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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen,
voor 1792. waarin de boeken en schriften, die
dagelyks in ons vaderland en elders
uitkomen, oordeelkundig tevens en
vrymoedig verhandeld worden.
Bybel der Natuur, ontworpen door den beroemden J.J. Scheuchzer,
in 't Nederduitsch overgezet en vermeerderd, door L. Meijer, S.S.Th.
Dr. en Prof. Ord. aan 's Lands Hooge School te Franeker, enz. Elfde
Deel. Te Amsterdam by M. de Bruin, 1791. In gr. octavo, 743 bladz.
Met dit elfde Deel word een aenvang gemaekt van de, naer het bestek van dit Werk,
ophelderende Aenmerkingen der Schriften des Nieuwen Testamentes; over deze
en gene plaetzen, der vier Euangeliën, in welken de daerin voorkomende
spreekwyzen betrekking hebben, tot de werkingen der Natuur. En nadien velen
derzelver te gelyk een bericht geven, van des Heillands Wonderwerken, en
verscheiden wonderdadige gevallen, die de werkingen der Natuure overschreden,
zo geeft dit tevens meermaels aenleiding, om het wonderdadige daerin oplettend
gade te slaen, en de buitenspoorigheid van het Ongeloof, dat het wonderdadige
niet wil erkennen, en intusschen de onnatuurlykste verklaringen van zodanige
gebëurtenissen aen de hand geeft, in het helderste daglicht te stellen. - Uit dien
hoofde behoud dit Werk bestendig zyne nuttigheid, en de liefnebbers der
Bybeloefeningen zullen 'er steeds Aenmerkingen in ontmoeten, die hunne aendacht
kunnen vestigen. Tot ene proeve
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uit velen sla men het oog op het hier voorgestelde, wegens het stervend en herlevend
Tarwegraen, by gelegenheid van 's Heillands gezegde, aengetekend Joh. XII: 24.
Indien het tarwegraen in de aerde niet valt en sterft, zo blyft het alleen; maer indien
het sterft, zo brengt het vele vruchten voort.
‘Dit voorstel, zegt de Hoogleeraer Scheuchzer, schijnt in den eersten opslag
zeldzaam; een zaad, plant, wortel, afzetsel, kan met recht gezegd worden te sterven,
wafineer het verderst en verrot, en geen hoop van groei en vrucht overlaat.
Integendeel kan men van een tarwegraan, het geene niet in de aarde geworpen
word, zeggen, dat het leve en echter dood zij, d.i. onvruchtbaar, onbekwaam om
zich te vermeerderen en voort te planten. - De vraag is dus, in welken zin de Heilland
zegge, dat het sterve en echter vrucht brenge.
Om dit te begrijpen, moeten wij de natuur zelve inzien, en de gesteldheid van het
Graan naspeuren, om te weeten, wat 'er aan het zelve leve of sterve. Sterven zegt
hier niet slechts in de aarde begraven, of met aarde bedekt te worden, gelijk veelen
het verklaaren: het zegt iets meer, en behelst zoo iets, dat aan den dood nader
evenaart. In elk zaadje is niet alleen de Plant zelve, zeer klein geformeerd, maar
ook een buitenste vlies, huidje, schil of bolster, en eene meelachtige stof, die wel
het grootste gedeelte van het zaadje uitmaakt. Op hoedanige wijze in een Ei niet
alleen het Kiekentje naar zijne gedaante in het kleine is, maar ook het wit, en de
dooijer van het Ei, benevens de schil. En gelijkerwijze ter uitbroeijing van een Kieken
het wit van een Ei eerst tot voedsel van het kleine levende schepseltje dient, maar
wanneer dit uit den dop gekroopen is, met het geheele Ei verder niets meer deugt,
onnut is en sterft. - Zoo is het ook met het tarwegraan, word het in de aarde
geworpen, dan sterft de buitenste bast, en vervolgens de inwendige meelachtige
stof, en het is alleen de voorheen onzichtbre spruit, de plant of tarwe zelve, die voor
den dag komt, en, bij haar verdere opwassen, voedsel en groei uit de aarde krijgt,
en daardoor veele vruchten brengt.’ - Hieraen hecht de Hoogleeraer Meijer het
volgende:
‘NIEUWENTIJD, in de XXIVste zijner Wereldbeschouwingen, § 11. getoond
hebbende, dat in bijna alle planten het zaad in de aarde niet blijft en sterft, maar
zijne
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deelen in de gedaante van zaadbladen na boven zendt, en zich uit de aarde verheft,
vindt in dit voorstel van den Zaligmaker eene wijze keuze, die het tarwegraan een
onderwerp der bedoelde gelijkenis doet zijn, die de zaak zeer levendig kon
uitbeelden. Want bij Plantkundige Natuuronderzoekers eenen GREW, Anat. Plant.
en MALPIGHIUS de sem. vegetat. p. 9. is het waargenomen, dat onder de zaaden,
op welken hun onderzoek besteed is, alleen de graanen en boonen het zijn, die in
de aarde sterven en verrotten, wanneer hunne spruiten boven den grond wassen.
Hoewel ook die geene, die zaadblaadjes na boven schieten, of liever deeze blaadjes
zelven, na verloop van eenige dagen, gerimpeld, ledig, kwijnende bevonden worden,
en verteeren: terwijl in zommigen een bedorven, vuil en waterachtig vocht ten laatsten
bevonden word.
Misschien word, echter, dat onderscheid al te naauwkeurig gemaakt, en dat stuk
van den schranderen NIEUWENTIJD, buiten noodzaak, al te fijn uitgepluisd. Laatere
Kruidkundige Onderzoekers onderscheiden, gelijk VAN GLEICHEN, bij HOUTTUIJN, Nat.
Hist. IIde D. Iste St. bl. 115. de zaaden, ten opzicht van derzelver inwendige structuur,
in drie Klassen, welker eerste het kiempje in zijne dubbelde zaadblaadjes beflooten
heeft: de tweede behelst zulken, wier spruitje, of wortel en bladen, met twee
gespletene zaadkwabben voerzien zijn; en de derde bevat de zaaden, in welken
het spruitje met zijne geheele zaadkwab rust op het meel, of gedroogde moedersap,
b.v. het Turksch Koorn, de Tarw, Haver, Gerst en andere Graanen. - Nu kan het
ten aanziene van deeze woorden van den Heiland, naar ons inzien, wel om het
even zijn, of een zaad, in de aarde geworpen, door de ontbinding, die het ondergaat,
en bij het opschieten der spruit, naar zijn meelachtig gedeelte, in een melkachtig
en ter voeding van de spruit bestemd en dienstig vocht veranderd werde, en daarna
vergaa, zoo dat van het zaad niets zichtbaar dan de spruit boven den grond te
voorschijn komt, zijnde die enkele zaadkwab, die het spruitje omkleedt, nooit dan
door eene zeer moeijelijke naspooring te ontdekken: gelijk aldaar van denzelfden
Schrijver gezegd word bl. 118., gelijk ook het geval is in het tarwengraan - dan of
een gedeelte van het zaad zich met de spruit in dubbele zaadkwabben, of in dubbele
zaadblaadies, vertoont. In dit laatste geval heeft, zoo wel als in het eerste, die
verandering van het graan of zaad in de
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aarde plaats, die de structuur, het weefsel en zamenstel, mitsgaders de gedaante
verstoort, de scheiding en ontbinding van deszelfs deelen veroorzaakt, om den
wasdom der verborgene en tedere spruit te bevorderen. - En kan het ééne zoo wel
als het andere, niet even gevoeglijk een sterven in de aarde genoemd worden,
alhoewel van het tarwe- en ander graan alles in de aarde achterblijft, en de spruit
alleen zichtbaar boven komt?
Op die wijze nu, als SCHEUCHZER ons Natuurverschijnsel verklaarde, heeft 'er
LILIENTHAL, met andere, ook over geschreven. Deeze heeft, in zijne Bijbelverklaaring
V.D.K. 10. § 229, eene bedilzuchtige aanmerking van M. TINDAL, in zijn Kristendom
zoo oud als de Weereld, K. 12. p. 536. opgegeven, en uit die Verklaaring wederlegd.
Schaamteloos schreef die vrijgeest. “Niet lichtelijk zal een Landman zoo dom zijn,
die niet zou weeten, dat, wanneer het zaad, in den grond geworpen zijnde, door
hitte verdroogt, of door andere toevallen sterft, het zelve dan nimmer opgaan zal.”
JESUS woorden moeten dus, met het gezegde van PAULUS, 1 Kor. XV: 36, naar het,
in de daad zeer onnatuurkundig, vonnis van deezen rechter, iets behelzen, 't geene
tegen de ondervinding aanloopt. - Maar men ziet met een half oog wel, dat die
Schrijver, enkel uit bedilzucht, opzetlijk door dat sterven van het graan iets anders
verstaat, dan Jesus gemeend heeft of kon bedoelen. Hoe ontijdig en vreemd word
hier een verdroogen van het graan, of deszelfs bederf door andere het opkomen
belettende oorzaaken, bijgesleept?
Niet beter vallen ook de Aanmerkingen van VOLTAIRE over deeze woorden, welken
hij, om dat Jesus gezegd heeft, dat het graan sterve, wanneer 'er eene nieuwe plant
uit ontstaan zal, voor eene belachelyke dwaaling uitgeeft. En nogthans, zegt HALLER,
Briefe 1 Th. p. 224, is dit gezegde zo natuurkundig zeker, als deszelfs vergelijking
met de opstanding gegrond is. De meeste deelen van het graan worden verstoord,
de bolster verdwijnt, het huidje blijft achter en verdwijnt, het merg word van de
nieuwe plant verteerd, enkel het onzichtbaare, het spruitje, dat in 't graan verborgen
lag, blijft in 't leven, en ontwikkelt zich tot een nieuw en volmaakt bestaan.
JESUS geeft dus, gelijk ook PAULUS, in deeze woorden eene met zeer levendige
trekken getekende Schilde-
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rij, hoe het met zijnen aanstaanden en onzen dood gelegen is. De dood is geene
vernietiging van ons bestaan en wezen: den bolster, of de uitwendige schors leggen
wij daardoor slechts af; het pit of de korrel, ons beste en edelste deel, de ziel,
ondergaat den dood niet, maar blijft overig, en word door den dood des lighaams,
als een noodzaaklijk tusschenkomend middel, tot haare nadere en waare
volmaaktheid gebragt. Ook zal uit dit lighaam, wanneer het den dood ondergaan
heeft, met veel voordeel voor ons, een nieuw en heerlijk lighaam herleven.’

De Geschiedenis van 's Heilands Lyden. Voor ongeoeffenden.
Door J. van Nuys Klinkenberg. Te Amsterdam by J. Allart, 1791.
Behalven het Voorbericht, 162 bladz. In gr. octavo.
In dit Geschrift levert de Eerwaerde Klinkenberg een aeneengeschakeld verhael
van 's Heillands Lydensgeschiedenis, dat hy, zo als hy in zyne Voorreden meld,
‘alleenlijk ingericht heeft voor ongeoefenden, des lieden van geleerdheid 'er niets
in zullen vinden, hunne bijzondere opmerking waerdig.’ Het is hem naemlyk
voorgekomen, dat deze Geschiedenis van velen in den zamenhang niet recht word
begreepen, en zulks heeft hem genoopt, zodanig een geschiedverhael op te stellen,
waerdoor men het gansche beloop van zaken gemaklyk kan overzien, en zich voor
den geest vertegenwoordiger. Ten dien einde, vangt hy, na een algemeen voorstel
van 's Heillands prediking, en der Jooden weêrbarstigheid, de geschiedenis aen,
met 's Heillands komst te Bethanie, ter ontvouwinge van 't geen Euangelist Joannes
byzonder, Hoofdst. XI-XVII, zo uitvoerig heeft aengetekend. En verder achtervolgt
hy dezelve, naer de inrichting der Lydenstexten, zo als ze in de Amsterdamsche
Gemeente gepredikt worden. Zyn Eerwaerde heeft dit, op ene oordeelkundige wyze,
met zo veel klaerheid ten leerzaemste uitgevoerd, dat het allezins aen het opgemelde
oogwit beantwoorde: des de Leden der Kerke, zo buiten, als in den tyd, dat de
Lydenstexten, in de openbare Godsdienstoefeningen, behandeld worden, 'er een
by uitstek nuttig gebruik van kunnen maken.
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Leerredenen over verscheidene gewigtige Onderwerpen,
nagelaaten door den Wel Eerwaarden en zeer Geleerden Heer J.
Edwards, in deszelfs leeven President van het Collegië van
New-Jersey. Naar den tweeden Druk uit het Engelsch vertaald.
Door E. Nooteboom. Te Utrecht by W. van Yzerworst, 1791.
Behalven de Voorreden, 174 bladz. In gr. octavo.
Het Hoofdonderwerp, hier in zes Leerredenen verhandeld, is, de Wysheid van God
in den weg der Zaligheid door JESUS CHRISTUS ten toon gespreid, als verre verheven
boven de Wysheid der Engelen, volgens Eph. III: 10. De Eerwaerde Edwards
ontvouwt dit Stuk, naer zyn leer- en denkwyze, op een stichtelyken trant, die ter
ernstiger opwekkinge kan dienen. - 's Apostels tael in den Text leert ons wel byzonder
duidelyk, dat zelfs het verstand der Engelen, in dit Stuk, opheldering verkreeg door
de uitkomst der zake. - ‘Toen CHRISTUS,’ (gelijk zijn Eerwaerde deswegens opmerkt,)
‘Toen CHRISTUS in de Waereld gekomen en gestorven was, het werk der verlossing
daadlijk volbragt, en den raad van God aangaande het zelve volkomenlijk duidelijk
geopenbaard had; en dienvolgens de Euangelische bedeeling ingevoerd, en de
Euangelie-Kerk opgericht had; - toen verstonden de Engelen meer van de
verborgenheid van 's Menschen verlossing, en van de meenigvuldige ontwerpen
en raadslagen van de Godlijke Wijsheid, dan zij ooit te vooren daarvan verstaan
hadden.’ - Men voege hier nevens het gezegde van Petrus, 1 Pet. I: 12, dat de
Engelen begerig zyn in deze dingen in te zien; by welks aenhaling onze Leeraer
zich vervolgens aldus uitlaet. - ‘'Er word niet gezegd, dat zij begeerden in dezelven
in te zien, eer dat CHRISTUS gekomen was; maar dat zij steeds begeeren in te zien
in dezelven, naa dat zij die hebben gezien daar gesteld. Nu begrijpen zij niet zoo
volkomen al de wijsheid, die daarin is te zien, maar zij houden zich beezig met het
bespiegelen van, en inzien in dezelven op dat zij meer en meer daarvan zien mogen:
En nimmer tot in alle eeuwigheid zullen zij dezelven doorzien hebben: Maar 'er zal
in dit werk steeds een overvloed van stoffe zijn, om het verstand der Engelen beezig
te houden.’
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Begeerde Schae-Vergoeding, eerste Deeltjen, behelzende drie
Leerredenen. I. De Heilland verreezen en aan Petrus verscheenen,
Lukas XXIV: 34. II. Gods Goedertierenheid en Strengheid eerbiedig
te betragten, Rom. XI: 22. III. Lydias Hart geopend, en zy den Heer
getrouw, Handel. XVI: 13-15. Hoofdzaaklyk uitgesprooken voor de
Gemeente van Ten Bour, in de Groninger Ommelanden. Door
Theodorus Brunsveld de Blau, rustend Predikant te Groningen.
Te Gron. by J. Oomkens en Frederik Vos, 1791. 192 bladz. In gr.
8vo.
De zonderlinge omstandigheid, waarin zich de Eerw. DE BLAU bevindt, heeft
aanleiding gegeeven tot deezen zonderlingen Tytel, en wettigt denzelven. 't Is
bekend, hoe hy, vóór ruim drie Jaaren, in Groningens aanzienlyke Gemeente zyn
Dienst-werk, door 't wissellot der tyden, heeft moeten staaken. Schoon hy, byna
dertig Jaaren lang, dezelve het Euangelie verkondigd hadt, waren 'er die, van zynen
Dienst nog niet verzadigd, van hem begeerden, dat hy die schade, zo als men 't
geliefde te noemen, door iets ter stigtinge te schryven, zou vergoeden. Van hier de
Tytel, Begeerde Schae-Vergoeding, onder welken hy een Werk aanvangt; ‘om te
beantwoorden aan de Banden van betrekking, die Leeraars en Gemeenten
wederzydsch gevoelen, en zich, wanneer GOD die gelegd en voor en naa bevestigd
heeft, in de genegenheden niet laaten verbreeken, en, om, daar hy lang gediend
heeft, en nog gaarne zou nuttig weezen, van 't Papier te spreeken, wanneer men
van den Predikstoel dit niet kan doen.’
Beletzels deeden hem van een eerst gevormd Plan, de stoffe tot deeze
Schae-Vergoeding, afzien, en, om spoediger gereed te weezen, besluiten tot de
uitgave van Preeken, zedert zyne Dienst-opzegging in de Stad, opgemaakt, en aan
onderscheidene Plaatzen in de Ommelanden uitgesprooken. Uit de overige koos
hy deeze drie, om dat ze voor de Gemeente van Ten Bour, die hem tot Leeraar
begeerde, gepredikt waren, en hy de gedagtenis daarvan bewaaren wilde. Hierom
betuigt hy, in zyne Voorafspraake van de eerst geplaatste Leereden, ‘Gy Gemeente
van Ten Bour, en die 'er mede toe be-
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hoort ! hebt myn Persoon en Dienst die agting beweezen, dat gy my tot uwen
Leeraar hebt begeerd, en van de aanzienlyke Stemgerechtigden verzogt. Gelyk
dan ook, ten gevolge daarvan, het Beroep niet lang daar na, zo vriendlyk als
edelmoedig my wierd opgedraagen, en gy nu verder niet verzuimt uwe poogingen,
ter omhelzinge van 't zelve, met hartlyken ernst by my in 't werk te stellen. - Het is
'er zo verre af, dat ik daar onder onverschillig zou weezen, dat het my veeleer tot
een wezenlyk genoegen, ja tot eenige vertroostinge verstrekt, terwyl eene gantsch
onverwagte en niet weinig betreurde Dienst-opzegging, myn aandoenlyk hart, te
gevoeliger doet zyn, zo wel voor de aangenaame gewaarwording van uwe en der
Wel Ed. Collatoren vereenigde genegenheden, als voor de smertlenigende
ondervinding van bestendig aanklevende liefde in onze Gemeente; zynde nog kort
te vooren, door den Kerkenraad van eene nog grootere Gemeente, dan de uwe, ter
vervullinge van haare Vacature, mede vriendlyk aangezogt. - Al gebeurde het dan,
myne waarde Ten Boursters! (want het toch, vooral wegens myne Jaaren, niet zeer
waarschynlyk is, dat ik uw Leeraar worden zal,) dat ik by de eindelyke bepaaling
myner te doene keuze, niet kon besluiten, uwe Roeping op te volgen, moogt gy u
echter wel verzekerd houden, dat ik uwer liefde niet te min dankbaar wensche te
gedenken.’
De eerste Preek kan, naar 's Eerwaarden Schryvers eigene opgave, op
Paaschtyden, tot stichtlyke Overdenkingen als een aanleiding dienen. - In de tweede
komt voor, wat men, in deeze dagen der kleinagting van het Euangelie, wel ernstig
mag overwegen. - En de derde levert mede uit, ter leering en vermaaning, wat wy
ons geduurig hebben voor den geest te brengen.
Wy twyfelen geen oogenblik of de Begeerders deezer Schae-Vergoedinge zullen
zich aanvanglyk voldaan vinden, en verlangen na het Tweede Deeltjen, waarin zyn
Eerw. belooft eene bevalliger beknoptheid te zullen betragten: het drukken en voor
de Pers gereed maaken deezer Leerredenen, gelyktydig voortgaande, zyn ze

(*)

De Gemeente te St. Annen met die van Ten Bour, tusschen Groningen en Appingedam
gelegen.
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breeder uitgedeegen, dan den Schryver zelve behaagt. Doch of het Tweede Deeltjen
weder Preeken zal behelzen, of andere Verhandelingen, en wanneer die staan te
komen, kan zyn Eerw. nog niet bepaalen. Dit hangt, gelyk hy betuigt, ook af van de
gelegenheid en lust, die hem de Heer zal gelieven te verleenen. Zeker bidden de
hem beminnende Groningers, de Ten Boursters, en andere Gemeenten in de
Ommelanden, hem dien zegen toe.

Leerreden over de Christelyke Vryheid, volgens Gal. V: 13, 14 en
15, uitgesprooken, by gelegenheid van het wederom invoeren, van
een nieuw Doopformulier, op den eersten Mey 1791. Door Willem
Goede, Leeraar der Euang. Luthersche Gemeente te Campen. Te
Amsterdam by A. Borchers en Zoon, ten voordeele van de
Luthersche Gemeente te Campen. Behalven de Voorreden. en het
daarby gevoegde Doopsormulier, 51 bladz. In gr. 8vo.
De zonderlingheid der Gebeurtenisse zelve is de hoofddryfveer die den Eerw. GOEDE
aanzette om deeze Leerreden het licht te doen aanschouwen. Wy zullen ze verkort
(*)
opgeeven. In Wintermaand des Jaars 1780 hadt men in de Euangelisch Luthersche
Gemeente te Campen, een nieuw Formulier voor den Heiligen Doop ingevoerd: 't
zelve was bykans één Jaar in gebruik geweest, toen zyn Eerw. in September des
voorigen Jaars, ten tyde dat hy hoopte de gewoone Subsidien uit het Fonds der
Luthersche Gemeente, ter ondersteuning van behoeftige Gemeenten, te zullen
ontvangen, een Brief kreeg, met weigering van den gewoonen onderstand, en reden,
dat hy, door het invoeren en laaten drukken van het Doopformulier, gehandeld hadt
tegen algemeene Kerkelyke Wetten, zo dat hy niet eerder op die ondersteuning van
het Fonds zou kunnen rekenen, dan wanneer aan de Bestuurderen van 't zelve
gebleeken was, dat hy het oude Formulier wederom hadt ingevoerd, en gebruikte.
- Iets, 't geen hem zo veel te snertlyker viel; dewyl hem deeze slag, zonder eenige
voorgaande waarschuwing, overkwam, en hem by het aanvaarden van zyn Ampt
geenerhande algemeene Kerklyke Ordonnantien getoond waren,

(*)

Dit moet 1789 zyn.
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en hem het geld voor het reeds verloopen jaar ook onthouden werd, en hy de schuld
alleen moest draagen van 't geen het bedryf was zyns geheelen Kerkenraads,
onkundig van die algemeene Kerkelyke wetten; en alles wat zy gedaan hadden,
volmaakt strookende met de Vryheid, in het 7 Art. van de Augsb. Geloofsbelydenis
verleend, zo wel als met de denkwyze van den grooten LUTHER. - Een brief door
zyn Eerw. en den President Ouderling geschreeven, tot verdeediging van den
gehouden handel, bleef onbeantwoord. Dit zette hem aan om zyne klagte in te
brengen by den Kerkenraad zyner Gemeente; die, op een Brief in December des
voorigen Jaars geschreeven, in January deezes Jaars, eenige Wetten kreeg, naar
welken zy zich moesten gedraagen, wilden zy de voordeelen van het Fonds genieten.
'Er werd, de zaaken in dien toestand hangende, in April een Kind ter Doop
aangeboden: en nam de Kerkenraad, door den toestand der Kerklyke Middelen
gedrongen, en geen hoope op eenige andere uitkomst ziende, met meerderheid
van stemmen het besluit, om dan, in hoope van betere tyden, vooreerst het oude
Doopformulier maar weêr te gebruiken gelyk geschiedde. Zy plaatsten dit in het
Kerkenboek, en zonden een Uittrekzel daarvan met berigt van deeze Gebeurtenisse
aan de Bestuurderen van het Fonds, herhaalende het verzoek, om ondersteuning
tot 's Leeraars Jaarwedde; dan, tot hunne groote verbaazing, ontvingen zy geen
antwoord; alleen een afzonderlyke brief van een enkel Lid dier Vergadering meldde
den President Ouderling, ‘dat hun Wel Eerws. zich op niets zouden inlaaten, voor
dat zy onder anderen een Extract uit het Prothocol hadden, door alle de Leden der
groote Kerkenraad ondertekend, en waar in zy niet alleen hunne goedkeuring omtrent
de wederinvoering van het oude Doopformulier moesten betuigen; maar ook belooven
'er voor te zullen waaken, dat 'er in 't vervolg geene verandering in de Formulieren
weder voorviel.’
‘Hier toe,’ zegt de Eerw. GOEDE, ‘waren velen van mynen Kerkenraad ten uitersten
ongenegen, en wel met regt: dewyl zulks na Geweetensdwang zweemde, en
regelrecht aanliep tegen de Christlyke Vryheid. - Evenwel wist men ook geen middel
ter reddinge. De verlegenheid nam nog meer en meer toe, daar ook de Wel Eerw.
Heeren Ouderlingen onzer Gemeente, te Amster-
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dam, my in dit Voorjaar het ander gewoon geschenk hadden onthouden, en tevens
een der Leden van onzen Kerkenraad, wiens Kind wy thans door den Doop, naar
ons verbeterd Formulier, in het Christendom zullen inlyven, ronduit verklaarde,
hetzelve niet naar het oude Formulier te willen laaten doopen: waaromtrent ik my
zelfs aan ons Wel Eerw. Consistorie te Amsterdam wendde; doch zonder eenigen
troost of vrugt.
Toen de nood echter op het hoogste was, en wy gevaar liepen, om, wegens den
toestand onzer Kerklyke Middelen, onze Christlyke Vryheid geheel en al te moeten
opofferen, was de Godlyke Voorzienigheid ten onzen beste werkzaam. Vóór weinige
dagen vielen 'er zaaken voor, die van de waare Menschenliefde en Godsdienst-yver
dier edelmoedigen getuigen, die de Instandhouders of Herstellers van onze Vryheid
zyn; zy verschaften U hulpe en middelen, om in het vervolg uwen Leeraar alleen te
kunnen bezolden, te meer daar hun edelmoedig voorbeeld niets minder kan
uitwerken, dan ook andere Menschenvrienden uitlokken, om milddaadig omtrent
den verderen opbouw van onze Godsdienstige Vryheid te weezen, en Ik insgelyks
daar door gedrongen werd, om by de schikkingen, die daar omtrent met my gemaakt
zyn, my plegtig en eigenhandig te verbinden, om my niet alleen te vergenoegen
met die Bezolding, welke gy, myne Gemeente! opbrengen kunt; maar ook om u niet
te verlaaten, voor en al eer gy weêr geheel in staat zyt, om, op de behoorelyke
Jaarwedde, eenen anderen Leeraar vry en onafhangelyk te kunnen beroepen.’
In deezen toedragt der zaake deedt de Eerw. GOEDE, de Leerreden over de
Christlyke Vryheid, die wel uitgevoerd, en op het geval toepasselyk gemaakt, is.
Van het Nieuwe Doopformulier, waarvan een gebreklyke Afdruk in de waereld
gezonden was, vinden wy een egte agter de Leerreden geplaatst; met de
ondertekening des Kerkenraads in Dec. des Jaars 1789. De Eerw. GOEDE bekent
hetzelve grootendeels uit ZOLLIKOFER vertaald en overgenomen te hebben: en betuigt
ten deezen aanziene, ‘Of ZOLLIKOFER egter Leeraar was in de Gereformeerde Kerk,
dan in de Luthersche, kan slechts in bedenking komen by zulke Lieden, die meer
op Partyzugt, dan op Christendom zien; nooit by redelyk denkende Christenen: want
deeze vraagen niet, vanwaar komt dat goede? maar is het wezenlyk goed?’
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Verhandeling over het gebrek aan Predikanten. Alom te bekomen,
1791. In gr. octavo, 107 bladz.
Het gebrek aen Proponenten in onze Nederlandsche Kerk loopt ieder in 't oog, en
het kleine aental van Jongelingen, die zich op de beoefening der Godgeleerdheid,
tot het aenvaerden van den Predikdienst toeleggen, geeft een ongunstig vooruitzicht.
Natuurlyk trekt dit veler aendacht, ter naspooringe van de oorzaken, waeruit dit
ontstaet, en der middelen, welken zouden kunnen dienen, om de verdere gevolgen
hiervan af te wenden: en zulks heeft ook den Schryver dezer Verhandelinge genoopt
zyne overdenkingen deswegens gemeen te maken.
By den aenvang geeft hy een beknopt verslag van 't geen 'er in een rechtschapen
Leeraer vereischt word; en verder laet hy zich uit over de verbeteringen, die 'er in
de Triviale Schoolen en Academien gemaekt behoorden te worden, om zodanige
Leeraers te vormen; als mede over de vereischte omzichtigheid der Ouderen, om
genen hunner Kinderen, dan bekwame voorwerpen, tot den Predikdienst te schikken.
Na dit algemene voorafgaende, verledigt onze Schryver zich byzonderlyk ter
overweginge van een Geschrift door de Theologische Faculteit te Harderwyk, aen
de Geldersche Synode overgegeven, en de Resolutie van enige particuliere Synoden,
dat de Candidandi moeten toonen twee jaeren geantwoord te hebben, in de
Theologische Collegien, op eene Academie, of in een Gymnasium. Tegen dezen
voorslag en die Resolutie, brengt hy verscheiden aenmerkingen te berde; en laet
zich, ter dier gelegenheid, byzonderlyk uit, over het private onderwys van zommige
Leeraers. - ‘'Er hebben naamlijk, zo als hij meld, zedert eenigen tijd hier en daar
eenige kundige Kerkleeraars ondernomen private onderwijzing te geeven aan
Jongelingen tot de Studien, vooral tot de Godgeleerde Studien geschikt, door welke
onderwijzingen de Leerlingen, langs eenen korteren weg dan in de openbaare
Schoolen, tot hoogere lessen vatbaar gemaakt wierden, de beginzels van de Logica,
Metaphijsica en de Oostersche Taalen leerden, waardoor zij binnen korten tijd, van
de Academie komende, de Kerk van dienst konden zijn.’ - De Theologi-
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sche Faculteit valt hier over klagtig; dan hy poogt te doen zien, dat hunne klagten
deswegens verre van regtmatig zyn, en hunne redenen tegen zodanig een privaet
onderwys, gene genoegzame bondigheid hebben. Hy legt het 'er ernstig op toe, om
dit private onderwys de hand, als 't ware, boven het hoofd te houden; bewerende
inzonderheid, dat het genoegzaem blykbaer zy, dat 'er bekwame Leeraers gevonden
worden, die naerstige Jongelingen de vereischte kundigheden inboezemen, om den
Predikdienst met roem te aenvaerden, en zich verder te volmaken. Men heeft de
voortzetting hier van, zyns oordeels, in te zien, als 't beste middel, dat in de
tegenwoordige omstandigheden, ter vervullinge van het beoogde gebrek, aengewend
kan worden. Het zelve wint tyd uit; bespaert groote kosten; houd de Jongelingen
onder een bestendig goed opzicht; (dat den Ouderen veel waerd is) en maekt hen
bekwaem, om zich by het ene of andere Classe aen te geven; ten einde, naeuwkeurig
onderzocht, beproefd en goedgekeurd zynde, door het zelve Proponent verklaerd,
tot den openbaren Predikdienst toegelaten, en vervolgens tot Predikant geordend
te worden. En dit is, zo veel hy weet, de zaek niet van de Theologische Faculteit,
maer van 't Classe; 't welk het Examen zo behoort in te richten, dat ze geen halfof ongeleerden, tot oneer van de Kerk, aennemen, maer dezelven afwyzen, en gene
toelaten, dan die, als behoorlyk geoefende Jongelingen, in hun Examen voldoende
bewyzen voor hunne geschiktheid tot den Predikdienst opleveren. Zyns oordeels
is dit middel ongelyk beter, dan de bovengemelde voorslag; daer de groote vraeg
moet zyn, niet waer ter plaetze, en hoe lang, maer hoe wel hy gestudeerd hebbe,
en of hy al dan niet bekwaem zy.
Dan middelerwyl heeft men, zo als hy meld, ‘in Zuid- en Noordholland bepaald,
dat men niemand tot het Examen, zo praeparatoir als peremptoir zal toelaaten, als
die blijken geeven kan, dat hij twee jaaren in Collegiis Theologicis gerespondeerd
hebbe, op een Academie of Gymnasium, terwijl anderen de Gymnasien van het
recht, om Jongelingen tot den dienst te bekwaamen, ook willen berooven, en het
Octroij tot de Academien alleen bepaalen.’ - En dit geeft onzen Schryver aenleiding
om, als een stuk van belang voor de Kerk, te onderzoeken, ‘of zulk eene bepaaling,
vooral in deze dagen van een reeds heerschend, en nog meer
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te vreezen gebrek aan Proponenten en Predikanten, ter vervulling van een zoo
groot aantal van ledig staande plaatzen, wel tijdig zij; en of eene Synode wel
bevoegdheid hebbe, om, zonder Approbatie van den Souverain, zoo eene bepaaling
in te voeren.’ Beide deze voorstellen worden door den Autheur ontkennend
beantwoord; en hy toont, wel byzonder met opzicht tot het laetste, dat het tot de
Souverainiteit behoort zulk een uitsluitend recht te verlenen; dat uit zodanig ene
bepaling, onder de verschillende denkbeelden, ligtlyk zou kunnen ontstaen, dat de
ene Synode iemand, die by ene andere Synode onberoeplyk is, beroeplyk verklaert;
en 't is, gelyk hy zegt, bekend, dat geen Particulier Synode veranderingen mag
maken, die invloed op alle de Kerken in Nederland kunnen hebben; dat dit alleen
vry blyft aen een Nationael Synode.
Zo laekbaer als hem alle beperkingen van die natuur voorkomen, even zo min
kan hy zyne toestemming geven aen hun, die in deze omstandigheden
Catechizeermeesters en Krankenbezoekers zouden willen ordenen: en nog hartlyker
laet hy zich uit, tegen de zodanigen, die 'er voor zyn, om maer Combinatien van
naby gelegen plaetzen, schoon 'er nog een tamelyk aental van Leden gevonden
worde, te maken, om dus het getal van benoodigde Predikanten te verminderen. Des Schryvers bedenkingen over 't een en 't ander zullen ongetwyfeld by velen nog
al overweging verdienen; maer men zou hem ligt kunnen verdenken, dat hy te zeer
ingenomen is tegen het onderwys op de Hooge Schoolen; zulks doet hem meermaels
die verdenking tegengaen; en onder anderen laet hy zich deswegens aldus uit.
‘Was het in ons Vaderland zoo gesteld, dat een Predikant en ordelijke Burgers,
welken de tegenwoordig zoo hoogloopende kosten tot de Studien afschrikken, eene
gemaklijke gelegenheid hadden, om hunne zoonen, die eenen heerschenden lust
en geschiktheid tot den H. dienst hebben, zonder bezwaar, merkelijk bezwaar voor
hun bestaan, op eene Academie te laaten onderwijzen, en hun zoo
Godsdienstlievend oogmerk daardoor te bereiken: ik houd mij verzekerd zij zouden
dien weg, met vermaak en dankzegging aan God, en de Bezorgers van die
gelegenheid, inslaan, en hunne kinders dagelijks hunne verpligting tot erkentenis
inboezemen. Men zou kunnen denken, het is moedwil, als men zijne kinders, langs
an-
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dere wegen, tot den Predikstoel wil laaten bereiden, en van dien kant zou zulk eene
bepaaling, als boven gemeld is, zekerlijk haare verdediging en aanprijzing hebben.
Maar, hoe zeer ik beken, dat 'er eenige gelegenheden zich daartoe voordoen; zal
niemand ontkennen, dat die te weinig zijn, om zoo veel Studenten te helpen, als
men moet hebben, om het gebrek aan Leeraars te vervullen; op dat ik niet schrijf,
hoe veel moeite en soms laage sollicitatien, die evenwel mislukken konnen, 'er toe
aangewend moeten worden; en dit zo zijnde, dan is het geen wonder, dat iemand,
wiens hart recht geplaatst is, dat een Leeraar, die de gelegenheid, om zijnen zoon
of anderen tot dat oogmerk te brengen, bij zichzelven vindt, besluiten zal, om dien
weg, met ter zijdestelling van wisselvallige vooruitzigten, en afsnijding van het gevaar,
dat de Jongelingen aan eene Academie loopen om bedorven en verleid te worden,
in te slaan; en, onder biddinge tot den Heer, zijnen jongen of anderen ten onderwijzer
en voorganger te dienen: waardoor zoo een vast ontwijkt die minachting, welke
dergelijke begunstigde Studenten aan de Academie ondergaan; en de laage
verwijtingen van verstandlooze opgeblazen niet behoeven te wreeken door middelen,
die de verdorvenheid leert, en dikwils ongelukkige gevolgen na zich sleepen.’

De Verborgenheid der Natuur, zo in de Voortplanting des
Menschen, als in de Willekeurige Verkiezing van het Geslagt der
Kinderen, onderzogt en ontdekt. Naar het Hoogduitsch van J.C.H.
199 bl. in gr. 8vo.
In dit stukje geeft de Auteur, in zyne eerste Afdeeling, eene korte voorstelling van
de verschillende Stelzels der Voortteeling van de oude en nieuwe Wysgeeren en
Geneeskundigen, en tragt door de daar by gevoegde tegenwerpingen, het door hun
aangenomen gevoelen, als met de natuur der zaake strydig, te doen voorkomen.
De tweede dient om eene Anatomisch-Physiologische Beschryving der werktuigen
te geeven, door welken het zaad bereid word, en hoedaanig het zelve is.
In de derde vind men eene algemeene beschouwing der Voortteeling van Jongens,
Meisjes, Mulatten, enz.
De vierde is bestemd om zodaanige middelen aan te
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wyzen, waar door men willekeurig Jongens of Méisjes zoude kunnen teelen.
De vyfde, om de onvrugtbaarheid in zekere gevallen te kunnen verhelpen, en
eindelyk strekt de zesde ter verklaaring, vanwaar de wanstalten komen, en geeft
eenige regelen op, waardoor men zulks zoude kunnen verhoeden.
De Auteur verklaart zich in de 35ste § van de tweede Afdeeling, in het stelzel der
Voortteeling, dat van Hippocrates toegedaan te zyn, en tracht de waarheid van dat
begrip, beide door waarnemingen van anderen, en door eigene, met verschillende
Dieren aangestelde, proeven te bevestigen; welke laatste van dien aart zyn, dat zo
dezelve altyd op dezelfde wyze slaagen als de Auteur zulks opgeeft, die alsdan zyn
voorstel ontegenspreeklyk bevestigen zouden.
Daar voor het overige dit Stukje met de vereischte bescheidenheid en
voorzigtigheid geschreeven is, kunnen wy dezulken, welke in deeze Studie belang
stellen, het zelve der leezing niet ontraaden.

Vaderlandsch Woordenboek; oorspronklyk verzameld, door J.
Kok. Vier-en-twintigste Deel. Met Kaarten, Plaaten en Pourtraiten.
Te Amsteldam by J. Allart, 1791. In gr. Octavo.
By aanhoudendheid agtervolgt men de uitgave van dit Woordenboek, met eene
opmerkzaame navorsching en oordeelkundige mededeeling van de voornaamste
byzonderheden, die tot het Gewest- Staat- en Geschiedkundige van ons Vaderland
behooren. Uit kragte hiervan blyft het bestendig een aartig Handboek, bovenäl voor
de zodanigen, die zig juist op geene gezette oefening deezer onderwerpen toeleggen,
maar by eene voorkomende gelegenheid genoopt worden, om 't een of 't ander daar
toe betrekkelyk na te gaan; 't welk in deezen gereedlyk kan geschieden. - Tot een
nieuw voorbeeld der uitvoeringe strekke het Artykel, wegens EGBERT ROELOFSZOON,
een Man, in meer dan één opzigt, by uitstek merkwaardig, als uit de volgende
melding blykt.
‘Tegen de bemoeijingen en poogingen, tot hervorminge en verbeteringe van
Godsdienstige begrippen en gebruiklijkheden, heeft men, meermaalen, ingebragt,
dat
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lieden uit de heffe des Volks daartoe voornaamelijk de hand leenden, en het werk
dus meer uit drift, dan uit verstandig overleg, zijnen oorsprong nam. Amsterdam,
onder andere, kan, van de valschheid dier aantijginge, menigvuldige voorbeelden
uitleveren. Mannen van het hoogste aanzien in den Burgerstaat, deftige Kooplieden,
stelden zich tot hoofden van den Aanhang, die, een weinig na het midden der
zestiende Eeuwe, de Kerkhervorming voorstondt. EGBERT ROELOFSZOON was een
van deezen. Ten tijde als men de openbaare Preek, in of bij gemelde Stad, zogt in
te voeren, hieldt hij gemeenschap met LAURENS JAKOBSZOON REAAL, REINIER KANT,
KORNELIS WILLEMSZOON HOOFT en anderen, en hadt heimelijk verstand met eenigen
uit de Vroedschap, uit welke hij vernam, wat, ten hunnen opzigte, ten Stadshuize
voorviel. Dat ROELOFSZOON niet kwaalijk gezien was bij de Regeering, bleek ten tijde
van het uitbreeken der befaamde Beeldestorminge. Het volk, met groote troepen,
na de Oude en Nieuwe Kerk streevende, bragt dit de Burgemeesters in geen kleine
verlegenheid. Diensvolgens op het Stadshuis vergaderd zijnde, ontbooden ze aldaar,
nevens ADRIAAN PAUW en AREND BOUWER, onzen EGBERT ROELOFSZOON, als de
voornaamsten der Gereformeerden, om van deeze eenige middelen en voorslagen
te hooren, dienstig om het volk tot bedaaren te brengen. Terwijl men bezig was met
raadpleegen, kwam een der Burgemeesteren, die buiten het Vertrek gegaan was,
ijlings binnen stuiven, met groote verbaasdheid roepende, dat in de Oude Kerk
reeds alle Heiligen in stukken geslagen waren. ROELOFSZOON gaf hierop, met
koelzinnige bedaardheid, tot antwoord, dat het slegts Beelden, geenzins Heiligen,
waren. Zedert wierdt hij, eens en andermaal voor de Heeren ontbooden, onder
anderen ter gelegenheid der plonderinge van het Minderbroeders-Klooster, met
verzoek om mede te werken, tot het doen bedaaren van de zamengevloeide menigte.
Onder de negen Persoonen, naderhand, door Burgemeesteren benoemd, om te
dienen tot middelaars tusschen de Regeering en de Gemeente, als mede ter
handhaavinge van de openbaare rust, leest men ook den naam van EGBERT
ROELOFSZOON.
In weerwil van alle deeze diensten, ten algemeenen beste, moest hij de Stad en
't Land verlaaten, om tegen de vervolgingen, en tegen de dreigementen der Bloedpla-
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kaaten, in vreemde Landen eene schuilplaats te zoeken. Nevens veele anderen
vondt hij dezelve te Hamburg. Hier vertoefde hij, tot dat de verandering van zaaken,
binnen Amsterdam, in den jaare 1578, hem na zijne Vaderstad te rug riep. Bij het
vertrek uit de straks genoemde Stad, ontving ROELOFSZOON, onder anderen, van
den Hamburgschen Raadsman JOHAN HUIGEN, den verstandigen raad, van zich, zo
hij te Amsterdam op 't kussen geraakte, met de zijnen wel te wagten voor den klip,
daar zich die van Hamburg en andere Oostersche Steden aan verzeilden, en niet
te gedoogen, dat zich de Predikanten verder dan met hun predikampt zouden
bemoeien. Nog in het zelfde jaar wierdt hij tot Raad en tot Kommissaris van
Huwelijkszaaken aangesteld. In de laatstgemelde hoedanigheid gaf hij een bewijs
van zijnen ijver, om het gezag der Regeeringe te doen gelden, en den Predikanten,
daar 't pas gaf, tegenstand te bieden. Het geval, bij 't welk hij deeze gezindheid
betoonde, wordt aldus verhaald.
Bij ouds plagt, te Amsterdam, het trouwen in de Kerk, bij avond, te geschieden.
Kort naa de verandering der Regeeringe nam de Kerkeraad een besluit, dat zulks
over dag verrigt moest worden. Niet lang daar naa gebeurde het, dat zeker aanzienlijk
burger, zich in den egt zullende begeeven, en gekoomen voor Kommissarissen van
Huwelijkszaaken, om de huwelijks afkondiging te laaten aantekenen, zijne begeerte
te kennen gaf, om op het Stadshuis te trouwen; voor reden geevende, dat zijne
Bruid, eene jonge Maagd, 'er tegen op zag, door beschroomdheid, om openlijk bij
dag in de Kerk getrouwd te worden. 't Moet niet geschieden, voegde hem hier op
ROELOFSZOON te gemoete: Gij zijt een oud Patriot, die mede langen tijd buiten 's
Lands hebt gezworven; 't zou niet wel passen, dat gij niet in de Kerk getrouwd wierdt.
Wij zullen bezorgen, dat het trouwen naa het Avondgebed geschieden zal. Op deeze
toezegging zich verlaatende, begaf zich de Bruidegom met zijne Bruid, tegen den
vereischten tijd, na de Kerk. Doch men weigerde hem te trouwen. Misnoegd over
dusdanig eene onverwagte ontmoeting, vervoegde hij zich, nevens eenigen van de
zijnen, in den Kerkeraad; doch bekwam 'er, naa veel over en weder spreekens, dit
afwijzend antwoord, “dat zij het onlangs genomen besluit, om zijnentwille, niet wilden
veranderen;” 'er nevens voegende, dat de Hee-
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ren, die hem zulke beloften hadden gedaan, hun daarin niet te gebieden hadden.
Met dit bescheid ging de Bruidegom na 't huis van EGBERT ROELOFSZOON, die straks
daarop zich na den Kerkeraad begaf, en, hoewel niet zonder groote moeite, bewerkte,
dat de belofte der Heeren wierdt naagekomen. Zo onverzettelijk, egter, toonden
zich de Stads Predikanten, dat niemand van hun beiden de huwelijksinzegening
wilde verrigten, maar daartoe een Predikant van buiten moest gebruikt worden. Het
eerste jaar, naa de verandering der Regeeringe te Amsterdam, beklom EGBERT
ROELOFSZOON het Burgemeesterlijk gestoelte. Vijfmaalen bekleedde hij, zedert, die
waardigheid, te weeten, in de jaaren 1580, 1582, 1583, 1585 en 1587. Waarschijnlijk
zal hij kort naa het laatstgenoemde jaar overleeden zijn. Op de lijst der Raaden,
van den jaaren 1590 ontmoeten wij ROELOF EGBERT ROELOFSZOON; denkelijk zal
deeze zijn Zoon, immers van zijne maagschap, geweest zijn.’

Zaaken van Staat en Oorlog, betreffende de Vereenigde
Nederlanden, zedert het begin van 't jaar 1780. XI-XV Deel. Te
Amsteldam by J. Allart, 1791. In gr. Octavo
By den aanhoudenden voortgang van dit Werk, zo nuttig voor 's Lands
Geschiedkunde, ontvangen derzelver beoefenaars, in deeze Deelen, weder een
ruimen voorraad van belangryke Stukken, betrekkelyk tot het voorgevallene in 't
jaar 1783. Veelligt had men zig voorts aan de tydorde gehouden, maar het gewigt
der overweeginge, raakende de Provinciale Quotes en den Staat der Finantie, enz.
dat tegenwoordig by uitstek de aandagt trekt, heeft den Verzamelaar deezer Papieren
bewoogen, om de afgifte der Stukken, hier toe behoorende, eenigermaate te
vervroegen; ten einde dezelven den Leezer ter hand te laaten komen, terwyl dit
onderwerp nog leevendig is, waardoor de behandelde zaaken gereeder nagegaan
en overdagt kunnen worden. Uit dien hoofde is het twaalfde, dertiende en veertiende
Deel geschikt, om eene Memorie deswegens met de daarby komende Stukken
gemeen te maaken. De Memorie zelve behelst een Generaal Raport van de
Personeele Commissie van het Financie-Weezen, in dato 21 May 1790, ten gevolge
van haar Hoog Mogende Resolutie van den 4 May
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1785, hier nevens gevoegd; gelyk ook de Resolutie van haar Hoog Mogende daarop
genomen, den 21 May 1790. - Na eene voorafgaande Inleiding over de merkwaardige
onderwerpen den Heeren Gedeputeerden ter naspooringe aanbevolen, en hunne
daar omtrent genomen maatregelen, is dit Rapport vierledig. In de eerste plaats
geeven Heeren Gedeputeerden ‘eene voordragt van de middelen, welke zy gemeend
hebben by de hand te moeten neemen, om te geraaken tot een gelukkig einde, met
betrekking tot het gewigtig Poinct van de Quotes.’ Hierby komt, vervolgens ‘een
verslag van den actueelen staat van de Generaliteits Kas; met byvoeging van hunne
gedachten over het emploi van dien, en van de middelen tot verbetering van des
Generaliteits Inkomsten en bespaaring in de uitgaven.’ Voorts, ten derde, ‘eene
beschouwing van de gebreken, zoo generale als byzondere, van den Staat van
Oorlog, met aanwyzing van de middelen tot redres.’
En eindelyk ‘eene overweeging der Propositie door de Heeren Staaten van Zeeland
den 9 December 1784 gedaan, tot het doen van Negotiatien ten Comptoire Generaal
der Unie, voor rekening der Provincien, by gevreesden Oorlog.’ - Wyders gaat dit
Rapport vergezeld van etlyke Bylaagen, mitsgaders van de Consideratie van den
Heere Griffier FAGEL, betreffende het Rapport door de Heeren Gecommitteerden,
tot de revisie van de Quotes en het Finantie-weezen, met eenige Bylaagen, door
zyn Wel Ed. by haar Hoog Mogende ingeleverd, den 21 Juny 1790. - Eindelyk levert
ons ook nog het vyftiende Deel, (na het afgeeven van etlyke Stukken, tot het jaar
1783 behoorende) met betrekking tot de zaak der Quotes enz. eene Missive van
haar Hoog Mogende aan de Staaten der respective Provintiën; met het Rapport op
het Conciliatoir advys van Zyne Hoogheid en den Raad van Staate, over het werk
der Quotes; en het Plan van Zyne Hoogheid, tot het oprichten van een Corps
Mariniers, en ter verbetering der Armee van den Staat. In dato 22 Febr. 1791. - Daar
het point der Quotes een stuk is, waarin ieder denkend Vaderlander belang stelt,
kan eene spoedige verzameling van Papieren, daartoe betrekkelyk, niet anders dan
gevallig zyn, voor hun die 's Lands omstandigheden opmerkzaam gedeslaan. - Uit
dien hoofde is ook de Uitgeever te raade geworden, om deze Papieren, betreffende
de Quotes, te gelyk met de voorheen
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afgegeeven Stukken, raakende het Defensie-Weezen, afzonderlyk gemeen te
maaken, onder den tytel van Staat van Defensie en Finantie van de Republiek der
Vereenigde Nederlanden, in 4 Deelen. Hier door kunnen zy, dien 't geheele Werk
te omslagtig is, deeze ingeleverde Schriften, die hun bovenal belangryk zyn, nu als
een volledig Werk, met opzigt tot deeze gewigtige pointen, op zig zelve bekomen.

De Fransche Constitutie, zo als dezelve door den Koning, op den
14 September 1791 is aangenoomen, benevens de verdere daar
toe betrekkelyke Stukken en gebeurtenissen. Als mede de
Poolsche Constitutie, in de Zitting van den 3 Mey 1791, beslooten,
en in de volgende Zitting van den 5 dito eenpaariglyk bekragtigd.
In 's Gravenhage by J. Plaat, 1791. In gr. octavo, 112 bladz.
Deeze twee Stukken, zo merkwaardig voor elk oplettend beschouwer van de
verbaazende gebeurtenissen onzer Eeuw, door den Uitgeever, te recht, hier by
elkander gevoegd zynde, verleenen beiden eene ryke stof tot meenigvuldige en
belangryke aanmerkingen, vooral, wanneer men dezelve onderling vergelykt, met
eene geringe kennis van de plaats gehad hebbende omstandigheden, zo in FRANKRYK
als in POOLEN, kan men duidelyk ontdekken den geest, welke de byzondere
wetgeevende ligchaamen, by het opstellen deezer twee Constitutiën, bezielde.
De Fransche Natie zedert onheugelyke tyden, onophoudelyk, en op veelerhande
wyze, onderdrukt, ontdoet zig ten eenemaale van deeze slaverny, en eischt de
Vryheid. De voorstanders en vertegenwoordigers des Franschen Volks, de bronnen
van de rampen van den Staat hebbende gevonden in het willekeurig en onbeperkt
gezag des Konings en zyne Ministers, geholpen door de spooreloosheid des
trotschen Adels en der hooge Geestelykheid, zyn met alle hunne krachten werkzaam,
om allen deezen in hun vermogen te besnoeien of liever te vernietigen, en om alle
de poogingen, welke tot herstel van dezelve worden aangewend, te verydelen. Eene
yverige beoeffening van de schoone Werken en Schriften van eenen ROUSSEAU,
MONTESQUIEU, RAYNAL en MABLY, doet hen eindelyk onderneemen, om de
afgetrokkene stellingen van deeze
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Geleerden, op het groote Fransche Grondgebied en onder deszelfs vierëntwintig
millioenen menschen, te beproeven. Hier van daan de metaphysische Inleiding tot
deeze Constitutie, onder den titel: Verklaaring der Rechten van den Mensch en van
den Burger, en welke zeer veele gelykenis heeft met dat geene, het welk PLATO, en
na hem ROUSSEAU, doch beiden in een kleinen Staat of Gemeenebest, ter uitvoering
hebben voorgeslaagen.
Volgens de grondbeginzelen van het afgetrokken Recht der Natuur, trachten de
Fransche Wetgeevers, in eene beschaafde, meer dan duizend jaaren bestaan
hebbende, en meestal willekeurige Monarchie, eene volkomene en natuurlyke
gelykheid onder alle Standen en Burgers, zo in hunne handelingen en Rechten, als
in hunne Plichten jegens den Staat, te herstellen: hierdoor alle de byzondere
voorrechten der Persoonen, zo van den Koning en zyne Ministers, als van die des
Adels vernietigende, verdeelen zy het Ryk in drie-en-tachtig Gemeenebesten, door
hen Departementen genoemd, welke door eenige Persoonen, uit deeze
Departementen, door het Volk gekooren, als Souverainen vertegenwoordigd worden;
en welkers Minister Koning heet, en de eerste Bedienden van den laatsten, Ministers
heeten.
De oude Fransche Monarchie is hier door een zamenvoegzel van drie en tachtig
kleine Republieken geworden: want, hoe zeer op bladz. 12. in het vierde Art. van
den vyfden Titel, de Regeering gezegt word Monarchaal te zyn, zo bepaalen, echter,
de daar op volgende Artikelen, zodanig de macht des Konings, dat de tegenwoordige
zogenoemde Fransche Monarchie zeer weinige overeenkomst heeft, met de tot hier
toe algemeen aangenomen begrippen, welke men van eene Monarchie of
Alleenheersching heeft: In ENGELAND b.v. heeft de Koning het recht, het Parlement
te prorogeeren, te adjourneeren en te dissolveeren, ja heeft zelfs voor een derde
gedeelte invloed tot het maaken van een Wet; in FRANKRYK nochtans is de Koning
enkel gelast om de Wetten met het Zegel van den Staat te doen zegelen, en dezelve
te doen afkondigen, zelfs die besluiten van het Wetgeevend ligchaam, welke zyne
(*)
bekragtiging niet behoeven : de weigering des Konings om de Wetten te
bekrachtigen is enkel opchortend: want door drie agtereenvolgende wetgeevingen

(*)

4de Kap. Iste Afd. Art. I.
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hem aangeboden zynde, hebben zy kracht van Wet, en voeren den Naam en Titel
(*)
van WETTEN . Het wetgeevend ligchaam vergadert, scheid en verlengt zyne zittingen
naar welgevallen, zonder 's Konings voorstellen daaromtrent meer dan in
(†)
overweeging te behoeven te neemen ; In POOLEN, een Ryk, dat men vóór 1790
gewoonlyk een Republiek noemde, en in ZWEDEN dat vóór den Jaare 1772 een
Republiek was, zonder echter dien naam te draagen, hadden de Koningen meerder
Rechten dan de tegenwoordige Koning der Franschen; de volgende Artikelen
strekken daar van ten voorbeelde: Indien de Koning uit het Koningryk vertrokken
zynde, daarin niet weder keerde, op het aanzoek, het geen hem daar toe door het
wetgeevend ligchaam zou gedaan worden, als mede binnen het uitstel het welk by
de afkondiging zal bepaald worden, het geen echter niet minder dan twee maanden
kan weezen, zal hy gerekend worden van de Koninglyke waardigheid afstand gedaan
(‡)
te hebben . De byzondere goederen waar van de Koning by zyn Komst tot den
Throon in bezit is, zyn onwederroepelyk vereenigd met de bezittingen van de Natie;
hy heeft de beschikking over die geenen, die hy door een afzonderlyk recht verkrygt:
indien hy daar niet over beschikt heeft, worden dezelven, met het eindigen van de
(§)
Regeering, insgelyks vereenigd . De Koning zal een Admistrateur over de civile
lyst benoemen, die de rechtszaaken van den Koning zal uitvoeren, en tegens wien
alle de vorderingen ten laste van den Koning moeten ingericht en de vonnissen
uitgesprooken worden. De verkreegen vonnissen, door de schuldeisschers van de
civile lyst, zullen perzoonlyk op den Administrateur, en op zyne eigene goederen,
(**)
verhaald worden . Het behoort aan den Koning om met alle vreemde Mogendheden,
alle vredensverdragen, verbintenissen en die van Koophandel te sluiten en te
tekenen, als mede de andere overeenkomsten die hy tot welzyn van den Staat zal
(††)
nodig oordeelen, behoudens de bekragtiging van het Wetgeevend ligchaam .
Tot grootere bevestiging en verzekering, zo van de

(*)
(†)
(‡)
(§)
(**)
(††)

3de Kap. IIIde Afd. Art. VI.
Ib. 4de Afd. Art. II, III en IV.
2de Kap. Iste Afd. Art. VII.
Ib. Art. IX.
Ib. Art. XI.
4de Kap. IIIde Afd. Art. III.
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vryheid des Franschen Volks in het algemeen, als van elk Burger in het byzonder,
strekken de volgende Wetten, betrekkelyk de vryheid der drukpers: niemand, zeggen
de Wetgeevers, zal kunnen gezogt, noch vervolgd worden, ter zaake van geschriften,
die hy zou hebben doen drukken of uitgeeven, over wat onderwerpen zulks ook
zoude mogen zyn, mits hy niet met voorbedagten wil de ongehoorzaamheid aan
de Wet, de verachting van de Geconstitueerde magten, het wederstreeven van
derzelver besiuiten, of eenige andere daaden, die door de Wet misdaadig verklaard
worden, zal aangestookt hebben, enz. Niemand kan noch in het burgerlyke, noch
in het lyfstraffelyke geoordeeld worden, om misdaadige geschristen, die gedrukt of
uitgegeeven zyn, zonder dat dezelven erkend, en door een gezwooren verklaard
o

o

zal weezen, 1 . of 'er in het aangeklaagde geschrift iets misdaadigs is; 2 . of de
(*)
vervolgde persoon daar aan schuldig zy .
Hoe zeer deeze gantsche wetgeeving, in het afgetrokkene beschouwd, blyken
draagt van de hoogste menschelyke Wysheid en Deugd, zal echter de Ondervinding,
de beste Leermeesteresse, den opmerkzaamen beschouwer deezer groote
Omwenteling van stellingen in Frankryk leeren moeten, of, en in hoe verre de
Nationale Vergadering, in haare experimenten over de Volksbestiering, zo als een
groot Staatkundige dezelve genoemd heeft, slaagen zal; en of zy in staat zal zyn,
het gewigtige vraagstuk op te lossen, of men eene zo talryke beschaafde en
levendige Natie, met vernietiging van allen onderscheid der Standen, en gevolgelyk
van allen belangryken nayver, enkel naar de edele maar afgetrokken begrippen van
Recht, Plicht en Deugd, zal kunnen leiden en gelukkig maaken.
De Poolsche Natie heeft, op denzelfden tyd als de Fransche, goedgevonden,
zyne voorige Regeeringsform niet geheel te vernietigen, en, volgens afgetrokken
stellingen, eene nieuwe op te richten, maar zodanige veranderingen en verbeteringen
in zyne oude Regeeringsform te maaken, als de ondervinding, op welke zy zig ook
altoos beroept, haar had geleerd noodzaaklyk te zyn.
De Republiek Poolen was, (om de eigen woorden van de Inleiding deezer
Wetgeeving te gebruiken,) door eene langduurige en treurige ondervinding overreed
van de ingekankerde Kwaalen van zyne Regeering - en altoos

(*)

5de Kap. Art. XVII en XVIII.
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under het vernederende Juk eener vreemde Overheersching geweest. Dit Ryk had
door de gebreken zyner oude Constitutie, in 1620, Lyfland aan ZWEEDEN, in 1654,
de Ukraine en Smolensk aan RUSLAND, in 1656, het Hertogdom Pruissen aan
BRANDENBURG, in 1772, Gallicien en Ludomirien aan OOSTENRYK, een groot gedeelte
van Lithauwen aan RUSLAND, en West Pruissen aan PRUISSEN, door de Wapenen
hier toe gedwongen, moeten overgeeven: De bloei van zynen Koophandel was met
de Welvaart van zyne Ingezetenen verdweenen, zedert de Turken en Fredrik de
Groote, hem zyne Vaart, op de Zwarte en Oostzee geleegen, ontnomen hadden:
zyne Koningen wierden hem door zyne oppermachtige Nabuuren, nu door de
Zweeden, dan weder door de Russen, gegeeven; en zyn gezach en verkiezing door
vreemde Mogendheden bepaald: dit vernederende Juk willende afwerpen, en zig,
boven alle de hinderpaalen, die de driften zouden kunnen verwekken, verheffen,
stellen de KONING en de NATIE gezamentlyk vast:
1.) Een Nationalen Godsdienst, de Apostolische Roomsch-Catholyke, echter met
toelaating van eene volkomene Godsdienstige Vryheid aan ieder een, welk
Geloof hy ook belyden mag.
2.) Onderscheid van Standen, Voorrechten des Adels, perzoonlyke zekerheid voor
elk Burger en deszelfs Eigendom; en verzachting van de lasten der
Grondeigenen, zonder het Grond-Eigendom, zo als in andere Landen
meenigmaalen of Enthusiastisch voorgeslaagen of geschied is, eensklaps af
te schaffen.
3.) Verdeeling van de Machten des Ryks in twee Kamers, namelyk die der
Landboden, en die der Raadsheeren, in welke de Koning zal voorzitten.
4.) De Throon is verkiesbaar, doch alleen by geslachten, en de Koning word in
staat gesteld, om niets dan goed te kunnen doen: echter worden de Voorrechten
van de Uitvoerende Macht zeer vermeerderd: om dat de ondervinding geleerd
heeft, dat alleen aan het geringe vermogen, het geen men aan dat gedeelte
van het bestier gegeven heeft, alle de onheilen toe te schryven zyn, die Poolen
ondergaan heeft.
Eindelyk, de noodzakelykheid gevoelende, om aan hunne Regeeringsform, die trap
van volmaaktheid te verschaffen, welke de ondervinding alleen, gegrond op de
uitwerkzels die 'er uit zullen voortvloeien, kan beslissen; zal de Natie alle
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vyf en twintig Jaaren aan het nazien en hervormen deezer Regeeringsform kunnen
arbeiden.
Van de vryheid der Drukpers maaken de Poolsche Wetgeevers geen het minste
gewag; wy durven echter niet bepaalen, of ook hierin de ondervinding aan de
Poolsche Natie geleerd heeft, hoe gevaarlyk eene onbegrensde vryheid van schryven
en drukken aan den eenen kant, maar hoe moeilyk het ook aan den anderen kant
zy, in het beslissen van de al of niet geoorloofdheid van een geschrift, het juiste
midden te treffen.
Voor het overige doen deeze beide Wetgeevingen, zo die der Franschen, als die
der Poolen, het vernuft en het hart haarer opstelleren de grootste eere aan; en de
oplettende beschouwer van de Staatkundige Gebeurtenissen deezer Eeuw zal zig,
in de bespiegeling van deeze beiden, kunnen verlustigen, terwyl de tyd de juiste
waarde van deeze meesterstukken bepaalen, en het tegenwoordig, of misschien
eerst het volgend, geslacht leeren zal, of en in hoe verre de afgetrokkene beginzels
van recht en plicht, op de tegenwoordige gesteltenissen der menschelyke
Maatschappyen, toepasselyk kunnen worden gemaakt.

Het Leven der Zeehelden; behelzende dit Deel het Leven van den
Maarschalk de Tourville, Lieutenant-Generaal der Fransche
Zeemagt, onder Lodewyk XIV, en Kornelis Tromp,
Lieutenant-Admiraal-Generaal van Holland en Westfriesland, Grave
van Syliesburg, Ridder van de Orde van den Olyfant. Naar het
Fransch. Eerste Deel. Te Amsterdam en 's Haage by Allart en van
Cleef, 1791. In gr. 8vo, 314 bladz.
Het voorhanden zynde Stuk is eene proeve eener Nederlandsche Vertaaling van
de Levensbeschryvingen der vermaardste Zeehelden, zo van de Fransche als
andere Natiën, door den Heere M. RICHER. Schoon wy het oorsprongelyk Werk niet
kennen, schynt het echter uit deeze Vertaaling, dat het oogmerk van deszelfs
opsteller is, om, op het voetspoor van PLUTARCHUS, die Helden, welke met elkanderen
de meeste overeenkomst hadden, te zamen te voegen, en dezelve, schoon minder
opzettelyk dan zyn beroemden Voorganger, onderling te vergelyken.
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Wy willen hier echter geenzints mede te kennen geeven, als of dit Werk aan dat
van PLUTARCHUS eenigzints, in innerlyke waarde, zoude evenaaren: buiten het
doelwit, dat de Schryver van dit Werk beöogde, heeft hetzelve geene de minste
overeenkomst met de Levensbeschryvingen van den beroemden PLUTARCHUS.
Met zeer veel genoegen, intusschen, hebben wy de beide Levensbeschryvingen,
welke dit Deel in zig bevat, geleezen; en de Vertaaler schynt den beknopten en
bevalligen styl van het oorsprongelyke, waarvan hy, in zyne Voorrede, gewag maakt
in zyne Overzetting, zeer wel te hebben behouden.
Het Leven van den Maarschalk DE TOURVILLE is meer uitvoerig, en bevat meerdere
kleine trekken en minder belangryke berichten, tot deezen beroemden Zeeheld
betrekkelyk, dan dat van den onvertzaagden TROMP; en het is hierom, dat de
Levensbeschryving van den laatsten schooner, ten minsten meer treffende, dan die
van den eersten, is uitgevoerd.
De beide Zeehelden komen hierin met elkander overéén, dat zy eerzuchtig,
dapper, onvertzaagd en de wyze van Zee-Oorlogen kundig geweest, en daardoor
een plaats onder de beroemdste Zechelden van hunnen leeftyd waardig zyn: ten
bewyze hiervan, als mede, om den Leezer eenigzints met den styl, en de voordrachte
des Zamenstellers bekend te maaken, zullen wy hier de Charactertrekken door den
Schryver, zo van den Franschen als van den Nederlandschen Zeeheld opgegeeven,
mededeelen.
‘De Maarschalk DE TOURVILLE was één van die vermaarde Mannen, die de
(*)
Regeering van LODEWYK DEN GROOTEN doorluchtig gemaakt hebben. De Natuur
had hem alles geschonken, wat nodig is, om Helden te vormen: eene ongelooflyke
onvertzaagdheid in gevaaren; maar eene voorzigtigheid tevens, en bedaardheid,
die altyd verwonderlyk waren. Hy kwam tot slaan, als hy het nodig oordeelde, en
wist het gevecht

(*)

[Wy twyfelen of Lodewyk de XIV deezen naam, in den wezeniyken zin, wel ooit verdiend
heeft; dan de Franschen waren altyd uitbundig in lostuitingen voor hunne Koningen; zy
noemden LODEWYK DEN XV, den Welbeminden; en nu?... het is om deeze reden, dat wy
gelooven, dat deeze Levensbeschryvingen van den Heere RICHER ouder zyn, dan de Fransche
Omwenteling.]
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te vermyden, als hy geloofde, dat men iet te vreezen had. Zyne bekwaamheid in
Zeezaaken baande den weg tot zyne overwinningen. Zyne vaardigheid en vlugheid,
in het bestuuren van het geschut, verzekerde hem dezelven: verscheidene Ossiciers
vormden zich naar zyn voorbeeld, en werden groote Zeelieden: de seinen, die, hy
gaf, waren altyd duidelyk en verstaanbaar; hy gaf aan de manoeuvres meer
volmaaktheid en gemak: kortom, hy legde den grond voor de Fransche Zeemagt,
om tot dien trap van volmaaktheid te geraaken, op welken zy zig thans bevindt: hy
hield, het geen niet ongewoon is aan groote Mannen, veel van de Vrouwen, maar
offerde nooit zynen roem aan haar op. Deeze was altyd het voornaam voorwerp
van zyne begeerte en van zyne daaden.’
‘KORNELIS TROMP (deeze is de onpartydige lof aan deezen Held gegeeven) wordt,
met het hoogste recht, in het getal der grootste Zeehelden geplaatst; hy gaf een
nieuwen luister aan den naam, dien zyn Vader reeds vermaard gemaakt had: hy
had een schoon gelaat, eene voordeelige houding, en een sterk en forsch
ligchaamsgestel: zyne dapperheid was een prikkel voor de Hollanders, die hem,
om stryd, poogden na te volgen: hy was altyd de eerste, om den vyand aan te tasten.
Men heeft hem dikwils midden in de Engelsche Vlooten zien booren; alles wat hem
in den weg stondt, opruimen, en aanvallen op het Schip, dat hem voorkwam het
best in staat te zyn om hem het hoofd te bieden. Zyne werkzaamheid was
ongelooslyk, zyne vyanden vraagden met schrik, of 'er dan meer dan één TROMP in
de Hollandsche Vloot was? Deeze vuurige en voortvaarende Man werdt steeds
door de voorzigtigheid geleid: zyne manoeuvres waren verstandig en gepast; hy
droeg altyd zorg, om zyne Schepen van den nodigen voorraad te voorzien, daar hy
nooit gebrek aan hadt, zelfs in de langduurigste en hardnekkigste gevechten. In
1665 behielden zyne dapperheid, zyne bekwaamheid, en zyne voorzichtigheid de
Hollandsche Vloot, niettegenstaande de lafhartigheid van verscheidene Kapiteinen,
die hem in 't heetste van het gevecht verlieten.
Deeze Man, zo verschriklyk in den Oorlog, was van natuure zacht en
menschlievend: de Ossiciers en Matroozen, die onder hem dienden, eerbiedigden
hem als
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hunnen Generaal, en beminden hem als hunnen Medemakker en Vriend.
Men heeft spyt, wanneer men ziet, dat de gedachtenis van deezen grooten Man
besmet is door eene fout, die doodlyk is voor eenen Staat, wanneer zy, die 'er zich
aan overgeeven, de eerste posten bekleeden. De roem, dien DE RUITER verworven
hadt door zyne nog meer verhevene bekwaamheden, wekten den nyd van TROMP
op, waardoor hy eene daad beging, die men niet kan nalaaten te mispryzen: dus
bewyst de Geschiedenis, dat nooit eenig mensch volmaakt was.’

