapenrusting, toen in gebruik, was van
eene byzondere soort, en geheel verschillende van die der Grieken en Romeinen.
De Leenbaron bedekte zyn geheele Lichaam met Staal of Koper, en de Helm was
derwyze gemaakt, dat dezelve, des noods, het geheele aangezigt, uitgenomen de
oogen, bedekte, zo dat hy niet kon onderkend worden, dan door 't geen op zyn
Schild stondt, of het Maakzel en de kleur zyner Wapenrusting. Hier door werden de
Krygshelden, van dien tyd, dikwyls onderscheiden. EDUARD de Zwarte Prins, een
naam zeer bekend in de Engelsche geschiedenis, werd dus bygenaamd, uit hoofde
van de kleur zyner Wapenrusting, welke nog in den Tower te Londen bewaard wordt.
- Dan, voegt hy 'er by, het gevoelen, dat de Tekens, die de Kruisvaarder op zyn
Schild vertoonde, ten oorsprong strekten van de Wapentekenen, kan alleen waarheid
weezen van zodanige Tekens, als met het Stelzel der hedendaagsche Wapenkunde
overeenkomen. Want Tekens op de Schilden zyn veel ouder, blykens het Schild
van HERCULES, by HESIODUS, dat van ACHILLES, by HOMERUS, en die der Zeven
Thebaansche Opperhoofden, by ESCHYLUS, beschreeven. Eenigen verbeelden zich,
dat ze van nog hooger Oudheid zyn, en bekend waren aan NOACH, ABRAHAM en
JACOB; als mede dat de
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(*)

Twaalf Stammen van Israel zich onderscheidden door byzondere Veldtekenen .

Geheimhouding en stilzwygenheid, door voorbeelden opgehelderd.
(Uit het Engelsch.)
De Ouden hadden een hoog gevoelen over de Geheimhouding en de Stilzwygenheid:
en met reden, dewyl de schennis daarvan dikwyls de jammerlykste gevolgen naa
zich sleept.
ULYSSES, Koning van Ithaca, een der Prinsen, met AGAMEMNON tegen Troye in
verbintenis, was zo zeer door veelvuldige ondervinding van het nut der
Stilzwygenheid overtuigd, dat hy, onder de veelvuldige schoone lessen aan den
jongen TELEMACHUS gegeeven, daar op byzonder stil staat. 't Was een vaste stelregel
van deezen loozen Griek, dat een Man, die zyne gedagten en oogmerken voor
anderen niet wist te bedekken, onbekwaam was, om op zyn geliefd Eiland eenig
bewind te voeren.
ARISTOTELES, gevraagd wat hy het bezwaarlykst om te verkrygen oordeelde?
antwoordde: Stilzwygenheid! SALOMO keurt, gelyk ULYSSES, den Man, die zyne
eigene Geheimen niet bewaaren kan, onwaardig om te regeeren, en verzekert, dat
hy, die 't heimlyke openbaart, een Verraader, doch die het bewaart, een getrouw
Vriend is.
Men zou natuurlyk verwagten, dat, in ontwerpen van aangelegenheid, wanneer
de Geheimhouding noodzaaklyk is, dezelve althans in agt genomen zou worden:
als, by voorbeeld, in Zamenzweeringen; en nogthans vinden wy, dit, 't zy door haast,
vergissing, of onbedagtzaamheid, geen een van tien, zonder ontdekt te worden, tot
stand komen. 't is een goede Stelregel: Servetur ad imum qualis ab initio. Indien
men de helft der voorzigtigheid, welke men in den aanvang gebruikt, in de volvoering
behieldt, de uitslag zou zo dikwyls niet seiten.
De Geschiedenis aller Volken wyst uit, dat de Zamenspanners, 't zy in eene goede,
't zy in eene kwaade, zaal, voor ontdekking vreezen, wanneer 'er geen grond voor
is, en door iets te lang uit te stellen, door het aan veelen toe te vertrouwen, enz.
zich een slegten uitslag berokkenen, hoe goed ook het begin moge geweest hebben:
maar veronderstellende, dat 'er geen van alle die toevalligheden gebeure, en alles
op een gunstigen voet voortgaat, heeft nogthans de ervaatenis geleerd,

(*)

Zie de Wysgeerige, Oordeel- en Zedekundige Verhandelingen, door J. BEATTIE. II Deel. bl.
49, enz.
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dat eene onbedagte uitdrukking, geuit in de vervoering van een schynbaar gelukken
des aanslags, ten verderve strekt van hem, van wiens lippen het geheim uitlekte.
Wy leezen, in het Leeven van NERO, dien Geessel van Rome, van veele
Zamenzweeringen tegen dien Dwingeland, en nogthans slaagde geen deezer, door
gebrek aan Geheimhouding: want ik reken den Opstand onder GALBA voor geene
Zamenzweering, dit was een openbaar bedryf. Een onder alle die Zamenzweeringen
was aangelegd door weinigen, en onder deezen bevonden zich Raadsheeren. Zy
hadden de volvoering toevertrouwd aan één enkel Man, die stout en onverschrokken
was; en de zaak met zulk eene heimlykheid behandelde, dat alles een gunstigen
uitslag aan hunnen toeleg beloofde. Dan, hun Uitvoerder, op de Markt wandelende,
zag een vermengden hoop Volks; onder denzelven een Man, in ketenen geklonken,
die, den Dwingeland beledigd hebbende, na de gevangenis geleid werd. Getroffen
met medelyden op dat gezigt, volgde hy, beaagtloos, op, de gevolgen der
inboezemingen van dat oogenblik, stapte na den Gevangenen toe, en flu sterde
hem in 't oor: ‘Zoek de strafoefening tot morgen te verwylen: want als gy dan leeft,
zal NERO u nimmer ter dood brengen.’ De Gevangene vermoedde hier op wat 'er
gaande was, en werd te raade om voor zyne eigene veiligheid te zorgen.
Diensvolgens verzogt hy, den Keizer te mogen zien, verhaalde dien het gebeurde,
en wat hy vermoedde. De Ontdekker werd terstond opgezogt, gevat, en beleed,
gepynigd zynde, alles. Dus bleef NERO voor dien tyd benouden. - Op een anderen
tyd spande PISO, een aanzienlyk en opregt Man, tegen zyn Meester zamen, en hadt
veelen der voornaamsten in de Stad op zyne zyde; maar een der Verbondelingen
alles verhaald hebbende aan EPICHARIS, eene Vrouwe, ontdekte deeze den toeleg
aan VOLUSCIUS, een Gemeensman; hoopende dien tot Medepligtigen te maaken.
Hy egter oordeelde het beter, voor zich eene zekere belooning te verkrygen, dan
dat Rome vry zou worden, en ontdekte aan NERO 't geheele geheim. EPICHARIS werd
twee keeren gepynigd; maar alle vergoeding, die zy met mogelykheid kon geeven,
willende toebrengen, lochende zy alles, en, in de gevangenis opgeslooten zynde,
verhing zy zich aan haar halsdoek, anderen, egter, bekennende, wat men uit haar
met hadt kunnen haalen, werden met den dood gestraft. - PLINIUS gewaagt van
zekeren ANAXARCHUS, die, gevat zynde, liever dan het geheim te ontdekken, zyn
halve Tong asbeet, en den Dwingeland in 't aangezigt spoog
Maar, dewyl Geheimhouding in onze eigene zaak noodig is voor ons zelfbelang,
verdient dezelve zo veel lofs niet, als wel wanneer dezelve anderen betreft: en
wanneer de Stilzwy-
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genheid uit geen ander beginzel voortkomt, dan dat van Trouwe en Eerlykheid, is
dezelve allerlofwaardigst. De Dienstbode, die, hoe zeer gedrongen, weigert zyn
Meester te verraaden, is zo beminnenswaardig als zeldzaam. Zulke Dienstboden
hadt PLANCUS, die, toen de vyanden huns Meesters zogten te weeten te komen,
waar deeze zich verborgen hadt, het moedig weigerden; liever verkiezende de
zwaarste straffen te ondergaan, de veiligheid huns Meesters was 'er het gevolg van.
De Ouden hadden zulk een diepen eerbied voor de Geheimhouding en de
Stilzwygenheid, dat ze Altaaren en Tempels ter eere daar van oprigtten. OVIDIUS,
spreekende van de Offerande, aan de Godinne der Stilzwygenheid toegebragt,
gewaagt van een oude Praatmoer, zo snapagtig van tong, dat zy, aan de
Stilzwygenheid offerende, te midden van den eerdienst, dezelve niet wist te
beteugelen. Zy werd niet verhoord.

Zedelyke bedenkingen.
Er is niets zo verderflyk op den aardbodem, dan de vervolgzugt; het zy dezelve
ontsta uit verschillen in den Godsdienst; het zy dezelve haren grond hebben in
Staatsbelangen. - De Vervolgzugt sineed veelal de ketenen voor de Onschuld, en
de stroppen voor de Onnozelheid. - Zy verbittert den mensch tegen zyne
natuurgenooten; en dorst naar menschenbloed. - Zy ontvolkt den Staat, verderft
een Gemenebest, en heeft meer menschen in Europa verslonden, dan de pest.
PHILIPPUS DE IIde verloor, door de Vervolgzugt, een schoon Land, LODEWYK DE
XIVde, zyne beste en gegoedste Onderdanen. - Andere Landen, en wy Hollanders
voornamelyk, deeden ons voordeel met des Konings dwalingen, en de dwaasheid
van Vrankryks ongelukkige Staatkunde. Kunsten en Wetenschappen, Koophandel
en onnoemelyke Schatten, bragten de Vlugtelingen, die wy met opene armen
ontfingen, tot ons over; wy maakten 'er goed gebruik van, en verrykten 'er ons Land
mede; terwyl Vrankryk verarmde, en geheel wierd uitgeput. - Te laat zag de Vorst
zyne dwaling, die niet te herstellen was; en de schade, welk dat Ryk door zyne
dwaze Staatkunde toen leed, was bykans onherstelbaar; het Ryk was althans in
zyne inwendige gesteldheid dermate verzwakt, dat het de geledene schade met,
dan na veele jaren, en niet, dan door meerder inschiklykheid, is te boven gekomen.
- Welke schoone voorbeelden voor andere Ryken en Gemenebesten, om 'er zich
aan te spiegelen;
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ten einde zich te wagten voor eene Staatkunde, zo verderflyk voor een Gemenebest.
Het is eene groote dwaasheid, en veelal een bewys eener lage ziele, al te veel
te willen praten, en zyn geest over alles uit te laten. De voorzigtigheid vordert
oplettenheid, en de wysheid ziet tyd, plaats en stonden, aan. Een wys man breidelt
zynen mond, en bedwingt zyne tonge, wanneer hy ziet, dat spreken zou schaden,
en het zwygen voordeel kan doen. Doch hy zwygt niet stil, wanneer het spreken
noodzakelyk van hem gevorderd word. Een snapper is een last in de zamenleving,
en vooral, wanneer hy hoog van zichzelven denkt; in zo een geval word hy volstrekt
onverdraaglyk. - Men schuwt allerwege zulk een man, om dat zyn omgang elk een
verveelt, en een zoort van geweld aandoet.
Spaarzaamheid is eene groote deugd; dan, daar ze met hare uiterste grenzen
paalt aan de Gierigheid, kan ze veelligt overslaan tot ondeugd. - Dikwils is het zeer
moeijelyk, de uiterste scheidspalen dezer twee te onderscheiden, en hier door ziet
men wel eens iets aan voor gierigheid, 't geen, in den grond beschouwd,
spaarzaamheid moet heten; en weêr integendeel word wel eens iets voor
spaarzaamheid gehouden, dat waarlyk gierigheid is. - Het verdient zekerlyk geenzins
den naam van gierig, wanneer men heden dat geen spaart, het welk men morgen
moet gebruiken. Maar dat is Gierigheid als men voor morgen spaart, 't geen geen
uitstel lyd tot morgen; en dat men volstrekt heden moest gebruiken. De voorzigtigheid
leert spaarzaam te zyn op zyn tyd, en gebruik van iets te maken, wanneer het de
nood vordert.
Wat betaamt den mensch meer dan Nederigheid. Ziet hy op zichzelven, hy is
nietig stof en assche. Heden als een bloem, die welig en frisch zich vertoont, - als
een bloem die jeugdig bloeit, - maar die morgen in het stof nedergebogen ligt. Slaat hy het oog op zynen Grooten Maker - welk een afstand bespeurt hy tusschen
het Schepzel en den Schepper - tusschen hem en tusschen God - eenen afstand,
veel wyder dan de Hemel is van de Aarde! Hier op zyne aandagt vestigende, wat
moet dit hem niet eene nederigheid in den boezem storten! - Wat verheft gy u dan,
o Menschen! die, als Goden, op uwe minderen, met een oog van veragting, neder
ziet; - die uwen Medemensch, uit het zelfde vleesch en bloed bestaande als gy, met
versmading, en als kruipende slaven, aanziet!
C. V.D. G.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Vertoog over de middelen, om den ouden dageerlyk en draaglyk
te maaken.
(Uit het Engelsch.)

De Grysheid is eene cierlyke Kroone: zy wordt op den weg der
Geregtigheid gevonden.
SALOMO,

Spr. XVI. 31.

Het is eene bedroevende bedenking, dat de Mensch, als hy in leevensjaaren
toeneemt, van natuur ontaart, en allengskens die tedere aandoenlykheid verliest,
welke eene zyner uitmuntendste hoedanigheden uitmaakt. De traan van
meewaarigheid, schrees JUVENALIS, is het eerwaardigst kenmerk van Menschlykheid.
Hoe veel wezenlyke smert zomtyds moge veroorzaakt worden door
aandoenlykheid van gesteltenisse, in 't algemeen wordt dit opgewoogen door
aangenaame gewaarwordingen, die niet min weezenlyk zyn, en zorgzagtend, om
dat ze de vreugd van bedagtlooze vrolykheid niet opwekken. Het leed, voor een
medelydend hart, is treffend; maar de voldoeningen van het zelve zyn niet min
verheeven. Niettegenstaande alles wat men gezegd heeft, van het geluk eener
koele gesteltenisse, zal elk, die de dingen op den rechten prys heeft leeren schatten,
deeze afbidden als een vloek, welke zyne natuur vernedert. 't Is het ontkennend
geluk van de domste Beesten, verweezen tot de diepste laagte. Wie zou wenschen
een Beotiër te wezen, als zyn geboortelot hem in Attica plaatste?
Dan, hoe elendig de staat is, wanneer het hart ophoudt de vaardige aandoeningen
van Liefde en Medelyden te gevoelen, wy naderen allen tot denzelven, door die wet
onzer Natuure, welke ons verpligt, en, tot zekere hoogte van volmaaktheid gekomen,
met eene te rug gaande snelheid af te wyken van alles, 't welk ons het vermogen
schonk, om te behaagen en genoegen te ontvangen. Maar, indien de Ouderdom
alleen vergezeld
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ging met het gemis van beminnelyke hoedanigheden, zou het verlies van
Aandoenlykheid, dikwyls, een geluk mogen gerekend worden voor den Ouden zelve;
dewyl het hem bevrydde van het gevoel van een der grootste aller natuurlyke en
onverd ende onheilen. Doch de waarheid der zaak is, dat het gemis van al het
beminnelyke, zomtyds, aangevuld wordt met al wat haatlyk is: even als, in het
Wintersaisoen, het lommer der boomen en het gezang der vogelen niet alleen niet
meer is, maar opgevolgd wordt door akelige dorheid, in welke de guure winden
guilen, en de schorre wintervogels zich laaten hooren. Ouderdom, schoon ongevoelig,
en als dood voor genoeglyke aandoeningen, blyft aandoenlyk voor smerte.
Deels ontstaan deeze kwaalen uit de natuur, en zyn onvermydelyk; deels uit een
verkeerd gedrag, 't welk, door Rede en Wysbegeerte, kan verbeterd werden.
Wanneer het Lichaam door de Jaaren verzwakt, moet kwyning of smert daar van
het noodzaaklyk gevolg weezen. Lichaamszwakheden doen de kragt der
Zielsvermogens verminderen. Ongemaklyke aandoeningen, langen tyd aanhoudende,
verbitteren een anders aangeboorene goedaartigheid. De gemelykheid, de
knorrigheid, en de stugheid, zo eigen aan den Ouderdom, hoe onaangenaam ook,
moeten ten besten geduid, en verdienen althans niet berispt te worden als
eigenwillige gebreken. Zij zijn de natuurlyke gevolgen van onlust, en vloeien niet
min van zelve uit een ziel vol kwelling, dan het bloed uit een doorstooken ader. Zy
stooren de rust, en vergiftigen het genoegen der verkeering: dan, men moet ze
geduldig verdraagen, zo al niet door Menschlievenheid daar toe opgewekt, uit de
overweeging, dat de dag niet verre af is, waar op wy dezelfde toegeevenheid zullen
behoeven. En wy zullen eerlang ondervinden, hoe grievend voor het hart de
ongeduldige verwyten zyn der zodanigen, die door de banden van Egtverbintenisse,
door Kinderlyke of Huislyke verpligting, verbonden zyn, om ons op te beuren, onder
den last der ongemakken des Ouderdoms.
Maar de ondervinding toont, dat de Ouderdom niet altoos vergezeld gaat met
natuurlyke zwakheid. Oorspronglyke sterkte van gesteltenisse, steeds betragte
maatigheid, doen ons dikwyls in den Ouderdom groen zyn. In dit geval zyn de
baatlyke hoedanigheden, doorgaans aan dat tydperk des Leevens toegeschreeven,
onver-
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schoonlyk. Eene daar aan geëvenredigde verbetering behoorde het uitwerkzel te
weezen van langduurige waarneeming en ervarenisse. De ondeugd van gierigheid,
veeltyds hooge jaaren kenmerkende, is, in dezelve, onredelyker, dan ooit. Zy is niet
min ongerymd, dan dat men een meerder voorraad van leevensmiddelen opdoet,
naar gelange men nader aan 't einde der reize is. Deeze gierigheid is de bron van
veele andere veragtelyke gesteldheden. Zy gewent het hart, om de elende zonder
medelyden aan te zien: dewyl medelyden tot verligting noopt; en die verligting kosten
baart. Hardheid van hart wordt, gelyk andere ondeugden, vermeerderd door
inwilligingen, en hy, die langen tyd het geluk of ongeluk der geenen, die met den
algemeenen band der menschlykheid aan hem verbonden zyn, met een onverschillig
oog heeft aangezien, zal welhaast zich onvriendelyk aanstellen in zyne nadere
betrekkingen, wreed voor zyn Gezin en Bloedverwanten, en een plaag voor
zichzelven worden.
Eene andere hoedanigheid, die, welke te wege brengt dat de zodanigen, die
allergeschiktst zyn om den Gryzen genoegen te bezorgen, hem vermyden, is eene
onredelyke stugheid van Zeden. Een vreemdeling voor de aandoeningen der Jeugd,
en vergeetende dat hy zelve eens jong geweest hebbe, oordeelt by over de
onschuldige vrolykheden van een leevendigen aart en een warm hart, naar de
striktste voorschriften van de strengste voorzigtigheid. Hy ondervindt, nogthans, dat
zyn oordeel weinig geteld wordt door de zodanigen, die van alle kanten meer
inneemende stemmen hooren. Hy wordt onverduldig en grommend. Hy veroordeelt
alles wat tot den tegenwoordigen tyd behoort, hy verheft de gewoonten, de
vermaaken, de klederen, de zeden, den smaak, die in zyne Jeugd in zwang gingen;
en hem veel beter voorkomen, dan die van den tegenwoordigen tyd: enkel, dewyl
zyne vermogens, om 'er genot van te trekken, toen levendiger en scherper waren:
de eigenste rede, waarom de tegenwoordige, in 't oog zyns Kleinzoons,
onwederstaanbaare aantrekkelykheden hebben.
Tegen de natuurlyke kwaalen des Ouderdoms, moet men eer hulpmiddelen
zoeken by den Geneesheer dan by den Zedekundigen. Maar de Wysbegeerte kan
de smerten, die niet te geneezen zyn, leenigen; bedenkingen verschaffen, welke,
als een balzem, de wonden des
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harten verzagten; ons leeren de rampen, welke men niet kan afweeren, te draagen,
en, door onze kragten van wederstand te verzamelen, in staat stellen, om den last
te verligten.
Allen zyn nogthans niet geschikt, om de voordeelen der Wysbegeerte te erlangen.
Weinigen, behalven de zodanigen, wier verstand aangekweekt en gevormd is, door
opvoeding en onderwys, kunnen de wyze voorschriften van een EPICTETUS of CICERO
verstaan, en 'er hun voordeel mede doen. Maar de Godsdienst biedt zyne
kragtdaadiger hulpe dan de Wysbegeerte van deeze of andere Schryvers kan
verleenen, om het bittere van den beker des leevens te verzoeten, op eene wyze,
geschikt naar den smaak van elk Mensch.
Godsdienst, in de daad, is uit zichzelven allergeschiktst, om de donkere wolken,
welke in den avond des leevens opkomen, te verdryven, en zonneschyn te doen
gebooren worden. Maar voor de zodanigen, die of in 't oorspronglyke, of in de
vertaaling, gebruik kunnen maaken van CICERO over den Ouderdom, zullen daaruit
veel nuts kunnen trekken. Veele Zedekundige Verhandelingen, hoe schoon en
bevallig ze ons by het doorleezen voorkomen, zyn van weinig beduidenis in het
leevensgedrag, en loopen op bespiegelende verlustiging uit: maar deeze
Verhandeling, over den Ouderdom, schryft regels voor, en verschaft denkbeelden,
die, ter betragting aangewend, dat tydperk des leevens waarlyk aangenaam en
eerwaardig maaken. Elk Grysaart die wys en gelukkig, en gevolglyk een voorwerp
van hoogagting wenscht te zyn, behoort deeze Verhandeling te leezen, en te
herleezen.
Kan de behoestige en ongeletterde het bykomend voordeel van Heidensche
Wysheid niet erlangen, te huuner vertroosting mogen wy hun verzekeren, dat de
Euangelische Wysbegeerte volkomen geschikt is, om de kwaalen der Ziele te
geneezen, dat deeze geene uitsteekende bekwaamheden, of veel tydruimte, of diep
denken, vordert. Het waarneemen der Godsdienst- en Liefdepligten zal de ledige
uuren van hooggeklommene jaaren, op de beste wyze, aanvullen, gepaard met die
voldoening, welke altoos loslyke bezigheden vergezelt, en strekt, om de gevoelens
van geduld en onderwerping in te boezemen. en Godsdienstige smaak zal de
aangenaamste genietingen doen gebooren worden. De woe-
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lige vermaaken der Jeugd zal men verwisselen voor vuurige Godsdienstigheid; 'er
zal in ons eene vlam ontbranden, die het koude bloed des Ouderdoms verwarmt,
en ons genoegen verschaft, in maate gelyk aan die der jeugdiger driften, zonder
gevaar van derzelver misdaadige buitenspoorigheden.
Langs deezen weg, zullen wy de eerwaardigheid van den Ouden dag kunnen
ophouden; en van deeze hangt deszelfs geluk grootendeels af. 't Is deeze alleen,
die de onbeschoftheid der Jeugd kan bedwingen, die maar al te dikwyls, door
ligtzinnigheid vervoerd, dien eerbied vergeet, welken de Ouden oordeelden
verschuldigd te zyn, aan de gryzen hairen. Beschreielyk is het, in de daad, in veele
Gezinnen, de Oude lieden veragt en versmaad te zien, en, als van geene beduidenis
meer, in een hoek verschooven. Zodanig eene behandeling is aanstootlyk; doch
kan niet gemaklyk voorgekomen worden, als 'er geene persoonlyke verdiensten
huisvesten, en geene agtbaarheid ontleend van meerdere wysheid, om het gemis
van aantrekkelyke hoedanigheden te vergoeden. Tederheid en genegenheid mogen
geduldig en oppassend weezen; maar wie zou niet wenschen liever met hoogagting
bejegend te worden, dan de hulp van de hand des medelydens te ontvangen? Ter
zaake, nogthans, van Huislyk geluk, hebbe men te bedenken, dat de gezagvoerende
houding van Wysheid gemaatigd behoort te worden door eene zagtheid van Zeden;
en men zal bevinden, dat Eerbied, met Liefde gepaard, de allerverkieslykste is.
De aandoenlykheid der Jeugd in hooggeklomme Jaaren te behouden, valt zwaar:
dewyl Rede en Wysbegeerte weinig kunnen toebrengen tot derzelver volduuring. 't
Verlies daarvan is een natuurlyk gevolg van verzwakking. Onze zintuigen, onze
zenuwen, verliezen met den tyd de gevoeligheid. Dan, dit kan verhaast en vertraagd
worden. Maatigheid in de Jeugd, met de andere voordeelen van dat gelukkig
Leevenstydperk, zal de aandoenlykheid verlengen. En, onder de veelvuldige
drangredenen van vroegtydige Wysheid, is geen van de minste, dat Wysheid in de
Jeugd, doorgaans, van Geluk in den Ouderdom gevolgd wordt.
Misschien brengt niets meer toe om de aangenaame jeugdige hoedanigheden te
verlengen, dan het bewaaren van een smaak voor derzelver onschuldige vermaaken.
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Menigmaal worden wy oud in onze gevoelens, eer wy het in jaaren zyn. Wy
gewennen onszelven aan de treurige denkbeelden van een allengskens verval, en
verzaaken, eer wy onvatbaar zyn voor het genot, de voldoening welke wy zouden
kunnen smaaken. Vermaaklyke zo wel als smertlyke denkbeelden neemen wy door
medegevoeligheid over. Hy, die de gezelschappen der Jeugd en de vervrolykingen
van dezelve bywoont, vindt zich opgeruimd, vergeet voor een tyd zyne zorgen, en
de rimpels van het voorhoofd ontfionzelen zich.
De Boeken, die wy in onze Bejaardheid leezen, zullen grooten invloed hebben
op onze geaartheid, zo wel, als op ons verstand en ons gedrag. Veelen leggen,
door eene kwaalyk begreepene voeglykheid daar toe aangezet, vermaaklyk
onderhoudende Boeken ter zyde, en leezen geene andere, dan die ernstwekkende
Verhandelingen, welke, hoe zeer ook geschikt voor zekere tyden, nogthans, als zy,
zonder afwisseling, geleezen en herleezen worden, eer eene gevestigde
droefgeestigheid, dan welgegronde Wysheid, hervoort brengen. Waarom zal de
verbeeldingskragt, die overvloeiende bron van 't genoeglyke, ons niet meer
vermaaken, als wy zulks het meest behoeven? Waarom zullen wy de Werken van
een HORATIUS, VIRGILIUS en HOMERUS ter zyde leggen, om altoos een SENECA en
ANTONINUS in handen te neemen? De met oordeel uitgekoozene mengeling van
Boeken, die tot de verbeelding spreeken, met die het verstand verlichten, zal de
uitwerking van beide doen toeneemen, en, terwyl ze gezondheid en geluk
bevorderen, een aandoenlyk vermaak verschaffen. - HORATIUS wenschte, dat hy
zvn ouden dag niet mogt doorbrengen, zonder zyn Lier. De Muzyk is eene
aangenaame gezellinne in alle Leevensstanden; en voor den Ouderdom zeer
geschikt. Zy verschaft bezigheid, zonder, vermoeienis, en streelt de zinnen, terwyl
zy het hart roert.
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Brief van den beroemden Tissot aan den schryver van de Gazette
(*)
de Santé, over de zitplaats van het zoogenoemd Zydewee .
Vertaald, en met byvoeging van eenige aanmerkingen, nopens de
behandeling deezer ziekte, medegedeeld door Lambertus Nolst,
Med. Doctor te Zwolle, en Lid van het Bataafsch Genootschap der
Proefonder vindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam.
Ik heb, Wel Edel, zeer Geleerd Heer! in het 49ste No. van de Gazette de Santé, het
uittreksel, het welk gy van de laatste Verhandeling van den Heer PORTAL gegeeven
hebt, met het zelfde vermaak geleezen, waar mede ik altoos alle de Werken van
dien beroemden Geneesheer doorsnufield heb; en zyne Waarneemingen, die ter
betooginge strekken, dat de Zitplaats van het Zydewee in de Long moet gesteld
worden, zyn zeer gewigtig: doch gy schynt die waarheid als nieuw te willen
opdisschen, en dit is eene soort van belediging, die gy zoodanigen Geneesheeren,
die haar voor lang kenden en gevestigd hebben, aandoet: daar ik onder dit getal
behoore, zult gy my wel willen toestaan, dat ik, in weinige woorden, de Geschiedenis
van het geen men omtrent dit geschilstuk gedagt heeft, herinnere.
(†)
CAELIUS AURELIANUS hadt reeds een Hoofdstuk tot onderzoek van de Zitplaats
van het Zydewee geschikt: hy leert ons, dat EURIPHON ze voor HIPPOCRATES, EVENOR,
PRAXAGORAS, PHILOTIMUS, HEROPHILUS, in de Long gesteld had: hy plaatst het
(‡)
Zydewee met HIPPOCRATES in het Ribbenvlies , en dit gevoelen, welk GALENUS
mede omhelsde, wierd, tot in het midden van de Zestiende Eeuw, algemeen. Te
dier tyde kwam ALEXANDER PETRONIUS wederom tot de oude meening van EURIPHON,
en hield stellig staande, dat de Zitplaats van het Zydewee niet in het Ribbenvlies,
maar in de Long, moest gesteld worden; alle zyne leerlingen namen deeze denkwys
over, en zedert deezen tyd was zy ook die van zeer veele Geneesheeren. COITERUS,
eene be-

(*)
(†)
(‡)

Pleuritis.
Acut. Morb. Lib. 2. Cap. 16.
Pleura.
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schryving van een Zydewee, welk in het jaar 1563 doorgaande heerschte, geevende,
spreekt van gebreken, die hy in de Longen waarnam, en rept zelfs geen enkel woord
van het Ribbenvlies. ZECCHIUS, die in 1599 schreef, PLATERUS een weinig tyds
daarna, CLETUS, MANELPHUS, VITAGLIANI, CAGNATUS, BENEDICTUS, bevestigden deeze
zelfde waarheid. En SERVIUS, die in 1648 te Rome stierf, verklaart, dat hy meer dan
driehonderd menschen, aan het Zydewee gestorven, in het Ziekenhuis van den H.
Geest geopend, en altoos de Zitplaats der Ziekte in de Long, en het Ribbenvlies
weinig of geheel niet aangedaan, gevonden heeft. Het is in de Long waarin VICARUS
in twintig, GALIARDUS byna in dertig, en NANNUS in zeer veele lyken, de Zitplaats van
de bedoelde Ziekte aangetroffen hebben. CLAUDINI deed te Boulogne dezelfde
Waarneeming, en BARONIO te Forli. JOUBERT zegt insgelyks, dat de opening der
lyken hem geleerd heeft, dat de Zitplaats van het Zydewee in de Long is. ZWINGER
en DILLENIUS getuigen het zelfde; en HOFFMANN stelt in eene Verhandeling over het
Zydewee en de Longontsteeking, die in 1699 het licht zag, en welke men, in de
Verzameling van zyne Werken, geplaatst vind, dat het Zydewee eene ontsteeking
van de Long was, en hy haalt verscheiden Geneesheeren aan, die zulks vóór hem
geschreeven hadden; in zyne Leerstellige Geneeskunde, welke dertig jaaren daar
na te voorschyn kwam, maakt hy van de Longontsteeking en het Zydewee slechts
ééne Ziekte. De talryke Waarneemingen van VALSALVA, MORGAGNI, FISCHER, GESNER,
HALLER, PASTA, SAUVAGES, LIEUTAUD, SARCONE, bevestigen deeze leer. Ik omhelsde
ze in 1760, in myne Raadgeeving voor de Gezondheid van den gemeenen Man,
en, in 1762, gebruikte ik drie en twintig bladzyden van myn Brief aan den Heer
HIRZEL, om dit tegen DE HAEN staande te houden. Ik trok myne bewyzen uit de
toevallen der Ziekte, uit de natuur der deelen, uit de openingen der lyken door
anderen, en uit die, door my zelven in het werk gesteld. In het jaar 1771 beweerde
men deeze stelling op de Universiteit te Edinburg, en de Heer DOVE wilde het woord
Zydewee uitgeroeid hebben. In 1778 deed de Heer GRUNER in eene Verzameling
(*)
van Akademische Verhandelingen van Jena, drie kleine overweegingen

(*)

Commentationes.
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van den Hoogleeraar BALDINGER drukken, waar in dees geleerde Man, met veel
orde en juistheid, heeft aangehaald alle Schryvers, die, van de vroegste oudheid
af, de waare Zitplaats der Ziekte zeer wel gezien hadden; en de voortreflyke Schryver
van het Physician's Vade Mecum omhelst het zelfde gevoelen. Ik kon een groot
aantal van andere Geneesheeren, die insgelyks dit gevoelen toegedaan zyn,
bybrengen, maar dat getal van aanhaalingen zoude nutloos en verdrietig zyn. De
Waarneemingen van den Heer PORTAL zullen wederom deeze waare leer helpen
aanzien verkrygen en verspreiden. Ik ben overtuigd, dat zy, in korten tyd, die van
alle Geneesheeren zal zyn, en ik geloove dat men gerust kan stellen,
Voor eerst: dat het Ribbenvlies nooit de wezenlyke Zitplaats is van de Ziekte, die
men een waar Zydewee noemt.
Ten tweeden: dat zelfs het Ribbenvlies in deeze Ziekte zeer zeldzaam ontstooken
zy - dat, indien zulks al plaats heeft, dit aan de verspreiding van de ontsteeking der
Longen te wyten zy, en dat zyne ontsteeking de oorzaak van de pyn niet uitmaakt.
Ten derden: dat 'er intusschen somwylen een ontsteeking van het Ribbenvlies
en van de Borstspieren, zonder beleediging van de Long, plaats heeft, welke dan
de Ziekte vormt, waaraan men doorgaands den naam van het valsche Zydewee
geeft; eene Ziekte, voorwaar, zeer zeldzaam! en waarvan men in Edinburg zegt dat
het een Phenix is, die in vyfhonderd jaaren eenmaal gebooren wordt.
Sta my toe, myn Heer! hier te mogen byvoegen, dat ik geloove, dat men zich
bedroogen heeft, met U te zeggen, dat het Geneesmiddel, bekend onder den naam
van het Saamgesteld Conserf, of de Marmelade van TRONCHIN, zoude bereid worden
(*)
uit Honigdauw en Gelei van Abrikozen, in water ontbonden. Ik twyffele, of die
beroemde Geneesheer ze immer op die wys heeft doen vervaardigen; ik heb ze
zeer vaak door zyn eigen hand voorgeschreeven gezien, en was altoos saamgesteld
(†)
uit gelyke deelen van Honigdauw, versch gemaakte merg van Cassie , en Olie van
zoete Amandelen; indien de Olie versch is, heeft het middel een aangenaamen
smaak;