De Eenzaamheid, door Zimmerman, eerste en tweede Deel, naar
het Hoogduitsch. Met Plaaten. Te Amsterdam by J. Allart, en te
Utrecht by de Wed. de Waal en Zoon, 1789-1791 het Iste Deel 298,
en het IIde 351 bladz. In gr. 8vo.
Het lang verwyl tusschen de uitgave van het eerste en tweede Deel des
opgenoemden Werks is oorzaak onzer laate Aankondiging van het eerste, waar by
wy thans die van het tweede voegen. 't Zelve behelst eene breedvoerige
beschouwing van de Eenzaamheid, dat zo zeer van zommigen gezogte, en van
anderen geschuwde, voorwerp, en tevens zo zeer ten goede aangelegd, of te
jammerlyk misbruikt. De Heer ZIMMERMAN spreidt 'er eene diep denkende
Menschkunde, uit ondervinding opgemaakt, in ten toon, terwyl hy tessens van zyne
Beleezenheid, in oude en nieuwe Kerklyke en Wereldlyke Geschiedenissen, gebruik
maakt, om zyn Onderwerp door voorbeelden op te helderen; van welke het gezegd
mag worden over te vloeijen.
Het Werk is in de volgende Hoofdstukken verdeeld: I. Inleiding en Schets van dit
Boek. II. Trek tot Gezelligheid. III. Zugt tot Eenzaamheid. IV. Begeerte na
Eenzaamheid in de eerste tyden der Christelyke Kerk, en de warme Landen in 't
algemeen. V. Eenige nadeelen der Eenzaamheid. VI. Nadeelige invloed der
Eenzaamheid op de Verbeeldingskragt. VII. Nadeelige invloed der Eenzaamheid
op de Hartstogten, en inzonderheid by de Kluizenaars en Monniken.
Het zal ter kennisse van dit Werk dienen, te weeten, wat de Heer ZIMMERMAN door
Eenzaamheid verstaat. ‘Een-
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zaamheid,’ schryft hy, ‘betekent by my niet altoos eene volkomene afzondering van
de Waereld, of het waare leeven van een Kluizenaar. Somtyds verstaa ik ook
daardoor het verblyf in een Klooster; of eene kleine Stad; somtyds de Studeerkamer
van eenen Geleerden; en eindelyk ook eene onttrekking aan het gewoel der Waereld
voor eenige uuren of dagen. Dit alles behoort tot myn Plan. Vooreerst, tragt ik de
reden na te gaan, dat de Mensch zo gaarne na gezelschap haakt, - vervolgens,
waarom hy somtyds zo hardnekkig zy in het vermyden van alle gezelschap, gelyk
mede, hoe hy uit veelerleie beweegredenen, zelfs onder valsche voorwendzelen,
zelfs uit geestdryvery en natuurdrift, de eenzaamheid zoekt - voorts, welk het nadeel
zy, dat uit eene afzondering van de Waereld voor de ziel gebooren wordt, uit
menigerleie oogpunten beschouwd. - Eindelyk, wanneer, en op welk eene wyze het
voor onze ziel en ons hart voordeelig zy in eenzaamheid te leeven. Zie daar den
ganschen inhoud van dit geschrist. Indien ik voor Eremieten had willen schryven,
dan zou ik my ronduit verklaaren, dat ik schreef over 't Kluizenaars leeven; maar,
daar ik voor Menschen schryve, daar ik het nadeel zo wel als het voordeel van een
afgezonderd leeven zo Karaktermaatig pooge te berekenen, als my mogelyk zyn
zal, mag ik te regt den naam van Eenzaamheid bezigen.
Zelden,’ betuigt hy ‘zyn hoofdoogmerk uit het oog verlooren te hebben, schoon
niet ieder, by alle zyne Redeneeringen, dit hoofdoogmerk ontdekken zal. Met dat
alles zal men uit een niet gering getal van Waarneemingen en daadlyke
Gebeurtenissen ten minsten met eene tamelyke zekerheid kunnen afneemen, en
besluiten, wat de Eenzaamheid uitwerkt, waarin zy nadeelig, en waartoe zy nuttig
is.’
In de behandeling deezes Onderwerps, zo verre de twee voorhanden zynde
Deelen het brengen, komt, onzes inziens, hoe zeer de Schryver zyn hoofdoogmerk
betuigt in 't oog te houden, veel voor, ‘dat ter zaake niet dient,’ of te breedspraakig
is uitgewerkt; de laatste Hoofdstukken van beide de Deelen zyn eigenlyke
Verhandelingen over het Kluizenaars, en Monniken, en Nonnen en Kloosterleeven,
over Dweepers en Dweeperessen, die, met hoe veel kunde opgesteld, ons te lang
voorkomen, en veel behelzen, 't geen tot het eigenlyk doel des Schryvers veel korter
zou hebben kunnen behandeld worden; althans voor den Nederlandschen
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Leezer, die met dit slag van Eenzaamen weinig te schaffen heeft. Te midden, egter,
deezer breedvoerigheid, wordt de verveeling, welke dezelve zou kunnen
veroorzaaken, eenigermaate, ja goeddeels, weggenomen door den bevalligen
schrystrant, en het te passe brengen van zaaken, die men wel niet verwagt zon
hebben, doch by de ontmoeting behaagen. Liet ons bestek ons ruimte genoeg, wy
zouden deeze Aanmerkingen ieder met een aantal voorbeelden kunnen staaven,
en de veelvuldige Leerzaamheid van dit Boek aantoonen, 't welk ook in zyn
Geboorteland grooten lof verworven heeft, en als het Meesterstuk van den Heer
ZIMMIERMAN is aangemerkt.
Onder de nadeelen der Eenzaamheid komt zeker de Melancholie, als daaraan
een overvloedig voedzel verschaffende, en wordt de Eenzaamheid in Godsdienstige
Melancholie eene waare hel. Laaten wy, ten voorbeelde, hier onzen Schryver doen
spreeken. ‘Men is dan door GOD en Menschen verlaaten: dewyl men als dan alle
Menschen schuwt, en GOD zelf in stilte niet gezogt, maar ontweeken wordt. Deeze
betreurenswaardige Gemoedsgesteldheid neemt in de stilte, en in de afzondering,
meer en meer in boosheid toe; maar zy wordt het ergste van allen gemaakt door
Predikers, Biechtvaders, en Zielbezorgers, die niet tot het hart spreeken, die niet
weeten wat bedorven zenuwen uitwerken, die kramptrekkingen aan den Duivel
toeschryven; die Zedeleer en Godsdienst blootlyk als een grondstelling, als een
Systematischen regel of richtsnoer kennen, die voor het overige alles aan de
menschen verkeerd zien, het welk noodzaaklyk eene valsche beoordeeling ten
(*)
gevolge moet hebben .

(*)

Ik weet niet dat 'er over de Godsdienstige Melancholie, voldoende genoeg, geschreeven is.
De Arts is altyd te weinig Godgeleerde en Wysgeer; de Godgeleerde weder te weinig bekend
met de Geneeskunde, om alles wat tot hulp en troost van zulke Zieken kan dienen, naar
vereisch te doorgronden. De noodzaaklykheid van eene recht goede Verhandeling, over dit
Onderwerp, is intusschen groot: want wie verlangt niet naar eene geschikte aanleiding tot
geneezing eener Kwaal, welke algemeen voorkomt, welke de Geneesmeerster des ligchaams
grootlyks aan den Geestlyken overlaat, die dezelve zo dikwyls kwalyk verstaat, en verkeerd
behandelt; veele Geestlyken weeten in 't geheel niet, wat Geneesmeesters in zodanige
gevallen doen kunnen; maar zeer veelen van deezen begrypen ook niet, of willen niet
begrypen, dat Godgeleerden zomwylen, door één éénig wel bygebragt woord, daadlyk, in
dergelyke gevallen bykans wonderen verrichten. Zo lang wy nog niets beters tot een juist
begrip van Godsdienstige Melancholie, tot hulp en troost van zulke elendige Kranken, hebben,
zou het my zeer aangenaam zyn, dat iemand der jonge Geestlyken een zeer klein Engelsch
Boekje overzette, het welk ten minsten, over Godsdienstige Melancholie, veel meer aan de
hand geeft dan meenigen Leeraar bekend is. Het heet: Observations on the nature, causes
and cure of Melancholie, especialy of that which is commonly called Religious Melancholy,
by BENJAMIN FAWCETT. Schrewsbury, 1780.
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Geestlyken van den eersten rang LUTHER, TILLOTSON, CLARKE, hebben zeer klaar
gezien, dat Godsdienstige Melancholie in de eenzaamheid erger wordt, uit welken
hoofde zy hier tegen ook krachtdaadig geyverd hebben. De Eenzaamheid is
grootendeels oorzaak van deeze ongesteldheid; doch zy ontstaat ook uit andere
bronnen, zomtyds zelfs onmiddelyk. Zomwylen heb ik jonge Meisjes, door zieklykheid,
tot den grootsten afkeer van alle jeugdige vermaaken zien vervallen, tevens tot een
ongeveinsd maar droefgeestig onderzoek van alle haare daaden, en tot een
uitspoorig, treurig en angstvallig wroeten, om zonde te ontdekken, daar geen zonde
te vinden is. Deeze toestand was, duidelyk, uit het lichaam oorspronglyk. Ik heb
eene volkomene Godsdienstige, en naar krankzinnigheid gelykende, Melancholie,
onmiddelyk en waarschynlyk uit zamengestelde oorzaaken, by eene schoone,
leevendige, vlugge, vrolyke en bekoorende Vrouw, in een Kraambed zien ontstaan.
Zy hadt, dagelyks, aanvallen van weezenlyke woede, waarin zy schreeuwde, “ik
ben verdoemd.” Deeze aanvallen verscheenen, dagelyks, twee maalen tot drie
maalen met eene koude Koorts, geduurende een half tot drie vierde van een uur.
(*)
De Geneesmiddelen namen nogthans deeze zwaarmoedigheid geheel weg .

(*)

Zeker kundig jong Geneesheer in Pommeren, de Heer UDEN, maakt, in zyne schoone Brieven
over Waarneemingen uit de beoefenende Geneeskunde gewag van de Geschiedenis eens
Huisgezins, welk desgelyks, op staande voet, verscheide dagen na het Pinxterfeest, geestlyk
krankzinnig geworden was. Deeze Menschen hadden op dit Feest te veel geëeten, en waren
tevens door eenen Landlooper bezogt, die hun allerhande geestlyke dweeperyen voorgepraat
en daardoor hunne verbeeldingskragt verhit hadt. De genezing, welke een Geestlyke op de
Ziel hadt aangewend, betrof alleen het lichaam, en was van eenen goeden uitslag.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

33
Ik heb zomwylen alle de geschiktheden tot Godsdienstige Melancholie by eenzaam
leevende Vrouwen waargenomen, waaraan niets ontbrak, om dezelven onherstelbaar
droefgeestig te maaken. Zekere voortreffelyke, doch aan de Waereld bykans geheel
onttrokken, jonge Juffer, verhaalde my eens, dat zy, in Eenzaamheid zynde, of by
het sluiten haarer oogen, rondöm zich, altyd eene groote menigte van Duivelen zag.
Zy was, langen tyd, zeer ziek geweest, wanneer ik de gelegenheid gehad had, om
eene vreeslyke opvolging van verscheide krankheden by haar te zien werken,
waarvan eene zeer neerslagtige Melancholie de laatste was. Ik vroeg haar, toen zy
my van Duivelen sprak, op eene zagte en vriendlyke wyze; of zy geloofde, dat
dezelven eenigen kwaaden invloed op haar hart hadden? - “Neen,” antwoordde de
Juffer, “maar zy verschrikken my door hunne vreeslyke gezichten.” - “Dan zyn,” dus
hernam ik weder, “dan zyn, myn goede Vriendin, zodanige Duivelgezichten
gewrochten uwer inbeeldinge; deeze is ontsteld, en zulke booze Weezens kunnen
zeer wel door artzenyen verdreeven worden.” Indien nu hier een Leeraar, die het
onderscheid tusschen dergelyke verbeeldingen en geestlyke aanvegtingen niet
kende, ten eersten, uit domheid of dweepery, tot den Duivel, als de waare oorzaak
deezer onpasselykheid, was overgegaan, en, indien hy dan met deeze goede Juffer,
den ganschen dag, had willen zugten en bidden, dat het GODE behaagen mogt, om
een einde van deeze aanvegtingen door den baarlyken Satan te maaken, dan zou
zy, tot haaren dood toe, zo wel met open, als met gesloten oogen, in alle hoeken
Duivels gezien hebben.
Ik vertegenwoordig my nog het akelig vertrek, waarin ik eene voornaame, voorheen
eenigzins galante, schoon, anders zeer goede, beminnenswaardige, kundige,
schoone en heb. Het was, den ganschen dag, in deeze kamer stikdonker, terwyl
voor de Ziel deezer elendige afgronden van eindelooze duisternis zweesden. By
elk bezoek, zeide zy my; “dat zy in de oogen van GOD eene verworpe-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

34
ling was, een uit de keeten van alle Weezens losgerukte schakel, tot verdoemenis
gebooren, de bewoonster eener stille helle, zelfs in haare kalmste uuren; terwyl zy
in akelige oogenblikken, in het middenpunt van derzelver vlammen brandde; dat
deeze toestand haar wezen uitmaakte, en dat alle haare voorgaande krankheden,
daaruit waren voortgevloeid.” Dus leefde zy over een Jaar in eene Woestyn, onder
bestendige gebeden, in eene aanhoudende verkeering met eenen, door haaren
vroomen Man haar toegevoegden, uittermaate rechtzinnigen, dommen en
onverstandigen Geestlyken, wien deeze Dame nimmer hadt mogen lyden. Zy werd
door de gesprekken van deezen Dweeper nog erger. Dan, alle deeze Godsdienstige
Melancholie verdween, als de bliksem aan den hemel, toen de Dame, op zekeren
dag, haaren Man by de Kamenier op het bed vond. Zy verwierf door dit tooneel haar
volkomen verstand, haar voorig aangenaam wezen, en alle haare geestigheid weder;
zy lachte slegts tusschen beide te veel. Zy lachte over haare voorige droefgeestige
denkbeelden, en over haare zelfsgekoozen verschriklyke eenzaamheid. Zy hield
alles, wat zy een geheel Jaar lang gedacht, gezegd en gedaan had, voor bloote
uitwerkingen eener ontstelde verbeelding. Zy maakte een nieuw zeer verstandig
plan van leeven. Deeze gelukkige toestand duurde drie dagen; wanneer zy, op den
vierden dag, tot eene krankzinnigheid verviel, welke onherstelbaar bleef.
De Godsdienstige Melancholie heeft niet altyd zulk een rampzalig uiteinde. Zy
wordt egter zelden in den grond weggenomen, zo de Leeraar de Ziel niet met
ongemeen veel verstand bestuurt, terwyl de Arts door Geneesmiddelen en goede
leesregelen te hulpe komt; of zo de inbeeldingskragt geenen geweldigen stoot
verkrygt, die haar geheel uit derzelver afgetrokkenheid wegrukt; dat is, in zommige
gevallen, indien het Meisje geen Man krygt.
Nog een jong Arts zynde, heb ik in Nonnen-kloosters gezien, hoe ligt aldaar de
geest tot Godsdienstige zwaarmoedigheid vervalt. Dit schynt men, by grooter
afwisseling en meer vermenigvuldigde denkbeelden, niet te moeten vreezen.
Intusschen leert de ondervinding, dat verstanden, die waerelden van denkbeelden
bevatten, voor eene dergelyke Melancholie even vatbaar zyn, als de ledigste
herssenen der Nonnen. Aan den eenen kant schryf ik zulks aan den onmaatigen
trek tot een bespiegelend lee-
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ven, gevolglyk aan de Eenzaamheid, toe; aan den anderen kant weder aan
ongesteldheid, misschien zomwylen ook aan Artzenyen, en eindelyk aan de
Godgeleerdheid zelve.
HALLER verviel tot Godsdienstige Melancholie, toen hy zich, in de vier laatste
Jaaren zyns leevens, aan het Gemeenebest onttrok. Hy leefde nu niet anders, dan
met een boek, of met de pen, in de hand. Hy zag menigwerf voornaame Heeren,
die hem bezogten, niet eens aan. Hy nam, uit hoofde van ziekte, in deeze vier
Jaaren, eene onmaatige hoeveelheid van Opium, dagelyks tot agt grein, in: dit
beurde zyne Ziel, by afwisseling, op; doch maakte haar ook weder slap. Ik heb
deezen grooten Man, twee Jaaren vóór zyn dood, in zyne zwaarmoedigheid gezien.
Thans ging hem, buiten zyne altyd brandende, altyd woedende begeerte na roem,
welke geen Melancholie, voor een tien duizendste gedeelte zelfs, in staat was, in
hem te verzwakken, niets ter Waereld zo zeer ter harte, dan het Gezelschap van
Predikanten. Hy liet hen allen, die 'er te krygen waren, by zich koomen, dan de
besten, dan weder elk een, zonder verkiezing ten aanzien van geloof of verstand.
Hy begeerde van een ieder hulp, even als een kranke, die, in eene onherstelbaare
ziekte, het onvermogen der kunste by bekwaame Geneesmeesters ondervindende,
den Kwakzalver laat roepen.
HALLER was by uitsteekenheid rechtzinnig. Deeze soort van Godgeleerdheid
behaagde hem, om dat zy hard en onbuigzaam is, gelyk by was. Duch zy deugde
voor hem in zyne zwaarmoedigheid niet. Indien zulk een ingebeelde zieke voorwendt,
dat niemand, in zaaken van Godsdienst, de rechte meening weet, dan de uitsteekend
rechtzinnige Leeraar, dan is hy zekerlyk ongelukkig.
HALLER scheef, eenige dagen vóór zyn dood, aan een groot en goed Man, zyn
Vriend HEYNE, te Goettingen; dat hy, by zyne aannadering tot de eeuwigheid, aan
de oneindige liefde des Verlossers wel geloof sloeg; maar dat hy niet wist, of hem
wel iets goeds te wagten stondt; dat zyne zonden voor hem geopend lagen; dat 'er
een onafmeetbaar leger, waartoe zeventig Jaaren geworven was, tegen hem te
veld trok; dat hy nog gaarn van een' voortreslyken Godgeleerden, naamlyk de Heer
LESS, te Goettingen, wenschte te weeten, welk beknopt Boek hy nog
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tegen de verschrikkingen des Doods zou kunnen leezen? “Ik sluit,” schreef hy, “myn
Brief te vroeg, om dat ik u wenschte te melden, wat 'er gebeuren zal.”
Hy schreef ook niets meer: want binnen weinige dagen volgde voor hem het beste,
naamlyk zyn dood, en tevens, op één oogenblik, het nadeeligste voor zyn roem.
Onmiddelyk na den dood van HALLER vertoonde zich een jong Edelman uit Bern,
die door een Brief naar Goettingen, dien ik geleezen heb, een zo verschriklyk, als
ongegrond, bericht van dit voorval gaf, dat het in Duitschland de grootste opspraak
baarde. “HALLER,” dus staat 'er in deezen Brief, “heeft in de laatste dagen zyns
leevens door alle Godgeleerden, die by hem waren, niet overtuigd kunnen worden;
hy geloofde niets; het was hem, volgends zyn zeggen, onmogelyk, iets te gelooven,
hoe gaarn hy zulks ook doen wilde.”
HALLER geloofde, juist uit hoofde zyner Godsdienstige Melancholie niet, en heeft
nimmer geloofd, dat hy barmhartigheid van GOD erlangen zou. Hy vreesde den dood.
Hy was ook die vrees nooit te boven gekomen; doch hy vreesde dien slegts, om
den daar op volgenden oordeelsdag, en, gelyk de ongestelde Man pleeg te zeggen,
om de afschuwelykheid zyner Ziele. Zo verschriklyk wordt in Godsdienstige
zwaarmoedigheid zelfs de eeuwige liefde tot GOD berekend, die beter ziet, dan gy
en ik, hoe zeer het in de Waereld geheel anders had kunnen toegaan, dan daadlyk
geschiedt.
De Godsdienstige Melancholie heeft by hem, in de werklooze Eenzaamheid, van
den morgen tot den avond geheerscht. Hy verdreef dezelve door Opium, en arbeid.
Maar zy kwam, met het hevigste geweld, verscheide Jaaren dagelyks weder, zo
menigwerf hy, in Gezelschap van zyne Herders, over zyne Droefgeestigheid sprak,
of, zo dikwyls hy zich alleen bevondt, zonder iets uit te voeren.’
Wy hoopen, dat het tusschenvak, tusschen het Tweede en Derde Deel zo groot
niet moge weezen, als tusschen dit Eerste en Tweede, en verlangen de
Eenzaamheid, uit een vrolyker oogpunt, op 't geleide van deezen beroemden
Schryver, te beschouwen.
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Dichtstukken van het Haagsch Genootschap, onder de Spreuk:
Kunstliefde spaart geen Vlyt; en bekroonde Keurstoffen. Met
Privilegie der Ed. Gr. Moog. Heeren Staaten van Holland en
Westfriesland. Iste Deel, Iste Stuk. In 's Hage by J. Thierry en C.
Mensing, 1791. In gr. 8vo, 144 bladz.
Het Dichtlievend Genootschap, zedert den Jaare 1772, onder de Spreuk: Kunstliefde
spaart geen Vlyt in 's Gravenhage gevestigd, gaf zints deszelfs oprichting XII volle
Deelen, benevens een eerste Stukjen van het XIIIde Deel zyner Proeven van
Poëtische Mengelstoffen uit, te Leyden by P. VAN DER EYK en C. VYGH. Thans heeft
het, om zeer gewigtige redenen, zich genoodzaakt gevonden, om dat Werk voor
voltooid te houden; en een nieuw Werk, onder den bovengeplaatsten tytel, by J.
THIERRY en C. MENSING, in 's Hage, aan te vangen; schoon niet voor onmogelyk
houdende, dat 'er nog eens een XIIIde Deels IIde Stuk, ten eenigen tyde in 't licht
zou kunnen treden; om het XIIIde Deel evenredig te doen zyn aan de XII Compleete
Deelen; wanneer men ook een generaal Tytelblad en Register der Stukken, te
wachten hebbe.
Schoon wy in onze beöordeelingen over de laatste Deelen, door het Genootschap
uitgegeeven, genoeg lieten blyken, dat het ons toescheen, dat de geplaatste Stukken
des Haagschen Dichtchoors, over het geheel beschouwd, in waarde begonden te
(*)
verminderen ; zo voedden wy echter eene stille hoope; zo wel naar aanleiding van
des Genootschaps Spreuke, als ten opzichte van de veele aanzienelyke Leden,
welken het bezit; dat een nieuw Deel eenige verändering ten goede hier in zoude
te weeg brengen: en wy verblydden ons, in dat gunstig vooruitzicht, reeds met
deezen nieuwen tytel, van Dichtstukken en bekroonde Keurstoffen. Het volgend
verslag van dit eerste Stuk zal doen zien, of wy ons zelven te weinig, of te veel, met
eene verbetering gevleid hebben.
Dit Stuk wordt geöpend met een Dichtstuk van D.A.R. (mogelyk den Wel
Eerwaarden Heere REGULETH, in 's Hage, betekenende, welken wy, uit de
Nieuwspapieren, meenen Bestuurder te zyn,) getyteld: Gods goedheid verheerlykt
in den weg der verlossing. Uitgesproken in de XVIIIde Algemeene Vergadering des
Genootschaps, den 3den van Oogstmaand 1790. Dit Dichtstuk is Zyn Eerw. zeer
wel waardig; doch van den Voorzang, in welken het plechtige van de Vergadering
bezongen wordt, durven wy dit niet zeggen. Dezelve begint:

(*)

Zie onze Beöordeelingen in de Nieuwe Alg. Vad. Letteroef. D. IV. bladz. 300 en D. V. bladz.
206.
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Beschermers van dit koor! Kunstrechters! Feestgenooten!
Ontvangt myn welkoomgroet!
Leent gunstige ooren! wilt myn Zangster niet verstooten,
Zo zwak van kunde en moed.

Byna zouden wy de Zangster van den Dichter (in dit Dichtstuk alleen) voor meer
moedig dan kundig te boek stellen; indien wy niet geloofden, dat deezen Voorzang,
zo als meer gelegenheidsgedichten overkomt, by overhaasting gemaakt ware. De
Dichter vervolgt:
Kunstliefde! zo ge u ooit in 't feestgewaad wilt tooijen,
Versier u deezen dag!
Deez' dag, die 't eerloof u met milde hand ziet strooijen;

Dit is geen eerbewys voor de bekroond wordende Dichters. De milde hand geeft
meer, dan zy behoeft te geeven: maar in gevalle van bekrooning zouden wy liever
een streng rechtvaardige, dan een milde hand zien. Aan verscheide bekroonde
Dichtstukken blykt al te klaar, dat de Kunstliefde reeds al te dikwyls met milde handen
dáár gestrooid heeft, daar ze dezelve wel digt had mogen houden. Doch dit raakt
het Haagsche Genootschap niet alleen.
Ons koor kan niet slegts één, maar vyf Meceenen noemen,
Van de edelste eerwaardy.
Naast BLEISWYK, FAGEL, grys in kunde, dan VAN STRYEN:
Dan neen! 't is misgeteld.

In een boertig stuk zou zulk eene herinnering, wegens het gemis van een of andere
beuzeling, zeer gepast gehouden worden: maar in eene ernstige en plechtige
aanspraak, in welke de Dichter voorneemens is de dood van een waardig
Kunstmeceen met droefheid en eerbied te melden, is het woord misgeteld zeker
het regte woord niet. Het contrasteert te veel met het vervolg. Wy hebben zulks nog
eens aangetroffen, bladz. 8. reg. 1. in de woorden: Bloos! steek uw neus in 't stof:
dat daar zeker te gemeen is.
Een ligt verwelkbre bloem is al het aardsch vermogen,
Zelf wen 't op 't heerlykst praal.

Het eerste Vers is zeer wisselvallig in Constructie, en geeft niet genoeg te kennen,
of het aardsch vermaak een bloem, of dat een bloem het aardsch vermaakzal
betekenen; wanneer de 't in het volgend Vers het niet voor taalkundigen verklaarde.
Zynde dit laatste Vers, door de veele ts stootende.
is niet meer - ons oog altoos ontweeken;
Maar leeft in ieders hart.

VAN STRYEN
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beter ware hier: Hy is ons oog ontweeken. Want dat het woordje Hy, hier herhaald
moet worden, ziet ieder die den zin wil begrypen.
In het 2de Couplet van het reeds genoemde Dichtstuk bladz. 7. leezen wy:
Haar danken de Elohim voor aanzyn, naamen, troonen:
Haar dankt elk ONDEEL voor zyn form en ordening.

Wat betekent hier ondeel? - Staat het niet gelyk met onding? En hoe kan elk nietdeel,
voor zyn form en ordening danken! Dit begrypen wy niet.
De twee volgende Dichtstukken zyn van dezelfde hand, by de uitdeeling van twee
zilveren Eerpenningen; namenlyk aan de Heeren J.M. SOBELS, en J. VAN HAASTERT.
De eerste, tevens Secretaris des Genootschaps zynde, zou dit by zommige Dichters
bedenking kunnen baaren, of hunne stukken wel naar orde bezorgd, en naar waarde
beoordeeld wierden: 't welk men nu schynt afgesneden te hebben; ten minsten de
Uitdeeler der Eerpenning zegt tot hem:
ren langs de lauwerbaan
Vry rustig voort! ligt deelt uw kunst in grooter zegen,
Als ge ELDERS, zo vol moeds, zult weêr ten reië gaan.

De verdere gedichten zyn: Lofzang aan God voor het Verlossingswerk, door D.K.H.
- Zegegezang by Jesus Hemelvaart, door J.V.O. - Jesus ten jongsten dage, door
T.V.L. - Jehova de beste Bondgenoot, door J.V.E. - Het gebed van den Profeet
Habakuk, door T.V.L. - Aanbiddende geloofsverwondering, door J.W. - De bedriegelyke
Waereld, door J.V.O. - Verganglykheid, door F.A.D.H. - De Stormwind, door J.V.E. en
Keizer Karel de Vyfde, in het Klooster van St. Justus, door C.V. Waarna de bekroonde
Keurstoffen, behelzende de Nederlaag van Sanherib voor Jerusalem, gevonden
worden.
Met veel genoegen lazen wy eenigen deezer Mengelstukken, onder welken die
van J.V.O - T.V.L. en C.V. ons het meest voldeeden. Doch boven allen voldeed ons
het eerst geplaatste Dichtstuk op de uitgeschrevene Prysstoffe, de Nederlaag van
Sanherib voor Jerusalem. De Wel Eerwaarde O. PORJEERE, rustend Predikant van
Alkmaar, heeft als maaker van dit stuk, met het volkomenst recht, de hem
toegewezen gouden Eerpenning verkreegen; hebbende wy nimmer iets zo schoon
van zyn Eerwaarde gelezen: dat tevens zo geschikt, en overeenkomstig met de
stoffe, is voorgedragen. Men oordeele slechts uit de vier volgende Coupletten, uit
de Nederlaag overgenomen.
Neen God, die vreeslyk is, gordt zelf de waapnen aan!
God zelf?..... Wat magt kan hier bestaan?.....
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Ik zie des Heeren Engel daalen!....
Help Hemel!.... welk gezicht!....
Hier schiet een onverdraaglyk Licht
Uit eene zwarte wolk zyn Goddelyke straalen!....
Gods Engel daalt op aard!
Ik zidder!.... 't aardryk schudt! - wat gloed! ô schittrend zwaard!
Gewet in grimmigheden Rechtvaardig - heilig - doof voor wanhoop of gebeden!
**

't Is nacht: de slagting neemt haar vreesselyk begin!
De strydbre harten krimpen in!
De Vorsten - de Oversten van 't leger,
De voetknecht - ruitery De hartaêr van de monarchy,
De laagste slaaf der kroon - de hoogste gruuwlenpleeger
Versinelten, eer de dag
Den killen bodem groet! ontzachelyke slag!
God zelf is aan 't verdelgen!
ô Aarde! uw open mond moet roode stroomen zwelgen.
**

Bedompte ontsteltenis! geen kreet schynt nog gehoord!
Nu t volk in gorglend bloed versmoort;
Maakt doodsche stilte niemand wakker.
Het blinkend wraakzwaard maait!
Het slagtveld wordt met doôn bezaait!
De ontzielde ligt gekromd op 't lichaam van zyn' makker!
Verschrikkelyke nacht!
Benaauwdheid worgt de keel der bleeke legerwagt,
Die de onraadleus moest geeven,
De tong blyft spraakloos aan geslooten tanden kleeven!
**

Tot driemaal tragt zy zich van deezen band te ontslaan,
Tot driemaal grypt de schrik haar aan;
Zy kan heur angst niet mededeelen;
De fiere geest wordt mat,
De voet, wyl 't bloed op schilden spat,
Trapt op de rompen en verstrooide bekkeneelen!....
Verbaazend oogenblik!
Beroerde waakzaamheid, verpletterd door Gods schrik,
Zoekt stom en stil te ontwyken,
Zy poogt - zy dreigt; maar stort in onmagt op de lyken!

Naar aanleiding van ons gegeeven oordeel over de Zanglie-
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(*)

vende Uitspanningen van den Heere PORJEERE , zal men ons oordeel over dit
Prysvers niet alleen niet verdacht houden, maar men zal 'er ook de reden van het
volgend gunstig vooröordeel in vinden. Toen wy, namenlyk, de opgegeevene stoffe
van het Haagsch Genootschap, in de openbaare nieuwspapieren lazen, dachten
wy aan de twee volgende Verzen van den Heere PORJEERE, in zyn Prysvers,
behelzende de voortreffelykheid van den Christelyken Godsdienst:
Ik riep (toen 't oog de Prysvraag las)
(*)
Hier komt de Voorhofpomp van 't heiligdom te pas!

En wy riepen ook, met eenig vertrouwen, uit:
Hier komt de Dichtstyl van Porjeere juist te pas!

Men ziet, dat ons vertrouwen, in deeze, niet ydel is geweest; zynde de Oostersche
styl van zyn Eerwaarde overeenstemmend met de stoffe: waardoor zyn Vers een
uitmuntend Dichtstuk geworden is.
Zo gunstig echter kunnen wy van het tweede Vers, dat met de zilveren Eerpenning
bekroond is, en den Eerwaarden Heere JAN SCHARP, Predikant te Rotterdam, ten
maaker heeft, niet oordeelen. Zedert lange hebben wy geene Prysverzen gelezen,
die zo tegen elkander afsteeken, ten opzichte van Taal- en Dichtkunde. De styl van
dit stuk is vry woest en onbeschaafd: welk een en ander in de volgende voorbeelden
zichtbaar genoeg is.
Maar, eer de schaduwen zich neigen,
Zal u het zwaard des Cherubs dreigen,
En, van 't bekoorlykst oord verjaagd,
Zult gy voortaan in zweet en zwoegen
Van God gevloekte kluiten ploegen
Daar ieder akker distels draagt.

En wat verder:
Samaria is uitgeroeid,
Maar Juda blyft een God verëeren,
Die u door blixems kan verteeren
En Duivels aan zyne oogen boeit.

Welke woeste denkbeelden: enkel gevloekte KLUITEN te ploegen! En Duivels, die
aan Gods oogen GEBOEID zyn! - En wat zal men van de volgende uitdrukking zeggen?

(*)
(*)

In de Nieuwe Alg. Vad. Letteroef. D. IV. bl. 117.
Taal- en Dichtlievende Oefeningen van het Leydsche Genootschap: Kunst wordt door arbeid
verkreegen. D. III. bl. 4.
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Zoo stondt ook Sanherib verwonderd,
Beschaamd, en door God zelv BEDONDERD.

Taalfeilen, die enkel om het rym geboren schynen, vindt men in dit Dichtstuk in
menigte. Dus zegt de Dichter by voorbeeld, bladz. 38. Coupl. 1. dat de Almagt een
heir van Horsels en Muskiten, op Canan en de Heviten toegetzist heeft. Indien de
Almagtige het werk eener slang verricht had, zou men niet anders kunnen schryven:
en hoe ongepast is zulk eene werking aan een Wezen, dat enkel één wenk behoeft,
om een geheele waereld te scheppen: immers, God spreekt, en het is 'er; Hy gebiedt,
en het staat 'er. - Dus ook laat de Dichter bladz. 43, RABSAKÉ, de overgaaf van
Jerusalem, en Tempel, burgt en sloten eischen; even of men die Stad, zonder die
Gebouwen konde bezitten: en, dat verder gaat, hy laat dezelfde RABSAKÉ, den Koning
HISKIAS met alle 's lands grooten, tot één slaaf voor Assurs Koning eischen: alleen
om dat het woord slaaf op overgaaf moest rymen.
Bladz. 39. Coupl. 2. worden de tyden met elkander verward, enkel om dezelfde
oorzaak, namenlyk, om te rymen. Dus zegt de Dichter:
Gelyk de Visschers 't water roeren,
Dat kalm en ryk van visschen was
En in hun schakels medevoeren
Den rykdom van den ganschen plas.

Indien wy eenig verstand van visschen hebben, dan roeren de Visschers het water,
als het stil en ryk van visschen is; niet was: want dan zouden hunne schakels te
laat, of te vergeefsch gesteld worden. Doch was moest weêr rymen op plas! Van
het Vers
Maar geen verdrag was te bedingen

ziet men dat het woordje te, een geheel verkeerden toonval heeft, en in de leezing
noodzaakelyk té uitgesproken moet worden.
Nog een voorbeeld:
Gelyk een man, door schrik beneepen,
Bedremmeld in valeyën staat,
Daar, door het onweer aangegreepen,
't Geboomte rond hem nederslaat.

Zou men dit, geboomte rond, leezende, niet byna in de gedachten kunnen komen,
dat men DATHEEN, of een of ander Redenryker der voorige Eeuwen, voor zich had?
Wy staan gaarne toe, dat 'er eenige stoute trekken in dit Dichtstuk van den Heere
SCHARP gevonden worden: maar moet
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men om eenige goede staalt es een geheel Laken goed heeten, dat met te veel
overhaasting geweeven en geschooren schynt te zyn? Wy zouden het by de gouden
Eerpenning hebben laaten berusten.

De Geroofde Hairlok, door A. Pope. In het Nederduitsch gevolgd
door Mr. P. Boddaert. Te Haerlem, by A. Loosjes, Pz. 1791. in gr.
8vo 49 bladz.
De aanleidende oorzaak tot dit Dichtstuk heeft ons WARBURTON, in eenige zyner
Aantekeningen op the Works of ALEXANDER POPE, nagelaaten. Onder de regeering
van MARIA, Gemalin van den Engelschen Koning JACOBUS de IIde, leefden twee
geslachten in geduurig verschil. om dat Lord PETER aan Miss FERMCR een haarer
hairlokken had afgesneden. De Dichter CARYL, Geheimschryver van gemelde
Koningin, dit verschil gaarne uit de waereld gemaakt ziende, raadde den Dichter
POPE aan, om dit door een boertig gedicht te beproeven. Deeze ging daadelyk aan
't werk, en voltooide, in minder dan 14 dagen, the Rape of the Lock, in twee Zangen;
zendende hetzelve aan die Dame met dit opschrist, uit MARTIALIS,
Noveram, Belinda, tuos violare capillos!
Sed juvat hoc precibus me tribuisse tuis.

welke het zo wel opnam dat zy 'er afschriften van uitdeelde. Dit geschiedde in den
Jaare 1711. In 't vervolg van tyd is de Dichter te raade geworden, om hetzelve
geheel om te werken; en daar het bovennatuurlyke met het burgerlyke of gewoone
meestäl in het Heldendicht vereenigd is, heeft hy 'er door het inmengen van Machinen
en Sylphen, een Heldendicht in vyf Zangen van gemaakt, van het welk dit stakje
eene Naarvolging is.
Over 't geheel genomen, is de Heer BODDAERT, in de naarvolging van dit boertig
Heldendicht redelyk wel geslaagt; echter heeft het in 't Neêrduitsch eene zekere
styfheid gekreegen, welke het oorspronglyk niet bezit. Wy zouden de staatige tred,
welke de zes voetige Verzen hebben, daar eenigzins de schuld van geeven,
maakende die van vyf voet, in het oorspronglyke, het boertige meer duidelyk. Op
bladz. 3 vs. 15, is een woord uitgelaaten, dat misschien verstand zal moeten wezen:
'er staat
Een reeks van waarheên, van 't gezond verscheiden,
Zyn slechts geopenbaard aan kindren en aan meiden.
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Maar POPE zegt:
Some secret truths, from learned pride conceal'd,
To Maids alone and Children are reveal'd;

dat wy zouden vertaalen: sommige geheime waarheden, verborgen voor geleerde
trotschheid, zyn den Meiden en Kinderen alleen geopenbaard geworden. - Men zal
hieraan reeds kunnen opm rken, hoe veel Satyrieks 'er in deeze twee Verzen
verlooren is gegaan; zelfs wanneer men gezond verstand of gezond vernuft moet
leezen. Beter zou zyn: Een reeks van waar heên, van geleerden waan verscheiden,
enz. Dat op bladz. 6, laatste vs. Slyphe voor Sylphe staat, is enkel een Drukfeil.
Byzonder is het, dat onze Natie, die anders zo volgziek is, tot heden nog geene
boertige Heldendichten gemaakt heeft, daar 'er zo veele, en zulke schoone, by
andere Volken gevonden worden. De Grieken hadden een Batrachomyomachie, of
stryd tusschen de Muizen en Kikvorschen, van HOMERUS; de Italiaanen hebben La
Secchia Rapita, of de geroofde Wateremmer van ALESSANDRO TASSONI; de
Franschen, Le Lutrin, of de Lezenaar van BOILEAU; de Engelschen de Hudibras van
BUITLER, de Dunciade van POPE. enz. De Duitschers verscheiden stukken, in dien
smaak, van SACHARIA - en wat hebben wy? - De Eneas van Virgilius in zyn
Zondagspak, door LANGENDYK, en - nog eenige Parodiën!

Verhandeling over het Onderwys in het spellen, leezen en
schryven, uitgegeeven door de Maatschappy, Tot nut van 't
Algemeen. Te Leyden by D. du Mortier en Zoon, en te Deventer by
J.H. de Lange 1791. In octavo, 48 bladz.
By manier van Inleiding gaat men, in dit Stukje, vooraf na, de vereischten van een
goeden Schoolmeester; die, gelyk men tevens doet opmerken, wanneer hy bekwaam
is voor zynen post, en denzelven met lust vlytig waarneemt, uit hoofde van deszelfs
nuttigen invloed, ongelyk meer agting verdient, dan men gewoonlyk den
Schoolmeesteren toedraagt. Hierop ter zaake treedende, komt voorts in opmerking
de beste, gemaklykste en minst omslagtige manier van onderwys in 't spellen, leezen
en schryven. Daartoe verleent men eerst den Schoolmatressen de nuttige
onderrigtingen, en brengt verder den Schoolmeesteren onder 't oog, op hoedanig
eene manier zy die aangevangen opleiding, om wel te leeren spellen en leezen, tot
meerdere volmaaktheid hebben te brengen; mitsgaders, wat zy vervolgens by het
Schryfonderwys in agt behooren te neemen: welk laatste gedeelte overgenomen is
uit eene ingeleverde Prysverhandeling van den Heer LEENDERT DUPPER,
Schoolhouder te Gorinchem. - De Maatschappy, Tot nut van 't Algemeen, beschouwt
het Schoolwezen, met het hoogste regt, als een onderwerp van weezenlyk gewigt,
en bevlytigt zig uit dien hoofde alleszins, om deszelfs verbetering te bevorderen,
waartoe ook dit Stukje dienstig kan zyn.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Verhandeling van het Genootschap tot verdeediging van den
Christlyken Godsdienst, opgericht in 's Hage, voor 't jaar 1790. Te
Amsterdam, Haerlem en 's Hage, by J. Allart, C. v.d. Aa, en de Wed.
J. du Mee, Junior. In gr. 8vo. Behalven de Aanspraak 110 bladz.
Onvoorziene verhinderingen van verscheidenerlei aart brengen te wege, dat het
Haegsche Genootschap uit den voorraad van de by 't zelve bekroonde
Verhandelingen, thans slechts ééne enkele afgeeft. Voorafgegaan door het
Programma voor 't jaar 1790 enz. de Aanspraak ter Algemeene Vergadering ten
dien jaare gedaan, door den Haegschen Kerkleeraar D.A. REGULETH, behelzende
een Vertoog over de redenen ter bemoediging, die den Vriend der Waarheid, in
deezen tyd van tegenstand en ondermyning, overblyven.
Eene Aanspraak, zo anders de styl van zyn Eerw in zyne Kansselredenen die
van een Prediker van het eenvoudig Euangelie is, ‘welke’ gelyk de Redenaar zich
uitdrukt, ‘weinig overeenkomst heeft met den styl van eene bevattelyke
Volksvermaaning.’ - Men oordeele - Na de gevaaren van den tyd, dien wy beleeven,
als een tyd van tegenstand en ondermyninge der Waarheid beschreeven te hebben,
en tot zyn Onderwerp zullende treden, voert hy dit woord: ‘Ik bid u myne Toehoorders!
zal dan de vrees by een weldenkend hart niet billyk en rechtmaatig zyn? Of zullen
wy onbezonnen zeggen: 't Is Zion, niemand vraagt 'er na. Neen, ik zie op elks gelaad
een trek van edelen afkeer gloeijen, die zulk een laag bestaan en handel wraakt,
of zou ik zulks my niet belooven kunnen van zulken, die hun hart, hun geld, hun
eer, aan de verdeediging van Jesus goeden Naam verpand hebben? Ieders boezem
schynt my van een killen schrik te kloppen, en 't zwoegend hart de stille beê te
ontvluchten, Och, Heere doe wel by Zion naar uw welbehaagen! bouw de muuren
van Jerusalem op. Een beê, die, hoe ook 's Vyands Rot de
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val der Godstad schynt gezwooren te hebben, door 't ootmoedig geloof, op wieken
van deeze aard ontvloogen hoop, voor 's hemels troon gevoerd, geen antwoord en
verhooring derven kan. Of hoe! wie zyn deeze onbesneedenen, dat zy de slagordens
des leevendigen Gods hoonen zouden? Geenen mensche ontvalle het harte om
hunnen wille. Is niet de kryg des Heeren? Of zou de Overwinninge Israëls ooit faalen
kunnen? Men noeme vry de Hoop, met ARISTOTELES, de droom der waakenden; de
Hoop, die, in den heetsten strijd voor 't dierbaar pand de Euangelieleere, den
Godsdienstvriend doet het hoofd manmoedig, zelfs in spyt van al de list, geweld,
spot en smaad, om hooge heffen, kan, 't gaa dan hoe het gaa, in eeuwigheid hem
niet bedriegen. Zelfs daar, daar 't voor een tyd eens schynen mogt, dat hy verwonnen
waar, ontgaan hem tog aan 't eind de zegepalmen niet, en geld de spreuk: victa
vincit veritas. De waarheid, hoe in schyn ook overwonnen, zegepraalt. Welaan, het
droef gelaad ontfronst! het rimplig voorhoofd glad gestreeken, en met een gullen
lach van edelen moed den Vyand onder 't oog gezien, en onze hoop in God
gestevigd! welaan de redenen van hoope opgezomd!’
De éénige Verhandeling, thans medegedeeld, is het bekroonde stuk van den
Eerw. JACOBUS ENGELSMA MEBIUS, Predikant te Ryperkerk en Hardegaryp, over de
vraagen. Moet de weg tot waare Gelukzaligheid, in deezen staat van algemeen
bederf, voor alle menschen, wat het weezenlyke betreft, een en dezelfde zyn, en
door eene Godlyke Openbaaring bekend worden?
Zyn Eerw. stelt het Geschilstuk, waarover zyn Betoog loopt, in deezer voege voor,
dat het gevoelen, 't welk een stellig antwoord op deeze vraag geeft, meestal by de
Protestanten aangenomen is en beweerd wordt; terwyl de nieuwe bestryders der
voornaamste Leerstukken van den Christlyken Godsdienst beweeren, dat de
verschillende wyzen, waarop de menschen en volken God zoeken te dienen,
genoegzaam moeten gehouden worden tot verkryging der Gelukzaligheid. Of gelyk
hy het breedspraakiger voordraagt. ‘Alle Godsdienstige begrippen, die ooit by de
onderscheidene menschen en volken plaats vonden, het zy dezelve met de gezonde
reden en de Godlyke Openbaaringen overeenstemmen, het zy ze veele
ongerymdheden, met het gezond verstand strydig
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en door de Godlyke Openbaaringen ten eenemaal afgekeurd, mede aangenomen
hebben, zyn, naar hunne gedagten, zoo veele wegen, welke de menschen uit
onderscheide oorden der wereld tot de waare gelukzaligheid geleid hebben, terwyl
in alle deezen toch altoos iets waarachtigs gevonden wierd, dat, van het ongerymde
afgezonderd, de gemoedsruste der stervelingen bevorderde, en tot volmaaking van
hunnen staat medewerkte; nogthans keuren zy dezelve alle niet even goed, maar
gelyk de eene weg korter, gemaklyker en te betreeden aangenaamer kan zyn, dan
de andere, ofschoon zy ons na dezelfde plaats geleiden, achten zy ook, dat die
Godsdienstige begrippen, waarin men Leeringen, strijdig met het gezonde verstand,
toegelaaten heeft, minder geschikt zyn, om ons even voorspoedig tot de waare
gelukzaligheid te leiden, als anderen, waarin men deeze ongerymdheden, als zo
veele hindernissen, beter vermyd heeft, en welke ons dus meer regelregt, langs
een korter en aangenaamer weg, het gewenschte einde doen bereiken. En onder
deeze laatsten heeft dan de Christlyke Godsdienst, als hy naar het plan van God
in de natuur, zo als deeze nieuwe Leeraars zich dit voorstellen, als een onfeilbaaren
toetssteen beproefd, en door deezen weg van de valsche nevensbegrippen, welke
het bygeloof, en de zugt naar verborgenheden, en het willekeurige in den Godsdienst,
daar aan toegevoegd hebben, gezuiverd is, den voorrang zelfs boven de
Godsdienstige begrippen der verstandigste Naturalisten, die, ofschoon zy dezelfde
Leeringen aanneemen, welke, naar het oordeel van deeze nieuwe Hervormers,
alleen het weezenlyke der Christlyke Openbaaringe uitmaaken, nogthans de
menschen, over 't algemeen, zo gemaklyk niet tot het betreeden van den weg der
waare gelukzaligheid konnen leiden, zo lang zy het Godlyk Gezag der Openbaaringe
verwerpen, als wanneer 't zelve door ons word aangenomen, overmids veele
menschen, die niet in staat zyn zelve te denken, zich beter door zulk een gezag
laaten leiden, dan wanneer de weg tot geluk hun enkel op eene wysgeerige wyze
verklaard en betoogd wordt.’
De Eerw. MEBIUS geeft vervolgens op, de onderscheide wyzen, die de oude en
nieuwe Godgeleerden volgen, om hun gevoelen te betoogen, 't welk hem den weg
af-
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baakent, welken hy oordeelt te moeten inslaan, om dat der laatstgemelden te
bestryden. STEINBARTS gedagten we lerlegd hebbende is zyn besluit, ‘dat het veel
veiliger is het spoor der ouden te betreeden, en de Godlyke Schriften eerst raad te
pleegen, en uit dezelve omtrent duistere en betwiste stukken te verneemen, wat zy
ons omtrent dezelve berichten, en zo dra wy, onder opzien tot God en een naarstig
gebruik van alle gepaste uitlegkundige middelen, verstaan, dat iets in dezelve niet
duister en slegts op deeze of geene twyfelagtige plaats, waar klaar en duidelyk
geleerd is, en haare doorgaande Leer uitmaakt, hetzelve als volstrekt zeker aan te
neemen: dan eerst by zig zelve door veele syne redeneeringen, voorstellingen en
plannen op te maaken, en dezelve haar, strydig met haare doorgaande Leer, met
alle geweld op te dringen.’
Naa dit alles treedt hy ter groote zaake; en wyst aan, hoe in de Schriften, zo des
Ouden als des Nieuwen Verbonds, die onverschilligheid omtrent de wyze van
Godsdienstoefening ten sterksten wedersprooken wordt. - Wyders, dat de Leer der
Openbaaringe 'er zo verre van af is, om allerleie Godsdienstige begrippen en
handelingen als een genoegzaamen weg ter Gelukzaligheid aan te merken, dat zy
zelfs de zuiverste begrippen van den Natuurlyken Godsdienst, in deezen staat van
algemeen bederf, ongenoegzaam tot dat einde keurt: ten bewyze daarvan
aanvoerende de Leer van 's menschen Verdorvenheid en der Verlossinge door
CHRISTUS: als mede, dat de Heilige Schriften, om des Schrijvers eigene woorden te
bezigen, ‘niet duister in ons eischen, ter bevordering onzer Gelukzaligheid eene
geloovige erkentenis van veele leerstellige waarheden en verborgenheden, die
zonder eene byzondere openbaaring niet kunnen gekend worden, en zonder welker
kennis en erkentenis echter wy nimmer onzen Jesus als de eenige oorzaak der
Zaligheid kennen en erkennen kunnen, als van de verborgenheid der Drieëenheid,
en het Godlyk Bestaan des Verlossers, zyn Godlyk Zoonschap, zyne openbaaring
in het vleesch, zyne borgtochtlyke Gehoorzaamheid, ter voldoening aan den
Godlyken wil, tot beil der zondaaren, door lyden en doen, zyne daarop volgende
verhoging, de Godheid des Heiligen Geests, deszelfs uitgaan en zending van den
Vader en den Zoon, zyne genadewerking tot toe-
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passing van de gansche vrugt van Jesus verdiensten, aan den uitverkooren Zondaar,
en meer diergelyke hier mede verknogt.’
Hieraan hegt de Eerw. MEBIUS eene wederlegging van verscheide Tegenwerpingen,
zo van STEINBART als van anderen. Over de Schryfwyze, in deeze Verhandeling
gehouden, zouden wy soortgelyke aanmerkingen te maaken hebben, als wy
voorheen bybragten, in het beoordeelen der Prysverhandeling, waarop hem den
Zilveren eerprys door het zelfde Genootschap werd toegeweezen; men kan dezelve
(*)
te onder aangeweezene plaatze vinden .

Het leeven van den Weleerwaarden en zeer Geleerden Heer
Jonathan Edwards. In deszelfs leeven President van het Collegie
van New - Jersey. Met uittrekzels uit zijne bijzondere Schriften en
Dagboek. Na den tweeden druk uit het Engelsch vertaald, door E.
Nooteboom. Te Utrecht by W.v. Yzerworst, 1791. Behalven het
Voorwerk 222 bladz. in gr. octavo.
Met de uitgave van dit Stukje heeft men, zo als de Voorrede meld, ‘niet eeniglijk
bedoeld, dit bericht gemeen te maaken, om de waereld te zeggen, welk een
uitneemend groot, wijs, heilig en nuttig mensch de President Edwards was; maar
wel voornaamlijk, om haar te onderrichten, op welk eene wijze, en door welke
middelen hij tot zulk eene ongemeene maate van kennis en heiligheid gekoomen
is, en hoe hij, door het wel aanleggen van dezelven, zoo veel goed deedt aan het
menschdom, op dat ook anderen daardoor moogen geleerd en opgewekt worden,
om heen te gaan en ook alzoo te doen.’ - Dit op het oog hebbende, geeft men slechts
een beknopt verslag van zyne geboorte, opvoeding, aenvang en voortzetting zyner
oefeningen, tot op zyne bevestiging in den heiligen dienst te Northampton in America;
en deelt daerop voorts mede enige uittrekzels uit zyne byzondere Schriften;
behelzende zyne vooral Godsdienstige voorneemens, en grootlyks daertoe
behoorende bedenkingen uit zyn Dagboek, met nevensgaende aenmerkingen over
dezelven; en een bericht van zyne bekeering, bevindingen, en Godsdienstoefeningen,
door hem

(*)

Nieuwe Algem. Vaderl. Letteroef. IV D. I Stuk. bl. 357.
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zelven gegeeven. - Hier aen volgt wyders ene ontvouwing van zyne levens- denken handelwyze, zo in zyne Amptsbediening als in burgerlyke en huishoudelyke
omstandigbeden; met een verhael van ontstane onlusten te Northampton,
inzonderheid ter zake van zyn gevoelen, nopens het vereischte in den
Avondmaelganger; het welk te wege bragt, dat hy aldaer van zynen dienst ontslagen
wierd. Op dit ontslag, waervan hy, de voor hem en zyn Huisgezin belemmerende,
gevolgen met lydzaemheid droeg, nam hy, gelyk het verhael verder meld, na verloop
van enigen tyd, de hem opgedragen zending na de Indianen te Stockbridge aen;
en etlyke jaren lang liet hy zich overhalen, om het Presidentschap van New-Jersey
College, onder zekere bepalingen, op zich te nemen; welken post by echter
naeuwlyks een maend bekleedde; overmits ene lichaemlyke ongesteldheid hem
sten

dra ten grave sleepte. Hy gaf, in ene stille gelatenheid, den geest, op den 22
ste

Maert 1758, in het 55 jaer zyns levens. - By dit bericht heeft men, eindelyk, ook
nog gevoegd, een verslag van 's Mans overgebleven Handschriften, en van de
Boeken, door hem in 't licht gebragt; mitsgaders van die, welken na zynen dood,
met toestemming zyns Zoons, door openbaren druk gemeen gemaekt zyn.
De Eerwaerde Edwards word hier, zo in zyn Levensloop in 't algemeen, als
byzonder in 't behartigen zyner Studie, en 't waernemen van zyn Ampt, met lof
vermeld; welke hem, naer uitwyzen van alles regtmatig toekomt; daer hy zich
alleszins voordoet, als iemand, die zich bevlyrigde, om de waerheid na te spooren,
dezelve indrukbaer anderen in te boezemen, zyn Godsdienstig gedrag naer zyne
kundigheden te regelen, en aen zyn geweten getrouw te blyven. Zulks heeft hem
ene vry algemene hoogachting doen verwerven, zelfs by zodanigen, die zyne
grondbeginzels niet kunnen goedkeuren, en zich met zyne denkwyze, zo in 't
bespiegelende als betrachtende, in vele opzichten, niet kunnen verenigen; maer
bekwaemheid en deugd weten te waerdeeren, ook in die genen, welken ene
Godsdienstige leiding, van de hunne zeer verschillend, gewoon zyn te volgen.
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Troostgronden, by de Grafsteden van onze Geliefden, door Mr.
F.T. Wettengel, Vorstlyken Hofprediker te Greiz, uit het
Hoogduitsch vertaald. Te Dordrecht, by F. Wanner, 1791. In gr.
8vo.
De Hofprediker WETTENGEL mag, in zyn Aanspraak aan Bedroefden, die deeze
Troostgronden voorgaat, met vollen regt zeggen: - ‘Ontvlugt my niet, gy weenenden!
Want ook ik weene - Ik koom van het sterfbed, van het pynlyke sterfbed myner, in
den bloei van haar leeven verslenste, dierbaare Wederhelft. Ach! laat my met u
weenen. Verzamelt eenige myuer traanen en klagten in uwen medelydenden schoot.
Aan deelneemenden in onze droefheid te mogen klaagen, is voor ons eene zekere
troost.’
Met zyne, hem door den dood ontrukte, JULIA, wier Egtverbintenisse hem eerst
gewelddaadig belet, doch aan welke hy na eene tienmaandige verwydering
verbonden was, hadt hy ‘acht en twintig weeken.’ gelyk hy schryft, ‘de
vergenoegendste verbinding gesmaakt; achtien weeken van deeze haare herstelling
en volmaakte gezondheid met eenen daadlyken yver te wenschen, doch onverwagts
deezen wensch verydeld te zien; tien weeken lang haar op het ziekbedde, onder
het gevoel der hevigste smerten, plotslings, in het zestiende jaar van haaren
ouderdom, te zien verbleeken - hier, aan haar stersbedde haare trouwe in traanen
zwemmende, en daar, in het verschiet, myne eigen bedaagde zieke Moeder, die
ook reeds afscheid in dit leeven van my genomen had, te beschouwen - en nog by
dit alles het oog te rug te slaan naar den droeven oorsprong van al dit lyden - - ô,
myn Leezer! dat is smert! ja, meer dan doodlyke smert! -’
Zodanig, zo drukkend, was de toestand waarin zich zyn Eerw. bevondt, toen hy
voor zichzelven Troostgronden zogt, en die vindende, ze aan andere Drukgenooten
mededeelde. Naa dit algemeene in de voorbereidende Aanspraak vermeld te hebben,
sluit hy deeze met de betuiging. ‘Doch laaten wy nog meer tot de Troostbronnen
naderen, die zich in den Godsdienst van JESUS openen: want deeze zyn en blyven
altoos voor een bekommerd menschenhart de zoetste, de zuiverste, de
verkwikkendste, de onuitputbaarste. Laaten wy onze geruststel-
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ling en tevredenheid niet bloot op den zwakken en vermolmden rietstaf der
zelfgelaatenheid van ons vernuft vestigen; maar op de vastere onbeweegbaarste
steunpylaar, op den hardsten rotssteen van het Christendom gronden.’
Acht in getal geeft hy ze op. I. GOD, die ons onze Geliefden gaf, ontnam ons
dezelve weder. II. Hun Graf is een bron van zegeningen voor ons, en voor anderen.
III. Wy hebben hen niet verlooren. IV. Zy zyn alle Lyden ontweeken. V. Zy leeven.
VI. Verre meer dan wy, kunnen zy thans GOD verheerlyken. VII. Hun Lichaam sluimert
de vrolykste Opstanding te gemoete. VIII. Welhaast zien wy elkanderen weder.
Ten staal van des Hofpredikers schryftrant, die ons doorgaande te wydluftig, en
niet zelden te bloemryk, voorkomt, diene het slot van den vyfden Troostgrond. ‘o
ziet, gy, weenende Oogen! ziet weg van het sterfbed, den zerk en het graf van onze
Beminden, ziet, daar om hoog naar den hemel! Slechts hun huldzel ligt hier. Zy
zelve zyn dat niet, wat ons oog hier ziet. Daar, daar zyn ze by God! Zy leeven, zy
denken, zy werken, zy zyn vrolyk en zalig: zoo vrolyk, zoo zalig als zy by ons nimmer
waren, en nooit konden worden, ô welk een leeven! ontbonden van de knellende
banden, van het traage en sterflyke lichaam, doordrongen met de leevendigste
gevoelens van de dankbaarste blydschap, voor genoote weldaaden der aarde,
overstroomd door het aangenaamste vermaak van nieuwe en grootere
gelukzaligheden, bevryd van krankheid en zonde, vervuld met het naarstigst,
onvermoeidst en heiligst rykhalzen, vertrouwd met de inwoonderen des hemels,
God van aangezigt tot aangezigt te aanschouwen, van kennisse tot kennisse, van
deugd tot deugd, van kracht tot kracht, van volmaaktheid tot volmaaktheid ongestoord
voort te gaan; het te gevoelen dat men gelukzalig is, en op den duur gelukzaliger
wordt, en nimmer, nimmer, ophouden kan, het te zyn. - Voor den Throon des
Onsterflyken en Allerzaligsten te leeven, ô welk een leeven is dat! En dat is het
leeven der geenen, welker dood wy beweenen. - Hoe wel is het hun thans! Zoo
onuitspreckelyk wel! Hoe verrukt zyn zy, dat zy geen sterslyken, geen zondaaren
meer zyn, dat zy dien aanschouwen, aan wien zy geloofden, dien zy beminden!
Terwyl wy hunnen dood beklaagen, juichen zy over hun leeven, zy wenschen,
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zoo zy anders tot wenschen niet te volmaakt zyn, dat wy ons daar over mogen
verhengen. Daar hun verbleekt lichaam hier verrot, zwaait hun verloste geest voord,
van onsterslykheid tot onsterslykheid, van zegepraal tot zegepraal, van zaligheid
tot zaligheid, waar voor de taal der sterslyken geen naamen heeft. - Hun geluk en
hun leeven, zyn deeze niet onze wensch? En is deeze niet op de volmaaktste wyze
vervuld? Deeze gantsche aarde met alle haare vermaaken, en schatten, eer en
heerlykheid, waar heeft die zulk een leeven, gelyk dat geene is waarin zy juichen?
Waar heeft ons tegenwoordig angstvol leeven zulk eene gelukzaligheid?’

Ontwerp ter proeve, hoe men op de beste wijze Kinderen, van
jongs af, tot Godsdienst kan opleiden, door C.G. Saltzman. Uit het
Hoogduitsch vertaald. Tweede en laatste Stukje. Te Haarlem bij
F. Bohn, 1790. In octavo, 136 bladz.
Van den aert van dit Ontwerp, dat met nuttigheid werkstellig gemaekt kan worden,
hebben wy onlangs verslag gegeven, met meldinge van des Autheurs eerste
(*)
onderwys in den Godsdienst : dat nu verder in dit tweede Stukje trapswyze
voortgezet word; het welk de Heer Saltzman volvoert, met ene oordeelkundige
oplettendheid, die zyne voorgeslagen maetregelen, door deze nadere ontwikkeling,
steeds nog meer aennemelyk maekt. - Onze Autheur, die zich alvoorens genoegzaem
alleen tot natuurlyke kundigheden bepaeld had, beklimt hier terstond een hooger
trap. Het oog vestigende op de Openbaring, toont hy hare uitstekende nuttigheid,
en de zalige vruchtgevolgen van derzelver geloovige omhelzing; waeruit dan
natuurlyk voortvloeit de verplichting, om de Kinderen tot het Geloof aen de
Openbaring op te leiden; welk bezef onzen Autheur noopt, ter ontvouwinge van de
middelen, waervan men zich, overeenkomstig met de bekwaemheden der Kinderen,
omtrent de twaelf a veertien jaren oud, kan bedienen, op ene wyze, die recht geschikt
is, om een geheel onwrikbaer Geloof te bewerken. - Tot hiertoe gekomen zynde,
stelt hy, als een derden trap van Godsdienstig onderwys, voor, de manier, op welke
de Kinderen, die

(*)

Zie boven, bl. 142.
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tot dus ver meer lydende dan zelf werkzaem waren, best tot de daedlyke uitoefening
van hun oordeelkundig vermogen te brengen zyn. Hiertoe is, zyns oordeels, de
zogenoemde Socratische manier van onderwyzen, door gemeenzame uitlokkende
gesprekken, ongelyk dienstiger, dan het gewoone Catechizeren. Om dit te duidelyker
te toonen, geeft hy een wederzydsch voorbeeld aen de hand; en doet tevens, ook
met invlechting van een voorbeeld, zien, wat men hieromtrent in agt hebbe te
neemen, en wat 'er vereischt worde, om daerin enigermate naer wensch te slagen.
- Dit afgehandeld hebbende bepaelt hy zich eindelyk, het welk hy als den vierden
of laetsten trap van zyne bedoelde Godsdienstige onderrichting beschouwt, tot het
nagaen der wyze, waerop men Kinderen, tegen dat zy Ledematen der Kerke staen
te worden, de byzondere denkbeelden van enig Kerkgenootschap omtrent de
verborgenheden van den Godsdienst zal mededeelen. Zyne hoofdbedenking
deswegen is, dat men zich, by het onderwys der verborgenheden niet lang moet
bezig houden, en de Kinderen in geen wydloopig veld van bespiegelingen brengen;
waerdoor men hun de Godgeleerdheid zou leeren, maer geen Godsdienstig onderwys
geven. Mitsgaders dat men, by de verschillende denkwyzen der Christenen, ook
deze of gene manier van beschouwing niet zo gewigtig moet trachten te maken, als
of de omhelzing van ene bepaelde denkwyze de hoofdzaek in den Godsdienst ware.
Zodanig ene onderrichting ziet hy als zeer gevaerlyk aen; en 't komt ons niet
ondienstig voor, 's Mans byzondere aenmerkingen daerover, ter proeve zyner denken schryswyze; in dezen nog te plaetzen.
‘Zo ras men,’ dus luid zyn voorstel, ‘zo ras men dat denkbeeld koesterd, als of
het omhelzen van eene zekere bepaalde denkwijze de hoovdzaak is in den
Godsdienst, zo ras word er heimelijk een wantrouwen jegens GOD in de ziel gebooren.
Het beslissen van de waarheid of valschheid van eene bijzondere bepaaling is
doorgaans de taak van taal- en oordeelkunde. De redenen, waarom men aan de
eene, boven de andere, de voorkeur geeft, hebben dikwerv haaren grondslag of in
de oudheid van een handschrift, of in de echtheid van eene verschillende leezing,
of in de betekenis van een grieksch woordje. Dus hangt dan de Zaligheid van den
mensch van de spitsvindigheid van den uitlegger af. Dwaalt de uitlegger van den
Bijbel, en wordt zijne dwaaling goedgekeurd en aangenomen, dan
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gaan millioenen menschen verlooren. Kan dit denkbeeld met vertrouwen op GOD
gepaard gaan? kan ik gelooven dat GOD duizenden van menschen alleen daarom
verdoemen zou, om dat zij een grieksch woordje niet regt verstonden. Die
tegenwerping, dat elk mensch de verklaaringen, door zijne onderwijzers gegeven,
beproeven kan, betekend niet veel. Wil men het dan van een braav arbeider of
handwerker vorderen, dat hij beslissen zal in dingen, waaromtrend groote geleerden
het niet eens kunnen worden?
De Christelijke Godsdienst verliest veel van haare geloovwaardigheid, wanneer
men dit aanneemt. Wees een lid van welke kerk gij wilt, het getal van hen, die de
characterizeerende Leerstellingen van zodanig een kerkgenootschap omhelzen, is
veel kleiner, dan dat van hen, die anders denken. Tegen één van de eersten, kunt
ge tien van de laatste soort tellen. Het grootste gedeelte der Christenen kan dus
geen voordeel trekken van den Christelijken Godsdienst. Laaten zij nog zo getrouw
zijn aan dat licht, aan die kennis, die zij bezitten, GOD veroordeelt hen egter, om dat
zij in de hoofdzaak dwaalen. En zo is dan de Christelijke Godsdienst een dwaallicht,
't welk tien in eene moeras brengt, en nauwlijks éénen het regte pad aanwijst. Is
zulk een denkbeeld niet zeer nadelig voor de achtbaarheid van den Godsdienst? De algemeene menschenlievde, zo sterk door JESUS aanbevoolen, word langs
dien weg insgelijks uitgedoovt. Is het omhelzen van eene bijzondere bepaalde
denkwijze de hoofdzaak in den Godsdienst, dan moet ik alle de geene, welke dit
denkbeeld niet omhelzen, als ongelukkige doemelingen beschouwen. Hieruit volgt,
wel is waar, niet volstrekt, dat ik hen moet haaten. Maar de begeerte, om hunnen
onstervlijken Geest te redden, kan mij zeer ligt verkeerde middelen, die regtstreeks
strijdig zijn met den geest des Euangeliums, doen bij de hand neemen; en
bedriegerijen van gewaande vroomelingen kunnen in mijne oogen den schijn van
Deugd en Braavheid hebben. - Wanneer iemand leeringen verspreid, die regtstreeks
aanloopen tegen mijne denkbeelden, dan moet ik hem als een weerspanneling in
GODS rijk, als een verleider, beschouwen en behandelen. Dit denkbeeld, dat de
omhelzing van vastgestelde bepaalingen, omtrend Godsdienstige waarheden en
verborgenheden, de hoofdzaak in den Godsdienst is, is, naast de schraapzucht der
prieste-
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ren, de voornaamste oorzaak van die vreezelijke, en JESUS Euangelie veronteerende
vervolgingen geweest, welke Christenen tegen Christenen hebben in het werk
gesteld.
Eindelijk dit gevoelen kan den eenen zorgeloos, den anderen wanhoepend,
maaken.
Zorgeloos. - Ben ik bij mij zelv overreed, dat ik de leer der kerk getrouw omhelze,
dat ik dus de voornaamste voorwaarde, waarop de zaligheid mij beloovt word,
volbragt heb, wat behoeve ik dan verder te streeven na volmaaktheid; wat behoeve
ik zo veele pogingen in 't werk te stellen, ter volbrenginge van goede werken? Indien
ik slechts grove zonden vermijde, dan zal GOD mij al het overigen als zwakheden
wel vergeeven. Dit vloeit uit dat denkbeeld natuurlijk voort. En eene droeve
ondervinding heevt het maar al te dikwerv geleerd, dat de Christenen deze gevolgen
weeten te vinden. Hoe groot is het getal van hun, die geene geschiktheid voor den
Hemel kunnen vertoonen, dan de getrouwe omhelzing van de Belijdenis der kerk en die hierop stout zijn!
En ook wanhoopend. - Elk vorschend en onderzoeklievend Christen weet, hoe
veele bedenkingen men tegen de leer van zijne kerk opperd. Die moet waarlijk ver
gevorderd zijn, die alle deze tegenbedenkingen terstond zo beantwoorden kan, dat
hij alles met volle overtuiging kan omhelzen. En heeft dit geen plaats, blijvt dat
denkbeeld nog geduurig in den geest, 't is mogelijk, dat ik een verkeerd denkbeeld
van de verborgenheden vorme; dan is ook terstond dat vreezelijke denkbeeld in de
ziel: 't is mogelijk, dat ik verdoemd worde. Ik heb, wel is waar, naar mijn beste weeten
gehandelt; ik heb GOD gebeden om verlichting; ik heb dien weg trouw bewandeld,
die mij aangewezen wierd; mijne gebreken erken ik ootmoedig, en ik geloove, dat
ik, zonder de tusschenkomst van JEZUS, geene beloning kan verwagten. - Maar,
wanneer het rechte denkbeeld over deze of geene verborgenheden de eenige
voorwaarde is, waarop ik de zaligheid kan verkrijgen, en ik dwaal daarin, dan ben
ik eeuwig verlooren, en vind eens mijn plaats, waar de gierigaard, de wellustige, de
dronkaard den loon van zijne daaden zal ontvangen.
Wanneer dus dat denkbeeld, als of het omhelzen van eenige bepaalde denkwijze
en verklaaring omtrend deze of geene leerstelling, door de eene of andere gezinte
aangenomen, de hoovdzaak in den Godsdienst zou zijn, wan-
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trouwen omtrend GOD hervoortbrengt, de Goddelijke achtbaarheid van JESUS
Euangelie vermindert, de menschenlievde verdoovd, en den mensch of zorgeloos
of wanhoopend maakt; - dan moet ik dit denkbeeld tegengaan, het zelve ten sterksten
afraaden, en alle mijne medearbeiders in het Euangeliewerk van harte bidden en
smeeken, dat zij den Kinderen het geloov aan zodanige bepaalingen nooit uit dat
oogpunt laaten beschouwen, als of daarvan hunne zaligheid afhing.
Veelliever wil ik dien welmeenenden raad nog mededeelen, dat men kinderen
die schrivtuurplaatsen aanwijze, waarop de characterizeerende leerstellingen
gegrond, waaruit zij ontleend zijn, en waarmede zij beweezen worden; en deeze
hen opheldere. Maar tevens hen altoos inprente, dat al is het, dat zij dit alles
gelooven, dit hen echter niets zal baaten, ten zij dan dat zij, naar die verlichting,
waarmede GOD hen begunstigd heeft, zig gedraagen.’

Eenige voornaame Heel- en Vroedkundige gevallen, door G.J. van
Wy, Lid van Geleerde Genootschappen, Lector in de Ontleed- Heelen Vroedkunde, Stads Operateur, Heel- en Vroedmeester, enz. te
Arnhem. Te Amsterdam by A. van der Kroe en J. Yntema, 1791. In
gr. 8vo. 42 bladz.
Dit Stukje behelst zes byzondere waarneemingen of gevallen, de eerste, de
geneezing van eene aderspattige slagaderbreuk, de tweede en derde, een coalitus
van het intestinum rectum, de vierde, wegens het nut van den geklaauwden hefboom,
ter verplaatzing van een zydlings geklemd hoofd eens kinds, in de geboorte: de
vyfde, wegens het nut van den geklaauwden hefboom en de tang van JOHNSON, ter
verlossing van een zydlings geklemd koofd, met een opgesloten en beknelden arm,
in geval van moejelyke voetgeboorte: de zesde, wegens eene voorwaardsche
schuinsche ligging der baarmoeder.
Dat de hier medegedeelde stukken niet wel geschikt zyn om 'er een behoorlyk
uittrekzel van te kunnen geeven, zal ieder, der zaake kundig, van zelve begrypen,
dat zy echter alle, der leezing en overdenking van hun, die de Heel- of Vroedkunde
oeffenen overwaardig zyn, hiervan

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

58
zal hun de ondervinding het allerbeste kunnen overtuigen: om evenwel onze Leezers,
die, schoon geene lieden van de kunst zynde, nochtans begerig zyn mogten, om
iets van des Schryvers behandeling te willen weeten, eenigermaate te voldoen,
zullen wy hun een korte schets van het eerste geval mededeelen.
Na een kort betoog over de kwetzingen der Slagaderen, vooral in het vouwen
van den Arm onder of naby de Leverader by het doen van aderlaatingen,
inzonderheid indien 'er eenige speeling der Natuur in den loop dier vaten plaats
heeft, gegeven te hebben, geeft de Aucteur een eenvoudig verhaal van het geval
zelve.
Een jongeling had het ongeluk, van by het verrichten eener Aderlaating, de steek
met het lancet door de vena mediana heen, in een daar onder toevallig liggende
Arterie te doen. Dit wierd terstond, door het stoots- en boogsgewys, hoog helder
rood uitvlietend bloed, alderduidelykst kenbaar, een slagaderkwetzing te zyn. De
Aucteur, by het voorval tegenswoordig, liet, om bygevoegde redenen, slegts 8 a 10
unzen bloed ontlasten en plaatste een dik compres, waarin een stuk geld verborgen
was, wel aansluitend op het wondje, hier over een langwerpigen drukdoek, langs
de gansche uitgebreidheid der Aderlyke Slagader-breuk, en hier over een gewoon
windzel by Aderlaatingen gebruikelyk; dit verband wel verzekerd zynde, wierd een
zestien dik en drie vinger breed compres langs den loop der Arteria Brachialis, van
onder den Oxel, tot by het vouwen des Arms door middel van een lang windzel,
zodanig aangelegt, dat de polsslag, by de hand, niet meer dan flaauwlyk gevoeld
konde worden, Vervolgens wierd ook de onderärm met een ander windsel bewonden,
en eindelyk de vingeren en hand, met het verband, onder den naam van
harnashandschoen (gantelet) bekend. Achttien dagen daarna, het verband voorzigtig
losgemaakt zynde, was de wond reeds gesloten, en geene uitstorting van bloed
nog uitzetting van gekwetste Ader of Slagader, maar wel de afdwaalende loop der
Armslagader duidelyk voor het gezicht kenbaar. Het overige der behandeling dient
in het Werkje zelve nageleezen te worden, alzo ons bestek geen uitgebreider verhaal
gedoogt.
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Intree-Redenvoering, gedaan te Arnhem, den 31 Maart 1788. door
Denzelfden. Te Arnhem by W.A. van Goor. In gr. 8vo. 62 bladz.
Deeze, tot hiertoe byna geheel onbekend gebleeve Redenvoering, van den, beide
als Heel- en Vroedkundige, zeer beroemden Aucteur, door zyn Ed. gehouden by
het aanvaarden van den post, als Anatomiae, Chirurgiae et Artis Obstetriciae Lector,
in zyne Geboortestad Arnhem, welke ons ook nu eerst in handen gekomen is,
bevonden wy, by het doorleezen, van dien aart te zyn, dat dezelve, naar onze
gedachten, niet alleen verdiende meer bekend te worden, maar ook billyke aanspraak
maaken kan, om een plaatsje zo niet boven, ten minsten naast veele andere, by
plechtige gelegenheden gehoudene, Redenvoeringen te mogen beslaan.
Na dat de Redenaar in een korte schets aangetoond had, wat eigentlyk verdiensten
zyn, waaruit dezelve spruiten, en wat haar doeleinde is; gaat hy tot zyn bepaald
onderwerp zelve over, om zyne Toehoorders wegens de verdiensten van eenen
Genees- en Heelmeester, of in het algemeen, wegens de nuttigheid,
noodzaakelykheid, voortreffelykheid en luister der Genees- en Heelkunst bezig te
houden. Alle deeze stukken worden vervolgens behoorlyk afgehandeld, en de
tegenwerpingen door zommigen uit onkunde, door anderen uit dwaasheid, door
eenigen uit boert, door anderen in waaren ernst tegen zyne stellingen aangevoerd,
naar verdiensten gegispt en wederlegd. Inzonderheid betoogt de Aucteur den grooten
invloed, welke de Geneeskunde heeft, ook zelf op de ziekten der ziele, door op onze
temperamenten, neigingen en hartstogten te kunnen werken, zich daarby met alle
recht op de bekende spreuk van den grooten Galenus beroepende: eindelyk vergelykt
hy den Genees- en Heelmeester by een kundig en ervaaren Stuurman, welke by
het wel bestuuren van zyn Schip, alles wat hem voor- of nadeelig zyn kan, behoorlyk
in agt neemt, en daarmede zyn voordeel weet te doen. Dog wy zouden te verre
uitweiden, indien wy meer van deeze Redenvoering zeggen wilden.
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De Oprichting van den Hoogen Raade in Holland, met het geen
verder, omtrent dat Collegie by de Heeren Staaten van Holland en
Zeeland beslooten is, tot den Jaare 1767. Te Utrecht by Wild en
Altheer, 1791. In gr. 8vo. 242 bladz.
Geen letter Voorberigts geeft ons het oogmerk te kennen der Verzamelaars deezer
Uittrekzelen uit de Resolutien van Holland, nopens het Collegie van den Hoogen
Raad in Holland, zedert deszelfs erectie tot den Jaare 1767, want dus betytelt hy
zyn arbeid, aan 't Hoofd, 't geen beter dan de Tytel, denzelven uitdrukt. Deeze
Uittrekzels loopen van Maart 1575 tot Augustus 1767, en kunnen ten handboek
dienen, om na te slaan, wat 'er in eenige dier tusschenvallende Jaaren ten aanziene
van den Hoogen Raad is gebeurd.
Om 'er iets uit te ontleenen, neemen wy de volgende opgaven van de
Tractementen van de Raaden in den Hoogen Raade en der Raaden van 't Hof.
‘Het Tractement der eerstgemelden was oorspronglyk 700 Gls 's jaars, als blykt
by de Resolutie van 24 April 1582 en is naderhand eenige nieuw verkoorene Raaden
beloofd 1000 Gls.
Den 13 Jan. 1593 die van den Hoogen Raade Augmentatie toegestaan van 200
Gls, voor de Jaaren 1593 en 1594. Tusschen den 26 Oct. en 1 Nov. 1594 de
voorschreevene verhooging nog voor drie Jaaren gecontinueerd.
Op den 15 Maart 1596 de voorz. gagies van 1200 tot 1400 Gls vermeerderd voor
de Jaaren 1596 en 1597.
Den 28 Dec. 1599 gecontinueerd tot nader ordre.
Tusschen den 8 en 20 Mey 1600 dicteert de Resolutie, dat reguard genomen
zynde op de proportie van de Gages van die van den Hoogen Raad, jegens die van
't Hof op den voet der origineele Constitutie derzelver, de Gages van den Hoogen
Raad met 100 Gls zyn vermeerderd tot nader order, zulks dat de Gages daardoor
gebragt waren op 1500 Gls 's jaars.
Den 4 Dec. 1611 zyn de Gagies van de Raaden in den Hoogen Raad verhoogd
met 100 Gls, en brengt de Resolutie mede, dat zulks geschied is tot voldoeninge
van de gesustineerde proportie, tusschen de Gagies van denzelven Raade en die
van 't Hos.
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Den 18 Maart 1626 zyn dezelve Gagies verhoogd tot 1800 Gls, op 't verzoek van
de Hollandsche Raaden in den voorz. Raade, omme volgende de ordre tot dien tyd
toe geobserveerd, mede in heure Gagie verhoogd te worden, à l'advenant der
(*)
Raaden van het Hof Provinciaal waren verhoogd .
Tractementen der Raaden van 't Hof.
Den 18 Oct. 1576, 't Hof verzoekt Augmentatie van Gagies tot 600 Gls 's jaars.
De Staaten van Holland en Zeeland voegen ieder Raad by provisie toe 24 st. daags,
in plaats van haare voorgaande Gagie.
Den 2 Maart 1579 geresolveerd, dat ieder Raad zal genieten 30 st. daags, zo
wanneer de nieuwe Instructie in train zou zyn gebragt.
Den 30 July 1579 't zelve geconsirmeerd en toegestaan van St. Jan doen
voorleden, met last en op vast vertrouwen, dat 't Hof de nieuwe Ordonantien zal
observeeren en doen observeeren.
Den 14 Jan. 1587, de Raaden ieder boven de 30 st. daags nog voor twee Jaaren
toegevoegd, een extraordinaris van 150 Gls 's jaars.
Den 8 Nov. 1590, voor twee Jaaren ieder Raad toegelegd 800 Gls 's jaars.
Den 2 Nov. 1592, de voorz. 800 Gls nog voor twee Jaaren gecontinueerd.
Den 13 Jan. 1593, de Gagies voorz. vermeerderd, boven de voorgaande
gecontinueerde vermeerdering ter somme van 100 Gls 's Jaars, voor de Jaaren
1593 en 1594, zulks dat dezelve Gagies daar door gebragt waren op 900 Gls.
In de Vergaderinge van den 2 Sept. tot den 5 Oct. 1596: om gelyke redenen als
aan de Raaden van den Hoogen Raade Augmentatie van 1200 tot 1400 Gls
toegestaan was, de Gagies van de Raaden in den Hove vermeerderd elk met 100
Gls voor de Jaaren 1596 en 1597

(*)

In den Jaare 1662, wanneer men deeze Retroacta inleverde, was hun Tractement dus 1800
Gls, en werd het met 750 Gls vermeerderd, zo dat zy nog 's Jaarlyks 2550 Gls trekken. Zoo
merkt de Verzamelaar in een Aantekening op, dat de Zeeuwsche Raaden in den Hoogen
Raad hunne Tractementen in Zeeland trekken, en daarom ook de Lasten aldaar betaalen;
maar dat een President van den Hoogen Raad, schoon een Zeeuwsch Onderdaan, door
Holland betaald wordt.
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zulks dezelve Gagies daar door waren geklommen tot 1000 Gls, en de President
met 200 Gls, uts.
Van den 22 Nov. tot den 18 Dec. 1599 de Augmentatien van de Gagies, die van
den Hoogen en Provinciaalen Raade toegevoegd, continueert tot nader order, en
geordoneerd de Gagies van de Raaden in 't Hof voortaan te betaalen tot 1200 Gls
's jaars.
Den 9 Sept. 1611, de Gagies van de Raaden van den Hove gebragt op 1300 Gls
's jaars.
Den 17 Dec. 1625 het Tractement van de Raaden, weezende 1300 Gls,
geaugmenteerd met 200 Gls, ingaande met den Jaare 1626.
In de Missive van 't Hof van 20 Maart 1741 geinsereerd in de Notulen van den
23 dito; op bl. 256 wordt gezegd, dat Haar Ed. Groot Mog. altoos de goedheid
hebben, de Raaden en Ministers van den Hove, of derzelver Familien, te laaten
volgen het geheele Jaar Tractement waarin zy komen te overlyden, in plaats van
eenen zekeren bepaalden tyd van gratie, zo dat iemand stervende in het begin van
het Jaar, het Tractement van 't geheele Jaar geniet; en komende te overlyden in 't
laatste van 't Jaar, niet meer profiteert als het Tractement van die drie laatste
maanden waarin hy getreeden is.’

Historisch Schouwtooneel van 's Werelds Lotgevallen, of kort
aaneengeschakeld Berigt der voornaamste Gebeurtenissen van
deezen Tyd; verrykt met Leevensschetzen van vermaarde
Persoonen, en Beschryvingen van zodanige Landen, Steden en
Plaatzen, als by uitsteekenheid aanmerking verdienen. Vervolg
van het 1ste Stuk, en 2de Stuk. Met Plaaten en Kaarten, 1791. Te
Haarlem by A. Loosjes, Pz. In gr. 8vo.
Van den aanleg en aart deezes Geschiedkundigen Werks, zo geschikt, om tot eene
Verzamelplaats te dienen van de groote en gewigtige Gebeurtenissen, welke het,
in 't ryke Tydvak 't geen wy beleeven, oplevert, hebben wy, by de uitgaave des
(*)
Eersten Stuks 't geen wy hier agtervolgd en voltooid vinden, gesprooken, en 't
zelve met

(*)

Zie Algemeene Vaderl. Letteroefeningen. Voor 't Jaar 1791. I Stuk. bl. 447.
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eene dubbelverdiende goedkeuring den Weetgraagen aangepreezen.
Omtrent dit vervolg hebben wy niets te zeggen, dan dat het op den eigensten
voet voortgaat, om de Gebeurtenissen der drie eerste Maanden van den Jaare 1791
in Europa op te leveren. Azia en Africa, in dit Tydsbestek niets merkwaardigs
schenkende, loopt het Stuk af met Berichten uit het bloeiend Noord-America. - De
eenige Bylaage, welke wy hier aantreffen, is de Verklaaring van den Keizer en
Koning, gedagtekend 19 Maart 1791, betrekkelyk de overeenkomst van 's Haage
10 Dec. 1790, en de daar op volgende bekragtiging van Zyne Majesteit. - Eene
Leevensschets van den grooten Menschenvriend JOHANN HOWARD sluit dit Stuk.
Het Tweede geeft de Geschiedkundige Berigten der volgende drie Maanden,
April, Mey en Juny, in derzelver orde en zamenhang, met de daartoe behoorende
Bylaagen: en wordt het geëindigd met twee Leevensschetzen. De eerste van
CAGLIOSTRO, getrokken uit het tegen hem uitgewezen Pleitgeding te Rome; de
tweede van den zeer geleerden JOHANN DAVID MICHAëLIS. De groote
Staatsomwenteling in het Poolsche Ryk, in het Historisch Schouwtooneel zeer
naauwkeurig beschreeven, gaat vergezeld van eene Asbeelding des
Gedenkpennings, door den Medailleur J.G. HOLZHEY te Amsterdam, deswegen
vervaardigd, en een keurig Portrait van CAGLIOSTRO, wiens Leevensschets de
lotgevallen vermeldt van dien bedriegenden Dweeper, die, naa meest alle Landen
van Europa doorgereisd, en de vreemdste zo wel als aanstootlykste rollen gespeeld
te hebben, thans op het Kasteel St. Angelo gevangen zit.
Wy neemen, verkort, daaruit over, 't geen behoort tot zyn Egyptisch stelzel van
Vrymetzelaary, naar zyn voorgeeven, van alle godloosheid, tovery en bygeloof,
gezuiverd. Eene Vrymetzelaary, door hem in zo veele Landen der Wereld verspreid,
welke zyn Naam op eene zo zeldzaame wyze berugt maakte, dan waarby hy alleen
ten oogmerk hadt, om langs dien weg een ryke bron van inkomsten voor zichzelven
te openen.
‘CAGLIOSTRO beloofde zyne Aanhangers, om hen, door middel eener
Natuurkundige en Zedenlyke wedergeboorte, tot volmaaktheid te voeren, hun de
eerste Stof of den Steen der Wyzen, beneffens de Accacia te ontdekken, welke in
de menschen de kragten der sterkste jeugd verzekerde en hen onsterflyk maakte,
en eindelyk, om hen
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een vyfhoek te verschassen, waar door de Mensch zyn eerste Onschuld, welke hy
door de Zonde verlooren hadt, weder erlangde. - Hy gaf voor, dat de Egyptische
Vrymetzelaary van HENOCH en ELIAS afkomstig was, zich sedert in verscheide oorden
der Waereld verspreid, doch door het verloop der tyden, veel van derzelver
zuiverheid, en haaren eersten luister, verlooren hadt, dien echter de groote COFTON
de voorgewende naam van den Hooge-Priester in Egypten, haar eindelyk hadt te
rug gegeeven. - CAGLIOSTRO maakte geene zwaarigheid, om door dien COFTON
zichzelven te verstaan, en hem met den eeuwigen GOD gelyk te stellen; terwyl men
hem met een plegtige aanbidding verwaardigde, en hem de magt toeschreef, van
Engelen te kunnen gebieden.
Van dit Egyptisch Genootschap werd geenerleie Godsdienstige Gezindheid
uitgeslooten, wanneer zy slechts het bestaan van GOD en de onsterflykheid der Ziele
erkenden, en Leden van de gewoone Orden der Vrymetzelaaren waren; terwyl de
Mannen, den trap van Meester bereikt hebbende, den naam van eenen der oude
Propheeten, en de Vrouwen dien van eene der Sybillen aannamen, en beiden eenen
eed van strikte geheimhouding aflegden; waarby zy zich tevens, onder anderen, tot
eene blinde gehoorzaamheid aan hunne Oversten verbonden.’
De verheffing tot de drie onderscheiden classen deezes Genootschaps geschiedde
op eene zo zonderlinge als snoode wyze, die hier in 't breede beschreeven wordt,
en alleen kan overtroffen worden in vreemd- en bedrieglykheid, door de bewerking
van de Natuurlyke en Zedelyke wedergeboorte, desgelyks in derzelver kleuren
afgemaald.
Met dit Leerstelzel, een deerlyk mengzel van Bygeloof, Dweepery en volstrekt
Bedrog, doorreisde hy Europa, en vondt ingang by de Vrymetzelaaren. Ten aanziene
van ons Land vinden wy het volgende vermeld, 't geen wy in 't geheel plaatzen, om
dat het onzes inziens een nader onderzoek verdient. ‘Naa dat CAGLIOSTRO een nieuw
Egyptisch stelzel, naar het Handschrift van GEORGE COFTON gevormd had, verliet
hy London, en reisde na den Haag, waar hem de Vrymetzelaars in hunne
Vergaderplaats van de gestrenge Order bragten, en hem onder het zogenoemde
staalen gewelfzel ontvingen; dat is: hy moest door 2 ryen Vrymetzelaars gaan, die
hunne degens kruislings boven zyn hoofd hielden. Zy verleenden hem, als
Hoogwaardige en Opperhoofd, het Voorzitterschap, en hy
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nam hier de verrigtingen waar van eenen Visitator, die een onbepaalde magt bezat.
Ook hieldt hy hier eene Redenvoering over zyn Egyptisch Stelzel, en maakte
daardoor op veelen zulk een diepen indruk, dat zy hem verzogten, om aldaar een
Loge voor Vrouwen op te regten. Dit geschiedde ook, en veelen lieten zich tot Leden
aanneemen, terwyl zyne Vrouw den post van Grootmeesteres bekleedde, en hy
zich, vervolgends, naa dat hy een Hollander voor 4 of 500 Guldens hadt opgeligt,
naar Venetien begaf, waar hy met verscheide Vrymetzelaars bekend werd.’
Met één woord, men kan niet nalaaten, deeze Leevensbyzonderheden leezende,
zich te verwonderen, en tevens te bedroeven, over de veelvuldige en verregaande
Onkunde en Ligtgeloovigheid in eene Eeuw, voor verlicht bekend. In alle Landen
trof hy greetige omhelzers zyner bedriegeryen aan, die hunne dwaasheid veelal
duur betaalden.
Hoe zeer steekt by deezen, alzins veragtlyken, CAGLIOSTRO af, de agtenswaardige
MICHAëLIS, wiens uitvoerig Leevensberigt gepaard gaat met een naauwkeurige Lyst
zyner Werken. Wy zullen 'er alleen uit afschryven, 't weinige, 't geen omtrent zyn
Character vermeld wordt. ‘Als burger, Echtgenoot, Vader en Vriend, heeft hy, altyd,
eene algemeene agting verworven, schoon sommigen, in zyn Character, eene
overhelling tot gierigheid hebben gemeend te vinden; met welk recht zulks zy, kunnen
wy niet beslissen. In zyne vroege jaaren, leefde hy, bykans alleen op zyne
Studeerkamer. In laater dagen woonde hy veele Gezelschappen by. Byzonderlyk
was het Paardryden zyne meestgeliefde uitspanning. In de laatste jaaren zynes
leevens, bevlytigde hy zich met het in orde brengen zyner handschriften, ten einde
die naa zyn dood te doen drukken: en, ondanks de dikwerf herhaalde pynlyke
aanvallen van Jicht, was hy onvermoeid bezig met zyne Studie in het 74ste jaar van
zyn leeven, wanneer hy, na de Universiteit te Goettingen, geduurende den tydkring
van 46 jaaren, met veel loss gediend, en haar tot het toppunt van roem, zo binnen
als buiten 's lands, te hebben verheeven, op den tweeëntwintigsten van Oogstmaand
deezes Jaars (1791) het tydlyke met het eeuwige verwisselde.’
Te hoopen en te wenschen is het, dat de Schryver en Uitgeever deezes
Historischen Schouwtooneels, in den rui-
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men aftrek van dit keurig uitgevoerd Werk, aanmoedigings genoeg zullen vinden
om het voort te zetten. Het steekt te zeer boven andere van eenigzins gelyken aart
uit, om door vergelyking de meerderheid aan te toonen.

Beschouwing der Maatschappy en Zeden, in Poolen, Rusland,
Zweeden, Deenemarken, enz. Doorvlogten met Voorvallen, eenige
uitsteekende Characters betreffende. Door William Cone,
A.M.F.R.S. Lid van 's Konings Collegie te Cambridge, Kapellaan
des Hertogs van Martborouch, Medelid van de Koninglyke
Oeconomische Societeit te Petersburg, als mede van de
Koninglyke Academie te Koppenhagen. VIIIste Deel. Te Amsterdam
by J. Yntema, 1791, 165 bl. in gr. 8vo.
Bevreemding moet zeker de Bezitters der Zeven Deeltjes van COXE, Beschouwing
der Maatschappy en Zeden in eenige Noordsche Ryken, bevangen, als zy een
Achtste Deeltje onder de oogen krygen, en de gedagten, van een reeds afgeloopen
Werk te hebben, moeten laaten vaaren. De Vertaaler meende ook zyn taak, ten
dien aanziene, afgewerkt te hebben, en was die webbe, in de daad, volweeven. De
billyke verwondering zyner Leezeren, dat hy, als 't ware, eene nieuwe webbe van
dezelfde scheering en inslag opgezet hebbe, en hun verlangen, om de reden van
dit bedryf te verneemen, tragt hy te voldoen, op eene wyze, die hem weinig woorden,
en hun weinig tyds, zal kosten. Wy zullen, des voldaan, zyn verslag opgeeven.
‘Men weete dan, schryft hy, in zyn Voorberigt, dat de Heer COXE, andermaal,
diezelfde Noordsche Gewesten bezogt, en met het eigenste opmerkend oog van
Staatsman, Menschkenner, en Liefhebber van fraaije Weetenschappen en Konsten,
doorreisd heeft; en op die tweede Reis ook Jutland, Noorwegen, Lyfland, Courland
en Pruissen aandeedt. - Het kon niet missen, of, in het tydsverloop tusschen de
Jaaren MDCCLXXVIII en MDCCLXXXIV, was, in de reeds doorgetrokkene Ryken,
vry veel veranderings voorgevallen; over niet weinige onderwerpen van
aangelegenheid hadt hy geene hem geheel voldoende Berigten, ter eerste
gelegenheid, kunnen opzamelen, die hem nu in handen kwamen; en vondt hy ook
nu en dan misstellingen te verbeteren. Dit, gevoegd
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by het nieuwe in de Gewesten, nu eerst bezogt, bewoog hem een Derde Deel aan
de twee voorgaande zyner Reize toe te voegen. En dit haalde ons over, om 't zelve
onzen Nederlandschen Leezeren mede te deelen. - Onze eenigzins vreemde
handelwyze met de Reize van den Heer COXE, om ze tot een Wedergade te maaken,
van de by den Landzaat greetig ontvangene Beschouwing der Maatschappy en
Zeden, in Frankryk, Zwitzerland, Duitschland en Italie, door den Heer J. MOORE, in
de Jaaren MDCCLXXX en MDCCLXXXII uitgegeeven, en waarvan een Tweede
Druk op de Pers is, hebben wy verdeedigd in ons noodig Voorberigt, voor het Eerste
Deeltje van COXE geplaatst, werwaards wy thans den Leezer kunnen en moeten
verwyzen; naardemaal wy, in het zamenstellen deezes Vervolgs, dezelfde vryheid
gebruikt, en den eigensten voet gehouden, hebben: alleen met dit verschil, dat onze
uitlaatingen minder zyn, en voornaamlyk breede Lysten betreffen, waarvan wy de
Hoofdzaaken hebben opgegeeven; ook vonden wy geene noodzaake, om de
Leevensberigten, in COXE's Derde Deel voorkomende, af te zonderen: deeze waren
thans veel minder, korter en meest onmiddelyk verbonden met het Reisverhaal des
Schryvers.’
Wy mogen 'er byvoegen, in het doorleezen, ontdekt te hebben, dat de Heer COXE
dit Derde Deel, in den Jaare MDCCXC uitgeevende, ook, by gelegenheid, laatere
voorvallen in de doorreisde Ryken, welke eene byzondere opmerking verdienden,
en tot opheldering strekten, heeft gebruikt, als, by voorbeeld, in den Tienden Brief,
handelende over de uitgestrektheid der Magt des Konings van Zweeden, waar de
Schryver het gebeurde op den Ryksdags in MDCCLXXXVI, ten opzigte van nieuwe
Reglementen en de uitbreiding des Koninglyken Gezags, vermeldt.
Geen twyfel lydt het, of dit Vervolg zal den Leezer welkom weezen: dewyl hy
daarin, omtrent niet weinige Stukken, een keuriger berigt ontvangt, dan de Heer
COXE in zyne eerste Reize kon opdoen. Ten byzonderen blyke daarvan kan dienen,
't geen hy met zo veel naauwkeurigheids opgeeft, wegens de Inkomsten en Uitgaven
des Zweedschen Ryks; en de Bank van Stokholm in den XI Brief.
Het tegenwoordig Deeltje loopt over Deenemarken en Zweeden, en behelst een
algemeene beschryving van Noorwegen: welk Ryk, in het volgende, byzonderder
zal beschouwd worden. - De Leevensbeschryving, uitvoerigst in dit Deeltje
voorkomende, en dubbel der leezinge
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waardig, is dié van den grooten Starrekundigen TYCHO BRAHé.
Mis zouden wy niet kunnen tasten, waar wy het Werkje open sloegen, om 'er
eene smaakelyke Proeve onzen Leezeren uit op te disschen; dan de een zou gewis
smaaklyker weezen, dan de andere. Om iets te neemen, 't geen wy denken, dat
algemeen zal voldoen, bepaalen wy onze keuze tot het verslag, 't welk COXE geeft
van de verandering in het bestuur des Deenschen Ryks te wege gebragt door den
Kroonprins, in den vroegen leeftyd van zestien jaaren; eene onderneeming, waarin
deeze eene bewonderenswaardige standvastigheid, geheimhouding en
gemaatigdheid, betoonde.
Naa een verslag, hoe, zints de Gevangenneeming en Ballingschap van Koningin
MATHILDA, de geheele magt des Ryksbestuurs huisvestte in de Koninginne Moeder,
op welke de overleeden Koning van Pruissen een bykans onwederstaanlyken invloed
hadt, en hoe men alles derwyze beschikte, dat de Koning, ter Regeeringe
onbekwaam, en zonder gezag, alles tekende wat men hem voorlag, vervolgt de
Heer COXE. - ‘Niets kon deezen staat van zaaken veranderen, dan de toelaating
van den Prins in den geheimen Raad; en, vermids hy, volgens de Deensche Wetten,
geen gezwooren Lid van dien Raad kon weezen, of hy moest Lid der Kerke zyn en
het Sacrament ontvangen hebben, en dewyl hy, ten deezen einde, een openbaar
onderzoek moest ondergaan, wist de regeerende Party het zo te besteeken, dat
men die plegtigheid uitstelde, onder voorwendzel, dat de Prins niet genoegzaam
onderlegd was in de Gronden van den Godsdienst. Men liet, met voordagt, gerugten
loopen, en ze werden greetig gelooft, door allen wier belang het medebragt, daar
aan geloof te slaan, dat de Prins slechts zeer middelmaatige verstandsvermogens
bezat. - Schoon het gebruik medebragt, dat de Kroon-Prins van Deenemarken, op
zyn dertiende jaar, Lid der Kerke wierd, en Zitting in den Geheimenraad name,
vertraagde men zulks gestadig, lang naa dat de Prins die jaaren bereikt hadt, in het
begrip, dat hy buiten staat zou weezen om het openbaar Onderzoek door te staan.
Doch toen de Prins bykans in zyn zestiende jaar trad, durfden zy het niet waagen,
zyn Ledemaatschap langer te verwylen. Wanneer dit noodlottig uur naderde, nam
men alle voorzorge, die voorzigtigheid en list kon inboezemen, om den Prins te
winnen, en de
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Magt in die handen te laaten, waarin dezelve zo langen tyd berust hadt. Ten dien
einde werd zyn Gouverneur, de Generaal EIKSTED, die niet bemind was by zyn
Kweekeling, afgezet, en SPOREN, zyn Leermeester, zyn veronderstelde Gunsteling,
tot Secretaris van het Kabinet aangesteld. Men benoemde een nieuwen Geheimen
Raad, bykans geheel bestaande uit Lieden, die op den wenk der Koninginne Moeder
(*)
vloogen, en waarin de Heer GULDBERG het meest te zeggen hadt.
Alles scheen voor haar te zullen bukken, wanneer de Kroon-Prins eene
Omwenteling in het Ryksbestuur van Denemarken te wege bragt, zo zonderling als
onverwagt. - Op den vierden van Grasmaand des Jaars MDCCLXXXIV, werd de
Kroon-Prins, in de Koninglyke Kapél te Koppenhagen, in de tegenwoordigheid des
Konings en van het Hof, tot Lid der Kerke aangenomen. Volgens het gebruik der
Luthersche Kerke, onderging hy vooraf een Geloofsonderzoek van 's Konings
Kapelaan. Dit duurde meer dan een uur, en de Prins, gelyk ik gehoord heb van
verscheide Persoonen, die 'er zich tegenwoordig bevonden, antwoordde op eene
zeer gepaste wyze; door de vaardigheid en duidelykheid zyner antwoorden,
genoegzaam toonende, dat de uitgestrooide gerugten van zyne onbekwaamheid,
zo kwaadaartig, als ongegrond, waren. Hy sprak met een sterke, klaare en manlyke,
stem, met eene deftigheid en voeglykheid, die alle de aanweezenden verbaasde;
en, toen hy den Eed deedt, by welken hy zwoer zich aan de vastgestelde Kerk te
zullen houden, deedt hy zulks op eene zo treffende wyze, dat het de traanen uit de
oogen trok, van veelen der Toehoorderen.
By eene volgende gelegenheid, het Sacrament ontvangen hebbende, werd hy in
den Geheimen Raad toegelaaten, en lag den veertienden van Grasmaand, den
daar by behoorenden Eed af. Omtrent vyf uuren 's namiddags, vergaderden de
Prins en de andere Leden van den nieuwen Geheimen Raad, voor de eerste keer,
in 's Konings tegenwoordigheid. De Heer STEMAN, Opper-Thesaurier, wilde

(*)

Deeze Heer GULDBERG was, gelyk COXE voorheen optekent, eertyds Hoogleeraar op de Hooge
Schoole van Soroe, en Leermeester van Prins FREDERIK; en de Man op wien de Koninginne
Moeder vertrouwde; en, als byzondere Secretaris van den Koning, was hy de heimlyke
Staatsdienaar.
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voortgaan met de gewoone zaaken van den dag te verhandelen; de Kroon-Prins
wederhieldt hem, en zich tot den Koning wendende, bedankte hy deezen voor de
Opvoeding, hem verleend; 'er byvoegende, dat hy, nu geroepen zynde tot een post,
waar van hy verantwoording moest doen, en zyne Majesteit met zynen besten raad
dienen. Hier op verklaarde hy zich, met veel ernst, tegen veele misbruiken in de
laatste bestuuring der Rykszaaken, byzonder tegen de ongeregelde wyze, waar op
men Kabinets-bevelen uitvaardigde, zonder de onderscheide Kamers des
Ryksbestuurs te kennen. - Hy voer voort met de betuiging, dat hy, bewust van zyn
eigen gebrek aan ervaarenisse, zyne Majesteit geen raad kon geeven, strekkende
tot roem van de Kroon, en voordeel des Volks, of de Geheime Raad moest bestaan
uit Persoonen, die zyn vertrouwen en het vertrouwen des Volks bezaten; dat, in het
tegenwoordige geval, noch hy, noch het Volk, eenig vertrouwen kon stellen in de
thans zittende Leden; waarom hy den Koning verzocht, den tegenwoordigen
(*)
Geheimen Raad te bedanken, en in plaats te stellen den Graaf BERNSDORF , en
zodanige andere Personen, als hy de vryheid nam aan te pryzen. - Hy hoopte en
vertrouwde ook, dat zyne Majesteit een bevel zou geeven, dat geen Besluit van
kragt zou weezen, dan 't geen door den Koning getekend, en mede door hem, den
Kroon-Prins, onderschreven was. - Deeze woorden, die hy met grooten ernst en
bedaardheid sprak, geuit hebbende, lag hy de Benoeming van eenen nieuwen
Geheimen Raad voor zyne Majesteit neder, hem verzoekende dezelve te tekenen.
Alle de Leden, (uitgenomen de Baron SCHACH RATHLOW, die alleen het oogmerk
van den Kroon-Prins wist,) stonden dermaate verbaasd, dat zy geene tegenkanting,
hoe genaamd, wisten te doen. Doch, toen de Koning bevreesd scheen, en te
aarselen, rees een der Leden op en zeide, “Myn Heer! Zyne Majesteit kan zodanige
Papieren niet tekenen, zonder zich eerst daar op wel te beraaden,” - en tragtte
tevens het Papier uit 's Prinsen hand te neemen. Deeze antwoordde met eenige
drift,

(*)

Deeze Graaf was, door de voorheen regeerende Party, gelyk COXE in 't breede berigt, afgezet,
en na Duitschland vertrokken; terwyl diens afzetting de handen geheel ruim gaf aan de
Pruissische Party, die de Koninginne Moeder bestuurde.
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doch teffens zyne deftigheid bewaarende: “Myn Heer! het is uwe zaak niet, zyne
Majesteit in die gevallen te raaden; maar de myne, die de vermoedlyke Erfgenaam
ben, en verantwoordlyk voor myn gedrag aan de Natie!” - Het Papier daarop den
Koning weder aanreikende, tekende Zyne Majesteit 't zelve terstond. De Papieren
werden door een vertrouwden Boode na de Kanselary gebragt, en daar aangenomen.
De Geheime Raad in deezer voege ontbonden zynde, toen dezelve voor de eerste
reis in 's Konings tegenwoordigheid vergaderde, ging de Kroon-Prins die verandering
zelve der Koninginne Moeder bekend maaken, met alle betuigingen van gepaste
hoogagting.
In het gedrag van den jongen Prins, geduurende de geheele toedragt deezer
zaake, bespeurde men eene bedaardheid en geheimhouding, zeer ongewoon in zo
vroege jaaren. Te onvrede zynde op de Koninginne Moeder, tradt hy eerst in eene
geheime verstandhouding met den Graaf BERNSDORF, toen hy naauwlyks veertien
jaaren bereikt hadt; deeze zette hy bykans twee jaaren voort, nu eens door Brieven,
dan eens door Booden, en ontving van hem onderrigtingen hoe te handelen.
Middelerwyl tradt hy in eene andere verstandhouding met den Heer SCHACH RATHLOW,
die het meeste aandeel hadt in de afzetting van den Graaf BERNSDORF; doch nu
misnoegd was op de Ryksbestuurders, en byzondere voorstellen deedt aan den
Kroon-Prins, zonder iets te weeten van diens handelingen met den Graaf BERNSDORF.
De Kroon-Prins zette deeze dubbele staatstreek voort, onder het bestuur van den
gemelden Graave, op wien hy een onbepaald vertrouwen stelde, zonder dat hy in
eenige verdenking viel by zyn Leermeester SPOREN, of by zyn Gouverneur den
Generaal EIKSTED, zo afgerigt op Hofstreeken: zelfs wist hy de vermoedens van de
Koninginne Moeder in slaap te zussen; want haare Majesteit onderhieldt hem,
omtrent een week vóór die groote gebeurtenis, over het houden van geheime
Briefwisseling buiten haar weeten; waar op hy een ontwykend antwoord gaf, met
zulk eene onbedeesdheid en vaardigheid, dat hy haare vermoedens geheel deedt
wyken.
In deezer voege misleidde een Jongeling, van nog geen zestien jaaren, Mannen
in Hofstreeken oud geworden, door zich geheel vriendlyk te gedraagen, jegens de
Party van de Koninginne Moeder, en te berusten in de benoeming van
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een nieuwen Geheimen Raad, op het oogenblik dat hy ten oogmerk hadt, de Leden
af te zetten.
Het dient om onze verwondering over al dit bedryf te vergrooten, als wy bedenken,
dat het Ontwerp vertrouwd was aan meer dan tien Persoonen, en dat geen één
hunner het minst liet blyken, dat vermoeden kon baaten.
Alle maatregels, die de voorzigtigheid aanraadde, waren, te deezer gewigtige
gelegenheid, genomen. De Generaal HUT, hadt de Lyfwagt doen byeenkomen, om
den Geheimen Raad, indien de Leden tegenkanting betoonden, te dwingen; en de
Gouverneur van de Citadel was gereed, om den Kroon-Prins daar binnen te laaten,
indien de zaaken niet naar zyn wensch uitvielen. Gelukkig deedt de moed en
bekwaamheid van den jongen Prins, en de Volksbelangneeming in zyne zaak, deeze
voorzorgen onnoodig worden.
Met zeer veel zagtheids bejegende de Kroon-Prins alle de Persoonen, door hem
uit het Ryksbestuur geweerd. Aan den Exminister GULDBERG, gaf hy een jaargeld
van 1000 Ponden Sterlings, en stelde hem aan tot Gouverneur van Aarhuus, eene
soort van eerlyke Ballingschap. Hy benoemde STEMAN, tot Gouverneur van
Hadersleben, hem tevens verzekerende, dat hy overtuigd was van de getrouwheid,
met welke hy de post van Opper-Thesaurier hadt waargenomen; 'er byvoegende,
dat hy, indien hy hem niet genoegzaam kon beloonen, ryklyk voor zyne Kinderen
zou zorgen.
De voornaamste Persoonen, die als Vertrouwelingen van den Kroon-Prins hier
eene hoofdrol speelden, en zints de voornaamste Hof- en Staats-bedieningen
bekleedden, waren de Heer SCHACH RATHLOW, de Graaf BERNSDORF, de Graaf
SHIMMELMAN, de Generaal HUT en de Heer BULOW, toen Kamerdienaar, thans
Maarschalk van 's Prinsen Hof.
De eenige Vreemdeling, dien men veronderstelt, dat eenige kennis droeg van
den toeleg, was de Heer ELLIOT, die van Berlyn te Koppenhagen gekomen was, als
Afgezant van 't Britsche Hof. De Koning van Groot-Brittanje was de eerste
Mogendheid, aan wien de Kroon-Prins kennis deedt toekomen van het gelukkig
slaagen zyner onderneeminge.’
Ten slot weete de Leezer, dat, volgens het Berigt des Vertaalers, nog één stukje,
van omtrent gelyke grootte als het tegenwoordige, alles zal behelzen, wat de Heer
COXE aan zyne voorgaande Reize hadt toe te voegen.
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Geschiedkundige Verhandeling over de Heidens, betreffende
hunne herkomst, leevenswyze, gesteldheid, zeden en lotgevallen,
sedert hunne verschyning in Europa, door H.M.G. Grelman, Leeraar
der Wysbegeerte. Volgens den tweeden vermeerderden Druk
overgezet. Te Dordrecht by A. Blussé en Zoon, 1791. In gr. 8vo.
met de Bylaagen, 334 bladz.
Het is, voor den liefhebber der Geschiedenissen, tot heden, een raadzel geweest,
waarom de yverige naarvorsching der Geleerden nimmer iets bepaalds, noch een
geheel, heeft kunnen opmaaken, over de afkomst en den toestand van een Volk,
dat in Europa zo vreemd, en tevens zo algemeen, zo gehaat en tevens zo verspreid,
zo onbeschaafd en tevens zo lang in Europa is, gewoond heeft, als dat volk, het
welk men gewoonlyk HEIDENS noemt. In het algemeen, schynt de onkunde
hieromtrent in het character deezes Volks zelf gelegen te zyn: de vreemde taal en
leevenswyze deezer Natie breiden een duisteren nevel rondom den gewoonen
Geschiedschryver uit, haare arglistigheid, schelmeryen en wispeltuurige wyze van
denken, benamen den naauwkeurigsten en ieverigsten Onderzoeker den moed,
om door deezen nevel heen te dringen, en haare voortduurende onbeschaafdheid
weigerde den onderzoeklievenden Navorscher, den weg te wyzen tot haaren
oirsprong en afkomst.
Eene nadere, en tevens zeer gebrekkige, reden, van onze onweetenheid
hieromtrent, leeren wy uit dit zo doorwrochte werk van den Heer GRELMAN kennen:
namelyk, het verbaazend aantal van Boeken en Geschriften, waarin de bouwstoffen
tot eene beredeneerde Geschiedenis deezer Natie verspreid lagen, en welke te
kennen niet alleen, maar ook te kunnen nazien en beoefenen, voor weinige
Geleerden, zonder den toegang tot de voortreffelyke Boekery der Hooge Schoole
te Göttingen te hebben, mogelyk was.
Wy achten het geheel onnodig, dit Werk, den beminnaaren der edelste
Weetenschap, der Wysgeerige Geschiedkunde, aan te beveelen, nadien het zo
door verscheide uitgaaven als naauwkeurige vertaalingen in Duitschland, Engeland,
Frankryk en de Nederlanden, zig genoegzaam heeft aangepreezen, en schoon het
noch Roman, noch Toneelstuk, is, den lof van byna ieder een heeft weggedraagen;
wy zul-
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len ons, ten bewyze van de voortreffelykheid deezes Werks, vergenoegen, met
eene korte schets van deszelfs inhoud den weetgierigen Leezeren mede te deelen;
waaruit men ligtelyk zal kunnen opmaaken hoe verbaazend groot de vlyt des Heeren
GRELMANS geweest zy, daar hy al het geen in dit Werk voorkomt, uit meer dan
tweehonderd andere en weinig bekende Werken, met eene zeer byzondere
naauwkeurigheid, heeft opgezameld.
De Heidens wierden, waar zy verscheenen, naar hun legplaats, gedaante,
dieveryen of gewaande afkomst en Vaderland, en wel in de Nederlanden Heidens,
naar den Heyden, (volgens de aanmerking van den kundigen Vertaaler) in
Denemarken, Zweeden en in een gedeelte van Duitschland, Tartaaren; in Arabien,
Roovers (charami); in Frankryk, Boheemers; in Hongaryen, Engeland en Spanje,
Pharaonen, Egyptenaars (Gypsies Gitanos); in Polen, Duitschland, Italien, Turkyen,
Persien, Zigenner. (Pers. sia Hindois, zwarte Indiaanen) genoemd. Zy zyn door de
geheele oude Waereld verspreid, maar inzonderheid in Europa, zo als tegenwoordig
noch in den Elsas, Engeland, Rusland, Spanje, Italie, en vooral in Hongaryen,
Moldavien en Turkyen. Een taanig Vel, lang zwart Hair, witte Tanden, evenredigheid,
rapheid en leenigheid der Leden, en eene bestendige gezondheid, zyn de
hoedanigheden hunnes ligchaams. Dikwerf geneeren zy zig met Water en Brood,
maar hunne lekkerny is het aas van gestorven Koeiën, Schaapen en Varkens, in
de Zon gedroogd of in hunne hutten gerookt: zy eeten zonder mes, vork, bord en
tafel: behalven hunnen liefsten drank, Brandewyn, beminnen zy de Tabak, zelf zo,
dat zy aan hunne houte pypen, wanneer zy van vocht doortrokken zyn, met eene
ongelooflyke wellust knabbelen, zo lang 'er een spaantje van overig blyft. Zonder
Hoed, Koussen, Schoenen of Hemd loopen ze met hunne Kleederen, tot dat dezelve
van hun lyf vallen; echter is pronken hunne liefhebbery een rood hunne geliefdste
kleur; men ziet ze dus dikwyls barrevoets, met een gescheurde Broek, en in een
geborduurde Pels, of met goud belegden Rok. Meest altyd zwervende, woonen zy
in Tenten, Spelonken, en onderaardsche Hoolen, waar zy rondom het vuur zitten
praaten, Spys kooken, Tabak rooken en slaapen; want wasschen, verstellen, enz.
doen zy nooit.
In Spanje zyn de Heidens veelal Herbergiers, en daar-
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door veel beschaafder, zo als ook in Hongaryen, waar zy gemakkelyker Wooningen
hebben: zeldzaam werken zy, zo lang hen noch eene oude korst Brood overig blyft:
hun voornaamste Ambacht is smeeden of Slooten maaken, en hunne Neering den
Paardenhandel, waarby zy in bedriegeryen uitmunten. Voorts onderhouden de
Vrouwen en Dochters, de Mannen en Vaders dikwerf door Waarzeggen,
Wonderkuuren, Muziek, Zingen en de onbeschaamdste Danssen; van alle welke
bezigheden zy een goed gebruik, tot hunne liefste Handwerken, het bedelen en
steelen, weeten te maaken.
Met het 14de Jaar trouwen hunne Jongens en Meisjes onder hen, meestal zonder
Priester; want, schoon zy altyd onder hunne Natie blyven, is de Godsdienst hun
onverschillig. Het kraamen en de Opvoeding der Kinderen laaten zy meestal aan
de Natuur over, behalven dat zy hunne Kinderen zeer jong tot zingen en dansen,
mitsgaders bedelen en steelen, aanzetten.
In die Gewesten, waar zy minder of meerder in eene Maatschappy leeven, hebben
zy een Opperhoofd, Woywode by hen genoemd, aan wien zy eene jaarlyksche
belasting betaalen, en welke hunne misdryven met Zweepslagen straft. Geen eige
Godsdienst uit hun Vaderland mede gebragt hebbende; neemen zy gereedelyk die
der Gewesten aan, in welke zy zig bevinden, dezelve weder veranderende, als zy
verder trekken.
Hunne taal is niet ligt te leeren; de Heiden is agterdochtig, en ontkent dikwerf een
eigen taal te hebben, of rabbelt dezelve den Vraager zo schielyk voor, dat hy 'er
niet wys uit worden kan. Lees- en Schryfkunde is by hem een zeldzaam verschynzel.
De Heidens zyn vlug, praat- en snapachtig, maar los in alles, wispeltuurig, en
trouwloos zelfs omtrent hun's gelyken; daarby ondankbaar, bevreesd, maar tevens,
zo als andere bevreesde Menschen, wreed en wraakgierig, hoogmoedig, losbandig
en luy, in den hoogsten graad; om deeze hunne ondeugden hebben alle Staaten
van Europa (uitgezonderd Turkyen, Hongaryen en Rusland) hen verbannen, maar
niet altyd met gewenscht gevolg; om dat zy in Turkyen hunne bestendige
Vergaderplaats houden: De Koning van Spanje en Maria Theresia hebben daarom
getracht dit Volk voor den Staat en de Deugd te winnen, doch met weinig vrugt.
Dit Volk nu is, in den Jaare 1417, in Duitschland, en waar-
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schynlyk, om dat het zeer schielyk rond zwerft, ook emtrent dien tyd voor het eerst
in Europa verscheenen, zig uitgeevende, en ook vry algemeen gehouden wordende,
voor Egyptenaaren, die, als Pelgrims, Bedevaarten doen moesten: dit verleende
hen den naam van Heiligen, en Vrybrieven van zeer veele Vorsten, tot dat hunne
openbaare Plunderingen hen, gelyk vooraf gezegd is, als schuim van Volk verbannen
deeden.
Men heeft verscheidene gissingen omtrent hunne waare afkomst gemaakt; eenige
b.v. hielden ze voor Duitssche Jooden, andere voor Fakirs, Hunnen, Cainiten, die,
wegens den vloek hunnes Stamvaders, doolende en zwervende moesten zyn; echter
de meesten voor Egyptenaaren. De Heer GRELMAN bewyst hier volkomen, dat hun
Vaderland Hindostan is, en zy zelf Suders, dat is van de laagste en meest verachte
Klasse der Indiaanen, die door de veroveringen en verwoestingen van Timur Beg
in Hindostan, in het begin der vyftiende Eeuw, uit hun Vaderland vluchten moesten:
dit bewys staaft onze Geleerde, door hunne leevenswyze met die der tegenwoordige
Suders te vergelyken, en uit de gelykheid hunner taal met de Hindostannische, tot
welk laatste stuk de uitgebreide taalkunde van den beroemden Buttner, te Göttingen,
hem de voornaamste hulpmiddelen verleend heeft; als Bylaagen volgen hier agter
nog eenige oorsprongelyke Engelsche en Latynsche Stukken, als Vrybrieven, enz.
Dit Werk is gelukkig in handen van een zeer kundigen Vertaaler gevallen, welke
hetzelve daarenboven met eenige weinige, maar zeer goede, Aantekeningen verrykt
heeft, en die tevens de naauwkeurigheid van den Heer G. in zyne naspooringen
der Heidens in de Nederlanden, volgens zyne eigen navorschingen, volgt: de
Vertaaling zelve is zeer vloeiende en naauwkeurig; echter hebben wy twee
Germanismen gevonden, als op bladz. 80. Paardetuischery (Roskammery), en op
bladz. 113, het zuivere paar, het welk moet zyn het schoone paar (ironice). Deeze
Aanmerkingen dienen echter minder om te berispen, dan wel om aan te toonen,
dat deeze Vertaaling weinige gebreken heest; en niet vergeleken moet worden met
het groot aantal van slordige en gebrekkige Vertaalingen, waarmede onze Gewesten
daaglyks worden overstroomd, en welke meer het werktuiglyke haarer Overzetters,
dan de wezentlyke denkbeelden der oorsprongelyke Schryveren, aan den dag
leggen.
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Memorien, raakende twee interessante crimineele Quaestien, de
eene, over het stellen van de cautio judicio sisti, & pro expensis
litis, door een Geaccuseerden: en de andere over de verpligting
van Erfgenaamen tot het aanneemen der Arrementen van een
crimineel Proces, nopens het point der Kosten, enz. met de
Sententien, daarin geweezen: uitgegeeven door Mr. Joannes van
der Linden, Advocaat voor de respective Hoven van Justitie in
Holland. Te Utrecht by B. Wild en J. Altheer, 1791, gr. 8vo., 102
bladz.
In het beruchte Proces, door den Procureur-Generaal van Braband, jegens Mr. JAN
HUYBERT VAN SLYPE gevoerd, zyn de geschillen, welke de onderwerpen deezer
Memorien uitmaaken, over en weder gepleit; en de Uitgeever schynt dezelve in
deezen Bundel den Rechtsgeleerden mede te deelen, zo als zy door hem en den
Heer HEENEMAN, mede Advocaat in 's Hage, den Edelen Raade en Leenhove van
Braband, mondeling zyn voorgedraagen.
De twee eerste Memorien betreffen de zo gewichtige vraag: of een publieke
Beschuldiger bevoegd zy tot het vraagen, en den Verweerder in cas crimineel
verplicht tot het stellen van cautie, om zig, op de eerste requisitie van den
Beschuldiger, ter Rolle te sisteeren, ten einde definitive Sententie te hooren, als
mede voor de voldoening van de Kosten, in welke zodanigen Verweerder mocht
worden gecondemneerd? Deeze vraag wordt in deeze beide Memorien
ontkennenderwyze beantwoord; en de verdedigers van den Verweerder verdienen
den rechtmaatigen lof, dat zy, met alle naauwkeurigheid, en naar den aart der zaake,
op vry goede gronden, dit hun gevoelen hebben betoogd - schoon de uitslag, blykens
de agter deeze Memorien gevoegde Sententie, hier aan niet volkomen hebben
moge beantwoorden; als zynde de Verweerder by dezelve in het stellen van cautie
ter som van zesduizend Guldens, met compensatie van Kosten, gecondemneerd.
De twee volgende Memorien, welke het overige gedeelte van deezen Bundel
uitmaaken, bevatten in zig een Rechtsgeleerd onderzoek: of Erfgenaamen van een
crimineel beschuldigden gehouden zyn, om, voor zo verre de Kosten van den
Processe betrest, de Arrementen aan te neemen? Ontkeenender wyze wordt ook
hier deeze vraag, met gely-
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ke naauwkeurigheid als de voorige beantwoord, en met gepaste aanhaalingen, zo
uit het Roomsche Recht als uit de beste Criminalisten, bevestigd. - En welk gevoelen
door het daar op gevolgde Vonnis is bekrachtigd.
Hoe zeer wy niet kunnen ontkennen, dat de uitgaave deezer Memorien eene
gewichtige bydraage tot de crimineele practyk is, moeten wy echter aanmerken, dat
wy wel gewenscht hadden dat de kundige Uitgeever had kunnen goedvinden, om
deeze belangryke onderwerpen, in afzonderlyke Stukken, opzettelyk, te behandelen
en uit te geeven: terwyl de aart van gewoone Pleit-Memorien niet toelaat zo uitvoerig
en duidelyk te zyn, als wel in onderwerpen van deezen aart gevorderd wordt; en
het is om deeze reden alleen, dat wy vreezen, dat deeze Memorien weinige Leezers
zullen vinden.

Redevoering over de Beoefening der oude Schryvers als een bron
van wezenlyk genoegen, in 't Latyn uitgesprooken, door den Heer
Willem Kist, by de aanvaarding van het Hoogleeraarschap in de
Welspreekenheid en Geschiedenissen te Middelburg. Te Middelb.
by W.A. Keel, en te Dordrecht by J. Krap. 75 bl. in gr. 8vo.
Niet alleen het zonderling Genoegen, waarmede de Heer J.H. VAN DER PALM
opgemelde Redenvoering hoorde uitspreeken, en de Vriendschap, welke hem aan
den Opsteller verbindt, bewoogen hem, om die, verduischt, den Nederlander aan
te bieden; maar hy dagt ook door die Vertaaling eenige nuttigheid aan zyne
Landgenooten te kunnen toebrengen: waarom hy het ook niet by het overzetten,
zo gelukkig volbragt, gelaaten; maar eene Voorreden, niet min leezenswaardig dan
de Redenvoering zelve, daarvoor geplaatst heeft, om het gebruik der oude
Schryveren en de beoefening derzelven ten sterksten aan te pryzen. Wy herinneren
ons, by het leezen der Redenvoeringe en der Voorreden, die één oogmerk hebben,
deeze stoffe meer beredeneerd en behandeld gevonden te hebben in de Wysgeerige
Oordeel- en Zedekundige Verhandelingen, door J. BEATTIE, voor weinig jaaren
uitgekomen; welke wy te deezer gelegenheid herhaalen en onzen Leezeren
aanpryzen; de Verhandeling is getyteld: Over de Nuttigheid eener Taalgeleerde
Opvoeding.
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Eerste en tweede Catern uit myn Zakboek, of Aantekeningen van
een Burger aan de Grenzen van Holland. Te Rotterdam by N.
Cornel. In gr. 8vo. 40 bladz.
Hoe nuttig en noodzaaklyk, het maaken en verzamelen van Aantekeningen, ten
byzonderen gebruike, ook zyn moge, gelooven wy echter, dat zeer zelden zodanige
Aantekeningen die waarde voor het publiek hebben, dat zy den openbaaren druk
verdienen: vooral niet, wanneer dezelve zyn getrokken uit Schriften, welke of geheel
nieuw, of in ieders handen, zyn, veel minder, wanneer zy, zonder eenige orde en
schikking, zo maar, naar de grilligheid van den Verzamelaar, zyn ter neder gesteld.
Wy meenen deeze aanmerking, op de voor ons liggende Aantekeningen vryelyk
te mogen toepassen: althans, wy kunnen niet begrypen, welk een verband de
volgende opschriften, in deeze Caternen voorkomende, als Frankryk, de
Slaavenhandel, Noord-Amerika, de Vereenigde Nederlanden, Engeland, Ierland,
Oostenryk, en de Levensbeschryving van CAGLIOSTRO, met elkanderen hebben:
veel minder, hoe deeze groote onderwerpen, in een bestek van weinig meer dan
honderd bladzyden, kunnen worden omvat.
De Leezer, welke eenig denkbeeld van des Verzamelaars orde en schikking, en
van het gewicht zyner Aantekeningen, tracht te verkrygen, wyzen wy na den eersten
Catern; de afdeeling, ten opschrift hebbende, de Vereenigde Nederlanden; na dat
de Verzamelaar eenige vluchtige trekken, nopens de oudheid en ligging van ons
Vaderland, uit den kundigen ENGELBERTS opgezameld, heeft ter nedergesteld, en
de Geschiedenis der Haringvischery heeft verhaald, gaat hy, ten besluite deezer
Asdeeling, eensklaps over, om de Wedden van de gewoone en buitengewoone
Ambassadeurs van deezen Staat op te geeven: en eindigt alzo, in een bestek van
naauwlyks drie bladzyden, deeze zo sobere aantekeningen, met betrekking tot zyn
eigen Vaderland: of de Verzamelaar hier mede aan zyne beloften, in het Voorbericht
van den eersten Catern gedaan, dat hy zig in het byzonder zoude toeleggen, op al
het geen de welvaart en den bloei van zyn lieve Vaderland kon bevorderen, voldaan
heeft, laaten wy hem zelve ter beslissinge over.
In het Voorbericht van den tweeden Catern, zegt de Verzamelaar, dat zyne eerste
Catern niet gerekend kan worden onder de afgedrukte Schriften, welke op de Zolders
der Boekverkoopers bewaard, of tot misdruk geteld worden.
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Het Hoogste Goed. Leerdicht in vier Zangen. Te Amsterdam by
P.J. Uijlenbroek, 1791. In gr. 8vo. 74 bl.
Eigenlyk bestaat dit Leerdicht (zo als de Dichter, bladz. 56, zelve zegt) in eene trits
van gulden Zederegelen. De kentekenen van het Hoogste Goed, de grondslag van
den eersten Zang, zyn uit J.F. BUDDEUS Dadelyke Wysbegeerte overgenomen; en
de derde Zang heeft veele gedachten uit MICHAELIS Leerstellige Godgeleerdheid;
welk een en ander in het Voorbericht gemeld wordt. In welk Voorbericht men tevens
eenige gepaste aanmerkingen aantreft, op zeker Stukje: de eer van Faustina
verdeedigd; uit het Hoogduitsch vertaald, en geplaatst in het Algemeen Magazyn
van Weetenschap, Kunst en Smaak, III Deel, bladz. 495, en volgende. De Dichter
verkoos die Keizerin liever zoo te laaten als KAPITOLINUS haar heeft afgeschilderd,
namenlyk als eene Hoere. En als zodanig komt zy dan ook in den Tweeden Zang
voor. Over 't geheel toont de Dichter veel beleezenheid en oordeel; doch wat weinig
poëtisch vernust. Wy staan gaerne toe, dat het Leerdicht, van alle Dichtsoorten, het
naast by 't prosa mag komen, en het vuur van den hoogeren Liertoon niet behoest
te bezitten; doch wy gelooven tevens, dat men nimmer in een Dichtstuk het territoir
der Dichtkunste moet verlaaten: zo dat de Poëzy nog minder cieraad dan het proza
zoude hebben. Met dat alles zyn in dit Leerdicht eenige zeer sterke en sloute Verzen
te vinden, als by voorb. bladz. 22.
't Is alles valsche roem, ten zy men roemen kan,
Een eerlyk mensch te zyn en edelmoedig man.

En bladz. 33.
Ik min hem niet, den man, wiens kunde wyder gaat;
Wiens goudschaal alles weegt op de azen naar der leering:
Juist zoo veel droefheids is 't gehalte der bekeering.
Hy, stigtelyk verwaand en godgeleerd versuft,
(Een teeken van niets meer dan vrageboekvernuft.)
Ontzegt u ware smart aan uwe hartewonden,
‘Want uwe’ vonnist hy, ‘zyn niet als myne gronden.’