(*)
(†)

Manna.
Pulpa Cassioe.
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(a)

dit is het Saamgesteld Conserf uit Cassie , in de Apotheken, zedert twee eeuwen;
in sommigen is het saamgesteld uit Honigdauw, Cassie en Siroop van den
(b)
Heemstwortel ; in anderen vind men, in stede van deeze Siroop, die van de bleeke
(c)
Roozen gesteld; de Londonsche en Edinburgsche Apotheken hebben 'er het merg
(d)
van Tamarinde bygevoegd. BOERHAVE is, geloove ik, de eerste geweest, die de
Siroop van den Heemstwortel de plaats van de Olie heeft doen vervangen, en
TRONCHIN plagt dit voorschrift van zyn' wydvermaarden Meester doorgaands te
volgen; ik doe het somwylen met de Olie, doch meermaalen met de Siroop van den
Heemstwortel, bereiden; in eenige gevallen maake ik gebruik van de Siroop van de
(e)
(f)
(g)
zoete Amandelen , van Zuikerei , of van de vyf openende Wortelen . - De
byvoeging der Tamarinde is niet altoos nuttig.
Ik heb de eer met byzondere hoogachting te zyn,

Wel Edel, Zeer Geleerd Heer!
Uwe zeer ootmoedige en
bereidvaardige Dienaar,

M.D.
Lausanne,

TISSOT,

sten

den 20
1789.

der Wintermaand,

Ik neeme deeze gelegenheid waar, om my, over de behandeling der genoemde
Ziekten, het zoo genoemd Zydewee namelyk, en de Longontsteeking, een weinig
uit te breiden.
Ik erkenne gaarne, dat, zedert de Werken van TISSOT en anderen, ter onderrigtinge
nopens de behandeling der Ziekten, voor minkundigen het licht hebben gezien, de
vooroordeelen, omtrend het gebruik van verhittende middelen in heete en vooral in
Ontsteeking-Ziekten, allengskens worden weggenomen, inzonderheid by
Dorp-Chirurgyns en jonge Doctoren, die toch immers wel het

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Electuarium è Casia vel diacasia.
Syrupus Altheoe.
Syrupus Rosarum pallidarum.
Pulpa Tamarindorum.
Syrupus Amygdalinus.
Syrupus Cichorei.
Syrupus 5 Radicum aperientium.
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meest gebruik van deeze boeken maaken. Doch het schynt my toe, dat men, door
soortgelyke wys van schryven, wederom andere misslagen in de behandeling der
Ziekten voortgebragt, of ten minsten gevestigd, heeft. Laaten de gemelde Ziekten
ten voorbeelde mogen strekken! Hoe veele beoeffenaars der Geneeskunde zyn 'er
niet, die, zoo ras zy slechts den naam van Zydewee en Longontsteeking hooren
noemen, of dat zy eenige wezenlyke tekenen van dezelven by hunne Lyders
ontdekken, daadlyk nergens anders dan op Aderlaatingen, Spaansche Vliegpleisters,
verzagtende en verkoelende Salpeterachtige dranken, denken? Indien men by
herhaaling bloed afgetapt, de gezegde middelen aangewend heeft, en de Lyder
sterft, waant men zich zeer wel van zynen pligt gekweeten te hebben: men heeft
geen ander denkbeeld omtrend de geneezing deezer Ziekte, dan daar het eene
ontsteeking van de Long is, zy ook niet anders, vooral in dit edel ingewand, dan
door Aderlaatingen en de gewoone verkoelende Artzenyen, kan worden
weggenomen; en men had inderdaad gelyk, indien de Ziekte altoos eene wezenlyke
Ontsteeking ware; doch dikwerf is zulks het geval niet. Men behoorde dus, myns
bedunkens, onderrichting te geeven omtrent den verschillenden aart, die deeze
Ziekten, zoo wel als alle andere, op verschillende tyden van het jaar aanneemen.
Men behoorde eenvouwige, doch zekere, gidsen aan te wyzen, om niet altoos in
het duistere te laaten omdoolen; kortom, men moest in dergelyke, even als in alle
andere, Geneeskundige Werken, meer doen zien, welke ziekten aan ieder byzonder
saizoen eigen zyn, welken invloed de luchtsgesteldheid en de algemeene aart, die
'er in alle ziekten op zoodanigen tyd aangetrossen wordt, heeft; langs deezen weg
zoude men van tyd tot tyd helpen voortplanten de leer, waardoor de naamen van
HIPPOCRATES, SYDENHAM, HUXHAM en anderen, tot het laatste nageslacht altoos
zullen worden overgebragt, en welke STOLL, GRANT, DE PLENICH en meer andere der
hedendaagsche Geneeskundige Schryveren, der vergetelheid, waaraan zy schier
was opgeofferd, onttrokken hebben, en waardoor zy zich insgelyks zoo beroemd
als verdienstlyk hebben gemaakt.
Wanneer TISSOT zegt, ‘dat in het begin eener Longontsteekinge zich somwylen
poogingen tot braaking opdoen, waardoor onkundigen bedroogen worden, en me-
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(a)

nigmaalen een braakmiddel hebben voorgeschreeven, het geen doodlyk is ,’ en
‘dat hy in de behandeling der Longontsteekinge niet gerept heeft van Braak-, noch
(b)
van Buikopenende middelen, naardien zy in deeze Ziekte geheel strydig zyn ,’ is
zulks, onzes oordeels, voor minkundigen te onbepaald gesproken: wy gelooven,
dat dit gezegde alleen kan toegepast worden op de behandeling eener waare,
ongemengde, Longontsteeking, die 'er in sommige gestellen, en op veele tyden,
voorzeker aangetroffen wordt; doch, op andere tyden, en in andere menschen, is
de Ziekte op verre na zoo eenvouwig niet, maar deelt of in het zinking-, of in het
gal-, of in het slymachtige, of, het geen echter ook zeldzaamer gebeurt, zy heeft
byna niets van het waare ontsteekingachtige: zullen nu niet veelen, die de
aangehaalde plaatsen leezen, tot het denkbeeld gebragt worden, dat, zoo dra 'er
slechts eenige tekens van ontsteeking voorhanden zyn, alle Braakmiddelen terstond
moeten afgekeurd worden? - behoort dit niet mede onder de Vooroordeelen? - en
eindelyk, zal dit veele Lyders niet doen omkomen, die men anders in het leven
zoude konnen behouden?
Ik beken, dat TISSOT, in een ander Hoofdstuk, over de Galachtige
Longontsteekingen en Zydeween, Braakmiddelen toestaat; maar, behalven dat hier
als van eene geheel andere Ziekte, en wel van eene Rotkoorts, met verstopping in
de Long, gesproken wordt, en waar door wy niets anders kunnen verstaan, dan dat
men in dit geval de oorsprong der Ziekte zoo niet geheel, ten minsten voor zeer ver
het grootste deel, aan Gal heeft toe te schryven, zal men echter ook hier geen
Braakmiddelen mogen toedienen, voor dat alle ontsteeking-gesteldheid ten
eenenmaale verdreeven is; daar intusschen de ondervinding leert, dat, indien 'er
galachtige onreinigheden in de Maag en Darmen zyn, de toevallen, die aan eene
ontsteeking in de Long en Zydewee eigen zyn, of dezelve voortbrengen, of
vermeerderen en verzwaaren, deeze niet voor de toediening van Braakmiddelen of
verminderen, of geheel verdwynen zullen. Het aantal der Waarneemingen van de
beroemdste Geneeskundigen, die tot staa-

(a)
(b)

Zie TISSOTS en BICKERS Raadgeeving voor de gezondheid van den gemeenen Man, 4de Druk,
Ao. 1780, bladz. 50.
l.c. pag. 57.
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ving van dit gestelde kunnen strekken, is zoo verbaazend groot, en thans (ten
minsten zoo ik hoope) by alle Geneesheeren, die den naam van een regtschapen
Artz waardig zyn, zoo wel bekend, dat ik het noodloos achte ze hier ten betooge by
te brengen.
Het is dus zoo yslyk niet, een Braakmiddel in Longontsteekingen te geeven, mits
deeze maar door de prikkeling eener galachtige stoffe veroorzaakt of verslimmerd
worden. In eene Bloedspuwing of liever Bloedhoest zyn de bloedvaten in de Long
of verwyd, of reeds gebroken; in dit geval zouden dus de Braakmiddelen vooral
schadelyk zyn, en, niettegenstaande dit, hebben de waarneemingen geleerd, dat
herhaalde Aderlaatingen de Ziekte niet slechts niet verminderde, maar verërgerde,
en dat, integendeel, Braakmiddelen dezelve schielyk en veilig wegnamen; en ik
herinnere my nooit, dan met het grootste vermaak, hoe ik eenmaal zeker jong Heer,
die een hevigen Bloedhoest had, en by wien zigtbaare tekens eener galstoffe in de
Maag aanweezend was, doch die men niet had durven aantasten; maar waar men
integendeel, met ruime en herhaalde Aderlaatingen en verzagtende Borstdranken,
de Ziekte hadt getragt te overwinnen, door één toegediend Braakmiddel, en daarna
met verzagtende Dranken, waarin ik de Tamarinde liet doen, het graf tot nog toe
ontrukt heb.
Ik schryve dit intusschen niet, om de nuttigheid der Aderlaatingen in genoemde
Ziekte te betwisten; ik wensche hartlyk, dat men, in zeer veele gevallen, waar zy
aangeweezen worden, haar spoediger en ruimer in het werk stelde dan men
somwylen wel eens ziet gebeuren; maar myn doelwit is, om tegen te gaan, dat,
terwyl men bezig is om eenige vooroordeelen uit te rooijen, men geen aanleiding
geeft, dat 'er op nieuw andere en niet min gevaarlyke gebooren worden, en om,
ware het my mooglyk, iets toe te brengen tot de verspreiding dier gewigtige leer,
dat men, in de behandeling der Ziekten, minder op derzelver naam, dan op de
geaartheid, heeft acht te geeven.
In een Hoofdstuk over de Longontsteekingen en Zydeween zal men dan, onzes
oordeels, moeten leeren;
Voor eerst: dat, naarmaate deeze Ziekten van eenen waaren en ongemengden
ontsteekingachtigen aart zyn, naar die maate ruime en spoedig herhaalde
Aderlaatingen, verzagtende, verkoelende en verdunnende Artzenyen, week-
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maakende Klisteeren, en warme, pynstillende, niet prikkelende, Pappen te stade
komen.
Ten tweeden: dat, wanneer de Ziekten meer uit galstoffen geboren worden, de
braak-, ontbindende- en buikopenende middelen meer in aanmerking komen.
Ten derden: dat, wanneer de genoemde Ziekten eene zinkingachtige natuur
hebben, de Aderlaatingen spaarzaamer, en de aanlegging van Spaansche
Vliegpleisters meerder dienen in het werk gesteld te worden; en eindelyk
Ten vierden: dat, naarmaate de vereeniging der onderscheiden geaartheden
meerder is, 'er ook meer omzichtigheids en oordeels vereischt wordt, om te beslissen,
welke der gemelde middelen behooren aangewend te worden, waarin echter de
saizoenen, de, in den laatstafgeloopen tyd, heerschende koorts, de luchtsgesteldheid,
Temperament, Ouderdom, enz. als de zekerste baaken moeten worden aangemerkt.
Eene Longontsteeking en Zydewee zullen dus by voorbeeld in de maanden
November, December, January, wanneer 'er N.N.O. winden gewaaid hebben, en
sneeuw gevallen is, en de heerschende geaartheid van alle ziekten meer of min
ontsteekingachtig is geweest, geheel anders moeten behandeld worden, dan dat
men deeze ziekten in den Zomer en het Najaar, wanneer Z.Z.W. winden gewaaid,
het langduurig warm, droog of regenachtig weder is geweest, en de heerschende
koorts van eenen galachtigen aart was, zou moeten tegengaan: doch laaten de
heerschende koortsen wederom van eene andere natuur zyn, zoo dat ze in het
eerste geval gal-, en in het tweede ontsteekingachtig waren, dan zal men,
niettegenstaande den Winter, aanleiding tot ontsteeking - en de Zomer tot galziekten
geeft, meer omzigtigheid zoo wel met de aderlaatingen in het eerste geval, als in
het tweede, met de braakmiddelen, noodig hebben.
Ik heb dus, met het grootste genoegen, gezien, dat myn oude Kunstvriend, de
Heer BICKER, die schrandere en vlvtige Artz! in zyne voortreslyke Aantekeningen
(*)
op het Werk van den Heer PRINGLE , (die mede de Longontsteeking en het Zydewee
als eene Ziekte beschouwt) het voetspoor van den Hoogleeraar STOLL volgende,

(*)

Verhandeling over de Legerziekten, I.D. bladz. 289 en 290. 233 en verv. 240.
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een veel duidelyker onderscheid in de behandeling dier Ziekte heeft gemaakt, dan
wel in Raadgeeving voor de Gezondheid van den gemeenen Man; het heeft my
echter toegescheenen, dat hy ook hier niet duidelyk en breedvoerig genoeg heeft
aangetoond, welke invloed de onderscheiden saizoenen, heerschende
luchtsgesteldheid - en geaartheden der Koortzen, zoo wel op deeze, als andere,
Ziekten hebben.
En gelyk nu deeze gewichtige waarheid toepasselyk is op deeze Ziekten, tot
welker geneezing zeer vaak niet anders dan de ontsteeking tegengaande Geneeswys
gevorderd wordt, heeft zy haaren invloed ook op Ziekten, ter welker bestrydinge
men gewoonlyk lynregt tegenovergestelde braakmiddelen namelyk, in zeer veele
gevallen niet te onregt, hemelhoog verheft. Laat ik den Kinkhoest hier tot een ander
Voorbeeld mogen bybrengen. - Laaten wy toestaan, dat de naaste oorzaak eene
prikkelende stof, geplaatst in de kliertjes van de luchtpyp en des keelgats - dat die
stof eene soortlyke smetstof, door de lucht aangebragt, zy; zal men dan, zoo ras
men erkent, dat de Ziekte zich aan geen saizoen houd, maar dat zy na alle weersgety
wordt waargenomen, kunnen vaststellen, dat de geschiktste manier om den
Kinkhoest in zyn begin te geneezen, in het gebruik van Braakmiddelen bestaat? is
dit niet veel te algemeen gesproken? heeft men het niet voor eenen Wiskundigen
regel, door de Waarneemingen van HIPPOCRATES af tot STOLL toe gedaan, te houden,
dat de Ziekten, door onderscheiden smetstoffen voortgebragt, den aart aanneemen
van de heerschende Koorts, die 'er op dien tyd, als ze aanweezend zyn, plaats
heeft? de ondervinding leert, dat deeze niet altoos dezelfde is. De waarheid hiervan
wordt maar al te duidelyk bevestigd in de onderscheiden handelwys, die
Kinderpokjes, Mazelen en Roodvonk, op verschillende tyden, in onderscheiden
Epidemien, vereischen; en hy, die zulks eenmaal naar waarde heeft bevroed, zal
zich moeten bedroeven, dat men, by aanhoudenheid, in veele Geneeskundige
boeken, Kina, Kamser, Vitrioolgeest, Spiesglasmiddelen, enz. als soortlyke
onwaardeerbaare middelen blyst uitventen, daar zy niet dan in bepaalde gevallen,
en op zekere tyden, van de grootste nuttigheid zyn: hy, die eenmaal het gewigt
deezer waarheid naar waarde heeft bezeft, zal zich moeten verwonderen, hoe dat
sommige Geneesheeren blyven
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waanen, dat 'er een soortlyk inwendig middel uitgevonden, of nog uit te vinden zy,
het geen in de Kinderpokjes, op alle tyden en in alle Epidemien, als een onfeilbaar
tegengif zou konnen dienen. Even zoo heeft de ondervinding geleerd, dat 'er
sommige Epidemien van den Kinkhoest geweest zyn, waarin, byaldien de
Aderlaatingen en de loutere Ontsteeking tegengaande geneeswys niet wierden
aangewend, byna alle Lyders in eene onherstelbaare Longteering vervielen.
Indien dan de Kinkhoest, b.v. in den winter of de lente heerscht, op tyden dat 'er
eene langduurige koude plaats heeft, N.N.O. winden gewaaid hebben, en dat 'er,
in alle voorkomende ziekten, eene ontsteekingachtige geaartheid aangetroffen
wordt, zal men dan met het gebruik der Braakmiddelen niet zeer omzichtig moeten
te werk gaan? is dit niet te meer noodzaakelyk, naarmaate de smetstof
voorondersteld wordt te werken op het keelgat, strottenhoofd, de luchtpyp, en haare
takken - deelen, die het meest aan ontsteeking onderheevig zyn, en by wien eene
geringe eerstbeginnende ontsteeking, niet zelden te laat gekend! een schielyken
dood veroorzaakt? leert de ondervinding ons niet, dat dit ook in kinderen van allen
ouderdom plaats heeft, en dat wy misschien al te schroomachtig zyn om in deeze
voorwerpen bloed te doen aftappen? en eindelyk heeft dan STOLL niet, met het
(*)
grootste regt, wanneer hy over de geneezing van den Kinkhoest handelt, gezegd ,
‘dat hy het voor overtollig rekent, eene bepaalde geneeswys voor te schryven, daar
de onderscheiden Epidemien, door de Schryveren te boek gesteld, zoo verschillende
zyn, en de Ziekte in onderscheiden opzigten by onderscheiden toevallen ook geheel
anders moet weezen.’
Het heeft my dus regt gegriefd, dat deeze Verhandeling, benevens eenige, met
(†)
deeze leer overeenstemmende, korte stellingen , niet onder het oog van den Heer
VEIRAC schynen gekomen te zyn; zoo dit hadt mogen gebeuren, zouden zy immers
niet onder de laatste in de beknopte opgave van sommige Verhandelingen en
Waarneemingen, agter zyne schoone Verhandeling over

(*)
(†)

Zie Abhandlung von dem Krampf husten, geplaatst in de Wienerische Beytrage von J.
MOHRENHEIM, 2 B.S. 29. §. 77.
Zie STOLL, R.M. Tom. 2. pag. 182 Edit. Vindob.
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(*)

den Kinkhoest gevoegd, zyn gesteld geworden. Meermaalen sprak ik met mynen
opregten Vriend, den vernuftigen en oordeelkundigen PRUYS, om de Verhandeling
van den Hoogleeraar STOLL in ons MAGAZYN te plaatsen, en dit zoude ook geschied
zyn, indien de omstandgheden, waarin het Vaderland zich toen bevond - - doch
hiervan niet meer!! Ik wil echter hierdoor aan de waardy der Verhandelinge van den,
met het grootste regt wydvermaarden, Heer VEIRAC niets verminderd hebben:
niemand toch is 'er, die zyne redeneer- en schryfwyze meer roemt - niemand, die
meer in de gelegenheid is geweest om zyn vernuft, oordeelkunde en schier
onbeschryflyke noestigheid telkens te bewonderen - niemand, die misschien meer
overtuigende blyken eener allezins edelaartige vriendschap van hem genooten
heeft, dan ik! Doch de overtuiging alleen van de noodzaakelykheid, om in alle
Ziekten, en inzonderheid van de zoodanigen, die doorgaande kunnen heerschen,
den, boven alle andere, hoog te waardeeren regel in derzelver behandeling voor
oogen te houden, dat, namelyk, de sa zoenen, luchtsgesteldheid, en de heerschende
aart van alle voorkomende ziekten, den Geneesheer moeten ontdekken, welke
middelen hy tot derzelver geneezinge heeft aan te wenden, deed my besluiten, om
de bovengemelde aanmerkingen op het papier te stellen, en indien ik ooit mogt
hooren, dat zy ter onderrigtinge van iemand, die de Geneeskunst beoeffent, gediend
hebben, zal ik my ten hoogste verblyden, dat geene verkeerde vrees my te rug
gehouden heeft om ze het licht te doen zien.
L. NOLST.
ZWOLLE,
den

den 18
1790.

(*)

van Wynmaand,

Door het Provinciaal UTRECHTSCH Genootschap van Kunsten en Weetenschappen, den 17
Juny, 1789, met de Gouden Medaille bekroond.
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Natuurlyke historie van den Muscaat-eend.
(Volgens den Heer DE BUFFON.)
Deeze Eendvogel, doorgaans in 't Fransch Canard d'Inde, Cane de Guinée, of
Canard de Barbarie, in 't Engelsch Guiny Duck, Muscovy Duck, of Indian Duck, in
't Hoogduitsch Endianischer Entrach, Turkisch Endte, in 't Italiaansch Anatre d'India
en Anatre di Lybia, en in 't Latyn Anas Indica, Anas Lybica, of Anas Moschata,
geheeten, staat by ons bekend onder den naam van Muscaat-Eend; een naam,
daaraan gegeeven, van wegen een vry sterke Muscaatgeur, welke dezelve van zich
(*)
geeft .
De Muscaat-Eend is veel grooter dan onze gewoone Eendvogel, en zelfs veel
grooter dan eenige bekende Eend: dezelve haalt, van den punt des Beks tot het
uiterste van den Staart gemeeten, twee voeten. De geheele Pluimadie is
donker-zwart, met een groenen gloed op den rug, en doorsneeden met een breeden
witten band over de dekveeren der vleugelen; by de Wyfies is, volgens ALDROVANDUS,
de Hals van vooren met eenige witte veeren gemengd. WILLUGHBY zegt geheel witte
(†)
Wyfjes gezien te hebben ; ondertusschen is het overeenkomstig met de waarheid,
dat, naar 't getuigenis van BELON, het Mannetje, zo wel als 't Wyfje, zomtyds geheel
(§)
wit is, of meer of min gemengd van kleur : deeze kleurverandering, in wit, is vry
algemeen in rassen, die Huisvogelen geworden zyn; dan

(*)

(†)
(§)

In 't Engelsch, schryft RAY, wordt deeze Eend Muscovy Duck geheeten, niet om dat dezelve
uit Muscovie herwaards overgevoerd is; maar van wegen de Muscaatlugt, die dezelve vry
sterk van zich geeft - De Indische Eend, vermeldt ons LE PAGE DU PRATZ, is eigen aan dit Land
(Louisiane); dezelve heeft aan beide de zyden van den kop roode plekken, sterker rood dan
die van den Kalkoen: het vleesch van de jongen is zeer lekker; maar dat der ouden,
inzonderheid der Mannetjes, riekt na Muscus; zy zyn zo tam als de Europische Eenden. Hist.
Nat. de la Louisiane. Tom. II. p. 114.
WILLUGHBY, p. 294.
BELON, Nat. des Oiseaux, p. 176.
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het merkteken, 't welk de Muscaat-Eend onderscheidt, is een groote plek kaale huid,
rood en met knobbeltjes bezet, aan de wangen, zich achter de oogen uitstrekkende,
en dat op den wortel van den Bek zich een rooden knobbel verheft, door BELON by
een kers vergeleeken; van het achterhoofd hangt, gelyk ALDROVANDUS opmerkt, een
krans veeren af, in de gedaante van een kuif, welke het Wyfje niet heeft; het Wyfje
is ook wat kleinder dan het Mannetje, en mist den knobbel op den Bek. Beide zyn
ze zeer lang van Pooten, hebben groote nagelen, en die van den binnenvinger
gekromd: de randen van de bovenkaak zyn sterk getand, en een scherpe gekromde
nagel wapent het uiteinde.
Deeze groote Eendvogel heeft een zwaare stem, doch zo dof, dat men dezelve
bezwaarlyk kan hooren, of hy moet vertoornd zyn. SCALIGER bedriegt zich, wanneer
hy denzelven als stom beschryft. Hy gaat langzaam en bezwaarlyk, 't geen egter
niet belet, dat hy, in den wilden staat, volgens het berigt van MARCGRAVE, op de
boomen rust. Het vleesch is goed, en in America zelfs hoog geagt, waar men een
groot getal deezer Eendvogelen aankweekt; van daar hebben ze in Frankryk den
naam van Canard d'Indie: egter weeten wy niet, vanwaar deeze Vogelsoort tot ons
(*)
gekomen is: zy is in 't Noorden even vreemd als in onze Gewesten ; en 't is alleen
door eene misvatting der woorden, dat de Overzetter van ALBIN deezen Vogel Canard
de Moscovie noemt; RAY heeft ter boven aangehaalde plaats, by voorraad, zich
tegen zulk eene misneeming verzet. Wy weeten alleen, dat deeze groote Eendvogels
voor de eerste maal in Frankryk zich vertoonden, ten tyde van BELON, die ze Canes
de Guinée noemde. ALDROVANDUS zegt, dat men ze ten zelfden tyde van Cairo in
Italie bragt; het blykt uit het geen MARCGRAVE deswegen geschreeven heeft, dat die
Vogelsoort te Brasil zich in 't wilde onthoudt; want men kan niet nalaaten, de
Muscaat-Eend te herkennen in zyn Anas sylvestris magnitudine Anseris, of
Bosch-Eend van grootte als een Zwaan, even min als in de Ypeca-gaen van PISON.

(*)

In praediis Magnatum culta, nullibi Suecice spontanea. Fauna Suec.
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Volgens den laatstgemelden Schryver wordt deeze groote Eendvogel even goed
vet en den gevangen, als in den vryen, staat, en is dezelve zeer aan te pryzen van
wegen deszelfs uitsteekende vrugtbaarheid: het Wyfje legt zeer veel Eijeren, en
kan bykans in alle tyden des jaars broeden. Het Mannetje is zeer sterk op 't paaren
gesteld, en onderscheidt zich, onder de vogelen van zyne soort, door de grootheid
der deelen tot de voortteeling geschikt: alle Wyfjes staan hetzelve aan, en de mindere
soorten worden van 't zelve niet gewraakt; hy vermengt zich met de gemeene
Eenden, hier uit komen halfslachtige voort, die men als onvrugtbaar aanziet,
(*)
misschien alleen uit vooroordeel . Men spreekt ook van het paaren deezes
(†)
Eendvogels met een Gans; doch dit valt waarschynlyk zeer zeldzaam voor , terwyl
de andere vermenging dagelyks werk is in de Vogelpleinen onzer Volkplanter u van
(§)
Cayenne en St. Domingo , waar deeze groote Eendvogels in den tammen staat
leeven, en vermenigvuldigen gelyk de andere Eenden. De Eijeren zyn geheel rond;
die der jonge Wyfjes groenagtig, deeze kleur verbleekt by de volgende legzels, naar
het getuigenis van WILLUGHBY. De Muscusgeur, welk deeze Eenden uitgeeven,
ontstaat, volgens BARRERE, in een geelagtig vogt, zypelende uit het klieragtig gedeelte
(**)
van den Stuit .
In den wilden staat nestelen zy op de vermollemde boomstronken, en de Moeder
neemt de Jongen, zo ras zy uit zyn, den een na den anderen in den bek en werpt
(††)
ze in 't water . Het is zeker, dat de Krokodillen en Kaimans eene groote vernieling
onder deeze Eenden aanrigten: want men ziet naauwlyks ooit meer dan vyf of zes
jonge Muscaat-Eenden by den anderen; schoon

(*)
(†)
(§)
(**)
(††)

Hist. de l'Acad. des Sçiences, Anno 1760, p. 17. FRISCH getuigt het zelfde.
De Heer DE TILLY hadt afstammelingen van zulk paaren gezien, die van den Vader en de
Moeder-beide de tekens droegen; doch hy kon niet zeggen, of deeze halfslachtige voortteelden
OVIFDO, Lib. V. cap. 9. Hist. Gen. des Voyages, Tom. XII. p. 228.
France Equinoxiale, p. 123.
De Wilden, die dit kunnen waarneemen, hebben dit den Heer DE LA BORDE verzekerd.
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zy een veel grooter getal eijeren leggen. Zy eeten in de moerassen het graan van
een Gewas, Riz Sauvage geheeten: 's morgens vr eg vliegen zy uit na deeze
onmeetbaare, onder 't water staande, velden; 's avonds trekken zy weder na zee;
het heetste gedeelte van den dag brengen zy door, op digtgetopte boomen gezeten;
zy zyn woest en wantrouwend; niet gemaklyk laaten zy zich naderen, en vallen zo
(*)
bezwaarlyk te schieten als de meeste Watervogelen .

Berigt eener reize na Mont-Rose.
Door den Hoogleeraar de Saussure.
(Vervolg van Bladz. 530.)

Reis van Domo d'Ossola na Macugnaga.
Tot op een en een halve myl beneden Domo d'Ossola, volgden wy den weg van
het Meir Majeur, welke ook die van Milaan is, doch daar, in stede van de Toccia
over te trekken, volgden wy den rechten oever dier Riviere, om drie vierde myl verder
te gaan na Pie di Mulera, een Dorp, geleegen aan den voet des Bergs, by den
ingang van Val Anzasca, en twaals Roeden laager dan Domo d'Ossola. Aldaar
begint men om de Mynen van Macugnaga te denken, als men de Kerk van het Dorp
en het Paleis van TESTONI ziet, gebouwd door een Capitein van dien naam, voor
(†)
het goud uit die Mynen gehaald .
Indien men geen weg tusschen de acht en negen mylen agtereen aslegt, van Pie
di Mulera tot Macugnaga, vertoest men, gelyk wy deeden, te Vanzon. op vier en
drie vierde myl van Pie di Mulera. Men kan daar zyn intrek neemen by den Heer
JEAN BAPTISTE PAZUZZA, een Koopman, die, eigenlyk gesprooken, geen Herberg
houdt; maar de Reizigers, d e by hem vertoeven,

(*)
(†)

Extract du Journal des Voyages de M. DE LA BORDE, dans l'interieur des terres de la Guyane.
Journal de Physique du Mois de Juin, 1773.
Volgens de middaghoogte der Zonne, door myn Zoon genomen te Pie di Mulera, ligt dit Dorp
o

op de Breedte van 46 . 3. 43′.
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zeer wel, en voor een maatigen prys, onthaalt. Vanzon ligt op de hoogte van 357
Roeden.
Deezen weg afleggende, ontdekt men door de tusschenruimten de bergen van
Macugnaga; doch, bovenal, drie vierde van een uur vóór men te Vanzon komt, in
het Dorp van Ponte Grande, heeft men het genoegen, dat zich voor het oog opdoet
Mont-Rose, of ten minsten drie van deszelfs hoogste toppen, en de Pic Blanc (Pizzi
Bianco), welke zy beklommen hebben. Men gaat de brug niet over, om te Vanzon
te komen; maar men moet tot op die brug halfweg gaan, om het gezigt van dien
schoonen Berg te krygen, welke zich van daar zo heerlyk en grootsch opdoet, als
Mont-Blanc van de brug van Salenche te zien. Mont-Rose heeft zelfs het voordeel,
van zich omringd te vertoonen door het schoone groen van de naauwe en diepe
valei Anzasca, waarby de witheid van de sneeuw en het ys overheerlyk afsteeken.
Wy bleeven vier uuren van Vanzon te Macugnaga, het hoogstliggend Dorp van Val
Anzasca.
Deeze Valei is opmerkenswaardig, uit hoofde van derzelver schoonheid, en durf
ik zeggen, van de grootsheid des groeis: overal, uitgenomen in het hoogste en
koudste gedeelte der Valeien, zyn de wegen beschaduwd door aangebonden
geboomte, die ze geheel bedekken, gelyk oudtyds de laanen in de tuinen onzer
Vaderen overdekt waren. Andere aangebondene Boomgewassen, door muuren
ondersteund, bedekken het hangen van 't gebergte: want door dit geheele land heen
kweekt men geen wyngaarden, dan dus aangebonden. Maar op de plaatzen, waar
de zyden van 't gebergte, uitgegroefd door de waterstortingen, hoeken vormen, voor
bevogtiging geschikt, vindt men velden, beschaduwd door Kastanjeboomen, van
eene bewonderenswaardige grootte en schoonh id, en dikwyls vormt een
waterstroom een waterval, die deeze schoon belommerde streeken eene nieuwe
fraaiheid byzet. Boven dit alles is in deeze Valei opmerkelyk, dat dezelve, om zo te
spreeken, geene grondvlakte heeft: de twee tegenover elkander staande afhellingen
vereenigen zich aan derzelver voetstuk, en vormen een scherpen hoek, waarin de
Rivier Lanza stroomt. De talryke Dorpen, die de valei bevolken, zyn bykans alle
gebouwd op de schuinsche afhellingen
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van 't gebergte, of op de kleine vlakten dier zelfde afhellingen.
De stoffe van 't gebergte zelve, op den weg dien wy hielden, tot een myl beneden
Vanzon, is een geaderde rots, bestaande uit witte veld- spath en donkere mica,
(*)
gelyk die der Valei van Martigny . Men ziet 'er dezelfde verschynzels van
gekronkelde aderen, aderen van witte en zuivere veld-spath; doch altoos verward
gecristalliseerd. Men vindt 'er ook soorten van Porphyren, Steenen gemengd met
zwarte schorl en veld-spath; doch hier is de rots zomtyds doorsneeden door laagen
en aderen van groene steatites of speksteenen, die men in de Valei van Martigny
niet aantreft. De ligging van de beddingen der rotzen is doorgaans rechtstandig, de
rigting van derzelver vlakten loopt meestal evenwydig met die der Valeie, die van
het Noord-noordoosten na het Zuid-zuidwesten strekt.
Vanzon naderende, en boven dit Dorp, ontmoet men blokken van granit, geaderd,
met groote cristallen van veld-spath: deeze blokken schynen van het hoogste der
bergen afgekomen; maar een myl hooger, uit het Dorp Ceppo-Morelli gaande, vindt
men rotzen, in stede van dezelfde graniten.
Een myl hooger op, dan 't gemelde Dorp, naa dat men een groote dwarsliggende
rots is overgetoogen, die op eene zeldzaame wyze de Valei als afsluit, komt men
in de streek der Goud-mynen; men ziet bykans by elke schrede, die men vordert,
ter rechter- en slinkerhand der Valeie, de ingangen der mynen, en aan den oever
van de Lanza de Molens, om de erts af te wasschen. Ik zal vervolgens een denkbeeld
van deeze Goud-mynen geeven.
Digt by de brug del Vando vonden wy een schoon blok granit, in welks midden
eene verzameling was van groote zeshoekige cristallen van zwarte schorl, omringd
door een mengzel van witten veld-spath en zilveragtige talk (mica).
Omtrent den middag kwamen wy te Macugnaga, wy waren betoverd door de
ligging van dit Dorp; de huizen, deels van steen, deels van hout, doch netjes en
vast gebouwd, staan afgezonderd in velden, tusschen

(*)

Voyages dans les Alpes, §§. 1047. &c.
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beiden vertoonen zich boschjes. Deeze velden vormen eene zagthellende vlakte,
welke zich uitstrekt tot den voet der rotzen van Mont-Rose, die den omtrek uitmaaken
van deeze bevallige streek. Dan wy hadden reden om weinig voldaan te zyn over
de gastvryheid der Bewoonderen: niemand hunner wilde ons huisvesting verleenen;
wantrouwend, weinig aan vreemdelingen gewoon, en misschien ontzet over ons
aantal, weigerden de Herbergiers zelve ons in te neemen. Wy stonden op 't punt
om onze tenten te spannen, en eene vlakte tot ons verblyf te kiezen, wanneer de
Priester, wien ik myne brieven van voorschryving vertoonde, aan verscheide
Persoonen in de Valei, doch die tot ons ongeluk alle van huis waren, ons een
aanvangelyk verblyf gaf, en aan den voornaamsten Herbergier, ANTON MAZIA DEL
PRAIO, die op een myl afstands van het Dorp woonde, een brief schreef. Deeze
haalde hem over om ons te ontvangen.
Die Herberg was elf dagen lang het middelpunt, waarin wy van onze omzwervingen
te rug kwamen: wy vonden 'er ons wel gehuisd; doch hadden geene andere
(*)
Leevensmiddelen, dan die wy van Vanzon deeden komen : want de Inwoonders
van Macugnaga, en de Priester zelve, gebruiken niets dan Melkspyze en
Roggebrood, 't welk men zes maanden op een jaar in voorraad bakt, en 't geen men
niet dan met een byl aan stukken kan krygen.
('t Vervolg hier naa.)