Doch 'er zyn te veel anderen die daar by afsteeken, of 'er herömkriöelen, (zo als de
Dichter dit woord bezigt, bladz. 37) om het een schoon Leerdicht te mogen heeten.
Het onderwerp mag ten hoogsten goed geheeten worden; de behandeling 'er van
is gebrekkig.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Het vierde en vyfde Boek van Moses, [gemeenlyk] Numeri en
Deuteronomium. Naar het Hebreeuwsch. Door Y. van Hamelsveld.
Te Amsterdam by M. de Bruyn, 1791. In gr. octavo.
Met de afgifte van dit vierde en vyfde Boek van MOSES, voltrekt de Heer van
Hamelsveld het eerste Deel van dezen zynen arbeid aen de Schriften van 't Oude
Testament, behelzende: de Schriften van Moses, en geeft in zyn Voorbericht te
kennen, dat hy, onder de Godlyke hulp, zynen arbeid verder hoopende voort te
zetten, staet maekt het overige in nog drie Deelen te zullen kunnen leveren: ‘zullende
het tweede Deel de Historische, het derde de Psalmen en overige Zedekundige
boeken, en het vierde of laatste Deel de Propheeten behelzen.’ Zyn Ed. heeft het
raedzaem geoordeeld, dit te melden, ten einde voor te komen, de vrees, dat dit
Werk te uitgestrekt en kostbaer zou worden, 't welk zommigen zou kunnen
wederhouden van het zich eigen te maken. - Tot ene nieuwe proeve van deszelfs
aenpryzende uitvoering, zullen wy den Lezer thans mededeelen 's Mans overzetting
van Deut. XVII: 14-20, en zyne korte aenmerkingen, over het aldaer gedane voorstel,
betreffende de plichten van een Koning, indien men eens een Koning wilde
aenstellen.
14. ‘Wanneer gij in het land komt, dat JEHOVA, uw God, u geeft, en het zelve in
bezit genomen hebbende, nu gerust bewoont, en dan een voornemen opvat,
om eenen Koning u over aan te stellen, gelyk
15. de Volken, die rondom u zijn, dan zult gij niemand anders tot uwen Koning
aanstellen, dan dien JEHOVA, uw God, u verkiezen zal. - Iemand uit uwe
broederen zult gij, in dat geval, tot Koning aanstellen. Eenen uitlander, die uw
broeder niet is, moogt
16. gij nooit over u stellen. - Doch, [deze Koning] zal nooit een bovenmatig getal
van Paarden houden, noch ook, om veele Paarden te hebben, het Volk
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17.
18.
19.

20.

weder na Egypte voeren, dewijl JEHOVA ulieden belast heeft, dat gij, langs dien
weg, nooit zoudt
wederkeeren. - Hij zal niet veele Vrouwen hebben, op dat zijn hart niet [van
God] afwyke; hy zal ook niet veel zilver en goud verzamelen. Wanneer hij den Koninglijken troon zal beklommen hebben, zal hij een afschrift
van deze Wet voor zich nemen, naar het oorspronglyk, dat bij de Priesteren
uit den stam van Levi is. Dit zal hij gestadig bij zich hebben, en 'er, zoo lang
hy leeft, geduurig in lezen, op dat hy JEHOVA, zijnen God, leere eerbiedigen,
en alle de geboden dezer Wet, benevens alle
deze inzettingen, waarneme en volbrenge; zoo dat hij zich niet, hoogmoedig,
boven zijne broederen verheffe, noch van de geboden, rechts of links, afwijke,
op dat hij zijn rijk voor zich en zijne Nakomelingen, onder Israël, bestendig
maake.

vs. 14, 15. Moses beveelt niet, dat de Israëliten eenen Koning moesten aanstellen.
- Zyn geheele ontwerp was een vry Gemeenebest, onder het opperbestuur van God
zelven, te vormen en te bevestigen. - Maar, in gevalle zy daar ooit toe mogten
komen, om eenen Koning te verkiezen, wil hy, dat zy dien zullen neemen, dien
JEHOVA dan zal aanwyzen, en nooit eenen vreemden, maar éénen uit hun volk.
vs. 16. In het bergachtig Kanaän kan Paardenvolk weinig dienst doen ter
verdeediging van het Land, het welk door zyne Bergen genoeg gedekt wordt. - Dus
kon eene vermenigvuldiging van Paarden voor den Koning alleen dienen; of om
zyne Onderdaanen te drukken, of om ontwerpen van verovering te maaken, welk
laatste geheel streedt tegen de Grond inrichting van den Hebreeuwschen staat.
Egypte. Kanaän hadt geen Paarden-teelt; maar Egypte leverde veele Paarden
uit. Een heerschzugtig Koning zou licht in het hoofd kunnen krygen, om Gosen te
veröveren, in welk Landschap de Israëliten weleer gewoond hadden.
vs. 17. Geen prachtig Serail of Harem aanleggen, gelyk de Oostersche Vorsten
pleegen te doen - het welk de Hofhouding kostbaar maakt, den Onderdaan drukt
en den Vorst blootstelt aan veele kabaalen en partyschappen, enz. Byzonder zouden
vreemde Vrouwen; want in zodanige Harems worden veele vreemde Vrouwen,
Slavinnen,
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enz. aangenomen, den Israëlitischen Koning ligt tot Afgodery verleiden, gelyk SALOMO
ondervonden heeft.
Niet veel zilver, enz. Daar mogt wel een schat opgelegd worden in het Heiligdom,
maar des Vorsten byzondere Schatkist mogt niet te ryk zyn, alles, om de al te groote
magt der Vorsten te bepaalen.
vs. 20. Boven zyne Broederen. Hier verdient deeze aanmerking eene plaats,
welke ik in de Nederlandsche Uitgave van de Vertaaling van MICHAëLIS vinde: “O,
dat de Vorsten dit woord recht mogten bevatten, en diep in hunne harten prenten!”
Alle uwe Onderdaanen zyn uwe Broeders, verheft u derhalven niet in hoogmoed
boven hen! Welk eene gulden zinryke Les! Zy bevat den geheelen kring van 's
Vorsten verpligting, en bepaalt in ééns de maat van zyn gezag en van zyne
verhessing, hoe kan men, na zulke uitdruklyke verklaaringen, de leere van het
onbepaald gezag op den Bybel gronden? Die zulks doet, moet zekerlyk of den Bybel
nooit geleezen hebben, of zich vleien, dat zyne Medeburgers dien nooit leezen
zullen. - De Koning, zegt de Heer MICHAëLIS, moest zich niet inbeelden, boven de
Wet verheven te zyn; maar zich herinneren, dat hy van natuur met zyne Onderdaanen
gelyk staat, en slechts de eerste bediende van zyn Volk is.’

Geschiedkundig bewys voor de Waarheid van Jesus Opstandinge,
uitgegeeven door Carel Philip Sander, thans Leeraar der
Luthersche Gemeente, te Groningen, enz. Te Groningen by L. Bolt,
1791. Behalven de Voorreden, 75 bladz. in gr. 8vo.
Na dat de Schryver van dit Stukje, in eene korte Inleiding, het gewigt der Leere van
Jesus Opstandinge hadt aangewezen, geeft hy ons het Plan op, dat hy in het betoog
van de waarheid derzelve voorgenomen hadt te volgen. Hetzelve bestaat hier in,
dat hy eerst eenige Gekeurtenissen en Omstandigheden ten grondslage legt, en
daar uit vervolgens eenige gevolgtrekkingen opmaakt, die hem den weg baanen,
om van de gewisheid van Jesus Opstanding zich zelven en anderen te overtuigen.
De Gebeurtenissen en Omstandigheden, die hy ten grondslage legt, zyn de volgende
vier:
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Jesus is gestorven;
Jesus is begraven;
Het lichaam van Jesus wierd, in het graf zynde, bewaakt,
Het bewaakt lichaam van Jesus is uit het graf weggeraakt.
Na dat hy deze Gebeurtenissen bewezen heeft, bl. 19-44, gaat hy over, om alle
mogelyke en bedenkelyke gevallen, waardoor het lichaam van Jesus, in het graf
bewaakt, uit hetzelve heeft kunnen weg komen, op te zoeken; en dan vervolgens
te toonen, dat dit volstrekt op geene andere wyze, dan door eene Opstanding heeft
kunnen geschieden. Hy bewyst derhalven hier vooreerst; dat men de reden van het
wegraaken van het lichaam geenzins moet toeschryven aan den aart en de
gesteldheid van het graf, welke hetzelve zo schielyk zou hebben doen verrotten of
geheel verteerd worden; bl. 45, 46: ten anderen, dat het lichaam niet door
menschen-handen uit het graf is weggenomen, en wel noch door de vyanden van
Jesus, noch door zyne vrienden; bl. 46-65: ten derden, dat ook de oorzaak, waardoor
het lichaam van Jesus uit het graf is weggeraakt, niet by Jesus, als Mensch
beschouwd, te zoeken is; bl. 65-67: en dat 'er dus ten vierden niets anders overblyve,
als dit, dat God de oorzaak is, waardoor het lichaam van Jesus uit het graf is
weggeraakt; bl. 68 en verv. In de ontwikkeling van dit laatste Stuk, bewyst hy
wederom eerst, dat het lichaam van Jesus door God in het graf niet geheel vernietigd
is, maar ten grave uitgeleid; ten anderen, dat het niet ten grave uitgeleid is, als een
dood lichaam, maar als een levendig gemaakt lichaam.
Deze korte schets zal genoegzaam zyn, om onze Lezers den aart dezer
Verhandeling te doen kennen. Wy kunnen niet zien, dat de Heer SANDER iets nieuws
in dezelve aan den dag gebragt, of aan de oude bewyzen meerder klaarheid of
kracht van overtuiging, bygezet heeft. Wy gelooven in tegendeel, dat, om van
vroegere geschriften over dit onderwerp niet te gewagen, de Stukken door MICHAëLIS,
en andere beroemde Duitsche Geleerden, tegen den berugten Schryver der
Fragmenten uitgegeven, zeer verre boven deze Verhandeling van onzen Schryver
te stellen zyn, en dat een ieder, die dezelven gelezen heeft, niets wyders ter zyner
geruststellinge omtrent een zo belangryk onderwerp verlangen zal.
De Voorreden voor dit geschrift behelst, in de eerste
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plaats, klachten over het gretig ontfangen, vertalen, en gebruiken van zulke Duitsche
geschriften, waarin dat geen wordt aangerand, ‘wat den Christen, in de hachelykste
tydstippen van zyn leeven opbeurd, by lastering en vervolging vertroost, in dagen
van droefenisse onderschraagd, en in het uur des doods bemoedigd: de waare en
wezentlyke Godheid van Jesus Christus, zyn Dood als een Dood ter Verzoeninge,
zyn eeuwig geldend verdienst.’ Voorts betuigt de Heer S. zyne smarte, dat hy, ter
gelegenheid van eene, den 1 July 1787, te Amsteldam gehoude Leerreden, zo
verkeerd wierd beschouwd, als iemand, die zich insgelyks aan het bovenstaande
hadt schuldig gemaakt; terwyl hy in de sterkste uitdrukkingen zyne getrouwheid aan
de Onveranderde Augsburgsche Geloofsbelydenisse verklaart, en belooft, zich ‘door
geen zogenaamd Nieuw Licht (beter Planeeten of Dwaalsterren genoemd) te zullen
laaten verleiden.’ Hy klaagt, dat ‘het tot God in den hemel schreeuwt, dat men, onder
de Leeraaren van die Belydenisse, mannen dulden moet, die in hun Amt blyven,
om het genot der Inkomsten, terwyl hen weinig aan het wezendlyk belang der
Gemeente, by welke zy leeraaren, gelegen ligt; of dezulke die anders van gevoelen
zyn, dan zy opentlyk leeraaren; of die anders leeraaren, dan waartoe zy zich verplicht
hebben.’ Eindelyk verzet hy zich dapper tegen zekeren Leeraar, die, in eene
Leerreden over dit gedeelte der Lydensgeschiedenis, ‘zekerlyk niet geroepen, om
den Romeinen eene Apologie te houden, de Gemeente zogt te overreden, dat men
den lydenden Jesus (niet een Doornekroon, maar) een krans, van Beerenklaauw
gevlochten, hadt opgezet.’ - Wy zullen niet onderzoeken, wat tot het schryven dezer
polemische Voorreden aanleiding gegeven hebbe, noch ons mengen in de twisten,
die in dezelve gevoerd worden; maar dit moeten wy zeggen, dat de hevige toon,
die 'er in heerscht, ons mishaagt; en dat wy het vooral ten hoogsten afkeuren, dat
de Apologie van de Doornekroon met deze woorden besloten wordt: ‘Wy vergeten
niet het geen Paulus Gal. V: vs. 10 zegt: Wie u doet dwaalen, of eigenlyker naar de
Grondtaal, wie u ontrust, bekommerd of verlegen maakt, die zal het oordeel dragen,
hy zy, wie hy zy.’
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Kleine Schriften voor Vrienden der Menschheid en des
Christendoms. Door J. van Loo, Predikant te Ootmarsum. Tweede
Stuk. Te Utrecht by de Wed. J. van Terveen en Zoon, en W. van
Yzerworst, 1791. In gr. octavo, 309 bladz.
In deze Stukjes vestigt de Eerwaerde van Loo zyne opmerking op verscheiden
onderwerpen, die der overdenkinge wel waerdig zyn, en welken hy op ene leerzame
gemoedlyke wyze behandelt, die den Lezer veelszins ene nuttige stichting kunnen
geven. Zo vestigt hy terstond by den aenvang onze aendacht op het groote belang,
dat wy hebben, en dus bovenal behooren te beöogen, in de goedkeuring van God
boven die der menschen: en brengt ons voorts onder 't oog, hoe dikwerf God den
goeden een verborgen loon toeschikt, het welk den Godvruchtigen een lydzaem
vertrouwen inboezemt. Zyne afschetzing van menschen, die een heerschend gemeen
karakter hebben, bied ene reeks van waerschouwende karakters aen. De
vooronderstelling, indien het Christendom eens een verdigtsel was, geeft hem
aenleiding, om deszelfs voortreflyk nut te toonen, en te doen zien hoe onbezonnen
het Ongeloof het zelve het Menschdom uit de hand pooge te werken. Hieraen volgt
niet oneigen ene tressende Voordragt van den onontbeerbaaren Jesus, en ene
ernstige overweging der hedendaegsche onverschilligheid omtrent het Christendom,
met aenwyzing van derzelver oorzaken en gevolgen. - Weinig moeite zou het zyn,
dus alle de overige Stukjes op te noemen; doch dit zou onzen Lezer eer lastig dan
nuttig zyn: wy beveelen dezelven des liever aen het gemoedlyke onderzoek, en
achten het raedzamer een stael uit het laetstgenoemde Stukje over te nemen, waerin
zyn Eerwaerde ons ene leerzame ontmoeting meld, en die met zyne Aenmerkingen
verrykt.
‘Ik ontmoette eens, zegt hy, een edeldenkend, fynvoelend mensch, die veel hoger
behoeftigheden had, dan de zinnelijken, die zig met een sterke spanning der ziel
naar meer licht, meer kragt, meer vaster gewisheid over de toekomende
aangelegenheden en verwagtingen van den mensch, dan hij in zijn philosophis
stelsel vond, uitstrekte, die zeer levendig en diep de ongenoegzaamheid van zijn
vernuft gevoelde, en toch door zo veele vooroordeelen tegen Jesus was ingenomen,
dat hy onmogelyk be-
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sluiten kon, om bij hem te zoeken, 't geen hij miste. Een verschijnsel, dat mij in 't
eerst geweldig vreemd voorkwam; maar het duurde niet lang, of ik kon het mij zeer
gemakkelijk verklaren. Deze edele man had in zijn jeugd eene verstandelooze
Godsdienstige opvoeding gehad. Elken dag had hij eene groote menigte vragen uit
een, voor hem geheel onverstaanbaar, zoogenaamd Christelyk leerboek, dat van
onzin krielde, moeten van buiten leeren. Miste hy een woord dan kreeg hy slagen;
vraagde hij naar uitlegging van 't geen hij niet verstondt, dan belastte men hem het
zwijgen; liet hij eenige twijfelingen omtrent de leerstukken, of omtrent derzelver
bewijzen blijken, dan donderde men hem de smadelijkste scheldwoorden, en de
verschriklijkste bedreigingen tegen. Was dit de weg, om dezen jongen mensch regt
verstand van, en regter smaak in, het Euangelie bij te brengen? Moest die ongerijmde
handelwijze hem geene geheel verkeerde begrippen van dien uitmuntenden
Godsdienst inboezemen, en het gezigtspunt, waar uit hij denzelven beschouwde,
geheel verdraaijen? Kon het wel anders zijn, of hij, die zulk een fijnen smaak voor
het schoone had, moest eene walging krijgen in zulk een wanstaltig samenstelsel,
als men hem voor het Christendom had in de handen gestopt? Moest deze walging,
bij het oorspronglijk bederf, bij het vuur zijner jeugdige driften, bij zijne afleidende
leevenswijze, bij honderd andere innerlijke en uiterlijke redenen, niet van tijd tot tijd
toeneemen, en zig zoo onuitroeibaar diep in zijne ziele wortelen? Die arme, die
edele jonge mensch! hij had dorst naar kennis, en de bron, waarbij hij stond, die
zulk een helder, zulk een verkoelend, dorstlessend water opwelde, was voor hem
troebel gemaakt. Nu had hij den bron zelfs in verdenking genomen, en wilde niet
tot denzelven wederkeeren.
Zie daar, de geschiedenis van honderd menschen. Zij worden in hunne eerste
jeugd, door een verkeerd onderwijs in den Godsdienst, voor altoos voor den
Godsdienst bedorven. Het Godsdienstig onderwijs, dat zij ontfangen, is niet zoo
zeer uit den Bijbel, als wel uit het geliefkoosd leerstelsel van deze of geene
heerschende theologische partij. Dingen, die verklaard kunnen worden, laat men
onverklaard; dingen, die onverklaarbaar zijn en blijven moeten, worden door
onverstaanbaare verklaaringen in ware ongerijmdheden herschapen; van honderd
bewijzen, die voor ware, in den Bijbel gegronde, leeringen bijgebragt
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worden, zyn 'er nauwlyks twintig, die steek kunnen nouden; en het geheele stelsel
wordt niet in verbintenis gebragt met het gezond menschenverstand, niet belangryk
gemaakt, niet aan onze dringende behoeftigheden aangeknoopt. Dit wonderbaar
mengelmoes van waarheid en onwaarheid wordt hun voor egt Christendom verkogt;
zij houden het daarvoor, en hoe kunnen zij anders?
Maar - deeze jonge lieden wassen op, zij komen onder menschen, zij hooren
tegenwerpingen maaken tegen 't geen zij voor Christendom hebben aangenomen,
hun valt een boek in de handen, waarin zij die zelfde bedenkingen, en nog andere
meer vinden, zij beginnen ook na te denken, ook tegenwerpingen te maaken. - En
ziet, veele dingen, die zij ter goedertrouwe als wel beweezen onomstootelijke
waarheden aangenomen hadden, komen hun nu onbeweezen voor, en zij zijn het
ook; in zommige voorstellingen vinden zij ongerijmdheid, en het is ook zoo; en in
het geheel bespeuren zij dat licht, die verhevenheid, die belangrijkheid, dien
samenhang met hunne behoeftigheden niet, welke 'er, naar de inspraak van een
donker gevoel huns harten, in een goddelijk onderwijs zijn moet. Wat wonder, dat
zij een verkeerd logisch besluit maaken, en het gansche Christendom in verdenking
trekken, om dat zij zich met die menschlijke voorstellingen, welke hun van 't zelve
zijn opgedrongen, onmogelijk vereenigen kunnen? Wat wonder, dat zij in
onverschilligheid omtrent eene leer, die zij als onbeweezen, onverstaanbaar en
ongerijmd beschouwen, langsamerhand wegzinken? Wat wonder, dat deze
onverschilligheid in wansmaak ontaart, waar uit eindelijk eene hardnekkige, diep
ingevreeten afkeerigheid geboren wordt, van welke de hoogste Erbarmer hem alleen
geneezen kan?
't Is waar, zij moeten zich voor overijling in hunne gevolgtrekkingen wagten; maar zij staan niet meer op de regte plaats, waarop men staan moet, om de Leer
van Jesus wel te beoordeelen. Hun gezigtspunt is verhit. Zij zien de wanstaltige
gedaante, waarin hun die schoone leer is bekend gemaakt, voor de leer zelfs aan,
en zij kunnen deze twee, zo zeer onderscheiden, begrippen niet meer van elkander
afzonderen in hunne voorstellingen. Maar waarom zien zij die leervorm niet eens
over? Waarom vergelijken zij ze niet met den Bijbel? Ja, dat zouden zij wel doen,
indien zij niet gebonden waren aan hunne vooroordeelen en driften. Zij leeven nu
in een
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beroep, in een ambt, dat hun tot veele andere bezigheden roept. De tijd, die 'er van
hun dagelijks werk overschiet, is weinig; en wie herhaalt zig dan ook niet eens gaarn
van zijne vermoeiende en somtijds onaangenaame bezigheden? Wie zal die
tusschenuuren niet liever besteden tot het genot van verstrooiende,
geestontspannende vermaaken, dan tot het ernstig nadenken over dingen, die zo
geheel op reiniging, en vernieuwing van ons weezen doelen? Wie zal zig dan gaarn
ophouden met het lezen en onderzoeken van een oud Boek, 't welk men, (volgens
't gemeen gevoelen) zonder diepe taalkunde, groote geleerdheid en aanhoudende
inspanning, niet verstaan kan? Wie is 'er borg voor, dat zij, al begaven zij zig ook
daartoe, gelukkig slagen, den regten zin treffen, en tot kennis van het regt bijbelsch
stelsel komen zullen, daar de geleerdste, de beroemdste Bijbelverklaarders zelfs
zo hemelsch breed van elkander verschillen? ô! zij hebben geen tijd tot dit onderzoek,
'er is niets dat hen daartoe kan aanmoedigen. Wat wonder derhalven, dat zij hoe
langer hoe verder van hem afgaan? Men kent den Mensch niet, indien men dit voor
een onontknoopbaar raadzel houdt.’
Wy voegen hierby een gewigtigen en heilzaamen raad, dien de Eerw. VAN LOO
geeft in de Afdeeling, die ten opschrift voert de onontbeerbaare. ‘Als ik weeten wil,
wat JESUS CHRISTUS is voor ons menschen, welker natuur hij heeft aangenomen,
dan behoor ik te letten op 't geen hij van zigzelf heeft gezegd. Ik moet vraagen - niet
wat zegt LUTHER? wat zegt CALVYN? wat zegt LAVATER? wat zegt PRIESTLEY? wat
zegt BONNET van hem? wat denken oude of nieuwe, meer of min beroemde,
Godgeleerden, Wijsgeeren, van hem, en zijne betrekking op het menschdom? maar
ik moet vraagen; wat zegt hij zelf daar van? waar heeft hij zich voor uitgegeeven?
hoe heeft hij zelf over dit belangvol onderwerp gesprooken? welke verwagtingen
heeft hij gaande gemaakt in zijne hoorers en lezers? Het spreekt immers van zelfs,
dat hij zig zelf best kent, dat hij zijne eigen waarde het best bestemmen kan, en dat
hij het zekerst bepaalen kan, hoedanig en hoe groot zijn invloed op 't geluk der
menschen is. Of zouden wij zijne verklaaringen, zijne uitspraken daar omtrent, met
eenigen grond in twijfel kunnen trekken? Was hij de man niet, van wien men eerlijke,
rondborstige verklaaringen verwagten kan? Was hij geen onbewimpeld,
waarheidlievend waarheidspreeker? Had hij geen open, geen opregt
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karakter? Of hadt hij geheime oogmerken te bereiken, en daarom te bemantelen?
Dat ziet men in het beloop van zijne geschiedenis zo klaar, als men iets zien kan,
dat hij, wanneer hij sprak, altoos de waarheid sprak; dat hij ze onbewimpeld, zonder
agterhoudenheid sprak, al wist hij vooraf, dat ze deezen of geenen ergeren, dit of
dat begrip voor het hoofd stoten, en hem dus onaangenaamheden berokkenen zou.
Voor de waarheid hadt hij alles over. Aan het spreeken van de waarheid offerde hij
alles op. Toen hij voor zijnen rigter stond, en naar zijn werk gevraagd wierd, zeide
hij, dat dit was, de waarheid te prediken. O! indien JESUS minder waarheid hadt
gesprooken, indien hij ze op een bedekter toon gezegd hadt, indien hij de heilige
Phariseën en de Geleerde Schriftverklaarders meer hadt ontzien, zij zouden hem
zo bitter niet gehaat, zo doldriftig niet vervolgd hebben; hij was op geen kruis
gestorven.’

Uitlegkundig en Godgeleerd Magazyn van D.C. van Voorst,
Predikant te Hien en Dodewaard. Te Leyden by A. en J. Honkoop.
In gr. 8vo.
Naer 't hoofdoogmerk van den Eerwaerden van Voorst, is dit Magazyn geschikt tot
ene soort van verzamelplaets van Uitlegkundige en Godgeleerde overwegingen,
die in 't algemeen strekken ter ophelderinge der Heilige Schriften en Godsdienstige
Leerstellingen, wel byzonder opzichtlyk tot zodanige onderwerpen, die de Leer van
Nederlands Kerk betreffen: waervan hy een ernstig Voorstander is, en ter welker
verdeediginge hy dit Magazyn openzet, om daerin te verzamelen 't geen dienen
kan, ter overweginge van daertegen aengevoerde bedenkingen, of ter naspooringe
der waerheid.

De Godsdienstige. Te Leyden by A. en J. Honkoop. In gr. 8vo.
(*)

Het gemoedlyk, stichtelyke, dat het voorige Stukje, zo als we gemeld hebben, van
nut kon doen zyn, straelt ook in dit vervolg dezer Bespiegelingen door,

(*)

Zie N.A.V. Letteroef. IV D. bl. 178.
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die op denzelfden voet ingericht zyn. - ‘Een Godsdienstige,’ dus luid het Voorbericht,
‘een Godsdienstige houdt eene alleenspraak met zich zelven, of met God, en betuigt
zijne verwondering over Gods groote daaden, vooral in de genade: - hij schat de
verlossing, door Jesus Kristus aangebragt, boven al wat de Waereld heeft en geeft,
en alle die beschouwingen van Gods goedertierenheden wekken hem op, om zich
op God, door Kristus bevreedigd, te verlaaten, en zich in zijne gemeenschap en
nabijheid te verlustigen.’
De Stossen, in dit tweede Stukje behandeld, zyn: - De Feestdag. - De verzekerde
Toevlugt. - Onfaalbaare Troost. - De Beminnelykheid van den Godsdienst. - Bly
vooruitzigt op een beter Vaderland.

Lofreden op Simon Episcopius, uitgesproken door Jan
Konynenburg, in de Remonstrantsche Kerk, te Amsteldam, by de
aenvaerding van het Hoogleeraerambt in de Godgeleerdheid en
Kerklyke Geschiedenis, aen het Kweekschool der Remonstranten,
den XXIII van Slagtmaend MDCCXC. Uit het Latyn vertaeld, en met
eenige Aentekeningen vermeerderd. Te Amsteldam by M.
Schalekamp, 1791. Behalven het Voorberigt, 101 bladz., in gr. 8vo.
Wy hebben van de Latynsche Lofreden van den Heer K. reeds eene aanpryzende
(*)
beöordeeling gegeven ; wy moeten derhalven thands alleen spreken van de
Nederduitsche Vertaling, en van de Aantekeningen, waarmede dezelve vermeerderd
is. En van de Vertaling zullen wy ook niet veel ter aanpryzinge behoeven te zeggen,
wanneer wy maar dit alleenlyk melden, dat zy vervaardigd is door den Heere P.
WEILAND, Leeraar der Remonstranten te Rotterdam, wiens wel-versneden pen ook
de Redevoering van den Heer VAN HEMERT in een sierlyk Nederduitsch gewaad
gekleed hadt. De Aantekeningen bevatten, voor een gedeelte, verscheidene
merkwaardige byzonderheden, betreffende het leven van EPISCOPIUS, en zommige
van zyne begunstigers en vyanden, onder welke laatsten SIBRANDUS LUBBERTI, van
wien hier, op bl. 28 en vervolgens, eene zeer schandelyke Anecdote

(*)

Algem. Vaderl. Lett. voor 1791, bl. 379.
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medegedeeld wordt, vooral verdient genoemd te worden: en voor een gedeelte zyn
dezelven ingerigt, om een juist denkbeeld te geven van den waaren aart der
Godsdienstige Verdraagzaamheid, die onder de Remonstranten geoefend wordt,
en die het characteristieke van hunne Broederschap uitmaakt, ten einde het
vooroordeel weg te nemen, als of de Remonstranten ook, gelyk verscheidene andere
Christelyke gezindheden, hunne Symbolische Boeken hadden, en als of hunne
Leeraren gebonden waren aan de Leerstukken, vervat in de Belydenis, of Verklaring
van het gevoelen der Leeraren, die, in de Vereenigde Nederlanden, Remonstranten
worden genaamd, welke in het jaar 1621, voornaamlyk door EPISCOPIUS, is opgesteld.
Het geen de Heer K., ter bestrydinge van dit gevoelen, en ter verdediginge der
vryheid, welke in dit Godsdienstig Genootschap genoten wordt, in verscheidene
van deze Aantekeningen aanvoert, is van het allergrootste gewigt; en wy zouden
het gaarne aan onze Lezers mededeelen, maar het is te uitvoerig, en niet wel voor
een uittrekzel vatbaar. Liever willen wy dus hier tot eene proeve mededeelen eene
andere, insgelyks voor veelen zeer merkwaardige, errinnering, die op bl. 31 gegeven
wordt. De Hoogl. hadt aldaar in den Tekst van de zogenaamde Nederlandsche
Geloofsbelydenis gesproken, onder de benaming van de Geloofsbelydenis, reeds
in de vorige eeuw, door GUIDO DE BRES opgesteld; en hy geeft op deze woorden de
volgende Aantekening: ‘Wy noemden alhier, met name, den eersten opsteller der
bewuste Geloofsbelydenis, om daermede aen te duiden, hoe weinig gezags, met
regt, immer toegekend heeft kunnen worden aen een Stuk, welk zynen oorsprong
aen slechts weinige Mannen, in een ander Gewest, verschuldigd zy, die 'er zelven
zeer verr' af zyn geweest, om daermede eenig het minste geweld op de conscientien
hunner mede-christenen te oefenen. Men zie deswege den brief van ADRIANUS
SARAVIA, voormaels Hoogleeraer aen 's Lands Hoogeschool te Leiden, naderhand
te Cambridge, aen J. UITENBOGAERD, waerin hy, onder anderen, zich dus verklaert:
“Ik zie dat men, in de Leidsche geschillen, deze Geloofsbelydenis en den
Katechismus aenhaelt en aendringt, als of het Gods woord zelf ware. Die
onbeschaemden verachten stoutlyk de Augsburgsche Belydenis, terwyl anderen,
die gematigder zyn, be-
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weeren, dat in dezelve het een en ander is, welk zy gaern wenschten veranderd te
zien. In hunne Geloofsbelydenis, echter, als ware die een regel des geloofs,
gedoogen zy geene de minste verandering. Ik, voor my, bekenne één harer eerste
(*)
opstellers te zyn, met HERMAN MODET : of 'er tegenwoordig (in den Jare 1612) nog
meer in leven zyn, weet ik niet. Zy werd, allereerst, in het Fransch opgesteld door
den Dienstknegt van en Martelaer voor Christus, GUIDO DE BRES,” (gereformeerd
Predikant te Valenciennes, en aldaer, ter zake zyner aenkleevinge aen de
gereformeerde Leer, in den Jare 1567, ter dood gebragt).’ ‘Dan, eer zy in het licht
verscheen, deelde hy dezelve mede aen eenige Dienaren des Goddelyken Woords,
welken hy konde bekomen, met verzoek, om te verbeteren, te vermeerderen, en
weg te laten, het geen hun mishaegde, zo dat men zulks niet voor ééns mans werk
houden moest. Niemand, intusschen, van hun, die 'er de hand in gehad hebben,
heeft 'er ooit aen gedacht, om dezelve, als eenen regel des geloofs, uit te geeven;
maer alleen, daermede, zyn eigen geloof, uit de Canonieke Schriften, willen
bewyzen.’ ‘Zie in de meergenoemde Brieven (Praestantt. & Erudd. Virr. Epp) Ep.
181, p. 294 en 295, en de regtvaerdiging diens briefs, in de Verhandeling van eenige
voorname zaken, tot de Kerklyke Geschiedenis van ons Vaderland behoorende,
door ORTHODOXUS PHILALETHES, Amst. 1768, bl. 95 en 96. Een uitvoeriger bericht
wegens deze Geloofsbelydenis geeft G. BRANDT, in zyne Hist. der Reformatie, Iste
Deel, bl. 253 en 254, 2de Druk; en REGENBOOG, Hist. der Rem. D. I, bl. 3-10. Wegens
het overzien dier Confessie en van den Catechismus, vóór de Dordrechtsche Synode,
zie de zo evengenoemde Verhandeling doorgaends.’

(*)

Ook HARMAN STRYKER genaamd, zie HOOFT's Nederl. Hist. bl. 1154, waar men ook verscheidene
byzonderheden van hem aangetekend vindt, bl. 102, 103, 252, 1103, 1120, 1149, 1155; als
ook aangaande ADRIANUS SARAVIA, bl. 885, 1154, 1241 (van den derden druk).
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Brieven over Italien, voornaamelyk den tegenwoordigen staat der
Geneeskunde, en Natuurkunde betreffende. Aan den Hooggel.
Heere E. Sandifort, door W.X. Jansen, M.D. te Dusseldorp, enz.
enz. Te Leyden by S. en J. Luchtmans, en A. en J. Honkoop, 1790.
In gr. 8vo, 314 bladz.
De Leydsche Hoogleeraar SANDIFORT, aan welke deeze Brieven door den Anteur,
geduurende zyne reizen, gezonden waren, geeft in het Voorbericht een nader verslag
zo wel van den geleerden Schryver, alsmede van zyne vooraf door een gedeelte
van Duitschland gedaane reize, en belooft teffens, in een tweede Stuk, de nog
overige Brieven de Stad Romen, Tivoli, Frescati, Siena, Florence, Pisa, Livorno,
Genua en Milaan betreffende, te zullen uitgeeven.
Dit Stuk behelst een Bundel van negentien Brieven van deezen inhoud, de 1ste
dient tot eene Inleiding; de 2de betreft de reize van Weenen tot Trieste, en vandaar
naar Venetien; de 3de handelt over Venetien; de 4de, de reize van daar op Padoa,
en aanmerkingen omtrent die Stad; de 5de, reize van Padoa over Ferrara op Modena;
de 6de handelt over die Stad; de 7de over Bologna; de 8ste over het aldaar zynde
Institut, de Kruidtuinen en Hospitaalen; de 9de, reize vandaar op Loretto; de 10de
op Rome; de 11de, de reize vandaar tot Fondi, en kort bericht wegens de
Pomptinische Moerassen; de 12de vandaar over Capua en Caserta tot Napels; de
13de over de Lugtsgesteldheid en de ligging dier Stad; de 14de over derzelver
Academie en Geleerden; de 15de, de Hospitaalen en Ziekten van Napels; de 16de
handelt over het Character, de manier van Leeven, Venusziekte, Levensmiddelen,
enz. aldaar; de 17de over de merkwaardigheden van Portici, Herculanum, en reize
naar Pompeja en den Vesuvius; de 18de over Posilippo, Lago Agnano, Grotta del
Cane, en de 19de over Solfatara, Pozzuolo, Baja, Cuma, enz. Om onze Leezers
een Staaltje der schryfwyze van onzen Auteur mede te deelen, hebben wy een
gedeelte van den 4den Brief daartoe gekoozen, alhoewel de overigen niet minder
leezenswaardig zyn.
Na eene cierlyke beschryving der schoone Streeken op de reize van Venetien
tot Padoa gegeeven te hebben,
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gaat de Auteur over tot het beschryven der Academie aldaar.
‘De Academie van Padoa was wel eer eene der voornaamste in geheel Europa,
en in vroegere dagen kon men op dezelve achttienduizend Studenten tellen; maar
hoe zeer is thans dat getal verminderd, daar men 'er tegenwoordig niet boven de
vyfhonderd vindt. Zy overtreft in oudheid de meeste Academien, daar zy reeds in
den Jaare 1222 in stand was. Zy is niet alleen vermaard wegens haare oudheid;
maar ook door beroemde geleerden streefde Padoa andere Academien te boven:
ik behoeve u slechts deeze te herinneren, welke in onze Weetenschap de Hooge
School van Padoa eenen grooten luister hebben bygezet, als: A. VESALIUS, FABRICIUS
AB AQUA PENDENTE, SANCT. SANCTORIUS, JOH. VESLINGIUS, HIER. MERCURIALIS, BERN.
RAMAZZINI, JUL. PONTEDERA, ANTONI VALISNERIUS, en de groote MORGAGNI, allen
Professoren in Padoa; en het ontbreekt daar thans nog aan geen geleerde Mannen,
die met roem de Geneeskunde oefenen en leeren. - Zeer gaarne had ik den
beroemden CALDANI, met wien gy zederd jaaren briefwisseling houdt, en wiens
Institutiones Physiologicae en Pathologicae, door u zyn in het licht gegeeven, leeren
kennen, doch deeze Hooggeleerde opvolger van den grooten MORGAGNI was naar
het Landgoed van den Graave COLOREDO vertrokken, zelfs moesten wy ons
getroosten, dat wy zyne verzameling van Waschpraeparaten, welke zeer gepreezen
worden, niet zien konden. De Graaf MARCUS CARBURI is Professor der Chemie; hy
is een Griek van geboorte, en heeft voor rekening van de Republiecq de Bergworken
in Sachsen, op den Hartz en in Zweeden bezogt: men liet hem ter eere, in 't Jaar
1772, een Monument oprichten. Hy toonde ons zelve het Theatrum en Laboratorium
voor de Scheikunde, welke nog maar zedert weinige Jaaren zyn opgericht. Het
Laboratorium is zeer goed ingericht, en met alle, tot de experimenten nodige, Ovens
en Instrumenten rykelyk voorzien. Het Theatrum Chemicum is rondöm met Kassen
omgeeven, waarin de, tot de Chemie nodige, Praeparaten en Naturalien, bewaard
worden; deeze maaken wel geen volkomen Naturalien-Kabinet uit, maar zyn echter
voldoende voor het geene waar toe zy dienen moeten. - Zo ik afneemen kon, is de
Liefheb-
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bery van den Heer CARBURI voornaamelyk voor de Chemie van het Mineraale Ryk.
Het geene my niet behaagt, is, dat het Laboratorium en het Auditorium van elkander
gescheiden zyn, het welk by het leeren van de Chemie, byzonder voor de
Toehoorderen veel zwaarigheid moet veroorzaaken, terwyl het ongelyk veel nuttiger
en ligter te begrypen is, als in deeze Weetenschap de Theorie met de Handgreepen
verbonden wordt, zo als in Leyden, Weenen en elders geschiedt.
De Professor der Botanie is JOH. MARSILI, die op zyne reizen door Frankryk en
Engeland, in deeze Weetenschap, veele kundigheid verzameld heeft, en door zyne
Verhandeling, de fungo Carrariensi, bekend is, deeze heeft by den ingang des Tuins
zyne Wooning. - De Kruidtuin is rond, en omringd met een' aanzienelyken muur,
die door Pylaaren vercierd is, waarop de Borstbeelden van SALOMON, DIOSCORIDES,
FABIUS COLUMNA, PROSPER ALPINUS en PONTEDERA, zich bevinden: de Rabatten zyn
zeer fraai verdeeld in allerhande Figuuren; de twee Laanen die den Tuin kruiswyze
verdeelen, eindigen aan de vier deuren. Over het geheel is de Tuin waardig
bezichtigd te worden. Hy is van Vreemde en Inlandsche Planten reedlyk wel voorzien,
en heeft in het midden een zeer aanzienelyke Fontein, met een Bassin of Kom,
dienstig tot het onderhoud der Waterplanten. Men vindt ook nog op andere plaatzen
des Tuins water, 't welk deels tot onderhoud der Planten deels tot cieraad dient.
Broeibakken en Dryfhuizen zyn, zo veel als nodig is, hier aan te treffen: daarby heeft
men eene zeer goede uitvinding bedacht, om naamelyk de Planten, welke den
Winter niet verduuren kunnen, niet te verplaatzen; men maakt over dezelve een
soort van Dak uit Planken bestaande, met openingen, die men sluiten kan, 't welk
op paalen rust, omtrent zes voeten hoog. Aan de eene zyde des Tuins is een kleen
Boschje van Boomen en Heestergewassen, dit is voornaamelyk merkwaardig, om
dat men daarin verscheide Boomen vindt, die men zeldzaam tot zodanig een hoogte
in de Kruid-tuinen zal aantreffen. De Heer MARSILI volgt in zyne voorleezingen het
Systhema van LINNEUS, naar het welke de Tuin ook eenigzints geschikt is.
Men heeft ook in Padoa voor weinige Jaaren een Oeconomischen Tuin aangelegd,
dienende om de Oeconomische Planten en Boomen in menigte aan te kweeken,
om
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met dezelven proeven, ten nutte van den Akkerbouw, Oeconomie en Verwkonst, in
het werk te stellen. - De Opzichter van deezen Tuin is Professor ARDUINO, die door
verscheidene zyner Werken bekend is. De Agriculture en Metallurgie zyn
Weetenschappen, waarop de Venetiaanen zich thans met veel yver toeleggen,
waarom zich ook in Venetien een Magistrato d'Agricoltura en Magistrato delle Minere
bevindt, waarby de broeder van den genoemden Professor J. ARDUINO, die
sopraintendente d'Agricoltura is, het meeste verricht.
De Professor der Meteorologie en Astronomie TOALDO heeft een voortreffelyk
Werk, onder den Titel, La Meteorologia applicata all' agricoltura, uitgegeeven. Het
Observatorium, waarop hy zyne Observatien doet, is geheel van Steen gebouwd,
en in de beste omstandigheid.’
Nu gaat de Auteur over tot de beschryving van het Academie-gebouw, met de
daartoe behoorende byzonderheden, doch waarin wy hem niet volgen kunnen: het
opgegeevene zal, zo wy vertrouwen, genoegzaam zyn om de leeslust onzer
Geneeskundige Broederen op te wekken, en wy durven Liefhebbers der Natuurlyke
Historie, der Oudheden, en zelf in het algemeen van juiste Reisbeschryvingen,
gerustelyk verzekeren, dat ook voor hun overvloedige gelegenheid gegeeven wordt,
om hunne weetlust stof tot een aangenaam onderhoud te verschaffen: met verlangen
zien wy deswegen het volgende Stuk te gemoet.

Wis- Natuur- en Sterrekundige Briefwisseling, over verscheiden
belangryke Onderwerpen, als onder anderen: eenige nieuwe
Sterrekundige ontdekkingen van den beroemden Herschell; zyne
Levensbyzonderheden, en zyn verwonderlyk Observatorium. Als
mede eene nieuwe Ontdekking van den Heer Lavoisier, aangaande
het Water, en meer andere Natuurkundige Merkwaardigheden;
benevens eenige bedenkingen over 's Menschen Ziel. Met Plaaten.
Te Amsterdam by A. Fokke Simonsz., 1791. In gr. 8vo., 254 bl.
Het nut en vermaak dat de Natuurkunde den Weetgierigen verschaft, en de
menigvuldige vorderingen die men dagelyks, door wiskundige Proefneemingen,
daar in doet, hebben den Schryver deezer Briefwisseling aan-
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leiding' gegeeven, om over verscheidene Onderwerpen, de Wis- Natuur- en
Sterrekunde betreffende, veel weetenswaardigs, in een eenvoudigen styl, voor te
draagen. Men vindt'er zestien Brieven in, tusschen een Vader en een Zoon gewisseld,
gaande over de volgende Onderwerpen, 1) Over het nut der Wis- en Natuurkunde,
en het vermaak dat in de kennis derzelve te vinden is. De Vader raadt, in deezen
Brief, zynen Zoon, die zich reeds een geruimen tyd op de Hoogeschool in de fraaije
Letteren en Geschiedenissen geöefend heeft, om zich ook op de Wis- en
Natuurkunde toe te leggen. By welke gelegenheid het nut der Natuurkunde, op eene
bevallige en tevens godvruchtige wyze, wordt voorgedraagen. 2) Over het leeren
der Wis- en Natuurkunde. De Zoon meldt in deezen Brief, welke schikkingen hy
reeds gemaakt heeft, om zyns Vaders lessen te volgen. Deeze Brief zegt weinig,
ten opzichte der Wis- Natuur- en Sterrekunde, doch zy is ook van een Student
geschreven, die 'er nog maar over heeft hooren praaten. 3) Hoedanig met het leeren
der Wis- en Natuurkunde best te beginnen en verder voort te gaan. De Vader wil
dat zyn Zoon private lessen zal neemen, en de noodige Boeken zal koopen, om dat
goed gereedschap, volgens het spreekwoord, het halve werk is. Raadende verder
het leezen van nuttelooze Boeken af, wordende door het volgend voorbeeld
aangedrongen. In myn jonge Jaaren (zegt hy) heb ik op de Hoogeschool van
Friesland een Student gekend, dien men den bynaam van den Dood gegeeven
hadt, om dat hy lang, mager en bleek 'er uitzag, uit hoofde van zyn ongezond en
gedebaucheerd ligchaamsgestel; doende over dag niets anders dan allerlei zotte
Romans leezen, met verwaarloozing van zyne Collegiën en noodige studiën; en
des nagts ging hy lichtmissen, en kwam des morgens veeläl dronken te huis. Deeze
zotte levenswyze duurde een Jaar lang, wanneer zyne Ouders of Voogden hem te
huis ontbooden, en naar Oost-Indiën stuurden. Zulke voorbeelden zou men in
menigte kunnen aanvoeren, zonder aan de Natuur- of Sterrekunde eenigen dienst
te doen. Doch in een Vaderlyken Brief is een enkel voorbeeld niet nutteloos. 4)
Bedenkingen over den Sterrenhemel en onze Aarde, als een Planeet beschouwd.
Meest eene uitweiding van den Student, over HUIGENS Waereldbeschouwer; doch
eene uitweiding welke duidelyk toont, dat deeze Leerling niet met de bovenstaande
Friesche Dood vergeleken moet worden. Zyne verkeering en onderzoekende
leergierigheid heeft, in dee-
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zen Brief, reeds magtige vorderingen in ons Planeetstelzel gemaakt. 5) Verdere
redeneering over de Sterrekunde, en de vorderingen, welke nog van tyd tot tyd in
dezelve, en in andere Weetenschappen, gemaakt worden. De Vader onderricht in
deezen zynen Zoon, wegens verscheidene nieuwe ontdekkingen, zo die van
MONTGOLFIER, BLANCHARD, enz. als voornamenlyk die van HERSCHELL, wegens de
nieuw ontdekte Planeet Uranus, en de brandende Bergen in de Maan. Als mede
de Werktuigen daartoe uitgevonden. 6) Eenige bedenkingen over de poreusheid
en deelbaarheid der ligchaamen in 't oneindige. Veel uit MUSSCHENBROEK en
DESAGULIERS, waar agter een P.S. wegens een Maan-Eclips, in Mey 1790, door
HERSCHELL waargenoomen, en door DE LA LANDE bevestigd. 7) Over de byzondere
natuurlyke neiging tot het leeren van deeze of geene Weetenschappen, en over de
deelbaarheid der ligchaamen in 't oneindige, en derzelver poreusheid. Een beknopt
zamenvoegsel van het geen de meeste Natuurkenners over de laatste stoffe gezegt
hebben, vooräfgegaan door eenige gepaste bedenkingen. 8) Over de Meetkunde
en heur oorsprong, hoe dezelve zich verspreid heeft, en beoefend is geworden door
verscheiden Natiën. Dit is een Brief van den Zoon, en grootendeels getrokken uit
de Voorrede van STEENSTRA's Meetkunde, dat ook gemeld wordt. Verder eenige
aanmerkingen op den Catechismus der Natuur, door den Eerw. MARTINET, raakende
den Wagter van Venus. Welke aanmerkingen echter niet nieuw, maar reeds door
den Heer DE VRIES, in zyne Aanmerkingen op dien Catechismus medegedeeld zyn.
In eene onzekerheid, of Venus waarlyk een Wagter hebbe dan niet, gaat men
zekerlyk zo wel door het stellig te ontkennen, als door het stellig te bepaalen, te ver,
vooräl wanneer de Waarneemers, dienaangaande, verdeeld zyn. De Heer MARTINET
onderstelde zeker, dat Venus een Trawant had, maar hy deed zulks niet zonder
gezag. Verscheiden Sterrekundigen, wier kunde en roem men niet zal betwisten,
beweeren dien Trawant waargenoomen te hebben. Als FONTANA te Napels 1645;
CASSINI in Frankryk 1672 en 1686; SHORT in Engeland 1740; MAYER te Greifswalde
1759; MONTAIGNE in 1761; en vier avonden na elkander, als 3, 4, 10 en 11 Maart
1764, HORREBOW en RODKIER; en den 15, 28, en 29 Maart, MONTBARRON; en dan
eindelyk de aangehaalde ABRAHAM SCHEUTEN ADAMSZ, te Krevelt, den 14den
November 1775. Andere Sterrekun-
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digen daar tegen hebben, ondanks al hunne poogingen, dien Trawant nimmer in 't
gezicht kunnen krygen; en hierom verklaarde HELL, in de Novis Actis Eruditorum
1768, het geheele verschynsel reeds voor een bedrog der oogen. In de Jaaren 1757
en 1758 ontdekte hy, door een Gregoriaansche Teleskoop, by Venus een zeer
zwakke Ster, welke echter daadelyk verdween, zo dra hy dezelve met een
Newtoniaansche Kyker wilde beschouwen. By deeze gelegenheid ontdekte hy, dat
het voornaamenlyk aankomt op den asstand des Waarneemers oog van het
Ocularglas van den Verrekyker: en dat de gewaande Trawant van Venus eigenlyk
een beeld van Venus zelve is, welk zynen oorsprong uit eene terugkaatzing van het
waare beeld van Venus uit het oog op het kykglas heeft: zo dat by de draaijing van
het oog, in eenen kring, dit beeld om Venus heen bewoogen wordt. Men heeft 'er
ook nog andere redenen van gegeeven, welke alle op de kunst van waarneemen
betrekking hebben. Het blyft derhalven nog onbepaald, of Venus een Trawant heeft
of niet, schoon de Heer LAMBERT, in de Nouveaux Memoires de l'Academie des
Sciences van Berlin 1775, reeds eene proeve gegeeven heeft eener Theorie van
deeze Maan van Venus; grondende dezelve op de voorgewende Waarneemingen
van MONTAIGNE. Intusschen zal men, zo lang dit niet uitgemaakt is, zich altoos mogen
verwonderen, dat het bovengemelde bedrog der oogen zich niet meermaalen, en
op dezelfde wyze, ontdekt, wanneer ook andere Planeeten waargenoomen worden:
en men dit enkel in de Waarneemingen van Venus Trawant moet vooronderstellen.
- Het slot van deezen Brief behelst eene beknopte Levensbeschryving en opgave
der Schriften van den beroemden TYCHO BRAHE. 9) Redeneering over den inhoud
van den voorgaanden Brief, wegens het leeren der Meetkunst, en eenige
byzonderheden omtrend het leven van TYCHO BRAHE. Dit Vaderlyk antwoord ontvouwt
de opgegeevene stoffe nog nader; geevende tevens eenig denkbeeld van den trap
van zekerheid, dat de Waerelden, buiten ons Planeetgestel, bewoonbaar zyn, meest
volgens het gevoelen van den Heere VAN AKEN voorgedraagen. By de aanpryzing
van STEENSTRA's Meetkunde, en MONTUCLA's Geschiedenis der Wiskunde, zouden
wv ook eenige melding verwagt hebben, van het Werk des Heeren VAN SWINDEN,
over de Meetkunde; ten ware de Vader zyne Brieven vroeger geschreven heeft,
dan gemelde Werk in 't licht is getreden: waarover wy niet kunnen oordeelen, na-
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dien zommige Werken zeer lang op de pers blyven. 10) Over 's menschen ziel, en
heure vereeniging met het ligchaam, als een ondoorgrondelyk geheim beschouwd.
Gedachten van de voornaamste Wysgeeren daaromtrend. 11) Dat het Water geene
hoofdstoffe of onontbindbaar Element is, gelyk men voor deezen gemeend heeft.
Dit is eene korte en oppervlakkige opgave van het stelzel, door den Heere LAVOISIER
ingevoerd; en onlangs omstandiger voorgedraagen en opgehelderd, door den Heere
W. VAN BARNEVELD. 12) Vervolg van den tienden Brief; over de ziel en heure
eigenschappen. 13) Over de gedaante van de Maan en heure byzondere
schyngestalten, en die van onze Aarde uit de Maan beschouwd. Eene korte
beschryving van de gedaante der Maan, opgehelderd door een Plaat, op welke dat
hemellicht in verschillende Phasen verbeeld wordt. Het weinige dat in deezen Brief,
van de Vlekken, de Bergen en de Putten, die in de Maan gezien worden, gemeld
wordt, is onlangs ten duidelykste bevestigd, door de veele en onvermoeide
Waarneemingen van J.H. SCHROETER te Lilienthal; welke, in April des voorigen Jaars,
zyne beschryving van de Maan, met 43 Koperen Plaaten, in groot quarto, 676 bladz.
in 't Hoogduitsch, heeft in 't licht gegeeven: in welk Werk de hoogte der meeste
Maanbergen, met de wyze hoedanig dezelve door hem gemeeten zyn, gevonden
worden. 14) Eenige bedenkingen over den toestand van 's Menschen Ziel naa dit
leeven. 15) Antwoord op het voorgaande, betreffende den toestand der Ziele naa
den dood. Deeze stoffe is zeer oppervlakkig behandeld, en de Schryver toont 'er
weinig in ervaaren te zyn. 16) Eenige Levensbyzonderheden van den vermaarden
Sterrekundigen KEPLER. Even als de byzonderheden van TYCHO BRAHE, doch niet
zo uitgebreid, deelt de Zoon, de geboorte en uitvindingen van KEPLER, in deezen
Brief aan zynen Vader mede. Welke Brief de laatste is die in deeze verzameling
voorkomt. Voor hen, die weinig over de Natuur- en Sterrekunde geleezen hebben,
is deeze Briefwisseling nog al nuttig en vermaakelyk: en voor de zodanigen zyn
zommige kleinigheden, en eene eenvoudige voordragt van zaaken, niet geheel af
te keuren.
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Vaderlandsche Historie, vervattende de Geschiedenissen der
Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der
Noord-Americaansche Onlusten, en den daar uit gevolgden Oorlog
tusschen Engeland en deezen Staat, tot den tegenwoordigen tyd.
Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken
zamengesteld. Met Plaaten. Ten vervolge van Wagenaar's
Vaderlandsche Historie. Zesde Deel. Te Amst. by. J. Allart, 1791.
Behalven het Register, 383 bl., in gr. 8vo.
Meermaalen vondt deeze Vervolger van WAGENAAR's Vaderlandsche Historie, in
den loop zyns Werks, gelegenheid, staande den gevoerden Oorlog met Groot
Brittanje, om van den Vrede met dat Ryk te spreeken, aangebodene bemiddelingen
(*)
daartoe op te haalen, en daadlyke handelingen te vermelden . De bewerking van
een Algemeenen Vrede tusschen de Oorlogvoerende Mogendheden in 't laatst des
Jaars MDCCLXXXII aangevangen, hadt hy reeds beschreeven, met aanduiding van
't gering aandeel 't geen onze Staat, by den aanvange, hierin hadt. Om de tydorde
(†)
niet te veel vooruit te loopen, brak hy daarmede het Verhaal af , thans vangt hy 't
zelve met het XIV Boek, het eerste in het thans voor ons liggend Deel, weder aan,
en tragt, wat daartoe behoort, in één Tafereel voor ooge te stellen. Hoe veel
deswegen, zo binnen 's Lands, als ten Engelschen en Franschen Hove, te doen
viel, en hoe men eindelyk een Vrede trof met de verschillende oordeelvellingen
deswegen, vinden wy hier getrouw uit egte bescheiden geboekt.
In het XV Boek geeft de Schryver, te rug treedende, een verhaal van de
Oorlogsbereidzelen, in den aanvang des Jaars MDCCLXXXIII gemaakt, ondanks
de voortzetting der Vredes-Onderhandelingen. Bovenal wordt hier behandeld het
afdanken van Zeevolk by één der Admiraliteiten in Holland - het voorstel van
Dordrecht, wegens een Onderzoek van het Regt des Admiraals-Generaals tot het
aanstellen der Vlag-Officieren. - Voorts ontmoeten wy een verslag van 't geen onze
Kaapersche-

(*)
(†)

Vaderl. Hist. IV D. bl. 1, enz.
- - V D. bl. 254.
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pen en 's Lands Vloot, ten deezen jaare, uitvoerden, en wat 'er ten beste van 's
Lands Zeeweezen overlegd, beraamd en beslooten, werd. Terwyl dit Boek asloopt
met een uitgewerkt berigt van het voorgevallene, omtrent de zo veel gerugts gemaakt
hebbende mislukte Tocht na Brest.
De Schryver nadert aan de onrustigste Tydperken, die ons Land, zo dikwyls het
tooneel van woelingen, immer ondervondt, en kan niet nalaaten tot het verhaal
daarvan zullende treeden, gelyk hy doet met het XVI of laatste Boek deezes Deels,
eenige Aanmerkingen voor af te zenden, die wy zullen plaatzen, om dat ze eenigzins
dienen om zyne denkwyze te doen kennen.
‘Gelyk 'er Tydperken, in de Geschiedenissen van bykans alle beschaafde Volken,
zyn, waarin zich niets voordoet dan bedaarde kalmte, zo worden deeze niet zelden
van geheel tegenovergestelde en byster onrustige, gevolgd. Voorbereidende
omstandigheden van veelerleien aart werken 'er openbaar en heimlyk mede, om
die verwisseling te doen gebooren worden. - De Vryheidsmin der Amerikaanen,
waaruit de Kryg ontstondt, welke het Tydperk afbaakent, waar mede onze
Geschiedenis eenen aanvang nam, door den thans getekenden Vrede weder onder
de Oorlogende Mogendheden geëindigd, die Vryheidsmin verspreidde zich wyd en
zyd. Het gelukkig slaagen der Inwoonderen in een ander Werelddeel, die een nieuw
Gemeenebest vormden, grondvesten, en, binnen korten tyd, tot een stand bragten,
dat geheel de Wereld daar over, met regt, verbaasd stondt, blies dit Vryheidsvuur
aan in de harten van allen, die in het lot diens Volks deel genomen, en zich verheugd
hadden over de met zo veel moeds en bedaardheids verkregene Vryheid.
Men kan ook niet lochenen, dat dit Volks geschil, en dit kampen om eene Vryheid,
waar mede vreemde Mogendheden gemoeid waren, en waarin onze Staat zich
betrokken vondt, aanleiding gaf tot meesterlyk geschreevene Geschriften, over het
hoogst aangelegen stuk der Volks Vryheid, gegrond op de oorspronglyke gelykheid
der Menschen, de Regten en Pligten daar uit voortspruitende. Zy was het dagelyks
onderwerp in de Gesprekken, niet alleen der zodanigen, die meer of min gewoon
waren over gewigtige zaaken elkander te onderhouden; maar ook by lieden,
anderzins op die onderwerpen niet vallende, hoorde men meer dan ooit van Vryheid,
van de Regten des
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Menschdoms en des Burgers. Zy leerden, in die beide opzigten, hunne eigene
waarde kennen. Hunne denkbeelden, daaromtrent, werden opgeklaard door veele
Schriften dit onderwerp behandelende, en meest door die op eene wyze het licht
zagen, dat ze, even als de Nieuwspapieren, in elks handen kwamen, en met dezelfde
graagte algemeen geleezen wierden.
Deeze denkbeelden, schoon verre van by allen genoegzaam opgehelderd, kregen
by onze Landgenooten staag voedzel, geduurende den Oorlog met Groot-Brittanje.
Het tegenwryten der twee Partyen in ons Vaderland, openbaar uit het geen 'er in
de hooge Vergaderingen gebeurde, verleevendigde die begrippen meer en meer.
De Vredehandeling zelve diende om ze te doen aanwakkeren. De openlyke klagten,
de bittere verwyten, de verregaande wederzydsche beschuldigingen der Staats- en
mindere Regeeringsleden, moesten elk doen besluiten, dat 'er gebreken schoolen
by de Wetgeevende of Uitvoerende Magt, of by beiden teffens. Van hier, dat men
bedagt was op 't geen men eene Grondwettige Herstelling noemde. - “Men oordeelde,
dat eene Regeeringsvorm van een Volk, 't welk in zich zelve Souverain is, die op
de Grondwetten van den Staat, op de uitdruklyke of stilzwygende toestemming van
de geheele Maatschappy, gegrondvest is, die plegtig bezwooren wordt, altyd,
wanneer de misbruiken, wanneer de onderdrukkingen, tot zodanig eene hoogte
geklommen waren, dat men dezelve niet langer verdraagen wil, kon verbeterd, en,
des noods, wanneer de zaaken tot dat uiterste liepen, dat men, by deszelfs geheele
vernietiging, niets verliezen zou, door de Natie geheel en al afgeschaft en veranderd
worden; om dat zy op een uitgedrukt of stilzwygend Contract van de geheele Natie
(*)
berust .” - De Leer van den Eerw. PRIESTLEY vondt, by veelen, gereeden ingang.
“Indien de misbruiken en gebreken der Regeering, zelf in de uitgestrektste Staaten,
ten eenigen tyde, groot en tastbaar worden; indien de Dienaars van het Volk, hunne
Meesters en derzelver belang vergeetende, slegts hun eigen voordeel in 't byzonder
behartigen; indien zy, in plaats van zich zelven te overreeden, dat zy

(*)

VAN NOOTEN Aanm. op MONTESQUIEU, Geest der Wetten, I.D. 3de St. bl. 98.
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gemaakt zyn voor het Volk, het Volk aanmerken als voor Hun gemaakt; indien de
onderdrukkingen en verkragtingen van het Regt verregaande en ondraaglyk zyn,
en algemeen gevoeld wierden; indien de gewelddryvende Bestuurders geene andere
Vrienden hebben, dan een gering getal vleijers, die lang geäasd hebben op het
voedzel hunner Medeburgeren, en van welke men verwagten kan, dat zy eene
Regeering verlaaten zullen: zo dra hun eigen belang niet aan dezelve verknogt is;
indien het, in gevolge van deeze omstandigheden, duidelyk blykt, dat het gevaar,
't welk men by eene Omwenteling zou kunnen loopen, en dat de Onheilen, welke
uit dezelve zouden mogen gedugt worden, van veel minder aanbelangs te schatten
zyn, dan die, welke men alreede ondervindt, en welke nog dagelyks toeneemen;
dan vraag ik, in den naam van God, welke Grondbeginzels het kunnen zyn, die een
gesmaad, mishandeld, beledigd en gehoond, Volk behooren te wederhouden van
het verdeedigen zyner Natuurlyke Regten, van het veranderen, ja zelf van het
straffen zyner Bestuurderen, dat is van zyne Dienaaren, die het vertrouwen des
Volks misbruikt hebben? Of, eindelyk, welke Grondbeginzels het kunnen zyn, die
zodanig een Volk beletten zouden, om de gansche Regeeringsvorm te veranderen,
indien dezelve bleek van eenen aart en zamenstel te weezen, aan zo veele gebreken
(*)
onderhevig .”
Hoe zeer ook de Vryheidsmin in een Volk, en in een vry gebooren Nederlander,
hoogst te pryzen zy, en dezelve, in deeze dagen, verschynzels deedt gebooren
worden, welke de bewonderende goedkeuring van alle waare Vryheidsvrienden
moeten wegdraagen; deeze vertoonde zich, in eenige gevallen, op eene wyze,
welke veeleer blaam dan lof verdient. Om eene wettige en heilzaame
Gemeenebestregeering daar te stellen, moet niet alleen den dwangstof van het
overheerschend Despotismus verbrooken, niet alleen het ondraaglyk bewind eener
haatlyke Aristokratie geweerd; maar ook de toomloosheid eener onbepaalde, en
niet wel ingerigte, Democratie te keer gegaan worden, zal dezelve in geene
volslaagene Anarchie veranderen.

(*)

PRIESTLEY, Essay on the first Principles of Gouvernement. Lond. 1771. p. 24. 25.
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Maar 't is onze taak niet, hier over breeder uit te weiden. 't Aangestipte dient alleen,
om tot het verhaal te komen der voorvallen in ons Gemeenebest in dit Jaar, by
welken men zich deeze weinige aanmerkingen zal herinneren, en daar op vrylyk
mogen toepassen. Terwyl men menigmaal gelegenheden zal ontmoeten om het
zeggen van PLATO, met leedweezen, maar al te gegrond te vinden. “By aldien het
geen Wysgeeren zyn, die de Staaten bestuuren, zo dat het Staatkundig en Wysgeerig
Gezag elkander in één punt aantreffen; en dat, gelyk nu veelal geschied, deeze
twee dingen door onderscheide Geesten behandeld worden, is 'er, naar myne
gedagten, noch voor een Staat, noch voor het Menschlyk Geslacht, eene verzagting
(*)
van haare Onheilen te verwagten. ”
Het Boek, dus aangevangen, behelst eene opgaave van 't geen 'er in den Jaare
MDCCLXXXIII, in Gelderland, Holland, Utrecht, Friesland en Overyssel, voorviel,
omtrent de Regeeringsbestellingen, gepaard met eene aanvanglyke Burger
Wapenoefening in veele Steden, als mede in eenige met het aanstellen van Burger
Gecommitteerden. Wy zullen geen lyst geeven van de byzondere gevallen, in die
Gewesten hier geboekt. Wie zich 't gemelde Jaar herinnert, kan niet nalaaten dezelve
zich voor den geest te haalen, en zal hy, in dit Werk, des een zeer onderscheiden,
en wel bekragtigd berigt aantreffen. - Alleen, ten slot deezer Aankondiging nog
gewaagende van 't geen de Geschiedboeker optekent, wegens eene talryke
zamenkomst van Regenten te Amsterdam, die veel opziens baarde. “De aanzienlyke
Gasten, die den Maaltyd, ter gedagtenisse der herstellinge van den Ridder CAPELLEN
TOT DEN POL, in Grasmaand, met hunne tegenwoordigheid vereerd, en op dien dag,
(†)
de grondslagen eener naauwere Verbintenisse gelegd hadden, kwamen, althans
voor een groot gedeelte, in 't Najaar, te Amsterdam, weder by een, en hielden, na
drukke raadpleegingen over 's Lands zaaken, van 's morgens ten tien tot 's
namiddags ten vier uuren, weder een Maaltyd. - Uit de vyf gemelde Gewesten,
(§)
kwamen de Regenten zamen. Eenigen hun-

(*)
(†)
(§)

PLATO de Republ. Lib. V Eene stelling door hem in het VI en VII. Boek breeder ontvouwd.
Vaderl. Hist. V.D. bl. 75.
In de Geschiedenis zelve vindt men de Naamen dier Mannen, bl. 373, 374. vermeld.
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ner waren, zo men wil, voorzien met blyken van goedkeuring, welke genomen
stonden te worden van zommigen, die, in Zeeland en Stad en Lande, met hun
dezelfde gevoelens over 's Lands belangen aankleefden.
Met een zeer verschillend oog, werd deeze Vergadering, die men verzekerde,
dat eerlang van eene andere zou gevolgd worden, beschouwd. Veelen verheugden
zich, dat 'er, in 's Lands zo neteligen toestand, nog zulk een aantal van wakkere en
braave Regenten gevonden wierd, die moeite noch arbeid ontzagen, om 't zelve in
den hooggaanden nood, te hulpe te komen; die, zonder eigenbelang, op eigen
kosten, nu en dan, uit verscheide Gewesten des Bondgenootschaps zamen kwamen,
om, door onderlinge mededeeling en onderrigtingen, niet alleen hunne kundigheden
te vermeerderen, maar de wezenlyke belangen van het Vaderland, en de gronden
waarop dezelve steunden, meer en meer te leeren kennen; ten einde zich beter in
staat te stellen, om ieder, in de post hem toevertrouwd, zyn Gewest of Stad van
heilzaamen raad te kunnen dienen, en alle gebreken, des noods, te helpen weeren.
Anderen hoorden de maare deezer Byeenkomst niet zonder deswegen eene
blykbaare ongerustheid en hooggaand misnoegen te betoonen; dugtende, dat
zodanige herhaalde vergaderingen van Mannen, die niet alleen aanzienlyk waren,
maar ook meerendeels voor kundige, schrandere en moedige, Regenten bekend
stonden, veréénigd de veel vermogende hand zouden bieden aan de beweegnissen,
huns inziens, ten nadeele van het Stadhouderlyk Gezag strekkende. - Wy zullen
ons Geschiedblad zo min vervullen met de hoogklmkende loftuitingen deezen Heeren
toegezwaaid, als met de schamperheden op hun afgegeeven. Die uitboezemingen
van heete Partyschappe doen, in geen der beide gevallen, iets af. De daaden moeten
spreeken, en zullen deeze, in 't vervolg onzer Geschiedenisse, van zelve voorkomen.’
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Geschiedenis van den Veldtogt der Pruissen, in Holland in 1787;
gevolgd naar het Werk van den Heer T.P. van Pfau, GeneraalMajoor in Koninglyk-Pruissischen dienst, enz. enz. Twee Deelen.
Met Plans en Kaarten verrykt. Te Amsterdam by W. Holtrop, 1792.
In 4to. 186 bladz.
De Veldtogt der Pruissen in Holland, schoon aan duizenden in ons Vaderland
bekend, en nog genoeg in geheugen zynde, is echter zulk eene aanmerkelyke
gebeurtenis, zo door zich zelven, als ten opzichte van de voorgaande en de
agtervolgende gebeurtenissen; dat men het elke onpartydige pen dank moet weeten,
die deeze Geschiedenis duidelyk en naar waarheid te boek stelt, en aan het
nageslachte overlevert. De Heer VAN PFAU, die veldtogt geheel bygewoond hebbende,
heeft zich daar toe verledigt, en, als in veele opzichten, ooggetuige geweest zynde,
alles beknopt in dit geschrift voorgedragen. Wel is waar, van een Generaal-Majoor
in Koninglyk Pruissischen dienst, zullen veelen de naauwste onpartydigheid niet
verwagten. Zommige uitdrukkingen, in dit Werk voorkomende, bevestigen dit
ongunstig vooroordeel; by voorb. D. II. bladz. 51, alwaar van de te Amstelveen
gevangen gemaakte Patriotten gezegd wordt: dat men hen, door hen te eeten te
geeven, hunne wonden te verbinden, enz. met alle de menschlykheid behandelde,
die zy niet verdiend hadden, enz. Intusschen schryft hy anders, over 't geheel
genomen, zeer bescheiden en onpartydig: verkleint de magt en tegenweer der
Patriotten, op veele plaatzen, niet. Mispryst overal de plunderingen en verwoestingen,
die men, onder den schyn van het huis van Oranje dienst te doen, heeft aangericht:
verklaart zelf, D. II. bladz. 4. dat persoonen, die de plunderingen hadden behooren
te beletten, 't gemeen onder de hand tot het plunderen aanmoedigden: terwyl de
President van den Raad van Heusden den Pruissen onbewimpeld toeduwde, toen
de laatste zich tegen het plunderen wilde verzetten: ‘Wat kan het scheelen, al worden
de Patriotten geruïneerd? 't Is billyk dat men hen straffe voor de onderdrukkinge,
onder welke zy zo veele onschuldigen zo lang hebben deen zuchten.’
De Schryver begint zyne Geschiedenis, met de voorbereidingen tot het openen
van den Veldtogt, zynde alles
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wat van 6 tot 20 July 1787, ten deezen opzichte, is voorgevallen, benevens eene
opgave der Troepen, die tot deezen Veldtogt bestemd waren.’ De Hertog van
Brunswyk kwam den 6den Aug. te Wezel, en den 7den op den Verjaardag van
H.K.H., Mevrouw de Princesse van Oranje, te Nymegen. Hier onderzoek doende
naar den staat der zaaken, verzekerde men hem, dat de Patriotten niets
verwaarloosden om tot hun doelwit te komen; dat zy meester waren van alle de
sterke plaatzen van de Provintie van Holland, dat zy Utrecht versterkt hadden, en
dat zy, meesters van de sluizen, den vyand aan drie onderscheiden overstroomingen
konden bloot stellen. Om niets te verwaarloozen, vervoegde zich de Hertog noch
by andere persoonen van 't Hof, tot den Generaal DU MOULIN, wien eene lange
ervaaring eene volkomene kennisse gegeeven hadt van de Provintiën en haare
Fortisicatiën, - tot verscheide Officieren, tot edellui, wier goederen grensden aan 't
tooneel des opstands, en die de gesteldheid van 't land, de wegen, de sluizen en
de sterkten, kenden, enz. Alle verzekerden zy hem, dat de Patriotten alle voorzorgen
gebruikten, en dat zy beslooten hadden zich halstarrig te verdedigen. Zy hadden,
zeide men, bekwaame hoofden; de Rhyngraaf VAN SALM hadt hun gansche
vertrouwen, de Commissie van Woerden hielp hen met al haar vermogen; men
deelde 't geld mildelyk uit, 't getal der gewapende Burgers vermeerderde alle dagen;
de Rhyngraaf hadt reguliere Bataillons geheeven, aangevoerd door bekwaame
Officieren, en van welke men een' moedigen weder stand kon verwagten; Frankryk
hadt desgelyks goede Ingenieurs, Kanoniers, Artillery-Officieren, verzorgd, en deed
't noch; der sterke plaatzen ontbrak het noch aan Geschut, noch Krygs- noch
Mondbehoeften; eindelyk, men kon die sterkten niet naderen, dan langs enge wegen,
bezet met manschap, op verscheiden plaatzen doorsneeden, en onbruikbaar
gemaakt.
‘Toen de Hertog vroeg naar den staat van de Stadhouderlyke party, verzekerde
men hem van alle kanten, dat het onmogelyk was, in de Provintiën van Holland en
Utrecht, 't getal van haare aanhangers te bepaalen, en 'er staat op te maaken, 't
scheen dat hunne getrouwheid afhing, of van 't voordeel of van 't gevaar, 't geen zy
zagen in 't kiezen van een party; gevolglyk was 'er niet veel staat op te maaken.
Daarenboven was de geheele uitvoerende magt in handen der Patriotten, en de
Stadhouders-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

110
gezinden, door hen onderdrukt, durfden niet handelen naar hunne gevoelens, of ze
openbaaren. Te vergeefs hadt de Hertog gehoopt, dat de Troupen, te Zeist
verzameld, aan de Oranjeparty nieuwen moed zouden geeven. Hy vernam dat die
Troupen aan alles gebrek hadden, aan Paarden voor de Stukken, aan
Krygsbehoeften, aan Kanonniers, aan een voldoend getal Kardoezen; dat, uit gebrek
aan een Veldbakkery, men in 't Kamp van de hand in den tand leefde; dat de
noodzakelykheid, om alle dagen Soldaaten na de nabuurige Dorpen te zenden, om
'er brood te zoeken, de Bataillons en Esquadrons, behalven dien, reeds incompleet
genoeg, noch meer verzwakten, dat het eindelyk te vreezen was, dat dit gansche
Corps geslagen en verstrooid zou worden; zo dra de Rhyngraaf VAN SALM goed
mogt vinden, uit Utrecht te trekken en een aanval te waagen.
De Hertog den 8sten Aug. te Wezel terug gekeerd zynde, zond den 9den het
volgend Plan, met eene Kaart, waarop ieder marsch, ieder Campement, en iedere
attaque, aangehaald stonden, aan zyne Majesteit. Het wezenlykste was, (zeide hy
in zynen brief) de aandacht des Vyands te verdeelen, en hem van verscheiden
hoeken tevens aan te vallen. Ten deezen einde moest een Corps Cavallery, met
eenige Infantery en Kanon, trachten door Hilversum in 't Gooiland te dringen, omtrend
10 of 12 mylen van Amsterdam afgelegen, der Provintie van Holland toebehoorende;
de eenige plaatzen, waar de Cavallery en Artillery, haare beweegingen verstandig
overleggende, achter om de inundatiën en de linie van defensie van den Vyand
konde dringen, zo het doenlyk was, door het oversteeken van de Neder-leck, tot in
't hart van de Provintie van Holland, en zich daarin meester maaken van de Stad
Rotterdam, van waar de omstandigheden de marsch na Amsterdam of den Haag
zouden richten.’
De Schryver geeft verder verslag van alle de inrigtingen, welke, na bekomen
goedkeuring van dit Plan, voor de Magazynen, de Schipbruggen, de Ligters, het
Hospitaal te Wezel, enz. gemaakt werden; als mede de berichten die men inwon,
voor het openen van den Veldtogt. Vier Officieren van den Generaal-staf werden
gelast, om met een Ingenieur-Majoor zich na Nymegen en na Arnhem te begeeven,
en van daar, langs onderscheiden wegen, den ganschen streek, tot aan de Frontieren
van Holland, te recognosceeren. Deeze Officieren hadden een Brief voor de Princes
van Oranje. Dezelve ontving hen te Nymegen, en
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stelde hen een Brief ter hand voor den Hollandschen Oversten BENTINCK te Arnhem,
waarin zy hem beval, uit alle magt, de oogmerken der Pruissische Officieren te
begunstigen, en hen te doen vergezellen door Hollandsche Officieren. Dit
geschiedde; al het noodige werdt hen aangeweezen, en dus doende kwamen zy in
het Camp te Zeist. De Stadhouder, na dat hy den Pruissische Officieren alles
aangewezen had, 't geen van belang was op te merken, deedt hen ook den omtrek
van Amesfoord, benevens den weg van Naarden naar Soestdyk, wyzen. In 't Hollands
Camp te Zeist, lagen toen tien Bataillons en vyftien Esquadrons. De Pruissische
Officieren ontveinsden niet, dat deeze Troupen eene niet zo voordeelige positie
genomen hadden, als het oogmerk van hun campeeren scheen te vorderen. Dit
was evenwel de schuld niet van den Generaal VAN MONSTER, die ze commandeerde.
De Prinsgezinden, in 't Sticht van Utrecht, hadden aangedrongen op deeze positie,
die aan de goede zaak nadeelig was; doch, die hunne landwooningen dekte voor
de strooperyën der Patriotten.
‘De Pruissische Officieren, om den vrienden des Stadhouders plaisier te doen,
droegen overal aan hunne hoeden de Oranje Cocarde. Deeze kleur, het kentecken
hunner gevoelens en hun reizen over 't algemeen, trof een ieder. De vrienden des
Stadhouders zegepraalden Pruissen te zien; de Patriotten lieten den moed zinken.
Men zou moeite hebben te gelooven, tot hoe veele buitenspoorigheden de kleur
van Oranje in Holland toen aanleiding gaf. Om veilig te zyn, moest men 'er zyne
deuren en vensters meê vercieren. In de huizen der voorstanders van den Prins,
droegen de kleinste meubilen lintjes van die verwe, en de lucht weêrgalmde
bestendig van 't geroep, Vivat de Prins: een geroep, dat maar al te dikwerf het
voorteken werd van oproer en bloedvergieten.
Terwyl de Pruissische Officieren Holland doorliepen, had de Hertog nog een
mondgesprek met de Princes van Oranje te Kleef. Men hernieuwde de deliberatien,
te Nymegen begonnen. Onder anderen kwam men hierin overeen, dat de Troupen
voor den Stadhouder de inkomst van Gelderland zouden bezetten, om die aan de
Pruissen vry te laaten.
De Pruissische Officieren hadden, in hunne reizen, bovenal zich moeite gegeeven
om de magt van den Rhyngraaf VAN SALM naauwkeurig te kennen. Men hadt hen
verzekerd, dat hy elf duizend man te Utrecht byeen hadt; dat
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men, in dat getal, eenige Bataillons en Esquadrons telde, die op een vry goeden
voet waren; dat de Rhyngraaf 't geld met volle handen spilde; dat, behalven eene
tafel in overvloed bediend, een groot aantal Adjudanten, een altoos luisterryk en
talryk gevolg, hy met verkwistinge betaalde de persoonen, verknogt aan den dienst
der Patriotten; dat, zonder de honderd duizend guldens 's maands, die hem de
Commissie van Woerden uittelde, hy 'er al het geld, dat hy vroeg, van trok, ter
vermeerdering van Troupen, en verbetering der Vestingen; dat de Artillery van
Utrecht uit meer dan 130 stukken Kanon bestondt, behoorende aan de Provincie,
of uit Holland getrokken; eindelyk, dat de Stad zelve, alle wegen op de Vecht tot
aan Muiden en de Zee, alle tusschen Utrecht en de Vaart, genoeg versterkt waren,
om de hoop te beneemen van ze te forceeren by Jutphaas of Vreeswyk; dat men
daarenboven bezig was met 't versterken van Vianen, en, in geval van nood, al 't
platte Land, tusschen die Stad en Gorcum te kunnen onder water zetten.’
Uit deeze berichten, en uit nog anderen door den Schryver medegedeeld, ziet
men duidelyk, dat de Pruissen de magt hunner vyanden wel wisten; dat zy die niet
gering achten; en dat zy alle middelen ter hand moesten neemen, om dezelve te
overwinnen. De partyschappen, in Holland woedende, waren het vooräl, die ten
voordeele van de Pruissen, by het verschynen eener Armée, konden werken: en
hiertoe liet men niets onbezogt. ‘De Hertog hadt eene zeer uitgestrekte bekendschap,
en overäl vrienden. De naauwkeurigste narichten ontbraken hem nimmer, en hy
nam altoos de gepastste maatregelen, ter bereiking zyner oogmerken. 'Er waren
zelfs eene menigte persoonen van een zekeren rang, die de altoos vriendelyke
behandeling des Hertogs aan hem te Wezel verknogt hadt, en die 'er een
vergenoegen in vonden, hem stipt te onderrichten van de ontwerpen des vyands,
van hunne hoop en van hunne vreeze. Daar Z.D.H. buiten dien geen geld spaarde,
zo viel 'er niets voor, waarvan dezelve niet verwittigd wierdt door lieden, die hy
daartoe byna in alle de Steden had. Ook kende hy zeer wel de gesteldheden der
onderscheiden Kabinetten, de middelen zyner vyanden, als ook de naamen en de
bekwaamheid der meesten onder hen. Nimmer overtrof hem hierin eenig Generaal,
noch in 't geluk van de keuze en 't getal van Spionnen.’
Alle deeze kosten en moeite, aan de zyde der Pruissen
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aangewend, bevestigen volkomen het gevoelen der Patriotten van dien tyd, dat men
hen niet dan met zeer veel moeite zoude kunnen overwinnen. De Schryver zelv
zegt, na het mededeelen van een Plan door de Hollanders (volgens algemeene
geruchten, door den Rhyngraaf VAN SALM) beraamd: ‘Dit Plan van operatien toont
dat de Hollanders zeer wel oordeelden van hunne gesteldheid; dat het onëindig
moeilyk zoude geweest zyn hunnen tegenstand te overwinnen, by aldien zy aan
hun hoofd hadden gehad een Generaal, die by een onbepaald gezag gevoegd hadt
dapperheid en de edele eerzucht, om door de verdeediging van zyn land zich
onsterflyk te maaken. - En bladz. 39, enz. toont hy, duidelyk, in het beschryven der
verlaating van Utrecht, dat de Rhyngraaf VAN SALM dit zonder eenige
noodzaakelykheid deedt; dat de Pruissen, volgens de reeds gegeevene Verklaaring
des Konings, die Stad niet mogten aantasten; dat zy het niet konden doen, om dat
de Hertog het noodige tot eene belegering niet by zich hadt; en ook om dat dit hunne
magt tegen Holland verzwakt zoude hebben. In 't kort: dat de Rhyngraaf de waare
Generaal voor de Patriotten niet was, dat hy alle zyne plichten vergat; het op hem
gevestigd vertrouwen te leur stelde; en door het verlaaten van Utrecht eene fout
beging, waarvan de gevolgen verschrikkelyk waren.
Na medegedeeld te hebben, welke vergeefsche poogingen men nog ter
bevreediging heeft aangewend; na de eerste beweegingen en het indringen van
het Pruissisch Leger in Gelderland beschreven te hebben, verhaalt hy alles wat van
16 Sept. tot 11 October 1787, in Holland, ten opzichte van den Veldtogt, is
voorgevallen. Den 17den Sept., 's morgens om 5 uuren, kwam een Pruissisch Corps
in de grootste stilte voor Gorcum. Ten 6 uuren werdt een Kapitein, met een
Trompetter, en een Brief in de Hollandsche taal, naar de Stad gezonden, om dezelve
op te eischen. Het Guarnisoen geen het minste denkbeeld van de gebruiken en
rechten des Oorlogs hebbende, schoot op deeze beide: en schoon de Kapitein met
zyn neusdoek een teken deedt, en op de trompet deedt blaazen, vervolgde men
toch met schieten; zo dat deeze afgezondenen onverrichter zaake te rug moesten
keeren, waarop, om zeven uuren, het Pruissisch Kanon begon. Op het vierde schot,
stak een gloeiende Kogel een Moolen in brand; deeze brand verspreidde zich tot
een Olic-Magazyn, dat 'er niet verre af was, en de beide gebou-
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wen werden in de assche gelegd. De bombardeering was zeer hevig; weldra stondt
de Stad aan vier hoeken in vlam; men hieldt niet op met alarm te slaan; men deedt
het geschut van de Stad speelen, maar de Pruissen waren door den hoogen weg
of dyk 'er voor gedekt. Op het vier-en-veertigste schot der Pruissen, zag men een
wit Vaandel op den Stads Tooren waaijen; 't vuur van de Wallen hield op; de
Plaats-Majoor kwam uit de Barriere van den bedekten weg, de Chamade doende
slaan. Het vuur der Pruissen hield op; de Stad gaf zich over, doch het Guarnisoen
was naar Dordrecht gevlucht: maakende men alleen agt-en-negentig Krygsgevangen,
benevens den Collonel VAN DEN CAPELLE. Van deezen laatsten schynt de Schryver
geene voordeelige getuigenissen ontvangen te hebben; zeggende hy, bl. 47, van
denzelven: “Toen hy (CAPELLE) buiten het glacis kwam om te capituleeren, zeide hy
tegen den Collonel VAN ROMBERG, dat hy, by zyn komst te Gorcum, geöordeeld hadt,
dat de plaats het niet lang zou kunnen houden; dat hy aldus geene zwaarigheid
maakte om ze over te geeven. De Luitenant-Collonel STERNBACH, een bekwaam
Officier, en yverzuchtig op 't stuk van zyn goeden naam, hadt, vóór VAN DEN CAPELLE,
te Gorcum gecommandeerd, en zo de Patriotten niet verblind genoeg geweest
waren, om hem te verplaatsen, zo zouden de Pruissen een zo fraai spel niet gehad
hebben.”
Op verscheidene plaatsen, in dit Werk, vindt men blyken van de strenge
Krygstucht, welke de Hertog onder zyne troupen hield; en van de moeite die men
hadt, om de Soldaaten, in zulk een ryk land, dat tevens zo verdeeld was, en daar
men zo veele Voorgangers en Voorstanders van het plunderen vondt, in toom te
houden. “Een vierde van een myl van Meerkerk, hoorde Z.H. een verschrikkelyk
geschreeuw, 't welk uit de huizen langs den weg kwam. Hy detacheerde terstond
een Officier om hier na te hooren. 't Waren drie Soldaaten van 't Regiment van
MARWITZ, die, uit het Camp gevlucht, bezig waren met plunderen. Zy werden voor
den Hertog gebragt, die zich zeer driftig maakte, en ze alle drie deedt arresteeren.
Zo dra de Ingezetenen deeze daad van gestrengheid gezien hadden, zo verzamelden
zy zich in menigte rondom den Prins, en beklaagden zich bitter over dergelyke
buitenspoorigheden. Misschien waren die klagten overdreeven; ondertusschen
maakten zy den Her-
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tog zeer toornig, welke 'er den Generaals verwyten over deedt; betuigende, dat hy
niet gedoogen zoude dat men zyne orders in den wind sloeg.” Schoon de Generaal
KNOBELSDORF zich verschoonde, en zeide, dat hy, misnoegd over deeze wanorde,
de schuldigsten reeds hadt doen straffen; zo begaf de Hertog zich toch in persoon
by het Regiment van MARWITZ; deedt de Compagniën op trommelslag by elkander
komen, om te zien of 'er iemand aan ontbrak. Vervolgens deedt hy alle de Officieren
onder het Vaandel komen; berispte hen wel scherp; beval den Commandeur van
het Regiment het zelve terstond te verlaaten. De Kapitein van de Compagnie, tot
welke de Plunderaars behoorden, werdt in arrest gezet, haare Onder-Officieren aan
den lyve gestraft, en zy zelve kregen honderd Stokslagen, in tegenwoordigheid van
het gansche Regiment. Met veel moeite werdt vervolgens hun Commandeur hersteld.
- De Hertog strafte, zonder oogluiking, de minste fouten; hy liet menigmaalen in
arrest zetten Commandeurs van Bataillons en andere Officieren, ter zaake, dat zy
het gedrag hunner Soldaaten niet genoeg bewaakt hadden, of om dat zy zich
Levensmiddelen hadden doen geeven, zonder daartoe gewettigd te zyn. Twee
Vaandrigs, van eene oude Weduwe 100,000 Guldens (dit is wat veel! mogelyk moet
het 10,000 zyn, maar het origineel heeft ook zo veel) hebbende willen leenen, op
eene wyze die niet geheel wettig was, deedt de Hertog op 't oogenblik een Krygsraad
beleggen, en, volgens zyne uitspraak, zondt hy ze naar Wezel, om aldaar van Berlyn
de confirmatie van hunne cassatie af te wagten. Dergelyke voorbeelden klemden;
en zo de Provincie van Holland de onheilen van den Oorlog smaakte, moest zy dit
zeldzaam den Pruissen wyten.’
De zorg der Pruissen tegens de toebereidselen der Patriotten, op veele plaatsen
nutteloos geworden, door het overgaan van Utrecht, door de herstelling van den
Stadhouder in 's Hage, en de daardoor werkende omwending in geheel Holland
bleef het langste noodig ten opzichte van Amsterdam, de voornaamste Stad der
Republiek; en het meest tegen hunne onderneemingen versterkt. De Schryver is,
ten opzichte van deeze Stad, daar zy de Pruissen het langst heeft opgehouden,
dan ook het omstandigste: beschryvende naauwkeurig haare buitenposten, en met
lof melding maakende van derzelver aanleg, hunne bevelhebbers, en derzel ver
verdiensten: van welken hy veelen met naame noemt,
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als DE VINS, STERNBACH, RINGLER, DURING, ST. CENIE, DE WILDE, DE PORTE, RICHAUT,
DE GEERIKE, en DE LUCK; Officieren (zegt hy) vol van verdiensten, bravoure, yver
naar glorie, en die brandden van lust om zich een naam te maaken door een
moedigen wederstand. Niets, van 't geen hunnen yver kon ondersteunen, ontbrak
hen; zy hadden, ter bedieninge van hun geschut, goede Fransche Artilleristen, meer
Oorlogsbehoeften dan zy konden denken te behoeven; en, behalven de gewapende
Burgers, zes Bataillons reguliere troupen, in particuliere soldy der Patriotten, byna
geheel uitgeleezen en welgeöefend Volk. Dit was, met opzicht tot den bodem, meer
menschen dan zy behoefden om de posten te bezetten, en eenige Corpsen in
reserve te hebben. 't Defensiewezen betaalde die troupen mildelyk; Amsterdam
voorzag hen in overvloed van vivres; en de vleijendste beloften werden ter
ondersteuning van hunnen moed gebezigd.
‘Behalven dat, hadt men niet veel moeds nodig, om dergelyke posten te
verdeedigen. Een opslag van 't oog konden Officier en Soldaat overtuigen, dat de
Pruissen geslagen zouden worden, zo zy aanvielen. Zonder genoegzaamen grond
om zich te schaaren en uit te breiden, op de hooge Wegen; blootgesteld voor 't vuur
van 't Hollandsch geschut; beperkt door de gragten en inundatiën, moesten de
Pruissen overäl onder leggen. Al waren de Patriotten niet zo talryk geweest, zo
konden zy hunne vyanden 't hoofd bieden, indien men handgemeen geworden was,
en hun geschut moest hen altoos verzekeren van de Zegepraal.’
Overtuigd van deeze omstandigheden verzuimden de Pruissen dus ook niets,
om alle gevaaren te tarten, ten einde ook Amsterdam tot de geëischte satisfactie
te noodzaaken. Veel stonden zy daartoe uit, slaapende meest op 't gras, en op
sommige plaatsen, zo als te Alphen en Leymuyden, uit vreeze voor overrompeling,
in hunne volle kleeding. Hun stand, by Amstelveen, noemt de Schryver, vyf uuren
lang, verschriklyk; en zo men, aan de zyde der Patriotten zorg gedraagen hadt, om
eenige gewapende Fregatten op het Haarlemmermeer te leggen, ten einde de
tusschenruimte, tusschen Amstelveen en Halfweg te dekken, dan zou de Hertog
geen inkomst gezien hebben: 't welk de Pruissen nu, met Schuiten van Aalsmeer
naar Sloten vaarende, in de rechter zyde der Amsterdamsche linie, aantroffen.
In de Geschiedenissen zal men weinig belegeringen aan-
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treffen, in welken de wederzydsche vyanden zo bedekt met hunne Vestingwerken
en Schanssen waren, en zo veel van elkanders Werken wisten. Men bragt de
Pruissische booden geblind naar Amsterdam: den 28 Sept. gebeurde dit den Majoor
HIRSCHFELD; na verloop van een uur kwam hy te rug; maar zyn begeleider hadt
voorzeker hem den weg niet moeijelyk willen maaken, door den doek te sterk aan
te haalen: want de Majoor tekende, op 't oogenblik, den Hertog een Plan van alle
de Vestingen tusschen de Hand van Leyden en Amsterdam, als ook de richting van
ieder Kanon. - Maar aan de zyde der Patriotten wist men niet minder de ligging en
sterkte der Pruissen. Geduurende den stilstand van Wapenen, wegens de
onderhandelingen in 's Hage, vestigde de Generaal KALKREUTH een soort van
verstandhouding met de Commandanten zyner vyanden; nadien verscheide van
zyne Manschappen, gewond op den 1sten October, in hunne handen gevallen
waren. Dit gaf eerst aanleiding tot eene vriendelyke Cortespondentie. ‘Eindelyk ging
hy zo ver, dat hy zich met de voornaamste van hen onderhield, en ze in zyn Quartier
nodigde. De Majoor RINGLER, Commandant aan de Duivendrechtsche Brug, kwam
'er onder anderen. Deeze Hollandsche Officier verbaasde den Graaf KALKREUTH
niet weinig, door hem de geheele ligging der Pruissen te beschryven, en de
verdeeling van alle hunne posten, met zo veel naauwkeurigheid als de Generaal
dit zelve zou hebben kunnen doen. Een duidelyk bewys, (zegt de Schryver D. II. bl.
64.) dat de Orange-Cocarde gediend hadt ten paspoort aan veele Verraaders en
Spionnen.’
De Pruissen reeds in 't bezit geraakt zynde van de Posren van Halfwegen,
Amstelveen, Kalfjeslaan en Ouderkerk, zagen echter nog weinig kans om de Stad
te krygen. ‘De Voorposten waren zo voordeelig geplaatst, dat het nu voortaan
onmogelyk scheen, dat zy verder zouden indringen. De voorige aanvallen op de
groote wegen toonden, dat men die van vooren niet konde aangrypen, en de
ondervinding hadt meer voorzorg doen neemen om zich van agteren te dekken.’ Het vervolg van dit Werk toont ook, dat de Hertog daaröm liever zagte middelen,
zo wel ora de Stad als om de troupen te spaaren, wilde aanwenden: waarvan het
vertrek der geregelde Hollandsche troupen, uit hunne Verschanssingen, in naam
der Staaten van Holland geördonneerd, doch wezenlyk door de Pruissen bewerkt,
het gevolg was.
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Waarop het inruimen der Leydsche Poort, aan de Pruissen; het goedkeuren der
genomene besluiten van Hun Ed. Gr. Mog., door de Regeering van Amsterdam, en
het veranderen van de laatste, gevolgd is. Zaaken ook van elders bekend, doch
tevens omstandig in dit Werk gevonden wordende. - Het getal der gesneuvelde
Pruissen, in de onderscheiden gevegten, bepaalt de Schryver op 71 Man.
Het belangryke, overäl in dit Boek doorstraalende, zal altoos ruim opweegen,
tegen die kleine bedenkingen welke men 'er op kan maaken. Wy hebben 'er eenige
gemaakt, die men een buitenlander ligt kan vergeeven. Dus zegt de Schryver, dat
Amsterdam, geduurende de Wapenstilstand, eene dryvende Battery op den Amstel
liet leggen. Doch deeze Battery lag reeds, vóór de komst der Pruissen, in gemelde
Rivier. Op een andere plaats, D. II. bl. 43, wordt een Dorp door de Pruissische
Jaagers bezet, dat megelyk niets dan eenige huizen geweest zyn; zynde tusschen
de Noorddammer Brug en de Hand van Leyden ons geen Dorp bekend. Eindelyk
zou, volgens D. II. bl. 17, Amsterdam meest uit een geest van Koophandel in
onderhandeling getreeden zyn, ten einde Rotterdam derzelver Koophandel niet
naar zich zoude trekken. De Schryver heeft zeker niet gevoeld, hoe hy de vreeze
by de Amsterdammers voor de Pruissen hier door verzwakte: doch, de meeste
plaatsen in dit Werk toonen ook, dat men zich verzekerd hield, dat Amsterdam het
zou kunnen houden, zo als ten tyde van WILLEM II, in 1650. Eindelyk, spreekt hy van
zekeren Pruissischen Luitenant-Collonel, die een groote kunde in de Scheepvaart
naar de Oost-Indiën verworven hadt, en daaröm, wegens den togt over het
Haarlemmermeer, door den Hertog geraadpleegd werdt: by welke gelegenheid,
door den Vertaaler, zeer wel wordt aangemerkt: dat, tot het bevaaren van 't
Haarlemmermeer, een Beurtschipper geschikter voorwerp is, dan de eerste Zeeman
van de Waereld.
De Kaarten en Plans, ter opheldering van dit Werk, in hetzelve gevoegd, vertoonen.
1) Alle de Marschen en Campementen der Pruissen. 2) Campen te Nymegen en
Arnhem 13 Sept. te Barneveld 15, en te Amersfoort 16 Sept. 3) Campen van
Doodenwaart, Thuyl en Heusden 14 en 15 Sept. 4) Dito van Ryswyk, Asperen,
Meerkerk, en Tienhoven, 16-18 Sept. 5) Dito van Hilversum en Kuilenburg, 18 en
17 Sept. en de Overtogt van Nieuwpoort naar Schoonhoven, 20 Sept. 6) Plan van
Utrecht. 7) Van den aanval op Gorkum. 8) Van Vianen. 9)
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Van de Hinderdamsche Schans, Nieuwersluis, Uitermeersche Schans, en Goe-jan
Verwellen Sluis. 10) Plannen van Muiden, Naarden en Weesp, en den omtrek van
Halfweg Haarlem en Amsterdam. 11) Amsterdam met alle haare Voorposten, of
Verschanssingen. 12) Plan van den Overtoom tot de Noord-Dammerbrug. 13) Van
Amstelveen en het Hoofdquartier des Hertogs. 14) Van Weesp tot Ouderkerk, en
Diemen. En 15) Plannen der Diemerbrug, Ouderkerk, der Duivendrechtsche Brug,
en der Sluis van Overdiemen. De Bylage der Stukken tot deeze Geschiedenis van
den Veldtogt der Pruissen in Holland, bestaat in A. Eene Declaratie van den Hertog
van Brunswyk, aan de Ingezetenen van Holland. B. Eene Waarschouwing tegen
de Inundatie. C. Een nader Declaratoir van den Prins van Oranje. D. Eene Publicatie
der Staaten van Holland en Westvriesland, van 18 Sept. 1787. E. Een Zendbrief
van gemelde Heeren Staaten. F. De Conditiën van Capitulatie van de Nieuwersluis,
om aan den Generaal Majoor, Graaf van KALKREUTH, voor te slaan. G. De Artikelen
der Capitulatie van Dordrecht, tot inlaating van Pruissisch Guarnisoen. H. Een Brief
der Regeering van Rotterdam. I. Voorwaarden des Guarnisoens van Weesp. K. Van
den Baron DE MATHA, wegens Muiden.
Wy eindigen ons verslag van dit Boek, met den wensch: dat deeze Geschiedenis
van den Veldtogt der Pruissen ons en geheel Europa, voor het vervolg, zal leeren:
onze Natie, dat, met de beste middelen van tegenweêr voorzien, doch door tweedragt
verdeeld zynde, voor geene Mogenheid bestaan kan: de overige, dat Nederland,
deszelfs Ingezetenen eendragtig werkende, niet zo makkelyk overwonnen kan
worden, dan men, buiten het getuigenis der Pruissen, mogelyk zoude denken.

De beste Regeerings-vorm. (Zonder Hoofdtitel, Jaartal, of Drukker;
maar, in plaats van dien, eene Afbeelding van de plattegrond van
de Maan; met het omschrift: De beste Regeerings-vorm in de Maan;
en uitgegeeven op de Planeet de Aarde, met het laatste Kwartier
der Maan, toen de Zon in Virgo ging, twee dagen voor den VIIIsten
Quatertemper.)
De inval, om zig, in zyne verbeelding, Ryken en in dezelve eene Maatschappy van
Menschen te schep-
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pen, is in het geheel niet nieuw; SWIFT boertig, en WIE-LAND meer ernstig, hekelende,
hebben hiervan de schoonste voorbeelden gegeeven; plaatzende hunne geestige
vindingen, de eerste, in de Maan, de andere, in Asiatische Gewesten: en een groot
aantal andere Schryvers hebben dit middel gebruikt, om hunne gedachten over
Regeeringen en Regeerings-vormen aan den man te brengen: wil dus iemand in
zodanige geestige behandeling uitmunten, dan behoort hy, zo door het onderwerp,
het welk hy voordraagt, als door de wyze, op welke hy hetzelve behandelt, den
Leezeren op te wekken en in te neemen: van deeze vereischten, worden echter, in
de rampzalige Raphsodie, welke voor ons legt, geene gevonden: reeds voorlang,
en beter, gezegde stellingen over de nadeelen van den Adel, van eene éénhoofdige
Regeering, van bestendige Krygslegers, enz. worden hier, verhaalenderwyze, in
verscheide Gemeenebesten van de Maan geplaatst; in dezelve, de menschen, naar
het goedvinden van den Schryver, in beweeging gezet; en een groot man vereenigt
alle gebrekkige Regeerings-vormen onder ééne (si Diis placet) volmaakte; terwyl
het geheele werk, om den schyn van regelmaatigheid en orde te vertoonen, in 175
paragraphen is afgedeeld; doch welke, veelal, zo veele betrekking tot elkanderen
hebben, als de byzondere letteren van het Alphabeth.

Nederlandsch Placaat- en Rechtskundig Woordenboek; behelzende
al het geen, door de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der
Vereenigde Nederlanden, en de Edele Groot Mog. Heeren Staaten
van Holland, Zeeland en West-Vriesland, zedert de vroegste tyden,
over allerleye zaaken, by Placaaten, Resolutien en Ordonnantien,
vastgesteld is, enz. Iste Deel. Te Amsterdam en Dordrecht by Allart,
en de Leeuw en Krap, 1791. In gr. 4to, behalven het Voorbericht,
580 bladz.
Eene, ons onbekende, hand deelt, in dit Werk, den Nederlanderen mede, den geest
van al dat geene, het welk zo door de Algemeene Staaten, als door die van Holland,
Zeeland en West-Vriesland, van de vroegste tyden af, by derzelver byzondere
Placaaten, Resolutien en Ordonnantien, is vastgesteld en gewild; de inderdaad
arbeidzaame uitvoering van dit omslachtig Werk
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schynt ons toe, dat aan deszelfs nuttige bedoeling volkomen beantwoordt, en noch
verder beantwoorden zal, althans, indien het den Zamensteller gelukken moge, om
deezen arbeid, op gelyke wyze als hy heeft aangevangen, ten einde toe voort te
zetten.
Het Werk is in eene Alphabetische Orde ingericht, terwyl onder elk Opschrift der
byzondere letters, in een tydrekenkundige orde, al dat geene gevonden word, het
welk, omtrent het een of ander, op verschillende tyden, is vastgesteld, met
doorloopende aanwyzingen van de bronnen, uit welke de Zamensteller de door hem
opgegeeven Placaaten, enz. ontleend heeft, en waar zyne Leezers dezelve in hun
geheel kunnen vinden.
Ondertusschen heeft het ons toegescheenen, dat de Zamensteller het den geenen,
voor welken zyn Werk geschikt is, gemakkelyker zoude hebben kunnen maaken,
wanneer hy, in het verkiezen der byzondere Opschriften, meerder dan nu, gebruik
had gemaakt van Woorden, welke, meer afzonderlyk, de door hem bedoelde
hoofdzaaken te kennen gaven. Zo geeft hy, by voorbeeld, aan het Artikel, betrekkelyk
het aanneemen van Soldaaten, het Opschrift: AANNEEMEN; en brengt onder het
opschrift: ACCORD, alle zodanige Accoorden en verdraagen, als tusschen zommige
Staaten der Provincien, de Collegien van Justitie of andere Corpora, op verschillende
tyden, zyn aangegaan. - Het eerste zoude immers elk zoeken, onder het Opschrift:
SOLDAATEN, en het tweede ware gevoeglyker geplaatst, onder de byzondere
opschriften en benaamingen van die Provincien, Collegien en Corpora, door of met
welke zodanige Accoorden en Verdraagen waren aangegaan: wy vleijen ons echter
dat zoortgelyke onnaauwkeurigheden, schoon van geen wezentlyk belang, in het
vervolg deezes Werks zullen worden vermyd; men verzekert ons althans in het
Voorbericht, dat op geheel de onderneeming THANS een geregeld plan gemaakt is,
waardoor de misslagen door den Zamensteller in de letterorde, volgens eigen
toestemming begaan, minder te verwagten zyn; schoon het, naar ons inzien,
natuurlyker ware geweest, dat men, vóór het gedeeltelyk volvoeren der onderneeming
en het bearbeiden deezes Werks, een geregeld plan gevormd hadde.
Niettegenstaande dit alles blyft de arbeid des Zamenstellers verdienstelyk, en
zyne poogingen alle aanmoediging waardig. De Uitgeevers melden aan onze
Boekverkoopers, dat net Werk circa 6 Deelen zal uitloopen.
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Kabinet van Mode en Smaak. Met gekleurde Plaaten. Eerste Deel.
Te Haarlem by A. Loosjes Pz., 1791. In 8vo, 456 bladz.
Men heeft, met den aanvang van dit Jaar (1791), een Maandwerk beginnen uit te
geeven, onder den bovengeplaatsten Tytel; elk Stukje groot 4 of 5 bladen. Hetzelve
behelst: 1. Opgave van alle zulke zaaken, welke de luxe, mode, oeconomie,
vermaaken, enz. van andere Natiën betreffen. 2. Beschryving der modes en dragten
der vroegere Inwooners onzes Vaderlands. 3. Beschryving der verschillende dragten
onzer tegenwoordige Landsgenooten. 4. Tegenwoordig mode-nieuws uit Frankryk,
Duitschland en andere Landen, en 5. Beschryving van onderscheiden meubilaire
Kunstwerken, nieuw uitgevonden stoffagiën tot kleeding of sieraad, enz. die by onze
Natie gevonden worden. Terwyl in deeze byzondere Klassen, in dit Eerste Deel, de
volgende Stukken voorkomen. I. Het Roomsche Carneval. Over het Bly- en
Kluchtspel. Spaansche Stiergevechten. Het gezellig onderhoud der Venetiaanen.
Huwelyks- en Bruiloftsplechtigheid der Boeren in Esthland. Het Stroo-Zaayen en
Hoender-gekaakel (twee Volksgebruiken in Frankenland.) Eenige Byzonderheden
in Parys, en de St. Annadag in Weenen. II. Beschryvingen en bygevoegde afgezette
Plaaten, behelzende: Een Zuidbevelandsche Boerin. Een Petit-Maitre in het vroegst
der XVIIde Eeuw. Eene Friesin. Eene Dame op 't laatst der XVIde en 't begin der
XVIIde Eeuw. Eene Zaandammer Dame. Eenige Kapsels van het vroegst der XVIIde
Eeuw. En eene Bydrage tot de oude Klederdragten. III. Modenieuws van
verschillende plaatsen. IV. Tooneelnieuws V. Byzonderheden, als Uitzet eener
Adelyke Bruid, in het vroegst der XVIde Eeuw. Anecdoten. De bezoopen
Gouvernante, Zangspel. Het Gekken-Register, en verscheiden anderen, laffe en
aartige ondereen gemengd. En vervolgens Mengelwerk, van verschillenden smaak
en waarde, waaronder ook verscheidene Dischtstukken voorkomen.
Het kan niet missen, of onder zulk eene verscheidenheid van Onderwerpen, moet
ieder Leezer wat naar zynen smaak vinden. Onze Leezers mogen oordeelen uit de
volgende Beschryving wegens het vieren van den St. Annadag te Weenen; een
Fragment uit een Reisjournaal.
‘Een groot gedeelte van Weenens Inwooneressen draagt den naam van ANNA;
dus is de dag, aan deze heilige gewyd, een der Feestelyksten, en elk beyvert zich,
om denzelven op het heerlykst te vieren. - Vuurwerk en tooneel verheerlyken den
dag, en geeven den Volke een schouwspel, werwaards jong en oud heen trekt. Hoe
wonderlyk en brommend dit alles aangekondigd wordt, ziet men uit het volgend
uittrekzel van twee Aanplakbilletten, welke ik hier uitschryven zal.
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Op het Keizerlyk Koninglyk Amphitheater, zal Zondag den - onder een tweevoudig
afwisselend Muziek, een groot en sterk Diergevegt gehouden worden.
Nimmer is een Jaar verstreeken, in welke de Pagters des Keizerl. Koningl.
Dier-Amphitheaters den dag van ST. ANNA, welke de meeste Schoonen onzer Stad
Weenen vieren, niet door een pragtig uitgeleezen Dierengevegt poogden te vieren;
immer was het deze dag, op welken de kostbaarste Dieren om stryd zich beyverden,
door aanwending hunner kragten en sterkte, de schoone naamvoerster van dezen
dag een gedenkteken op te richten.
NB. NB. NB. Ten tweeden: een woedende Hongaarsche Os verbreekt de Deur,
en yvert om zyne brieschende woede en moordzucht aan het eerste voorwerp het
beste, het welk hem naderen zal, te koelen; niet lang zal hy in zyne woestheid
eenzaam het strydperk doorkruissen, maar de Opzichter des Kamps zal verschynen,
dezen woedenden - spits bieden, en, ongeacht zyne raazende uitzinnigheid, met
alle voorzichtigheid en geschiktheid vangen, en, uit liefde en hoogachting voor de
hooggeachte Schoonen, met een steek, dood ter aarde vellen.
2. Aankondiging van een Vuurwerk, onder den Tytel: Anna's leven! of das Fest
der graziën im Prater am tage Annens.
Door de begeerte aangemoedigd, om de Schoonen in Weenen voor haare
tegenwoordige goedgunstigheid myne innigste dankbaarheid aan den dag te leggen,
maakte ik het my, tot hiertoe, alle Jaaren ten byzondersten pligt, om haar, door een
uitneemend prachtig Vuurwerk op St. Anna's dag, een offer dezer gevoelens te
brengen, enz.
Eerste

front.

HET GELUKWENSCHINGS
COMPLIMENT.

Tweede

-

Het nieuwste
Dameskapsel, a la Berbir.

Derde

-

Bestendige Verwisseling.

Vierde

-

Iets voor de Schoonen, ter
byzondere beschouwing.

Vyfde

-

De Kunstspiegel.

Zesde

-

De Tempel van Apollo.’

HOOFDDECORATIE. Het Feest der Gratiën op St. Anna's dag.
De Heer SCHIKANEDER. in de Voorstad, maakte dezen dag zich ook ten nutte, en
gaf een stuk op zyn tooneel, genaamd Jacob en Nanerl, of de aangenaame droom,
eene geheel nieuwe, tot hiertoe nog niet vertoonde kluchtige Opera, in 3 bedryven,
door den Heer SCHIKANEDER (en Compagnie).
Om ook den voorigen dag reeds voor zyne beurs nuttig te maaken, had hy den,
aan dezen gewyden, heilig mede te hulp genomen, en zyn kind naar denzelven
Jacob genoemd. Voor het overige was het een misgeboorte, saamgelapt uit de
geschiedenis van den bezoopen Boer, welken men in slaap vorstelyke klederen
aantrok, vorstelyke eer bewees, eindelyk weêr een roes deed
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drinken, en zodanig te rug in het woud droeg: met dit alles vondt het by het algemeen
behaagen, en hetzelve werd algemeen geapplaudiseerd.
Belangryker en grooter was het schouwspel des Vuurwerks, aangevuld met meer
dan 10,000 Menschen, Wagens en Paarden in vierdubbele ryën - de bodem bedekt
met Stellagien, Tenten, Tafels en Stoelen, vol met Weenens Inwooners, welke hunne
maagen duchtig vulden, met een gebraaden Hoen, of iets zodanig, nevens eeu Fles
Wyn of Bier. - Moeilyk is het, voor den laatkomenden een Tafel of Stoel te krygen.
Om de verveeling van het lange wagten te verminderen, en het algemeen voor
het afsteeken der Vuurwerken onderhoud te verschaffen, werden 'er verscheiden
aërostatische Machinen in de hoogte gelaaten, van welken eenigen groote
gelukwenschingsbrieven, ter eere der schoone Annas, door de lucht droegen. Doch
de geheel met de vervulling hunner maagen bezige, anders zo nieuwsgierige,
Aanschouwers, sloegen op deze fraaiheid slechts een vlugtigen oogblik.
Talloos is de menigte der tusschen de boomen, of in den middensten Cirkel
omwandelenden, welke laatste nog meer gevuld is met een dubbele Gallery voor
Princen, Princessen, en de Grooten der Stad.
En nu daalt de Zon, de langgewenschte nacht daalt langzaam neder; de seinschoot
dondert; Pauken en Trompetten klinken, en met een sissend geklapper stygt de
eerste Girandole met raketten om hoog, en de Luchtbollen mengen zich onder de
Starren. Het gansche Amphitheater is verlicht; de groote pragtige verzameling van
Menschen is zichtbaar, en de vreugde wemelt in elks oog. - Welhaast wordt 'er een
deel der Decoratie verlicht, en Bloemen, Boomen en bouwkunstige Sieradiën
vlammen met eene schakeering van veelvuldige kleuren. Dikwyls worden aldus
gansche Operas vertoond, en de voorstelling des booms van Diana, welke op een
anderen dag aangekondigd werd, zag men uitgesteld door een hevige regenbui,
welke de Minnaars der Vuurwerken met een benaauwd hart te gemoet zagen.
Zeer bedroogen zoude echter die geene 'er afkomen, welke zich inbeeldde, dat
alles zo zoude vertoond worden, als het Aanplakbillet belooft; de verbeelding moet
niet zelden het meest daartoe bydraagen, om het Vuurwerk den naam te geeven,
welken de Kunstenaar hetzelve heeft toegedacht. - De Hemel was op St. Anna's
avond met Starren bezaaid, de Maan blonk met een halven sirkel, en echter
verdonkerden de Kunststarren die der Natuur, en de lucht weergalmde van Ha's en
O's, en handgeklap.
Na verloop van een halfuur, zinkt alles in den voorigen nacht te rug; te voet, te
paard, of op wagens ylt men weder stedewaards, en, om het gansche schouwspel
te zien, heeft elk persoon slechts 21 Kreuzer betaald, behalven zy, welke plaats in
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de gallery namen, deeze betaalen 1 Florin. Wanneer 'er echter een regenbui valt,
kost het meer, wyl de Fiakers dan zeer duur zyn, en menig jongen Heer, welke zyne
Schoone droog te huis wil brengen, kost dit vragtje zomwylen een Souverein, dan
niemand weet zo wel den tyd en de omstandigheden in het oog te houden, dan de
Fiakers in Weenen, waarom men vooraf, eer men in het voertuig plaats neemt, wel
ter degen accordeeren moet: zeer dikwyls vergenoegen zy zich met de helft van
het geen zy vraagen, en ryden daar voor zoo spoedig, als de oude, magere, knollen
maar loopen willen. Ten allen dage en uure, zullen 'er ten minsten 800 van deeze
zich op straat bevinden, welke zich op marktpleinen, by Theaters, enz. onthouden,
ja, den ganschen nacht door vindt men 'er.
Het Dier-gevegt is, by deeze gelegenheid, mede een geliefd Schouwspel der
Weeners; ja, schoon zy dit tooneel alle zondagen zien, is echter het theater, in welks
midden de kamp gehouden wordt, zoo van menschen opgepropt, dat men, na 4
uur, in de beide rondom aangebouwde Loges geene plaats bekomen kan; de
aanschouwers zitten, en staan drie, vier dubbeld boven elkander, en een luid
vreugdegeschrei verheft zich, wanneer een Beer los gelaaten, van de honden eenige
maalen omgesleept, en eindelyk, met bebloede ooren en staart, in zyn hok te rug
gedreeven wordt, of wanneer de meester des strydperks, een jong welgevormd
Man, ter eere der Weener Schoonen, een Os met éénen steek dood ter aarde velt,
- dan klatert een algemeen jubilé en geklap, van meer dan duizend handen, door
het groot Amphitheater.
Nu verschynt eindelyk de Berg-Os, met langzaame, zekere, schreden gaat hy
eenige reizen op de plaats heen en weder, verachtelyk neemt hy een der op hem
aangehitste honden, op zyne horens, en slingert hem in de hoogte, een anderen
trapt hy neder, en de vreesachtige Honden vlieden. Trompetten en Pauken
verkondigen zynen zegen. Onmiddelyk verschynt 'er een wild Zwyn, met een Zadel
van Vuurwerk op den rug; het brand, en knapt, en slaat, en Os, Beer en Honden,
geraaken in wanorde en loopen angstig in den kring om. - Het beste schouwspel is
een Beer, welke zich aan een, door middel eener lyn, nedergelaaten stuk vleesch
hangt, en met het zelve zich hoog in de lucht trekken laat. Hier zweeft hy dan, boven
hem ontvlamt eene Vuurmachine, en alles wordt om hem vuur en damp.
Hy blyft echter onbeweegd, en vast, aan het vleesch hangen, tot het vuur ten
einde is, en hy weder afgelaaten wordt, waar hy dan een ander stuk raauw vleesch
ter belooning ontvangt, wanneer hy in zyn Hok voortspoed.
Gruwzaam is het, dat de meeste Beeren de Slagtanden, en de Stieren de Hoornen,
geknot zyn; van de gewigtigste Wa-
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pens, door de natuur hun verleend, aldus beroofd, worden zy den Honden ten prys;
indien deeze niet door vrees te rug gehouden, of geleerd worden slechts den
grimmigen te speelen, en zich te vergenoegen met omgejaagd en ligt gekwetst te
worden; ten einde, by eene volgende gelegenheid weder gebruikt te kunnen worden.
Op deezen dag, had zich ook een zo genaamde Engelsche Ryder (Monsieur
MAHIEU) met den opzichter van het strydperk verëenigd. Zyn geheele Corps bestond,
buiten hem, en eenige paradeerende Muzikanten, alleen uit eenige knaapen, onder
welken twee, wyl zy Weeners waren, veel goedkeuring verwierven; ook deeden zy
alles, wat men van Kinderen verwagten konde. Weeklyks liet de Heer, volgens
gewoonte zyner Kunstbroederen, zyne afreize aanplakken, schilderde de smart,
welke het hem veroorzaakte, liet zich echter telkens weder overreeden, te blyven;
en wagtte elke gunstige weêrsgesteldheid af, om de Schoonen van Weenen zyne
verplichting te betuigen.’

Vaderlyke raad aan myne Dochter, in den smaak van Theophron:
aan de Huuwbaare Jufferschap gewyd, door J.H. Campe. Uit het
Hoogduitsch vertaald. Twee Deelen. Te Amsterdam by de Wed. J.
Doll, 1791. Behalven de Voorreden, 685 bladz. In octavo.
Met het hoogste regt mag men dit Geschrift beschouwen, als een by uitstek nuttig
Huis- en Handboek voor de Huwbaare Jufferschap; als het welk haar, zins den
aanvang van dien leevenstyd, in de daarop volgende betrekkingen en
omstandigheden, waarin ze zig staan te bevinden, ten verstandigen en veiligen
Leidsman kan verstrekken. - Ten aanvange brengt de Heer Campe hier der
Jufferschap onder het oog eene voordragt van de algemeene en byzondere
verordening der Vrouwen; mitsgaders van de ongunstige betrekkingen, waarin de
Vrouw tot de Maatschappy staat; en hieraan hegt hy dan voorts eene opgave van
middelen, ter verbeteringe van die ongunstige betrekkingen, en ter bereikinge van
de vrouwlyke verordening. - Op de ontvouwing hiervan in 't eerste Deel, laat hy
wyders in 't tweede Deel volgen eene onderrigtende menschenkennis; behelzende
(1) eene algemeene schets van den mensch: (2) de schets eener karakterkunde
van fyne en vertroetelde waereldlingen, en (3) eene beknopte beschryving van
eenige byzondere soorten van menschen: waar nevens hy dan ten laatste voegt,
eenige voorschriften; ter aanwyzinge, hoe men zig in de verkeering met menschen
moet gedraagen. - Naar dit beloop behelst dit Geschrift eene in zyne soort zo
volledige handleiding ter regelinge van 't gedrag der Jufferschap,
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als des Autheurs voorige Geschrift, onder den naam van Theophron, ter bestieringe
van Jongelingen: des deeze twee Werkjes eigenaartig by elkander voegen, en door
de bestierders der Jeugd, aan de eene en andere zyde, met zeer veel vrugts gebruikt
kunnen worden.

Zedelyke Mengelingen, onder de Spreuk: E pluribus unus. Te
Rotterdam by J. Burgvliet, 1790. In gr. 8vo.
Eene byeenzameling van verstrooide Stukjes, die voorheen afzonderlyk uitgegeeven,
en nu onder éénen Tytel gebragt zyn, waardoor ze te beter bewaard kunnen worden;
't geen ze meerendeels wel verdienen Men ontmoet hier, buiten eene Dichterlyke
uitbreiding van Psalm 107 en 139, en eenige Mengelzangen van een Genootschap
van Rotterdamsche Dichtminnaaren, benevens het treffende verhaal der
wederkeeringe van een Deïst tot den Christelyken Godsdienst, door E. Harwood,
nog etlyke stukjes, die verscheiden zedeleerende onderrigtingen behelzen. Hier toe
behoort de ontvouwing van de nuttige vermaaklykheid eener Wandeling; het voorstel
van een Vader aan zyne Dogter, over de opvoeding haarer Kinderen, en de laatste
vermaaning van een Vader aan zyn Zoon, over de nietigheid der Waereld en haare
Vermaaken; mitsgaders eene verzameling van raadgeevingen van een Vriend aan
een Jongeling, die zig in de Waereld staat te begeeven. - 't Lust ons uit deeze
laatsten nog ééne les over te neemen, die, hoe gemeen ze ook in veeler oogen kan
schynen, egter van meer belang is, dan dezulken gewoonlyk denken. Zo raakt de
Orde en Zindelykheid, waaromtrent de Raadgeever het volgende aanvoert.
De zindelijkheid is eene voortreffelijke hoedaanigheid. 't Scheelt maar weinig dat
zij geen deugd is. Zij is oneindig veel beminnelijker dan de pragt en kostelijkheid.
Slordig en vuil te zijn is, zeer dikwils, een merkteken van een laagen geest, of een
bedorven hart. Deze regel kan zijne uitzonderingen hebben. Doch ik houde veel
van een mensch, die altoos net is in zijne kleeding, in zijn huis en in zijn huisraad.
Tragt die man te zijn. Daar is niets dan een allesovertreffende verdienste, 't geen
tegen de slordigheid kan opweegen.
Voeg bij de zindelijkheid de orde en de regelmaatigheid in alle uwe zaaken, hoe
moeilijk en op een gestaapeld zij ook zijn mogen. Deze hoedanigheid is niet zonder
verdienste. Neem bovenal de orde in uwe uitgaaven waar. Pleeg altoos raad met
uwe inkomsten, en doe nooit uitgaaven die dezelve te boven gaan. De geest van
spaarzaamheid is geen deugd; maar een zeer goede hoedanigheid, zonder welke
men gevaar loopt van altijd in be emmering of elende te zijn.
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Wagt'u voor schulden te maaken. In schulden te steeken is een zoort van ongeluk.
Indien gij ooit in de noodzaaklijkheid zijt om iets te leenen, zo draag zorg om 't geen
gij schuldig zijt getrouwijk te betaalen. Een eerlijk man moet altoos zorg draagen,
dat niemand reden heeft om over hem te klaagen.’ - Voeg hier bij zijne
waarschouwing tegen het spel in de Dronkenschap.
Speel niet; of, zo gij het doen moete zo speel weinig, en met lieden, die noch
krakeelders noch winstgierigen zijn. Speel zelf edelmoedig, zonder begeerte om te
winnen. Speel bovenal nimmer grof spel. Dat is de klip voor 't verstand, voor het
hart en voor 't geluk.
Vermijd de verfoeilijke gewoonte van zo veel te drinken, dat gij uwe reden en uwe
onschuld verliest. Een dronken mensch loopt gevaar van zig schuldig te maaken
aan alles 't geen ongerijmd of buitenspoorig is, zelfs aan de allereerloosste en
gruwelijkste misdrijven. Het is een allerdroevigst schouwspel, en het doet den
Christenen oneer aan, een mensch zig, door de dronkenschap, te zien verlaagen,
tot beneden de beesten. Gij kunt in gelegenheden komen, waarin men u zal
aanzoeken om met het gezelschap te drinken tot dronkenwordens toe. Herinner u
dan, dat een eerlijk man altoos standvastigheids en moeds genoeg behoort te
bezitten, om geene dwaasheden te bedrijven. Wagt u, bovenal, voor de valsche
schaamte.’
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Algemeene vaderlandsche letter oefeningen.
Uitlegkundig Woordenboek, ter Opheldering van de Schriften des
Nieuwen Verbonds, door G. Hesselink, A.L.M. Phil. Doct.
Hoogleeraar in de Godgeleerdheid en Wysbegeerte, by de
Doopsgezinden te Amsterdam. Tweede Stuk. Te Amsterdam by J.
Yntema en de Erven P. Meyer en G. Warnars, 1792. Behalven een
uitvoerige Lyst van Schriftuurplaatzen uit het N. Verbond, welke
in dit Woordenboek, of verklaard en uitgebreid, of ter Opheldering
van andere plaatzen aangehaald, worden, 346 bl. in gr. 8vo.
Niet te aanpryzend is onze gunstige Beöordeeling van het Eerste Stuk deezes Werks
(*)
geweest . Onze Medebeöordeelaars in Engeland, die voor streng bekend staan,
en geenzins overhellen, om Schriften, in ons Land uitgegeeven, te pryzen, spreeken
'er met nog uitbundiger lof van. Zy erkennen: ‘Het oogmerk en de uitvoering van dit
Uitlegkundig Woordenboek verdient onze hoogste goedkeuring. Des Hoogleeraars
gevoelens zyn vry en gemaatigd, en zyne wyze van voordraagen openhartig en
onzydig. Hy bepaalt zich tot den duidlyken en blykbaaren zin der Schriftuure; de
Godgeleerde Geschilstukken onaangeroerd laatende. Waar zyn begrip van anderen
verschilt, draagt hy zyn gevoelen met alle zedigheid voor, en laat aan den Leezer
vryheid van keuze. Met één woord, elk Vriend van het redelyk Christendom zal
oordeelen, dat de Waereld aan den Eerw. HESSELINK verpligt is voor zyne
oordeelkundige pooging om de beoefening van het Nieuwe Testament te hulp te
(†)
komen .’ Hoe zelden strenge Beöordeeling met Dichterlyke Lofspraak zamenstemt,
hooren wy ze hier, egter, op éénen toon spreeken: immers, in het korte,

(*)
(†)

Zie Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1791, Iste Stuk, bl. 45, enz.
Appendix to the IV Vol. of the Monthly Review enlarged.
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doch den gryzen Dichter HUISINGA BAKKER waardige, Dichtstukje, by dit Stuk gevoegd,
leezen wy, onder anderen:
't Eenvoudig Christenhart, als 't waerheid poogt te vinden,
Laet zich aen oudheid, school, gezag nog baerd verbinden.
De schrandre HESSELINK schuift ze allen aen een kant,
En volgt de reden en het redelyk verstand;
Hy zoekt, wat andren ook hier schryven of gevoelen,
Alleenlyk op den zin van hooger geest te doelen.
Zo blyft Gods Waerheid en haer meening elk gemeen:
Men gae dan hier ter school', niet te Geneve alleen.

In de daad, byna allen, die hunne Bybelkundigheden opgedaan hebben, alwaar
menschlyk Gezag in den Godsdienst een overheerschenden invloed heeft, zullen,
in dit Woordenboek, veel ontmoeten, 't geen hun nieuw voorkomt; en misschien
daarom ook verwerplyk. De vrye Denktrant des Hoogleeraars, die egter niet in
wraakbaare uitersten loopt, gelyk wy in onze Aankondiging van het Eerste Stuk
getoond hebben, gepaard met een geoefenden Geest, en schrander oordeel, kon
niet missen, menigmaal het oude spoor te verlaaten, en eenen weg, van dien veel
verschillende, op te slaan. Zo veel onzins, uit verscheidenerleie hier niet noodig te
melden oorzaaken herkomstig, den Schryveren des N. Testaments aangetygd,
hebben alle verstandigen onder de Christenheid bejammerd; en te meer, om dat
dit ongelukkig maar al te veel gelegenheids gaf, om die Schriften, in welken een
onwaardeerbaare schat van Wysheid en Kennisse gevonden wordt, in kleinagting
te brengen, en ten doele te stellen aan de spotternye des Ongeloofs; terwyl Bygeloof
en Dweepery voedzel tot versterking haalden uit Schriftuurverklaaringen naar
derzelver bedorven smaak geschikt.
Eene verlichte Eeuw vordert andere Schriftuur - Ophelderingen, dan die, welke
Eeuwen van Onkunde, en slaafsche Onderwerping aan Kerklyke uitspraaken, zich
daarvoor in de hand lieten stoppen, of draaglyk mogten gerekend worden by het
aanbreeken des dageraads van betere kundigheden en meer vryheids. Men laat
het ons hier aan niet ontbreeken; hoe veele Vertaalingen van hoogschatbaare
Werken in dit Vak, en ook die uit Vaderlandsche Pennen gevloeid zyn, strekken
daarvan ten bewy-
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ze. Doch de meesten zyn uit derzelver aart, en overeenkomstig met het Plan der
Schryveren, omslagtig. In een maatig dik Boekdeel de gegrondste Verklaaringen
van het Nieuwe Testament byeen te vinden is, derhalven, een geschenk van groote
waarde; en als zodanig mag men dit Uitlegkundig Woordenboek aanzien. De
Opsteller draagt niet altoos zyn eigen gevoelen, maar, in gewigtige gevallen, ook
dat van anderen voor; en wykt hy, van de doorgaans aangenoomene Verklaaringen
af, gelyk zeer dikwyls, hy doet het met eene heusche bescheidenheid, die de van
hem verschillenden niet kan ergeren. Verre houdt hy zich af van het Meesteragtig
(*)
beslissen . En schoon wy op alle Uitleggingen, door hem als de beste omhelsd,
geen Amen zeggen, durven wy dit Boek als een Huis- en Handboek voor Christen
Gezinnen, by welken het Bybelleezen niet in een deerlyk onbruik geraakt is,
aanpryzen. Ja zullen de Boefenaars der Godgeleerdheid, in dit Boekdeel, wel eens
meer aantreffen, dan zy op een geheele Plank van Commentatores kunnen vinden.
Daar is het niet zelden parvum in multo, hier multum in parvo.
Te meermaalen treft men by een Woord, eene opheldering van eene geheele
zaak aan, die, schoon kort, veel afdoet. Ten voorbeelde hiervan strekke 't geen de
Eerw. HESSELINK by het woord PRIESTER, PROFEET en KONING, opmerkt. ‘PRIESTER,
als ook HOOGEPRIESTER, 't welk zo veel zegt als Opperste Priester, Hoofd der
Priesteren (waar over kan nagezien worden, 't geen by het woord Overpriester is
aangetekend). Daar deeze benaaming alleen, in den Brief aan de Hebreërs, aan
den Heer JESUS CHRISTUS gegeeven wordt, en zulks niet slegts in het voorbygaan,
terwyl dit onderwerp aldaar opzettelyk is behandeld, zo is het ook alleen gemelde
Brief, waar uit men hebbe op te maaken, in welken zin, en in hoe verre, CHRISTUS,
in gelykheid van het Aäroniesche of Levitiesche Priesterschap, een Priester genaamd
wordt: welke Priesterlyke Waardigheid een der zogenaam-

(*)

Hy is zyner eigene denkbeelden daaromtrent getrouw, en betreedt den veiligen middenweg,
tusschen Twyfelen en Meesteragtig beslissen, door hem aangeweezen, in de voortreffelyke
Verhandeling over dit Onderwerp, welke wy te deezer gelegenheid met verdubbeld genoegen
herlazen, in de Verhandel. van TEYLER's Godgeleerd Genootschap, VII D. bl. 111.
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de drie Ampten is, welke CHRISTUS, volgens de Leer der Schoolen, worden
toegekend. Van zyne KONINGLYKE en PROFEETISCHE Bediening, zie by de woorden
KONING en PROFEET. Gelyk het byzonder oogmerk des H. Schryvers is te toonen,
dat alles, 't welk op eene zigtbaare wyze, plaats hadt onder de Joodsche Bedeeling,
op eene, schoon niet in het oog loopende, echter veel voortreffelyker, en geestelyke,
wyze gevonden werd in de nieuwe Christelyke Bedeeling, om aldus de
Joodschgezinde Christenen te overtuigen, dat al die plegtige omslag van den
Joodschen Tempeldienst voortaan veilig kon nagelaaten worden, of van zelfs
vervallen was; zo moet de gansche voorstelling van het Priesterschap van JESUS
ook naar deeze regels beoordeeld worden.
Op deezen voet wordt dan, met den aanvang van het Vde H. getoond, dat JESUS,
schoon van allel de uitwendige staatsie, welke andersins aan deeze hooge
waardigheid verknogt was, ontbloot, in de daad een veel voortreffelyker
Hoogepriester is, dan die van den Joodschen Burgerstaat. Hier stondt wel in den
weg, dat JESUS niet uit de Priesterlyke Familie, uit den Stam van Levi, oorspronglyk
was; doch de Schryver toont, door het voorbeeld van Melchizedek, dat zulks geene
weezenlyke zwaarigheid was. Hoofd. VII. waarover kan nagezien worden 't geen in
het Artikel MELCHIZEDEK gezegd is. - Na deeze zwaarigheid uit den weg geruimd te
hebben, wordt verder getoond, dat al het werk des Hoogepriesters, gelyk het doen
van Offeranden en Voorbiddingen voor het volk, enz. ook door CHRISTUS verrigt is,
Hoofdst. V: 1-5 en VIII: 3. en verv., en wel op eene voortreffelyker wyze, 't welk hy
bewyst, zo uit de volstrekte Onzondigheid van JESUS, Hoofdst. VII: 26, 27 en 28, als
uit den uitneemender aart van de Offerande, welke Hy geofferd heeft, naamlyk zich
zelven, Hoofdst. IX: 12, 13, 14, uit al het welk dit gevolg getrokken wordt, dat 'er nu
voortaan geene Offeranden meer behoeven gedaan te worden, of de Hoogepriester
's jaarlyks in het allerheiligste in te gaan, om verzoening te doen voor het gansche
Volk, naardien JESUS éénmaal geofferd heeft, en voor ééns in het veel voortreffelyker
Heiligdom, den Hemel, is ingegaan, om aldaar bestendig te blyven, en, in de
nabyheid van God, voorbiddingen te doen voor het Christenvolk (zie by BIDDEN,)
Hoofdst. VIII: 1, 2. X: 10, 11, 12.
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Aldus heb ik, door een kort verslag te geeven van des Schryvers voorstelling, van
de Hoogepriesterlyke Bediening van CHRISTUS, willen toonen, op welken grondslag
deeze Leer berust, en waar toe dezelve strekkende is, wanneer men op dit algemeen
verband van zaaken behoorlyk acht geeft, zal men de meening van verscheidene
byzonderheden, die, in gemelden Brief, betrekkelyk dit onderwerp, voorkomen,
gemaklyk ontdekken; weshalven het nu ook overtollig zyn zal, om de byzondere
plaatzen, alwaar van JESUS, den Hoogepriester, melding gemaakt wordt, te
verklaaren. Wanneer men de zaak slegts uit het regte oogpunt beschouwt, laat zich
alles vry gemaklyk vinden, en de duisterheid van dit onderwerp is geenzins zo groot,
of van dien verheven aart, als men elkanderen veelal in den waan heeft tragten te
brengen. Waar mede ik echter niet zeggen wil, dat zulks van elk Leezer gereedlyk
zal verstaan worden. De bevatting deezer zaaken veronderstelt eene vry
gemeenzaame kennis aan de Joodsche Staatsgesteltenisse, tot de geringste
byzonderheden toe, waarvan wy heden ten dage onkundig zyn, indien wy van
dusdanig een onderzoek niet byzonder ons werk gemaakt hebben. - Intusschen is
dit geheele onderwerp ook niet van dien aart, dat het op elk Belyder van CHRISTUS
Godsdienst eene rechtstreeksche betrekking hebbe. Voor leden van den Joodschen
Burgerstaat, die, van kindsbeen af, aan al dien uitwendigen toestel van Plegtigheden,
Offeranden, en Priesterlyke Bedieningen, gewoon waren, en nu Belyders werden
van eenen Godsdienst, die hun God alleen in geest en waarheid leerde kennen, en
aanbidden, was deeze voorstelling van veel nut, als zeer geschikt om hen af te
trekken van deezen schaduwachtigen, en min volmaakten, eerdienst. 't Welk ook
de reden is, waarom deeze Brief alleen aan de Hebreeuwsche Christenen is ingerigt;
terwyl 'er van deeze voorstelling, zo in het onderwys van den Heiland zelven, als in
dat zyner Apostelen, in zo verre zulks ons uit de overige Schriften des Nieuwen
Verbonds bekend is, een diep stilzwygen plaats heeft.’
't Geen hy van PROFEET, ten aanzien van CHRISTUS, zegt, zal eigenaartig hier by
voegen: ‘Veelal hegt de onkundige Leezer aan de woorden PROFEET, Profeteeren
en Profetie, welker gebruik zeer verscheiden is, verkeerde denkbeelden. In het
algemeen schynt men van meening te zyn, als of het voornaame werk eens Profeets
was, toe-
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komende dingen te voorspellen, daar dit slegts, op zyn hoogst, als eene bykomende
zaak kan worden aangemerkt; en het is geenszins het kenmerk van Profeetische
Schriften, dat daar in toekomende gebeurtenissen ontvouwd worden. In de Joodsche
Geschiedenis zyn, onder den naam van Profeeten, bekend, die oude en gewoone
Leeraars, die op Godlyken last verscheenen, om, of in het algemeen, het Volk te
vermaanen tot getrouwheid in den dienst van JEHOVAH, of om deeze of geene
byzondere bevelen 't zelve aan te kondigen. Den naam van Profeeten, droegen zy
niet zo zeer, om het voorspellen van toekomende dingen, als wel, om dat zy Tolken,
Boodschappers en Uitleggers van Gods bevelen waren: want, dit is de algemeene
en gebruikelykste betekenis diens woords. Aldus wordt Exod. VII: 1. AARON, de
Profeet van MOZES genoemd, en de zin is: “dat, even gelyk God, door middel zyner
Tolken, (Interpres) of Profeeten, zo ook MOZES door den mond van AARON, zyne
bevelen aan het volk zou doen bekend maaken.” Ook wordt deeze naam aan
ABRAHAM gegeeven, Gen. XX: 7, en zegt aldaar zo veel als een Heilig Man, een
Godsman. - Van hier is het, dat ook de Heidenen hunne Dichters, Profeeten of Vates
genoemd hebben; dewyl dezelve geloofd werden, door aanblaazing van de eene
of de andere Godheid gedreeven te worden, of ook de bevelen der Goden aan te
kondigen. Aldus wordt van PAULUS, Tit. I: 12. een Heidensch Dichter, welken hy
aanhaalt, een Profeet genoemd: in welke betekenis dit woord, by de Hebreeuwen,
ook veelmaalen voorkomt, 1. Chron. XXV: 1, 2, 3, en verv. en elders vinden wy van
het Profeteeren, op harpen, luiten, cymbaalen, enz. gewag gemaakt, 't geen aldaar
het aanheffen van Liederen, gesterkt door Muzyk-Instrumenten, aanduidt. Ten tyde
van SAMUEL, en, onder deszelfs bestuur, werden dusdaanige Schoolen opgerigt,
waarin Jongelingen in deeze Kunsten onderweezen werden, draagende van daar
den naam van Profeetische Schoolen. Het moet ons dus niet vreemd dunken, dat
wy van geheele Vergaderingen, (reiën) van Profeeten melding gemaakt vinden, 1.
Sam. X: 5-10. XIX: 20. en verv. 2. Kon. II en IV.
Hier uit blykt, in welken zin, en met hoe veel regt, JEZUS een Profeet genaamd
wordt, welke Naam Hem niet alleen van anderen gegeeven werd; maar ook zelfs
wilde Hy als zodanig beschouwd worden, Luk. XIII: 33. Joan. IV: 44; en zulks was
hy in den uitneemendsten zin van
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dit woord; niet alleen, gelyk de gewoone Profeeten, onder de oude Bedeeling,
gekomen, om het Volk uit Gods naam te vermaanen, deszelfs zegen of vloek aan
te kondigen; maar voorzien met volkomen Godlyke Volmagt, om een nieuwen en
beteren Godsdienst in te voeren, en aldus een Stigter en Bestuurder van eene
nieuwe Huishouding of Bedeeling te zyn, gelyk MOZES, schoon op eene min
volmaaktere wyze, welëer voor het Israëlietiesche volk geweest was: waarom
PETRUS, Handel. III: 22, volgens Deut. XVIII: 15, ook, met byzonderen nadruk, Hem
een Profeet gelyk MOZES noemt. Weshalven in deeze Profeetische Waardigheid of
Bediening van CHRISTUS reeds alles vervat is, 't welk men anderszins tot zyne
KONINGLYKE Bediening pleegt te brengen.’
Dit alles wordt nog duidelyker, als wy het Artikel KONING inzien. Waar wy by den
Hoog Eerw. Schryver dit aantreffen. ‘Daar de Jooden, gelyk bekend is, in den
voorspelden Verlosser een eigenlyken Koning, (op welken grond staat ons hier niet
te onderzoeken), verwagtende waren, kan het ons niet vreemd voorkomen, dat van
hen, die in JESUS den beloofden Messias erkenden, deeze naam aan den Heiland
gegeeven werdt; doch, wanneer wy op alles, 't geen JEZUS verrigt heeft, naauwkeurig
agt geeven, zullen wy gereedlyk toestaan, dat deeze benaaming niet, dan in een
oneigenlyken zin, op den Zaligmaaker der wereld kan worden toegepast. Schoon
Hy de gevoelens der Jooden, welke zy hieromtrent koesterden, om wyze redenen
niet regtstreeks konde te keer te gaan, bemerken wy echter, dat Hy zeer voorzigtiglyk
zich van deezen titel onthieldt; en het was niet, dan op de uitdruklyke vraag van
PILATUS, of hy een Koning was, dat Hy zulks toestemde; doch niet, dan met de
uitdruklyke byvoeging, dat PILATUS zulks niet in eene eigenlyke betekenis moest
opvatten: dewyl Hy van het Zedelyk Ryk van Waarheid sprak, Joan. XVIII: 36. 37.
- Weshalven het eene vergeefsche moeite der Godgeleerden schynt te zyn, om alle
de deelen van deszelfs Koninglyke Bediening naauwkeurig te bepaalen, dewyl zy
de Heilige Schryvers hier in geheel tot geene voorgangers hebben, welke de
zogenaamde Drie Ampten van CHRISTUS niet omstandig beschryven; en zich
daarenboven, in de beschryving van dit Koninglyk Ampt, van meer of min gezogte
toespeelingen moeten bedienen; zo dat, wanneer men, met weglaating deezer
allegorische toespeelingen, op
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de zaak zelve ziet, men bevinden zal, dat alles zeer gevoeglyk tot de Waardigheid
en Bediening van Profeet, of Godlyk Afgezant, kan gebragt worden. Dit is dan ook
de reden, waarom de Godgeleerden zo weinig met elkanderen overeenstemmen,
wat tot elk der drie Ampten moet gebragt worden’.
Aan onzen wensch, dat een Lyst der Schriftuurplaatzen, welke in dit Woordenboek,
of verklaard of uitgebreid of ter opheldering van andere Plaatzen aangehaald worden,
vinden wy voldaan; door een tweevoudige Lyst welker eerste de Plaatzen uit het
Nieuwe Verbond aantekent, en welker tweede de aangehaalde Plaatzen uit het
Oude Verbond, en de Apocryphe Boeken bevat: bezwaarlyker zullen wy, zo wy
vreezen, een wensch vervuld zien, waar mede wy deeze Aankondiging sluiten, dat
de Hoog Eerw. HESSELINK, ons een dergelyk Uitlegkundig Woordenboek des Ouden
Verbonds verschaffe!