(*)

De Herbergier DEL PRATO heeft my verzogt, de Reizigers, die ten oogmerk hadden na
Macugnaga te gaan. te verwittigen, dat zy hem vooraf zouden schryven, om tegen dien tyd
voorraad op te doen, en alles tot hun onthaal gereed to maaken.
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Opmerkenswaardige gelykvormigheid tusschen de gewoonten en
zeden der oude Persen, en die der hedendaagsche Abyssiniers.
(Vervolg van en Slot bladz. 441.)
Zeldzaam werden de Koningen van Abyssinie gezien door hunne Onderdaanen.
JUSTINUS zegt, dat de Persiaanen den persoon huns Konings verbergen, om den
eerbied voor zyne Majesteit te vermeerderen. En 't was eene wet van DEIOCES,
Koning der Meden, dat het niemand zou vrystaan, den Koning te zien: welke
schikking zo oud was als de tyd van SEMIRAMIS, van wiens Zoon NINYAS, men verhaalt,
dat hy in zyn Paleis eenen hoogen ouderdom bereikt heeft, zonder dat men wist,
hem ooit buiten 't zelve gezien te hebben.
Deeze ongerymde gewoonte lag den grond tot veele misbruiken. In Persie bragt
dezelve twee Officiers voort, die den naam droegen van 's Konings Oogen en Ooren,
en de gevaarlyke bediening waarnamen, ik meen gevaarlyk voor den Onderdaan,
om voor hun Souverain te zien en te hooren. In Abyssinie, is een Officier, 's Konings
Mond geheeten: want deeze van niemand gezien wordende, spreekt hy in den
derden persoon: Hoort, wat de Koning tot u zegt! de gebruiklyke aanvang van alle
Koninglyke bevelen in Abyssinie, en 't geen volgt, heeft de kragt van eene Wet. In
denzelfden styl begint JOSEPHUS een Bevelschrift van CYRUS, Koning van Persie
‘CYRUS, de Koning, zegt’ - en gewaagende van het bevel van CAMBYSES, ‘CAMBYSES,
de Koning, zegt.’ ESDRA schryft: ‘zo zegt CYRUS, Koning van Persie’; en
NEBUCHADNEZAR zegt tot HOLOFERNES: ‘Dus spreekt de Groote Koning, en Heer der
geheele Aarde.’ En was dit waarschynlyk de oorsprong der Edicten, toen het
schryven by de Vorsten weinig in gebruik was, en 't zelve by de Onderdaanen weinig
verstaan werd.
Staatlyke Jachtpartyen waren altoos in gebruik by de Koningen van Abyssinie en
Persie. In beide de Koningryken was het een misdryf voor een Onderdaan, het Wild
te treffen, vóór dat de Koning zyn Speer 'er op geworpen hadt. Deeze ongerymde
gewoonte werd door
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ARTAXERXES LONGIMANUS,

in het eene afgeschaft, en door YASOUS DEN GROOTEN, in
het andere, eerst met den aanvang der voorgaande eeuwe, vernietigd.
De Koningen van Abyssinie zyn boven alle Wetten verheeven. Zy zyn de oppersten
in alle Kerklyke en Burgerlyke zaaken; het Land, en de Persoonen hunner
Onderdaanen, zyn even zeer hun eigendom; en elk Inbooreling is hun gebooren
slaaf; draagt hy een hooger rang, 't is door 's Konings gift; want zyn naaste
Bloedverwanten hebben, hierin, niets voorüit. - 't Zelfde greep in Persie plaats.
ARISTOTELES noemt de Persische Veldheeren en Edelen, Slaaven van den grooten
Koning. XERXES, een Lydier, PYTHEUS bestraffende, wanneer hy een zyner Zoonen
zogt te bevryden van den kryg te volgen, voerde hem te gemoet: ‘Gy, die myn Slaaf
zyt! en verpligt my met uwe Vrouwe en uw gansche Gezin te volgen!’ GOBRYAS
zeide tot CYRUS: ‘Ik geef my aan u over als een Metgezel, en uw Slaaf teffens.’
'Er zyn verscheide soorten van Brood in Abyssinie, uit onderscheide Graanen
bereid, en die ook, in hoedanigheid, zeer veel verschillen. De Koning van Abyssinie
eet Tarwenbrood; doch niet van allerlei Tarwe gebakken, maar alleen van die in het
Landschap Dembea groeit; daarom 's Konings Voedzel geheeten. - De Koningen
van Persie aten ook Tarwenbrood, gelyk HERODOTUS zegt; doch van eene byzondere
soort, zo als wy uit STRABO leeren.
't Is altoos de gewoonte geweest der Koningen van Abyssinie, en 't is het nog,
om zulk een aantal Vrouwen te neemen, als zy verkiezen: deeze zyn daarom alle
geene Koninginnen; onder haar was 'er slegts eene, die byzonder als Koningin werd
aangemerkt, zy droeg de Kroon op 't hoofd, en werd Iteghe geheeten. - Even zo
leezen wy, dat, in Persie, AHASUEROS ESTHER beminde, die genade in zyne oogen
gevonden hadt, meer, dan de andere Dogteren, en dat hy een gouden Kroon op
haar hoofd zette. JOSEPHUS berigt ons, dat, wanneer ESTHER voor den Koning gesteld
was, hy zich zeer over haar voldaan vondt, haar tot zyne Egtgenoote aannam, en,
als zy in 't Paleis tradt, een Kroon op 't hoofd drukte. Of deeze Krooning der
Koninginne iets van het Staatsbestuur aan haar in Persie opdroeg, als
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in Abyssinie, vinden wy in de Geschiedenis niet aangetekend.
'Er is ten Abyssinischen Hove een Officier, SERACH MASSERY geheeten, die den
ganschen nagt de wagt houdt, voor de poort des Konings; en, by het aanbreeken
van den dageraad, met een Zweep slaat, om de wilde beesten uit de Stad te dryven.
Die zweepslag is ook voor den Koning het teken, om op te staan, en op zyn
Regterstoel plaats te neemen. - In Persie vondt men iets, daar aan beantwoordende.
Vroeg in den morgenstond, tradt een Bediende in 's Konings Kamer, met deeze
woorden: ‘Sta op, ô Koning! en begeef u ter bezorging dier zaaken, om welken te
bezorgen Oromasdes u beschikt heeft.’
Nooit ziet men den Koning van Abyssinie wandelen, of zyn voet buiten zyn Paleis
op den grond zetten: wanneer hv van het paard of den muilëzel, op welken hy rydt,
afstygt, staat 'er een knegt met een voetschabél gereed, en plaatst denzelven voor
's Konings voeten. Hy rydt in zyn voorkamer door tot voor den Throon, tot den Stoel
in zyn Tent geplaatst. - ATHENEUS vermeldt ons, dat, in Persie, de Koning, buiten
zyn Paleis, nimmer den grond betradt.
Zeer dikwyls spreekt de Koning, in Abyssinie, zelve het vonnis uit, over
hoofdmisdaaden. 't Wordt voor een gunstige regtspraake gehouden: dewyl, die van
een Koning, gelyk CLAUDIANUS zegt, moet zyn Piger ad poenas ad proemia velox.
Niemand wordt door den Koning in persoon, wegens zyne eerste misdaad,
veroordeeld, of het misdryf moet van eene verschriklyke natuur zyn, als: Vadermoord
of Heiligschennis. Over 't algemeen wordt het leeven en de verdiensten der
gevangenen opgewoogen tegen het onmiddelyk gepleegd misdryf, zo dat, indien
zyn voorgaand gedrag meer verdiensten heeft voor den Staat dan hy geoordeeld
wordt door zyn tegenwoordig misdryf daaraan nadeel toegebragt te hebben, het
een tegen over het ander gesteld, en de beschuldigde doorgaans vrygesproken
wordt, wanneer de Souverain alleen oordeelt.
HERODOTUS pryst dit als een grondregel der Koningen van Persie in
hoofdmisdaaden, bykans met dezelfde woorden, als wy het gebruik der Koningen
van Abyssinie beschreeven, en geeft 'er een voorbeeld van op. DARIUS hadt
SANDOCES, een van 's Konings Regters,
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veroordeeld om gekruizigd te worden, wegens omkooping, dat is; om dat hy voor
geld een valsch oordeel gestreeken hadt. Reeds hing de overtreeder aan het krui,
wanneer de Koning, by zich zelven overdenkende hoe veel goede diensten deeze
Man voorheen aan het Ryk gedaan hadt, eer hy dit éénig misdryf pleegde, bevel
gaf tot het verleenen van vergiffenis.
De Koning van Persie werd, op alle zyne Tochten, vergezeld door Regters. Wy
vinden by HERODOTUS, dat, op den Tocht van CAMBYSES, tien der voornaamste
Egyptenaaren door deeze Regters ter doodstraffe verweezen wierden, voor ieder
Persiaan door het volk van Memphis gedood. Zes Regters vergezellen altoos den
Koning van Abyssinie na de Legerplaats, en voor hun worden de Rebellen in 't veld
gevat, te regtgesteld, en onmiddelyk gevonnisd.
Lieden door den Koning onderscheiden, uit gunst, of wegens eene openbaare
verrigting, worden, in beide de Koningryken, begistigd met gouden ketenen,
zwaarden, en armringen. Deeze houdt men in Abyssinie voornaamlyk als belooningen
voor Krygsoversten. PONCET ontving, echter, van YASOUS DEN GROOTEN een gouden
Keten. Op den dag vóór den Slag van Serbraxos kreeg AYTO ENGEDAN een zilveren
breidel, een zadel bedekt met zilveren plaaten, van RAS MICHAEL, en, 's avonds naa
den Verslag, vond ik my vereerd met een gouden Keten van den Koning, naa myne
verzoening met GUEBRA MASCAL, die, om zyne diensten op dien dag gedaan, met
ruime inkomsten werd beschonken: het geschenk was een uitgebreid Landschap,
met veele ryke Dorpen, hem aangenaamer, dan een enkel Eerteken.
Een Vreemdeling van Aanzien, byzonder die zo veel voorschryvens heeft als ik
had, en geen geld behoeft, of van dag tot dag door het Staatsbestuur moet
onderhouden worden, ontvangt doorgaans een of meer Landgoederen, om hem, 't
geen hy behoest uit te leveren, zonder dat hy noodig hebbe den Koning of de
Staatsdienaars, over wat hem ontbreekt, aan te spreeken. MUHA YASOUS, Prins van
Shoa, hadt een groot Koninglyk Landgoed Emfras, hem gegeeven om hem de
benoodigheden voor zyn tafel te verschaffen; een ander in Karoote, om hem wyn
te schenken; een Landgoed in Dembea, 's Konings eigen Land, tot Tarwe;
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en een in Begemder, tot katoen voor de kleeding zyner dienaaren: en meer andere.
Naa dat ik in 's Konings dienst getreeden was, had ik de Landgoederen die
behoorden tot de post, welke ik bekleedde, en een Geesh geheete, waarin de
bronnen van den Nyl outspringen: 'er stonden omtrent achttien huizen: de Koning
hadt my dit op myn eigen verzoek gegeeven: want ik zou een beter hebben kunnen
krygen om my van Honig te verzorgen, alzo ik nooit meer ontving dan twee groote
potten, zo bitter dat ik ze niet kon gebruiken. Ik betoonde my een zagt Heer, en zogt
my niet te verryken door de opbrengingen der Landgoederen; en dit ging te minder,
dewyl ik onder my, als myn Luitenant, een Bevelhebber over de paarden had, wiens
gedagten meer speelende op Jerusalem en het Heil ge Graf, dan op eenige
voordeelen, welke hy in Abyssinie kon behaalen, door op alles, wat de inkomsten
betrof, nauw te letten.
THUCYDIDES onderrigt ons, dat THEMISTOCLES groote gaven van ARTAXERXES,
Koning van Persie, ontving, als hy zich te Magnesia nederzette; de Koning hadt
hem die Stad voor Brood, Lampsacus voor Wyn, en Myuns voor andere
Leevensmiddelen, geschonken. ATHENAEUS voegt 'er twee by, te weeten:
Palaescepsis en Percope, om hem kleeding te verzorgen.
Dit is nog heden ten dage juist het denkbeeld in Abyssinie, wanneer zy begrypen
dat zy een Man van rang onthaalen; want Vreemdelingen, die 'er berooid komen,
en onder hun omzwerven, zonder naam en character of middelen om te bestaan,
gelyk de Grieken in Abyssinie, worden altoos als Bedelaars ontvangen, en als de
zodanigen laat men ze loopen, tot dat de honger hun aanzet om iets ter hand te
neemen tot verzorging van de nooddruft; of zy door laage kunstenaaryen en streeken
weeten in te dringen tot eenige posten; maar geen eer, geen vertrouwen, verwerven
zy; althans gebeurt dit zeer zeldzaam.
Wanneer in Abyssinie een gevangen ter doodstraffe verweezen is, wordt hy niet
weder in de gevangenis gebragt; (dit houdt men voor wreed,) maar onmiddelyk
weggevoerd om de straf te ontvangen. ABBA SALAMA, de Acab Saat, werd door den
Koning, op den morgen, dat deeze Gondar intrad, by zyne wederkomst van Tigré,
veroordeeld, en onmiddelyk opgehangen, in het
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gewaad van een Priester, aan een boom by den ingang van 's Konings Paleis.
CHREMATIOR, Broeder van den Overweldiger SOCINIOS, werd denzelfden morgen
geregt; zoo ook GUEBRA DENGHEL, RAS MICHAELS Schoonzoon, en verscheide anderen,
terstond na het uitspreeken van het doodvonnis. - Dit was ook het gebruik der
Persen, gelyk wy by XENOPHON, en nog duidelyker by DIODORUS, vinden opgetekend.
Een der Doodstraffen in Abyssinie is het Kruis, SOCINIOS verwees ARZO, zyn
Mededinger, die om bystand de toevlugt genomen hadt tot PHINEAS, Koning van.
Falasha, om buiten de Legerplaats gekruizigd te worden. ARTAXERXES liet HAMAN
dezelfde strafoefening aandoen, en aan 't kruis hangen tot hy den geest gaf. En
POLYCRATES van Samos werd, naar het berigt van CICERO, gekruizigd op last van
ORAETIS, Praetor van DARIUS.
Een tweede Doodstraf is het leevend villen. Dat deeze barbaarsche Strafoefening
nog stand houdt in Abyssinie, blykt uit het lot van den ongelukkigen WOOSHEKA, in
den Veldtocht des Jaars MDCCLXIX, toen ik in Abyssinie was, gevangen genomen:
hy strekte in diervoege ten slachtoffer aan de wraak van de schoone OZORO ESTHER,
die, hoe goedaartig en menschlievend ook in andere opzigten, geene andere
verzoening voor den dood haars Egtsgenoots begeerde. - SOCRATES verhaalt, dat
de Ketter MANES, op bevel des Konings van Persie, leevendig gevild wierd. Volgens
PROCOPIUS, beval PACURIUS deeze strafoefening BACICIUS aan te doen. En AGATHIAS
vermeldt, dat ze NACHORAGES trof, more Majorum, naar de oude wijze.
Steeniging, dat 'er de dood op volgt, is een derde Doodstraffe in Abyssinie.
Voornaamlyk wordt deeze den Vreemdelingen, Franken geheeten ter zaake van
den Godsdienst aangedaan. De Catholyke Priesters, die men daar, in deeze laatste
tyden, ontdekt heeft, werden dood gesteenigd, hunne Lichaamen liggen nog in de
straaten van Gondar, op de pleinen of ledige plaatzen, bedekt met de hoopen steen,
by de steeniging op hun geworpen. 'Er zyn drie van deeze hoopen by de Kerk van
Abbo; allen Franciscaaner Monniken bedekkende; en, behalven deeze, eene kleme
Pyramide boven 't Lyk van een Jongeling, die, nevens hun, het lot der Steeniging
onderging, omtrent het eerste Jaar der Regeeringe
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van DAVID DEN IV. Deeze Jongeling was een der vier Zoonen, door een der
Franciscaaner Monniken verwekt by een Abyssinische Vrouwe, onder de regeering
van OUSTAS. - In Persie, indien wy op CTESIAS afmogen, werd PAGORASUS, op last
des Konings, dood gesteenigd: dezelfde Schryver tekent aan, dat PHARNACYAS, een
der Moordenaaren van XERXES, deeze doodstraffe leedt.
Onder de zwaare straffen in Abyssinie mag ook zeker geteld worden, het
uitsteeken der Oogen, eene wreedheid, welke ik, geduurende myn kort verblyf in
Abyssinie, maar al te dikmaal zag volvoeren. Dit Oogen uitsteeken, wordt doorgaans
den Rebellen aangedaan. Naa de slagting op het strydveld van Fagitta, werden
twaalf Opperhoofden van PAGAN GALLA gevangen genomen door RAS MICHAEL; hunne
oogen werden uitgegraaven, en zy vervolgens verweezen om van gebrek te sterven
in een diepe valei, beneden de Stad. Verscheiden Gevangenen van eenen anderen
rang, Edellieden van Tigré, ondergingen 't zelfde lot. Geen hunner stierf onder die
bewerking, of ingevolge daar van, schoon het op de ruwste wyze verrigt wierd, met
een yzeren tang. - XENOPIION tekent op, dat dit een der straffen was by CYRUS in
gebruik: en AMMIANUS MARCELLINUS verhaalt, dat SAPOR, Koning van Persie, ARSACES,
door hem gevangen genomen, op een Kasteel sloot, naa hem de oogen te hebben
doen uitgraaven.
De Lyken der Misdaadigeren op de openbaare wegen, om verraad, moord en
geweld, worden in Abyssinie zeldzaam begraaven. De straaten van Gondar zyn
bezet met brokken van hunne overblyfzelen, deeze doen de wilde beesten by
menigte in de Stad komen, zo ras het douker is: weshalven men by avond bezwaarlyk
kan uitgaan. De Honden zyn gewoon stukken menschenvleesch op 't voorplein en
in huis te sleepen, om ze met meer gerustheid op te eeten. Dit stondt my zeer tegen;
maar het werd zo dikwyls herhaald, dat ik hun in 't gerust bezit dier brokken moest
laaten. - Wy leeren uit QUINTUS CURTIUS, dat DARIUS, bevel gegeeven hebbende, om
CHAREDAMUS met den dood te straffen; doch dat hy naderhand, 's Mans onschuld
ontdekkende, de volvoering tragtte te stuiten: maar te laat; dewyl de hals des
ongelukkigen reeds was afgesneeden:
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dan, ten teken van berouw, stondt de Koning hem een Begraafenis toe.
Nooit vegten de Abyssiniers by nagt; dit stoudt ook vast by de Persiaanen.
Niettegenstaande de Abyssiniers van zo ouden tyd af, en zo nauw, met de
Egyptenaaren verbonden waren, schynen zy nimmer gebruik gemaakt te hebben
van Papier of de Papyrus, maar de gewoonte gevolgd der Persiaanen, om op
Pergament te schryven, gelyk zy tot op deezen dag doen. In Parthia was desgelyks,
naar het onderrigt van PLINIUS, het gebruik van Papier geheel onbekend; en schoon
men ontdekte, dat de Papyrus in den Euphraat, naby Babylon, groeide, eene plant
van welke zy Papier konden maaken, bleeven zy liever onveranderlyk by hunne
gewoonte, om hunne letters op de stoffe te weeven, van welke zy hunne kleederen
maakten. Daarenboven bedienden zich de Persiaanen van Pergament, om 'er de
gedenkwaardige zaaken op aan te schryven, en hebben wy waarschynlyk hier aan
dank te weeten, dat zo veele van hunne gebruiken, tot deezen dag, bewaard zyn.
DIODORUS SICULUS, van CTESIAS spreekende, schryft, dat hy alle dingen bevestigde
uit de Koninglyke Pergamenten zelve, die, in gevolge van zekere wet, alle in orde
geschikt waren, en naderhand aan de Grieken werden medegedeeld.
Uit deeze groote gelykvormigheid in gewoonten tusschen de Persiaanen en
Abyssiniers, zou ik, de gewoone wyze, om over den oorsprong der Volken te
oordeelen, volgende, vrylyk besluiten, dat de Abyssiniers eene Volkplanting van de
Persiaanen waren; doch men weet zeer wel, dat dit stelzel geen grond altoos heeft.
De Gewoonten, vermeld, als alleen byzonder eigen aan Persie, waren gemeen door
geheel het Oosten; en gingen verlooren, toen deeze Landen overloopen en
vermeesterd werden door zodanige Volken, die hunne eigene barbaarsche
Gewoonten invoerden. De reden, waarom ons zo veel van de Persiaansche
Gewoonten overgebleeven is, hebbe men daar aan toe te kennen, dat ze
beschreeven, en dus zo ligt aan verandering niet onderheevig, waren; derzelver
aanbeveeling aan Pergament bragt ook toe tot de in stand blyving. De Geschiedenis,
die van deeze oude en beschaafde Volken gewaagt, heeft ons eenige overblyfzels
bewaard van hunne Zeden, ongeschonden van de vernielingen des tyds
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overgebleeven: terwyl Abyssinie, met niemand in oorlog, of alleen in eigen land kryg
voerende, de oude Zeden behouden heeft, welke het gemeen hadt met geheel het
Oosten, en die alleen in de andere Ryken verlooren gingen door den inval van
Vreemden; een onheil, Abyssinie nooit overgekomen, zo verre de Gedenkschriften
reiken.

Character des tegenwoordig regeerenden Konings van Zweeden.
(Ontleend uit de Characters and Anecdotes of the Court of Sweden, dit jaar in
(*)
Engeland uitgegeeven.)
De tegenwoordig regeerende Koning van Zweeden wordt, in 't algemeen, gehouden
voor een der beminnenswaardigste en gemeenzaamste Vorsten van Europa. Hy
bezit de verwonderlyke gaaf om aller harten in te neemen. Zyn openbaare ommegang
is vol geest, beleefdheid, en oplettenheid om ieder te voldoen: in 't byzonder spreekt
hy met de hartlykheid en eenvoudigheid van een Vriend; hy deelt gunstbewyzen uit
met eene blykbaare zelfvoldoening, en weet te weigeren zonder ongenoegen te
veroorzaaken. Zyne goedertierenheid steunt op zyne sterke groote aandoenlykheid
(†)
van gesteltenisse, welke hem tot nog nimmer toeliet den dood, of eene schandelyke
straffe, iemand, hem in persoon bekend, aan te doen. Menigmaal heeft hy gewenscht,
dat hy nimmer in de noodzaaklykheid mogt komen om zulk eene daad van
gestrengheid uit te oefenen: dewyl de herinnering daarvan hem ongelukkig zou
maaken. Men mag zeggen, dat hy zyns Vaders Hart, en 't Verstand van zyne Moeder,
geërfd heeft. Was hy gebooren in den burgerrang, hy zou zyn fortuin gemaakt
hebben als Staatsman of als Geleerde. Zyne kundigheid in de Geschiedenissen,
en in de Staatkunde, is

(*)
(†)

Dit Werkje zal by den Drukker deezes, J. Yntema, in het Nederduitsch vertaald, worden
uitgegeeven.
Men bedenke hier, dat het Werk, waar uit wy deeze Characterschets ontleend hebben, in
den aanvang deezes Jaars is in 't licht gegeeven.
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verbaazend; zyne openbaare Aanspraaken, op de Ryksdagen, en by andere
gelegenheden, hebben een byzonderen klem en fraaiheid, zulk een Spreeker
waardig; de verscheidene Tooneelspelen, door hem onlangs voor het Zweedsche
Tooneel vervaardigd, hebben een rykheid in derzelver Zamenstel, en eene zuiverheid
in de Zedeleer, die den Vorst en Wetgeever uitwyzen; en niettegenstaande alle
moeite door hem aangewend, om niet als Opsteller bekend te worden, was het
welhaast geen geheim meer, dat men die Tooneelstukken der penne van zyne
Majesteit hadt dank te weeten.
Schoon thans een erkend Schryver, heeft men nog niet opgemerkt, dat hy ooit
iets had van de jalouly omtrent andere Schryvers. Ik breng deeze aanmerking in 't
midden; dewyl het geen de Franschen gewoon zyn jalousie de metier te noemen,
dikwyls, de verheevenste zielen bekruipt. Zelfs de laatst overledene Koning van
Pruissen, een der grootste Mannen deezer Eeuwe, was niet vry van dit zwak; men
weet dat hy den Koning van Zweeden nooit beminde, en ik vermoed te mogen
zeggen, om geen andere reden, dan om dat hy zyn Neef aanzag als zyn Mededinger
in Vermaardheid. Maar dat hy zyn gevoeligheid zo verre zou hebben laaten gaan,
dat hy, in zyne Memoires, rechtstreeksche lastertaal tegen zyn Neef uitsloeg, zon
ik om de eer van FREDERIK DEN II gaarne onmogelyk agten. Ik weet niet door welke
handen deeze Memoires gegaan zyn; doch, indien dat Artykel, waar de Koning van
Zweeden beschuldigd wordt met een verraad om de Deensche Vloot te verbranden,
weezenlyk door de hand zyns Oons geschreeven is, moet het de uitvinding zyn van
een gedienstig Hoveling, om den ouden Monarch in een verveelend uur te
vervrolyken; want ik hoorde noch in Deenemarken, noch in Zweeden, iemand die
'er iets van wist, en 'er is geen rede waarom het Deensche Staatsdienaarschap dit
ten dien tyde zou verborgen gehouden hebben; ook is 't niet mogelyk geweest zulk
een bestaan uit te voeren zonder Medepligtigen in Zweeden, en 't zou zeker niet
lang een geheim gebleeven zyn: nooit werd Koning GUSTAVUS strenger beoordeeld
door zyne eigene Onderdaanen.
Eenigen hunner laaten nooit af alle gelegenheden aan te grypen, om zyn gedrag
te wraaken, of ten kwaaden te duiden. Meest schryven zy hem mangel aan Op-
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regtheid toe. Ik kan het niet op my neemen te verklaren, dat dit geheel ongegrond
gezegd wordt: maar vast gaat het, dat men, onder het Volk, nimmer daar van hoorde,
dan naa den Ryksdag van den Jaare MDCCLXXVIII. Veel gronds is 'er om te
gelooven, dat zulks ontstondt uit de beschikkingen toen op den Brandewyn gemaakt.
Niet weinigen, uit de vertegenwoordigers van den Boerenstand, hadden lust, om
de vryheid van het Brandewyn-stooken, ten byzonderen gebruike, te verwerven.
Verscheide keeren hadden zy op 't punt gestaan om gehoor by den Koning te
vraagen, ten einde dit voordeel te mogen erlangen; doch eenige Heeren, die hunne
goede diensten beloofd hadden tot het verkrygen daarvan te zullen aanwenden, en
wel wisten, dat de Koning het verzoek niet zoude toestaan, haalden hun over, om
voor tegenwoordig die zaak te laaten berusten: want dat de Koning veel liever uit
eigen beweeging hun dit zou vergunnen; zulks gaven zy voor, was het oogmerk
van zyne Majesteit. - De Boeren, t'huis gekomen, streelden hunne
Medelandbewoonders met de beloften hun gegeeven; doch, wanneer deeze niet
agtervolgd wierden, en de Koning, korten tyd daar naa, het stooken van den
(*)
Brandewyn aan de Kroon hegtte , is het niet te verwonderen, dat het Volk verstoord
wierd, en luisterde na inboezemingen der zodanigen, die deezen draai bepaald aan
's Konings wil toeschryven. - Zints dien tyd heeft men hem steeds van Veinzery
beschuldigd; ook is het mogelyk, dat zyn gedrag eenige geloofwaardigheid bygezet
heeft aan deeze verdenkingen. Lieden, die geduurig met hem verkeeren, kunnen
niet lochenen, dat hy zich dikwyls vreemd houdt van dingen hem ten vollen bekend,
en, by andere gelegenheden, zich gelaat wel onderrigt te zyn van zaaken, waar van
hy niets weet. Dan dit kan veelligt eene hebbelykheid weezen, aangewend door
Staatkunde, waarin zodanige middelen zomtvds zo noodzaaklyk zyn, als het
aanneemen van zekere houding onder 't speelen; ook behooren Vorsten en Staats-

(*)

Toen de oude Bisschop SERENIUS op den Ryksdag van den Jaare MDCCLXXII afscheid van
den Koning nam, betuigde hy zyne Majesteit, dat, wilde hy de liefde des gemeenen Volks
behouden, hy twee zaaken onaangeroerd moest laaten - den Godsdienst en den Brandewyn.
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lieden niet beoordeeld te worden naar dezelfde regelen als andere Menschen; hun
(*)
eerste pligt is alle andere overleggingen op te offeren aan het welzyn huns Lands .
Men legt den Koning van Zweeden ook ten laste, dat hy ligt gedaane Belofte
vergeet, 't geen zyne gunstelingen meermaalen in de noodzaaklykheid brengt om
een handschrift te vraagen, tot een waarborg der vervullinge: maar vermits ik nooit
hoorde van eenig byzonder geval, waar in hy zyne belofte niet gestand deed; geloof
ik, dat deeze beschuldiging van geen grooter gewigt is dan verscheide andere, door
kwaadaartigheid en misnoegen uitgedagt.
Onlangs heeft men hem verweeten een te groote Spaarzaamheid in kleinigheden,
en eene te kleine in groote zaaken. Dit, geloof ik, is een zeer algemeene misslag
by Lieden van hoogen rang: groote kosten, doorgaans in het openbaar gedaan,
geeven voldoening aan hunne Trotsheid; doch, wanneer zy kleine uitgaven doen,
zien zy dezelve aan als strekkende tot verkorting hunner middelen tot grootere.
Verder beschuldigt men deezen Vorst van eene groote gemeenzaamheid met
jonge Heeren, veelen deezer worden trots en verwaand, zichzelven als Lieden van
veel beduidenisse aanziende, om dat het den Koning behaagt met hen te boerten;
en op eenen gemeenzaamen voet te behandelen. Maar men moet bekennen, dat
iemand, die gezelschap noodig heeft te zyner uitspanning, naa veel arbeids, jonge
Heeren, tot dat oogmerk veel geschikter vindt, dan oude Staatslieden; en kunnen
zommige jonge Heeren dit gunstbetoon huns Souverains niet ontvangen, zonder
zich daarop te veel te laaten voorstaan, is het zeker hun misslag, en zy zullen ook
niemand dan zichzelven daar door benadeelen.
Het aller opmerkenswaardigste in 't Character van den Zweedschen Koning is,
zyne leevendigheid van aart, en daar uit voortvloeiende Werkzaamheid. Hy slaapt
zeer

(*)

By het vermelden van deezen opgegeeven Regel, kunnen wy niet nalaaten, de Leezers onzes
Mengelwerks te wyzen naar eene zeer juiste Aanmerking, daarop gemaakt, in eene
Aantekening des keurigen Vertaalers van de Nagelaaten Werken van FREDERIK DEN II, op het
Voorberigt diens Konings, bl. XLVII.
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weinig, en kan, met gemak, de grootste vermoeienissen uitharden. Hy helt, derhalven,
natuurlyk over tot een bedryfvol leeven, en de Oorlog zou zyn element zyn. Slaagt
hy daarin gelukkig, dan zal hy misschien eene andere CAREL DE XII zyn. Schoon
(*)
waarschynlyk met meer voorzigtigheids .