Zedekundige Verhandeling over het waare Weezen van het
Christendom. Te Amsterdam by de Wed. J. Doll, 1791. In gr. 8vo.
104 bladz.
De Prysvraag door de Maatschappy Tot Nut van 't Algemeen, in den Jaare 1790
opgehangen; Waarin bestaat het waare weezen van het Christendom? met deeze
nadere bepaaling vergezeld: Men verwagt dat deeze Stoffe van een Zedekundigen
kant zal beschouwd en bepaald ingerigt worden, ten nutte der Christenheil in 't
algemeen, zonder het oog te vesten op die begrippen, welke de verschillende
Christenen van elkander scheiden, heeft deeze Verhandeling doen gebooren worden.
De Opsteller gaf dezelve aan drie zyner Vrienden ter leezinge. 't Eenpaarig oordeel
was niet bemoedigend; het kwam hier op neder: ‘Uwe Verhandeling heeft op zich
zelve beschouwd haare Waarde; maar zy is ongeschikt voor het eigenlyk en byzonder
doel der Maatschappye, en voed dus geene hoop op den Eerprys: wy, daar
Beoordeclaars zynde, zouden u dezelve niet toekennen.’ - De Schryver stemde, by
eene nadere herleezing, volkomen met zyne Vrienden in: ondanks deezer Vrienden
en zyne eigene afkeuring, leverde hy het vervaardigde stuk in. 't Kon hem dus niet
uit de gissing gaan, dat het onvoldoende bevonden en onbekroond gelaaten werd;
hy deel-
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de hier in 't lot van alle Zenderen op dit Vraagstuk, 't welk wederom uitgeschreeven
is, en waarschynlyk niet naar 't oogmerk der Vraageren zal beantwoord worden:
waarom veelen het herhaald voorstellen, zo wel als de eerste uitschryving, wraakten.
Nuttig te zyn, was 's Schryvers eerste en voornaamste doel, en, gelyk hy betuigt,
de Eerprys een bykomende aanspooring: dit laatste hem mislukt zynde, bleef hem
het eerste over, weshalven hy besloot deeze Verhandeling, woordelyk zo als hy
dezelve hadt ingeleverd, in 't licht te zenden. - Wy erkennen, met 's Opstellers
Vrienden, dat deeze Verhandeling, op zich zelve beschouwd, haare waarde hebbe;
en kunnen ook wel berusten in het niet toewyzen van den Eerprys, al ware het enkel
om den styl, die zeker niet genoeg op den Volkstoon gestemd is; hoewel dezelve
niet te hoog klimme voor eene Verhandeling over dit Onderwerp, wanneer ze niet
voor den Gemeenen Man alleen, of hoofdzaaklyk, moest dienen. Het bezwaarlyke
om gemeenzaam, en niet laag, te schryven, is weinigen gegeeven.
Wat de zaak zelve betreft, heeft de ongenoemde Opsteller zich, onzes inziens,
wel gekweeten. ‘Wy moeten,’ zegt hy, in zyn Onderwerp, na eene zeer gepaste
Inleiding, doch die breedvoerig genoeg is, ‘wy moeten (overeenkomstig met de
gemelde nadere aanduiding,) al het Dogmatische van den Godsdienst ter zyde
stellen, en ons enkel by deszelfs oefenend gedeelte bepaalen; dat is, wy moeten
den invloed van deszelfs eerste, algemeen erkende, waarheden en voorschriften,
op ons zedelyk gedrag, naarspooren, en onderzoeken, welke pligten, in
onderscheiden betrekkingen, het Christendom oplegt of aandringt. - Derhalven, eer
wy voortgaan, is het noodzaaklyk een algemeen denkbeeld van het weezen en het
doel des Christlyken Godsdienst te vormen, hy tog, die naar dezelve handelt, zal in
waarheid een Christen zyn. De Christlyke Godsdienst strekt, om God, zo als hy
waarlyk is, in zyne eigenschappen en werkingen, te leeren kennen, en op de regte
wyze te dienen; Hy leert ons, ten anderen, ons zelven te beschouwen, onze pligten
en gebreken te zien; leidt ons tot zedelyke verbetering; toont ons de middelen die
wy tot ons tydelyk en eeuwig welzyn moeten aanwenden; Hy doet ons eindelyk
onze Medestervelingen als onze Broederen beschouwen; wyst ons de pligten, die
wy hun verschuldigd zyn, en zegt
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ons dat wy tot hun geluk, zo veel wy kunnen, moeten bydraagen. Het doel van den
Godsdienst is dus Gods verheerlyking, orde en geluk, onder de Menschen. In het
aanneemen nu der Waarheden, in het volgen der Voorschristen des Christlyken
Godsdiensts, bestaat het weezen van het Christendom.’
Dit toont de Schryver, door eene ontvouwing der Pligten omtrent God, omtrent
onze Medemenschen, en omtrent ons zelven, die op eene geleidlyke wyze en met
nadruk voordraagen worden, en overvloeijen van schoone aanmerkingen, welke
het verlicht Verstand en het wel geplaatste Hart des Schryvers kenmerken.
In 't Slot maakt hy geene ongepaste bedenking, over den weinigen invloed, welke
deeze duidelyk voorgeschreevene Pligten op de Belyders van het Christendom
hebben, en stelt hy zich de vraag voor: ‘Welk zou het beste middel kunnen zyn, om
die nutte Leden der Maatschappy, die tot de minderen of geringsten burgerstand
behooren, het waare weezen van het Christendom, dat zy belyden, het zy tot welk
eene Gezinte behoorende, in de uitoefening daar van te leeren kennen, hun de
beminnelykheid en het belang daar van te doen zien, op dat zy zich daar naar in
hunne handelingen regelden?’
Twee korte aanmerkingen deelt hy hier over mede: ‘Voor eerst. De Godsdienst
wordt door onderwyzers, die daar toe aangesteld zyn, in de schoolen, of in 't
byzonder, aan minvermogenden geleerd; maar geschiedt dit, in welke Gezinte het
ook zy, doch in die, welke de Hervormde Leer toegedaan is, op de beste wyze, om
dit doel te bereiken? Die Leermeesters, dit gelooven wy gaarne, zyn, voor het
grootste gedeelte, zeer ervaaren in het stellige der Godgeleerdheid; maar wy moeten
tevens, uit ondervinding en voorbeelden, bekennen, dat zy doorgaands eene zeer
geringe kennis hebben van het oppervlakkige, zelfs der Wysbegeerte, der
Redenkunde, der Zedekunde, en (het welk egter een onmisbaar vereischte is voor
hem, die anderen hunne pligten wil leeren,) nog minder van het menschlyk hart. Zy
blyven, daar door, in hunne lessen, meestal hangen aan het stellige, aan het
bewyzende, dat zy, daarenboven, dikwerf boven de bevatting hunner meestal jonge
Leerlingen voordraagen; zy besluiten, de Godgeleerde Waarheden in een Systema,
dat van buiten gekend moet worden; en zy vergeeten meestal, by de uitoefening
van den Godsdienst, by deszelfs invloed op
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ons gedrag, stil te staan. - Zoude het dus niet noodzaaklyk zyn, die oude leerwyze,
in dat opzigt, te hervormen, met omzigtigheid zodanige Onderwyzers te kiezen, die
uitgebreider kundigheden bezitten en hun aanpryzen, hunne onderwyzing zodanig
in te richten, dat zy, en de Godgeleerdheid, naar de bevatting hunner Leerlingen,
voordraagen, en tevens de Christlyke Zedekunde deeden kennen?
Ten tweeden: 'Er zyn veelen, die het euvel opneemen, wanneer een Leeraar van
den Kansel te Zedekundig preekt, en dit beschouwen als een inbreuk op de
regtzinnigheid. De uitersten zeker moeten vermyd worden. - Ik ben 'er verre af, van
eene wel doorwrogte Godgeleerde Leerreden af te keuren, het voegt ons kundig te
zyn in het stellige van onzen Godsdienst, in het uitleggen van duistere plaatzen, in
het bewyzen der Waarheden, en in het bestryden der Tegenwerpingen, welke aan
onze leerstellingen gemaakt worden; - maar voegt het ons minder, kundig te zyn in
de voorschriften, in de uitoesening, der Christlyke Zedekunde? Ware het dus niet
noodig, dat men het oud vooroordeel trachtte te verwinnen, en onze Leeraaren de
vryheid liet, van, naar den aart hunner stoffen, hunne Leerredenen zodanig in te
rigten, dat derzelver eene gedeelte kort, en duidelyk, het Dogmatische, enz.
verhandelde; terwyl het ander gedeelte geschikt wierd, om de Christelyke Zedekunde
voor te draagen, en aan te dringen, om ons onze pligten in het burgerlyk leeven
voor te stellen, en door schetzen en voorbeelden te verhelderen, welke, schoon uit
het gemeene leeven genomen, egter altyd voorgedraagen moesten worden, op
eene wyze den Kansel, en de agtbaarheid van den Godsdienst, waardig?’

Stof tot Onderhoudingen by Zieken en Stervenden, door J.C.F.
Witting. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Coevorden, by J. van der
Scheer, en te Amsteldam by A.B. Saakes, 1792. 104 bladz., in gr.
8vo.
Dit boekje bestaat uit agttien hoofdstukken, waarvan wy den inhoud kortelyk zullen
opgeven. Het eerste bevat onderrigtingen, hoe men ziekten beschouwen moet,
naamelyk voor eerst, als middelen, waardoor God de heilzaamste gedachten in ons
wil verwekken, ons wyzer ma-
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ken, en tot de deugd aansporen; ten anderen, als middelen, om ons nadruklyk aan
ons einde te erinneren, en ons den dood van naby te vertoonen; ten derden, als
middelen, om ons vergenoegdheid te leeren; en eindelyk ten vierden, als bewyzen,
dat het in Gods magt staat, ons eenig goed te ontnemen, of te geven, en dat alle
weldaden, die wy genieten, vrye geschenken zyner genade zyn.
Het tweede behelst Vermaningen tot bekering in Ziekten, aangedrongen door de
beschouwing van het oogmerk, dat God met het toezenden van ziekten heeft, en
door de erinnering aan het oordeel Gods, dat ons inwagt, aan de vruchten van den
Zoendood van Kristus, en aan de plichten, waartoe zyne liefde ons bewegen moet.
In het derde worden eenige goede overdenkingen aangeprezen, die men op een
Ziekbed met vrucht zich eigen kan maken, en tevens eenige goede voornemens
opgegeven, welken een zieke vooral behoort te koesteren. De ziekte wordt hier
beschouwd, als den lyder misschien aan den dood zullende overgeven, en de dood
wordt aangemerkt, als de bezolding der zonde, maar tevens ook voor den gelovigen
als eene herschepping, in welke hy weder wordt het Evenbeeld van God. De Kranke
wordt dus vermaand, om de oorzaak van den dood, de zonde, te bestryden; om
den overigen tyd, dien hy nog te leven heeft, wel te besteden; om zich, wanneer hy
weder hersteld mogt worden, tot eene vuuriger dankbaarheid jegens God, en meer
medelyden en geduld met Zieken, te verbinden; en eindelyk om zyne ziekte gelaten
te dragen, uit aanmerking van de nuttigheden, welken dezelve voor zyne vrienden
hebben kan.
In het vierde worden de plichten der Zieken jegens hunne oppassers en vrienden
opgegeven; gelatenheid; goedwilligheid; vriendelykheid; zorg voor de gezondheid
der oppassers, vooral wanneer de ziekte van een besmettenden aart is; dankbaarheid
voor ontvangene liefdediensten; pogingen om het Ziekbed voor anderen Leerryk te
maken; en eindelyk behoorlyke zorg voor hunne wettige erfgenamen, en voor de
opvoeding hunner kinderen.
Het vyfde geeft de plichten der Zieken op, betreklyk de herstelling hunner
gezondheid, waartoe een behoorlyk gebruik van geneesmiddelen, een gepaste
leefregel, en vooral het gebed tot God, aangeprezen worden, en welke plichten de
Schryver aandringt, uit de verplichting, die wy hebben, om ons Leven ten dienste
der Maatschappye te verlengen.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

141
De plichten der Zieken, by en na de genezing, maken den inhoud van het zesde
hoofdstuk uit. Hetzelve bevat dus voorschriften van dankbaarheid jegens God voor
zyne uitredding, en jegens de vrienden van den Zieken voor hunne oppassing; en
voorts aanmaningen, om het gedrag, dat men in de ziekte gehouden heeft, te
overdenken, en de goede voornemens, die men in dezelve heeft opgevat, niet te
vergeten.
Het zevende wyst de plichten aan, die men by toenemende ziekte te betrachten
heeft; en het achtste die, welken, by lang aanhoudende ziekte, op ons liggen. In het
eerste geval worden vermeerdering van moed en vertrouwen op God, en een
levendiger voorstelling van de mogelykheid des doods; in het andere, eene
aandachtige bepeinzing van de veelvuldige nuttigheden van een langdurig lyden,
aangeprezen.
Het negende bevat opwekkingen tot vertrouwen op God, en het tiende
opwekkingen tot geduld in ziekten. De eerste zyn ontleend uit vorige bewyzen van
Gods liefde, uit de beschouwing van zyne deugden en volmaaktheden, uit zyne
welgemeende beloften, en uit zyne vaderlyke voorzienigheid; de andere uit des
menschen onwaardigheid, uit het onteerende van alle twyfelingen voor iemand, die
zyn geloof met eede bekrachtigd heeft, en uit de drangredenen, die het Kristendom
oplevert tot eene heldhaftige lydzaamheid.
Het elfde behelst opwekkingen en onderrigtingen tot het Gebed in ziekten. Eerst
wordt hier van de verligting gesproken, welke een godvruchtig gebed geeft; dan van
de opwekkingen, die God zelf aan den lyder gedaan heeft, om 'er zich van te
bedienen, en van de beloften, die hy 'er aan heeft gehecht; en eindelyk van de
vereischten van hetzelve, een geheiligd hart, aandacht, vuurigheid, vertrouwen, en
onderwerping aan Gods wil.
Vertroostingen voor Zieken worden in het twaalfde hoofdstuk opgegeven, ontleend
deels uit een aantal Bybelplaatzen, die in het midden van het zwaarste lyden het
hart van den gelovigen met hoop vervullen moeten, wanneer hy aan zyne tedere
betrekking op een verzoenden Vader denkt; deels uit het lyden van onze
medemenschen.
Het dertiende bevat opwekkingen tot het vrolyk en manmoedig sterven;
vermaningen, om niet uit mismoedigheid, of driftige onverduldigheid, na den dood
te verlangen; om ook, uit liefde tot het leven, voor denzelven niet te zeer te vrezen,
maar, integendeel, door de verwagting van een beter
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leven gesterkt, denzelven getroost te ondergaan; om het lot der nablyvenden aan
God toe te vertrouwen, en zich met de hope des wederziens te troosten; om niet
voor den stryd des doods te vrezen, maar zich op de bescherming van Jesus gerust
te verlaten; enz.
Het veertiende pryst de standvastigheid in de laatste dagen en uuren aan, uit
aanmerking van de nabyheid der eeuwige ruste en belooning, het voorbeeld van
Jesus, de eer van het Kristendom, de verplichting, om aan anderen een voorbeeld
te geven; enz.
Het vystiende bevat een afscheid en zegenwensch eens stervenden aan de
Nablyvenden; het zestiende eenige bybelplaatzen en stichtelyke bedenkingen, die
by de aannadering eens stervenden met vrucht gebruikt kunnen worden, en eene
Voorbede voor eenen stervenden; het zeventiende een gebed voor de nablyvenden
na het overlyden hunner vrienden; en het achttiende eindelyk eenige stichtelyke
Overdenkingen voor dezelven, eerst algemeene, en naderhand meer byzondere,
voor ouders by den dood van een kind, voor weduwen en weezen.
Alle deze onderwerpen zyn op zulk eene wyze behandeld, dat dit boekje wel voor
zeer eenvouwige menschen eenige nuttigheid hebben kan; doch denkende Kristenen,
die door ziekten bezocht worden, en eenige handleiding tot bestiering hunner
overdenkingen behoeven mogten, zouden hetzelve al te oppervlakkig en te flaauw
geschreven vinden, dan dat het in staat zou zyn, om hunne denkbeelden te
verlevendigen, of hun hart te treffen.

Leerredenen over den Heidelbergschen Catechismus, door Petrus
Curtenius, Doctor en Professor der Godgeleerdheid, en Bedienaar
van 't Euangelie te Amsteldam; na 's mans dood uitgegeeven door
Broërius Broes, Doctor en Professor der Godgeleerdheid aan 's
Lands Hooge School te Leyden. Tweede Deels, tweede Stuk. Te
Leyden by A. en J. Honkoop, 1791. 132 bladz. in gr. 8vo.
De predikwyze van den Heer C. is uit de, by zyn leven, uitgegevene Leerredenen,
en de aart van dit werk is, uit onze aankondigingen van de voorige Stukken,
genoegzaam bekend, zo dat wy thans, by de afgifte van dit Stuk, niet op nieuw ons
oordeel over hetzelve behoeven te vellen. En voor een uittrekzel is hetzelve niet
zeer
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geschikt. Wy zeggen dus thans maar alleenlyk, dat in dit Stuk de achttiende en vier
volgende Zondagen verklaard, en volkomen op denzelfden voet behandeld zyn, als
de vorige.

Verhandelingen, uitgegeeven door de Maatschappy, ter
bevordering van den Landbouw te Amsterdam. VIIIste Deel. Te
Amsterdam by J.C. Sepp, 1791. Behalven het Voorwerk, 356 bl. in
gr. 8vo.
In dit Deel levert de Maatschappy een onderwys voor de Schaapherders, en voor
de Eigenaars van Schaapen; het is eigentlyk het Werk van den Heer D'AUBENTON,
door hem, in den Jaare 1782, zo wel met Koninglyke goedkeuring, als met die van
de Academie der Weetenschappen, en van de Societeit der Geneeskunde, te Parys,
in 't licht gegeeven, en nu onder opzicht van de Maatschappy uit het Fransch vertaald,
en met eenige aanmerkingen vermeerderd.
Het is verdeeld in vyftien onderscheidene Lessen, en, tot ophelderinge van
zommige onderwerpen, met een even groot aantal Afbeeldingen voorzien.
Wy oordeelen het onnoodig een uittrekzel hier van onze geachte Leezers aan te
bieden; zeker veronderstellende, dat allen, die eenig belang in deze allernuttigste
Veefokkery stellen, het werk zelve reeds in handen zullen hebben; 'er is immers
voor onze Manufactuuren geen noodzaaklyker geen nuttiger product uit te denken,
dan der Schaapen Wol, en ons Land heeft nog een overvloed van onbebouwde
gronden, waar de Schaapenteelt met voordeel en gemakkelyk kan in het werk
gesteld worden. Indien alle onze Land-Edellieden zo veel genoegen vonden in het
aankweeken dezer zo nuttige Dieren, als in het Jaagen of Visschen, dan zoude het
gewis, en voor Hun en voor het Vaderland, hoogst voordeelig zyn. En van hoe veel
belang de Schaapenfokkery by onze Nabuuren, de Franschen, Engelschen en
anderen, geacht word, is algemeen genoeg bekend; in Schotland viert men zelf, ter
gelegenheid der scheering, een opentlyk Feest, onder den naam van het Feest der
Wolvliezen bekend. Dit Stuk behelst al het hoofdzaaklyke, wat tot de
Schaapenfokkery te weeten nodig is; de beschryving is duidelyk en klaar, en verkrygt
door de daarby gevoegde Plaaten de vereischte opheldering; de Vertaaling, en de
hier
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en daar bygevoegde aanmerkingen dienen tot beter verstand van den
oorsprongelyken text, of verbetering van denzelven. Wy betuigen der Maatschappy
ook voor deeze genoome moeite onzen dank, en wenschen teffens met haar., dat
veele onzer Landgenooten daarvan het bedoelde gebruik mogen maaken.

Verhandeling over het Voorgevoel en de Schyngezichten, door
J.Ch. Hennings, Hofraad en Hoogleeraar te Jena. Uit het
Hoogduitsch. Tweede Stuk. Te Amsterdam by A. Fokke Simonsz.
1791. In octavo, 222 bladz.
In gevolge der onderscheidinge van 't Voorgevoel, 't welk de mensch bekomt in den
slaap, wanneer hy droomt, of geduurende den tyd, dat hy waakende is, gaat de
(*)
Hoogleeraar Hennings, het eerste in 't voorige Stukje afgehandeld hebbende, in
het tegenwoordige ter navorschinge van 't laatste over; 't welk hem aanleiding geeft,
om, ten besluite, ook de Schyngezichten in opmerking te neemen. Daar hy zyne
steeds voortgaande ophelderingen op de reeds gelegde gronden vestigt, gaat hy,
volgens dezelfde redeneerwyze, het Bygeloof en de Ligtgeloovigheid kragtig te keer;
en toont ten duidelykste, dat men, in bykans alle gevallen, waarvan de nevensgaande
omstandigheden behoorlyk te ontdekken zyn, het zonderlinge, dat men voor
wonderdaadig houdt, zeer wel natuurlyk kan verklaaren.
Ter onderscheidenlyker ophelderinge hiervan, toont hy eerstelyk aan, hoe de
voorgevoelens, geduurende het waaken, door Philosophische en Physiologische
grondstellingen, begrypelyk worden; waaraan hy tevens eenige aanmerkingen hegt
over de redenen, waarom zommigen van die voorgevoelens, volgens de wetten der
zielenleere, bezwaarlyk of onmogelyk te verklaaren zyn. Wyders komen hier in
aanmerking voortekens en uiterlyke voorgevoelens, die natuurlykerwyze verklaarbaar
zyn; als mede zodanigen, welkerwysgeerige begrypelykheid voor zwaar of
onmoogelyk gehouden wordt, en als buitengewoon opgegeeven worden. - Dan men
heeft, volgens den Hoogleeraar Hennings, omtrent dit onverklaarbaare, zo in 't
eerste als in

(*)

Zie N.A.V. Letteroef. V D. bl. 324.
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't laatste geval, wel op te merken, dat het ons, (de echtheid van 't verhaal over het
geheel erkend, althans niet betwist zynde,) veelligt dikwerf mangelt aan eene
voldoende kennis van alle de nevensgaande omstandigheden; als mede dat een
gevolg, op eene zekere gewaarwording, wel eens slegts toevallig zyn kan; in
hoedanig een zamenloop van zaaken men ongegrond op eene aanduiding denkt,
vooronderstellende dat iets, het geen op een voorafgegaan verschynzel volgt,
daarvan voorzegd of voorbeduid moet zyn. - Zulks heeft te eerder plaats, daar 't
Bygeloof in dit alles zo aanmerklyk een rol speelt, 't welk onzen Autheur te byzonderer
stil doet staan, op de bygeloovige voorgevoelens, of gebeurtenissen; welken de
menschen, zonder grond, als voor betekenissen van het toekomende aanneemen.
Overmids zodanig iets veelal grootlyks ontstaat uit eene lichaamlyke ongesteldheid
of andere van buiten komende oorzaaken, die op 's Menschen inbeelding werken,
zo tracht hy daartegen den Leezer te wapenen. Voorts geeft hy een verslag van
menigvuldige bygeloovige uiterlyke aanwyzingen of voortekens, mewelken oudsher,
en ook in laatere dagen, zeer hoog get loopen werd; waarvan hy het ongegronde
opzetlyk aantoont: meldende tevens nog verscheiden anderen van een minder slag,
welken, by eene oplettende beschouwing, terstond belachlyk moeten voorkomen.
Daar egter ook nog heden veelen dier aauduidingen, zo van de eene als andere
zoort, maar al te dikwerf voor min of meer geloofwaardig gehouden worden, zo agt
hy het der moeite waardig zich te verledigen tot het naspooren van de voornaamste
aanleidingen tot zulke bygeloovige aanwyzingen; waaruit hy dan meermaals
gelegenheid neemt om het ongegronde daarvan te duidelyker te doen opmerken.
- Onder deeze aanleidingen is vooral geene van de minste het vooroordeel, ‘wijl dit
op dat weleer gevolgd is, zo moet dit een oorzaak, of aanwyzing, van het andere
zyn. Post hoc, ergo propter hoc. Daar naa, daarom.’ Ter dier gelegenheid laat de
Hoogleeraar zich ook uit over het volgende verschynzel, dat wel verdient beoordeeld
te worden, om dat het oude bygeloof deswegens, schoon afgenomen, nog niet
geheel vernietigd schynt.
‘Voormaals’ (dus vangt hy aan,) ‘Voormaals geloofden zelfs zulken die tot den
bloem der burgerij behoorden, - Overheids persoonen - dat, wanneer een
moordenaar bij het vermoorde lijk kwam, het zelve begon
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te bloeden. Dit bloeden werdt voor een aanwijzing van den moorder gehouden. Men
geboodt menigmaal, dat de gene, dien men wegens den moord verdacht hieldt, zijn
vinger op den mond des lijks moest leggen; en wanneer de verdagte persoon, naa
het daarop gevolgd bloeden, de daad nog loochende, zocht men wel haast, hem
de bekentenis van den moord op de Pijnbank af te dwingen. Dit werdt bij de oude
Duitschen het Baar-recht geheeten. Zeeker, bij deeze hoogstschadelijke en
bijgeloovige aanwijzingen heeft men verder geenen grond, dan dat, op de aanraaking
van den vermoorden, eenig bloed volgde. Hoe kan men dan toch, met eenigen
schijn van reden, hier uit besluiten: dus moet hy, die het lijk aanraakte, ook de
moorder zijn? De aanleidende oorzaak tot dit vooroordeel stel ik my aldus voor. Het
kan weezen dat een moordenaar een of meermaalen met andere lieden naar het
vermoorde lijk toegeloopen is, om den schijn van onschuld te doen vermoeden:
daar nu de vermoorde, van wegens eenig geronnen bloed, dat zig allengskens,
door de natuurlijke zwaarte, uit den neus naar beneden ontlast hadt, begon te
bloeden, is de moordenaar daardoor mooglijk ontsteld geworden, dewijl hij geloofde,
dat de verslagene wel weder bijkomen konde, en hem vervolgens bekend maaken.
Alle tekens van schrik verspreidden zig over zyn gelaat, de aanweezende en rondom
staande persoonen zagen dit, en drongen hem te verklaaren wat de oorzaak van
zijn schrik mogt zijn, terwijl het lijk begon te bloeden: de verbijstering van den
moordenaar werdt grooter - hy stotterde en stamelde - men dringt hem nog meer
aan, en beschuldigt hem met den moord; hy weet zig niet te verdeedigen, en bekent
eindelijk de daad. Dit was genoeg om den algemeenen regel vast te stellen: het
bloeden van den verslagenen wijst de tegenwoordigheid van den moordenaar aan,
alhoewel het bloeden den moordenaar slegts op eene toevallige wijze verriedt. De
Voorzienigheid zij gedaukt, dat in onze tijden noch Overheid, noch andere
verstandige mannen, op zulk eenen regel eenigen staat maaken; want hoe ligtelyk
konde het anders gebeuren, dat onschuldigen in verdenking van een moord kwamen;
(*)
intusschen blijft het gemeen sterk aan deeze aanwijzing gehecht. Over de
belagchelijke

(*)

‘Zie THEOD. KIRCHMAYER, Diss. Phys. de cruentatione Cadaverum, fallaci illo praesentis
homicidae indicio; waarbij men voegen kan GR. HORSTIUS de cruentatione Cadaverum
WEBSTER, in zijne untersuchung der vermeynten und sogenannten Hexergen, K. 16. §. 28.
f. verhaalt verscheidene voorbeelden van het bloeden van ontzielde lighaamen. Zie mede
VOIGT, in del. Phys. p. 1. seqq. MAGNIS, in Miscell. L. III. C. 5. T. 2, p. 1270.’
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verklaaringen, waardoor men de waarheid van een zo lang bestreeden aanwijzing
poogt te staaven, zal ik mij niet uitlaaten, daar zij toch geen onderzoek waardig
(*)
zijn. ’
Ten laatste handelt de Hoogleeraar ook nog over de Schyngezichten, of
zogenaamde Visioenen, en wel inzonderheid dezulken, die toekomende
gebeurtenissen zouden aanduiden. Volgens zyne opmerkingen oefent hier de
Inbeeldingskragt een ongemeen vermogen, en eene toevallige uitkomst versterkt
dikwils den opgevatten waan; 't welk hy op de voorheen gelegde gronden beweert,
en, door het ophelderend bybrengen van voorbeelden, nog nader bevestigt. Men
heeft des de zodanigen, die men van zulke verschynzelen, en veele
spookgeschiedenissen van die natuur, als door hen gezien, hoort gewaagen, juist
daarom niet voor Bedriegers te houden, maar veeleer min of meer onder den rang
van begoochelde lieden te stellen: wier aandoeningen gelykaartig zyn, aan die,
welken kunstige Goochelaars, door hunne zo genoemde Magische schouwspelen,
in veele Toezieners weeten te verwekken, waarvan ons de Hoogleeraar mede eenig
verslag geeft. En die aandoeningen kunnen, gelyk ons hier ten slot nog getoond
wordt, zeer wel van die kragt zyn, dat de leevendige gezigten, in den droom ontstaan,
geduurende het waaken, lang blyven stand houden: het welk zig op des Hoogleeraars
gronden, vooral zo de bykomende omstandigheden van het voorval bekend genoeg
zyn, gereedlyk laat ophelderen.

(*)

‘Men kan daaromtrent nazien het Amphith. magicum universum. L. 13. p. 574. en J. CHR.
HUNDESHAGEN, Disput. de sanguinis stillicidio ex cadavere hominis occisi ad praesentiam
homicidoe. §. 30.’
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Staat van Regeering, Godsdienst, Geleerdheid en Konsten in
Groot-Brittanje, omtrent het einde van de agttiende eeuw; door
Dr. Gebh. Friedr. Aug. Wendeborn, Predikant te Londen. Uit het
Hoogduitsch vertaald. Te Campen, ter Drukkerye van J.A. de
Chalmot, 1791. Derde Deel, 418 bladz. in gr. 8vo. behalven de
Voorreden.
In de Voorreden, welke kort is, verklaart de Schryver zyn besluit, om, in het opstellen
van dit Derde Deel, het geen den staat van den Godsdienst in Groot-Brittanje
voordraagt, zich ‘alleen tot het hedendaagsche te bepalen, zonder’ zich ‘in de
breedvoerige historie van de opkomst en de lotgevallen der sekten in te laten,’ en
alleenlyk ‘nu en dan, zamenhangs en klaarheidshalve,.... eenige omstandigheden,
welke eigenlyk niet tot onze later dagen behooren, aan te roeren.’ Verder doet hy
eene betuiging van zyne onpartydigheid in het schryven, en van zyne
onbevooröordeelde waarheidsliefde, in bewoordingen, welke den Leezer moeten
doen gelooven aan zyne oprechtheid, en dat geloof zal in het doorleezen van het
Werk zelve versterkt worden, zo by de beschouwinge der zaaken zelve, als door
de wyze waarop de Hr. WENDEBORN ze voordraagt. Alleenlyk zoude men kunnen
vraagen, of hy, misschien door een verkeerd begrip deezer onpartydigheid zelve,
niet op enkele plaatzen zich eenigzints tegenspreekt, door zich, ten opzichte van
het goede en kwaade, het geen hy, zo van de Engelschen in het algemeen als van
byzondere Gezindheden zegt, te bedienen van al te onbepaalde en algemeene
uitdrukkingen. Wy zullen hiervan straks een staaltje ter beoordeelinge voordraagen.
- Ook schynt hy, schoon anders een Voorstander van Godsdienst en Deugd,
(*)
eenigzins ingenomen met den zogenoemden natuurstaat van ROUSSEAU . In de
twee voorgaande Deelen, had de Vertaaler dit reeds opgemerkt; en in dit
tegenwoordige vindt

(*)

Dit zouden wy niet zo stellig durven verzekeren, indien niet de Schryver zelve de woorden
van LUCRETIUS Lib. V, vs. 956, 957, 959, bybragt, als behelzende eene beschryving van zynen
natuurstaat. Wy verdenken hem, evenwel, geenzins, dat hy het geen daar vervolgens gezegd
wordt, mede zoude beschouwen als tot eenen gelukzaligen natuurstaat behoorende.
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men 'er ook blyken van, b.v. bl. 301, in de Aant. en bl. 307, in de Aant., welke door
den Vertaaler met zeer gepaste aanmerkingen worden tegengegaan, en de
onbestaanbaarheid aangetoond van diergelyke gevoelens, met waarheden, welke
de Schryver erkent en aanneemt. Maar wie is zich zelve altoos gelyk? Men kan
deeze weinige misstellingen ligtlyk verschoonen in een Werk, dat voor het overige
zo veel fraais bevat. Doch wy gaan over tot den zaaklyken inhoud van dit Derde
Deel.
Het zelve bestaat uit Negentien Hoofdstukken, onder de volgende Opschriften.
I. Staat des Godsdiensts in het algemeen. II. Van de Bisschoplyke Kerk. III. Van de
Methodisten. IV. Van de Verdraagzaamheid. V. Van de Dissenters in 't gemeen. VI.
Van de Presbyterianen. VII. Van de Schotsche Kerk, van de Seceders, Nonjurors
en Hutchesonianen. VIII. Van de Independenten. IX. Van de Baptisten of
Doopsgezinden, van de Sabbatharianen, en van de Familisten. X. Van de
Antinomianen. XI. Van de Unitarissen, Arianen, Socinianen en Arminianen. XII. Van
de Sandemanianen. XIII. Van de Quakers. XIV. Van de Roomsch-Katholyken. XV.
Van de Atheisten, Sceptiken, Indifferentisten en Deisten. XVI. Dweepery en Bygeloof.
XVII. Van de Joden. XVIII. Van de Moravische Broederen of Hernhutters. XIX. Van
den Kerkelyken toestand der Buitenlanders te Londen. - Van dit alles een
aaneengeschakeld verslag te doen, zoude ons te veel tyd en ruimte kosten; sommige
berichten, by voorbeeld van de Sabbatharianen, de Familisten en de Antinomianen
zyn ook zo kort, dat wy ze wel geheel zouden moeten overneemen, indien wy 'er
iets van wilden zeggen; en daarby zyn onze Leezers, door het bericht het geen wy
(*)
hun van de eerste twee Deelen gegeven hebben , indien al niet door het leezen
van het Werk zelve, eenigermaate met den Schryver en zyne wyze van voordraagen,
bekend geworden. Wy zullen daarom, even gelyk wy te vooren gedaan hebben,
slechts hier en daar iets uitzoeken.
In het Eerste Hoofdstuk ontmoet ons, op eene der eerste bladzyden, een gezegde,
dat met uitdrukkingen, die op een andere plaats voorkomen, niet recht schynt te
strooken. Na gesproken te hebben van de ‘eenigheid en bur-

(*)

Zie Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1791, No. 2. bl. 70, enz. No. 3. bl. 120, enz.
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gerlyken vrede’, waarin de verschillende Gezindheden in Engeland leeven, en van
de ‘byna volkomen veragting’, waarmede Godgeleerde twistschriften behandeld
worden, vervolgt de Schryver: ‘Indien men my vragen wilde, of de oorzaak van het
bygebragte daarin, dat, over 't geheel genomen, hier te lande weinig godsdienstigheid
te vinden zy, dan wel elders moet gezogt worden, zoude ik eenigzins verlegen zyn
wat te antwoorden. Ik weet zeer wel, dat den Engelschen wordt nagegeven, dat de
godsdienst onder hen in geen groote agting staat: doch volgens de ondervinding,
die ik..... heb kunnen opdoen, moet ik ronduit zeggen, dat men hun daarin te na
spreekt. Wanneer men het wezen der godvrugt daarin stelt, dat men God vreeze,
de waardy der deugd erkenne en regtschapen handele, durf ik gerustelyk staande
houden, dat onder dit volk waarschynlyk meer van die hoedanigheid gevonden
wordt, dan onder vele andere natien.... In der daad zoude ik my niet durven
onderwinden, de Engelschen voor den regterstoel der regtzinnigheid te verdedigen:
doch het is niet meer dan billyk aan den anderen kant te erkennen, dat die gevolgen,
welken de Christelyke Godsdienst ten aanzien van 's menschen gedrag behoort
voort te brengen, zig, zo niet meer, ten minsten even zo sterk en misschien hartelyker
(*)
onder hen vertoonen, dan in andere landen, enz. ’ Wy willen hier tegen niet
inbrengen, het geen weinige bladzyden laater voorkomt rakende het vieren van den
Zondag, welke, gelyk de Schryver zegt, ‘in Engeland zeer geëerbiedigd en uitwendig
heiliger gehouden wordt, dan onder vele andere volken’. Maar waarin bestaat deeze
eerbiediging? Indien men de Methodisten uitzondere, in ledig loopen en zyn vermaak
(†)
te neemen . Doch dit overgeslagen. ‘De uitwendige eerbied voor den Zondag laat
zig in 't geheel niet knoopen met de groote ligtvaardigheid, waar mede de eeden in
(‡)
zulk een ontelbaare menigte worden afgelegd ’, en waarvan de Schryver spreekt
met betaamelyke verontwaardiginge. Nog liever zouden wy vraagen, hoe zich dit

(*)
(†)
(‡)

bl. 3 en 4.
bl. 12, enz. verg. bl. 55, enz. alwaar van de wyze der godsdienstoefeninge in de Bisschoplyke
Kerke gesproken wordt.
bl. 20.
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knoopen laat met het vreezen van God, het erkennen van de waardy der deugd,
en met regtschapen handelen? Hoe strookt met het weezen der godvrugt, het geen
by gelegenheid van den ban der Bisschoppelyke Kerke ons voorkomt? ‘Indien men
ieder misdryf, waarop de ban eigenlyk staat, met den ban straffen wilde, zoude de
helft der inwoners, althans hier te Londen, wel onder het banvonnis zugten. Kettery,
meineedigheid, egtbreuk, hoerery, zyn de zonden, die met den ban gedreigd worden.
leder Dissenter is een ketter, in de oogen der bisschoplyke kerk, en deze voedt in
haren eigen schoot velen, en wel onder de geestelykheid zelven, die in 't geheel
geen godsdienst hebben: valsche eeden worden by duizenden in het tolhuis en
(*)
elders, ja dikwerf genoeg door de geestelyken zelven, in gevallen van Simonie en
anderen, gezworen: en indien men egtbreuk en hoerery met den ban wilde strassen,
zouden de bisschoplyke kerken nog oneindig lediger worden dan zy nu reeds zyn,
en konden de Bisschoppen zelven wel eens in de noodzaaklykheid komen, om de
stralen van dien kerkelyken blixem op hunne eigen vrouwen, zoonen en dogters te
(†)
laten nederschieten .’ Nog eene plaats uit verscheiden andere zullen wy hier
bybrengen. ‘Van Indifferentisten heeft men, volgens de beteekenis van dit woord in
de ketterlysten, hier te lande een groote menigte, zo wel onder de wereldlyken als
de geestelyken, zo wel onder de bisschoplyke kerk als onder de andere gezindheden.
De steeds hooger klimmende weelde, de meer en meer toenemende losbandigheid
in de levenswyze, en de zig van jaar tot jaar opstapelende belastingen, maken (NB.)
de meeste Engelschen, ten opzigte van alles wat godsdienst en deugd heet, maar
(‡)
geenzins omtrent geld en inkomsten, onverschillig .’ Indien alle deeze en

(*)
(†)
(‡)

Verg. bl. 130, enz.
bl. 125.
bl. 355. - Ondertusschen twyfelen wy, of deeze wel de gewoone betekenis van het woord
Indifferentist zy in de ketterlysten. Daar is het, naar ons voorstaat, doorgaans niet meer dan
een scheldnaam, welke den geenen, die vrede boven spitsvinnig redentwisten, en in
hairkloveryen over betwiste punten geen groot belang stelt, door heethoosdige Godgeleerden
wordt toegedreven. Het in den tekst gemelde Indifferentismus is van ongelyk ergeren aart.
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diergelyke plaatzen by elkander in het Werk stonden, gelyk hier, zoude de strydigheid
schielyk in het oog loopen: nu ze verspreid zyn ontglippen zy den Leezer, en zyn
gewisselyk den Schryver zelven in een onachtzaam oogenblik ontsnapt.
Waarschynelyk moet noch het goede, noch het kwaade, zo algemeen genomen
worden, als de uitdrukkingen van Dr. WENDEBORN wel schynen aan te duiden. Deeze
is althans de beste wyze, naar ons inzien, om den Schryver met zichzelven overeen
te brengen. - Ondertusschen ontbreekt het in Engeland niet aan poogingen, om
godsdienstige kundigheden binnen en buiten 's Lands te verspreiden. Sommige der
middelen, daartoe aangewend, verdienen grooten lof, by voorbeeld de zogenoemde
charity schools, of armen schoolen, waarvan de Schryver bl. 22 spreekt; maar
andere, hoe goed ook de oogmerken der Instelleren en Bestuurderen mogen weezen,
draagen te duidelyke kenmerken van bekrompen uitzichten, om dat nut te bewerken,
het geen men 'er anders van mogt verwachten. Van dien aart zyn de
Genootschappen, waarvan bl. 25, enz. gesproken wordt, welke onder de schoone
naamen van Genootschap, tot bevordering van Christelyke kundigheid, - tot
uitbreiding van het Euangelium in vreemde landen, en diergelyke dienen ‘in Engeland
om de Bisschoplyke kerk, en in Schotland om de leer van CALVINUS, en die der
Presbyteriaanen... voort te planten.’ Hoe zeer is het te bejammeren, dat de
eenvoudige Leer des Euangeliums dus overal verward wordt met de verschillende
begrippen van derzelver belyderen. Dit is, buiten kyf, een der voornaamste
beletselen, welke de verbreiding van waare zaligmaakende kennisse het meest
verhinderen. En waar is het Volk, waar de Gezindheid, by welke men deeze werking
der vooroordeelen niet in meerdere of mindere maate aantreft?
Van de Bisschoplyke Kerke, en van de Kerkelyken onder dezelve, kunnen wy
niet zeggen, dat de Heer WENDEBORN de gunstigste berichten geeft. Wy willen nu
niet spreeken van de onoprechtheid van veelen, welken de bekende 39 Artikelen
der Engelsche Kerke ondertekenen, om het Leeraarsampt in dezelve te kunnen
waarneemen, en de vastgestelde formulieren, gebeden en belydenissen, in hunne
vergaderingen leezen, terwyl zy in veele stukken zelven recht anders gevoelen. Dit
zal toch overal plaats hebben, waar en zo lang men zich niet te vreden houdt met
de eenvoudige Schriftuure, en de aanneeming van menschelyke schrif-
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ten noodig is, om eenige aanzienlyke of voordeelige posten te bekleeden. Maar
men leeze slechts de volgende woorden. ‘Men treft nu en dan onder de bisschoplyke
geestelykheid regtschapen mannen aan, die een voorbeeldig gedrag hebben; maar
de leevenswyze van den grooten hoop brengt niet weinig toe, om de veragting,
(*)
waarin dezelve staat, te voeden .’ Men leeze wat daar verder gezegd wordt, en wat
(†)
elders voorkomt, van de groote ongelykheid der inkomsten ; van de zogenoemde
(‡)
pluralities, of het begeeven van verscheiden kerken aan éénen predikant ; van het
(§)
strenge invorderen der kerkelyke regten ; van de gestrengheid en partydigheid der
(**)
geestelyke regtbanken ; van de slordige onachtzaamheid in het doen van onderzoek
na de bekwaamheid, en in het ordenen der geenen, die tot het Leeraarsampt
(††)
toegelaaten worden, gelyk ook in het begeeven der beroepen , enz. - Een tamelyk
uitvoerig bericht geeft ook de Schryver, aangaande de zogenaamde Convocation,
Nationale Synode, of geestelyk Parlement, zo als men het verkiest te noemen, welke
jaarlyks te gelyk met het Parlement byeen geroepen, maar terstond na de eerste
byeenkomst weder geschorst wordt. ‘Ongetwyfeld,’ zegt de Heer WENDEBORN, en
ieder, die iets weet van de Engelsche Historie, zal het met hem zeggen, ‘ongetwyfeld
hebben de natie, de kerk, de menschlykheid en de verdraagzaamheid 'er by
gewonnen, dat deeze Kerkvergadering tot een niets beduidend ding gemaakt, en
bykans zo goed als afgeschaft is: immers heeft de droevige ondervinding genoeg
getoond, hoe een hoop vette, ten deele hovaardige, ten deele onverstandiglyk
yverende, geestelyken, in zulke byeenkomsten, dan eens in ernst, dan eens tot
tydverdryf, doorgaans aan 't kabaleeren raken, welke vervolgingen en andere
onheilen daaruit voortspruiten, en hoe zeer dit alles geschikt is om den waren geest
(‡‡)
des godsdiensts, den vrede en de liefde, uit de kerk te verdringen .’
Het Hoofdstuk over de Verdraagzaamheid is zeer leezenswaardig, en bevat
aanmerkingen, welke op genoegzaam alle landen toepasselyk zyn. Langen tyd
heeft in Engeland de vervolging van ketterye geduurd; de straffen van verbran-

(*)
(†)
(‡)
(§)
(**)
(††)
(‡‡)

bl. 129.
bl. 72, 95.
bl. 132.
bl. 82.
ald.
bl. 102, enz.
bl. 88.
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den en hangen zyn 'er nog lang geoefend, en na dat men al had opgehouden de
onmenschelyke Wetten, daaromtrent in vroegere dagen gemaakt, ter uitvoeringe
te brengen, bleeven dezelve nog langen tyd onherroepen, en dus altoos als eene
opgeheven roede, of liever moordtuig in terrorem, van de Dissenters: allengskens
kwam 'er eenige verzachting, maar welke nog verre was van te voldoen aan de
Christelyke liefde, of aan de rechten der menschelykheid. ‘In het Jaar 1779 is het
eindelyk zo ver gebragt, dat de geestelyken onder de Dissenters... om het
Leeraarsambt te mogen aanvaarden:... alleen een verklaaring hebben af te geven
van den volgenden inhoud. Ik neem het Oude en het Nieuwe Testament aan, als
behelzende de openbaaring van de oogmerken en den wil van God; en ik neem
(*)
dezelven aan als den regel van geloof en van wandel .’ Ondertusschen voegt de
Schryver hierby, ‘zoude men het spoor byster zyn, indien men waande, dat de hier
beschreven verdraagzaamheid der heerschende kerk uit de regte bronnen haaren
oorsprong ontleende, en dat eigenbaat niet nog steeds hare lage rol bleef speelen.
Die eerste en groote wet, al wat gy wilt dat u de menschen doen, doet gy hun alzo,
schynt geheel uit het oog te zyn verlooren: en de bisschoplyken zouden zeer over
verdrukking klagen, indien de Presbyterianen, de heerschende kerk uitmakende,
hun met dezelfde maat uitmaatten, met welke denzelven thands door hun uitgemeten
wordt, enz.’ - Over het geheel komt het ons voor, dat de Bisschoplyke Kerk, en
derzelver Kerkelyken, by den Heere WENDEBORN niet in zeer groote achtinge zyn,
en somtyds hebben wy wel eens gedacht, dat zyne berispingen ruim genoeg streng
en algemeen waren, schoon het tevens niet te verwonderen zy, dat in eene Kerke,
by welke met de aanstellinge der Leeraaren zo ruw wordt omgesprongen, by welke
zeer veelen dier Leeraaren een zo ellendig sober inkomen hebben, by welke tevens
eenige vette bedieningen zyn, die door de gunst van het Hof begeven worden, zeer
veelen der Kerkelyken noch door hunne kundigheden uitmunten, noch

(*)

bl. 576. Op de volgende bladzyde heeft de Vertaaler eene Aantekening, in welke zyn geheugen,
of een oogenblik van onoplettendheid, hem eenigzins schynt misleid te hebben. Doch de
misslag is te gering om 'er verder van te gewaagen.
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door de andere vereischten, welke Apostel PAULUS in zynen tyd vorderde.
In het korte Hoofdstuk, dat van de Dissenters in het algemeen handelt, is de
Schryver van oordeel, dat derzelver getal, alle Gezindheden by elkander genomen,
tegenwoordig in Engeland niet meer dan honderdduizend huisgezinnen zal
bedraagen, en dat de evenredigheid van dezelven, tot de heerschende Kerke,
(*)
omtrent zal zyn als een tegen zes . Of deeze beide opgaaven naauwkeurig met
elkander strooken in een Land, dat etlyke millioenen inwoonderen bevat, zullen wy
hier niet onderzoeken: ook is het zeker, dat men in dit soort van zaaken zich meestal
met een ten naasten by moet vergenoegen.
Van de gevoelens der hedendaagsche Presbyterianen geeft de Schryver een
verslag, getrokken uit een gedrukt werk van den bekenden PRIESTLEY, dat wy gaarne
zouden overneemen, indien het voor ons bestek niet te uitvoerig ware. Wy zullen
daarom alleen melden het kortere antwoord, het geen de Heer WENDEBORN ontving
van eenen Presbyteriaanschen Kerkelyken, welken hy vraagde, ‘waarin het
voornaamste kenmerk der geestelyken van zyne Gezindheid, met betrekkinge tot
het leerstellige, bestond.’ Dit was het antwoord. ‘Onze denkwyze is zeer
onderscheiden. De meesten onzer zyn Arminianen, sommigen Arianen, sommigen
Socinianen, en ettelyke weinigen yverige voorstanders van CALVYN. Ieder belydt in
het stuk van den Godsdienst wat hem waarschynlykst voorkomt, en niemand is in
(†)
deeze dingen des anders rechter .’
In het Hoofdstuk, dat van de Engelsche Baptisten of Doopsgezinden handelt,
welken den Doop alleen op de belydenis des geloofs en by onderdompeling
bedienen, meldt de Schryver de redenen, welke zeker Leeraar van die Gezindheid
hem gaf voor deeze handelwyze. Of die redenen hier wel in haare volle kracht
gesteld zyn, zal, misschien, den zodanigen, die weeten, dat de Heer WENDEBORN
een ander gevoelen is toegedaan, eenigzins twyfelachtig voorkomen. Ondertusschen
verhaalt hy, dat hy eens by het bedienen van den Doop op deze wyze tegenwoordig
was, en verklaart by die gelegenheid rondborstig. ‘Het gantsche bedryf liep met veel
meer betamelykheid af,

(*)
(†)

bl. 192.
bl. 201.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

156
en was veel stigtelyker dan ik het my had voorgesteld; en op zyn minst kan men 'er
van zeggen, dat geen Doop grooter overeenkomst kon hebben met die in de Jordaan,
(*)
zo als dezelve in 't Euangelie wordt beschreeven .’ Verder wyst hy zynen Leezer
(†)
tot the History of the English Baptist van CROSBY , als tot een geloofwaardig werk.
Het is ons, toen wy het lazen, ook zo voorgekomen, schoon het ons tevens
toescheen, dat de Schryver, als zelve dier Gezindheid toegedaan, doorgaans
derzelver zaaken in het gunstigste licht plaatst. Maar dit moeten wy erkennen, dat
wy reeds het grootste gedeelte van het Werk des Heeren CROSBY geleezen hadden,
eer wy dorsten bepaalen, of hy tot de General dan tot de Particular Baptists
behoorde. Het onderscheid tusschen deezen wordt door onzen Schryver in deeze
woorden opgegeven: ‘De eersten zyn byna allen Socinianen, en lieden die zeer vry
denken, het welk de reden was, waarom EMLYN, WILLIAM WHISTON en de bekende
Dr. FORSTER zig onder dezelven gehouden hebben. De laatsten zyn yverige navolgers
van CALVYN, en naauwgezette rechtzinnigen. Dieshalven kunnen zy niet opwegen
tegen de eersten, welken hun in geleerde en van vooroordeelen vervreemde mannen
(‡)
verre overtreffen; doch zy zyn tevens veel talryker, enz. ’ Zoude wel eene van beide
partyen met deeze beschryvinge te vrede zyn? Is zy inderdaad wel naauwkeurig?
Welke eigenlyk de gevoelens van FOSTER waren omtrent de Leer der Drievuldigheid,
durft de Schryver van dit artikel niet vast bepaalen, maar EMLYN en WHISTON waren
zeer zeker geene Socinianen. Zouden de voorstanders der gevoelens van CALVINUS
het ook wel als een vleiend compliment aanmerken, dat juist om deeze reden het
getal van geleerde en van vooroordeelen der vreemde mannen by hun kleiner is
dan by andere Gezindheden? Het eigenlyke onderscheid tusschen de beide soorten
van Baptists is genoegzaam hetzelfde als tusschen de Remonstranten en
Contraremonstranten, terwyl allen door den Doop zig onderscheiden van de overige
Christenen.
In het algemeen hebben de Predikanten onder de Dissenters geene ‘vaststaande
wedde, maar worden uit de vrywillige toelagen hunner Gemeenten onderhouden.
Naar mate dezen aanzienlyker zyn, staat de Leeraar beter met zyne inkomsten.
Verlaat hem de Gemeente, zo
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hebben zyn ampt en zyn inkomsten tevens een einde.... Met de Schoolen en
Academien staat het onder de Doopsgezinden op denzelfden voet als onder de
overige Dissenters. Een man, die zig daartoe geschikt denkt, neemt een zeker getal
kostgangers aan, om dezelven, of blootelyk voor 't gemeene leven op te voeden,
of tot het Leeraarsampt op te leiden. Zo dra hy sterft of de School opgeeft, neemt
(*)
het werk een einde ’ Men kan hieruit gemaklyk opmaaken, dat, schoon de Dissenters
in het algemeen in tamelyken getale zyn, de toestand van byzondere Gemeenten,
van de Predikanten en van de Schoolen, onder hun zeer onzeker en wisselvallig
moet weezen.
Met de Quakers is de Schryver zeer ingenomen. Hunne gevoelens is hy niet
toegedaan, maar loopt hoog met hunne zeden. Zie hier hoe zyne beschryving van
deeze Gezindheid aanvangt: ‘Het is eene inderdaad te betreuren omstandigheid,
dat deze Gezindheid meer af dan toeneemt: want in den geheelen omvang der
kerkelyke historie zal men 'er geene aantreffen, by welke de zuiverheid van zeden,
en de tot het welzyn der Maatschappy zo noodzaaklyke deugd en opregtheid, zig
(†)
algemeener, sterker en schooner, vertoont dan by deze ’. Vol van vooroordeelen
tegen hen, gegrond op de beschryvingen, welke hem in Duitschland gegeven waren,
kwam hy in Engeland. ‘Dan,’ zegt hy openhartig, ‘hoe groot was niet myne
verwondering toen ik hen oneindig beter, oneindig meer naar den waren geest des
Christendoms gevormd, bevond, dan die genen, welken hen met zulke hatelyke
(‡)
kleuren schetzen .’
Ons bericht is ongevoelig reeds tot eene aanmerkelyke lengte uitgedyd; anders
zouden wy, raakende de evengemelde als andere Gezindheden, met vermaak nog
het een en ander opgeeven. In het XVde Hoofdstuk vindt men eene beschryving
van een gezelschap of zogenoemde Club, onder den naam van Hellfire Club, of het
Gezelschap des Helschen Vuurs, waarvan Lord SANDWICH en de bekende JOHN
WILKES beide leden waren. In dit gezelschap vindt men een staaltje van de
alleronbeschaamdste spotterny met alles wat Godsdienst heet, van welke wy ooit
gehoord hebben.
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Om dezelfde reden zyn wy het XIde Hoofdstuk voorbygegaan, waar uit wy anders
gaarne iets zouden bygebragt hebben, daar de gevoelens der Unitarissen in de
laatste jaaren in Engeland zo veel gerucht gemaakt hebben. Even merkwaardige
berichten vindt men raakende den staat der Roomsch-Katholyken in het XVde. Maar
wy zullen dit uittreksel eerder afbreeken dan eindigen met een woord te zeggen van
eene aantekening des Vertaalers op bladz. 397. Daar wordt de Heer JACQ.
COURTONNE, in leeven Predikant der Walsche Gemeente te Leeuwaarden, opgegeven
als de waarschynelyke Schryver der Voorreden voor de Fransche vertaalinge des
briefs van den Heer JOANNES STINSTRA, in leeven Predikant onder de Doopsgezinden
te Harlingen, tegen de Geestdryvery. Toevallig bezit de Schryver van dit uittreksel
een exemplaar van die vertaalinge, waarin de voorige bezitter, die misschien de
Heer COURTONNE zelve was, op het schutblad heeft aangetekend, dat de Heer
FRANçOIS DE BOISSY, Gouverneur van den [toenmaaligen] jongen Graaf van Athlone,
de Vertaaler, en dus ook de Schryver der Voorreden voor dien brief, was. Volgens
dezelfde aantekening is de Heer DE BOISSY op Kersdag van het Jaar 1755 in den
Haag overleden, en wordt van denzelven een uitmuntend character opgegeven
door den Heere DE PREMONTVAL, in de opdragt van zynen Diogene decent.