Aandoenlyke lotgevallen van mevrouw Carolina Montgomery.
(Uit het Engelsch.)
‘Een Verhaal van Lotgevallen zo zonderling, treffend en leerzaam, al was het ook
geheel vereierd, zal onzen Leezeren, zo wy vertrouwen, behaagen. 't Zelve komt
voor in ETHELINDE, or the Recluse of the Lake, à Novel, by Mrs. CHARLOTTE SMITH;
en Mevrouw MONTGOMERY wordt ingevoerd als vermeldende haare
Leevensgeschiedenis aan ETHELINDE CHESTERVILLE, de Heldin der Roman; op deeze
wyze.’
****
Myn Vader was in Schotland gebooren, en van het edel Geslacht van DOUGLAS. Hy
was een jonger Broeder uit eene jonger stam, en trouwde zeer vroeg aan eene
Dame, schoon van goede askomst, zo behoeftig als hy zelve. In den Jaare
MDCCXLV, bevondt hy zich onder die zich by den ongelukkigen CAREL EDUARD
vervoegden, en sneuvelde in den slag by Colloden, en liet my, toen omtrent twintig
maanden oud, en zyne Weduwe, die niet meer dan zeventien jaaren telde, geheel
afhangelyk van de goedheid zyns Vaders, en gedompeld in diepe droefenisse: doch,
wanneer zy haar ongelukkig Weeskind in de armen nam, het eenig gedenkteken
haar overgebleeven van een Man zo teder door haar bemind, greep zy moed, om
tegen haar noodlot op te worstelen.
Schoon de Vrede eindelyk aan dit elendig land, 't geen langen tyd de zetel der
verwoesting geweest was, weder geschonken werd, vonden veele Familien zich
geheel verarmd; en niemand hadt bykans meer geleden dan myn Grootvader, die,
het leeven ten nauwer noode 'er afgebragt hebbende, 't zelve sleet in het beweenen
van 't verlies van drie braave Zoonen,

(*)

De laatste allen bekende bedryven des Konings van Zweeden bekragtigen deezen
Charactertrek ten vollen.
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en 't beschouwen van een groot gedeelte zyner Landgoederen, in de asche gelegd.
Twaalf maanden duurde dit slegts, en hy het, stervende, het gering overschot zyner
bezittingen aan zyn éénig overgebleeven Zoon, die een talryk Huisgezin hadt.
Myne Moeder zag, of verbeeldde zich te zien, dat hy gaarne ontslaagen zou
weezen van het bezwaar 't geen zy met haar Kind aan dit Huishouden toebragt, en
besloot na Engeland te trekken, waar zy een gul onthaal verhoopte van haar eigen
Broeder, die te Londen woonde. Zy begaf zich derwaards met my, op de goedkoopst
mogelyke wyze, en werdt door haaren Broeder, die zyn Adeldom voor den
Koophandel verwisseld had, met vriendlykheid ontvangen; doch eene vriendlykheid
van dien aart als eene ziel, bekrompen geworden door het steeds beschouwen van
schatten, betoont aan afhangelyke armen. Zyne Vrouw, die zeer veel toegebragt
had in het verbeteren van zyn staat, overreedde hem, dat zyne Zuster en Kind niet
gevoegelyk in zyn Huis konden geplaatst worden. In de nabumschap werden
nogthans kamers voor haar gehuurd, en zy at by haaren Broeder. Doch de tweede
maand was niet verstreeken in deeze levenswyze, of de smaadlyke wyze, op welke
zy van haaren Broeder bchandeld werd, en de kwaadaartige trotschheid van zyne
Vrouwe, deed haar alle de bitterheden smaaken van de elenden der afhangelykheid.
Uit den aart van een zeer aandoenlyk gestel, en in een leeftyd wanneer alles gevoel
is, vondt myne Moeder deezen toestand van dag tot dag ondraaglyker. och waarheen
zou zy zich wenden? Zy hadt geene kundigheid om iets aan te vangen; en dersde
ook alle middelen daar toe noodig. Zy hadt geen kennis in Engeland, en in de wereld
geen Vriend, die haar kon of wilde helpen.
Bykans de eerste omstandigheid, die eenigen indruk op my maakte, was, dat
myne Moeder, in driftvervoering van moeilykheid, my aan haar hart drukte, over my
weende, terwyl zy de schim van haaren gesneuvelden DOUGLAS aanriep, om de
elende van zyne Weduwe en van zyn Weeskind gade te slaan. In die vroege
kindschheid is het nogthans een flaauw overblyfzel van eene na en dan
wederkeerende driftvervoering, of treffende omstandigheid, die voetstappen in het
geheugen overlaat, Ik kan my niets van myne vroege kindschheid anders herinneren,
tot dat het tooneel grootlyks veranderde, en in myne kinderlyke oogen zeer veel
verbeterde.
't Was Zomer, en schoon, in dien tyd, de Kooplieden te Londen, min dan
tegenwoordig, gewoon waren om op Buitenplaatzen hun verblyf te neemen, hadt
myn Oom, die zeer ryk was, een Buiten by Hammersmith, werwaards hy meestal
Vrydags vertrok en tot het begin der volgende week bleef. Het weer was zeer heet,
en myn Moeder, die nooit mede na Bui-
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ten ging, maar in Londen gelaaten werd om met de Oppaster van het Huis te eeten,
verbeeldde zich, dat zy zints eenige dagen onlustig was door gebrek aan buitenlugt:
ongerust door dat denkbeeld, nam zy, toen de Familie na Hammersmith gereeden
was, een huurkoets, om haar na de Poort van Hyde-Park te laaten brengen.
Schoon de Zon reeds daalde, hadt dezelve nog kragts genoeg om haar het
wandelen zeer moeilyk te maaken; want zy hadt my, op dat ik te minder zou
vermoeien, op den arm genomen. Zy zag het volk na Kensington Gardens gaan:
zy sloeg mede dien weg op, en een weinig bezogt gedeelte van dezelve in, om te
minder gezien te worden. Hier ging zy, door vermoeidheid en harteleed afgemat,
op een bank zitten, en, my tegen den boezem drukkende, beweende zy, met een
vloed van traanen, niet zo zeer haar eigen lot dan wel het lot van het Kind van haar
overleeden DOUGLAS, wiens naam zy menigvoud herhaalde, afgebroken door snikken,
die duizend tedere naagedagtenissen van hem, en kneliende vreeze voor my, haar
afpersten. Uit deeze mymering van vrugtloozen kommer, werd zy opgewekt door
de aannadering van een Heer, omtrent dertig jaaren oud, die na haar toetradt, en,
met veel heuschheids, nogthans met niet weinig vuurs, vroeg, of haare
ongelegenheid van dien aart was, dat hy dezelve kon verzagten of wegneemen?
Myne Moeder, onthutst door deeze aanspraak van een vreemd Heer, rees op,
en poogde haare ontsteltems te bedekken, en haare traanen te verbergen; zy
bedankte hem met een afgebrooke stem voor zyne beleefheid; hem verzekerende
dat zy alleen vermoeid was door de hette, en na huis meende te gaan. - Dan hy liet
zich zo gemaklyk niet aszetten. Hadt myne Moeder hem op 't eerste gezigt getrosten
als eene zeer schoone jonge vrouw, hy was nog meer verrukt toen zy sprak, en hy,
te midden van de verlegenheid, waarin zy zich bevondt, zo veel ongemaakte
zedigheid als natuurlyke bevalligheid ontdekte. 't Was te vergeefsch dat zy hem
smeekte haar te verlaaten; hem betuigende, dat zy, in een verasgelegen gedeelte
van de Stad, by een Broeder woonde, in wiens huis zy geen vreemd Heer kon
brengen, en dat zy zich over zyne oppassing zeer verlegen vondt. Hy wilde niet
vertrekken: maar my op zyn arm neemende, droeg hy my tot buiten de tuinen, en
my toen aan myne Moeder overgeevende, liep by heenen, om, zo als hy zeide, een
koets te krygen. Myne Moeder, die beefde, zonder te weeten waarom, over eene
beleesdheid, die zy niet kon beantwoorden, ging haaren weg in hoope van deezen
Heer te ontgaan; doch zy hadt geen honderd schreden afgelegd, of hy was haar
weder op zyde, en nam my andermaal op den arm, en, onder voorwendzel,
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dat hy geen koets kon krygen, waar hy geweest was, (doch dat wy 'er waarschynlyk
wel een zouden ontmoeten onder het voortwandelen,) haalde hy haar over om zo
lang voort te gaan: kort daarop was 'er een koets, geen huurkoets, gelyk hy
voorgegeeven hadt te gaan haalen; maar een op welke het wapen van DOUGLAS,
en dat van eene aanzienlyke Engelsche Familie, stondt.
‘Daar,’ zeide hy, stilhoudende toen dezelve opreedt, ‘daar is een koets, die u en
dit lieve Engeltje aan uw huis zal bezorgen. Gy zult my, vertrouw ik, de eer niet
weigeren om u te vergezellen, op dat dezelve my vervolgens aan myn huis mag
brengen.’
Andermaal wendde myne Moeder alles aan, wat zy dagt dat zou kunnen dienen,
om haaren nieuwen Vriend af te brengen van een bewys van oplettendheid, 't geen
haar alleen in verlegenheid bragt. Hy wilde na niets hooren, en de drift zyner
aanhouding bewoog haar, ondanks alle daar tegen ingebragte zwaarigheden, in
zyn koets te stappen, waar zy my op haar schoot nam, en hy ging naast haar zitten.
- Hy poogde toen haare zigtbaare bekommerdheid te verzetten, door een gefprek
over 't dagelyks nieuws; dit deedt hy op eenen zo inneemenden en bevalligen trant,
dat de ontsteltenis myner Moeder allengskens bedaarde. De verzagtende toon van
Vriendschap, van Medelyden, welken zy in veele maanden niet gehoord hadt, vondt
ingang in haar hart. Wanneer hy ongevoelig het gesprek van min aangelegene
zaaken gewend hadt op haare omstandigheid, vloeiden de traanen over haare
wangen, haar hart werd vertederd, en zy beleedt deezen Vreemden Heer, dien zy
niet langer dan één uur gekend hadt, de ongelukk ge onzekerheid van haaren
toestand, de daadlyke elende welke zy leedt, en de boezemsmerte, die haar geheel
te nederdrukte als zy bedagt dat zy my niets anders kon nalaaten dan armoede,
dienstbaarheid en mogelyk afhangelykheid, bitterder dan die een van beide. Onder
het doen deezer bekentenisse hadt zy den naam van haare Familie, en die van
haren Vader, genoemd.
‘Ja,’ viel haare Beschermer haar in de reden, ‘Ik hoorde, toen ik uwe alleenspraak
beluisterde, den naam van DOUGLAS. Ik stam 'er ook van af, myne Moeder was eene
DOUG AS: deeze omstandigheid, gevoegd by de hartveroverende schoonheid van
de bedroefde, wier uitboezemingen ik afluisterde, maakte myne nicuwsgierigheid
onwederstaanbaar; gevaarlyke nieuwsgierigheid! Om aan dezelve te voldoen, heb
ik, zo ik vrees, de rust myns leevens opgeofferd.’
Om niet te langwylig te worden, deeze Heer betuigde dat hy geheel verliesd was
op de jonge Weduwe: en schoon zy 'er op stondt, dat hy van zulk een wild en
harssenschimmig
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denkbeeld zou afstappen, verklaarde hy, dat hy het een of ander middel zou
uitdenken om zich bekend te maaken by haar Broeder; dewyl hy onmogelyk, zonder
haar te zien, kon leeven. Met moeite bewoog zy hem te vertrekken; en, zonder myne
Moeder des verlof gevraagd te hebben, was hy den volgenden dag weder by haar,
en kwam elken dag tot dat de Familie weder van buiten gekomen was. Vervolgens
wist hy het zo aan te leggen, dat hy binnen weinig dagen kennis met myn Oom
maakte, en van hem ten middagmaal genoodigd werd: terwyl noch hy noch zyne
Vrouw iets in 't minste vermoedden van de reden, waarom hy de vriendschap ten
deezen huize zo ernstig zogt, waren zy zeer in hun schik, en 't streelde hun trots,
dat een Heer van zo veel rangs zich aan hun zo veel liet gelegen leggen, en steeds
in zyne gesprekken betoonde, hoe veel hy ophadt met de innerlyke waarde der
zodanigen, die zich op den Handel en drukke bezigheden toeleiden.
Doch de oplettenheid, welke hy aan myne Tante moest betoonen, en de weinige
gelegenheden om myne Moeder te zien of met haar te spreeken, welke by deeze
wyze van be zoeken voorkwamen, vielen hem zeer moeilyk. Eindelyk, naa langen
tyd met zichzelven geworsteld te hebben, besloot hy het te waagen haar zyn
weezenlyken toestand bloot te leggen. Waarschynlyk wist hy reeds, dat hy haar
hart zo zeer ingenomen hadt, dat myne Moeder, wat ook de Eer haar mogt
voorschryven, niet bestand zou weezen om zyne voorslagen te wederstaan.
Met eenige moeite gelegenheid bekomen hebbende om myne Moeder te spreeken,
verklaarde hy haar, dat hy zich verzekerd hieldt hoe zy niet onkundig kon weezen
van zyne vuurige en onwederstaanbaare Liefde, ‘die ik,’ voegde hy 'er nevens,
‘misschien nooit moest plaats gegeeven hebben; maar, helaas! van het eerste
oogenblik af, dat ik u zag, was myn hart geheel het uwe! terwyl dat hart my steeds
de heillooze waarheid herinnerde, welke ik u rondborstig moet verklaaren. Ik ben
getrouwd! Ik ben niet slegt genoeg om u te bedriegen; maar hoor, wat ik ter
vergoelyking van myn gedrag heb in te brengen, eer dat gy my ter wanhoop verwyst.’
De verontwaardiging, met welke myne Moeder deeze verklaaring hoorde, en de
poogingen haars Minnaars om die te doen bedaaren, behoef ik niet te vermelden.
- Eindelyk op haar verkreegen hebbende, dat zy zou luisteren na 't geen hy te zyner
verschooninge te zeggen hadt, verhaalde hy haar, dat hy, weinig meer dan twintig
jaaren oud zynde, om zyne Familie genoegen te geeven, getrouwd was, aan de
Erfgenaame van eene edele en ryke Familie, leelyk en mismaakt van persoon, met
eene geaartheid ongemaklyker geworden door haare ongezondheid, en de
bewustheid van haare veelvuldige gebreken;
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zy was daarenboven van de alleronaangenaamste zeden. Meer dan drie jaaren
fleet hy een volstrekt rampzalig leeven, met eene Huisvrouwe, wier kwaadaartigheid
alle medelyden, anders aan haare natuurlyke gebreken verschuldigd, uitdoofde;
toen kreeg zy de kinderziekte van de slegtste soort; doch zy doorworstelde deeze
kwaal, zo geschikt om een leeven weg te neemen, en welks verlies een zegen voor
beiden zou geweest zyn. Geweldige vlaagen van vallende ziekte bleeven haar
zedert by, en deeze, met vermeerderende hevigheid, eenige maanden aangehouden
hebbende, hadden haar geheel beroofd van het weinige verstand, 't geen zy immer
bezat, en eindelyk in volkomene krankzinnigheid doen vervallen, in welken staat zy
nu, zints de laatste zes jaaren, zonder verandering bleef. In deezen toestand merkte
hy zichzelven, schoon de huwelyksband met wettig kon verbrooken worden, aan,
als daadlyk ongetrouwd, en in vryheid om zyn hart aan te bieden aan het beminnelyk
voorwerp, 't welk het thans geheel bezat: hoewel de harde omstandigheid, door
hem vermeld, het voor hem onmogelyk maakte haar den rang aan te bieden, waarin
hy haar anderzins zou willen plaatzen; een rang waaraan zy zo veel eers zou gedaan
hebben.
Ik was toen in de armen myner Moeder, hy nam my teder in de zyne, en zeide.
‘Spreek voor my, lieve CAROLINA! by uwe Moeder. Ach, vermurw dat dierbaar en
onverbiddelyk hart; zeg haar, dat zy, om uwent wil, een verblys verlaate, ongeschikt
voor u beiden, en de bescherming aanvaarde van een Man, die voor CAROLINA, als
voor zyn eigen Kind, zal zorgen’. - Hy ging heenen, en liet een papier agter, waarop
hy al het voorgemelde geschreeven hadt; betuigende dat zyn eerste werk zou wezen
my te bezorgen.
Dien avond keerden myn Oom en Tante, die den geheelen dag uitgeweest waren,
weder t'huis, en het geviel dat myne Tante, die altoos ongevoelig en ruw was in
haare bejegeningen, myne Moeder op eene meer dan gewoone bitze wyze
behandelde. Haar Broeder, die, by toeval, of door eenige kundschap welke hy
gekreegen hadt van de bezoeken zyner Lordschap, sprak tot haar op een
schamperen toon! verweet haar dat zy nu reeds meer dan twaalf maanden hem tot
last geweest was; met bygevoegde raadgeeving, om te onderstaan of zy niet ergens
eene plaats van Gezelschapsjuffer, of Gouvernante, zou kunnen krygen; 'er koeitjes
aanhegtende, dat hy, in dat geval, zorg voor my zou draagen, en my by iemand
bestellen, tot dat ik oud genoeg ware om myn brood te winnen.
Eer en hoogagting voor de gedagtenis haars Egtgenoots hadden in het hart van
myne Moeder een tweestryd verwekt, die door deeze onmenschlyke behandeling
in ééns eindigde. Aan den eenen kant overvloed, met den Man, dien zy reeds meer
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beminde dan zy wist, en eene zekere bezorging van een Kind, 't geen zy allervuurigst
lief had; aan den anderen kant, armoede, afhangelykheid, en veragting, haar kind
van haar afgescheurd, en zy zelve in een dienstbaaren staat. - Het onderscheid
was te groot; zy ging na haare kamer, en, zonder langer op het stuk te denken,
schreef zy aan Lord PEVENSEY: den volgenden dag verliet zy haare ongunstige en
baatzugtige Bloedverwanten; zonder hun eenig berigt van haarent wege to laaten,
en trok vervolgens met zyne Lordschap na Parys. Ik kreeg eene Meid voor my, alles,
wat Liefde en Overvloed konden opleveren, schonk hy myne Moeder, en wy woonden
in een fraai huis op de oevers van de Seine, in een luistervollen staat, die egter haar
niet gelukkig kon maaken.
Steeds bewust van de onvoegelykheid haarer omstandigheden, kon zy nimmer
de droefgeestigheid, welke haar vermeesterde, overwinnen, schoon zy zomtyds
dagt, dat een Dogter van DOUGLAS te bezorgen en op te voeden, gelyk zyn Lordschap
met de tederste bezorgheid my deedt, een grooter betoon van hoogagting was voor
haaren overleden Man, dan dat zy my gelaaten hadt in den behoeftigen en
afhankelyken staat, aan welke de medoogenlooze Gierigheid myns Ooms my zou
blootgesteld hebben.
De twee Zoons, welke zy by zyne Lordschap kreeg, deelden in haare moederlyke
tederheid, zonder dat deeze mywaards verminderde; en terwyl de uiterste zorge
voor hunne opvoeding gedraagen werd, zo ras zy oud genoeg waren om onderwys
te ontvangen, had ik de beste Leermeesters, die men in Parys kon vinden, en met
die voordeelen kreeg ik vroeg kennis aan meest alle Europische taalen. Lord
PEVENSEY, die zo veel van my hieldt, als ware ik zyne eigene Dogter geweest, en
wiens genegenheid tot myne Moeder door den tyd niets in 't minste afnam, zag
myne vorderingen met het uiterste genoegen, en streelde zich met het denkbeeld,
dat hy my eens in een voordeeligen stand zou plaatzen; schoon de omstandigheid
van myne Moeder, (die, schoon men haar in Frankryk met alle beieefdheid
bejegende, wel bekend stondt de Egtgenoot van Lord PEVENSEY niet te weezen,)
voor my ook in dat Land niet dan nadeelig kon zyn. De wereld noemde my schoon,
en ik had eene opvoeding ontvangen, zeer verschillende van die doorgaans aan
de jonge juffrouwen in Parys gegeeven wordt.
Op den dag dat ik veertien jaaren geworden was, kwam Lord PEVENSEY by my,
als ik bezig was met my aan te kleeden om een bezoekje te ontvangen, 't welk te
dier gelegenheid onthaald zou worden; hy wenschte my geluk met mynen laardag,
en gaf in myne hand een Banknoot van duizend Ponden sterlings; zeggende: ‘Neem
dit aan, myne lieve CAROLINA! als een gering bewys van myne genegenheid voor
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u. Gebruik het tot uwe kleine uitgaven, en wees verzekerd dat ik niet zal nalaaten,
vervolgens, voor u te zorgen, overeenkomstig met de opvoeding, welke gy ontvangen
hebt, en waaraan gy zo loflyk beantwoordt.’
Ik ontving deeze edelmoedige gift op zulk eene wyze als my betaamde. Helaas!
myn weldoender ging, eenige weeken daar naa, na Engeland, en ik zag hem nooit
weer. Een zonderling voorgevoel van ons naakend lot drukte myne Moeder, en
maakte haar geheel onlustig. Zy kon niet denken aan 't laatste vaarwel van zyne
Lordschap; en hy, die leefde om haar te believen en te verpligten, stelde van tyd tot
tyd zyne reis uit, tot herhaalde brieven van de zodanigen aan welken hy de bezorging
zyner goederen hadt aanbevolen, nem drongen tot het vertrek. Zyne twee Zoons,
de een tien de ander twaalf jaaren oud, waren toen op een kostschool in Engeland,
en hy beloofde myne Moeder, haar, by zyne wederkomst, op het gezigt van deeze
haare Kinderen te zullen onthaalen; en dat hy, zo ras de zaaken, welker bezorging
hem in Engeland riepen, in orde waren, de terug reize zou aanneemen.
Toen hy weggegaan was stortte myne Moeder in eene diepe zwaargeestigheid,
en daar wy meest altoos alleen by elkander waren, sprak zy menigmaalen van de
lotgevallen haars leevens, en vertelde my de byzonderheden, die ik voor u heb
opgehaald. Zy vroeg my, of ik het haar kon vergeeven, dat zy in een leevensstand
ingewikkeld was, die, hoe ook dezelve mogt weezen in 't oog des Hemels, in dat
der Wereld my aan veel verwyts zou blootstellen. Vergeefsch smeekte ik haar, dat
zy uit naare gedagten wilde verbannen alle aanmerkingen, die konden strekken om
haare gezondheid, voor ons allen zo dierbaar, te ondermynen. Zy kwam 'er geduurig
weder op, en haare tedere gesteltenis leedt zigtbaar.
Naa dat Lord PEVENSEY, die gewoon geweest was elken postdag te schryven,
omtrent zes weeken weg geweest was, kreegen wy geen br even meer van hem.
Eenige dagen lang, streelde myne Moeder zich met het denkbeeld, dat dit ophouden
der Brieven enkel daaraan toe te schryven was, dat hy zich op weg bevondt, om
ons door een onverwagte t'huiskomst te verrassen: dan haare hoop bezweek, en
maakte plaats voor de kommerlykste vrees, een vrees die maar al te gegrond
bevonden werd.
Wy zaten op een morgen by elkander, wanneer een schielyk geraas van knegts
op het voorplein ons ontzette. Ik stond op, om te verneemen was 'er gaans was,
en, de deur openende, stond ik versteld, op het gezigt van myne twee Broeders en
hun Gouverneur, die zyn best gedaan hadt, om dit schielyk instuiven te beletten.
De arme Jongens, my ziende, borsten uit in traanen, en riepen. ‘Ach CAROLINA! myn
Vader!’ Zy liepen
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my voorby, en wierpen zich in de armen van hunne Moeder, die, geheel verschrikt,
geen vermogen hadt om te vraagen na 't geen zy haar schielyk vertelden. ‘Och
Mama! onze Papa, onze Papa, onze waarde Papa is dood!’ ‘Zy hebben ons
herwaards tot u gezonden - zy hebben hem van ons afgenomen, en alles wat het
zyne was!’
De Gouverneur, die veel agting voor myn Moeder hadt, poogde de Kinderen van
haar weg te neemen; maar zy hieldt ze in haare armen, terwyl zy, met een opslag
van haar oog, dien ik nimmer zal vergeeten, en met de stem der beklemdste
droefheid zelve, vroeg, wat dit alles te beduiden hadt? Die waardige Man verhaalde
daarop, dat Lord PEVENSEY op een zyner Landhuizen aangetast werd door een
koorts, en daar, naa eenige dagen ziekleggens, overleeden was; dat diens Broeder,
Erfgenaam van den Tytel wordende, terstond bezit genomen hadt van alle diens
goederen, en last gegeeven om de twee jonge Heeren terstond na Frankryk te
bezorgen, en hun den naam, dien zy tot hier toe gedraagen hadden, te ontneemen.
Met veei wederzin voegde de Gouverneur 'er by, dat de tegenwoordige Lord
PEVENSEY ten oogmerk hadt, om, binnen weinig dagen, zich ten deezen huize te
vervoegen, om de juweelen en andere kostbaarheden, zynen Broeder
toebehoorende, tot zich te neemen.
Geen traan ontrolde de oogen deezer ongelukkige Vrouw, geen zugt ontglipte
haar boezem. Zy verzogt my de arme knaapjes tot bedaaren te brengen, die nog
rondsom haar hingen; schreiende om hun Vader. Zy klaagde over zwaare pyn in 't
hoofd, en verlangde na bed te gaan. Ik bleef by haar, en poogde haar aan 't schreien
te helpen door myne traanen, die ik onophoudelyk stortte, maar de zwaarte en
schielykheid van den slag overmeesterde haare geheele gesteltenisse; doch behieldt
zy kragt van geest genoeg, om op den toestand haarer Kinderen te denken.
‘CAROLINA, sprak zy, terwyl ik aan haare bedsponde zat,’ ‘Ik zal misschien binnen
weinig uuren gebragt zyn in dien staat van behoefte, uit welken het mogelyk beter
was dat ik nimmer verlost geweest ware. Doch uwe Broeders! Voor hun ben ik
angstig bekommerd! De handelingen van den tegenwoordigen Lord PEVENSEY
geeven my weinig grond, om te hoopen dat 'er in Engeland een uittersten wil bestaat,
welke hun verzekert van de ruime voorzieningen, die hun Vader hun toedagt. 'Er
zyn in een kistje, door Mylord agtergelaaten, verscheidene Papieren, welke hy my
zeide van aangelegenheid te weezen; doch ze zullen my ontnomen worden, zonder
het draagen van onmiddelyke voorzorge. Zend derhalven om den Heer MONTGOMERY,
en lever hem dat kistje over.’
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Zy onderregtte my omtrent dien Heer verder. Ik had hem nooit gezien, schoon hy
een Vriend was van Lord PEVENSEY. Ik haastte my om haare bevelen uit te voeren.
Myne boodschap ontvangen hebbende, vloog hy na ons huis; en, in stede van een
Man te zien op Boedelzaaken afgerigt, gelyk ik verwagtte, zag ik een jong Heer van
omtrent zeven en twintig jaaren in het Uniform van een der Schotsche Regimenten
door den Koning van Frankryk in dienst gehouden, naa dat de zaaken huns Meesters
onherstelbaar verlooren waren. Hy hadt eenigen tyd in een wydafgelegen Landschap
in bezetting geweest; doch, van verre, aan wylen Lord PEVENSEY vermaagschapt,
en by deezen in hoogachting zynde, hadt hy bestendige briefwisseling met hem
gehouden, en was zyne vertrouweling omtrent zyne oogmerken met myne Moeder,
myne Broeders, en myzelve.
Ik kan u den persoon van MONTGOMERY niet beschryven. Staa my toe te zeggen,
dat zyne weezenstrekken sijner waren dan die van zyn zoon, welk hem anders zeer
wel gelykt. Zyne vuurige deelneemingen in de belangen myner Moeder; eene
manlyke tederheid, welke hy ontdekte toen hy onze verlegenheid vernam, en de
moeite, die hy zich steeds getroostte om alles voor ons te doen, waren kragtige
beweegmiddelen voor my om hem te bewonderen en hoog te agten. Ik hield hem
voor het edelaartigste van alle menschelyke weezens; in eenige weinige dagen
overtuigde hy my, dat hy al die voorkeur verdiende, welke myn nog jong hart hem
toekende.
('t Vervolg ter naaste gelegenheid.)

Anecdote van Pierre Bayle.
(Uit het Fransch.)
De Geleerde BAYLE, die, in zyne wyduitgestrekte Werken, zo veel over de Lietde en
de Vrouwen geschreeven heeft, en geenzins op de voordeeligste wyze, was, indien
wy op den Abbe D'OLIVET mogen afgaan, ten eenigen tyde niet ongevoelig voor 't
geen men doorgaans Liefde noemt, en moest deswegens veel uitstaan. - Terwyl
hy in de Wysbegeerte te Sedan lessen gaf, werd hy verliefd op de huisvrouw van
den Heer JURIEU, een Protestantsch Leeraar, en vondt een welgevallen in haare
oogen. De Academie van Sedan vernietigd zynde, moest de Heer JURIEU het Ryk
ruimen. BAYLE zou zich gaarne in Frankeyk hebben nedergezet, veele
beweegredenen drongen hem daar toe; doeh de schoone oogen van Mejuffrouw
JURIEU deeden den Wysgeer besluiten zyn Vaderland te verlaaten. Rotterdam,
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werwaards hy haar volgde, kon dien gemeenzaamen ommegang niet lang zien,
zonder ongunstig daar over te oordeelen. Men beduidde JURIEU eindelyk, dat hy,
die zo veel in het Boek der Openbaaringe zag, niet opmerkte wat in zyn Huis omging.
Een Edelman trekt in zulk een geval den Degen, een Regtsgeleerde vangt een
Pleitgeding aan, een Dichter verweert zich met een Hekelschrift; dan de Heer JURIEU
verklaarde BAYLE voor een Ongeloovigen, en bewerkte, dat hy ontzet werd van het
Hoogleeraarschap in de Wysbegeerte en de Geschiedkunde, 't welk men ten zynen
behoeve hem hadt opgedraagen.

Zedelyke bedenkingen.
Men ontmoet, in de zamenleving, maar al te veel menschen, die over alles willen
oordeelen, of hun de zaak bekend zy dan niet; of dezelve zich bevind binnen den
kring hunner kundigheden, of hun begrip te boven styge; of hun de zaak aangaat
dan niet; of zy in een zeker geval al of niet tegenwoordig geweest zyn, en de
omstandigheden, die 'er meê verzeld gingen, recht weeten of niet; die in alle zulke
gevallen echter hun eigen oordeel weeten te doen gelden, en eens anders gevoelen
tegenspreeken of afkeuren; zoekende zich een regt aan te matigen, om, alleen
maar, juist over een zaak te kunnen oordeelen. - Dit is een lastig soort van lieden,
dat zich vroeg of laat by anderen in den haat brengt. Een mensch, die zo door
eigenliefde vervoerd word, dat hy altoos volstrekt beslissen wil; en als hy zulks met
geene bondige en overtuigende reden doen kan, (gelyk dat den meesten tyd
gebeurt,) het zelve zoekt uit te werken, door zyn party te overschreeuwen; (want
zulke menschen zyn doorgaans geweldige harde schreeuwers;) zodanig een
tegenspreker van Professie, hy mag in 't eerst by onkundige menschen voor een
Orakel gehouden worden, 't zal van geen langen duur zyn: men zal hem dra leeren
kennen, en als een man, die magtig verveelt, allerwege schuwen. Zulk een kan
even min in de zamenleving op den duur blyven behagen, als iemand die, met alles
wat hy hoort, spot; en, hoe ernstig het ook zy, altyd in een bespottelyk daglicht poogt
te stellen; dien 't spotten zo eigen is, dat hy nimmer een ernstig discoers voeren, of
een ernstig gesprek vol kunne houden. Zodanig een spotter moge veel gewelds
maken, een groot geschreeuw houden, en een onmatig gelag laten hooren; hy moge
wanen met zyn verstand te pronken, en zich verbeelden, dat ieder hem, daarom,
voor een vernust van de eersten rang zal houden: hy zal evenwel cerlang bedrogen
uitkomen. Het kan niet missen of hy verveelt weldra; men wil 'er op den duur
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niet mede verkeeren, schuwt hem, en laat hem koeltjes dryven. - Onophoudelyke
tegensprekers, die altoos willen dat hun oordeel niet slegts gelden, maar alleen
gelden zal; en Spotters, die hun werk maken, om nooit anders te doen dan spotten,
staan gevolglyk hierin met elkanderen gelyk, dat zy in de zamenleving spoedig
verveelen, en weldra van elk geschuwd worden. - Een ieder, die hen maar wat heeft
leeren kennen, houd hen voor te lastig in de verkeering, en schuwt hen te meer,
om dat ze, zo wel de een als de ander, niet zelden menigvuldige aanleidinge geven,
tot veele en geweldige twisten en onëenigheden.
Het zyn alleen voldoende bewyzen, die op genoegzame gronden rusten; en zulke
bondige bewyzen vordert een redelyk wezen, dat van de voortreffelykheid zyner
natuur boven het redelooze overtuigd is, met het hoogste regt, van hun, die poogen
te overtuigen. - Door deze tog alleen, laat de verstandige ziel zich tot de omhelzing
van dezelve neigen. - Buiten dat, is 'er geen enkel middel om haar tot de omhelzing
eeniger stelling te bewegen. Geweld kan dwingen, maar niet neigen. - Geweld doet
bukken, maar overreed geenzins. - Geweld kan slaven maken, - maar derst alle
beweegreden van overtuiging. - De zagte Rede beslist, en geenzins dwinglandy of
geweld. - Zulk een bestaan is natuurlyk aan eene vrydenkende zelfstandigheid; en
haar zo eigen, als de uitgebreidheid eigen is aan alle Lighaamelyke en Stoffelyke
Wezens.

Byvoegzel.
Tot de Bedenkingen over de Uitgestrektheid van 't Heel-Al, in ons Mengelwerk,
bladz. 507, behoort de volgende uitbreiding en verbetering, Reg. 3-7.
De afstand der Zonne van den Aardkloot, welke slegts ongevaar 20 millioenen
mylen bedraagt, wanneer men Duitsche, of byna 27 millioenen, wanneer men
Hollandsche of Fransche, Zee-Mylen neemt van twintig in een graad, of 29 millioenen,
volgens DE LA LANDE, in mylen van vyfentwintig in een graad, als wanneer die afstand
maar 17⅖ millioenen Duitsche mylen, van vyftien in een graad, zou bedraagen.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Verhandeling over de pligten, welke wy ons zelven en onzen
naasten verschuldigd zyn, uit kragte van het gebod: ‘Gy zult uwen
naasten liefhebben, als u zelven.’
In onze laatstvoorgaande Verhandeling hebben wy het eerste en het grootste Gebod,
namentlyk: ‘God boven al lief te hebben,’ ons ter bespiegeling voorgesteld, en deze
(*)
ryke en tevens aangename stoffe een weinig uitvoerig overwogen . - Thans hadden
wy voor, onze aandagt te bepalen tot het tweede Gebod, daar aan gelyk, ‘Gy zult
uwen Naasten liefhebben als u zelven,’ 't geen onmiddelyk ons eigen welwezen,
en dat van onzen Evenmensch, met al deszelfs heilryke gevolgen betreft; welks
gewigt onze ernstigste aandagt overwaardig is.
De Schepper der Natuur, de Almagtige Vormer van 't Heelal, heeft, met de wysste
inzigten, alle zyne Schepzelen ingeschapen eenen zekeren trek van zelfbehoud;
en hierdoor een meerderen of minderen trap van Eigenliefde; waardoor elk wezen
zyn geluk op het oog heeft, en zyn eigen heil poogt uit te werken. - Overeenkomstig
hier mede vordert het Gebod, ‘Gy zult uwen Naasten liefhebben als u zelven,’ niet
slegts de uitöefening onzer pligten jegens den Evenmensch, maar 't is te gelyk een
bevel, dat onmiddelyk opzigt heeft tot ons eigen welzyn, en het uitoefenen van die
Eigenliefde, welke wy ons zelven schuldig zyn; even als of het Gebod luidde:
‘Mensch, hebt u zelven lief, en uwen Naasten even als u zelven.’
Uit hoofde van dit Gebod is ieder mensch derhalven verpligt, in de eerste plaats,
zich zelven lief te hebben; zich vuurig te beminnen: dat is, zyn eigen heil op alle
mogelyke, redelyke, wyze te bewerken. Dit is een pligt, welken de groote Wetgever
van alle zyne

(*)

Zie boven bladz. 443-448.
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onderdanen afvordert. Het is tog waarlyk niet genoeg, gelyk de verdere overweging
nader toonen zal, dezen trek van zelfsbeminnen, die geneigdheid tot zich zelven,
in zich te bespeuren; 'er zyn gevallen, in welken 's menschen Eigenliefde opgewekt
en aangevuurd moet worden. - Men behoort des dit Gebod te beschouwen, als een
gebód, dat regtstreeks zyne betrekking op ons zelven heeft; even als of de Wet
beval: ‘God zult gy beminnen als het hoogste goed boven al: maar naast God zult
gy u zelven lieshebben. - Gy zyt de tweede, die in aanmerking komt; - deze
Eigenliefde, welke gy omtrent u zelven moet oefenen, is een onvermydelyke pligt,
dien gy niet moogt verwaarloozen. - Dan deze zelfde liefde zult gy ook oefenen aan
uwen Naasten; en wel in dien zelfden trap, als gy ze uitoefent omtrent u zelven.’
Naar luid van dit bevel is het dan onze onvermydelyke pligt, alles aan te wenden,
wat redelykerwyze ons geluk bevorderlyk is; - alles, wat ons voordeel, genoegen,
of heil kan aanbrengen. - Uit dien hoofde dan mag men de Eigenliefde billyk
aanmerken als den grond, den oorsprong van alle onze werkzaamheden, van alle
onze bedryven; - en vooral van alle onze zedelyke werkzaamheden, van alle onze
zedelyke goede daden; - als den eersten dryfveer, die den mensch tot werken
aanzet. - En, in der daad, indien wy door eene ware en geene valsche Eigenliefde
gedreven worden, dan zal het ook niet missen, of onze zedelyke bedryven zullen
het kenmerk dragen van deugdzaam, van zedelyk, goed. - De Opperste Wetgever
zal, en kan ook niet anders, dezelve dan met zyne goedkeuring bekroonen: terwyl
de mensch inmiddels, inwendig, ontwaar word het streelend genoegen zyner
medebewustheid dat hy weldoet, en beantwoord aan zyne bestemming, - aan dat
alwys oogmerk van Hem, door wien hy is gevormd geworden. - Z e daar de eerste
dryfveer van alle onze werkzaamheden, de bron van het zedelyk goed; de
welbestierde Eigenliefde, de grond van 's menschen deugdzame handelingen - Het
is nogthans ver van daar, dat men dien eersten trek, die ingeschapen neiging tot
zich zelven, als eene deugd, eene vrugt van 's menschen akker, zou aan te merken
hebben. Het geen natuurlyk of den mensch is ingeschapen, kan nimmer inkomen
als eene deugd; maar zulk
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een geschenk wel aan te leggen, verdient den naam van deugd te dragen; terwyl
het te misbruiken, of op verkeerde voorwerpen toe te passen, den mensch onteert,
tegen deszelfs ware bestemming aandruischt, en te regt den naam van ondeugd
waardig is.
Dan, men werpt my mogelyk hieromtrent tegen, ‘wat komt het te pas, den mensch
tot Eigenliefde aan te zetten; - hem dezelve door eene uitdrukkelyke wet te gebieden;
- daar hem die drift is ingeschapen, en doorgaans te veel maar niet te weinig werkt?
- Waarlyk deze dryfveer behoeft door geen bevel in driftiger beweging gebragt te
worden; want wie bemint zich zelven niet! integendeel, 't is al Eigenliefde,
Eigenbelang, waar door de meesten gedreven worden. - Veeleer behoorde men
derzelver schadelykheid met kragt van reden tegen te gaan; - dat vuur veeleer te
dooven, dan hetzelve in de harten op te wekken, en nog heviger te doen
ontvlammen.’
Het is zo, de Eigenliefde word schandelyk misbruikt; de meeste menschen
beminnen niets, dan zich zelven; - behartigen geen ding driftiger, dan hunne eigen
belangen. - Dan het zy verre van my, dat ik zulk eene verkeerde Eigenliefde zou
poogen aan te vuuren, of de schadelykheid, de verkeerdheid, van dezelve, niet zou
erkennen, afkeuren, en integendeel de pogingen der zulken pryzen, welke dezelve
met kragt van reden tegengaan. - Maar de Eigenliefde is een geschenk van het
Opperwezen, en kan dus niet anders dan in haren grond goed zyn. 't Geen zynen
oorsprong heeft van onzen Maker, is ver af van schadelyk, van verderfelyk, te wezen.
Al wat ons van dien kant toekomt, is ons met de beste oogmerken en wysste inzigten
geschonken. - Indien de Groote Schepper redelyke wezens had gevormd zonder
Eigenliefde; ik bid u, welke schepzels zoude de menschen dan geweest zyn? wat
zou hen in werkzaamheid gebragt hebben? Zy hadden den redeloozen dieren gelyk
geweest; want wy hebben gezien, dat de Eigenliefde de eerste dryfveer is, welke
den mensch in beweging brengt. - En waarlyk is zy het niet, welke alle loffelyke
daden uitwerkt? Men doet anderen wel, men bemint zynen Evenmensch. - Maar uit
welk een bron spruit dit alles voort? Gewis uit geene andere, dan uit die der
Eigenliefde; want met aan anderen wel te doen, oefent men gewislyk de grootste
Ei-
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genliefde. - Als men regelregt tot zich zelven komt, word het veelal eene verkeerde
Eigenliefde: maar slaat men integendeel dezen omweg in, om tot zich zelven te
komen, dan word ze eene beminnelyke deugd, welgevallig aan God en alle
menschen, terwyl het geluk, dat men dan voor zich zelven uitwerkt, oneindig
uitgebreider is, dan als men langs den kortsten weg regelregt tot zich zelven gaat.
- Zo zyn 'er duizende gevallen, dat men zyn eigen voordeel, zyne eigen belangens
opoffert aan die van zrn en Evenmensch; of dat men alles, zelfs zyn dierbaa 1 even,
opoffert aan 't welzyn van het Algemeen, aan de belangens der Maatschappy,
waarvan wy Leden zyn; terwyl, met dit al, de uitkomst leert, dat het alleen de
Eigenliefde is, welke ons tot dusdanige loffelyke daden aandryft; alzo ons eigen
geluk het gevolg dezer edelmoedigheid zyn moet.
‘Maar, zegt men, als de drift van Eigenliefde toch ingeschapen is, wat komt het
dan te pas, den mensch door een uitdrukkelyk gebod tot het bevorderen van zyn
eigen welzyn te noopen.’
Dan, heeft deze drift geene bestuuring noodig? moeten onze neigingen niet geleid
worden? en zyn 'er niet eene menigte gevallen, gelyk ik zeide in 't vervolg dezer
Verhandeling te zullen doen blyken, waarin wel degelyk onze Eigenliefde moet
opgewekt worden. Hoe roekeloos gaat de mensch veelal niet in duizend en duizend
gevallen omtrent zyn leven, zyne gezondheid, zyn tydelyk en zyn eeuwig geluk, te
werk? Wie kan 'er onkundig zyn van ontelbare omstandigheden, waarin men
menschen baldadig met hun eigen leven heeft zien spelen; uit enkele
brooddronkenheid zich aan de oogschynelykste gevaren zien blootstellen? - En wat
waagt men niet voor geld - voor eene geringe belooning? Zyne gezondheid, die
dierbare aardsche schat, word aan zo vele gevaren blootgesteld, dat het waarlyk
te verwonderen is, hoe zommige menschen eenen enkelen dag dien kostlyken schat
kunnen blyven genieten. - Hoe vele slaven der wellust verdartelen hunne gezondheid;
maken zich voor den tyd ongelukkig, en voor de eeuwigheid rampzalig! - Hoe
noodzakelyk is het, en van hoe veel belang, zulke menschen by hun eigen geluk te
bepalen, en het vuur van ware Eigenliefde in hun op te wakkeren?
Nog eens, heeft deze drift geene leiding, geene be-
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stuuring noodig, ten einde, zy niet uitsporig werke, ten nadeele van het algemeen,
of ten nadeele van eenige byzondere perzoonen. By voorbeeld, wanneer ik, onder
schyn van 't algemeene welzyn te bedoelen, het welzyn van het zelve ondertusschen
opoffere aan myne eigene belangen; - of, wanneer ik myn geluk bouwe op de
puinhoopen van 't verderf van mynen Evenmensch. - Het is eene verkeerde, eene
verderfelyke Eigenliefde, als ik, ten koste van 't algemeen welzyn, myn eigen
voordeel, eigen grootheid, geheel eigenbelang beooge. - Als ik de Maatschappy in
wanorde brenge, om myne byzondere oogmerken te bereiken. - Als ik mynen
Naasten vervolge, benadeele, en hem de Maatschappye onwaardig kenne, alleen,
om dat ik, langs dien weg, my zelven sterk make, en myn eigen geluk bevordere?
Is zulk eene Eigenliefde niet schadelyk, niet ten uiterhen verderfelyk, in alle hare
gevolgen, en rampzalig in haar uiteinde? Hierom moet het Gebod tusschen beide
komen, en de Wetgever gebieden: ‘Bemin u zelven, oefen dezen pligt uit in die
oorspronkelyke volmaaktheid, als dezelve u van my geschonken is.’
Ja, heeft deze drift geene bestiering, geene leiding, geene aanvuuring noodig,
en kan het niet noodzakelyk zyn, den mensch tot Eigenliefde op te wekken; - daar
men zo menigwerf ziet, dat de zondige Waereldling zyn eeuwig welzyn uit het oog
verliest? Waar zal men sterker of vermogender drangreden vinden, dan in de
Eigenliefde, om den mensch zyne verkeerdheid te doen zien, en hem zyn waar
geluk te doen hoog schatten? om hem van zyne dwaasheden en dwalingen te rug
te roepen, en hem de ware wysheid te leeren? Of moet de Eigenliefde daar niet
opgewekt worden, waar men een bestendig heil uit het oog verliest? - Of zal men
zeggen, dat deze drift hier ook al te sterk werkt? Moet men de liefde tot Zelfsbehoud
niet opwekken, ten einde den mensch tot het betragten der deugd te bewegen,
welker loon is een bestendig geluk, eene duurzame vergenoeging? Eigenliefde is
waarlyk de sterkste dryfveer, om ons van de dwaasheden dezer waereld te rug te
houden: - de Mensch tog kan, schoon hy alles verzaakte, zyne Eigenliefde nimmer
verzaken, en daar door is hy op 't kragtigste te bewegen.
Eindelyk, om niet alles op te halen, gebeuren 'er
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niet gevallen, waarin de uitsporigheid by den Mensch tot die hoogte stygt, dat hy
zich ten eenemaal vergeet, en geweldadige handen aan zich zelven slaat? Ziet men
den Mensch niet zomtyds tot die laagte zinken, dat hy, alle reden hebbende
uitgeschud, zich verlaagt beneden het ruwste vee, 't geen nog nimmer den trek van
Zelfsbehoud heeft verloren. - Een trek, die zelfs in eene zekere mate, min of meer,
in het ryk der groeibare wezens te bespeuren is. - 't Is de mensch alleen, die dezen
trek veronagtzaamt; 't is alleen noodig dien trek op te wekken in Wezens, welke,
boven alle anderen, door den Grooten Formeerder aller dingen, met de reden
begaafd zyn; waardoor zij, in voortreffelykheid, boven al het geschapene in deze
beneden gewesten, uitschitteren; die den luister van hunnen oneindigen Maker
eenigzins kunnen bevatten en verbinden; en als zyne pronkstukken dienen, om
zyne eer, zyne grootheid, te verkondigen Het strekt waarlyk tot oneer van 't
Menschdom, dat men zulke afschuwelyke voorbeelden, onder het zelve, aantreft.
- Het onteert het geslagt van Redelyke Wezens, opgewekt te moeten worden tot
een drift, ten einde zich voor gevallen te hoeden, waarvan al 't overig Schepzel den
onoverwinnelyksten askeer heeft. - Het onteert in der daad ons geslagt de Eigenliefde
te moeten aanvuuren, ten einde de mensch, in vertwyfeling, zyne handen met
bezoedele, met zyn eigen bloed - Doch waar vind men sterker Wapenrusting tegen
dit gevloekte kwaad, dan in de Eigenliefde, en zugt tot Zelfbehoud? - Mogelyk zegt
men, het 's even deze zelfde drift, welke den mensch als een drylveer verstrekt, om
hem tot zulk eene afschuwelyke wandaad te bewegen. - Dan, zou de Eigenliefde
iemand immermeer kunnen aandryven, tot zo geweldig een stap; om een band te
verbreken, waarvan de natuur een afgryzen en doodlyken afkeer heeft? zulks is
voorwaar niet mogelyk: het is veeleer het gewrogt eener uitdooving, eener geheele
uitblussinge der Rede; Eer door alleen vervalt de mensch tot dit wanhoopig befluit;
de Eigenliefde, zo ze niet geheel uitgedoofd ware, zou het sterkste Wapentuig
geweest zyn, om hem tegen dit snood bestaan, te beveiligen. En hoe gelukkig is
die kragt voor 't Menschdom! Hier door zyn de gevallen van wreede zelfmoord zeer
zeld-
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zaam, de drift voor 't Zelfbehoud, de Eigenliefde, stelt den Mensch gemeenlyk als
door een genoegzaam bolwerk, tegen zulke gruwelen, in veiligheid. - Gelukkig is
deze drift zo algemeen en sterk, dat ze met geene mogelykheid overweldigd en
vernietigd kan worden, dan alleen in zulke menschen, wier Redeligt ten eenemaal
is uitgedoofd, en die niet anders zyn aan te merken, dan als uitzinnigen, als Lieden,
die hun verstand versoren hebben.
(Het Vervolg en Slot, by de eerste gelegenheid.)

Middel tegen het Podagra, uit een brief van den Heer Scudamour,
Lid van het Parloment wegens de Stad Herefort; - Uit J P.
Blumenbach's Medictnische Bibliothek; Derde Deel, bladz. 360,
overgenomen en vertaald
door Jacob van der Haar.
Vóór byna tien Jaaren, wierd ik, in den ouderdom van 46 Jaaren, van een ligten
aanval van Chiragra, aan de regterhand, aangetast. - - In December van 't volgende
Jaar, kreeg ik een heviger aanval in beide handen en voeten, waaraan ik men
maanden het bedde hield. - Zints dien tyd kreeg ik het Podagra alle Jaaren, en byna
op denzelfden tyd, doch altoos met meer geweld; zo, dat de laatste aanval, in
December 1783, vyf maanden duurde, zonder myne handen, voeten en knieen, te
konnen gebruiken.
Geduurende dit toeval, kreeg ik, onverwagt, een visite van een Vriend, dien ik in
Jaaren niet gezien had, en vreesde, dat hy, als een martelaar van 't Podagra, altoos
te bedde lag. - Tot myner verbaazing zag ik hem aan, als zulk een frisch, gezond,
sterk Man, als 'er, misschien, weinig in Engeland zyn; en vernam tevens, dat hy,
zints drie Jaaren, aldus geweest ware; - als mede, dat hy alleen by my kwam, om
my zyn hulpmiddel, het welk in Zwavelwater bestond, mede te deelen.
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In de voorgaande week, had ik 't genoegen, myn Vriend nogmaals te zien. - Zints
vyf Jaaren, genoot hy een bestendige en volkomen gezondheid: - thans zeide hy,
dat iemand zyner bekenden, die zo kreupel was geworden, dat hy, zints verscheiden
Jaaren, te huis had moeten blyven, en met een Podagrische Knobbel, Tophus, of
Kalkbuil, bezet, door een aanhoudend gebruik van Zwavelwater, reeds in staat was,
zonder eenige moeijelykheid, te gaan en te ryden; en dat de Tophus thans ook zeer
was verminderd.
Na dat ik, met verscheiden Artzen, over het gebruik van dit Water geraadpleegd,
en vernomen had, dat ik het, zonder het geringste nadeel, kon gebruiken, begon
ik, zonder tusschenpoozen, daar mede in May 1784, twaalf maanden lang. Geduurende deezen tyd, en by koud weêr, kreeg ik ligte aandoeningen van Podagra;
welke my toch niet in huis hielden, nog in de gewoone beweegingen eenigzins
hinderden. - Met de aankomst van het warme weêr, naamlyk, in 't begin van Juny
1785, dagt my, het te mogen waagen, het waterdrinken voor eenige maanden op
te schorten, zo als ik deed; - maar nu, zints vier dagen, begin ik wederom; en denk
daarmede, tot den aanstaanden zomer, voort te gaan.
Toen ik eerst met dit Water begon, bemerkte ik, dat het de Pis en de
Uitwaasseming bevorderde; en nog meer den buik zagt open hield; en, na dat ik
het drie of vier maanden gebruikt had, kreeg ik zulk een groote ontlasting onder de
Oxelen, dat ik my tweemaal daags moest verschoonen: - dit duurde volkomen drie
maanden. - Geduurende dien tyd bevond ik my volmaakt wel, vrolyk; en heb, als
nog, het vergenoegen, het zelsde te ondervinden. - Ik moet nog zeggen, dat ik, in
myn gewoone levenswyze, geen verandering maakte. - Heden, terwyl ik my vleije,
van deeze schriklyke aandoening, geheel bevryd te zullen blyven, is myn gezondheid
zo volkomen, als ooit voorheen.
Zie daar alles wat ik my, wegens deeze omstandigheid, weet te herinneren. Zo
gy my gelooft, uw Vriend zal, door 't gebruik van dit eenvoudig middel, even zulk
een goed erlangen, als ik althans zelf geniet.
Ik ben. - Getekend
SCUDAMOUR.
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Middel tegen het Podagra.
(*)

Men doe één pond zuivere Zwavel (dat is gemeene geheele Zwavel) tot een fyn
Poeder gemaakt, in een aarden Pot, en giete daarop vier Bourgogne bottels kookend
water, (dat is genoegzaam honderd en twintig oncen:) dit laat men vier dagen, met
slegts de Zwavel twee of driemaal daags om te roeren, staan. Ten einde des vierden
dags, giet men het water af, het welk nu bekwaam voor het gebruik is: - van dit
Water drinkt men alle morgen, één uur voor 't onbyt, een half pond. - Buiten het
omroeren des Zwavels, behoort het vat wel toegedekt te zyn. - Onnodig is het, voorof by het gebruik des Waters, eenig Geneesmiddel te gebruiken, of verandering in
de levenswyze te maaken.

Aanmerking van den Heer Major burdett, te Carlsruhe.
Buiten meer andere, is de Heer ....., te Berlyn, nog een leevend voorbeeld van de
schoone uitwerking van het bovengemelde middel. By de omstandigheid van dien
Man is, als iets byzonders, merkwaardig, (doch by Artzen, die in- en uitwendig
Zwavel gebruiken, genoeg bekend) dat de Zwavel, of liever deszelfs Vitrioolzuur,
zich door de poriën der huid zo sterk uitwaassemde, dat de zilveren Slooten van
zyne kniebanden 'er zwart door geworden waren.

(*)

Door een pond, vertrouw ik, dat een Burger-pond, van 16 oneen, verstaan moet worden; en
door Water, zulk Water, waar in zeep zig gemaklyk ontbindt.
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Beschryving van eene wyze om eene soort van wyn te maaken,
door de tartaaren Koumiss geheeten; met waarneemingen over
deszelfs gebruik in de geneeskunde.
Door Jean Grieve, M.D.F.R.S. Edimb. en Geneesheer in de
Russische Armée.
(Getrokken uit de Transact. of the Royal Soc. of Edimburg. 1788.)
Het Wynagtig Vogt, door den Heer GRIEVE beschreeven, verkrygt men door gisting
van Merrie-melk; dan, schoon 't zelve, zints veele eeuwen, by verscheide Tartaarsche
Horden in gebruik geweest is, merkt die Heer op, dat men niet dan met moeite, zelfs
in Rusland, de byzondere wyze, waar op 't zelve toebereid wordt, heeft kunnen te
weeten komen.
Hy heeft bykans niets voldoenends, ten dien opzigte, in de Boeken gevonden.
Allen, die 'er van schryven, schynen daar in overeen te kemen, dat een Wynagtig
Vogt, met Merric-melk gemaakt, bekend onder den naam van Koumiss, by eenige
Tartaarsche Volken in gebruik is; doch geen deezer beschryst de wyze van bereiden,
noch ook het huislyk of geneeskundig gebruik, daar van gemaakt.
MARCUS PAULUS, de Venetiaan, spreekt in een Werk, zo oud als de Dertiende
(*)
Eeuwe , 'er van, als een Drank, gemeen by de Tartaaren; doch zegt niets van de
wyze der bereidinge.
STRAKLENBERG vermeldt, in zyne Beschryving des Russischen Ryks, eenige
(†)
omstandigheden der bereidinge . Doen onze Schryver merkt op, dat, indien men
deeze handelwyze volgt, het werk nooit zal slaagen: want hy zegt, dat de Kalmukken
de dikke zelfstandigheid, die zich op de zuurwordende Melk zet, 'er afneemen,
dezelve opeeten, terwyl zy het overschot gebruiken tot drank, of om het te distilleeren
Dr. GRIEVE betuigt, dat dit niet alleen strydt met het gebruik diens Volks, wanneer
zy een sterk gegist hebbende Drank wil-

(*)
(†)

De Region. Oriental. Lib. I. Cap. 57.
Beschreibung des Russischen Reichs, p. 319.
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len hebben; maar ook de ondervinding, voegt hy 'er nevens, bewyst, dat men geene
volkomene gisting kan bekomen, of alle de deelen, die de Melk uitmaaken, moeten
in derzelver natuurlyke evenredigheid daar in zyn.
(*)
Ten aanzien van GMELIN, in diens Reize door Siberien , merkt onze Schryver
aan, dat hy meer gelet heeft op de wyze, hoe de Tartaaren deezen Wyngeest uit
Melk distilleeren, dan op de gisting, door welker middel men deezen Wyn verklygt.
Doctor GRIEVE stemt toe, dat de beschryving van de Koumiss, door den Heer
PALLAS opgegeeven, in diens Reize door eenige Landschappen des Russischen
(†)
Ryks , zo naauwkeurig is, als men zou kunnen verwagten van een Reiziger, die
de Natuurlyke Historie in 't algemeen ten voorwerpe zyner naspeuringe hadt; dan
tekent tessens aan, dat de beginzels, van welke de gisting afhangt, als mede de
wyze van bewerking, in dit werk, niet genoegzaam ontvouwd worden.
Naa eenige verkeerde verzekeringen, ten aanziene van dit onderwerp, opgemerkt
(‡)
(§)
(**)
te hebben, welke voorkomen in de Schriften van NEUMAN , VOLTELEN en MACQUER ,
geeft onze Schryver eene wyze op, om de Koumiss te bereiden, doorgaans in
gebruik by de Tartaaren van Beschkir, en die hy zelve aannam. Die bewerking was
hem medegedeeld door een Russisch Heer, die zich eenigen tyd onder deeze
Volken onthouden hadt, om te zyner geneezinge dien drank te gebruiken. Dezelve
komt hier op neder:
(††)
‘Neemt eene zekere hoeveelheid van versche Merriemelk van één dag ; doet
'er een zestiende gedeelte waters by, en stort dit mengzel in een houten vat; gebruik
tot gest een achtste gedeelte Koe-melk,

(*)
(†)
(‡)
(§)
(**)
(††)

Reise durch Siberien, Tom. I. p. 273.
Phy. Reise durch einig Provintz. des Russisch Reichs.
Chem. Exp. Tom. I. Part II. p. 18.
Observ. de lacte humano cum asimno et ovillo comparato, p. 54.
Dict. de Chem. p. 432.
Ik verstaa niet wat dit van één dag wil zeggen; of het moet weezen, Melk, naa dat ze vier en
twintig uuren gemolken geweest is.
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zo zuur als gy dezelve met mogelykheid kunt krygen; doch om die gest vervolgens
te maaken, zal eene kleine hoeveelheid van oude Koumiss beter dienen; dekt dit
vat toe met een dikken doek, en zet het zelve op eene maatig warme plaats: laat
het daar vier en twintig uuren blyven; alsdan zal het mengzel zuur geworden, en op
de oppervlakte een dikke zelfstandigheid byeengezet, weezen; alsdan moet men
met een stok, van beneden gemaakt als die in een Boterkarn, dit mengzel karnen,
tot dat die dikke zelfstandigheid geheel vermengd zy met het dunnere vogt beneden
in het vat. Laat het dan weder vier en twintig uuren staan; en stort het vervolgens
over in een hooger en nauwer vat, gelyk aan een Boterkarn, en men moet het blyven
roeren als voorheen, tot dat het Vogt geheel van eenen aart schynt: in deezen staat
noemt men het Koumiss; de smaak daarvan moet een mengzel zyn van aangenaam
en zagt zuur. Telkens, wanneer men het wil gebruiken, moet het geroerd worden.’
By dit berigt der bereidinge, voegt onze Schryver eenige andere onderrigtingen,
door hem, ten aanzien van dit onderwerp, op zyne Reize verzameld. Een Tartaar,
in 't Zuid-Oosten van Brenbourg, hadt hem gezegd, dat men, om de verwisseling
van Vaten te ontgaan, de Melk terstond in een hooger en nauwer vat kon doen, en,
om de gisting te bevorderen, 'er een weinig warme Melk in gieten, of, zo het noodig
is, 'er iets gisting verwekkends byvoegen. - Van een anderen Tartaar hadt hy geleerd,
dat men de bewerking nog meer kon verkorten, door de Melk te warmen vóór dat
men 'er het gistend vogt byvoegt, door het alle uuren te beweegen, of zelfs
meermaalen, zo dat de deelen zich beginnen te scheiden, en de dikke zelfstandigheid
zich aan de oppervlakte begint te verheffen. Op die wyze maakte hy, in de
tegenwoordigheid des Schryvers, Koumiss, in den tyd van twaals uuren. - Doctor
GRIEVE vernam ook uit denzelfden Man, dat het onder de Tartaaren niet zeldzaam
is, op één Dag in den Zomer Koumiss te bereiden, en wel door het vogt slegts tweeof driemaalen te roeren; doch dat, in den Winter, wanneer de schaarschheid van
Merrie-melk hun verpligt om meerder Koe-melk te neemen, meer tyds en werks
vereischt wordt. Desgelyks verstondt hy, dat de Koumiss, in wel
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gesloote vaten op eene koele plaats bewaard, drie maanden, en langer, kon
gehouden worden, zonder iets van de goede hoedanigheden te verliezen.
Dezelfde Tartaar berigtte hem, dat men, in stede van zuure Melk tot de gisting te
gebruiken, zich ook kon bedienen van Zuurdeeg, Kaasleb, of, 't geen nog gebruiklyker
was, van een gedeelte oude Koumiss, en dat men op eenige plaatzen veel tyds
uitwon, door nieuwe Melk te doen by een zeker gedeelte, dat reeds gegist hadt;
door welke vermenging dezelve welhaast de wynagtige gisting kreeg.
Onze Schryver kogt van dien Tartaar een dier lederen zakken, door de Kalmukken
gebruikt, tot bereiding en vervoering van de Koumiss. Deeze zak was gemaakt van
een ongetouwde, maar door rook zeer hard gemaakte, paardenhuid. De gedaante
was kegelvormig; doch eenigzins driehoekig; gemaakt zynde van drie stukken,
gehegt aan een rond grondstuk van dezelfde huid. De zak zag 'er vuil uit, en hadt
een onaangenaame reuk. Wanneer hy de reden daarvan vroeg, kreeg hy ten
antwoord, dat men 'er een overblyfzel van oude Koumiss ingelaaten hadt, om tot
gisting voor nieuwe te dienen.
Uit dit alles blykt, dat 'er drie dingen noodig zyn tot de Wynmaakende gisting der
Melk, naamlyk: Warmte, Zuurheid, en Beweeging. Onze Schryver merkt op, dat de
Warmte noodig is tot alle gisting, en de Zuurheid misschien niet minder; maar dat
de groote kunst, om Melk te doen gisten, in de Beweeging bestaat. Hy neemt wyders
waar, dat de Natuur de kunst niet behoeft, om de sappen en vogten der Planten te
doen gisten: de inwendige beweeging, die derzelver gisting vergezelt, is
genoegzaam, om de werking te wege te brengen, die noodzaaklyk is, om voor te
komen dat de deelen dier sappen niet by elkander runnen, of om ze in eene
wederkeerige bewerking te houden: terwyl in de Melk, zo ras dezelve zuur wordt,
eene scheiding der deelen plaats heeft. De Room zet zich aan de oppervlakte, terwyl
het kaasagtig gedeelte, of de Wrongel, na beneden zakt, of hangen blyft in de dunne
Melk. Maar dat, wanneer die deelen vereenigd zyn, en by elkander gebragt door
eene beweeging, by behoorlyke tusschenpoozen gemaakt, 'er een Wynagtig vogt
uit voortkomt, over welks geneezende kragten Doctor GRIEVE vervolgens spreekt:
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Zints dat hy voor de eerste keer van de Koumiss hoorde spreeken, schynt hy het
denkbeeld gevormd te hebben van derzelver aangelegenheid, in de geneezing van
zekere Ziekten. Hy oordeelde, dat eene bereiding van Melk, die dezelve onvatbaar
maakte, om tot stremmen gebragt te worden door de vogten in de maag, terwyl
dezelve teffens alle de voedende kragten behieldt, en een zeker gedeelte van een
leevendigen geest, van veel dienst kon weezen in Ziekten, waarin het Lichaam
voedzel of kragt behoeft.
In het geval van den Russischen Heer, van wien hy hier boven sprak, en die hem
de eerste wyze om Koumiss te bereiden, mededeelde, gaf hem gelegenheid om te
beproeven, hoe zeer gegrond zyn opgevat begrip was. De Zieke bevondt zich in
een toestand, die het gebruik van een Geneesmiddel, van dien aart als de Koumiss,
duidelyk scheen aan te wyzen, en onze Schryver raadde hem dit middel diensvolgens
aan. - De Lyder telde omtrent zes en twintig Jaaren, en zyne Ziekte ontstondt uit
eene verkeerde behandeling der Pokken; hy hadt opeenvolgend drie Kwylkuuren
ondergaan. Hy was zeer mager, zyn kleur vuilgeel, zyne oogen stonden diep in 't
hoofd gezonken; hy gevoelde geweldige pyn in de borst, gepaard met zwaar hoesten,
en het uitwerpen van fluimen; zyn eetlust en spysverteering, waren zeer gebrekkig;
hy beefde dikwyls sterk: met één woord, zyn geheel uitwendig voorkomen duidden
eene Teering aan, hy begon de beginzels van Sluipkoortzen te krygen, en was zo
zwak, dat hy hulp behoefde om in het rydtuig te komen, 't welk hem na Tartaryen
zou voeren.
Naa de Koumiss slegts zes weeken gedronken te hebben, keerde hy weder,
bevryd van alle die droeve verschynzelen; hy zag 'er wel uit, en zyn kleur was
zodanig veranderd, dat zyne Vrienden hem in 't eerst bezwaarlyk herkenden - Korten
tyd naa dat hy de Koumiss begon te gebruiken, die hem tot spys en drank teffens
diende, hieldt zyn asgebroken slaap op, de Zenuwtrekkingen verlieten hem, en hy
(*)
werd vet; en schoon hy een- en een halve Gallon , en zomtyds meer in één etmaal
gebruikte, dronk hy de Koumiss altoos met smaak, en zonder aandoening van
dronkenschap. Zo

(*)