Gedenkschriften en Reizen des Graaven Van Benyowsky, door
hem zelven beschreeven, naar de Engelsche Vertaaling uit het
oorspronglyk Handschrift overgezet. IIde Deel. Te Haarlem by A.
Loosjes Pz. 214 bl., in gr. 8vo.
Ongetwyfeld baart het ons genoegen, wanneer wy ontdekken dat onze Aanpryzingen
van des waardige Werken, den dank onzer Leezeren verdienen, als zy, daardoor
opgewekt, zich dezelve eigen maaken, en bekennen moeten op een goed berigt af
gegaan te zyn; dit is ons menigwerf, doch inzonderheid, omtrent deeze
Gedenkschriften en Reizen des Graaven VAN BENYOWSKY, voorgekomen, welks
(*)
Eerste Deel wy, in den voorleden Jaare, aankondigden . Op het breed verslag toen
gegeeven,

(*)

Zie Algem. Vaderl. Letteröof. voor 1791. I St. bl. 485.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

159
wegens dit uitlokkend Boek, mogen wy ons thaus beroepen, zonder des iets meer
te zeggen.
Met het Zestiende Hoofdstuk, het Eerste in het nu voor ons liggend Deel, hervat
de Schryver het Verhaal van de Bedryven der Ballingen, aan welker hoofd hy eene
zo vreemde rol speelde. Veelvuldig waren de Plans ter ontkominge beraamd, terwyl
Minnenyd en Nayver van éénen der Tochtgenooten hem steeds dwarsboomden,
in groote ongelegenheid en het uiterste gevaar bragten, waar uit hy zich met eene
meesterlyke behendigheid redde, en eindelyk een Plan ter ontkominge met een
Schip voorstelde, dat listig bedagt was, en de goedkeuring zyner Medeballingen
wegdroeg.
BENYOWSKY's Ontwerp om eene Volkplanting te Lopattha aan te leggen, 't welk
zo veel goedkeurings by den Gouverneur te Bolsha vondt, wilde hy intusschen meer
en meer sterkte geeven, waartoe eene Reis derwaards strekte, in het Negentiende
Hoofdstuk verhaald. Onder de byzonderheden op deeze Landreis ontmoeten wy
een verhaal van een Kamschatkaschen Waarzegger, zeldzaam genoeg om hier
plaats te krygen. - ‘Te Tsekawha vonden wy een Schaman, die zich voor Waarzegger
uitgaf, en, volgens het begrip der Inwoonderen, met den Duivel gemeenschap had.
Ik was nieuwsgierig om ooggetuigen te weezen van de bedryven deezer bedriegeren,
en hieldt daarom by den Tajon aan, dat hy den Schaman tot my zou brengen, om
my myn lot te spellen: de Tajon deedt zyn best om hem tot het voldoen aan myne
begeerte te beweegen; een gift van zes Roubels haalde hem over.
Toen de Waarzegger intradt, deedt hy alle Vrouwen uit de Yourth gaan, waarop
hy zich naakt uitkleedde, en zyn geheele lichaam met zyn eigen water bestreek.
Toen kleedde hy zich in een lang kleed van getaande Hondevellen, op zyn hoofd
zette hy een muts met twee hoornen, en maakte een trommel voor zyn buik vast.
Dus toegetakeld, plaatste hy zich in 't midden van de Yourth, en draaide zich ééns
rond, onder het roepen van Kutti, Kutui, Kutuchta, en haalde een vles uit zyn zak,
die hy gedeeltelyk uitdronk. Naa dit alles wierp hy zich op den grond neder, en bleef
vyftien minuuten beweegloos liggen. Die tyd verstreeken zynde, begon hy een
beklaaglyk geschreeuw te maaken; kort daar naa rees hy op, en sloeg uit al zyn
magt op de trommel, zonder eenige tusschenpoozing, dan alleen nu en dan om aan
zyn jammerend geschreeuw meer kragt
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te geeven. De beweegingen, welke hy maakte, waren zo geweldig, en zyn
geschreeuw zo sterk, dat, in 't einde, zyn mond, oogen, en alle zyne leden eene
stuiptrekkende beweeging kreegen, schriklyk om aan te zien. Een uur dus
doorgebragt zynde in allerlei mogelyk verbeeldbaare trekkingen, ging de Schaman
op den grond neder zitten, en begon zyne Waarzeggery met een schorre en flaauwe
stem: hy voorspelde my: “Gy zyt gekomen om uw lot van myn Geest te verstaan,
hy zal uwe poogingen ondersteunen, om den dood te wreeken van de geesten uwer
Voorouderen, door de Russen verslaagen. 't Is Kutuchta, die met u is. Gy zult het
bloed uwer vyanden zien; gy zult gelukkig zyn op uwe reis; doch naderhand, wanneer
gy bloed zult storten, zal uw eigen vloeijen; doch het zal dierbaar zyn aan de geesten
uwer Vaderen!” - Deeze woorden uitgeboezemd hebbende viel hy in slaap, en de
Tajon deedt hem in een afgezonderde Yourt brengen.
Op myne vraag, welk vogt deeze gewaande Waarzegger gedronken hadt? berigtte
my de Tajon, dat het een aftrekzel was van Muchomor, eene soort van Champignon,
die eene dronkenmaakende kragt bezat. Hy verzekerde my dat dezelve sterk genoeg
was om den Schaman zomwylen drie of vier dagen, naa dat hy den drank gebruikt
hadt, te doen slaapen; waar uit ik besloot, dat de Muchomor in uitwerking veel
gelykheids hadt met Opium.’
Eene gevaarlyke verdeeldheid onder de Ballingen, met derzelver gevolgen,
gelukkig voor BENYOWSKY, door zyn beleid en moed, uitloopende, beschryft ons het
Twintigste Hoofdstuk, terwyl het volgende ons de doorsleepe onderhandeling des
Graaven met den Capitein van het Schip, ter ontkominge, alsmede de voorbereidzels
tot de steeds naderende volvoering des Plans, vermeldt. Ouder het maaken der
Toebereidzelen tot het vertrek ontdekt Juffrouw APHANASIA het oogmerk der Ballingen,
't welk een zeer aandoenlyk tooneel oplevert tusschen den Graaf en die met hem
sterk ingenomene Dogter des Gouverneurs, is het Twee-entwintigste Hoofdstuk
opengeschooven. - De gevaaren van ontdekking groeijen aan, en met deeze
verdubbelen de poogingen des Graaven om de gevolgen daarvan te voorkomen
en nadere schikkingen te maaken, om, by eene opkomende ontdekking, de
ontkoming te volvoeren; deeze, met de Ontdekkingen door het Gouvernement
gedaan, en de verrigtingen van het Gouvernement, ingevolge der ontdekkinge van
des
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Graaven Plan om de Ballingen te verlossen, beslaan de vier volgende Hoofdstukken.
Niet zonder verbaasdheid zal men leezen hoe de Graaf zich verzet tegen zyne
Gevangenneeming; hoe hy het Fort in 't bezit krygt, en de Gouverneur in het gevegt
sneuvelt; hoe hy de Krygsmagt des Gouvernements tot overgave en het leveren
van Gyzelaars aan den Graaf noodzaakt, en zal deeze aandoening leevendig blyven
onder het leezen van het één-en-twintigste Hoofdstuk, vol van gevaaren en
ontkomingen, in de laatste dagen, die zy vóór het Vertrek, met zo veel moeite, list
en geweld, bewerkt hadden.
Verwisseling van plaats en omstandigheden schenkt, in 't vervolg van dit Deel,
eene nieuwe en onderhoudende leevendigheid aan het Dagverhaal. BENYOWSKY is
nu aan Boord en gaat onder zeil. Hy bereikt Beerings Eiland, waar hy kennis maakt
met eenen OCHOTYN, een Gelukzoeker omtrent met hem van gelyken stempel, wiens
zeldzaame leevensloop kortlyk dus beschreeven wordt.
‘De Heer OCHOTYN was een Man van eene Saxische Familie, en diende onder
Keizerin ELISABETH, in het Regiment van SMOLENSKOI, 't welk hy verliet om Adjudant
te worden onder den Generaal APRAXIN. Toen deeze Generaal, op last der Keizerinne,
gevangen genomen werd, zondt men hem desgelyks in de gevangenis met den
Baron KLASEWSKY, die nog een Balling is te Jakutzk, onder den naam van AIKIN. De
Heer OCHOTYN werd uit de Gevangenis niet ontslaagen voor dat hy als Balling na
Siberie trok. By zyne aankomst te Jakutzk, verwierf hy de gunst van na Ochoczk
gezonden te worden, waar hy zich verhuurde op een' Schip, op de Bevervangst
uitgerust. Naa twee tochten daarmede gedaan te hebben, bemagtigde hy, op de
derde reize, vystig Man van het Scheepsvolk in zvne belangen overgehaald
hebbende, het Vaartuig op de Aleuthes Eilanden, hy maakte 'er twee andere prys
mede, welker Manschap zich by hem als Lotgenooten vervoegde. Zyne party
bestondt, in den beginne, uit honderd-en-vier-en-dertig Man, allen kloekberaaden,
en in staat om de Zeemagt van Ochoczk het hoofd te bieden. Achttien maanden
daar naa hadt hy het geluk om zich te vestigen op een der grootste Aleuthes
Eilanden, waar hy verbintenissen aanging door zyne Medgezellen aan jonge Dogters
der Eilanderen te doen trouwen. Het vertrouwen, 't welk hy kon stellen op de
Vriendschap der Inboorelingen deezer Eilanden, hadt hem doen besluiten om
Volkplantingen aan te leggen; doch
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daar het hem aan de noodige wapenen en gereedschappen ontbrak, was zyn besluit
Kamtschatka en Ochoczk te bezoeken, met oogmerk om deeze twee vastigheden
geheel te vernielen en weg te neemen, wat hy oordeelde dat hem van dienst kon
weezen.’
De onderscheide bedoelingen van dit Broederpaar Gelukzoekeren, die elkander
zo toevallig aantroffen, maakte eene voorgeslaagen vereeniging hunner poogingen
onmogelyk; dan zy zwoeren elkander vriendschap met wederzydsche beloften van
allen mogelyk dienstbetoon, gelyk ook het Geschiedverhaal uitwyst dat BENYOWSKY
van zyne kennismaaking met OCHOTYN ondervondt. De Graaf betoont zich een
kundig Zeeman, als hy zich door zyne Tochtgenooten genoodzaakt vondt
Noordwaards op te zeilen, de Kust van America bereikt, doch wegens het veelvuldig
Ys moet te rug keeren. Op welken hertocht hy by eene menigte Eilanden komt, en
verscheide Russen vindt, die onder het bevel van OCHOTYN stonden, hem hulpe
booden, en zyn geheel ontredderd Schip herstelden. Met OCHOTYN's Vrienden maakt
hy de voorheen gelegde banden vaster, en verlaat het Eiland Urimusir, naa veele
zonderlinge ontmoetingen op 't zelve gehad te hebben.
In zyne omzwervingen op Zee moet de Graaf, met zyne Tochtgenooten, groot
gebrek aan voedzel en water uitharden, tot hy een onbewoond vrugtbaar Eiland,
het Water-Eiland genaamd, aantrof, naa het doorstaan van de grootste elenden des
gebreks en Zeegevaars, op eene aandoenlyke wyze beschreeven, vermeerderd
door morrend misnoegen, opstand, en herhaald staan na BENYOWSKY's leeven. Veel
moeite hadt het in, de Tochtgenooten te beweegen dit Eiland te verlaaten, en van
de Plans, daar gevormd, af te brengen. Eene steeds tegen hem woelende Party,
onder het aanvoeren van zyn geslaagen vyand STEPHANOW, hadt zich meester
gemaakt van het Schip.
Laaten wy hooren hoe hy uit deezen neteligen toestand zich redde. - ‘De
vermeestering van het Schip ontveinsde ik zo goed ik kon. Myn onheil scheen
onuitkomelyk, wat kon ik op een onbewoond Eiland zonder Schip uitvoeren? Om
derhalven eenigen invloed te bekomen over dit balstuurig Volk, noodigde ik hun uit
tot eene zamenkomst, op welke ik beloofde myne daadlyke gevoelens aan hun te
zullen ontdekken. Dezelve werd terstond gehouden; alle Medegenooten waren 'er
by tegen-
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woordig, uitgezonderd STEPHANOW, en de tien mannen by hem aan boord. Ik
verklaarde, dat niemand hunner meer dan ik hartlyk kon verlangen, om zyn verblyf,
op dit gelukkig Eiland, te vestigen; doch dat verscheide bedenkingen my
wederhielden van dit besluit te omhelzen: om te toonen dat zy welgegrond waren,
betuigde ik hun, dat, ons gezelschap uit een groot aantal Mannen bestaande, en
slechts acht Vrouwen, deeze onevenredigheid onze eensgezindheid zou stooren,
en dat, in de daad, dit gebrek aan Vrouwen my wederhouden hadt van het voorstel
om ons verblyf hier te bepaalen; maar dat ik eindelyk, ziende dat hun besluit
genomen was, hierin wilde berusten, op ééne voorwaarde. Toen riepen zy allen
Luister! Luister! Ik vervolgde, dat myn oogmerk was na Japan te zeilen, daar eene
landing te doen naby eene Stad, waar wy zo veele Vrouwen, als wy konden magtig
worden, alsmede Vee en Graan, zouden medeneemen en wegvoeren. Wilden zy
zich verbinden om my in dien toeleg te onderstennen, dan beloofde ik met hun op
dit Eiland te verblyven, werwaards het wederkeeren ons gemaklyk zou vallen; ééne
maand zou genoeg zyn om dit ontwerp te volvoeren. Naauwlyks had ik myn voorstel
geëindigd; of zy allen riepen uit: Lang leeve ons Opperhoofd! Lang leeve onze
Generaal! en zy kwamen de een naa den ander om myn hand te kussen.
Hun zo verre tot onderwerping gebragt hebbende, vorderde ik, dat zy na boord
zouden gaan, en STEPHANOW aan land brengen: want ik gaf hun myne vrees te
verstaan, dat die dolle Man zyne tegenstreevingen mogt eindigen, met het Schip in
brand te steeken. Deeze vrees wrogt ylings zo zeer op hunne gemoederen, dat zy
in alleryl na de landingsplaats snelden. STEPHANOW het Volk van zyne Party ziende
(*)
loopen , veronderstelde dat zy door die van de myne werden nagezet, hy kwam
op strand om zich by hun te vervoegen; doch stondt zeer versteld, wanneer hy van
zyne eigene party gegreepen werd. Zy bragten hem tot my; ik stelde hem onder de
bewaaring van den Heer SIBAEW.

(*)

Eenige van zyne Party waren by BENYOWSKY gekomen, met ontdekking van STEPHANOW's
toeleg; doch met verzekering dat zy STEPHANOW in zyne handen zouden overleveren, indian
hy hun wilde belooven op het Eiland te blyven.
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Op den volgenden dag deed ik het Volk byeenkomen, om den Eed van trouwe en
gehoorzaamheid aan my te vernieuwen. Ik zwoer ten dien zelfden tyde, dat ik, na
onze onderneeming in Japan uitgevoerd te hebben, na het Water-Eiland zou
wederkeeren, om ons daar te vestigen. Naa deeze plegtigheid gaf ik last, het
gestaakte werk weder aan te vangen, te visschen, te jaagen, en vrugten te
verzamelen, tot voorraad op onze reis. - De Medegenooten, ingenomen met het
denkbeeld van eene nieuwe Volkplanting te vormen, 't welk, naar hunne verhitte
verbeelding, eerlang een Ryk kon worden, arbeidde den geheelen nagt, en staakte,
gelyk de Heer PANOW my verzekerde, alle beproeving van de Erts, met het vast
besluit om dat gedeelte van hun Plan, by hunne wederkomst, uit te voeren. De nagt
was klaar en fris, alle Zieken waren hersteld. De gevangen Visch was zeer goed,
en schonk ons gezond voedzel; onze maaltyden hadden verscheidenheid van Wild
en Vrugten. De Heer PANOW, goede Wildschutters met zich genomen hebbende,
toog uit om Zwynen te schieten.’
Met deezen voorraad van Leestocht en Water aan boord, verlieten zy het
Water-Eiland om na Japan te stevenen. Vrolykheid heerschte onder de Schepelingen.
- Hier mede sluit het drie-en-dertigste Hoofdstuk, en dit Tweede Deel; laatende de
Leezer in eene haakende nieuwsgierigheid na den verderen asloop deezer
zamenschakeling van wonderbaare Lotgevallen, die wy hoopen dat eerlang
verzadiging zal vinden.
Voorts pryst dit Werk zich aan, door eene vloeiende Vertaaling en keurigen Druk.

Prysverhandeling over de Vereischten in eene Levensbeschryving
der Dichteren; uitgegeeven door het Genootschap: Kunst wordt
door arbeid verkreegen. Te Leyden voor het Genootschap. En zyn
te bekomen te Amsterdam by H. Keyzer, 1790. In gr. 8vo. 64 bladz.
Zedert eenige jaaren had het Leydsche Genootschap een Zilveren Eerpenning
beloofd, aan hem die in eene Verhandeling zoude aantoonen de Vereischten in
eene Levensbeschryving der Dichteren, byzonderlyk voor zoo verre dezelve dienen
moet ter kenschetze van hunne onderscheidene verdiensten, en dus ter bevordering
der Geschiedenisse van
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enze Nederduitsche Poëzy. In de jaarlyksche Vergadering van 1790 had zy het
genoegen, uit de ingekomene Verhandelingen over dat Onderwerp, de bovenstaande,
door den Heere JAN JACOB VEREUL opgesteld, met dien uitgeloofden Eerpenning te
bekroonen; en het Genootschap heeft goedgevonden dezelve afzonderlyk te doen
drukken, als eene Inleiding tot het Leven der Nederlandsche Dichteren en
Dichteressen, waarvan het Eerste Deel, bevattende de Levensbeschryvingen der
Dichteren PHILIP VAN MARNIX, Heere van St. Aldegonde, SYBRAND FEITAMA en ARNOLD
HOOGVLIET, met derzelver afbeeldingen vercierd, voor eenigen tyd is in het licht
gegeeven; en welk Werk, zo dra mogelyk, vervolgd zal worden; zynde, volgens de
Programmas des Genootschaps, de Levensbeschryvingen van Mejuffrouw ELISABETH
KOOLAART gebooren HOOFMAN, door Mr. T. VAN LIMBURG, in 's Hage, en die van
GERARD BRAND, en den Hoogleeraar ADRIANUS VAN ROYEN, beiden door G. BRENDER
â BRANDIS, te Amsterdam, daartoe ingeleverd, en met de uitgeloofde Medailles
bekroond geworden.
Na eene gepaste Inleiding, beschouwt de Heer VEREUL, het oogmerk van eens
Dichters Levensbeschryving, als tweeledig: ‘Eerstelyk strekkende, om ons dien
Sterveling, dien wy, als 't ware, een verhevener loopbaan zien betreeden, dan die
op welke het grootste gedeelte onzer Natuurgenooten wandelt, en dien wy, met het
edel vermogen van ons te treffen, te bekooren, begaafd, in die loopbaan bewonderen,
nader by ons, in den gewoonen kring der menschen, geplaatst te doen vinden, om
ons daardoor te doen zien, dat hy, dien wy, door zyne stem verrukt, als grooter, als
edeler dan wy zyn, beschouwden, egter, behalven zyn byzonder kunstvermogen,
ons in alles gelyk is. Dus toen de Liederen van HOMERUS den laateren Grieken in
de ooren klonken, hielden zy dien verrukkenden Zanger voor een hooger Weezen,
en bouwden hem Tempelen; dan zyne Geschiedenis zegt ons, dat hy arm,
ongelukkig, en dus niets meer dan een mensch was. - Maar het oogmerk van de
Levensschets eenes Dichters is ten tweede, en wel voornamenlyk, om hem, in zyne
betrekking als Dichter, te kennen, om hem als zodanig te zien werken. - Want, gelyk
de Beminnaar der Natuurkunde, wen hy in het lentegroen den Nachtegaal zyne
schelle toonen hoort slaan, en daardoor verrukt wordt, verlangt dien lieven Zanger
van naby te beschouwen, en
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de rede, waarom die Vogel boven alle andere zulke schoone klanken kan
voortbrengen, na te spooren; zo verlangt ook de Beminnaar, de Wysgeerige
Beöefenaar der Poëzy, den Dichter nader te kennen, om, ware het mogelyk, het
kenschetzend onderscheid tusschen deszelfs Zielsvermogens en die van anderen,
te vinden, en daar uit psychologische Stellingen, theoretische Waarneemingen, te
ontwikkelen. - Is hy nu niet in het geval van den Dichter zelv' te kunnen zien, dan
kan gewis niets aan zyn doelwit beteren dienst doen, dan deszelfs welgeschreven
Geschiedenis, in welke hy, zo al geen schildery van den Dichter, dat alle zyne
trekken, zelfs de geringste, uitvoerig vertoont, ten minsten deszelfs schaduwbeeld,
dat zyne hoofd - zyne meest kenschetzende, trekken tekent, kan vinden.’
In eene algemeene Aanmerking vooräf gezegd hebbende, dat een
Levensbeschryver altyd in het oog moet houden, dat hy eene Levensgeschiedenis
van, en geene Losreden op, zynen Dichter moet vervaardigen; deelt de Schryver
vervolgens deeze zes regelen mede, welke alle door leerzaame en onderhoudende
voorbeelden gestaafd en aangedrongen worden. 1. Een Levensbeschryver moet
aantekenen op welken tyd van het leven des Dichters, zyn dichterlyke geest zich
begon te vertoenen, op welke wyze, en hoedanig dezelve zich toen vertoonde. 2.
Welke de hulpmiddelen waren, die de Dichter aanwendde om zyne genie te
beschaaven en groot te doen worden, alsmede welke modellen hy ter naarvolging
verkoos. 3. Hy moet de wyze van werken zynes Dichters doen kennen. 4. Hy moet
aantekenen in welke soort van Dichtstoffen en Dichtstukken, of Poëzy, zyn Dichter
het liefst werkte, en in welk hy het best slaagde. 5. Hy moet de Werken van zynen
Dichter aanwyzen, dezelve, vooräl de Poëtische, beöordeelen; 's Dichters verdiensten
ter naarvolginge, maar ook zyne feilen ter vermydinge, aantoonen. En 6. Mede
aanwyzen, welke verbeteringen zyn Dichter der Nederduitsche Dicht- en Taalkunde
aangebragt hebbe. Wy hoopen dat deeze naauwkeurige aanwyzing van gepaste
regelen al het nut moge voortbrengen, dat het Leydsche Genootschap, by het
uitschryven der Prysvraage, bedoelde; en daardoor de vlyt en kunde des Schryvers
meermaalen bekroond mogen worden.
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Tooneelen in Parys, by en na de Verwoesting der Bastille. Naar
Fransche en Engelsche Schriften en Plaaten. Tweede Stukje. Te
Haarlem by A. Loosjes, Pz. 1791. In 8vo., 178 bladz.
Ten vervolge van het Eerste Stukje, vervat dit Tweede verscheiden Tooneelen,
welken naar Fransche en Engelsche Schriften en Plaaten ontworpen zyn. Wy hebben
(*)
ons oordeel over het Eerste Stukje reeds gegeeven ; doch kunnen niet zien, dat
de Tooneelen eenigzins belangryker of geestiger worden; het tegendeel zouden wy
durven beweeren. Dan, mogelyk heeft de toestand van Parys daar veel schuld aan,
door het meer gelyk blyven aan zich zelven, en het minder opleveren van nieuwe
en vreemde gebeurtenissen. Een der aartigste is het XXXVI. Tooneel, voorvallende
op een Kamer, in de Straat St. Victor, alwaar meestendeels Schryvers en
Kunstenaars woonen, nadien de Wooningen aldaar laag in prys zyn, en tevens de
daar heerschende stilte den arbeid begunstigt. Zynde het volgende:
Verchot. Men klopt - dat zullen zy zyn - hier in!
Eenige Burgers. intredende.)
Verchot. Welkom, Heeren! (hy neemt eenige Boeken en Klederen van de Stoelen.)
Neemt uw gemak.
Een Zadelmaker. Is de Inscriptie in orde? - Wy hobben hier een goed Kunstenaar,
een Beeldhouwer, by ons. Verchot. Het is my veel eer, u van myne achting te verzekeren.
Een Beeldhouwer. Zeer verplicht! Het is my even aangenaam met u kennis te
mogen maaken.
Zadelmaker. Een man, welke zyn leven aan het welzyn des Vaderlands opofferde,
is zeker een Grafzerk waardig.
Verchot. Zeker! Halfwyze en middenmaatig rechtvaardige Natiën richteden wel
Monumenten op, voor de in de aarde bedolvene verdienste.
Zadelmaker. En onze gesneuvelde broeder, die zyn leven voor de vryheid liet,
welke voor de muuren der thans verwoeste Bastille viel, zal zyn epitaphium zoo dra
mogelyk hebben. - Wilt gy ons de vervaardigde inscriptie voorleezen.
Verchot. Het is in den Steenstyl der ouden. Zadelmaker. In Steenstyl?
Een Wagenmaker. Dan moet zy schoon zyn.
Een Slotenmaker. De benaaming klinkt reeds zoo verheven. In den Steenstyl! Dit
woord rolt zoo aangenaam, als een: Vive Henry le Grand! Het doet, als 't ware, zoo
lets grootsch verwagten.

(*)

Zie boven bl. 38.
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Zadelmaker. Zoo als het ook tot een heldengrasschrift opleidt!
Wagenmaker. Waarlyk, - als een held viel hy!
Slotenmaker. Zeker viel hy, als een dapper held voor Vaderland en Vryheid. Hy
stierf vegtende, met den Degen in de vuist.
Beeldhouwer. Een schoone daad, myne Heeren!
Zadelmaker. Een heerlyk einde.
Beeldhouwer. Glorieryk als de dood van eenen KAREL XII, Zwedens Koning, naar
Voltaire's bericht.
Slotenmaker. Nu? en de inscriptie?
Verchot. Ik wenschte, dat men voor het voetstuk des Grafsteens eenige vierkante
Steenen der verwoeste Muuren der Bastille name.
Beeldhouwer. Een Godlyke inval!
Zadelmaker. Waarachtig, eene gelukkige, kloeke, gedachte!
Verchot. Hehehe! Niet waar? Deeze gelukkige, kloeke, gedachte bekoort my.
Zadelmaker. Ja, ja - het zal geschieden, op Steenen der Muuren van de Bastille,
zal het Monument rusten.
Verchot. De inscriptie zinspeelt zelfs 'er op. - Luistert, myn Heeren! aldus luidt zy:
ONDER
DE RUÏNEN DER VERWOESTE
BASTILLE
RUST HET LICHAAM EENES
VOORVEGTERS DER VRYHEID,
WELKE
VOOR
DE MUUREN DER VREESLYKE
VESTING
ZYN HELDENLEVEN
VERLOOR,
ALS
INTUSSCHEN
ZYNE MEDEBROEDEREN ZEEGHAFTIG STREEDEN,
EN
OVER
DEZELVE
DE GENIUS DER GULDEN VRYHEID
ZYNE AETHERISCHE
VLEUGELEN
JUICHEND KLAPTE,
DAAR
DOOR
DEZELVE
DE SCHOONE MORGEN DES
HEUCHLYKEN DAGS
GLANSRYK TER KIMME
UITREES.
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Onder het opschrift komt nu de naam des asgestorvenen, de dag zynes doods,
e.d.g.
Beeldhouwer. De inscriptie is charmant uitgevoerd. - Zo geheel in den toon der
oude Steenen opschriften.
Zadelmaker. Ja! geheel in derzelver trant.
Slotenmaker. Zy behaagt my zeer.
Wagenmaker. My ook, dit moet ik openhartig bekennen. Wanneer ik ooit of ooit
sterve, zal niemand anders dan gy de inscriptie op myne grafzerk maaken, als gy
nog leeft.
Verchot. Niet waar, een Wagenmaaker....?
Wagenmaker. Ja, een Wagenmaker.
Verchot. Dit levert veel stof tot zinspeelingen op, als, by voorbeeld, zo wel het
raderwerk in het algemeen, als het snel rollend rad des voortylenden tyds! reeds
by voorraad verblyde ik my deswegens
Wagenmaker. Nu ja, - ik wilde juist daar mede niet zeggen.....
Verchot. Dat gy geen lust hebt, om zoo spoedig te sterven; - de Hemel bewaare
my, dat is ook myne meening niet; maar ik meene slechts, dat ik my over een groote
zestig jaaren verheugen zal, in het maaken uwer inscriptie: - in allen gevalle zoude
ik dezelve voor uit kunnen maaken, ten einde gy dezelve zoudt hebben, indien ik
vroeger dan gy kwaamt te sterven. - Ik beveele my dus in uwe gunst, voor eene
Louis d'Or ben ik elken dag ten uwen dienste.
Wagenmaker. Zeer wel.
Verchot. Ik ben zeer redelyk, dit moeten, zelss myne vyanden, my nageeven.
Beeldhouwer. Zie hier myne schets voor het Monument: - op het Postement, het
welk door de inscriptie vercierd is, staat eene urna, omwonden door eene Slang,
welke in heure staart byt. Een hiërogliphisch beeld der eeuwigheid.
Verchot. Uitneemend!
Beeldhouwer. En nevens de urna omarmen de geniën, Vry. heid en Vaderland,
elkander.
Verchot. Heerlyk gedacht. De uitvinding doet den Kunstenaar eer aan.
Zadelmaker. En nu zullen wy alles ter begraving onzes gesneuvelden broeders
in orde maken.
Slotenmaker. Ja, kom aan.
Zadelmaker. Ik heb zoo veel te bedenken, te bezorgen, te bestellen; dat ik waarlyk
niet weet, waar my het hoosd staat.
Verchot. Dat geloof ik; - zoo gaat het allen in de Waereld, die zoo veel bezigheden
hebben.
Zadelmaker. Ja wel. ja wel!
Uit het korte Voorbericht voor dit Stukje, zien wy, dat deeze Tooneelen uit het
Hoogduitsch vertaald zyn. - By
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ongeluk was het woord Mayland, in plaatse van Milaan, in het eerste Stukje
gebleeven, en als zodanig door de Schryvers der Vaderlandsche Bibliotheek van
Weetenschap, Kunst en Smaak, opgemerkt. De Vertaaler erkent, ten deezen
opzichte, dat hy alle de onderscheiden naamen aller Steden en Plaatsen der aarde
niet in zyn hoofd heeft, en - (vervolgt hy) wanneer men het dan in geen Woordenboek
vinden kan, schryft men ligt Leeuwentand voor Paardebloemen. - In het eerst
verstonden wy het verband deezer redeneering niet, doch het Iets van ZIMMERMANN,
wegens FREDERIK DEN IIden, ter herleezing in handen krygende, vonden wy, dat die
Geneesheer den Grooten FREDERIK Lowenzahn voorschreef, welk geneesmiddel in
de Nederduitsche Vertaaling Leeuwentand geworden is: nu gisten wy het verband,
en tevens het bespottelyke dat deeze aanvoering kenmerkt. Intusschen is het 'er
verre af, dat men Mayland en Lowenzahn in geen Woordenboek zou kunnen vinden.
Want, ten opzichte van het eerste, vindt men in KRAMERS Worterbuch, de uitgave
van Leipzich 1768: bladz. 452, ‘Mayland, Meyland, n. Milaan, Milanen, Hoofdstad
van 't Hertogdom en Aartsbisdom van dien naam.’ En met betrekking tot het tweede,
bladz. 209. ‘Lowenzahn, n. paardebloem, hengstebloem papekruid, kankerbloem,
hondsroos, schurftbloem.’ De Vertaaler had derhalven met meer schyn van Waarheid
kunnen zeggen: wanneer men dan de woorden, die men niet kent, in geen
Woordenboek zoeken wil, schryft men ligt Leeuwentand voor Paardebloemen, en
Mayland voor Milanen.

De Moderne Helicon. Een Droom. Voorgeleezen in, en opgedraagen
aan, de Maatschappy der Verdiensten, onder de Zinspreuk Felix
Meritis, door Arend Fokke Simonsz., Medelid derzelver
Maatschappye, en van verscheide Dicht- en Letteroefenende
Genootschappen. Te Amsterdam by A. Fokke Simonsz., 1792. In
gr. 8vo. 76 bladz.
Dit Stukje (volgens het Voorbericht) enkel ontworpen, om, door een Komisch Contrast
van het verhevene met het gemeenzaame, voor een poos te vermaaken en den
lach op to wekken, strekt tevens ter Proeve van de opvolging der voorbeelden,
welke de Autheur in zyne Verhandeling, over den lagch en het lagchwekkende, aan
de hand heeft gegeeven. By het herleezen der Courant in den slaap geraakt zynde,
droomt hy honderdmaal zoo geestig dan gunstig van den Modernen Helicon; welke
hy mag beschouwen, na de volgende zonderlinge Advertentie, in zyne verbeelding
gezien, en met drie sterretjes aan den kant getekend, gelezen te hebben:
*** PHEBUS APOLLON DE DELAS, ‘Marchand d'instrumens Poëtiques au grand
Magazin de Poësie & de Versisication sur
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l'Helicon, maakt aan alle Heeren en Dames, begunstigers en beöefenaars der thans
zo zeer in den smaak zynde Rymkunde, bekend, dat hy onlangs, zo wel uit
Duitschland als Frankryk, bekomen heeft, een aanmerkelyk assortiment der
allernieuwste Instrumens Poëtiques, Bouts Rimez, Dictionnaires Poëtiques, enz.
dienstig voor allerlei soort van Gedichten, welke in deszelfs Magazin Poëtique,
daaglyks voor ieder te zien, en tot de naaste pryzen, zo wel te huur als te koop, te
bekomen zyn; de Brieven franco. NB. Den Liefhebberen wordt bericht, dat het Schip
der Verbeelding geduurig vice versa vaart.’
Den Parnas gelukkig gevonden, en het Magazyn van Monsieur PHEBUS, ook aan
de, met gouden letters geschreven, woorden, Hochteutsche Reimladen, spoedig
herkend hebbende, wordt hem, door eene hedendaagsche Odenzangster, een oud
Man aangeweezen, welke, met de hand onder 't hoofd, in eenige Winkelboeken zit
te schryven. Verstaan hebbende dat dit PHEBUS is, schiet hem ylings de verheven
aanspraak in, waar mede welëer de Priester CHRYSES, by HOMERUS, dezen God
bejegend hadde: en niet zonder eenige gemaakte deftigheid zyn stem verheffende,
spreekt hy die grieksche verzen uit, welke in de Ilias, Lib. I. vs. 24-26, gevonden
worden:
Gy, zilvren Boogenaar! die Chryses staêg beschermdet,
Gy, die in Tenedos en Cilla kragtig heerscht!
ô Smintheus!
‘Wel ja, Man, (zegt PHEBUS, na dat de traanen hem op die aanspraak in de oogen
geschooten, en hy dezelve met een onwilligen glimlagch gemengd heeft,) ik zie 'er
thans wel “kragtig heerschende uit.” Verder met de Autheur een pypje gestopt, wat
gekeuveld, een dubieuse post, van verhuurde goederen, tot een sterk politiecq
dichtstuk, geboekt hebbende; waarvan de Dichter gearresteerd, en de geheele boel
in beslag genomen is; doet hy een kort verhaal van zyne rampen, en de oorzaak
waarom hy dit Magazyn heeft opgericht. Leid zyn nieuwsgierigen gast vervolgens
rond, welke van den geheelen Winkel, en zyne ontmoetingen en gesprekken in
dezelve, eene naauwkeurige beschryving mededeelt. Dus ontmoet hy, by voorbeeld,
(behalven de reeds gemelde Odenzangster, die PHEBUS alleen maar verhuurt aan
Dichters die Prysverzen, of andere verheven gedichten, maaken,) eene beschroomde
Zangnymph, die niet ter feestzaale in durft treeden, benevens de Negen
Zanggodinnen, van welke eenige zich bezig houden met Rymwoorden te verleezen,
en dezelve op kaartjes zo wat by elkander te schryven, die by elkander passen, als
Hemel, gewemel; Vader, nader; Moeder, behoeder; Liefde, griefde; enz. om dezelve
aan stelletjes af te leveren, wordende 'er dan een pakje streepjes en
verwonderingstekens by op de koop toegegeeven. Zoo
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vindt hy in een groote glazen kas, eenige magtig versleten, gevleugelde beelden;
benevens eene menigte spaanen doosjes: van welke de eerste Seraphs, en de
laatste met Wurmen voorzien, zyn, nadien 'er, volgens onderrichting van zyn
geleigeest, dagelyksch vraag en ontbod is van een Seraph met zyn toebehooren,
dat is, met een Wurm. Verder ontmoet hy het Traanen kasje, wier beschryving,
vooral die van één traan, en wel van één heeten traan, zo als zommige Dichters die
thans gebruiken, zeer geestig is. ‘Gy moest ons laatst, (zegt PHEBUS) toen wy die
groote leverantie hadden, my, en al de Zusters, eens hebben zien wurmen; elk met
een test met vuur voor ons, en elk zoo'n klein kinder glaasjen daar over warmende,
en dat nog het lastigst 'er van is, als men denkt dat het effen heet genoeg is, dan
springen die weergasche vlesjens stuk, en al de moeite is verlooren; want sommigen
willen maar enkel één warmen traan hebben, en dat gaat nog al gemakkelyk, maar
één heeten traan, daar hebben we altyd een saturdags spel mede; ik kan u wel
verklaaren, dat de Zusters somtyds, den geheelen winter door, met zulke dikke
poffers van winterhanden zitten, van dat broeijen over die vuurtesten als 't wat druk
loopt, en dan versineeren zy op hun handen meer aan beerenvet, als wy somtyds
op de geheele leverantie winnen: en wy moeten 'er allen te gelyk aan, want anders
zouden de traanen al te verslagen zyn, eer de Dichters ze konden gebruiken.’ - Niet
minder geestig verklaart PHEBUS, eenige bladzyden verder, eene andere Machine
uit zyn Winkel, die thans ook veel gebruikt wordt. ‘Zie (zegt hy tot zyn bezoeker) dit
fraai preparaatjen eens, dat is nu een veritabel angstig, kloppend en jaagend, hart;
ziet gy wel hoe 't jaagt? - Ja, zeide ik, maar kan dat vlesjen ook breeken? - Neen
toch niet, neem 't gerust aan! Ik moest ook zulke beevende en kloppende harten in
menigte hebben, maar gy kunt wel denken dat ik die in geen een cadaver vinden
konde, wat deed ik dan, ik ging heen en ik holde sommige harten uit, en besloeg
ze van binnen met blik; daar hing ik een klein onrustjen, aan een staalen veêr, in,
even als 'er onder een klok hangen, en hoor 't nu eens tikken en jaagen, is dat niet
aartig! - wel zeker is 't aartig, zeide ik hem, met een glimlagch. - Hy vervolgde, ja,
maar weet gy wat my geweldig spyt; wat ik doe of niet doe, ik kan maar nog geen
bonzend hart maaken, en daar komt toch geen dag aan den Hemel, of 'er wordt
hier druk na gevraagd; ja wat 'er nog 't ergste van is, de Piëriden verkoopen die by
douzeinen; maar, hoe zy die maaken, ja, dat weet ik niet! Ik heb ze zelf, door de
tweede en derde hand, by haar moeten laaten haalen; want ik zoude 'er anders een
zeer goeden klant, die al vry wat Seraphs en Wurmen in een jaar slyt, om verlooren
hebben. - Ik heb ze ook werkelyk gekreegen;
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maar meent gy dat ik, domkop! kon vinden hoe de boel in mekaar zat, ja morgen!
Het bonsde ondertusschen zo geweldig, dat ik blyd was, dat de dingen weer uit myn
huis gingen; want, ik zou 'er 's nachts niet van hebben kunnen slaapen. - En tot den
hedigen dag toe, moet ik u betuigen, dat ik nog niet weet hoe ze ze in malkander
knoeijen.’
Na dat PHEBUS nog eene menigte zyner goederen, als Miltonsche en Duitsche
Satans, lillende ingewanden, azuure gewelven, purperroode kimmen, gloeijend puin,
verscheidene soorten van schraagen, bloedige Moordschavotten, enz. [alle dingen
van welken BOKKALINI, in zyn open Winkel op Parnas, nimmer droomde, mogelyk
om dat ze toen nog zo niet gebruikt, of liever misbruikt, wierden,] aan den Schryver
vertoond heeft; wyst hy hem ten laatsten nog een byzonder Instrument, zynde een
Fransch Univers, of Heeläl, bestaande in een zeer groot raam, met Zonnen, Maanen,
Starren en Aardklooten beschilderd; schynende 'er allerhande mogelyke figuuren
op verbeeld te zyn. ‘Dit, (zegt PHEBUS,) kan oneindig grooter gemaakt worden, want
al die spullen, die daar liggen, hooren 'er by; maar dan kan het hier niet staan. Dan
noemen wy het, 't groot Heeläl; maar zo als 't hier is, kan 't nog kleiner, en als een
ordinair Kraamschut, gemaakt worden, en dan is 't een Heelälletjen, dat men wel
in zyn binnenkeuken voor de tocht, of voor een Schutjen, kan gebruiken:’ wyzende
verder, hoe men door een pen er uit te haalen, als op het woord van commande,
dit vers kan bekragtigen:
Daar stort het groot Heeläl ter neder!

Dit zeggende, rukt hy 'er de pen uit; het Heeläl valt, met een ysselyken slag naar
beneden; en de Droomer wordt door den schrik wakker, dat geenzins te verwonderen
is, als men bedenkt dat zyn Droom toch eens een einde moest neemen.
In het korte Voorbericht, verklaart de Schryver, dat 'er geene de minste toespeeling,
op een of ander Dichtwerk, hoe genaamd, in zynen Droom bedoeld zy: dat 'er ook
geen bygebragt Vers, by zyn weeten, ergens in eenig Dichtstuk gevonden wordt.
Hy staat zelv' toe, dat de uitdrukking, van den Seraph tot den Wurm, verheven kan
zyn, wanneer zy juist geplaatst en niet ad nauseam usque, of tot walgens toe, overal
als by gescheurd wierde; in welk geval het schoone zynen prikkel verliest. De
agteraan geplaatste ophelderingen rechtvaardigen zyne critiques, op verscheidene
voorbeelden.
By al het geestige, dat in deezen Droom op de meeste plaatzen doorblinkt, zal
men evenwel kunnen opmerken, dat de Schryver wat ouderwetsch, of liever een
weinig partydig, ten opzichte van de hedendaagsche Dichters, droomt; en eene wat
te
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verregaande zucht voor de ouden laat blyken. Wy denken niet enkel aan zyn
(*)
grieksche aanspraak aan PHEBUS, om dat wy uit BOKKALINI weeten: ‘dat het
grieksche graan thans weinig gezaaid wordt, nadien het in dees tyd niet zeer
getrokken is, om dat het brood, daar af gemaakt, welëer dagelyksche spyze voor
een talryk volk, de teêre maagjens der hedendaagsche zwakke verstanden, te hard
valt te verduwen. Dies alleen sommige lieden, tot hun huisbehoef, wat in den tuin
zaaijen, meer om geen Leeken, dan om Geleerden, te schynen; slechts om 't zaad
te bewaaren, niet om het te verhandelen.’ - Maar wy doelen op verscheidene plaatzen
in deezen Droom voorkomende, onder welken ook de volgende gevonden wordt.
‘Wy traden in een Stal, (die naby de Hengstebron stondt,) en daar vond ik waarlyk
het oude paard (Pegasus) op zyn knieën voor een krib liggen, waarin eenige oude
boeken, waarvan de banden afgescheurd waren, lagen. - Hé, Knol! zeide APOLLO,
tegen hem, hem met de hand over de maanen strykende, waarop hy aanstonds,
egter met veel moeite, oprees; 't was een oud mager béest, 't hadt evenwel een
paar vleugels, dat al zeer wonderlyk voor een paard stondt. - Wat geeft gy hem daar
voor voêr, Myn Heer! vroeg ik aan APOLLO. Ja, dat zoudt gy niet raaden, ik zal 't u
zeggen: Hy is altyd met de werken van de oude Grieksche en Latynsche Dichters
in zyn jeugd gevoed geweest, maar sedert hunnen tyd, heb ik hem met de Werken,
die dagelyks uitkwamen, moeten voeren. Maar Man! in 't kort is hy zo magtig
afgevallen, om dat ik hem onmogelyk zo veel daags kon geeven, als hy 'er wel van
op kon; want de nieuwe Werken zyn zo beestig duur, en 't is of 'er geen kragt of
voedsel voor 't Dier in is; 't is stook op en haal meer; wat heb ik nu gedaan, ik heb
op Boekverkoopingen, die 'er thans al heel veel zyn, afgesneden oude Poëeten
laaten opkoopen; want die worden toch half weg gegeeven, by voorbeeld, HUYGENS,
WESTERBAAN, eenige nadrukken van VONDEL's Treurspelen, de nadrukken van CATS
en diergelyke Boeken; de kragt is 'er toch het zelfde in, als in de onafgesneden groot
papieren; maar ik trek 'er de banden af, en nu zie ik dat hy van dag tot dag weêr
aanneemt, want 'er zit tienmaal meer voedsel in dat oude goed, dan in het nieuwe.’
Dit alles is zeker enkel in den droom gezegt: maar dikmaals droomt men 's nachts
daar men over dag van spreekt. In plaats van Boeken zouden wy PEGASUS een
geheel ander voêrtje gegeeven hebben, en mogelyk wel met Boonen 'er onder;
schoon wy weeten dat die voorheen op Parnas verboden waren, op dat de Dichters
die niet op hunne geweeren laaden, en 'er elkander mede beschieten zouden. Daar
de

(*)

Kundschappen van Parnas. D. I. bladz. 44.
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Parnas zoo zeer veranderd is, zal dit verbod toch nu ook wel ingetrokken, of reeds
buiten kragt, zyn: ten minsten, wy hebben reeds verscheiden blaauwe boonen van
Parnas zien vliegen, schoon zy 'er daarom nog wel contrabande Waar konden zyn.
Hoe magtig verschillen de Dichters, in hun oordeel, met elkander, of, om,
eenigzints veranderd, met PHEBUS te spreeken, hoe veel Water is 'er niet in korten
tyd ten dale geloopen! Dat zelfde Paard, die oude, stramme en geheel vermagerde
PEGASUS, was, in den tyd van P. LANGENDYK nog zo kras, dat Beryder, en
Aanschouwer, telkens voor zyne nukken moest vreezen. Immers, MEVIUS dorst, na
dat hy drie stoop nat uit den Hengstebron gedronken had,
(denk niet dat wy liegen)
Op Pegazus ten Hemel vliegen.
Hy steeg te paard vol moeds, en vloog
Door 't punt van Iris regenboog.
Daar kreeg die hengst verbruide nukken,
En vloog den Dierenriem aan stukken.
Het Hemelteken van den Ram,
En Taurus, sloeg hy blind en lam.
De Tweeling broeders hoort hy zuchten.
De traage Kreeft kon 't niet ontvluchten.
De Leeuw kreeg zulken zwaaren slag
Dat hy terstond in Jaffa lag.
De Maagd ontvlucht het by de buuren,
En nam de Schaal meê om te schuuren.
De Schutter sprak den Steenbok aan
En Scorpioen die naast hem staan:
Die Lichtmis zal de schaê vergoeden,
En ryklyk voor die stoutheid bloeden.
Dat 's zeker sprak de Waterman,
Beschouw eens myn gebroken kan,
Die 'k om geen Dukaton wil missen;
Een kan, dien 't teken van de Vissen
Dat in de Zee is weggejaagd
My dikmaals heeft te leen gevraagd.
Men laat het aanstonds den Planeeten
Saturn, Jupyn en Venus weeten,
Merkuur, Mars, Luna en Apol,
Dat Pegazus is op de hol;
Op dat zy hem zyn loop beletten,
(*)
En aanstonds in het schuthok zetten .

(*)

P. LANGENDYKS Gedichten, D. IV. bladz. 346, 347.
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Wy zouden byna gelooven dat hy al dien tyd in dat hok gestaan had, en daar zo
stram en mager in was geworden; indien wy, voor eenige jaaren, 'er niet nog
verscheidene Dichters op gezien hadden, wier harddraavery geene mindere
verwoesting dreigde aan te richten. Dan, hoe het zy, al oordeelde men zelfs, dat de
PHEBUS en PEGASUS, in deezen droom voorkomende, naauwkeurige afbeeldzels
van DON QUICHOT en RONZINANT, en de daar in beschrevene Helicon niets anders
dan Copy van een of ander Amsterdamsch Kerkhof ware, mogelyk wel van het
Karthuizer, door R. HENNEBO boven anderen verheerlykt; dan zou zulks nog niets
ten nadeele van den Schryver bewyzen, nadien hy enkel door het contrasteerende
der Beelden, en de daar aan toegekende eigenschappen en handelingen, den lagch
op wilde wekken: en zekerlyk altoos met ieder zal willen instemmen, dat droomen
meestäl bedrog is, van welke men dus niet meer behoeft te gelooven dan men zelv'
wil.

Naamlyst van Boeken, die ter Vertaaling zyn aangekondigd, in de
Jaaren 1790 en 1791. Twee Stukjes. Te Amsterdam by A.B. Saakes,
1791. In gr. 8vo, 76 bladz.
De menigvuldige Advertentiën der Boekhandelaaren in de Nieuwspapieren, wegens
vreemde Boeken die zy voorneemens zyn te laaten vertaalen; het niet leezen van
alle de Nieuwspapieren in welke geadverteerd wordt; te gelyk met het vergeeten
van verscheiden Werken, van welken men, volgens die Advertentiën, vertaalingen
moge verwagten; maakt deeze Naamlyst van Boeken, welke maandelyks met 4
bladz. vermeerderd wordt, noodzaakelyk. Het nut, niet alleen voor Boekhandelaars,
maar ook voor alle Lieden, welke somtyds iets begeeren te vertaalen, is daadelyk
blykbaar, en wordt, in het korte Voorbericht, voor het Eerste Stukje geplaatst, door
het volgend Voorbeeld nog opgehelderd. ‘Hoe dikwerf gebeurt het niet, dat
verscheiden Boekhandelaaren, zonder van elkanders voorheen gedaane
aankondigingen te weeten; één en 't zelfde Werk adverteeren te zullen vertaalen.
By voorb. Herr Thomas, eine Komische Geschichte vom verfasser S. von Lindenberg,
2 Theile, is aangekondigd ter Vertaaling, 19 April 1790, door A. MENS JZ, in de
Schoonhovensche Courant; den 4 November 1790, door de Wed. J. DOLL, in de
Rotterdamsche Courant; en 6 November 1790, door F. BOHN, in de Haarlemsche
Courant.’ - Wanneer nu de eerstgemelde niet op 4 November de Rotterdamsche,
en den 6 November de Haarlemsche, Courant leest, en hen, die dit Werk na hem
adverteeren, zulks meld, gaan beide laatstgemelden zeer waarschyulyk met drukken
en uitgeeven voort, terwyl zy onkundig zyn dat hetzelfde Werk reeds te vooren al
aangekondigd is, en - het Werk komt by allen nagenoeg gelyktydig uit, tot hun aller
merkelyke schade; die volstrekt door het inzien van deeze Naamlyst kan
voorgekomen worden.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

177

Algemeene vaderlandsche letter oefeningen.
Nagelaaten Leerredenen over Paulus Brief aan de Kolossensen,
van Th.A. Clarisse, in leven Predikant te Amsterdam. Naar deszelfs
Handschrift uitgegeven deer P. Abresch, Hoogleeraar in de
Godgeleerdheid en Achdemie-Prediker aan de Universiteit van
Stad en Lande. Vierde Deel. Te Utrecht, Groningen en Amsterdam
by H. van Otterloo, A. Groenewolt en J. Westing Willemsz. 1791.
In gr. octavo, 622 bladz.
Om uit dit vierde Deel, 't welk de Leerredenen van den Eerwaerden Clarisse, over
Col. II: 16, 17 tot Hoofdstuk III: 17 ingeslooten, vervat, welken, even als de voorigen,
oordeelkundig en stichtend uitgevoerd zyn, een byzonder stael mede te deelen,
gelyk wy uit de voorigen gedaen hebben, zullen wy den Leezer onder 't oog brengen,
het geen zyn Eerwaerde opmerkt, wegens den dienst der Engelen, waervan de
Apostel, Col. II: 18, gewag maekt.
‘Wat men, (dus vangt hij aen,) door Engelen, in den gewoonen stijl der Apostelen,
te verstaan hebbe, is genoeg bekend; te weeten: men verstaat 'er door die
gedienstige geesten, welke God, tot zijne eer en zijnen lof, en tot dienst der
Uitverkoorenen, geschapen heeft; in één woord, geesten, niet verordend tot eene
altoosduurende vereeniging met een lighaam. Men weet, dat de engelen in goede
en kwaade onderscheiden worden; voornaamlijk moet men hier om goede engelen
denken, wijl toch van oordeelkundigen te recht is opgemerkt, dat als het woord,
zonder eenige bepaaling of nadere omschrijving, voorkoomt, het dan doorgaands
de goede engelen aanwijze. In hoe verre men ook hier aan de kwaade engelen zou
kunnen denken, zal best blijken, wanneer wij onderzocht zullen hebben, wat de
Apostel door den dienst der engelen verstaa. - Het woord, dat wy hier vinden, wordt,
niet alleen bij de Oudvaders en bij ongewijde Schrijvers, maar ook in den Bijbel,
voor allerlei godsdienstige vereering, het zij dezelve aan den waaren
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God geschiede, het zij men die ten onrechte aan afgoden toebrengt, gebruikt. In
den grond der zaake zegt het dat zelfde, dat anders de woorden godsdienst,
goddelijke eere, en dergelijken, aanwijzen.
Als by dit woord een ander gevoegd wordt in den tweeden naamval, gelijk hier,
ziet het doorgaands op het voorwerp van die godsdienstige eere, gelijk men daarvan
bij de Kerkvaderen veele voorbeelden aantreft.
Deze opmerking toont, dat de opvatting van hun, die door den dienst der engelen
eenen geheel engelachtigen dienst verstaan, min overeenkomstig zij met het
taalgebruik. Daarbij, schoon het waar zij, dat 'er in de oude Kerk zulke lieden geweest
zijn, die zich engelachtigen, angelici, noemden; onder voorwendsel, dat hun
godsdienst zoo zuiver en smetteloos ware, als die der engelen; zoo kunnen dezen
hier niet bedoeld zijn, wijl zulk eene leer met het voorgeeven van groote nederigheid,
waarvan zoo aanstonds gesprooken was, in het geheel geene gemeenschap had.
Ook zou het vrij hard luiden van eenen dienst der engelen te spreeken, om 'er de
gehoorzaamheid aan de schaduwwetten, die door de bestelling der engelen
gegeeven zijn, mede aan te wijzen, en dit zou hier ook niet wel strooken met het
volgende, dat Paulus noemt, in te treeden in het geen men niet gezien heeft. - Nader
koomt het gevoelen van hun, die aan het gehoorzaamen van inboezemingen en
ingeevingen der engelen denken. Dan, indien Paulus dit bedoeld had, zou hij zeker
meer het dweeperachtige van die leer hebben aangetoond, behalven dat de
zwaarigheid, tegen de eerste gedachte ingebragt, ook hier gelden zoude.
Wat is dan deze dienst der engelen! Eenvoudig denk ik: dat Paulus ziet op zekere
godsdienstige verrichtingen, die de menschen aan de doemones of geesten wilden
beweezen hebben; het zij dan om eenig nadeel, van hun te vreezen, af te wenden,
het zij om van hun eenig goed te verkrijgen, of wel om door hun, als door middelaars
van tusschenspraak, gemeenschap met God te oefenen. En dit laatste meenen wij
wel allermeest bedoeld te zijn. Want, schoon uit de grondbeginselen van de
Oostersche Wysbegeerte ook voortvloeide, dat de meesten van die lieden op
toverkunst en bezweeringen der geesten zich toeleiden, schoon het zeker zij, dat
de navolgers van Simon den toveraar, en van Cerinthus mede uit deze Wysbegeerte
de engelen, als Scheppers der Waereld, hebben
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aangemerkt, en aan dezelve, uit dien hoofde, godsdienstige eer wilden beweezen
hebben; zoo koomt het mij echter niet voor, dat hier voornaamlijk of bepaaldelijk
van den Apostel op gezien zij, wijl hier inzonderheid gehandeld wordt van zulk eenen
dienst der engelen, die met een voorgeeven van eene groote nederigheid gepaard
ging, en die tevens lijnrecht overstaat, tegen het volmaakt zijn in Christus, als het
hoofd der gemeente. Want, schoon ook die gevoelens, in alle derzelver gevolgen
beschouwd, daartoe leidende waren, zo was dat echter niet, zoo rechtstreeks, als
hier schijnt, bedoeld te zijn, door den Apostel.
Hoe het zij, het is volstrekt zeker, dat de Wijsgeeren, die uit de Oostersche
Wijsbegeerte hunne gedachten afleiden, in het algemeen van gedachten waren,
dat de afstand tusschen ons menschen, en het allerhoogste Wezen, zoo groot en
oneindig zij, dat wij niet, dan door tusschenkoomst van geesten van eenen minderen
rang, met de Godheid gemeenschap zouden kunnen hebben. Dat zij aan zekere
geesten, die in de bovenhemelsche gewesten hun verblijf hadden, het vermogen
toeschreeven, om de zielen in het bereiken van de onmiddelijke gemeenschap met
God, of merkelijk bevorderlijk of hinderlijk te kunnen zijn. Uit welke twee stellingen
dan van zelfs de noodzaakelijkheid van zekere godsdienstige vereeringen, aan de
geesten toe te brengen, bij wettigen gevolge, moest voortvloeien. Gaan wij ook de
denkbeelden na, die by de Esseen, eene secte der Jooden, die veel van den
platonischen en oosterschen denktrant omtrent de geesten hadden overgenoomen,
en waarvan de schriften van Philo den Jood ons veele trekken opleeveren; men
bemerkt daarin klaar, dat de Joodschgezinde Gnostieken van de engelen middelaars
van tusschenspraak gemaakt hebben. 'Er is inzonderheid eene plaats bij Philo,
meermaal door de uitleggers aangehaald; waarin dit met even zoo veele woorden
gezegd wordt. En gaan wij vervolgends de kerkelijke geschiedenis na, men bevind
klaar, dat die denkbeelden al vroeg diepe wortelen, ook in de gemoederen van veele
Christenen, moeten geschooten hebben, gelijk uit de verdeedigschriften van sommige
oude Kerkleeraaren, uit vermaaningen door Chrysostomos, Augustijn, en anderen
gegeeven, en eindelijk uit dien beruchten XXXV Canon van het Laodiceesch Concilie,
tegen dezen afgodischen engelendienst, uitgebragt, allerduidelijkst blijken kan: voor-
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al wanneer men daarmede vergelijkt, de verklaaring, die Zonaras en Bassamon,
schrijvers van de 3de en 4de ceuw, over dien Canon geeven. Deze zeggen ons
duidelijk, dat het eene oude ketterij zij, dat men noch onmiddelijk tot God moet gaan,
noch ook onmiddelijk Christus aanroepen, om door hem tot God te gaan; alzoo dit
te verheven zij voor ons menschen; maar dat men door de engelen tot God en
Christus moest komen; en dat daarom deze lieden, ook in hunne gebeden, zich niet
tot God, maar tot de engelen gewend hebben. Mij dunkt, is 'er iets, dat eigenaartig,
en als met even zoo veel woorden, uitdrukt, het geen Paulus hier verbiedt, het is
zeker dit, het geen wij zoo even noemden. Hier toch zien wij de nederigheid en
engelendienst gepaard. De bronnen waren de Oostersche Wijsbegeerte. Het
voorwendsel was nederigheid, en de oefening, waartoe men verviel, was snoode
afgoderij en schepseldienst, leidende tot ontluistering van de eere van Christus, en
tot vermindering van de kracht zijner voorbiddinge en Middelaarsverrichting.
'Er ontbreeken geene uitleggers, die van gedachten zijn, dat Paulus, niet alleen
den voordgang dezer dwaalleer, in de eerste tijden des Christendoms, zoude
voorzien hebben, maar die zelfs denken, dat hij door den Geest zelf geweezen zou
zijn op dien schandelijken dienst der engelen, die daarna in de Roomsche Kerk zoo
zeer is doorgebrooken. Wij voor ons vinden daartoe geenen grond in den text,
schoon wij toestaan, dat, uit de vermaaning des Apostels, zoo verre die ten nutte
van de Kerk, door alle tijden, gegeeven is, tegen deze afgodische leer van het
Pausdom moge geredeneerd worden. Liever denken wij, dat Paulus door Epafras
bericht zal zijn geweest, dat de zaaden van dit verdervelijk onkruid onder de
Kolossers ten dezen tijde gestrooid, en onder het masker van nederigheid en
ootmoed aan veelen smaakelijk gemaakt wierd; waarom de Apostel zich ook verpligt
rekende, tegen dit bederf, op eene allernadruklykste wijze, der gemeente eene zeer
ernstige waarschouwinge te doen.’
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De Opvoeding van het Menschdom, volgens den Bybel. In eenige
Leerredenen, door Ewald, Superintendent en Predikant te Delmot.
Uit het Hoogduitsch. Eerste Deel. Te Utrecht by de Wed. S. de Waal
en Zoon, 1792. In gr. 8vo., 245 bl.
Een tiental Leerredenen. - De twee eerste over het Evenbeeld Gods; - de derde
van den Val der Menschen; - de vierde over de Gevolgen der Ongehoorzaamheid
van de eerste Menschen; - de vyfde, God toonde terstond, in het begin, dat hy het
Menschdom weder helpen wilde; - de zesde, de Wet kan en zal de Menschen niet
verbeteren; - de zevende, de Wet moet toch volstrekt onderhouden worden; - de
achtste, een Verlosser en Helper is ons noodig, en die is JESUS van Nazareth; - de
negende, JESUS CHRISTUS ontzondigt de Menschen voornaamlyk door zyn dood; de tiende, de ontzondigende met God verzoenende kragt des doods van JESUS
vertoonde zich in hun die den Heiligen Geest ontvingen: - dit Tiental strekt, om, naar
des Schryvers denkbeeld, de Opvoeding van het Menschdom, volgens den Bybel,
af te schetzen.
Wy zyn gereed om 't geen deeze Superintendent en Predikant zegt, te
onderschryven, als hy, in een kort Voorberigt, verklaart. ‘Wy zyn Leeraars van
CHRISTUS, om JESUS CHRISTUS te verkondigen; aandenken en geloof aan Hem, onzen
Heer, te onderhouden en uit te breiden, tot dat Hy zelf komt. Elk doet dit zo goed
hy kan, naar de gave, die hy ontvangen heeft. Maar ieder werkt niet op Allen; maar
wie Hem met liefde en kragt verkondigt, die heeft of vindt zyn kring van wien hy
gehoord of verstaan wordt; beter dan een ander, van hun kan verstaan worden,
alschoon die ook een beter prediker waar.’ - Geen twyfel lydt des Leeraars goed
en stigtlyk oogmerk, en zal hy, onder de Leezers van Leerredenen, gewis zo wel
als onder zyne Hoorders, lieden aantreffen, die op deezen trant gesticht worden.
De plaats eener Inleiding bekleeden Uittrekzels uit eene Intreereden te Detmold,
over 1 KOR. II: 2. Waarin hy zyn voorneemen aanduidt, ‘om naar de oude maar
onverbeterlyke uitdrukking - JESUS den gekruisten geheel en alleen te prediken.’
Waarop hy zyn denkbeeld, over
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dit onderwerp breeder voordraagende, zich in deeze bewoordingen laat hooren.
‘De gekruiste CHRISTUS, gelyk de Euangelisten hem aan ons voorstellen en de
Apostelen verkondigen, heeft en geeft, en is alles, het geen de menschen noodig
hebben. Het zy naar ons verstand, of hart, - naar ons lichaam of ziel, het zy ons
zaligheid of brood ontbreekt, - CHRISTUS heeft en wil het geeven, hem, die het van
hem begeert. Het zy verdiende, of onverdiende - kleine of groote - in het oog
vallende, of voor alle menschen verborgen nood. - Hy kan en wil ons daar uit redden,
heeft reeds duizendmaal daar uit gered, en zal het nog algemeener doen, dan hy
het ooit gedaan heeft. Hy is wysheid hem, die wysheid - troost hem, die troost voorbeeld hem, die een voorbeeld - hy is juist voor elk, 't geen hy behoeft, en
gelooven kan. Wie deel heeft aan CHRISTUS, die heeft alles, wie Hem niet kent, die
heeft niets, - ten minsten niets 't geen duuren, in eeuwigheid duuren, kan. Wie hem
alleen als Leeraar, alleen als een Voorbeeld, alleen als een Vergeever der zonden,
alleen als een Voorspraak by den Vader, aanneemt, die heeft CHRISTUS verdeeld,
en een verdeelde CHRISTUS is geen CHRISTUS, - is niet het geen God ons in hem
geeven wil. Geenzins zulk eenen, maar eenen geheelen CHRISTUS heeft PAULUS
gepredikt, en dien wil ik prediken onder u, zo lang God my vergund te prediken. Ziet de Zon aan, hoe zy, in de Lente, zappen aan de gewassen schenkt, hoe zy het
leevenlooze doet herleeven, elk naar zyn zoort! Ziet ook hoe zy schynt, - zo dat de
landman by zynen landbouw, de arbeidsman by zyn handwerk, ieder by zyne
bezigheid, zo dat de gevoelige mensch aan Hemel en Aarde ziet, ‘hoe vriendlyk
onze God is!’ Beschouwt haar als een voorbeeld van den vasten en stillen gang,
van eene algemeene weldaadigheid, van werkzaamheid zonder onrust! als een
voorbeeld hoe men allen alles wordt, en tevens altyd een blyft! - aanschouw eindelyk
de hooge majesteit van haaren opgang, de lieflyke zagtheid van haar ondergaan.
- Dus is CHRISTUS, - Hy is alles in één, en één in allen, ‘Wysheid en Rechtvaardigheid,
Heiligmaaking en Verlossing.’
Uit de opgaave der Stoffen, in dit Tiental Leerredenen verwerkt, om de Opvoeding
des Menschdoms volgens den Bybel te ontvouwen, kan elk, dit kleine staaltje van
's
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Leeraars predikwyze geleezen hebbende, gereedlyk nagaan, op welk een leest ze
geschoeid zyn. Wy hebben van dit Eerste Deel niets meer te zeggen.

De moed van den wankelenden Christen opgebeurd en versterkt
tegen de aanvallen van het Ongeloof; of korte Aanmerkingen over
de Inwendige Bewyzen van den Christlyken Godsdienst. Door
Gilbert Wakefield. Uit het Engelsch vertaald. Te Dordrecht by H.
de Haas, 1791. 108 bl. in gr. 8vo.
Wat tot Verdeediging van den besten Godsdienst, den Christlyken, bevorderlyk kan
zyn, moet voor een heilzaam geschenk gehouden, en als zodanig aangepreezen,
worden. De Heer WAKEFIELD in Engeland, door verscheide Geleerde Werken bekend,
heeft hier het zyne willen toebrengen, in het boven aangeduid Werkje. Waaromtrent
hy, in de Inleiding, verklaart. ‘Zo de smaak en de geleerdheid eener Eeuw, naar het
getal der letterkundige voortbrengzelen moet beoordeeld worden, dan zal de Eeuw,
in welke wy leeven, voor zeker hooger aan het peil der letterkunde klimmen, dan
die der beroemdste Volken der Wereld; ja de geest van Athenen en Rome zoude
voor ons eerbiedig het hoofd moeten buigen; maar indien inwendige uitmuntenheid
en nieuwheid van onderrigt den eisch op verdiensten bepaalen moeten, dan ben ik
overtuigd, dat wy ons tot laager peil gedaald zouden vinden, dan veelen wel zouden
willen gelooven. Wat my aangaat, myn voorneemen is, noch om myn eigen tyd te
misbruiken, noch om myne leezers te mishandelen, door hun van nieuws de vrugten
van eens anders kunde en arbeid op te disschen: hierom zullen de naavolgende
Aanmerkingen over de Inwendige Bewyzen van het Christendom, voor zo veel ik
bewust ben, of geheel nieuw, of daar, waar het onderwerp door anderen reeds
behandeld is, zo kort zyn, als mogelyk is.’
Vyf en dertig is het getal deezer Aanmerkingen, over derzelver langheid zal zich
niemand beklaagen, als hy de kleinheid van het Werkje, en het gewigt der ontgonne
Stoffen, in aanmerking neemt. Wy gebruiken het woord ontgonne: naardemaal
ettelyke, en die een uitgewerkter behandeling vorderden, slegts twee, drie of vier,
bladzyden beslaan. Derzelver geheele nieuwheid zal ten aanzien
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van veele, by elk in de Schriften ter Verdediging van het Christendom eenigzins
ervaarenen, wat de zaak zelve aanbelangt, veel afflags lyden; wat de uitvoering
betreft, dit is iets anders: deeze den Heere WAKEFIELD geheel eigen; doch veelal
zodanig, dat hy meer op den beslissenden toon des gevoels, dan die der overtuiging,
spreekt. Dus eindigt de XIII Aanmerking: ‘Een onredelyke eenzydigheid voor het
Character van JESUS, zoude ik zelf niet willen staande houden; maar aan myn eige
gevoelens zoude ik geweld moeten aandoen, en de waarheid beledigen, indien ik
niet openhartig beleed, dat zyn gedrag, in byna alle gelegenheden, voornaamlyk in
moeiten en gevaaren, in myne ziel vermengde aandoeningen van verbaasdheid en
vreugd verwekt. Myn hart, om de uitdrukkingen der Schrift te gebruiken, mag waarlyk
gezegd worden, in my van vreugde op te springen, deszelfs beweegingen komen
overeen met de uitwendige, van dien door vreugde vervoerden kreupelen, toen hy
zich door PETRUS woord geneezen vondt, zo als dit met zulke aandoenlyke en
leevendige uitdrukkingen beschreeven werd, als nooit anders dan door ooggetuigen
verhaald kon worden. En hy opspringende stond en wandelde, en ging met haar in
(*)
den Tempel, wandelende en springende, en loovende God. ’ - Soms heeft hy zich
bediend van geleerde Aanhaalingen, op welker voeglykheid niet weinig zou te
zeggen vallen. - Ook treffen wy, enkele reizen, nieuwe verklaaringen van deeze en
geene Schriftuurplaats aan.
In 't algemeen zyn de Aanmerkingen los, en zonder verband op zich zelven
staande. Is 'er eenige schikking in, dan bepaalen zich de XX eerste, volgens den
Schryver zelven, tot zommige zeer treffende omstandigheden in het character van
onzen Heiland, die hem byzonder verwonderenswaardig scheenen: ‘doch,’ laat hy
'er op volgen, 't geen onze zo even gemaakte aanmerking versterkt; ‘doch zyne
korte geschiedenis zal meer bewyzen van wysheid en deugd opleveren, dan al de
Jaarboeken van het menschdom byeen genomen. Ieder individu moet, in dit geval,
aan zyne eigene beslissing worden overgelaaten, hy zal gewaarwordingen, hem
alleen eigen, ondervinden; gewaarwordingen, en misbaar, geregeld door duizend
verschillende omstandigheden, spruitende uit zyn natuurlyk

(*)

Handel. III: 8.
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gestel, opvoeding en leevenswyze; maar laat hy zorg draagen, de echte verklaaring
van zyn eigen geweeten te melden. Wat my aangaat, ik beken op de ernstigste en
hartlykste wyze, zonder agterhouding, dat ik in het Euangelie meer gewisse
kentekenen van echtheid vinde, dan in eenige andere Geschiedenis van vroeger
of laater Eeuwen.’
De volgende Aanmerkingen zyn meer vermengd, en betreffen eenige de Apostelen,
andere hun Godlyken Meester, en eenige Geschiedkundige byzonderheden.
Misschien zullen onze Leezers, met eene geheele Aanmerking gediend zyn: wy
schryven voor hun een der kortste uit ‘de Christen Godsdienst begon al zeer vroeg
van dien klaaren en naauwkeurigen toetssteen, door JESUS en zyne Apostelen
gesteld, af te wyken, en het wereldlyk gezag zyn verderslyken Invloed te oefenen
in het bestuur van een Koningryk, het welk door deszelfs insteller met ronde woorden
(*)
verklaard was, NIET VAN DEEZE WAERELD TE ZYN . Overeenkomstig de gegeven
voorzeggingen, overweldigde de Antichrist zeer schielyk den Troon in den Tempel
(†)
van God , en gaf zyne wetten met het gezag van eenen Dwingeland. Dit eenvoudig
verëischte tot de Euangelische Gemeenschap - Ik geloof dat JESUS de Nazarener
de Zoon van God is, - kon dien Zoon van God, en de Gezanten, die hy volmagtigde,
vergenoegen; maar wierd onvoldoenende geöordeeld, door de aan hem opvolgende
beheerschers der Kerke. In tegenstelling aan hunnen Meester, waren zy waarlyk
van gevoelen, dat een onbegrensde Vryheid van Propheteeren een oneindig bederf
in den Godsdienst moest veroorzaaken, en dat de WAARHEID onbekwaam was om
zich zelve staande te houden, zonder de heilzaame ondersteuning van bepaalingen
(‡)
en strafwetten. Hierom dacht men het zeer nodig, hooi, stroo en stoppelen by te
brengen, om sterkte en vastigheid te geeven aan het fundament van dat gebouw,
het welk op een Rotssteen gegrond was. Een handtastelyke onrechtvaardigheid,
eene heiligschendende overweldiging van het Godlyk voorrecht, wierden geöordeeld
hulpmiddelen van gering aanbelang te zyn, wanneer die in de weegschaale gelegd
wierden met

(*)
(†)
(‡)

1 Joann. VIII: 36.
2 Thess. II: 4.
1 Corinth. III: 12.
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de mogelykheid, dat 'er eenig onheil uit eene volmaakte vryheid van denken, by
geval, ontstaan mogt. Ja! het geen ten naauwsten met dit onderwerp verbonden is,
MILTON's Redevoering over de Vryheid der Drukpers, wordt door eenen Schryver
van zulke groote bekwaamheden, als ooit onder ons of eenig ander Volk verscheenen
is, gezegd, eene vraag in de Politie voorgesteld te hebben, welke het menschlyk
(*)
verstand nooit oplossen kan .
Waarheen dan zullen wy ons eigenaartiger wenden, om de oplossing van zo een
moeilyk stuk te vinden, het geen de bekwaamheid van den wyssten mensch te leur
stelt? waar anders dan by dat GODLYK VERSTAND, het welk zo helder doorstraalt, in
de woorden en daaden van JESUS CHRISTUS?
Luistert gy, ô Geweldenaars over het geweeten van eens anders Dienstknecht,
(†)
welke zynen eigen Heer staan of vallen moet! Luistert naar de uitspraak van uwen
Heer, en wederlegt, zo gy kunt, eene beslissing vol van die wysheid, die van boven
is, die uwe ongerymde middelen volmaakt ten toon stelt, en eeuwig verstrekken zal
tot beschaaming van Antichristische politie.
Laat ze beide opwassen tot den oogst, - op dat gy, het Onkruid vergaderende,
ook mogelyk met het zelve de Tarwe niet uit en trekt.’