Eén Gallon is zo veel als vier Pinten.
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lang hy dezelve dronk, gingen alle lichaams-ontlastingen geregeld, dan de menigte
waters, welke hy loosde, was meer dan gewoonlyk.
Behalven dit voorbeeld der heilzaame uitwerkzelen van de Koumiss, geeft onze
Schryver 'er nog drie andere, in 't breede, op. Het eerste dat van eene Dame, die
langen tyd gesukkeld hadt aan de gevolgen van eene Zenuwkwaale, en daardoor
zeer verzwakt geworden was: zy herkreeg haare gezondheid, naa een maand lang
Koumiss gedronken te hebben, die haar in wel digtgeslooten vaten werd
toegezonden. - Het tweede, dat van een Jong Heer, die alle kentekens droeg van
eene aanvanglyke Teering, tegen welke hy, zonder vrugt, Melkspyzen gebruikt hadt.
Hy dronk de Koumiss niet langer dan omtrent twee maanden, en dat in een weinig
gunstig jaargetyde; maar ondanks dit alles, verdweenen alle die kwaadspellende
tekens, zyn kleur en kragten kwamen weder. - In het derde geval, hadt de Lyder
een Gezwel aan de slinkerzyde, gepaard met alle de verschynzels van een
beginnende Sluipkoorts. By deezen Lyder bewerkte de Koumiss eene geneezing,
in den tyd van omtrent zes weeken: men hadt intusschen zorg gedraagen, om de
noodige Chirurgicaale middelen aan te wenden.
'Er zyn verscheide andere gevallen, waarin onze Schryver de Koumiss, met een
dergelyk gunstigen uitslag gebruikt heeft; doch deeze van minder aangelegenheid
zynde, heeft hy het niet noodig geoordeeld, 'er een byzonder verhaal van te geeven.
Hy onderrigt ons in 't algemeen, dat de zodanigen, die dit Vogt drinken, daar in
overeenstemmen: ‘dat zy, geduurende het gebruik daarvan, weinig trek hadden tot
andere Spyzen, dat zy 'er eene groote hoeveelheid van dronken, niet alleen zonder
wederzin, maar zelfs met genoegen; dat het hunne aderen vol maakte, zonder
logheid te veroorzaaken, dat zy, integendeel eene zonderlinge vrolykheid en
lugtigheid kreegen; en zelfs dat zy, in gevalle van bovenmaatig drinken, geen
ongemak hadden van eene slegte verteering, pyn in 't hoofd, of van eenige der
verschynzelen welke doorgaans het overmaatig gebruik van gegist hebbende
Dranken vergezellen.’ Hy merkt op, dat men 'er by kan voegen, dat de Tartaaren
van Baskir die, op het einde van den Winter, zeer vermaagerd zyn, zich des
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Zomers niet aan het drinken van de Koumiss overgeeven, of zy worden vet en
(*)
sterk .
Uit alle deeze omstandigheden, agt onze Schryver te mogen besluiten, dat die
Merrie-melk tot veelerlei Geneeskundige einden kan gebruikt worden. Hy vraagt,
of men, uit aanmerking van derzelver zagt zuur, wynagtigen geest, olie en
verzagtende hoedanigheden, ze niet zou kunnen aanmerken als een verfrissend
verderfwederstand middel, als een prikkelend middel, of als zeer dienstig tot voedzel?
Deeze overweegingen leiden hem op, om, maar met zeer veel omzigtigheids, en
alleen vraagswyze, voor te stellen, om dit middel te beproeven in hevige Ziekten,
gepaard met tekenen van verzwakking, van verrotting; in gevallen van eene te groote
irritabiliteit, en wanneer, by de verzweering van een wond, hetlichaam gedreigd
wordt met eene Sluipkoorts.
Van wegen de schaarsheid van Merrie-melk in deeze Landen, zal men
waarschynlyk nieuwsgierig weezen, om te weeten, of andere soorten van Melk voor
eene dergelyke wynagtige gisting vatbaar zyn. Het schynt dat onze Schryver zyne
naspeuringen aan dien kant niet heeft uitgestrekt; maar hy geeft ons hoofdzaaklyk
op, 't geen hy heeft kunnen ontdekken, ten opzigte van de gewoonste soort van
Melk, de Koe-melk.
(†)
De Hoogleeraar PALLAS zegt, in zyne reeds aangetoogene Reize , dat de
Tartaaren, wanneer het hun aan Merrie-melk ontbreekt, een Wyn bereiden uit
Koemelk; maar dat zy de voorkeus geeven aan de Koumiss, als zy dezelve kunnen
bekomen, dewyl dezelve veel aangenaamer is, en meer geests bevat; deeze behelst
by distilleering een derde gedeelte van 't geheel, terwyl de Koe-melk of Aire, gelyk
zy dezelve noemen, slegts twee negenden geest, uitlevert.
Onze Schryver vindt dit berigt bevestigd door BE-

(*)

(†)

Dr. GRIEVE wyst ons, in eene Aantekening, na eene Beschryving van Rusland, nu nieuwlings
uitgekomen: waarin de Schryver, van de Koumiss spreekende, schryft: ‘Dezelve is by uitstek
voedende, en kan de plaats van allen ander voedzel bekleeden. De Baskhiers bevinden 'er
zich zeer wel by; zy maakt hun sterk en vrolyk, en geeft hun een goede kleur.’ Description
de toutes les Nations de l'Empire Russe, Tom. II. p. 118.
Tom. I. p. 316.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

601
RETSHONSHYS,

die LEPECHIN en andere Academisten vergezelde op hunne
Reistochten in Siberie en Tartarye, en die, in den Jaare MDCCLXXVIII, te Straatsburg
eene Verhandeling uitgaf over den brandenden Geest, dien men uit Melk kon
(*)
haalen . Volgens de Proefneemingen van dien Heer blykt, dat de Koe-melk kan
gisten met of zonder bygevoegd gistmiddel, mits men 'er tyds genoeg toe neeme
en beweegings genoeg maake; dat men geen brandenden Geest kan voortbrengen,
uit één van de deelen die de Melk uitmaaken, op zichzelve genomen; noch ook uit
twee, of zy moeten in eene meerdere of mindere maate met het derde vermengd
zyn; dat de Melk, alle haare bestanddeelen in de natuurlyke evenredigheid hebbende,
'er meer van uitlevert, naar gelange men dezelve beter beslooten houdt; altoos zorg
draagende, dat men het glas niet in gevaar brenge van te barsten. Die zelfde
Schryver merkt daarenboven op, dat de Melk een veel scherper reuk hadt vóór, dan
naa, de bewerking: dat men de hoeveelheid van den Geest vermeerderde, door het
gegist hebbende vogt eenigen tyd vóór de Distillatie te laaten stilstaan; dat hy van
zes Pinten Melk, gegist in een geslooten vat, en stil nedergezet, drie Oncen kreeg;
maar van dezelfde hoeveelheid Melks, gegist in een open vat, hadt hy naauwlijks
één Once kunnen bekomen.

Waarneeming, aangaande de dop-luis in de wyngaarden, persikenen abrikoosen-boomen.
Een wyngaard, staande tegen het zuidwesten, ter lengte van een muur van veertig
of vyftig voeten, en zestien of twintig voeten hoog, was in eenen treurigen staat;
waarschynlyk door mishandeling. De winter- of herfstsnoeijing namentlyk geschiedde
veelal in Maart; en het hout kwam niet meer dan vier of vyf duimen van malkaar te
liggen: dus wierd het zomerhout natuurlijk kort aan en op malkaar geplaatst: hier
uit kan men nagaan, dat alles zeer arm zyn moest, en de Wyngaard gevolglyk geen
goede druiven kon voortbrengen; vermits 'er te veel voedzel nodig was, om dit alles
te on-

(*)

Spec. Inaug. de Spir. ard. ex lact. Bub.
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derhouden. In 't Jaar 1780 wierd my deeze Wyngaard aanbevolen; myn oogmerk
was dien in beteren staat te brengen, indien het mogelyk zyn mogt: met denkende
op die manier meester te zullen worden van de schadelyke Dopluizen; maar beter
druiven te zullen hebben. Ik snoeide den Wijngaard in December, ter lengte,
naarmaate het hout zig siet aanzien; leide het ter wydte van 12 a 16 duimen van
malkaar; en voorzag hem, van onder aan den wortel, met goeden ouden vergaarten
koe-mest; het gevolg was, dat de Wyngaard dien Zomer een zeer sterk gewas
maakte. Ik droeg vervolgens zorg, geen onnut hout in de Zomer-binding of snoeijing
te laaten blyven; en die bevordering van sterke groei had ten gevolge, dat de Luizen
minder waren, en de Druiven beter. Ik hield my voorts aan dezelfde behandelinge;
en in het derde jaar was het, als of 'er nooit Luizen in den Wyngaard geweest waren;
ook zyn ze 'er tot heden, 1790, niet weder in geweest.
Eindelyk begon ik te denken, zouden de armen niet altoos het meest te lyden
hebben? zoude dit in de boomen niet veelal plaats hebben? Hierop ondernam ik
eene dergelyke behandeling aan den Persik en Abricoos; ik sneed dezelven zeer
dun uit; zo dat, als het zyn koude, de takken 4 duimen van malkaar kwamen te
liggen; en voorzag de wortels met goeden onden vergaanen koemest; (dit deed ik
vervolgens alle jaaren;) te gelyk zette ik de boomen zo hoog met de wortels, als 't
maar eenigzins zyn kon; zoo dat ze maar even met aarde bedekt waren, en vatten
konden; draagende tevens in den Zomer, met droog weder, zorg, dat ze wel begoten
wierden. Hier op volgde een zeer sterk gewas. Ik brak in tyds de spruiten, welke ik
dagt dat onnut zyn konden, om in te binden, 'er uit; de boom had dus geen onnodig
voedzel te verschaffen, maakte sterk hout, en de Luizen verminderden; om kort te
gaan, in het derde jaar was 'er geen Luis te vinden in alle die boomen, noch in de
Wyngaarden die tegen over het Zuid-westen stonden. Maar in de boomen, die tegen
het Zuid-oosten stonden, schoon ze dezelfde behandeling ondergingen, kon ik den
Luis geen meester worden; en dit had zo wel plaats in de kasten als op het open
veld voor de schuttingen. Ik ging daarom over tot een ander middel. - Voor die
boomen op het Zuid-oosten, namentlyk, nam ik asch, en wel-hout-asch. Hoewel dit
middel thans overgenoeg bekend is, heb ik egter by
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verscheiden lieden gezien, dat zy het zonder vrugt gebruikt hebben; maar zy zouden
het kwaad wel in één jaar hebben willen overwinnen; en zo dit hun niet gelukte, heb
ik al veelen hooren zeggen, 'er is geen raad voor. Ik bediende 'er my van op de
volgende manier, nam een vat, vulde het met asch en water, maakte dit tot een
soort van bry, of liever eene dikke verf, waar mede ik de boomen vervolgens
smeerde. Zo dra het blad van de boomen was, dat wel in de kasten het eerst plaats
had, sneed ik alles los; en vervolgens het hout, dat my dagt in het aanbinden niet
nodig te zyn, 'er uit; men heeft dus minder te smeeren, wanneer het onnodig hout
'er eerst word uitgesneeden; en men kan ook, na de smeering, zo duidelyk niet zien,
wat wel het beste vrugt-hout zyn zoude, als te voren. Ik nam vervolgens een schilders
kwast, en beschilderde of besmeerde den boom en de takken met die pap, zoo dat
'er, hoe genaamd, geen plekje, hoe klein ook, overbleef; want indien men slegts
lets overslaat, en één Luis vry blyft, kan men verzekerd zyn, dat ze twee a drie
honderd zaaden of Luizen voortbrengt. Tot het smeeren koos ik maatig zagt weêr
zonder Vorst; men begrypt zeer gemaklyk, dat, met vriezend weêr, de knoppen of
botten, door de scherpte van de asch, en het vogt, waar mede die gemengd is,
hinder zouden hebben; dan ik heb nooit aan hout, dat goed ryp was geworden,
schade gehad, ook aan geen botten: maar wel aan dat niet ryp was geworden; doch
van ouryp hout heeft men toch weinig te wagten. Die behandeling heb ik 8 jaaren
agtereen volgehouden, zonder te verzuimen, al zag ik byna geen Luis; want de
kosten waren slegts één man, die vier boomen op een dag smeerde, beslaande 9
groote raamen. Het gevolg hier van is geweest, dat de Luis geen den minsten hinder,
hoegenaamd, deed; en ik was zo gerust, wanneer het smeeren gedaan was, als of
'er geen Luizen plaats hadden. Hierom raad ik alle liefhebbers, welker boomen met
Dop-luizen besmet zyn, het jaarlyksch gebruiken van dit middel ten sterkste aan;
en wel, om het, by aanhoudenheid, zo tydig in 't werk te stellen als mooglyk is. Op
40 boomen, welken te vooren byna niet ééne smaakelyke Vrugt voortbragten, ben
ik hier door van dit kwaad volstrekt meester geworden. Men zal daarbenevens, by
ondervinding, zien, wanneer men maar één jaar verzuimt, dat men 'er ook weder,
als te voo-
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ren, mede geplaagd word. Dan zonderling is het, dat die boomen, welke tegen over
het Zuid-westen stonden, alleen door bevordering van sterken groei, vry van Luis
wierden en bleeven. Ik laat dit verder aan de Natuuronderzoekeren over.
Wyders kan ik hier nog melden, dat ik de asch ook met vrugt gebruikt heb, aan
verscheiden uitlandsche planten, voornamentlyk, die wat houtagtig waren; als by
voorbeeld de Myrtus pimenta, Camellia japonica, Mimosa, enz. Maar by tedere
planten, aan welke de Natuur, wanneer ze beginnen uit te spruiten, de Luizen te
gelyk schynt voor den dag te brengen, hebbe ik de asch aan het jonge tedere loof
nooit durven beproeven. Ook bepaal ik my inzonderheid tot de Vrugtboomen: en ik
vlei my met de verwagting, dat een ieder, die myn raad gelieft naar te komen, zonder,
(zeg ik nog eens.) dit middel één jaar te verzuimen, loon van zynen arbeid zal
genieten.
A.Z.

Berigt bener brize na Mont-Rose. Door den Hoogleeraar de
Saussure.
(Vervolg van bladz. 560.)

Goud-mynen van Macugnaga.
Naardemaal het regende, beslooten wy, 's daags naa onzen intrek by ANTON MAZIA
DEL PRATO, de Goud-mynen te bezoeken. De voornaamste treft men aan in en
omstreeks een Dorp Pescerena geheeten, 't geen als 't ware een Aanbangzel is
van Macugnaga, en een myl beneden 't zelve ligt. Men trekt door dit Dorp als men
van Vanzon komt: weshalven zy, die alleen deeze Mynen willen bezigtigen, niet
noodig hebben, tot Macugnaga op te klimmen.
Het voetstuk van Mont-Rose, op welks verlanging deeze Mynen gelegen zyn,
bestaat meestal uit geaderde Granit, of een rots, zamengesteld uit Quartz, Mica en
Veldspath: de beddingen van deeze rots zyn veeltyds horizontaal of ten minsten
weinig hellende. Men weet dat steenen van deeze soort zeer verschillen, zo in
hardheid als in de evenredigheden der deelen, waar uit ze bestaan. Deeze
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rots is hier zagt, daar hard, hier bykans zuivere Quarts, daar zonder Veldspath. Ik
heb Goud-mynen gezien in eigenlyk gezegde geaderde Granit, zeer hard en
groskorlig: ondertusschen treft men de rykste doorgaans aan in verscheidenheden,
min hard en van fynder korrel. Zodanig is die van den Heer TESTONI te Pescerena,
in welke ik afdaalde, en door my met de meeste opmerking is waargenomen. Zy
draagt den naam van Cava del Pozzone.
Het Mineraal, waar in het Goud beslooten zit, is bykans overal een geele
zwavelagtige Vuursteen. Men vindt ook Goud in Quartsagtige vergruisde steenen,
dikwyls vervuld met een yzeragtige roest, welke het overblyfzel schynt te weezen
van ontbendene Vuursteenen.
De Gouddraagende Vuursteenen deezer Mynen zyn dikwyls in vierkante brokken
gecristalliseerd; doch deeze zyn de armste; buiten twysel begunstigt de noodige
rust tot eene geregelde Cristallisatie, de afscheiding der Gouddeeltjes; ondertusschen
hebben die zeer fyn zyn niet veel meer Gouds; de rykste zyn verwardlyk
gecristalliseerd, onder de gedaante van groote schulsters, scaglia grossa.
De meeste aderen zyn verticaal; doch zy houden geen byzonder bepaalde rigting;
zy kruissen elkander menigwerf, en dit is 't geen men zoekt; 't is in die doorsnydingen,
(*)
dat men de zogenaamde Gruppi vindt, en de grootste schatten . Men zegt, dat de
Capitein TESTONI, nu twintig jaaren geleden, geheel uitgeput van Geld, en geen
Credit meer hebbende, daar door op 't punt stondt om zyne Myn geheel te verlaaten,
een deezer ryke plaatzen aantrof, en 'er, in twee en twintig dagen, honderd zes en
twintig Ponden van twaalf Oneen, of honderd negen en tachtig Marken, zuiver Goud
uithaalde. Zints dien tyd hebben zyne Mynwerken voorspoedig gegaan, en hy heeft
een onmeetlyken schat verkreegen.
Zo ras de Erts uit de Myn gehaald is, wordt dezelve door hamers verpletterd, om
de deelen van witte Quartz Marmo, met welke ze vermengd is, weg te werpen;

(*)

Deeze toeneeming van de rykheid der Aderen, in derzelver doorsnydingen, is een algemeen
erkend stuk. De Heer MULLER heeft het byzonder waargenomen in alle de Goud-mynen van
Verospatack in Transylvanie. Bergbaukunde, Tom. I. p. 48.
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vervolgens wordt de Erts gemaalen, omtrent op dezelfde wyze als men koorn maalt,
tusschen twee steenen van Granit van twee en dertig duim diameter, Molinone
geheeten: hierdoor wordt de Erts een grof zand; zy geeven voor, dat het niet
voordeelig is het fynder te maaken; andere middelen, welke zy beproefd hebben,
slaagden zo goed niet als de molens.
Wanneer de Erts dus gemaalen is, mengt men dezelve met kalk, in de lugt
gebluscht, in evenredigheid van een en een halve maat kalk tot tweehonderd maaten
Erts. Men doet dit mengzel in groote bakken, waar het eenige dagen blyft, naa
welken het in de wasch-molens met Kwik komt.
In ieder deezer Molens, Molinetto, is een kleine houten ton, acht en twintig duimen
hoog, boven tusschen twee en drie en twintig duimen wyd, en beneden een weinig
wyder. In deeze ton is een ronde en holle steen, Pila, die den grond geheel bedekt.
Deeze steen is in het midden doorboord, en door dit gat gaat een stuk houts, boven
(*)
't welk de molen, Moletta , geplaatst en vastgemaakt wordt, en dezelve doet
ronddraaijen. Alle deeze Molens zyn van geaderde Granit. Alle worden ze in
beweeging gebragt, door een horizontaal rad, daar beneden op een plank geplaatst.
Dus heeft men, voor twaalf molens, twaalf kleine raderen. Een waterstroom, uit de
Lanza afgeleid verdeelt zich in twaalf watersprongen, elk deezer watersprongen
valt op de hellende schepraden, en doet ze omgaan.
Men doet 'er meer of minder Kwik in, naar de rykheid der Myne: de bepaaling is
tusschen één en twee ponden voor elke Molen; men laat ze ook in tyd werken, naar
gelange van de goedheid der Mynstoffe; vyf nuren voor de armste, zeven uuren
voor de rykste. Vervolgens laat men het water, belaaden met het nietsbeduidende
van de Erts, wegloopen, en gaat op nieuw aan 't werk. De Kwik, met Goud voorzien,
wordt driemaal in de week uit de molen gehaald, en loopt door een Geitenhuid; de
Amalgame, of het Goud, met Kwik gemengd, Oro bianco, blyft op deeze huid zitten.
Ten einde van elke week verzamelt men al de Kwik, met

(*)

Men kan de gedaante deezer Molens afgebeeld vinden in het schoone Werk, getyteld:
HERMENEGILDI PINI de Venerum Metallicarum excoctione, Tom. II. p. 200.
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Goud bezwangerd, en zendt dien voorraad na Pie de Mulera, by den Heer TESTONI,
die de Kwik afscheidt, door dezelve te distilleeren in een omgedraaide yzeren kolf;
dindelyk haalt hy 'er het Goud uit, 't welk op den bodem des kolfs blyft, en vormt het
tot Baaren, Oro rosso.
De Heer TESTONI hieldt te Pescerena zes en tachtig molens aan den gang, welke
hem, ten dien tyde, door elkander, 's weeklyks, tusschen de tien en twaalf Ponden
van twaalf Oneen Kwik, met Goud bezwangerd, opbragten; men verzekert, dat acht
of negen ponden van die Kwik niet meer dan één pond Gouds bevatten; 't welk
(*)
omtrent twee Marken Gouds maakt voor twaalf ponden Amalgame . Dit Goud wordt
op omtrent achttien karaten gewaardeerd; zo dat van de vier deelen drie Goud zyn,
en één Zilver. In ieder deezer zes en tachtig molens worden 's weeklyks omtrent
duizend ponden Erts verwerkt. Weshalven zes en tachtig duizend ponden Erts niet
meer dan twee Marken Gouds, en zelfs Goud met Zilver vermengd, opleveren: 't
(†)
welk op tien of elf Grein van dit Goud voor het quintaal mynstof uitkomt .
Ondertusschen bedraagen twee Marken ter week, de waarde van omtrent 66560
Fransche Liv. 's jaars: doch men moet 'er een tiende van aftrekken, voor de belasting
aan den Prins, weshalven 'er 59904 Liv. overblyven. - Wat de onkosten der
bearbeiding betreft, de Heer TESTONI heeft doorgaans honderd werklieden in deeze
Mynen van Pescerena; het loon der Mynwerkeren is 35 Stuiv. Ossolasche Munt,
omtrent 21 Stuiv. Fransch Geld, daags; dat der handlangeren 30 Stuiv., of 18
Fransche; als wy ze allen op 20 Stuiv. stellen, zal het 100 Liv. elken dag, en 600
Liv.

(*)

(†)

De Heer DE BORN agt, in zyn Traite sur l'Amalgamation, dat de Amalgame, die op den
Geitenhuid blyft, een vyfde, of ten minsten een zevende, gedeelte van gewigt aan Goud
bedraagt. Uber das Ausquicken, p. 156. De Heer DE TREBRA zegt een vyfde gedeelte,
Bergbaukunde, XI Abh. De Kwik nu houdt het Zilver in grooter hoeveelheid dan het Goud.
Hier uit blykt dat de my opgegeevene waardeering, en die ik in de berekening gevolgd heb,
eer beneden dan boven de waarde is.
Volgens de Verhandeling van den Heer MULLER over de Mynen van Verospatack, bearbeidt
men in Transylvame veel armer Mynen: dewyl zy slegts drie en een halve Grein van het
quintaal uitleveren, Bergbaukunde, Tom. I. p. 46.
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elke week, maaken. Daarenboven wordt by den arbeid der Molens, 's weeklyks, 40
Ponden Kwik verlooren, en deeze kost het Pond, van twaalf Oncen, 3 Liv. Fransch
geld: dit beloopt eene koste van 120 Liv. in de week. Wanneer men hier by voegt
180 Liv. voor het onderhoud der gebouwen en andere onkosten, 't welk genoeg
schynt, dewyl alles zeer onkostbaar gemaakt is, zal de geheele uitgave 900 Liv. 's
weeks, dat is 46800 Liv. 's jaars bedraagen. Weshalven de Heer TESTONI 13000
Liv. overhoudt.
Maar de Lieden, daar woonagtig, verzekeren dat de voordeelen veel grooter zyn,
en dat men de opbrenging dier Mynen zo veel vermindert als men kan, 't zy om den
nyd niet op te wekken, 't zy om te minder aan den Prins te betaalen. - Met dit alles
gaat het vast, dat deeze winsten, zints eenige jaaren, vry aanmerkelyk verminderd
zyn, waar door ook de yver om de Mynen verder te bearbeiden van dag tot dag
afneemt. In den besten tyd werden 'er in den oord van Macugnaga tot duizend
Mynwerkers in den arbeid gehouden, thans beloopt het naauwlyks de helft van dat
getal, en die Mynen bezitten zoeken 'er zich van te ontdoen. Alle de Eigenaars, door
my ontmoet, uitgenomen de Heer TESTONI, hebben ze my te koop geveild. Het blykt,
dat deeze Mynen in 't algemeen by de oppervlakte ryket zyn dan binnen in 't
(*)
gebergte, en dat 'er het beste uitgehaald is Dit zelfde is waargenomen in de Goud-

(*)

De Mineralogisten, die den nuttigen arbeid kennen van den Baron DE BORN, over de kunst
om kostbaare Metaalen door middel van Kwik te verkrygen, zullen ongetwyfeld den arbeid
der Mynwerkeren van Macugnaga vry ruw en onvolkomen vinden. Maar men moet in
aanmerking neemen, dat de armoede deezer Mynen hun buiten staat stelt om de kosten te
draagen, welke die van Hongarye kunnen lyden. In de daad, de Baron schat de kosten van
zyne bewerking op een en een halve Ryksdaalder, omtrent zes Fransche Liv., voor ieder
quintaal Mynstof, Uber das Ausquicken, p. 185. Hier uit volgt, dat de 44720 quintaalen, die
's jaarlyks door de zes en tachtig molens van den Heer TESTONI verwerkt worden, 's jaarlyks
eene koste van 268320 Liv. zouden bedraagen. Hier van nu komen niet meer dan honderd
en vier Marken Goud 's jaars, welker waarde, de tiende daar afgetrokken, omtrent 60000 Liv.
beloopt, indien dan de bewerking des Barons de opbrenging niet vyfmaal vermenigvuldigde,
zou het niet voordeelig zyn dezelve in 't werk te stellen. Daarenboven hebben verscheide
kundige bezitters van Mynen in Macugnaga my verzekerd, dat hunne wyze van doen, daadlyk
al het Goud, in de Erts opgeslooten, oplevert, en dat het overblyvende voor van zeer weinig
waarde moet geagt worden. En heb ik my hier van verzekerd door eene proeve te neemen
op het overblyfzel van hunne wasschingen, 't welk zy in de rivier laaten loopen. Ondertusschen
valt het bezwaarlyk te gelooven, dat geen der minst kostbaare bewerkingen van den Baron
DE BORN niet met voordeel in de Mynen van Macugnaga zou kunnen worden aangewend.
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mynen van Transylvanie door den Heer MULLER, en in die van Ouzal door den Heer
HERMAN.
Voor 't overige begunstigt de Souverain de Mynwerken zeer. Elk een, een
Vreemdeling zelfs, kan, als hy een nieuwe Ader ontdekt, die niet gelegen is in de
daadlyke bezitting van een ander, zich daarvan verzekeren, door het enkel te laaten
aantekenen, onder voorwaarde, dat hy binnen zekeren bepaalden tyd daaraan zal
arbeiden. Maar van de tien Oncen Gouds, welke hy 'er uithaalt, moet hy 'er een aan
den Leenheer opbrengen. In Val Anzasca trekt de Prins BORROMê deeze tiende, en
heeft dezelve verpagt aan de Heeren TESTONI en DE PAOLIS. De Koning eischt van
zyn eigene Leenmannen niet meer dan de tiende. Deeze vryheid van arbeiden, en
de geringe kosten, die de uithaaling van het Goud door middel van Kwik bedraagt,
hebben veele boeren bewoogen om 'er de hand aan te slaan; maar zy zyn bykans
alle slegt geslaagd; dewyl de eerste zwaarigheid, ontstaande uit het water of de
hardheid der rotzen, of de vermagering van den Ader, hun welhaast den arbeid
deedt staaken. Zy alleen hebben 'er by gewonnen, die gelds genoeg bezaten, om
de eerste zwaarigheden te boven te komen.
(Het Vervolg by eene nadere gelegenheid.)
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Verslag van de vorderingen des genootschads, om de ontdekking
der binnenste deelen van Africa voort te zetten, enz.
(Ontleend uit de Procedings of the Association for promoting the Discovery of the
interior Parts of Africa. Een Werk dat niet verkogt wordt; maar ten gebruike der
Leden des Genootschaps gedrukt is.)
(Vervolg van bl. 523.)
Wy hebben onzen Leezeren den Heer LUCAS, Zendeling des Genootschaps, om de
(*)
Ontdekking der binnenste deelen van Africa voort te zetten, doen kennen . Hy ging
na Tripoli scheep op den achttienden van October MDCCLXXXVIII, met last, om
door de Woestyn van Zahara na Fezzan te trekken, om te verzamelen, en over
Tripoli aan het Genootschap over te zenden, de kundschap, welke het Volk van
Fezzan, of de Handelaars aldaar, hem konden verschaffen wegens de gesteltenisse
binnenslands; en over Gambia, of de Kust van Cuinea, weder te keeren.
Last, om groote onderneemingen te doen, wordt gemaklyker gegeeven, dan
volvoerd. Zo bevondt het de Heer LUCAS, en zo zal onze Leezer het, te zyner te
leurstelling, vinden. Slegts een gedeelte van het plan kon deeze Zendeling in de
Aardrykskunde ten uitvoer brengen. Hy toog in de daad op reis, klom op een fraaijen
Muilëzel, hem door den Bey des Bassa's oudsten Zoon ten geschenken gegeeven,
vergezeld van Shereefs, na het Koningryk Fezzan, met het vast besluit, willen wy
veronderstellen, om van Tripoli tot Gambia te trekken; dan zyn reis, die op den
eersten van February MDCCLXXXIX aanving, eindigde op den zevenden dier maand,
te Mesurata.
De Heer LUCAS, ontzet van de gelegenheid om Fezzan en de andere
binnenlandsche streeken van Africa te bezigtigen, nam de berigten in van zyne
Reisgenooten, en zondt aan het Genootschap over wat hy uit hunne gesprekken
geleerd hadt. Een Verslag, deezerwyze opgemaakt, uit de verhaalen van den Shereef
IMHOM-

(*)

Zie hier boven bl. 515.
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MED,

zal men niet zeer voldoende keuren, en nogthans verdient het onze aandagt;
(*)
dewyl het, voor een gedeelte, gestaafd wordt door andere getuigenissen .
De Shereef mogt geen oogmerk hebben om te bedriegen: nogthans willen wy,
uit hoofde van zyne opvoeding, en byzondere vooroordeelen; van wegen de taal in
welke hy sprak, en het niet behoorelyk onderscheiden tusschen losse verhaalen en
welgestaafde gebeurtenissen; mogen twyfelen of de dingen volkomen
zamenstemmen met het gegeeven verslag. De Aga MOHAMMED, gelyk wy gezien
(†)
hebben , verhaalde den Heer LEDYARD: ‘dat hy op zyne Reize een Volk zou
ontmoeten, 't welk het vermogen hadt, om zich in de gedaanten van verscheide
Dieren te hervormen.’ Uit dit staaltje mogen wy veilig afleiden, dat men geen volstrekt
vertrouwen kan stellen op de naauwkeurigheid van de berigten der Mohammetaanen,
wegens de gesteltenis der inwendige gedeelten van deezen hoek des Aardkloots:
en wanneer de Persoon, op wien de Heer LUCAS afgaat, de huid van een Dier,
Hippopotamus genaamd, verwart met die van een Cameelpardel, mogen wy dan
niet vermoeden, dat hy ook andere dingen verwarre?
Maar geen andere bronnen van kundschap hebbende, moeten wy, voor
tegenwoordig, ons vergenoegen met deeze medegedeelde berigten. Uit verscheide
gesprekken van den Heer LUCAS met den Shereef IMHOMMED, kunnen wy
hoofdzaaklyk het volgend verslag trekken.
Het beschryft het Koningryk van Fezzan, als een kleine in 't ronde liggende
Heerschappy, in eene groote Woestyn, als een Eiland in 't midden van den Oceaan;
behelzende bykans honderd Steden en Dorpen, van welken Mourzouk de Hoofdstad
is, zuidwaards van Mesurata omtrent 390 mylen afgelegen. In dit Koning-

(*)

(†)

De Gouverneur van Mesarata, en BEN ALI, een Inbooreling van Marooco. Dit is nogthans
dezelfde soort van blykbaarheid. Geen Europeaan heeft het tot nog bekragtigd; en, wat den
Gouverneur van Mesurata betreft, hy werd niet afzonderlyk ondervraagd; maar hadt alleen
de aamekeningen van den Shereef hem voorgeleezen; de waarheid van welke hy egter
bevestigde. Wat BEN ALI'S getuigenis aanbelangt, het is gegeeven volgens eene herinnering,
verzwakt door 't verloop van twintig jaaren.
Zie hier boven. bl. 522.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

612
ryk ziet men eenige eerwaardige Overblyfzels van ouden luister, eenige zeer
vrugtbaare Landstreeken, ontelbaare rookende Meiren, die eene soort van Alkali,
daar Trona geheeten, opleveren. Land- en Veebouw zyn de hoofdbezigheden der
Fezzanneren; het blykt niet dat zy eenig gemunt geld bezitten; zy dryven den Handel
met Goudstof; hunne Huizen, of liever hunne Hutten, zyn van klei gebouwd, gedekt
met boombladeren, waar op aarde ligt. Dewyl het in Fezzan nooit regent, is zodanig
een dak genoegzaam. De Kleeding der Fezzanneren gelykt naar die der Mooren
in Barbaryen; doch, geduurende de hitte des Zomers, die allerbrandendst is, draagen
zy alleen onderbroeken, en een kap, om het hoofd tegen het steeken der
zonnestraalen te dekken.
Hun Vorst, die schatting schuldig is aan den Bassa van Tripoli, bedient het regt
met onpartydige regtmaatigheid: en, ten bewyze van het gezag, 't welk hy ten deezen
opzigte over zyne Onderdaanen heeft, gaven de Fezzanners, die met den Heer
LUCAS reisden, hem 't volgend gebruik op. Indien iemand een ander beledigd heeft,
en weigert met hem voor den Regter te gaan, dan trekt de Beledigde een kring
rondsom den Belediger: hem staatlyk, in 's Konings naam belastende, deeze plaats
niet te verlaaten voor dat de Geregtsdienaars, die hy gaat haalen, zullen gekomen
weezen; en zo groot is, (als men dit verhaal mag gelooven) aan den eenen kant,
zyne vrees voor de straffe welke den zodanigen, die zulk een oplegging van
plaatshouding overtreeden, boven 't hoofd hangt, en aan den anderen kant zyn
schrik, dat altoosduurende Ban zyn lot zal weezen indien hy zyne veiligheid zoekt,
door uit het Koningryk te gaan; dat deeze ingebeelde Gevangenis werkt als eene
daadlyke opsluiting, en de Belediger met geduld de aankomst der Geregtsdienaaren
afwagt. Te regt heeft de Heer LUCAS 'er tusschen gevoegd, als men dit verhaal mag
gelooven.
Volgens deeze berigten ligt 'er, ten zuidoosten van Mourzouk, op den asstand
van 150 mylen, eene Zandwoestyn, 200 mylen wyd; verderop het Gebergte van
Tibesti, bewoond door woeste Volken, cynsbaar aan Fezzan. De Valeien tusschen
het gebergte worden besproeid door ontelbaare bronnen, leveren overvloed van
Koorn op, en de Kameelen, die daar vallen, zyn een beroemd ras. De schatting die
de Tibestiners aan den
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Koning van Fezzan opbrengen, bestaat in twintig Kameel-vragten Sena-bladeren.
Dit Koningryk komt in geene vergelyking by de twee groote Ryken van Bornou
en Cashna, ten zuiden van Fezzan gelegen; het uitgestrekt land beslaande, 't welk
zich uitbreidt van de Rivier de Antelopes 1200 mylen westwaards op, en een groot
gedeelte van den loop des Nigers bevat. - Cashna, verhaalt men, telt duizend Steden
en Dorpen; en in Bornou, 't geen nog opmerklyker is, worden dertigerlei Taalen
gesproken. Het laatstgemelde Ryk wordt beschreeven als zeer schoon en vrugtbaar,
de Hoofdstad is een dagreizens gelegen van de Rivier Wod-el Garel, die zich verliest
in de zandige gronden van de groote Woestyn Bilma, en wordt bewoond door
Veelieden, die, gelyk de oude Aartsvaders, in tenten zich onthouden, en wier rykdom
(*)
in vee bestaat . Bornou, of Bernoa, betekent zo veel als het Land van Noach: want
de Arabieren denken, dat, naa het wegwyken van de wateren des Zondvloeds, op
het Gebergte in dit Ryk, de Ark bleef rusten. Schoon de Inwooners van Bornou
verscheide soorten van Graanen teelen, is hun het gebruik van den ploeg onbekend,
en de spaade het eenig werktuig des Landbouws. In grooten overvloed groeijen
daar Druiven, Abricoosen, Granaat-appelen, Limoenen, en twee soorten van
Meloenen; doch een hunner dierbaarste gewassen is de Boom Kedéyna geheeten,
die in gedaante en hoogte den Olyfboom gelykt, en het blad van een Limoenboom
heest; dezelve brengt een Noot voort, wier kern en schil beide zeer geagt zyn; de
eerste als een Vrugt, de ander van wegen de Olie daar uit verkreegen, wanneer
dezelve verpletterd wordt, en die aan het Volk van Bornou Olie verschaft, om in
hunne lampen te branden, in plaats van Oly van Olyven. De Honigbyën, voegt men
'er nevens, zyn zo veelvuldig, dat de Wasch dikwyls, als iets van geener waarde,
op de Markt wordt weggeworpen. De Volkrykheid wordt beschreeven met de
uitdrukking van eene ontelbaare menigte. Hunne Godsdienst is de
Mohammetaansche; hun Staatsbestuur een verkiesbaare Monarchy; en wordt de

(*)

Paarden, Rundvee, Schaapen, Geiten, en Kameelen zyn de gewoone Dieren des Lands.
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Koning uit de Kinderen des overleden Vorsts, op eene zonderlinge wyze verkooren.
Van den tegenwoordigen Sultan, diens Vrouwen en Kinderen, treffen wy deeze
beschryving aan, Hy is ALLI geheeten, een Man van een ongemaakt eenvoudig
voorkomen: want zeldzaam draagt hy eenig ander gewaad dan een Hembd van
Katoen of Zyde; een Zyden of Katoenen Tulband, de algemeene Klederdragt des
Ryks. Zo pragtig, nogthans, is zyn Serail, dat de Vrouwen in 't zelve op 500 begroot
worden; en hy komt voor als de vermeende Vader van 350 Kinderen, van welken
'er 300 Jongens zyn; eene onevenredigheid, die natuurlyk aanleiding geeft tot het
denkbeeld, dat de Moeder, het voldoen der natuurlyke neiging opöfferende aan het
genoegen, om de vermeende Moeder te weezen van een mogelyken Throonopvolger,
somtyds haar Vrouwlyk Kind verwisselt voor den manlyken Asstammeling van een
vreemde. - Men zegt, dat de Vuurwapenen, schoon aan de Inwoonderen van Bornou
niet onbekend, van hun niet bezeten worden.
Ten Zuidoosten van Bornou, ligt het uitgebreide Koningryk van Bergamee, en
verderop dan dit Ryk, wil men, dat verscheide Neger - stammen zyn,
Afgodendienaars en Menschenëeters. Deeze worden, luidt het verhaal, alle Jaaren
door de Bergameers krygszugtig bestookt, en wanneer die zo veel gevangenen
bekomen hebben als zy oordeelen noodig te hebben, leiden zy de Gevangenen,
als een kudde vee, na Bergamee: en indien eenigen derzelver in het voortgaan
verslappen, grypt een der geleiders, te paard gezeten, den oudsten, hakt hem den
arm af, en gebruikt dien als een zweep, om de overigen voort te dryven. - Wy hellen
niet zeer over, om geloof aan dit verhaal te geeven. Dat de Negers, die voor Slaaven
verkogt worden, een verschillend ras zyn van de andere Africaanen, is niet
waarschynlyk, en dat ze zouden voortgedreeven worden met een afgehakt lid, van
een hunner Makkeren, gaat het geloof te boven.
Het Ryk van Cashna heest, in alle opzigten, eene groote gelykheid met dat van
Bornou.
Naa alles, wat hier vermeld wordt van de Uitgestrektheid, de Volkrykheid,
Vrugtbaarheid, Handwerken en Koophandel deezer Gewesten, staa het ons vry
onze verwondering te vermelden, dat ze geheel onbekend
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gebleeven zyn by de Europeaanen. Wy moeten in dit alles zeer veel vergrooting
vermoeden. Dat de binnenste gedeelten van Africa bevolkt zyn, wordt genoegzaam
beweezen door de Caravaanen die van Cairo en Tripoli gaan, en dikwyls drie Jaaren
onder weg zyn; maar of deeze Volken zich verdeeld vinden in geregelde en
beschaafde Maatschappyen, mag een vraagstuk blyven. Duizend Steden en Dorpen
in één Ryk, en dertig onderscheiden Taalen in een ander Ryk gesproken, duidt, in
den Shereef IMHOMMED, een neiging tot vergrooting aan; of althans dat hy op losse
gerugten afgaat. Dat zy kennis aan Vuurwapenen zouden hebben, en egter dezelve
niet gebruiken; dat zy geen poogingen doen om den Niger te bevaaren, of zelfs den
visch, zo overvloedig in de wateren dier Riviere, te vangen, strookt luttel met de
geschiedenis van hunnen Koophandel, en van hunne gemaakte vorderingen in
Handwerken.
Laaten wy, egter, alle mogelyke aftrekkingen maaken, en zo ongeloovig zyn als
wy ons betoonen ten aanzien van eenige byzonderheden, nogthans moet het
verschiet, 't welk dit verhaal ons opent van het binnenst van Africa, (waar van wy
gewoon zyn het grootste gedeelte te beschouwen, als door de Natuur verweezen,
tot eene altoosduurende dorheid en woestheid,) ons een groot vermaak schenken;
en schoon, gelyk wy reeds hebben aangemerkt, het verhaal verre af is van voldoende
te weezen, of beantwoordende aan het oogmerk der Zendinge, mag het by 't
Genootschap aangezien worden als verleenende eene soort van blykbaarheid, die
't zelve moet aanzetten om te volharden, en de Europeaanen opwekken, om, zonder
toeven, daadlyk de midden inliggende Gewesten des Vastenlands van Africa te
onderzoeken.
Dit Boekdeel is verrykt met eene Kaart van het Noorderdeel van Africa, de
Aardrykskundige onderrigtingen, by het Genootschap ontvangen, opleverende; en
met een welgeschreeven Vertoog over de zamenstelling dier Kaart, door den
uitsteekenden Aardrykskundigen Major RENNELL.
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Aandoenlyke lotgevallen van mevrouw Carolina Montgomery.
(Uit het Engelsch.)
(Vervolg van bladz. 582.)
De nieuwe Lord PEVENSEY, die ten oogmerk gehad hadt ten huize myner moeder
te komen, eer zy kennis kon hebben van zyne reis, (en alleen hierin voorgekomen
was door den yver van den Gouverneur myner Broederen,) verscheen op den derden
dag, naa dat zy de tyding des doods van haaren beminden Lord op eene zo
ontzettende wyze verstaan hadt. De Broeder diens Lords was een Heer van omtrent
veertig jaaren, hard en barsch van uitzigt, zwaar en dik, staatig en koel in 't
voorkomen. Hy bragt met zich een Engelsch Regtsgeleerden, en nam een Franschen
aan om hem na het Huis myner Moeder te vergezellen; waar hy, met zeer weinig
pligtpleegmgs haar alle de Juweelen en Goederen zyns overleeden Broeders
vorderde. Al haar moed en kragten verzamelende, en ondersteund door den Heer
MONTGOMERY, die haar nimmer verliet, onderging zy dit bezoek met zekere maate
van standvastigheid. Zy levende hem, met een beevende hand, een Star en een
Degen met brillianten over, en verscheide andere Familie-juweelen Zy opende toen
een Koffertje, waarin haare eigene lagen. Lord PEVENSEY wilde deeze ook naasten;
doch MONTGOMERY tradt tusschen beiden, zeggende dat het de haare waren, en
dat hy niet zou gedoogen dat zy 'er afstand van deedt.
't Zou verveelend wezen op te haalen, welke verdrietige tooneelen wy zagen
tusschen Lord PEVENSEY, diens Regtsgeleerden, en den Heer MONTGOMERY; die het
noodig vondt ook Regtsgeleerden tot behandeling der zaaken zyner Moeder in te
roepen. Men hadt een Uitersten Wil van den overleden Lord gevonden onder de
Papieren, die zy in handen van MONTGOMERY gesteld hadt; volgens deezen moest
myne Moeder een Jaargeld hebben van achthonderd Ponden; en bleeven zyne
goederen bezwaard met de betaaling van tien duizend Ponden aan ieder myner
Broederen, en twee duizend aan my. Deezen Uitersten Wil betwistte de Broeder;
en de twistende partyen hadden voor, den weg van Regten in te slaan. De aart der
zaake vorderde dat dit pleit zo wel in Engeland, als in Frankryk, moest worden
aangevangen en voortgezet.
Allengskens namen de kragten en de gezondheid myner Moeder meer en meer
af. De vriendschap en aanhoudende verpligtende behandeling van MONTGOMERY
maakte alleen haar het leeven draagelyk; dan noch zyne bezorgdheid, noch de my-
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ne, kon haar hartzeer geneezen, of de wonden van een gebrooken hart heelen.
Ik zal u met ophouden met te vermelden de veelvuldige middelen ter minzaame
afdoening, geduurende de eerste maand voorgesteld door Bloedverwanten, die
wisten welk een teder hart de overledene Lord PEVENSEY myne Moeder
toegedraagen, en dat hy haar als zyne Huisvrouwe aangemeikt hadt; als mede hoe
haar gedrag zo onopspraakelyk geweest was als het kon zyn. Het gedrag van Lord
PEVENSEY, die zich in Frankryk bleef ophouden, en geduurig bezoeken gaf, ten
huize, waar zyne wreedheid groot jammer verwekt hadt, kwam veelen vreemd voor.
Myne Moeder vondt zich thans meest aan haare kamer bepaald; en MONTGOMERY
hieldt voor haar de ongerustheid, welke hem vervulde, wegens 't geen hy opmerkte,
verborgen: tegen my sprak hy vryer uit, en betuigde verzekerd te weezen, dat zyne
Lordschap andere oogmerken hadt dan hy onmiddelyk durfde doen blyken.
Binnen weinige dagen werd deeze gissing volkomen bewaarheid. Ik bevond my
alleen in een klein kamertje aan 't einde van 't huis, waar myn Klavecimbaal stondt,
die ik daar had laaten brengen zints de onpasselykheid myner Moeder. Zy sliep.
MONTGOMERY, op wien myne verbeelding, een geruimen tyd geleden, met
onuitspreekelyk genoegen staarde, was twee dagen weggebleven; deeze dagen
waren my vervaarlyk lang gevallen; zyne afweezigheid, de onaangenaamheid van
onzen toestand, de ziekte myner Moeder, maakte my neerslagtig, en ik zogt eenige
opbeuring in de Muzyk. Een klein treurig stukje, 't welk ik dikwyls voor MONTGOMERY
gezongen had, lag voor my, het drukte de aandoeningen myns harten uit, en ik
verlustigde my met het te zingen, wanneer de tuindeur openging, en Lord PEVENSEY
met zyne gewoone staatlykheid in dit kamertje binnen tradt.
Ik rees terstond op; doch hy nam myne hand, en verzogt my, met een air van
gemeenzaamheid, weder te gaan zitten. Daar op een stoel neemende en by my
zittende, zag hy my vlak in 't aangezigt; zeggende: ‘Lieve CAROLINA! gy zult niet
weigeren voor my te zingen! Gy haat my niet! Gy zuit misschien de schoone
Middelaresse zyn tussenen my en uwe Moeder!’ - Ik heb geen vermogen om
geschillen by te leggen, Myn Heer! antwoordde ik zeer ontsteld over zyn aankyken
en houding. - ‘In de daad gy hebt wel, lief schepzel’ riep hy uit, en tragtte ruwlyk my
een kus te geeven. ‘Indien gy alleen dezelfde vriendschap voor my wilt hebben als
uwe Moeder myn Broeder toedroeg, zal alles, wat hy in haar bezit liet, het haare
blyven. Ja, ik zal u meesties maaken van myne middelen, en zy zal met haaren
geliefden MONTGOMERY voort kunnen leeven.’
't Is my onmogelyk te beschryven wat ik op dat oogenblik
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gevoelde. Ik weet niet wat ik zeide, in de eerste vervoering van schrik en toorn. Ik
liep na de deur; doch vond die vist. Ik poogde na den tuin te ontvlugten; maar hy
vatte my in zyne armen. Ik schreeuwde, ik worstelde, en poogde my los te maaken,
wanneer hy my toevoegde: ‘Welke airs geest zich de Dogter van Mevrouw DOUGLAS!
Eene aartige gemaaktheid in een Meisje dat van hoerenloon is groot gemaakt!’ Ik
hoorde dien onbeschoften hoon, doch, buiten staat om 'er op te antwoorden, kon
ik niets doen dan myn schreenwen verdubbelen. Het gedrogt zogt met my te
redentwisten; maar, onbekwaam om te luisteren, deed ik niets anders dan myn best
om hem te ontkomen, op 't oogenblik dat de kamerdeur met groot geweld werd
opengebrooken, en MONTGOMERY ter kamer intradt.
Zonder zich op te houden of na de oorzaak van myn schreeuwen te vraagen,
vloog hy na Lord PEVENSEY, die hy in een oogenblik tegen de wand duwde. Hier
volgde een tooneel zo schriklyk, dat myn vermogen, om het ten vollen te beschryven,
ontbreekt. Lord PEVENSEY, wel verre van zyn gedrag te verschoonen, hadt de
beestagtige stoutheid, om, ten aanhooren van MONTGOMERY, den uitgeslaagen hoon
tegen myne Moeder te herhaalen, en hem toe te voegen dat hy de plaatsbekieeder
was van den overleden Lord.
De doodsangst, waarin ik gevallen was door het geweid van MONTGOMERY'S drift,
was 't eenige 't geen dienen kon om dezelve te bedwingen. Ziende my op den grond
bezwymd liggen, liet hy den Lord los om my op te regten, en weder by te brengen.
Lord PEVENSEY bediende zich van die gelegenheid om zich weg te maaken, nogthans
dreigende in persoon wraak te zullen neemen op MONTGOMERY, en dat hy zyne
poogingen zou verdubbelen om myne moeder te bederven, die hy wederom zodanig
met smaadtaal overlaadde, dat MONTGOMERY zich bezwaarlyk kon wederhouden
van hem te volgen, en onmiddelyk herstel van eer te eischen.
Hoe schrikbaarende dit tooneel geweest mogt zyn, 't werd gevolgd door een
ander, 't welk my alle bitterheid van 't zelve zou hebben doen vergeeten, waren 'er
geene andere uitwerkzels uit voortgesprooten. - Toen Lord PEVENSEY was
weggegaan, keerde MONTGOMERY zich weder mywaards, en terwyl is hem bedankte,
zo goed ik konde, voor den bystand my beweezen, beleedt hy met eene ontroering,
omtrent aan de myne gelyk, dat hy my, van 't eerste oogenblik af op 't welk hy my
zag, bemind hadt; dat deeze steeds aangroeiende genegenheid hem zeer omzigtig
gemaakt hadt omtrent alles wat my betrof; dat hy zich zints lang overtuigd hieldt
wegens de oogmerken van Lord PEVENSEY, en dat hy, om my magtig te word n,
uitstel by uitstel zogt, ‘dan hoe slegt ik van hem dagt,’ voegde hy 'er nevens, ‘ik zou
niet hebben kunnen
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gelooven, dat zyne laage snoodheid zo verre zou gegaan, en zich zo onbedagtzaam
verraaden hebben. Nu mogten wy alles wagten wat Geld en Rechtstreeken kunnen
doen.’
Dit oogenblik was geen tyd van gemaaktheid of agterhoudenheid. Ik antwoordde,
dat ik alleen vreesde voor de veiligheid van zyn Persoon, dat de bedreigingen van
Lord PEVENSEY, ten dien opzigte, my met schrik vervolden, en dat ik geen oogenblik
rust zou hebben tot ik zyn leeven beveiligd zag, 't geen ik openhartig bekende, dat
my oneindig dierbaarder was dan myn eigen.
't Zou voor u van weinig aanbelang weezen eene beschryving te hooren, van
MONTGOMERY'S verrukkingen op het ontdekken myner gevoelens. Een tooneel, te
teder om vermeld te worden, volgde, en wy wierden, in de wederzydsche betuigingen
van Liefde, gestoord door eene boodschap van myne Moeder, die wakker geworden
was door het geraas beneden, en uit de dienstboden een onvoeglyk verhaal
vernomen hadt van 't geen zy wegens de oorzaak wisten. Dewyl zy 'er zo veel van
te weeten gekomen was, konden wy niets van het voorgevallene verbergen. Schoon
MONTGOMERY, zo veel in hem was, de haar schandvlekkende taal van Lord PEVENSEY
verzagtte, trof zulks haar ten zeersten; hy zag hoe grootlyks zy aangedaan was, en
maakte zo ras hy kon een einde aan het onderhoud.
Wanneer hy ons verlaaten hadt, verzogt myne Moeder dat ik by haar zou komen,
en sprak my in deezervoege aan: ‘CAROLINA, ik wil niet langer poogen iets voor u
te verbergen. Ik voel myn naderend sterf uur. Binnen weinige dagen, ben ik
verzekerd, zal myn leven en myn lyden eindigen. Ik laat myne Zoonen, met eenige
weinige Vrienden, over, om den Uitersten Wil van eenen Vader te betwisten, tegen
al wat geld en aanzien vermag. En gy, ô Kind! die myne eerste liefde hebt, ik laat
u met die noodlottige schoonheid, waar op myn dwaas hart zich zo dikwyls
verhovaardigde, over, om niet alleen behoeften te ontmoeten, maar ook aan de
snoodheid van eene waereld, waar het Character uwer Moeder, hoe zeer ik hoop
en geloof dat het geregtvaardigd is in het oog des Hemels, u zal blootstellen aan
de onbeschofte aanzoeken der snoodaarts: waar men u zal zeggen, dat, dewyl de
Moeder het enge pad der regtheid is misgetreeden, de ogter dat spoor niet zal
kunnen volgen Myne dwaaling zal men gebruiken om myne CAROLINA in 't verderf
te sleepen, en wanneer zy 't oog slaat op het voorbeeld haarer Moeder, zal zy
misschien zig laaten overhaalen, om van haare lessen af te wyken.’
De smerte, die deeze harde aanmerkingen haar aandeeden, belette haar voort
te vaaren. Ik was, om te spreeken, meer dood dan leevend; daar ik nogthans
beevend hing over de sopha op welke zy lag, poogde ik iets te zeggen, 't geen
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haar tot troost kon dienen; met moeite stamelde ik den naam van MONTGOMERY uit.
- ‘MONTGOMERY,’ riep myne Moeder, zo ras zy weder kon spreeken, ‘ach! hy is de
waardigste en edelmoedigste van alle Menschen! aan hem heb ik, in een Uitersten
Wil, die dit papier behelst, de zorge over myne twee Zoonen opgedraagen. Maar
gy, ach CAROLINA! is een Man van zyne Jaaren, een geschikt beschermer van eene
jonge Juffrouw als gy? Ik heb, daarom, in een ander geschrift my vervoegd by de
Familie van uwen Vader, en dezelve verzogt medelyden te hebben met myne
CAROLINA, en haar te beschermen. Het geschenk door u van MYLORD ontvangen op
uwen laatsten Jaardag, zal ten minsten u beschutten voor de behoefte die ik eenmaal
ondervond. Aan de Voorzienigheid, aan uwe eigene goede begmzelen, en kloek
verstand, laat ik het voor 't overige aanbevolen.’
Ik had geen moeds genoeg, om te zeggen dat MONTGOMERY alleen wenschte om
het hoogste regt te bekomen om myn Beschermer te worden, door myn hand ten
Huwelyk te aanvaarden. Doch hem 's avonds ontmoetende, verhaalde ik hem het
voorgevallene. Eene hoop, zo zamenstemmende met zyn vuurige drift, greetig
aanvaardende, verzogt hy van my de vryheid om by myne Moeder te mogen gaan,
en haar de onmiddelyke voltrekking van ons Huwelyk voor te stellen. Zy hoorde
hem met dankbaarheid en genoegen, en schoon zy wist dat hy niets bezat dan zyn
post in Franschen Dienst, en dat hy, Roomsch Catholyk zynde, nooit tot dien rang
in Engeland zou kunnen opklimmen, welken hy anders, uit hoofde van zyne hooge
Geboorte, zou mogen verwagten, twyfelde zy niet om haare toestemming te geeven.
‘Ja, myn Kind,’ sprak zy by het eindigen van dit aandoenlyk tooneel, ‘in zyne Deugden
zult gy uw geluk vinden; in zyn eer en moed uwe bescherming. U onder het opzigt
van zulk een Man laatende, sters ik gerust.’ - Zy werd van dag tot dag zwakker, en
was onverduldig ons vóór haar dood getrouwd te zien. MONTGOMERY bezorgde, om
allen schroom en zwaarigheid weg te neemen, een Kerklyken van de Kerk van
Engeland, die ons, in haare tegenwoordigheid verbondt, en, op myne begeerte,
(daar ik wenschte aan MONTGOMERY te toonen hoe veel prys ik op zyne
inschikkelykheid stelde,) herhaalde de Priester van zyn Regiment de
trouwverbintenis.
Maar uitwendige plegtigheden konden niets toebrengen om onze harten nauwer
aan elkanderen te verbinden; en het geluk van een Huwelyk, waarin de Liefde alleen
heerschte, was misschien voor den Mensch te groot: want deeze heuchlyke dagen
werden binnen kort verdonkerd door de toeneemende krankheid myner Moeder,
die binnen veertien dagen zeer sterk afnam, en stierf in de armen van MONTGOMERY,
met haar laatsten adem haare twee Zoonen zyner bescherminge aanbeveelende.
Haar dood, tot lang verwagt en vooruitgezien, dompelde my in een
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staat van peinzende droefgeestigheid, uit welken ik schielyk werd opgewekt, door
te verneemen, dat Lord PEVENSEY, die Frankryk, terstond naa het voorgemelde
geval ten onzen huize, verlaaten hadt, wedergekeerd was, en, op het verstaan dat
MONTGOMERY daadlyk myn Man was, beslooten hadt, met alles wat bittere haat hem
kon ingeeven, het pleit voort te zetten, waardoor hy my en myne Broeders hoopte
te ontzetten van de Ersmaaking. Dit was 't alles niet, de persoonlyke belediging,
welke hy ontvangen hadt van MONTGOMERY, kon hy, hoe zeer hy ze ook verdiende,
niet verdraagen, hy daagde hem uit, MONTGOMERY aanvaardde de uitdaaging
terstond. Maar, om de striktheid der Wetten in Frankryk tegen het tweegevegt, in
kragt, te ontwyken, bepaalden zy de plaats der zamenkomst op 't Pausselyk
grondgebied, niet verre van Avignon.
MONTGOMERY, alleen bezorgd om dit voor my te verheelen, bedagt een
voorwendzel tot het doen dier Reize; en my zeggende, dat hy te Marseilles eenige
zaaken, zyn Leger betreffende, hadt te verrigten, die hem eenige dagen zouden
ophouden, vertrok hy; moedig bedekkende de smert welke hy gevoelde, by een
scheiden, naa 't welk hy my misschien nooit weder zou aanschouwen.
De Voorzienigheid bewaarde hem egter voor my. Hy bragt zyn Party een
gevaarlyke wonde toe, en keerde behouden weder. Hy vermeldde my toen de
oorzaak van zyne afweezendheid; en het geluk, 't welk ik gevoelde over zyne
behoudenis, werd vermeerderd, toen, eenige dagen laater, Lord PEVENSEY, die,
denkende dat hy aan de bekomene wonde zou sterven, door het geweeten
vermaand, de regtmaatigheid erkende van de eischen myner Broederen en van my,
zyn Zaakbezorger te Parys gelastte alle verdere regtsvervolgingen te staaken.
Binnen weinige maanden herstelde Lord PEVENSEY; wy werden in 't be it van het
ons gemaakte gesteld, en myn geliefde MONTGOMERY, aan wien ik alles verschuldigd
was, bevlytig de zich niet alleen om my gelukkig te maaken, maar zo naby mogelyk
op die wyze te doen leeven als myne Moeder, was zy in leeven gebleeven, zou
gedaan hebben.
Tusschen Frankryk en Engeland ontstondt een hestigen Oorlog, ik wilde de twee
ons dierbaare jonge Heeren niet zenden na een Land waar het my bezwaarlyk zou
gevallen zyn hun te gaan zien. Maar, dewyl ik wist dat het verlangen van myne
Moeder en van mynen weldoender was, dat zy opgevoed zouden worden in den
Protestantschen Godsdienst, zond ik hun met hun Gouverneur na Geneve.
Naauwlyks was ik bekomen van de droefenis, welke my dit scheiden veroorzaakte,
of een dieper smerte trof my. Het Regiment, waar in MONTGOMERY eene Compagnie
hadt, kreeg bevel om na Duitschland te trekken. De omstandigheid waarin ik my
bevond scheen het dwaasheid te wezen, het in de gedagten te neemen van hem
te volgen; doch ik hield my ver-
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zekerd zyn vertrek niet te zullen kunnen overleeven. Hy was voor my Vader, Broeder,
Minnaar en Egtgenoot! Ik had geen ander aardsch geluk, en zonder hem was 't
Heelal voor my niets. In 't eerst deed de zorg voor myne veiligheid hem al myn
aanhouden afslaan; doch in 't einde moest hy toestemmen, en ik volgde hem waar
hy legerde; en hoe schriklyk de 100-neelen waren, van welke ik dus ooggetuigen
werd, vreesde ik voor niets dan voor zyn leeven; die schroomlyke bevatting alleen
vermeesterde alles, en deedt my, om hem niet te missen, alle gemakken, waaraan
ik gewoon geweest was, derven, en, onbeschroomd, duizend gevaaren, aan welke
ik alle uuren was blootgesteld, onder de oogen treeden.
In een klein Dorpje aan de oevers van de Wezer, digt by de Legerplaats des
Marschalks DE CONTADES, werd myn lieve CAREL gebooren, omtrent het begin van
den Veldtocht des Jaars MDCCLIX. Dan hy hadt niet boven de zes weeken myn
oog, en dat zyns Vaders, verlustigd, of die dierbaare Vader trok uit na het slagveld
van Minden. Ik kan niet beschryven wat ik, geduurende den slag, gevoelde. Myne
vermogens stonden stil door de schriklykste bevattingen die het menschlyk hart
kunnen teisteren: die schroomlyke bedwelming eindigde alleen, door de zekerheid
van alles wat ik vreesde. De Engelschen waren Overwinnaars, en de knegt, die
MONTGOMERY lang gediend hadt, vondt alleen tyd om my te vermelden dat hy
gesneuveld was aan 't hoofd van zyne Compagnie; een senot hadt zyn arm
gebrooken, en voorts was zyn borst met een bajonet doorstooken. De Man voegde
'er tevens by, dat hy met eenige soldaaten, die hun Capitein aanbaden, gepoogd
hadt, zyn Heer uit het Slagveld te brengen; maar dat zy afgesneeden wierden door
een troep Hessische Ruiters, die, alles wat hun voorkwam wegdryvende, hun
genoodzaakt hadden dit bestaan te laaten vaaren. - Ik geloof dat myne aandoeningen
my voor een tyd geheel begaven, geduurende de akeligheden van een nagt, te
schriklyk om te vermelden.
De Engelschen namen bezit van het Dorp, waar ik my bevondt; doch, gelukkig
voor my, dat een jong Engelsch Officier, de eerste, die, de baldaadigheden der
troepen zoekende te beletten, in het huis tradt, daar ik met myn Kind op myne armen
zat. - Door vrees voor myn Kind opgewekt, scheen ik terstond moed te grypen. Ik
verzogt de bescherming van den jongen Officier, die, met de edelmoedige drift van
een waarlyk dapperen, my dezelve onmiddelyk beloofde. Genoodzaakt my te
verlaaten, gaf hy my een Corporaals wagt, my hun aanbeveelende als eene
Engelsche Vrouw; dus voor myne veiligheid gezorgd hebbende, beloofde hy te
zullen wederkeeren, zo ras de eerste verwarring wat bedaard was. De bewelming
myner droefenisse dus voor een oogenblik geweeken zynde, bedagt ik, hoe ik, my
aan boezemleed ten prooi geevende,
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myn Kind, van het noodig voedzel verstooken, elendig zou omkomen. Ik nam
derhalven het voedzel my voorgezet, maar sprak niet, noch stortte eenige traan: ik
bekommerde my over niets wat men my zeide; by my zelven overwoog ik het plan
't geen ik vormde om my te bedienen van de edelmoedigheïd des Engelschen
Officiers, en hem over te haalen om my hulp te bieden in het opzoeken van
MONTGOMERY, 't zy leevend, 't zy dood. 't Was reeds laat eer hy wederkeerde: by
zyne intrede, vroeg hy naauwkeurig na mynen welstand en veiligheid. Ik bedankte
hem zo goed ik kon, voor de zorge omtrent my aangewend; doch voegde er by, dat
hy, om 'er alle waarde aan by te zetten, my nog eene andere gunst moest betoonen,
en my in staat stellen om het Lyk myns Mans, in den slag gesneuveld, te vinden.
Hy scheen verbaasd over mynen voorslag, en vertoonde my, dat, behalven de
verschrikkende omstandigheden, zulk eene onderneeming vergezellende, zo
onvoegelyk voor myne jaaren en Sexe, myne poogingen zeer waarschynlyk vrugtloos
zouden weezen. ‘En behoeft gy,’ voegde hy er nevens, ‘Mevrouw, u zo niet te
eenemaal aan hartverscheurende droefheid over te geeven, hy, wiens dood gy als
zeker beschreit, is mogelyk een Krygsgevangen.’ - Deeze straal van mogelykheid
zou, voor een oogenblik, den nagt myner wanhoope verlicht hebben, hadden de
byzonderheden, my door MONTGOMERY'S Knegt vermeld, my alle hoop niet benomen.
Ik verhaalde deeze omstandigheden aan den Engelschen Officier, met die naare
wanhoop, die het storten van traanen belet. Hy zag myne gemoedsgesteldheid, en
besloot, edelmoedig, niet alleen myn verzoek te voldoen; maar my zelfs te
beschermen met een gedeelte van zyn volk.
Met myn kleine Kind op myn arm, want ik weigerde even sterk 't zelve aan een
ander over te geeven, als myn ontwerp te laaten vaaren, ging ik op deezen
schriklyken tocht uit, en begaf my na een tooneel van dood en verwoesting, zo
vreeslyk, dat ik u den aanstoot van de afschildering wil bespaaren. Bleeke lyken
met gaapende wonden, waarvan een hoop slegten, die het leger volgen, en den
oorlog nog verschriklyker doen worden, de bebloede kleederen aftrokken; hoopen
menschen, geslacht door hunne medemenschen, verwekten in myne ziel zulk een
afkeer, dat ik menigmaal op 't punt stondt van te zullen bezwyken. Maar MONTGOMERY
onder hun! overgelaaten om wolven of honden ten voedzel te strekken - dat
beminnelyk aangezigt, die gestalte, zo dierbaar in myne oogen, misvormd en
geknaagd door 't roofgevegelte! Dit vervaarlyk denkbeeld vernieuwde, van tyd tot
tyd, myne uitgeputte kragten, en het medelyden van mynen edelaartigen Geleider,
meer en meer te myner gunstbetooning bewoogen, deedt hem niet moede worden
in den droeven pligt om my by te staan.
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Wy hadden, egter, vrugtloos zoo veel van het bloedig Slagveld afgeloopen, dat myn
opzoeken eindelyk wanhoopig scheen; en myn Beschermer boodt my te overweegen,
dat ik, door een langer aanhouden, myne eigene gezondheid waagde, en misschien
myn Kind aan een doodlyk ongemak blootstelde, zonder de minste mogelykheid
om eenigen dienst te doen aan het verlooren voorwerp myner genegenheid. 't Was
middernagt; maar de maan scheen helder, en juist naa dat hy my toegestaan hadt
nog tien minúuten te zoeken, onder voorwaarde, dat ik dan zou aflaaten, viel het
maanlicht op iets wits, eenige voeten van my af, 't geen zeer blonk. Een aandrift,
van welke ik nu geen reden kan geeven, deedt my dat schielyk opraapen. 't Was
een gedeelte van een Overhembd, daaraan was een knoop met brillianten omzet,
die eertyds behoord hadt aan Lord PEVENSEY, en die, daar de diamanten een Naam,
van haar hair gevlogten, uitmaakten, naa zyn Lordschaps dood, door myne Moeder
aan MONTGOMERY vereerd was.
Dit welbekende gedagtenisteken verzekerde my van de droeve waarheid, dat
MONTGOMERY zich onder de verslaagenen bevondt; doch het verleevendigde myne
hoope om zyn lichaam te vinden, 't geen ik veronderstelde dat 'er niet verre af kon
weezen. Myn Geleider stondt toe dat dit waarschynlyk was, en dat by het afscheuren
der kleederen, in het twisten over den buit tusschen de plunderaaren der
gesneuvelden, dit cieraad gevallen zou weezen. - Aangezet door deeze droeve
zekerheid, bezag ik naauwkeurig elk misvormd aangezigt daar rondsomme, en
eindelyk ontdekte ik, half bedekt door het bloed uit den arm geloopen, en die dwars
over zyn aangezigt heen lag, de weezenstrekken zo dierbaar aan myn doorwonde
hart.
Toen brak de weedom, tot hiertoe stil, en misschien opgeschort door de flauwe
hoop dat hy gevangen zou weezen, in schreeuwen en klaagen uit. Ik wierp my op
den grond, sprak tegen MONTGOMERY, als of hy nog in staat ware om my te hooren;
en, in de verwildering myner vervoeringe, betuigde ik die plek gronds nooit te zullen
verlaaten, dat ik 'er zou blyven, en met myn Kind, naast myn Egtgenoot, sterven.
De jonge Officier verdroeg met al die menschlievenheid, welken de waarlyk braaven
onder alle volken kenmerkt, myne buitenspoorigheid, en poogde, met het uiterste
geduld, my te vertroosten, en tot bedaaren te brengen; myne gedagten af te trekken
van den dooden, dien ik geen dienst altoos meer kon doen, en dezelve op myn Kind
te vestigen, voor 't welk myn bestaan zo noodzaaklyk was.
Te midden van dit alles bekroop my een nieuw denkbeeld, ik stond 'er op, dat
MONTGOMERY niet dood was; dat' ik zyn hart voelde kloppen, en dat, indien ik daar
bleef en hem oppaste, hy zou bekomen. Ik lag myn hand digt op zyn mond, en
verbeeldde my, dat hy, schoon zeer
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flaauw, nog ademhaalde. Myn edelaartige Vriend, die alles, wat ik daaromtrent
zeide, toeschreef aan de vervoering van buitenspoorige rouwe, willigde egter dit
denkbeeld eenigzins in, hoopende het te zullen verdryven; doch, toen hy, op myn
sterk aanhouden, den grond myner hoope onderzogt, verbeeldde hy zich, met eene
vermengee aandoening van verwondering en genoegen, dat 'er eenige klopping in
het hart was, en dat het Lichaam de kille koudheid van een dooden niet hadt.
Nogthans vreezende, dat hy, door eene hoop steunzel te geeven, die, ongegrond
bevonden wordende, my tot krankzinnigheid zou vervoeren, zeide hy alleen, dat,
schoon hy het onwaarschynlyk oordeelde dat 'er eenig leeven in was overgebleeven,
nogthans, om my te voldoen, het Lichaam zou laaten brengen na het huis alwaar
ik myn intrek had, waar een Chirurgyn zou komen om het te onderzoeken: en, indien,
gelyk hy zeer vreesde, 'er geen kans was om de leevenskragten weder op te wekken,
zou ik ten minsten het genoegen hebben om het uiterste aan hem te zien verrigten,
en hy alles toebrengen, wat tot dien droeven pligt en myne veiligheid behoorde.
De wagt, die ons in 't veld volgde, kwam op een gegeeven teken toeschieten; en
kreeg bevel, om het Lichaam, 't geen hy aanwees, na het Dorp te brengen vanwaar
wy kwamen. Vermoeidheid en schrik voelde ik even min; want, schoon ik te zeer
ontsteld geweest was, om die merktekens van leeven, die myn Beschermer met de
daad ontdekte, te onderscheiden, en het enkel hadt bygebragt als een reden om
by het Lichaam van myn Man te blyven, was ik nu verzekerd, dat ik myner rouwe
zou mogen botvieren, en dat MONIGOMERY geene begraafenis zou derven.
Het Lichaam was nauw op een bed gebragt, in myne Kamer, of ik haastte my,
naa myn goudbeurs aan de Soldaaten, buiten 't gezigt des Officiers, gegeeven te
hebben, om my 't genoegen der droefheid te verschaffen Ik vond 'er den Engelschen
Officier reeds aandagtig staarende op het misvormde aangezigt, eer met een oog
van twyfeling dan van wanhoop. Op myn inkomen trad hy terug; zeggende: ‘Mevrouw,
schoon ik niet wil, dat gy al te groote hoope opvat, die eene pynlyke onzekerheid
dubbel wreed maakt, kan ik dezelve met geheel afsnyden: de wonde aan 't hoofd,
door het trappen van een paardenhoef waarschynlyk veroorzaakt, geeft my de
meeste vrees: de andere dunken my niet doodlyk; maar de Chirurgyn, die
oogenbliklyk, zo ras hy kan, zal komen, zal beter in staat weezen dan ik, om u te
zeggen of gy eenige reden hebt om u met hoope te streelen.’
Eer de Chirurgyn kwam, had ik, met behulp van een Fransche meid, het bloed
van 't aangezigt afgewist, en van de wonden. De denkbeelden, my alleen te binnen
geschooten in de vervoeringen van wanhoop, werden thans weezenlyke hoo-
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pe; een geringe polsslag was aan de slaapen des hoofds te bespeuren; en zyn hart
klopte zeker, schoon zeer flauw. Ach! verbeeld u myne onbeschryfbaare verrukking!
Verbeeld u wat 'er in my omging, toen de Chirurgyn, die welhaast verscheen,
verklaarde dat MONTGOMERY niet dood was. Verre, nogthans, was deeze van te
verklaaren dat hy zou bykomen. Behalven de breuk in den arm, die zeer zwaar was,
hadt hy een bajonetsteek, doch niet zeer diep, in de borst; en een geweldige wonde
aan 't hoofd, hoewel de harssenpan ongekwetst gebleeven was; hy hadt zo veel
bloeds verlooren, dat het bykans onmogelyk scheen te veronderstellen dat hy 'er
het leeven van zou afbrengen; zyne zwakheid was zo verregaande, dat hy geheel
bezefloos bleef, alleen in 't leeven gehouden door vogt 't geen ik by lepeltjes in
zynen mond bragt De Chirurgyn durfde niet terstond overgaan tot het noodig zetten
van den arm; vreezende, dat die schok den zwakken geest, die gereed scheen alle
oogenblikken te zullen uitvaaren, zou doen bezwyken
Laat my kort weezen in het verhaal, 't welk ik zie dat u te sterk treft. - - Naa 't
verloop van een week, kwam MONTGOMERY van den rand des grafs te rugge; hy
kreeg zyne kennis weder, en kende My en zyn Kind. Dewy! de Heelmeesters hem
in ons gewoon verblyf niet naar eisch konden oppassen, hadt myn edelmoedige
Vriend hem, zo ras het zonder gevaar geschieden kon, na Minden, thans in 't bezit
der Engelschen, doen overbrengen. Met een maand was hy buiten gevaar, dan nog
verpligt te bedde te blyven, en daar nam hy afscheid van zyn edelmoedigen
Behouder, voor wien hy alle de persoonlyke vriendschap gevoelde, welke diens
verdiensten van hem vorderde. Deeze kreeg bevel om na een ander gedeelte van
Duitschland te trekken, en stak kort daarop na Engeland over. Eer hy vertrok, boodt
hy MONTGOMERY zynen bystand om diens uitwisseling te bezorgen; deeze hadt
eenige zwaarigheid in; dewyl 'er twysel ontstondt of hy een Britsch Onderdaan ware.
Nogthans, door het onderrigt van zyn uitmuntenden Vriend, kreeg hy een voldoend
getuigenis, dat hy, hoewel de Zoon van Schotsche Ouders, een Onderdaan des
Konings van Frankryk was hierop werd zyne uitwisseling als zodanig toegestaan,
en naa verloop van vyf maanden keerden wy weder na Parys. Doch MONTGOMERY
kwam 'er verminkt: want zyn arm, die, alleen door de uitsteekende kunde van den
Engelschen Geneesheer, voor afzetten bewaard was, kon by geheel niet gebruiken,
en droeg dien altoos in een zwagtel. De buitengewoone omstandigheid zyner
ontkoming van den dood, zo wel als zyne groote verdiensten, verschafte hem de
opmerking des Konings van Frankryk, die hem, nevens een Jaargeld, het Kruis van
St. Louis, ten dien tyde en in deezen dienst, iets vreemds, bezorgde.
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Thans was het dat ik met grond op een deel geluks mogt hoopen. MONTGOMERY
aanbiddende, het gelukkig werktuig in de hand der Voorzienigheid geweest zynde
om hem van den dood te verlossen; gezegend met een lief Kind, 't welk wy beiden
tederlyk beminden, en voorzien van een Inkomen, geëvenredigd aan onze behoeften;
want met het geen de renten van Lord PEVENSEY opbragten, en MONTGOMERY's
Jaargeld, konden wy op omtrent vierhonderd Ponden Sterling in 't Jaar staat maaken
Ik scheen niets meer te wenschen te hebben; en eenige Jaaren verliepen 'er,
indedaad, in welken myn geluk voor geen aangroei vatbaar scheen. - De vroege
hoop van verdiensten, die de veelbeloovende Jeugd van CAREL gaf, scheen dit alles
te verzegelen: 't was de wellust zo wel als de eerzugt van zyn Vader, diens
Leermeester te weezen in alle vrye Kunsten, en in die des Oorlogs in 't byzonder,
want in de Legerplaats gebooren, hadt hy als 't ware eene voorbeschikking tot den
Kryg. MONTGOMERY, schoon zelve in den Roomsch Catholyken Godsdienst
opgebragt, was zo weinig bygeloovig aan denzelven gehegt, dat hy my toestondt
myn Zoon in den Protestantschen Godsdienst op te brengen: en die omstandigheid
alleen was oorzaak dat hy niet vroegtydig in Franschen Dienst kwam. Men nam
egter maatregelen om hem eene plaats te bezorgen onder de Zwitzers, wanneer
eene geweldige en schielyk opkomende ziekte hem beroofde van zyn Vader en
Beschermer, en my van den besten Egtgenoot en tedersten Vriend.
Vergeef het my, waardste Mejuffrouw CHESTERVILLE! Schoon ik langen tyd
gemeenzaam geweest ben met den druk, schoon 'er bykans vyf Jaaren verstreeken
zyn zints deeze droeve gebeurtenis, dat ik deeze opborrelende traanen niet kan
wederhouden. - Doch, waarom zou ik u bedroeven? Ik heb 'er alleen by te voegen,
dat, by den dood van myn Egtgenoot, een goed deel van ons Inkomen ophieldt, en,
hoewel ik de volduuring daar van, of althans een gedeelte zyns Jaargelds verzocht,
vond ik, dat, onder eene nieuwe Regeering, zyne verdiensten voor nieuwere eischen
moesten wyken. 'Er ontstonden zo veele zwaarigheden, en de uitslag scheen my
zo onzeker toe, dat ik, naa een kostbaar aanhouden zo te Parys als te Versailles,
alle hoop opgaf, en besloot na Engeland te gaan, 't welk ik, niettegenstaande myn
lang afweezen uit hetzelve, nog als myn Vaderland blees aanmerken.
By myne aankomst in Londen met myn Zoon, maakte ik my bekend aan eenige
myner eigene en MONTGOMERY'S Vrienden, die ten Hove bedieningen hadden, en
zy, myne omstandigheden verstaan hebbende, beloofden, dat zy, onverwyld, na
een plaats voor myn Zoon in het Leger zouden omzien; hier moest ik dulden dat hy
in den Dienst tradt, niet alleen om dat zyne eigene neiging hem tot het Krygsleeven
aanzette; maar ook om dat
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myn Inkomen, nu tot minder dan twee honderd Ponden Sterling in 't Jaar verkleind,
my buiten staat stelde hem te onderhouden, zonder eenig beroep.
Aangelokt door deeze beloften, en getroffen door de ongunstige bejegening in
Frankryk, liet ik alle gedagten, om ooit derwaards weder te keeren, vaaren; doch
vond ik daar verzoeken en wagten lastig, deeze omstandigheden moest ik in
Engeland op nieuw ondervinden, en, naa veele maanden lastig onophoudelyk
poogen om eene bevestiging hunner beloften te ontvangen, verveelde my die taak,
en ging na myn Vrienden in Schotland. Myne Bloedverwanten aldaar waren ten
minsten talryk; maar veelen hunner zagen my en mynen Zoon als vreemden aan,
omtrent welken zy rekenden zich niet langer te moeten bemoeijen.
Nogthans bleef ik eenige maanden onder hun, en besloot toen my neder te zetten
op een geedkoop Landverblyf, en trof eindelyk deeze wooning aan: 'er eenige kosten
aan gedaan hebbende, bragt ik myne Boeken en Goederen derwaards, en heb ik
daar zints met myn Zoon geleefd; mets bejammerende dan dat zyne Deugden en
Bekwaamheden voor de Maatschappy verlooren zyn. Waarom, nogthans, zou ik
hier over tieuren? - Hy kweekt hier zyn uitneemend verstand aan; de deugden van
zyn Hart blyven in derzelver zuiverheid bewaard; en zyne Driften, uit eigen aart te
vuurig en te geweldig, ontmoeten hier geene voorwerpen geschikt om zyne Rede
te overdwarsen.
Uit het weinige 't geen ik zag van de hedendaagsche Jonge Heeren van Fatsoen,
geduurende myn kort verblyf te Londen, behoorde ik veeleer my te verheugen, dat
myn Zoon op een afstand van hun bedervenden invloed verwyderd, en hy, met al
zyn geest, vry is van hunne ondeugden. - Verre van te morren over zyn lot, bevlytigt
hy zich te eenemaal om my gelukkig te maaken, door my te overtuigen dat hy zelve
gelukkig is. Dewyl wy beiden verscheiden taalen verstaan, is ons leezen zeer
uitgestrekt, en Boeken maaken bykans al onzen wellust uit. CAREL is bedreeven in
de Muzyk; en vry ver gevorderd in andere Weetenschappen; in de Tekenkunst mag
hy een meester heeten; door deeze hulpmiddelen kan hy, zonder verveeling, de
uuren slyten, die hy in huis moet doorbrengen. - Twee maalen hebben wy eenige
weeken by onze Vrienden in Schotland doorgebragt; doch zal ik u bekennen, dat
het gezelschap, zo als wy het meestal aantroflen, alleen diende om my myn vertrek
na deeze eenzaamheid wenschelyk te doen worden; dat myn hart 'er nu aan gehegt
is, en dat ik na geen ander genot haak dan 't geen ik hier gevonden heb: in deeze
afgescheidene wooning, schot geevende aan de traanen, die de naagedagtenis
van MONTGOMERY heilig maakt, en vervullende, zo goed ik kan, doch met zo volkomen
als ik zou wenschen, myn pligt omtrent myn dierbeminden CAREL!
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Verhandeling over de pligten, welke wy ons zelven en onzen
naasten verschuldigd zyn, uit kragte van het gebod: ‘Gy zult uwen
naasten liefhebben als u zelven.’
(Vervolg en Slot van bl. 591.)
Met hoe veel wysheid en vaderlyke toegenegenheid heeft de Oneindige Vormer
van 't Heeläl dierhalven gezorgd, dat de drift van Eigenliefde en Zugt voor 't
zelfbehoud, allen levend Schepzel ingeschapen, en byzonder ook den Mensch
ingedrukt zy. Eene drift, welke, terwyl ze ten kragtigste dient, om de grootste
verwarring voor te komen dat geen Schepzel zich zelven verniele, tevens in de
redelyke Wezens de eerste dryfveêr is, welke hen in beweging brengt, en ter
uitoefeninge hunner vermogens aanzet. Immers zouden, als dat eerste beweegrad,
de eigenliefde, stil stond, alle de overige raderen weldra werkeloos worden, en
geheel buiten beweging geraken. De Mensch zou tot geen enkele treffende daad
te bewegen zyn; alle vergoeding en loon was een onvermogende prikkel, om hem
aan den gang en werkzaam te houden. En schoon 'er gevallen zyn, waarin dat
hoofdrad moet aangezet worden, zo heeft nochtans de Groote Werkmeester wel
zorg gedragen, dat ze zeer zeldzaam, en in zyn verheven plan slegts als kleine en
weinigbeduidende uitzonderingen, voorkomen; in vergelyking van de algemeene
werkzaamheid der Eigenliefde, zo als ze gemeenlyk by het Menschdom bespeurd
worden. Veilig tog mag men, in een vry uitgebreiden zin, vragen: wie heeft ooit zyn
eigen vleesch gehaat? Mogelyk is het alleen een verkeerd bestuur van Eigenliefde,
welke den Mensch zich zelven dermate doet vergeten, dat hy tot de wreedheid van
zelfmoord overslaa; wanende zich hier door te bevryden van een kwaad, dat hem
dadelyk treft, hem ondragelyk toe-
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schynt, en waartegen hy geen beter middel voorhanden ziet, om eenen gelukkiger
staat te verkrygen. Dusdanige verwilderde denkbeelden vervoeren den Mensch,
benemen hem het waar gebruik der Rede, en doen hem zich zelven geheel vergeten.
- Dan, met dit alles, blyft het eene onveranderlyke, eene eeuwige, waarheid, dat
ieder Mensch eene drift van Eigenliefde en zugt tot Zelfbehoud is ingeschapen; waardoor hy zich zelven boven alles bemint, en zyn eigen behoud ten sterkste
behartigt. - En dit zo zynde, hoe zou dan de Groote Wetgever gepaster en kragtiger
drangreden kunnen gebruiken, om ons tot de Liefde des Naastens op te wekken,
dan door te gebieden: ‘Gy zult uwen Naasten lieshebben als u Zelven.’
De Liefde tot God is dus de allereerste pligt, welke van den Mensch, als een
redelyk Schepzel, door een uitdrukkelyk gebod des Allerhoogsten gevorderd word.
Deze is de hoofdpligt en grond, waarop alle onze daden en handelingen rusten
moeten; terwyl zich zelven lief te hebben, en zynen Evenmensch te beminnen,
pligten zyn die uit dezen eersten algemeenen hoofdpligt voortvloeijen. - Ons eigen
voordeel, 's Menschen zelfbehoud, vordert deze laatste volstrekt, omdat, waar deze
het meest geoefend word, aldaar de gelukkigste, de veiligste, zamenleving is;
waartegen de gantsche Maatschappy te meer in verwarring komt, en derzelver
Leden te jammerlyker ongelukkig worden, naarmate dat dezelve in verwaarloozing
gerake. - Neemt deze verpligting tot ons zelven, en tot de Wezens met welken wy
in gemeenschap moeten leven, weg, welk een Bajert van verwarring zal 'er weldra
ontstaan! Zwygen de wetten, dan grypen de baldadigste ongeregeldheden plaats.
Ons eigen geluk en veiligheid lyden schipbreuk op de klippen van de ongehoordste
wreedaartigheid en moordlust. Uit welke grondbeginzelen tog zal de Mensch werken,
die alle de banden der Liefde verscheurt, welke de Leden eener geregelde
Maatschappy zamenbind! welke droevige gevolgen zal een ieder treffen van den
kant der beledigende party? De een zal op den anderen wreedaartig aanvallen, en
de minste in kragten moet de onderdrukking van den vermogensten lyden. - Neemt
de Liefde des Naasten weg, en regt eene Maatschappy op, waaruit ze geheel
verbannen is; welker banden zult gy vinden om derzelver Leden zo te verbinden,
dat ze kan staande blyven. - Zyn de Wetten niet gevestigd op onderlinge

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1790

631
Liefde, dan zal de Maatschappy geen oogenblik in stand blyven. - Waar immers
zou men dan het geluk voor 't Algemeen, of elk Lid in 't byzonder, aantreffen? Men
zou geen voet verzetten, zonder door ongeluk bestreden te worden: angst, schrik
en vrees verzelden weldra alle onze schreden, en nergens zou men rust, vrede of
eenig vergenoegen, aantreffen. De Deugd wierd overal vervolgd, vertrapt en
verbannen; de Ondeugd openlyk en op de baldadigste wys gepleegd. De Eendragt
verliet alle plaatzen; Tweedragt, gekyf, moord en doodslag verving dezelve
allerwegen: overal hoorde men van roof, plundering en ontmenschte gruweldaden.
Hiertegen vordert de Liefde tot den Naasten, van alle de Leden eener welgeregelde
Maatschappy, alle zodanige pligten, welke dienen om elk Lid van dezelve gelukkig
te maken, en dus om het algemeen welzyn te bewerken. - De eerste pligt is hier
Rechtvaardigheid. Zo wy onzen Evenmensch onregt aandoen, hem verongelyken,
hem wreedaartig vervolgen, hem zyne goederen en bezittingen ontrooven, hem in
zyn eer benadelen, of hem op eenigerhande wyze schade toebrengen, dan handelen
wy tegen onzen pligt; worden schadelyke Leden voor de Maatschappy, en
Verstoorders der algemeene rust en zamenleving. - Of zou hy regtvaardig handelen,
die zich op eene bedekte, op eene onbetamelyke, wyze meester maakt van eens
anders goed? - Die zynen Evenmensch uit nyd, uit loutere wraaklust, vervolgt, en
niet dulden kan dat hy vredig zyne goederen bezitte? - Zou hy regtvaardig zyn, die,
door plunderzugt gedreven, zyne handen slaat aan zyns Naastens goed, om dat of
te vernielen, of te rooven; en die dus alle Wetten, zo wel Godlyke als Menschlyke,
met baldadige voeten trapt? - Zou hy eindelyk.... dan al genoeg uit dit zwart register
van ongerechtigheden opgehaald....
Eene tweede Deugd, ons door de Liefde tot den Naasten afgevorderd, is de
Bescheidenheid. Men behoort zyn Evenmensch zo te behandelen, als men, in
deszelfs plaats zynde, redelykerwyze zou wenschen van hem gehandeld te worden;
- vriendelyk, gespraakzaam en beleefd te zyn; alles te doen, wat de billykheid vordert;
wars te zyn van trotschheid en onwellevenheid; - voor zich het genoegen te genieten
om zyns Naastens voorspoed te helpen bevorderen; - alles aan te wenden wat
dienen kan, om de rust en vrede in de Maatschappy te wege te brengen, of te
versterken; en alle gelegenheden waar te ne-
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men, om allen Menschen, zelfs zynen Vyanden, wel te doen; goeddoende aan allen,
niemand te haten of te verongelyken; - zagtmoedig en bedaard zynde, ontvangen
beledigingen te vergeven; voor kwaad goed te doen, en weldaden, op welke wyze,
met de edelmoedigste wedervergelding, dankbaar te erkennen; te zorgen voor de
eer van zynen Evenmensch, deszelfs goeden naam en faam, deszelss goederen
en bezittingen, te verdedigen; - oprecht en ongeveinsd alle valschheid te haten matig en Godzalig te leven, - met lydzaamheid zelfs verongelykingen te verdragen,
en met al zyn hart, met alle zyne vermogens, het goede van zynen Naasten te
behartigen; - zyn ongeluk te voorkomen, indien men 't in zyne magt heeft, en
integendeel alle poogingen in het werk te stellen, om deszelfs geluk, even als zyn
eigen, te helpen bevorderen. Met één woord, alles aan te wenden voor anderen,
even of men zyne eigen zaak voorhad, om dus den voorspoed dier Maatschappye,
waarvan men zels een Lid is, en in welker heil men een wezenlyk belang stelt, op
alle wyzen te helpen bevorderen.
Het is, bovenal, de Christelyke-, de Euangely-leer, welke zulk een gedrag ten
hoogsten van hare Belyderen afvordert. - De Christelyke Liefde tog moet, volgens
dezelve, het eerste en voornaamste doel van alle onze handelingen, de grond van
al ons werken, van alle onze gemoedsneigingen, omtrent den Evenmensch, zyn.
De bovengenoemde ondeugden staan ons des te vermyden, en de tegengestelde
deugden ernstig te betragten; om, naar de les van den Apostel, ‘indien 't mogelyk
is, zo veel in ons is, vrede te houden met alle menschen.’
Dan, hoe strydig is intusschen veeler gedrag met deze Les van den Apostel; daar
ze voorgeven God te vrezen en hem lief te hebben; terwyl ze ondertusschen hunne
Broeders haten, dat onbestaanbaar is met elkanderen; nademaal de ware Liefde
en Vreze Gods onmogelyk kan huisvesten in zulk een liefdeloos hart. Hoe toch zal
men God beminnen, die men niet ziet, en zynen Evenmensch haten, welke men
gestâag voor oogen heeft? - Hoe moet men, hoe kan men dan over zulke Menschen
oordelen, wier ingekankerde haat hen gestadig doet woelen en woeden tegen
hunnen Naasten; terwyl zy hunne boosaartigheid tot die hoogte doen klimmen, dat
alle hunne daden en handelingen niets anders zyn dan woede en vervolgzugt; die
een lust afbeelden, om, ware het in hunne magt, hunnen Evenmensch tot een
slagtoffer huns on-
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verzoenelyken haats, en van wraaklust te stellen? - Wat kan men van dezulken
denken, wier wandrogtige gevoelens tot die hoogte stygen, en, aan hunne baldadige
uitspoorigheden, zo ver den ruimen teugel vieren, dat ze niet rusten, voor ze hunnen
Evenmensch uit de zamenleving gestooten hebben? - Het is nogthans geenzins
vreemd, in onze dagen, voorbeelden van die natuur aan te treffen, Menschen te
ontmoeten, wier vervolglust die hoogte beklimt, dat ze alles uit de zamenleving
verbannen zouden, wat niet volmaakt instemt met hunne gevoelens, of wyze van
denken. - Eene vervolglust, die haren grond in niets anders heeft, dan in heerschzugt
en geweld?
Zulke verderselyke grondbeginzels zyn volstrekt geschikt, om de liefde des
Naasten ten eenemaal uit te dooven, en het Hart met allen wrevel te vervullen;
waardoor de Mensch, van een redelyk wezen, hervormd word, in het wreedaartigst
en woedenst Dier, by 't welk geen mededogen te vinden is. - Tot welk een trap van
boosheid kan de Mensch hierdoor niet gebragt worden! - Hy, die de Harten en Nieren
beproeft, weet het, wy weten het maar ten deele; Hem alleen is het bekend, en Hy
alleen zal 't op zynen tyd ook wreken, hy zal het eens ordenlyk voor oogen stellen,
aan alle dezulken, die aan hunne ziedende driften den ruimen teugel vieren. - Wat
zy ook van hunne Godsvrugt moge voorwenden, hoe schoon ook hun voorgeven,
hunne daden toonen, dat ze waarlyk niets anders bedoelen, dan het nadeel van
anderen, en hierdoor het bederf der Maatschappye uitwerken. - Dan, ô Mensch,
wordt u dit geleerd door uwen schoonen Godsdienst, welken gy belyd? - Door het
Euangely, gepredikt van den liefderyksten Leeraar? Door dat Euangely, 't geen de
Harten met liefde tot den Evenmensch poogt te vervullen. - Wordt u in het zelve
ergens geleerd, dat gy uwe Harten met liefdeloosheid zoudt vervullen tegen uwe
Natuurgenooten, om te woeden tegen Wezens van gelyke beweging als gy zyt?
Voorwaar, het is 'er zo ver van daan, dat men nauwlyks in het Euangely één enkel
Blad kan opslaan, 't geen de liefde tot onzen Naasten niet ademt.
Indien wy, (dus luid deszelfs taal,) indien wy zeggen, gemeenschap met God te
hebben, en in de duisternisse wandelen, zo liegen wy, en doen de waarheid niet. Want, die zegt God te kennen, en zyne Geboden niet bewaart, is een Leugenaar.
- En al die zegt in het ligt
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te zyn, en zynen Broeder haat, die is waarlyk in de duisternisse. - Hy is een Man
des bloeds en des bedrogs, van wien de Heere eenen gruwel heeft, even gelyk van
den boozen en bloeddorstigen Kaïn, die zynen rechtvaardigen Broeder doodde. Uit welke reden toch sloeg hy hem dood? Gewis, uit geene andere, dan om dat
zyne Werken boos waren, en die van zynen Broeder rechtvaardig. - En hy, die zynen
Broeder haat, is alrede een Doodslager, want hy voed den wrevel in zyn Harte, en
geen Doodslager beërst het Eeuwig Leven, indien hy in zyn kwaad volharde. Maar
hy, die het Gebod onderhoud, het geen ons beveelt elkanderen lief te hebben, die
blyst in God, die ons heeft lief gehad, toen wy nog Zondaars waren: want de liefde
is uit God, en die niet lief heeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde. - Al
wie derhalven voorgeeft, God lief te hebben, en eenen haat koestert tegen zynen
Broeder, die is een Leugenaar; want dit Gebod hebben wy, dat al wie God lief heeft,
ook zynen Broeder zal liefhebben. - En het echte kenmerk van God te beminnen,
is het bewaren zyner Geboden. Want dit is de ware liefde tot God, dat men zyne
Geboden beware; en al die goed doet, is uit God, maar die kwaad doet, heeft God
niet gezien. - Zo spreekt alomme het Euangely, zo schryft inzonderheid Apostel
Joannes.
Hoe zullen wy dan oordelen over duizenden onzer Natuurgenooten, die regt het
tegendeel doen van 't geen hun, met zo veel nadruk, bevolen is, door den
Christelyken Godsdienst, waarvan zy eene plegtige belydenis hebben afgelegd;
door dat Euangely des Vredes, het welk zy betuigen geloovig te omhelzen; dat zy
intusschen zoeken kragteloos te maken, door hunne snoode handelwyze en
gedragingen; daar ze wel met den Mond van Vrede spreken, doch in hunne Harten
haat, en onverzoenbare vervolgzugt, koesteren. - Men kan intusschen niet ontkennen,
dat elks nooden, die waarlyk in deze Waereld veele zyn, en uit kragt van welken,
den eenen des anderen hulp, onmogelyk kan missen, op de kragtigste en
allerdringendste wyze, de liefde des Naasten van eenen iegelyken afvorderen. In
hoe veele gevallen, bevind de Mensch gestadig, dat hy de hulp van een anderen
behoeft; en het geen men van een anderen begeert, heeft een ander ook recht om
van ons te vorderen. Onze onmagt, onze behoeftigheden, pleiten voor die liefde,
van den tyd as, dat wy onze eerste intrede in deze beneden
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Gewesten deden; en vordert, tot aan het oogenblik, dat wy gereed staan van dit
tooneel der Wereld weer af te stappen; zelss strekt deze vordering van dien
onderlingen pligt zich noch verder uit; ja, tot na den Dood zelven.
Maar nimmer schittert deze deugd met meerder glans en luister, dan wanneer
men elendige behoeftige voorwerpen aantreft; wier dringende nooden ons medelyden
en liefde, onze ontferming, onze dadelyke hulp, afvorderen. Dan eischt onze pligt,
dat wy, als ware belyders van het Christen Geloof, van het Euangely, dadelyk met
onze hulp toeschieten, zonder dralen toeschieten, om allen te ondersteunen, allen
te helpen, die nood lyden, zo veel onze vermogens toelaten; zelfs onzen Vyanden
onze hulp niet weigeren, wanneer zy in nood zyn; volgens de Les van onzen
Liefderyken Meester: ‘Onze Vyanden zelfs wel te doen, hem te Zegenen, die ons
Vloekt.’ - Want alle Menschen hebben aanspraak op onze Liefde, nademaal alle
Menschen onze Naasten zyn. - Zullen wy dan niet met Joannes zeggen, die God
Lief heeft, waarlyk Lief heeft, zal zynen Broeder niet haten: maar die kwaad doet
heeft God niet gezien, en die zynen Broeder haat, kan onmogelyk God lieshebben;
daar hy een overtreder van Gods Geboden is.
Welaan dan Mede-Christenen, die met ons eene zelve Belydenis hebt afgelegd,
welaan, willen wy ons dien edelen Eernaam waardig maken, laat ons dan de
voetstappen van onzen liefderyken Meester drukken! - Willen wy ons betoonen,
ware navolgers van Christus te zyn, God lief te hebben boven alles, laat ons dan
zyne Geboden ernstig betragten. - Men beminne des, op het bevel van 't Euangely,
den Naasten, met aflegging van allen Haat, Nyd en Vervolglust; - dat wy Vrede
tragten te houden met alle Menschen, jegens allen Liefde oefenen, en zelfs onze
Vyanden weldoen! C. V.D. G.
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Zedelyke bedenkingen.
Het is zeker en ontwyfelbaar, dat de kragt der Waarheid éénmaal moet zegevieren;
de Leugen zal gewislyk eens overwonnen worden. Dan, wie zal het bepalen, waar,
en wanneer zulks geschieden zal? - Het gebeurt niet zelden, dat de Waarheid, voor
ons kortziend oog, zo verdonkerd word, dat ze hier in den tyd voor altoos verborgen
blyft, en niet te ontdekken is, wat moeite men ook moge aanwenden. - Daarom, als
men zegt, de Waarheid zal éénmaal zegevieren, en men veronderstelt, dat ze dat
in den tyd zal doen, kan men al dikwyls zeer verkeerd uitkomen. De Waarheid blyft
zomtyds in den tyd eeuwig bedekt, komt nooit aan het ligt, en zegepraalt dus nimmer
over de Leugen. - Het geen men van de Waarheid zeggen kan, heeft ook plaats
omtrent de Regtvaardigheid. - Dikwils word de grootste Regtvaardigheid onderdrukt,
en jammerlyk gesolterd, door de snoodste Onregtvaardigheid. Dan éénmaal zal de
Waarheid, éénmaal zal de Regtvaardigheid zegevieren: - en dat zal zyn, wanneer
'er geen Leugen meer plaatze hebben zal, en geen Onregtvaardigheid meer geoefend
worden. - Zou 'er wel een Mensch in de Wereld leven, die zichzelven niet vleit, en
niet in het een of het ander een zwak heeft? - Wanneer dit valt in lieden van Verstand,
dan zal men doorgaans zien, dat deze zwakheden plaats hebben omtrent weinig
of niets beduidende dingen.
Vrees en Hoop staan tegen elkander over als ligt en duisternis, als zwart tegen
wit. - Dan, wat Mensch leeft 'er op dit beneden rond, welke niet, en van vrees en
van hoop, menigvuldigmalen bekropen word. Eene mengeling van hoop en vrees;
mag men bykans het gantsche leven van den Mensch noemen. - Dan, indien de
Mensch door de aanlachende hoop verlost, en in zyne verwagting bedrogen word,
dan word dezelve ongetwyfeld van de vrees vervangen: maar indien dit gebeurt,
word de Mensch ongelukkiger, dan, wanneer hy niets gehoopt had. Kwelling is
doorgaans het gevolg eener verydelde, eener te leur gestelde, Hoop. De Mensch
zy dierhalven wel op zyne hoede, dat hy zich door geene ydele Hoop laat verlokken.
De Hoop is altoos zeer bevallig; maar Hoop zonder grond is ten uiterste bedriegelyk.
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