Het vrye en algemeene in de inrichting van recht Christelyke
Kerk-Maatschappyën; of het onverbindende van alle Kerkelyke
geloofsregels; en het onwettige van alle burgerlyke vervolging,
verdrukking, of bevoorrechting, alleen wegens gevoelens van
Godsdienst; byzonder op de Nederlanden toegepast; in twee
Leerredenen, door G.J.G. Bacot, Doctor in de Wysgeerte, Lid van
de Haarlemmer Maatschappy der Weetenschappen, en Leeraar
van het Algemeene Christelyke Protestantsche Kerkgenootschap,
in Duinkerken. Te Duinkerken, by van Schelle en Comp. 1791. 160
bladz. behalven een Inleidend Vertoog van LXII bl. in gr. octavo.
Schoon dit boek, naar luid van den titel, niet in ons Vaderland uitgegeven is, meenen
wy echter verplicht

(*)
(†)

Structures on Dr. JOHNSONS Life of MILTON, door den Opperdiaken BLACKBURNE.
Rom. XIV: 4.
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te zyn, van het zelve verslag aan onze Lezers te geven, daar niet alleen de Schryver
onze Landgenoot is; maar ook de inhoud van het zelve, op ons Gemeenebest, de
naauwste betrekking heeft. Wy zullen eerst van het Inleidend Vertoog, en dan van
de Leerredenen zelve, spreken. Het vertoog begint met eene algemeene
beschouwing, der wel overal in kracht verminderde, ‘maar echter,’ gelyk de Schryver
zegt, ‘buiten Frankryk, door gansch Europa, nog staatswyze heerschende
onverdraagzaamheid; en van het noodwendige eener meer algemeene verlichting,
omtrent elks persoonlyke en nooit wettig schendbaare regten, tot een volledige en
gantsch onbelemmerde vryheid van godsdienst.’ Vervolgens spreekt hy van de
pogingen, die hier toe, ook in de Nederlanden, aangewend zyn; maar klaagt tevens
over het gering gevolg dezer pogingen, en geeft vier redenen op, die, naar zyne
gedachten, een' meer gelukkigen uitslag van dezelven verhinderen. Na dat hy voorts
melding gemaakt hadt van de aanleiding en beweegredenen, tot het opstellen en
uitgeven van de twee volgende Leerredenen; en van den aart, en de gesteldheid
der Algemeene Christelyke Protestantsche Kerk, die zich te Duinkerken gevestigd
heeft, eenig berigt hadt medegedeeld; sluit hy dit Vertoog met eene bepaaling van
den onderscheidenen zin, waarin hy de burgerlyke en kerkelyke verdraagzaamheid
neemt, en met de wederlegging eener stelling van ROUSSEAU, die, in zynen brief
aan den Aartsbisschop DE BEAUMONT, wel de godsdienstige verdraagzaamheid
verdedigde, dewyl hy meende, dat een deugdzaam man, in welken godsdienst hy
ook ter goeder trouwe leefde, behouden kon worden; maar echter de burgerlyke
verdraagzaamheid afkeurde, en beweerde, dat het billyk ware, dat de Overheid aan
eene vreemde godsdienstoefening den ingang in haar land belettede.
Voor beide de Leerredenen, heeft de Redenaar ten tekste gekozen, Rom. XV: 5,
6. ‘Doch de God der Lydzaamheid en der Vertroosting geeve u, dat gy eensgezind
zyt onder malkanderen, naar CHRISTUS JESUS; op dat gy eendragtiglyk, met éénen
monde, moogt verheerlyken den God en Vader onzes Heeren JESUS CHRISTUS!’ Beiden dienen zy, ‘om het alszins betaamelyke, en met den eisch des Euangeliums,
en de geheiligde Rechten van elks geweeten meest overëenstemmende, eener
vrye en algemeene, en op geen verbindend gezag van menschelyke geloofsleuze;
maar voor
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elk op 't inzigt zyner Reden, en de erkende Evangeliewaarheid gevestigde inrigting,
van recht Christelyke Kerk-Maatschappyen, op het duidelykste te betoogen.’ Ten
dien einde wordt, in de eerste Leerreden, het waare doel of de zin en meening der
gemelde tekstwoorden, uit derzelver verband, en de doorgaande denkwyze van
PAULUS, wat meer ontwikkeld voorgesteld; waarop dezelve besloten wordt, met een
treurig tafereel van de verbazende afwykende Christenheid van deze leere van den
Apostel; en met eene toepassing, die naar de gelegenheid dezer Gemeente, en
naar de omstandigheid, waarin de Leeraar zich by de aanvaarding van zyn dienst
onder dezelve bevondt, geschikt is. In de tweede Leerreden, worden de
bewysgronden aangevoerd, die de gezonde Reden, uit de eerste beginzelen der
gemeene rechten en plichten van het menschdom, tegen alle geloofsverbintenissen
opgeeft; vervolgens wordt de toepassing van dit betoog aangetoond op de kerkelyke
en burgerlyke verdraagzaamheid, en eindelyk onderzocht, of het gebrek dier
verdraagzaamheid, en het eigenlyk geloofsverbindend gezag, niet mede uitwendig
met de afzonderende en uitsluitende geloofsleuzen, van alle hier of daar heerschende
Protestantsche Gezindheden, en wel bepaaldelyk met die in de Nederlanden
verbonden zyn, en of dus ook deze niet, als verwerpelyk, zyn aan te merken. De
Inleiding op de eerste Leerreden bevat eene korte beschouwing der zegenryke en
liefdevolle beooging van het ryk en de leer van JESUS, naar aanleiding van de
woorden des Heilands. ‘Zalig zyn de vreedzaamen, want zy zullen Gods Kinderen
genaamd worden:’ en in de Inleiding op de tweede, wordt de gelykenis van JESUS,
waarin de voorbaarigheid, ter uitroeijinge van het onkruid uit een akker, afgekeurd
wordt, op het onbetaamelyke der geloofs-onverdraagzaamheid toegepast.
Op verscheidene plaatzen van het Inleidend Vertoog zo wel, als van de
Leerredenen, vindt men uitvoerige aantekeningen over zeer gewigtige
byzonderheden; en voorts zyn, aan het einde van dit boekje, nog eenige nadere
aantekeningen bygevoegd; onder anderen, over de ondertekening en den eed, door
de kerkenorde der Provincie van Groningen en de Ommelanden, (die den 27 Febr.
1595, gearresteerd en gepubliceerd is, ter ordonnantie van Graaf Lodewyk van
Nassau, en de Gedeputeerde Staaten van dat Gewest) gevorderd, over de besluiten
van
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verschillende Synoden in de Nederlanden, om nimmer met de Remonstranten in
eenig vergelyk of schikking te mogen treden; over de vervolgingen der Geestelykheid
van Groningen en de Ommelanden tegen de Joden, Uko-Wallisten, personen die
van tovery beschuldigd waren, enz. enz.
Wat de hoofdzaak betreft, zal geen verlicht aanklever van den liefderyken
Godsdienst van JESUS de grondbeginzelen van den Schryver afkeuren. Omtrent de
beöordeeling van byzonderheden kunnen wy ons niet inlaaten. Alleen kunnen wy
niet ontveinzen, dat het ons voorgekomen is, dat hem zomtyds al te bittere
uitdrukkingen ontvallen zyn, die men ook dan, wanneer men volkomen eenstemmig
met hem denkt, niet goedkeuren kan; te min, daar zy, by zyn billyken yver voor
verdraagzaamheid en liefde, zo zeer afsteken. Zyn styl is krachtig en mannelyk;
maar dikwyls maakt hy de zinnen, door het invoegen van verscheidene leden, te
lang, en vermoeit daardoor de aandacht van den Lezer.

Heelkunde van hippocrates, door D. van Gesscher. Eerste Deels,
Eerste Stuk. Te Amsterdam by J.B. Elwe, 1790. Behalven het
Voorwerk, 148 bladz. in gr. 8vo.
In dit Stukje vind men, behalven een kort Voorbericht, waarin de geleerde Schryver
ten aanzien zyner Vertaalinge, en van de door hem daarby gevoegde Ophelderingen,
rekenschap geeft, en eene korte Levensschets van den beroemden, en met allen
recht hooggeachten, Vader der Genees- en Heelkunde, HIPPOCRATES, eene
verzameling van Leerstellingen, tot de Genees- en Heelkunde betrekking hebbende.
Het is verdeeld in tien Hoofddeelen, en ieder derzelve weder in eenige
afsnydingen, waarby eene korte opheldering of verklaaring van den text gevoegd
is. De onderwerpen, in de Hoofddeelen verhandeld, zyn deeze: het eerste behelst
algemeene Leerstellingen, het tweede, Leerstellingen, aangaande den Leefregel
in haastige (gevaarlyke) ziekten, het derde, Leerstellingen, opzigtelyk tot de werking
der warmte en koude, op het Lighaam, het vierde, Leerstellingen, betrekkelyk tot
het bewerken van ontlastingen, het vyfde, Leerstellingen, aangaande de
Verplaatzingen der
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Ziekten, het zesde, Leerstellingen, betrekkelyk tot de Ziekten der Jaargetyden, het
zevende, Leerstellingen, opzigtelyk tot de Ziekten der onderscheiden Leeftyden,
het agtste, Leerstellingen, betrekkelyk tot den pligt eens Heelmeesters, het negende,
Leerstellingen, aangaande de Verbanden in 't algemeen, en het tiende,
Leerstellingen, betrekkelyk tot de Verbanden der Beenbreuken. Dat de zeven eerste
Hoofddeelen zodanige Leerstellingen bevatten, welke den Heelkundigen niet alleen,
maar ook wel degelyk den Geneeskundigen, raaken, is uit derzelver opschriften
gemakkelyk te zien; dan, daar onze Autheur eigenlyk bedoelt, met deeze
verzameling, voor den beoeffenaar der Heelkunde te arbeiden, zo heeft hy zig
daartoe ook meer byzonder bepaald; waarom dan ook de drie laatste Hoofddeelen
byna twee derde gedeelten van dit Stukje uitmaaken; eindigende met het slot van
het Boekdeel by HIPPOCRATES, ten opschrift hebbende: de Officio Medici.
Om onzen Leezer een staaltje ter proeve te geeven, verkiezen wy de XXXVste
§. van het laatste Hoofddeel; dus in de Vertaalinge luidende:
‘De uitstortingen van Bloed, de Kneuzingen, de beleediging van Zenuwagtige
Deelen, en de koude Gezwellen, door eene Wonde veroorzaakt; moeten vooral
opwaards, minder benedenwaards, verbonden worden. De Hand of het Been moet
daarby niet naar beneden hellen. Het begin des Windzels legge men ter plaatze
van de Wonde, doe het zelve aldaar meest, minst aan de einden, en matig in het
midden, sluiten, en geleide het einde by het verbinden, naar de bovenste Deelen.’
Hier op volgt deeze Verklaaringe. ‘Zoo zonderling deeze Tekst schynt, zoo noodig
is het, dat wy ons by elk gedeelte derzelve een weinig bepaalen. - De Wonde,
waaraan als eene oorzaak de uitstortingen van Bloed, de Kneuzingen, de beleediging
van Zenuwagtige Deelen, en de koude Gezwellen worden toegeëigend, stelt hier
geenzins eene Wonde in 't algemeen; maar eene Wonde, welke bepaaldelyk plaats
grypt by eene Beenbreuk. - Voor uitstortingen van Bloed, leest men by HIPPOCRATES,
(Echymomata,) voor Kneuzingen (Plasmata) voor beleediging der Zenuwagtige,
Deelen (Spasmata) en voor koude Gezwellen (Oedema Aphlegmanta.) By eenige
andere gelegenheden zal blyken, wat hy door deeze bewoordingen verstaan heeft.
- Het vooral opwaards minder benedenwaards verbinden, in alle deeze gevallen,
betekent myns
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bedunkens, dat wel het gansche Deel in het verband moet bevat zyn; maar men
minder omgangen met het Windzel doen moet beneden, dan boven, de plaats der
Wonde. - Het leggen van het begin des Windzels, ter plaatze van de Wonde, schynt
zoo zeer te stryden met het gene daar omtrent, met opzigt tot de Zweeren §. 14,
van het voorig Hoofddeel gezegd is, dat ik niet kan nalaaten te gelooven, dat men
daardoor hier ter plaatze niet anders verstaan moet, dan dat de eerste omgang van
het zelve, over de Wond moet heen gaan; niet, dat het begin moet vallen op de
Wonde. - De verschillende fluiting van het Windzel, hier bepaald, strookt volmaaktelyk
met het voorschrift, §. 5 van dit Hoofddeel; uit welke men tevens zien kan, dat, 't
gene hier het midden genoemd wordt, eeniglyk betekent de overige plaatzen, de
plaatzen naamlyk, begreepen tusschen de Wonde en de einden van het Deel, zoo
naar boven als naar onderen.’
Het opgegeevene zal, zoo wy hoopen, genoegzaam zyn, om alle Beoeffenaars
der Heelkunde, welke niet in staat zyn om de gulde lessen van HIPPOCRATES, in
zyne oorsprongelyke taal zelve, te leezen, tot het vlytig bestudeeren van dit Stukje
aan te moedigen.
Dat de Vertaaling van den Tekst, door onzen Autheur, vloeijend en ook teffens
vry geschreeven is, zal ieder, die dezelve met het Origineel vergelykt, terstond in
het oog vallen; wy voor ons gelooven, dat zy zeer geschikt is om aan haar oogmerk
te beantwoorden, en de verklaaringen niet minder dienstig kunnen zyn, om de
leerbegeerigen tot verder nadenken aan te spooren.

Schatkamer der Koopmans Rekenkunst. Leerende de voornaamste
gevallen, in den Koophandel voorkomende, kort, grondig en
duidelyk berekenen. Saamengesteld door Arnoldus Bastiaan
Strabbe, Lid van de Societeit der Kunstrekenaars, te Hamburg,
enz. en Mathematicus te Amsterdam. Twee Deelen. In 8vo. Te
Gouda en Bodegraven by M. van Loopik en Th. Meyer, 1790 en
1791. Te samen 454 bl.
Wanneer, in den Jaare 1769, de Heer STRABBE den post als Boekhouder op een
voornaam Comptoir bekleedde, gaf hy, by J. MORTERRE alhier, zeker Reken-
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boek in 't licht, onder den tytel: Het vernieuwde licht des Koophandels. De Schryver
had toen de Werken van GRAUWMAN, VAN PRUISSEN, RIPKE, en anderen (voornamenlyk
J.E. KRUSENS Algemeiner und besonders Hamburgischer Contorist, voor de
eerstemaal gedrukt te Hamb. 1766) voor zich; en slaagde zo wel in zyne pooging,
dat gemelde Rekenboek binnen weinige Jaaren geheel was uitverkogt, zonder dat
hy tot heden het genoegen konde hebben, om eenen verbeterden en veel
vermeerderden herdruk van hetzelve te zien. Deeze omstandigheid gaf aanleiding
tot het samenstellen van dit geheel nieuw werk (het zyn de woorden van den
Schryver in de Voorrede) over de Koopmans Rekenkunst, onder den opgegeeven
tytel, in II Deelen; het welk met het voorgaande niets gemeen heeft, dan het
onderwerp; en zekerlyk in kortheid, klaarheid, en volkomenheid voor hetzelve niet
behoeft te wyken; maar tevens, in veele opzichten, zodanige verklaaringen en
ophelderende aanmerkingen bevat, welken men in het andere te vergeefs zal zoeken.
Volgens het ontwerp des Schryvers, vindt men, in het Eerste Deel van deezen
Schatkamer, 1. De Gemeene Rabatrekening. 2. De Agiorekening of Reductie van
Castot Bankgeld, en omgekeerd. 3. Buitenlandsche Wisselrekening. 4.
Wisselreductien. 5. Winst en Verlies by de Wisselnegotie. 6. Arbitrages der Wissels.
7. Wisselcommissiën. 8. Van het Pari in de Wissel, en 9. Bericht der Muntspecien
en haare onderverdeelingen van de voornaamste Plaatsen van Europa, en hoe die
Plaatsen met elkander wisselen. In het Tweede Deel, wordt 1) De Interestrekening,
2) De Provisie- 3) Courtagie- 4) Assurantie- 5) Compagnie- en Reedery-rekening.
6) De gemengde Wissels, en 7) Vergelyking van Gewigten en Maaten gevonden,
benevens 8) nog negen byzondere Tasels, behelzende vergelykingen 1. Van het
Goud- Zilver en Muntgewigt veeler Plaatsen en Landen. 2. Van het Koopmansgewigt.
3. Van de Ellen-Maaten 4. Van de Voetmaaten. 5. Van de Koornmaaten. 6. Van de
Maaten van natte Waaren. 7. Van sommige vlakke Maaten. 8. Van sommige
ligchaamelyke Maaten, en. 9. De zwaarte van een Franschen Cubixduim, in
verscheiden soorten van Metaalen, Steenen, Vloeistoffen, enz. Deeze laatste, die
80 bladzyden beslaan, zyn geheel vertaald en overgenomen, uit gemelde
Hamburgsche Contorist; alleen met dit onderscheid, dat de 1ste Tafel van STRABBE
de vierde van CRUSE is. - Doch hiervan nader.
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Dat de Heer STRABBE, volgens zyn gevoelen, een geheel nieuw Werk geleverd heeft,
kan weezen, doch dat de berichten, omtrend de handeldryvende plaatsen, in zyn
Werk voorkomende, niet altyd de nieuwste zyn, zullen de volgende bewyzen.
In het Eerste Deel, bladz. 161, in het bericht wegens Barcelona, is de
evenredigheid der Spaansche Rekeningsmunten tegen de Catalonische Munt geheel
overgenomen uit CRUSE, Th. I. bl. 56. Edit. van 1771. Maar de wezenlyke Spaansche
Goud- en Zilvermunten hebben, sedert July 1779, een geheel anderen Cours in
Catalonische waarde. Want volgens deezen geldt,
1 Doblon van 8 Escudos de Oro, of Quadrupel 29 Libras 15 Sueldos Catalanas.
- - 4 - 14⅞ Libras Catalanas.
1 Doblon Sencillo van 2 Escudas de Oro 7 7/16 Libras.
1 Escudo de Oro, of Medio Doblon, 3 23/32 Libras.
1 Peso duro gelt 1 Libra 17 Sueldos 6 Dineros.
1 Medio Peso Duro, of Escudo de Vellon, geldt 18 Sueldos 9 Dineros.
1 Peseta Mexicana, of ¼ Peso duro, 9 Sueldos 4½ Dineros.
1 Peseta Provincial 7 Sueldos 6 Dineros.
1 Real de Plata Mexicano, of ⅛ Peso duro, 4 Sueldos 8¼ Dineros.
1 Real de Plata effectivo, of Provincial, 3 Sueldos 9 Dineros.
1 Medio Real de Plata Mexicana, of 1/16 Peso duro, 2 Sueldos 4⅛ Dineros.
- - - - Provincial, of 1 Real de Vellon, 1 Sueldo 10½ Dineros.
1 Pieza de a das Quartos de Vellon, 5 5/17 Dineros.
1 Quarto 5 5/17 Mallas.
1 Ocharo 2 11/17 Mallas.
1 Maravedi de Vellon, 1 11/34 Mallas, en
1 Blanca 45/68 Malla.

Bladz. 168 wordt het volgend bericht van Berlyn gegeeven.
‘In den Jaare 1765 den 1 Juny is aldaar een Bank geöpend, waarin Rekening
gehouden wordt in Ponden, Grossen en Penningen Banco.
Alle Wisselbrieven van eene grooter som dan 100 Ryksdaalders moeten in Ponden
Banco gesteld, en door de Bank aldaar betaald worden, op zo veel straffe als het
beloop van den Wisselbrief, of van de Wisselbrieven, is, wel-
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ke door iemand op eene andere wyze gesteld, en buiten de Bank betaald zyn.
1 Pond Banco, zynde een gefingeerde Munt, heeft 30 Grossen, en 1 Gros 12
Penningen.
De Contanten, welke in de Berlynsche Bank aangenomen worden, bestaan in
Pruissische Friedrichs d'Or, waarvan 35 stukken een Keulsche Mark, die 21 Caraaten
9 Greinen fyn Goud bevat, moeten weegen; elk stuk van zodanige Friedrichs d'Or
wordt den inbrenger tot 4 Ponden Banco toegerekend, en hy, voor het beloop
derzelve, op een Folio in de Bankboeken gecrediteerd.’
Deeze geheele beschryving, die in het vernieuwde Licht des Koophandels zeer
voegzaam was, is thans in de Schatkamer geheel onnut, als zynde de schikkingen
der Berlyner Bank, sedert 1769, geheel van gedaante veranderd. Men heeft daar
toen met af en aanschryven geheel opgehouden; niemand rekent 'er meer naar
Ponden; nadien 'er zo min Wisselbrieven in Banco Ponden getrokken, als betaald
worden. Ook behoeft men geen Friedrichs d'Or meer tegen 4 Ponden in de Bank
te brengen, om 'er een rekening in te bekomen. En sedert de Friedrich d'Or die
vaste waarde niet meer heeft, is de ingebeelde waarde van een Bankpond, en de
Thalers Pruissisch Courant in fyn goud, zo veränderlyk als de Agio der Friedrichs
d'Or, tegen het Pruissisch Courant geld. Het Berlyner Taschenbuch deelt, om die
reden, eene Tafel mede, in welke de gefingeerde waarde van een Bankpond, naar
hooger en laager Coursen, in Hollandsche aazen trois, wordt opgegeeven; uit welke
opgave, naast de Friedrichs d'Or geplaatst, de Proportie tusschen het Goud en
Zilver tevens te zien is.
Bladz. 172 wegens Bolzano, is ook grootendeels naar CRUSE, Th. I. bl. 81,
opgegeeven; maar CRUSE wist niet, dat 'er, 12 January 1786, een nieuw Keizerlyk
Koninglyk Muntpatent te Bolzano gepubliceerd zoude worden; maar de Heer STRABBE
kon weeten dat zulks geschied was.
Bladz. 187 wordt van Frankfort gezegd: dat de Valuta van het geld, waarin de
Wisselbetaalingen geschieden, federt 1 Juny 1765, Courant-geld is, gerekend naar
den Conventie-voet van 20 Florynen. Doch dit is weder geheel bezyden de waarheid.
Deeze Conventie-voet van 20 Florynen heeft maar weinig tyd plaats gehad; want,
den 3 Feb. 1766, werd door den Raad van Frankfort reeds geboden, dat men, in
den gemeenen Handel en Wandel, den Conventie-voet van 24 Florynen zoude
volgen; wordende 3 April 1786, door den Opperrhynschen Kreits, een nieuw Munttarif
in-
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gevoerd, volgens den Conventie-voet van 24 gulden. Zynde dus de Ryksducaat, in
plaatse van 4 Florynen 10 Kreutzers, federt 15 May 1786, thans 5 Florynen 11
Kreutzers waardig. - Dan voorbeelden genoeg.
Het heeft ons meermaalen verwonderd, dat de Heer STRABBE, zo ver wy weeten,
nergens eenige melding maakt, zelfs geen enkele benoeming, van den
Hamburgschen Contorist van CRUSE, daar hy dat Werk, zo zigtbaar, op verscheidene
plaatsen heeft naargevolgd. Immers alles wat in het vernieuwde Licht des
Koophandels, van bladz. 96 tot bladz. 183, wegens de Speciën der Wisselplaatsen
gezegd, en in de Schatkamer, D.J. bl. 152-246, meest herhaald wordt, is naar CRUSE.
Zelfs zyn de Regels om Wissels te berekenen, zo in gemelde Werk, als in den
Koopmans Onderwyzer, of noodig Vervolg op het vernieuwde licht, Ao. 1771
uitgekomen, niet anders dan eene vrye Vertaaling van de Regels door CRUSE
opgegeeven; en zo is het ook met de Arbitrages gesteld. Men zie maar, by voorb.

IIde Regel. Th. II. bladz. 40.
STRABBE's IIde Regel. bladz. 22.
Wann die Frag-Zahl einen Bruch bey sich Als het Vraagtal een Breuk is toegedaan,
hat, so thut man am besten, wenn man kan men gevoegelyk dezelve inrichten,
dieselbe einrichtet, oder mit dem Nenner of met de Noemer des Breuks
des Bruchs vermehret, und den Nenner vermenigvuldigen, en de Noemer regt
gerade gegen das Product über, oben tegen over dat Product, in de linker
die linke Columne schreibet, alsdann
Colom, schryven; dan behoudt het
behält das Product den Namen der
Product onveranderd de naam van het
Frag-Zahl unverandert: wann die
Vraagtal. Indien het Vraagtal eenige
Frag-Zahl aber aus mehrerley sorten
minderdeelen van Speciën by zich heeft,
bestehet, so wird sie entweder durch die brengt men hetzelve, door
Multiplication zu der kleinsten sorte
vermenigvuldiging, tot de kleinste Specie;
gemacht, und da von benennet; oder
of men verandert ook de minderdeelen
nian verwandelt auch die kleineren sorten in een Breuk, van een geheel der
in einen Bruch von einem Gauzen der grootste Specie, en handelt daar mede
grösten sorte, und verfährt damit ferner als vooren.
wie zuerst.

CRUSE's
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Even zo is het ook gesteld met de Leerwyze, om de winst en het verlies der Wissels,
zo op de geheele som, als aan de Cours, of percent, te vinden. En de uitdrukking:
dat 'er van Archangel zelden op Hamburg direct gewisseld wordt, (zie 't vernieuwde
Licht, bl. 101. De Schatkamer, D. I. bl. 158, en de Hamburgsche Contorist, Th. I. bl.
329.) maar meest over Amsterdam; was voor CRUSE's Landgenooten wel van gewigt,
om dat hy in Hamburg schreef; maar zy had geheel geen belang in Amsterdam;
daar elk Koopman genoegzaam weet dat de Russische Wisselhandel niet enkel
zelden op Hamburg, maar zelfs zeer énkel op Londen, direct geschied: als wordende
alles, dienäaugaande, meest over Amsterdam gedreeven.
Uit het gezegde blykt dus, dat deeze Schatkamer der Koopmans Rekenkunst
toch iets gemeen heeft, met het vernieuwde licht des Koophandels: al was het maar
het naargevolgde uit een zelfde Hoogduitsch Werk, dat in verscheiden opzichten,
volgens den loop der Negotie, thans feilen moet hebben; en in andere gevallen ook
enkel uit overneemingen bestaat van S. RICARD Traité du Commerce, enz. Dit echter
raakt het Reken- of Wiskunstig gedeelte van dit Werk niet. De daarin voorkomende
Voorstellen, die alle door den Autheur driemaal overgewerkt zyn, om geene feilen
te begaan, kunnen tot zeer goede voorbeelden strekken, en verdienen derhalven
zo zeer onze aanpryzing, als de opgegeevene misslagen, in de berichten, onze
aanwyzing verdienden. De Voorrede echter schynt verscheidene voorstellen te
bevatten, welken wy niet gelooven, dat de Autheur driemaal naagerekend heeft; hy
zou ons anders voor geene afgunstige Recensenten, en wie weet waar niet al voor!
(want veel is ons duister voorgekomen,) te boek gesteld hebben.
Indien de Schryver immer reden konde hebben, om zich over onze beöordeeling
van zyn Purmerends Examen te beklaagen; dan hebben de Schoolmeesters, wier
algemeenen smaak hy, in de Voorrede van deezen Schatkamer, tracht te
verdeedigen, zeker dubbele rede om zich over hem te beklaagen, dat hy, om hunnen
smaak te gemoet te komen, zo weinig op hunne bekwaamheid scheen te vertrouwen,
dat hy zelfs de allerligtste Voorstellen van dat Examen voor hen heest uitgewerkt;
daar hy, in een Boek voor Comptoirbedienden, de zwaarste Voorstellen zelve
onöpgelost heeft gelaaten.
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Wy zyn, met reden, eenigzins uitvoerig geweest, in het beöordeelen van dit Werk,
en het aanwyzen van deszelfs bronnen, nadien het ons is voorgekomen, dat het
onze Natie weinig eer aandoet, wanneer eenige haarer Schryvers 20 jaaren
naderhand eerst opgeeven, dat zy enkel vertaald, in plaatse van oorspronglyk
geschreeven, hebben. Wy willen dit eigenlyk, niet geheel, op dit Werk van den Heer
STRABBE toepassen; 'er zyn zekerlyk oorsprongelyke stukken in; maar heeft men,
zelfs in dit jaar, niet nog een Werk over de Meetkunde, van 1770, met een nieuwen
tytel in 't licht zien komen, nu eerst met den naam van den waaren Autheur, namelyk
SIMPSON, op denzelven? En zyn 'er niet nog meer Werken, over de Mathematische
Wetenschappen, in onze taal, die, om dezelfde reden, dien zelfden naam, op den
tytel behoorden te draagen? -

Stukken voor de Vaderlandsche Historie, uit de Verzameling van
Mr. G. van Hasselt. Eerste Deel. Te Arnhem en Amsterdam by W.
Troost en Zoon, en J. Allart, 1792. 377 bl. in gr. 8vo.
Oorsprongelyke echte Stukken, de Geschiedenis des Vaderlands betreffende, zyn
den rechtschaapen Minnaaren, die zich op dit vak van kundigheden toeleggen,
altoos welkom. Zy ontvangen 'er in dit aanvanglyk Werk 184, alle zeker niet van
gelyk aanbelang; doch Kleinigheden, gelyk 'er hier gewis ettelyke voorkomen, kunnen
zomtyds licht op groote Gebeurtenissen verspreiden, en ons brengen tot eene
vollediger kennis van Persoonen en Zaaken, in de Tydperken, tot welke die Stukken
behooren; niet zelden uit Brieven bestaande, geschreeven op den eigen tyd der
Voorvallen. Het eerste Stuk is, in Slachtmaand des Jaars MDLV, en het laatste in
Wintermaand van MDLXIX, gedagtekend. Zy betreffen dus een Tydvak in den
Vaderlande, vol gewoels, en belangryk genoeg om de aandagt der Liefhebberen
uit te lokken.
In een zeer kort Voorbericht, wordt ons te verstaan gegeeven: ‘Het is voor den
Leezer noodig, dat hy met één woord gewaarschouwd werdt, dat voor dit Werk een
byzonder Deel, (het laatste) zal worden aan-
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gelegd, waarin hy, behalven een beknopt Vertoog, over deszelfs algemeenen inhoud,
en, behalven voldoende Bladwyzers van Naamen en Zaaken, een onderscheidentlyk
Verslag van den Inhoud van ieder Stuk, tevens met staaving van deszelfs gezag,
ontvangen zal.’ - Naa het bekomen van 't zelve, zullen wy ons beter in staat bevinden,
over de waarde, dan nu, te oordeelen.
Van de Stukken, deels in 't Nederduitsch, meest slegt, deels in 't Fransch,
geschreeven, zullen wy 'er geen opgeeven; doch, daar wy by een en ander
ophelderende Aanmerkingen vinden, zal het onzen Leezeren niet ongevallig weezen,
dat wy één of twee dier meest Oudheidkundige Aantekeningen, althans het
hoofdzaaklyke daarvan, opgeeven.
o

In N . 6. Een Eed bygebragt hebbende, door den Graave van HOORNE, te
Nymegen, up die Cruys opentlichen gedain, voegt hy daar onder. ‘Het Kruis, waerop
te Nymegen dien Eed gedaan wierd, was een Steen van plegtigheid. Wy zullen by
vervolg op den 11 Juny 1578, den Stadhouder Graave JOHAN VAN NASSAUWE ook
zien zynen Eed afleggen, eerst voir die Landschap op 't Hof binnen Nymegen, ende
dairnae op ten Cruys voir die gantsche Gemeynte. Ik heb over diergelyke Wy
Steenen, op het woord Wye by KILIAN gehandeld. In de Stad van Leyden, [vergelyk
ORLERS bl. 34 enz.] was een blaauwe Steen, waarop Borgers ontborgerd wierden;
en te Arnhem in 't Jaar 1461 dit [onuitgegeeven] Statuut beraamd.
INSTITUTUM LAETARE

Jherus: anno LXI.

Op den Steen, die in het Raithuis voir der bancken leegt, en sall nyemant staen,
dan die ghene, die synen eedt duet, die anders dair op stande, als men richt, verliest
der stat een pont, ende den Richter synen banne’.
Voor het Nymeegsche Kruis, brengt hy uit zyne Charterverzameling, een stuk by
van den tyd van KAREL VAN ZGMOND, te lang om over te neemen; waarop hy dus
voortvaart. ‘Waarom deeze Steen de gedaante van een Kruis hadt, zal een ieder
uitleggen:
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Crux pellit omne noxium

Zong reeds PRUDENTIUS:
Fac cum vocante somno
Castum petis cubile,
Frontem, locumque cordis
Crucis figura signet.
Crux pellit omne noxium.

En om die reden, was het zweeren, met de voorste vingeren op een Kruis, ook
meest in gebruik. Men deedt den Eed met opgerechte vingeren, 't geen ik genoemd
vindt: vytgestrekkeder armen myt lyfflicken opgerichten vyngeren. Ik kan bewyzen,
dat alzo Vrouwen ook zwoeren, [zie A. VAN BEMMEL Beschr. van Amersfoort, D. I.
bl. 269.] men deedt Eed met ééne hand op 't Euangelium, gelyk hier boven in 't
Formulier; met ééne hand op Reliquien, of een Heiligdoms Kasse, [hoedanig Kastje
uit een Stads-rekening in de Kronyk van Arnhem, op 't Jaar 1537 werd voor den
dag gebragt]; men deedt Eed per pectus, gelyk Priesters en Vrouwen leiden oere
handen op oere borsten; maar het zweeren op het Kruis was meest gewoon. In alle
des Konings Rekenkamers mogt men niet anders zweeren, dan leggende syn twee
voorste vingeren op te figure des Heiligen Crucifix; en daar voor lieten die van de
Rekening in Gelderland in 1562, een ander Crucifix maaken, ende een bertken
omme den Crucifix daar inne te doen schilderen, omme den Officieren, in dese
Camere sorteerende, daar op ten Eede te ontvangen, ende af te neemen’.
o

Het bekende Liedje Wilhelmus van Nassouwe, in N . 160 geheel bygebragt
hebbende, voegt hy 'er deeze Aantekening onder. ‘De Heer S.H. VAN IDSINGA heeft
het Lied van WILHELMUS VAN NASSAUWEN in zyn Staatsr. I D. bl. 328 enz. geheel
gegeeven. Hy wil dat het in 1572 ter wereld kwam, dan zekerlyk, zo wy het wel
onderzoeken, ruim drie Jaaren te laat. Toen Vader WILLEM, de tweedemaal wederom
in 't Landt kwam, zong men reeds een Lied, stem: WILHELMUS VAN NASSAUWEN,
[Geuse Liedboek bl. 70. 71. 72.] - In 't Jaar 1568 tragtte de Prins ALVA, uit zyne
verschanssingen by Maestricht, te lokken; doch te vergeefsch, en hy moest op den
sevenden van Wynmaand aftrekken, vervolgens zyne benden by gebrek aan geld
bedanken. De Hertog was zo trots op dit voordeel, dat hy een zegepraalende in-
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treede deedt in Brussel, op den twee en twintigsten van Wintermaand, en welke
van alle vreugdebedryven, zelfs van een steekspel, agtervolgd wierdt. Tegen dit
alles, moest iets van 's Prinsen zyde gedaan worden, om de Geusen niet ten
eenemaal neerslagtig, en in hunne moedloosheid, te laaten. En wat was 'er veel
voorhanden? - Men bragt een eenvoudig Liedeken byeen. D.V. KOORNHERT was
daar van de Dichter. IDSINGA noemt MARNIX VAN ALDEGONDE; maar ik geef meer
gezag aan G. BRANDT, in de Historie van Enkhuisen, D. I. bl. 222. Dit Lied kwam
waarschynlyk eerst in 't licht, met het portrait van den Prinse daar boven. Het raakte
alom bekend, het wierdt op een staatig juichend muzyk gebracht, en van een iegelyk,
die Vader WILLEM was toegedaan, gezongen: men maakte zelfs op die wyze andere;
niet minder dan agt zyn 'er in 't Geuse Liedboek; men maakte ook geestelyke
Liedekens. In de Gulden Harpe van KAREL VAN MANDER, treft men drie Liedekens
aan, welke hy op die wyze zingen laat, een op bl. 22, een op bl. 47, en een op bl.
396. Dat van bl. 22 is zelfs eene geesteiyke vertroosting voor lieden, welken als
WILLEM I, en zyne liefhebbers, voor zich geen uitkomst of raad vinden; en, toen hy
zich daar voor nederzette, dagt hy gewisselyk op niemand anders, en op dat Lied
van WILHELMUS. Ik herhaal daar van in dit Werk, uit myn oud H.S. den druk, om dat
men dien, en in 't Geuse Liedboek van J. VAN POOLSUM, bl. 44 en 45, en nog meer
in de uitgave, welke in 't Jaar 1748 door NIC. VAN DAALEN, in klein 8vo. bezorgt wierdt,
en welken de Raadsheer VAN IDSINGA volgde, gebrekkig vinden zal. - In eene opgave
van Varianten, begeef ik my niet. Alleen
Blyf ik tot in der doodt

hebben alle drie die drukken; men dagt dat doedt een stoplap was: maar zie by B.
HUYDECOPER op M. STOKE, de noot van D. III. bl. 63, en de myne ad KILIANUM, V.
Dood lichaam. Oe en Oo verwisselden zich menigwerf. De naamen van
BREEDEROODE en BERKENROODE, worden van Breede en Berken roede afgeleid,
gelyk H. KANNEGIETER in de Latynsche Voorreden voor H. HARIUS heeft daar gedaan,
zie p. 111. En zo is ook Goem, Goom, Custodia; Goes, Goose, Anser; by KILIAAN
Troon, Troen. Men kent het Boek des Gulden-troens. In Holland zegt men nog
Koegel, zo wel als Koogel.
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Derde Catern uit myn Zakboek, of Aantekeningen van een Burger,
aan de Grenzen van Holland. Te Rotterdam by N. Cornel, 1790. In
gr. 8vo. 64 bl.
(*)

By het reeds gezegde over de Twee eerste Caterns , hebben wy niets te voegen,
dan dat deeze Derde Catern, in weinig beduidenheid, de twee voorgaande overtreft.
Indien het sterk vertier Verzamelaar en Uitgeever aanzette, om meer Caterns te
geeven, beklaagen wy den smaak onzer Vaderlanderen.

Reize in de Binnenlanden van Afrika, langs de Kaap de Goede
Hoop, in de Jaaren 1780 tot 1785 gedaan, door den Heer Le Vaillant:
uit het Fransch door J.D. Pasteur. Met Plaaten. Tweede Deel. Te
Leyden en Amsterdam by Honkoop en Allart, 1791. In gr. 8vo., 360
bl.
Het oogmerk der Reize van den Heere LE VAILLANT reeds opgegeeven, en zyne
naauwkeurigheid in het mededeelen zyner berichten en Waarneemingen, naar eisch
(*)
geroemd hebbende , behoeven wy nu alleen te melden, dat hy, in dit Tweede Deel,
op eene even geschikte wyze zynen weg vervolgt, van Kokskraal, over de
Sneeuwbergen, door Kamdebo naar de Kaap; op welken wy weder veele
byzonderheden ontmoeten, van welke wy eenigen onzen Leezeren zullen
mededeelen.
Men heeft veel geschreeven, en nog meer gesproken en geloogen, van de
Hottentotsche Vrouwen, van welker wanschapenheid men, by onzen Schryver, een
nieuw gevoelen, en tevens een naauwkeurig naar 't leven getekende Plaat, aantreft.
Hy verklaart die wanschapenheid voor het gevolg eener buitenspoorige Mode, en
geenzins voor een natuurlyk gebrek. Ten opzichte der opvoeding van de jonge
Hottentotten, zegt hy: ‘Zo dra het kind geboren is, verlaat het den rug zyner Moeder
niet; zy bindt dien waarden last daarop met eene schort, die

(*)
(*)

Zie hier boven, bl. 79.
In de Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1791, bladz. 618, enz.
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het tegene haaren rug drukt; eene andere schort, met riemen onder de billen van
het kind vastgemaakt, ondersteunt het, en belet het af te glyden; die tweede schort,
even als de andere, van beestenvellen gemaakt, gelykt vry wel naar onze
Jagt-tassen; men verciert dezelve gemeenlyk met kraalen, en ziet daar de geheele
Luiermand van het jonggeborene.
Gaat de Moeder aan het werk, gaat zy naar het bal, ja al danst zy daar, zy legt
haar kind niet af: dat klein aapje, waarvan men niet dan het hoofd ziet, schreit nooit,
schreeuwt nooit, ten zy wanneer het moet zuigen; dan draait de Moeder het om, en
trekt het op zyde, zonder dat zy het behoeft te ontbakeren; maar als zy in eenen
gevorderden ouderdom is, of veele kinderen gehad heeft, behoeft zy haaren zuigeling
zelfs niet van plaats te doen veranderen; zy reikt hem de borst onder den arm toe,
of geeft hem die over de schouder; het kind dus te vreeden gesteld, houdt op met
schreijen, en de Minne gaat weder aan den dans.
Als men eindelyk begrypt, dat het in staat is om zich zelf te helpen en op te
spartelen, dan legt men het voor de hut op den grond; met gestadig te kruipen,
ontwikkelt het zich, en beproeft van dag tot dag om overeind te staan; eene eerste
pooging doet eene tweede onderneemen: het wordt stouter, is welhaast sterk genoeg
om te loopen, en zynen Vader of zyne Moeder te volgen.
Deeze zoo eenvoudige, zoo natuurlyke, handelwyze is wel zoo goed als onze
nadeelige leibanden; zy drukken de borst in, en prangen die; de onevenredigheid
tusschen de sterkte der beenen en de zwaarte des ligchaams, welke onze kinderen
noodzaakt op die al te gedienstige leibanden te leunen, verminkt hen dikwyls
eindelyk, bederst hunne gezondheid, en maakt hen misvormd voor het overige van
hun leven.’ - Nooit heeft de Schryver in Amerika of Afrika kreupele of gebochelde
onder de Wilden ontmoet. Men moet in Europa reizen om die te zien.
‘Zo dra een Hottentot gestorven is, begraaft men hem in zynen slegtsten kros, of
huidenkleed; men plooit zyne ledenmaaten zoo dat het lyk geheel in dezelve
gewonden is. Zyne nabestaanden draagen het tot op eenen zekeren asstand van
de horde; en, het in eenen kuil, daartoe gegraaven, en die nooit diep is,
nederleggende, be-
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dekken zy het met aarde, vervolgens met steenen, zo zy die in den omtrek vinden;
zulk eene graftombe kan niet veilig voor de aanvallen van den Jakhals en de Hyena
zyn; het lyk is weldra opgegraaven en verslonden. - Is het een opperhoofd eener
horde, dat men verlooren heeft, dan gebruikt men meerder plegtigheden, dat is te
zeggen, dat de hoop steenen en aarde, waar onder men het begraaft, aanmerkelyker
is, en meer vertooning maakt. - Is het iemand dien men betreurt, dan is het huisgezin
in rouw en neêrslagtigheid gedompeld; de nagt wordt in schreyen en huilen, met
verwenschingen tegens den dood gemengd, doorgebragt; de bykomende vrienden
vermeerderen het geschrei, dat men van verre eer voor het gerucht eener vrolykheid
dan voor jammerklagten zoude houden: wat daarvan zy, de blyken hunner droefheid
zyn niet twyfelachtig voor hem, die onder hen verkeert; men heeft 'er gezien die
overvloedig en zeer bittere traanen storteden.’
Ten opzichte der Gonaquas, verklaart de Schryver, dat deeze, van alle de Natiën
die hy gezien heeft, de eenige is, die men als vry kan beschouwen; ‘weldra (zegt
hy) zullen misschien die Volkeren genoodzaakt zyn zich te verwyderen, of de Wet
van de landvoogdy te ontvangen. Naardien alle de landen ten Oosten over 't
algemeen goed zyn, zoeken de Volkplantingen zich naar dien kant, zoo veel zy
kunnen, uit te breiden; het zal hunne hebzucht ongetwyfeld den eenen of anderen
tyd gelukken. Wee! dan die gelukkige en vreedzaame Volksbenden! geweld en
moord zullen dan, tot de spooren toe, de vryheid uitroeijen. Dus zyn alle die horden
behandeld, van welke de oude Schryvers spreeken, en die, vernederd en verzwakt
door verdeelingen, tot eene volkomen afhanglykheid van de Hollanders vervallen
zyn; dan zullen het aanwezen der Hottentotten, hun naam en hunne geschiedenis,
voor verdichtselen gehouden worden, ten zy de een of ander Reiziger, nieuwsgierig
om derzelver overschot te ontdekken, moeds genoeg hebbe om zich in de afgelegen
Wildernissen, welke de groote Namaquas bewoonen, te waagen, daar de rotsen,
door den tyd meer en meer verhard, en de oude en dorre bergen, geen het geringst
scheutje van boomen aanbieden, waardig de gretige winzucht der Blanken naar
zich te trekken.’
Eene byzonderheid, welke men echter by meer onbe-
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schaafde Natiën heeft aangetroffen, wordt door den Schryver dus voorgedraagen,
ten einde te doen zien, dat de mededeelzaamheid ruim zo sterk by de onbeschaafde,
als by de beschaafde, Volken plaats vindt. - Eene vry aanmerkelyke horde van
Kaminoequas was zyne legerplaats komen bezoeken, met dat vertrouwen, 't welk
eerlyke en braave inzigten altoos inboezemen, en dat menschen bezitten, die nog
niet door hunne gelyken bedrogen zyn. Genoodzaakt zynde zyne mondbehoeften
te ontzien, was het hem niet mogelyk al dat Volk met brandewyn te onthaalen; de
bende was te groot; hy kon zonder onvoorzigtigheid zich niet edelmoedig betoonen;
hy liet een glas vol schenken aan het Opperhoofd, en aan de geenen die door hun
voorkomen, en nog meer door hunnen ouderdom, achtingswaardigst scheenen.
Maar tot welke wegen, tot welke middelen, neemt weldaadigheid haare toevlucht
niet, en wat is zy vernuftig, wanneer zy zich wil uitoefenen! Hoe groot was zyne
verwondering niet, toen hy, bespeurende dat zy het vogt in den mond hielden, zonder
het in te slikken, hen alle hunne makkers die niets gekreegen hadden, zag naderen,
en hen hetzelve van mond tot mond zag uitdeelen, op dezelfde wyze als de tedere
vogelen des hemels elkanderen uit hunne bekjes het voedsel toedienen. Deeze
onverwagte daad ontroerde den Schryver; hy stond 'er verstomd over; wierp zich
in de armen van het Opperhoofd, en bedaauwde deszelfs gelaat met zyne traanen.
- Met zoo veel lof en bewondering de Schryver deeze zaak verhaalt, met zo veel
verachting en onheuschheid hebben zommige Duitsche Geleerden hem hier over
berispt, welke in MEINERS en SPITLERS Historisch Magazyn hem als den
avontuurlyksten Reiziger te boek gesteld hebben. Dat dit geval niet om de
zindelykheid, maar alleen om de mededeelzaamheid, der Wilden aan te toonen,
geschreven is, ziet men in andere gevallen; wordende het wasschen der Vaten,
zodanig als het door de Kaffers meest met hun eigen Water verricht wordt, op eene
andere plaatse afgekeurd.
Hoedanig het met zommige noodzaakelyke handwerken by de Kassers en
Hottentotten gesteld is, ziet men uit zekere omstandigheid, in welke de Schryver
hunne Leermeester geweest is. ‘De Kaffers (zegt hy) bewerken en smeeden zelve
hunne sagaayen; doch van het yzer niet anders dan de smeedbaarheid kennende,
klimt hunne kunst
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niet op tot deszelfs eerste smelting; dus moeten zy yzer hebben dat reeds bewerkt
is: zy weeten zich verwonderlyk wel te bedienen van oude Snaphaan-loopen, van
yzeren hoepels en alle ander diergelyk oud yzerwerk; zy hebben tweeërlye soorten
van sagaaien; de eerste heeft het yzer glad en geheel rond; de andere kunstiger,
of liever wreeder bewerkt, hebben het yzer vierkant; de vierkanten zyn uitgesneden
in punten, waarvan om de andere eene naar beneden en eene naar boven steekt,
het geen het vleesch verscheurt, het zy zy in het ligchaam dringen, het zy zy 'er uit
getrokken worden. Men moet hun geduld bewonderen, als men denkt, dat, met een
blok granietsteen of met de rots zelve, die hun tot Aambeeld dient, en een stuk van
dezelsde stof tot hamer, stukken uit hunne handen komen, zo wel bewerkt als of
de hand van den bekwaamsten Wapensmid 'er over gegaan ware, welke laatste
het zeker met die twee Werktuigen nimmer zo ver zoude kunnen brengen.’
Die, by welke LE VAILLANT zich eens bevond, stonden rondom een groot vuur, aan
den voet van eenen granietachtigen heuvel; zy haalden een yzeren bout uit het
vuur, die vry dik en geheel rood gloeijend was; zy leiden dien op een Aambeeld en
begonnen denzelven te kloppen met zeer harde steenen, van de beste gedaante,
en gemaklykst om te vatten; zy gingen 'er zeer handig mede te werk, maar het was
hun blaasbalg die hem zeer zonderling voorkwam, en hem eene schoone
gelegenheid gaf om hun over dat nuttig werktuig onderrichtingen te geeven, die hun
van zeer veel dienst zullen geweest zyn, als zy dezelve in het werk hebben weeten
te stellen. Hun blaasbalg was dan een elendig stuk werk; hy bestondt uit een
Schaapen-vel, zorgvuldig ontledigd door eene kleine opening, en wel weder
toegenaaid. De deelen, daar de pooten aan geweest waren, welke zy als onnut en
zelfs hinderlyk afgesneden hadden, waren toegeknoopt. Zy hadden den kop ook
afgesneden en een eind van een Snaphaansloop in de plaats gezet, op welk zy het
vel van den hals hadden geplooid, en wel vast gemaakt; de blaazer hieldt die pyp
met de eene hand aan het vuur, en met de andere trok hy het eind van het vel naar
agteren, en stuuwde het dan weder naar vooren; deeze vermoeiende oefening gaf
het vuur niet altyd kragts genoeg om het yzer te doen gloeijen; maar niet beter
weetende, lieten deeze arme Cyclopen zich
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niet afschrikken. De Schryver hadt medelyden met hen, en de moeite, die hy hen
zag doen, verdubbelde het vermaak dat hy zich beloofde, door hen terstond een
gemakkelyker middel aan de hand te geeven. Hy hadt veel moeite om hen te doen
begrypen, hoe veel beter de blaasbalgen van onze Europische smeeden dan hunne
uitvinding waren; overtuigd dat het weinige, 't welk zy van zyn betoog begreepen,
weldra weder uit hun geheugen ging, en hen dus van geen dienst zoude kunnen
zyn, besloot hy het voorbeeld by de les te voegen, en hen in zyne tegenwoordigheid
'er aan te laaten werken; hy zondt dus één van zyn volk naar zyne legerplaats, ten
einde twee bodems van kisten te haalen, benevens een stuk van een Zomer-kros,
of huid, die de Kaffers draagen, een hoepel, kleine spykers, hamers, eene zaag en
al het gereedschap, dat hy noodig hadt; hiervan stelde hy, zo dra zyn man
wedergekomen was, in haast en zeer in het ruuwe, eenen blaasbalg toe, die weinig
sterker was dan die, welke wy gewoonlyk in onze keukens gebruiken; twee stukken
van een hoepel die hy binnen in denzelven plaatste, dienden om het vel altoos even
wyd van een te houden; ook vergat hy niet in het onderste gedeelte een lugtgat of
klap te maaken, ter spoediger inzuiging van de lugt; een eenvoudig middel, dat zy
zelfs niet eens vermoedden, het geen hen noodzaakte, veel tyd te spillen met hun
Schaapen-vel weder met lugt te vullen. Hy had geen yzeren pyp, maar alzo het hier
slechts om een modél te doen was, maakte hy aan het leder van het scharnier van
zynen blaasbalg een tandestooker vast, waarvan hy den bodem afzaagde: toen
plaatste hy zyn meesterstuk plat op den grond, vry digt by het vuur; hy stak een
paaltje vast in de aarde, waarop hy een dwarshout of soort van wipje leide, dat met
een touwtje boven aan den blaasbalg vast was, waarop nog een blok lood van zeven
of agt ponden drukte, 't welk hy op denzelven had vastgemaakt.
‘Men moest (dus vervolgt de Schryver) gezien hebben met welke aandacht die
Kaffers naar my keeken, terwyl ik dit alles verrichtte, en in welke onzekerheid of
liever verlangen, zy waren om te weeten, waar dit alles op uit zoude loopen, om
zich een juist denkbeeld van hunne verwondering te maaken: zy konden zich niet
onthouden van het uit te schreeuwen, toen zy my, met eenige ligte beweegingen,
met ééne hand, hun vuur eensklaps de
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grootste hevigheid zagen geeven door de snelheid waarmede ik myn werktuig de
lugt deedt inzuigen en uitblaazen. Ik beproefde eenige stukken van hun yzer in het
vuur te werpen, en ik gloeidde, in den tyd van drie minuuten, het geen zy zekerlyk
in geen half uur zouden hebben doen gloeijen. Toen steeg hunne verbaasdheid ten
top; zy geleek, ik durf het zeggen, naar stuiptrekkingen, naar razerny; zy dansten
om den blaasbalg, beproefden hem beurt om beurt, klapten in de handen om hunne
blydschap uit te drukken. Zy smeekten my hun dat wonderbaarlyk werktuig te willen
schenken, en scheenen myn antwoord in bekommering af te wagten, denkelyk zich
niet kunnende verbeelden, dat ik zonder moeite van zoo dierbaar een stuk huisraad
zoude kunnen afstappen.’
Zo wel als de kennisse der Volken, by deeze reize van den Heere LE VAILLANT
gewonnen heeft, zo heeft ook de Natuurlyke Historie 'er winst by gedaan. Dus hoorde
hy eens van de Kaffers, 't geen de Natuurkundigen zelve niet wisten, en hy
naderhand meer dan eens gelegenheid gehad heeft om het nader te onderzoeken:
namenlyk, dat de Struis-vogel altoos eenige eieren, welker getal geëvenredigd is
naar die, welke hy meent uit te broeden, by zyn nest legt; deeze eieren, niet gebroed
wordende, blyven zeer lang versch, en het vooruitziend instinct der moeder bestemt
dezelve tot het eerste voedzel van de jongen, welke staan uit te komen. - Zo leerde
hy daar een prachtigen Vogel kennen, en 'er zyne verzameling mede vermeerderen,
welke mede by de Vogelbeschryveren onbekend was; doch door de Hottentotten,
die by den Schryver waren, de Uitlagcher werd geheeten, om dat hy hunne ooren,
met een kort herhaald geschreeuw van gra, ga, ga, ga verdoofde. Zo vond hy 'er
een nieuwe soort van Calao of Rhinoceros-vogelen, en onder anderen eene Meerel
met eenen Oranjekleurigen buik, die, behalven het vermaak der ontdekking, hem
tevens gelegenheid verschafte om de eenvoudigheid der Hottentotten te zien. De
Persoon, die hem deezen Vogel voor de eerstemaal bragt, heette PIET. Daar nu
deeze Vogel een wyfje was, beval hy dien Jaager terstond weder naar de plaats te
gaan, daar hy het geschoten hadt, niet twyfelende of hy zou daar het mannetje ook
opdoen: maar hy verzogt zynen Meester hem daarvan te ontslaan; het niet op zich
durvende neemen, het te schieten: en hoe groot was des Schryvers verwondering,
wanneer hy op zyn aanhouden, door PIET, met een
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bedrukt gelaat en eene byna klaagende stem, hoorde betuigen, dat hem zeker eenig
ongeluk zoude overkomen; dat hy naauwelyks het wyfje geveld hadt, of het mannetje
hadt hem hardnekkig vervolgd; hem onophoudlyk toeroepende: Piet me vrouw! Piet
me vrouw! Moetende men ten deezen opzichte aanmerken, dat deeze drie woorden
in de daad den schreeuw van deezen Vogel uitmaaken.
Op den tweeden dag van het jaar 1782, terwyl het volk van den Heer LE VAILLANT,
aan zyn Wagen en deszelfs wielen arbeidde, verspreidde zich eensklaps de vreugde
over alle de aangezigten. Toen hy naar de reden van deeze groote opschudding
vroeg, wees men hem een naderend wolkje: hy zag in dat verschynzel niets, 't welk
stof tot zulk eene groote blydschap konde geeven; het was eerst toen die gewaande
Wolk by hen gekomen was, dat hy onderscheidde, dat zy enkel bestondt uit
millioenen Springhaanen, die aan het trekken waren. Men heeft veel gezegd van
de verhuizing dier Insecten, die zich alle jaaren in ontallyke benden verzamelen, en
de plaatzen, daar zy geboren zyn, verlaaten om zich elders te gaan nederzetten;
maar de Autheur zag dezelve nu voor de eerste keer; deeze reisden in zo groote
menigte, dat de Lugt 'er waarlyk door verduisterd was; zy vloogen niet zeer hoog
boven hunne hoofden; zy maakten eene kolom uit, die twee of drie duizend voeten
breedte mag gehad hebben, en hadden, met het uurwerk in de hand waargenomen,
meer dan een uur tyds nodig om voorby te trekken; zy vloogen in eenen zo digten
troep, dat zy als hagel in hoopjes verstikt of reddeloos nedervielen. De Aap van den
Heer LE VAILLANT knapte 'er van zo veel hem lustte, terwyl hy 'er nog eenen goeden
voorraad van opgaêrde.
Behalven deeze natuurkundige Beschryvingen en Ophelderingen, welken zich
tot in het Aanhangzel, gaande over den Kameelpardel, uitstrekken; vindt men in dit
Deel ook de Speel-Instrumenten der Hottentotten naauwkeurig, en hunne taal en
uitspraak omstandig tevens, beschreeven. Overal blykt moed, doorzicht en kunde,
uit, zo wel om zich onder de zynen gevreesd, als by de Wilden bemind te maaken.
Iemand, met minder moed, zou het nimmer hebben durven waagen, om, van maar
weinige lieden vergezeld, de Kaffers, in hunne volkryke kraalen, een bezoek te gaan
geeven, of door het Land der Boschmannen, vyanden der Hottentotten en Kaffers,
heen te trek-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

209
ken, langs eenen weg van tagtig mylen, op well en geen eenig stuk wild ontmoet,
geen eene waterplas met drinkbaar water gevonden wordt.
De zes Plaaten by dit Tweede Deel gevoegd, vertoonen: 1) De Gonaquas
Hottentot. 2) De Kaffer. 3) De Kaffersche Vrouw. 4) Eene Hottentotsche Vrouw, met
het zogenaamd Voorschoot. 5) De Kameelpardel, het Mannetje, en 6) het Wyfje.
Wordende van de eerste Voorwerpen opgemerkt, dat de gestalte der Kaffers, over
't algemeen genomen, grooter is dan die der Hottentotten, ja zelfs der Gonaquas:
dat zy echter de laatste veel in grootte naderen; maar sterker, fierer en stourmoediger
schynen, ook is hunne gedaante bevalliger; men ziet, by hen, die van onderen smal
uitloopende aangezigten, noch die uitsteekende knobbels boven aan de wangen
niet, die den Hottentotten zo lelyk staan; zy hebben dat breed plat gelaat, noch de
dikke lippen van hunne nabuuren, de Negers van Mosambique, niet; een rond
aangezigt, een niet al te platte neus, een groot voorhoofd, groote oogen, geeven
hen een openhartig en geestig voorkomen, en, als het vooröordeel de kleur van het
vel over het hoofd kan zien, zyn 'er Kaffersche Vrouwen, die, naast Europeaansche,
voor zeer fraai kunnen doorgaan.
Het gerucht wegens des Autheurs byzondere reize was zo algemeen, dat men,
eer hy aan de Kaap kwam, hem met drift liep beschouwen; ten einde de Wagenen
met Stofgoud en edele Steenen te zien, die hy in onbekende Rivieren of op Rotzen
gevonden hadt: ja een dier ligtgeloovige beschouwers smeekte hem, dat hy hem
toch dien kostelyken edelen Steen eens zoude laaten zien, fraaier dan den Diamant,
zo groot als een Ei, dien hy in den kop van een groote Slang zoude gevonden
hebben, met welken hy eenen allerbloedigsten stryd gevogten had. Dit, echter, zyn
gekheden die de Schryver alleen bybrengt, om de wonderbaare praatjes te doen
kennen, met welken de Volkplanters aan de Kaap de verveelende uuren
doorbrengen. - Zo zy immer zyne reize, in hunne nabuurschap gedaan, leezen,
zullen zy moeten erkennen, dat by der geleerde waereld meer dan Stofgoud uit
hunne Rivieren, of meer dan blinkende Steenen, uit de koppen hunner Slangen,
heeft aangebragt.
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Heribert van Westervelt, een uit den Raad van Hattem, gevonnist.
Te Harderwyk by Joh. van Kasteel, 1791. in gr. 8vo. 237 bladz.
Gaf onlangs Jonkheer G.W. ZUYLEN VAN NIEVELDT eene Verzameling van Stukken
(*)
uit, raakende de Procedures voor den Hove van Gelderland tegen hem , thans
treedt de Raad van Hattem, de Heer WESTERVELT, te voorschyn, met een verslag
van het vonnis tegen hem, en den Gemeensman J.H. VAN DYK, gestreeken; om,
wanneer zy in handen der Justitie mogten geraaken, gebragt te worden ter plaatze,
alwaar men gewoon is crimineele executie te doen, om aldaar door den Scherpregter
met het zwaard over 't hoofd te worden gestrast: dezelve daarenboven, voor al hun
leeven, bannende buiten het Furstendom Gelre en 't Graafschap Zutphen, op poene
van den dood, in geval ooit daar inne weder mogten gevonden worden; den
gedaagden in persoon, beklaagden en defaillanten, mede condemneerende in de
kosten deezer Procedure, ter taxatie en moderatie van den Hove. Een Vonnis
naderhand verzagt, en de leevenslangen ban in een tienjaarigen veranderd.
Hy vergenoegt zich met het gebeurde te Hattem, zo verre het hem byzonder
betrest, op te geeven: waarop hy een zo onbetwistbaar als onwraakbaar recht
oordeelt te hebben; voorts zich beroepende op de Voorreden van G.W. ZUYLEN VAN
NIEVELDT, dien hy, in zeker opzigt, zyn Patriottischen Landgenoot noemt. Om den
kortsten weg te gaan, schikt hy zyn verhaal niet zo zeer naar de orde van uur en
dag, volgens zyn dagboek of korte aantekeningen gehouden, dan wel naar de
Bezwaaren, Grieven en Feitlykheden, door den Momboir en zynen Substitut tegen
hem opgezameld, en vervolgens door het Hof, hoofdzaaklyk, ten grondslag zyner
veroordeelinge geschikt.
Elf Artikels, in deeze Bezwaaren vervat, die hem alleen, of liever zyne Qualiteit,
raaken; dewyl hy steeds als Medelid van den Raad of Gevolmagtigde uit denzelven,
of van de Burgery handelde gaat hy afzonderlyk na, en toont met de daarby
gevoegde Bewysstukken, in de Bylaagen te vinden, de ongegroudheid van deeze;
terwyl hy de gegrondheid van andere, wat de daad betreffe, bekennende, de
ongegrondheid van de daar volgens tegen hem uitgebragte Beschuldigingen tragt
aan te toonen.
Als iemand, die verklaart: ‘'t Kan en mag my niet onverschillig zyn, dat, schoon
my de Momber, met zyn Substituut, aanklaage, als schuldig aan Oproer,
Wederspannigheid, en

(*)

Zie Alg. Vad. Letteroef. voor 1791, 1ste Stuk, bl. 19.
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Kwetzing der Hooge Regeering van dit Landschap, - en een regterlyk Vonnis my,
schier op die zelfde gronden, den Stoel van Eer en Vaderlandschen Bodem ontzegge,
en op een spanne breed ten prooi van 't Wraakzwaard stellen: - men my nu en
eerlang kenne, hoe zeer een slachtoffer der wisselvallige Staatkunde, en myner
onbezweeken Vaderlandsliesde, nochthans geheel onbevlekt in Eer, Deugd en
Goeden Naam. Hoe hard en wrang ook den vrygebooren Man, die steeds op eed
en pligt, geen gunst of voordeel, immers niet ten koste van eerlykheid en regt, in
het behartigen van zyn post, altoos, maar vooral in die hachlyke tyden, bedagt was,
zulk eene Strafvergelding valle; dezelve, nochthans, kan geen inbreuk doen op
myne huislyke Gelukzaligheid, Persoon en agting. Niets ontëerends, niets
schandelyks bewnst te zyn, is een bron van genoegen, die den balling in de
ballingschap het leed doet vergeeten. - 't Kan zyn, dat ik in myne Patriottische
grondbeginzels gedwaald hebbe, ik durf, echter, ronduit verklaaren, dat ik dan ter
goeder trouwe, zonder arg, list of boos opzet, gedwaald hebbe. - Ik voldoe aan 't
Vonnis, betaalende de kosten tot den laatsten quadrantpenning, leef ik in
ballingschap, voor als nog, op Stichtschen Bodem, en onthoude myne voet van 't
Geldersche Grondgebied, waar myne wandeling roerlings langs strekt.’ - Van deezen
hoopt en wenscht hy zich te onthouden, tot Mey MDCCXCVIII, zo stipt en getroost
als hy dus verre deedt. ‘Is 'er iets, voegt hy 'er nevens, 't welk my in myne
ballingschap smertlyk valt, 't is dit, en dit zal my yder, welks hart wel geplaatst is,
ten goede houden, dat ik een tederminnende en geliefde Moeder, in haaren gryzen
hoog - hoog bejaarden ouderdom, moet onbezogt laaten, en my, naar den gewoonen
loop der natuur, hoogst waarschynlyk zal genoodzaakt vinden, my van eene
liefdepligt niet te mogen kwyten, welks bezef myn hart diep treft, en smertlyk grieft.’
Aan deeze tachtig jaatige Moeder, draagt hy dit Werkje op.
Een Werkje, by welks doorleezing wy alzins ontdekt hebben, dat het, gelyk hy
des betuigt: ‘Een getrouw verhaal van de rede zyner Ballingschap behelst. - Deeze
zal ik eenvoudig, openhartig, rond en ongeveinsd, naar het strenge der waarheid,
openleggen. Deeze Wet, heb ik my heilig voorgeschreeven; haatlykheden en
byzonderheden, die zommigen onaangenaam zouden kunnen zyn, en myner zaake
geen voordeel aanbrengen, zal ik zorgvuldig vermyden, zelfs ten opzigte van die
geenen, welke zich min edelmoedig jegens my gedraagen hebben. - In Rechts- en
Staatkundige twisten of onderzoekingen te treeden, verbied ik my, om meer dan
eene reden scherpelyk. Niet tegenstaande het kundig oog hier keur van stoffe zal
kunnen ontdekken, wier grondige behandeling, opspooring en ontwikkeling voor
den Liefhebber der Vaderlandsche
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Geschiedenis, en van Nederlands algemeen Regt, altoos zeer belangryk zal zyn.’
Uit deezen hoofde verdient dit Berigt des Hattemschen Raads plaats by de
Verzameling des Ridders VAN NIEVELDT en anderen, die de pen op 't papier zetten,
ter staavinge der Staatslesse, welëer door onzen Geschiedschryver HOOFT, met zo
veel oordeels, te neder gesteld. In tyd van Scheuring houdt de een overloflyk, dat
de ander overlasterlyk houdt.

Opusculorum de ratione Studii, Pars tertia, eaque ultima, seu
Stephani Gaussenii, Dissertationum pars posterior. Accesserunt
IV Orationes Jo. Alberti, Jo. Jac. Schultens & Nic. Guil. Schroederi,
Proemii loco praemissa est Paul. Chevalier, Oratio de Literis
Humanioribus, optimo Religionis Christianae praesidio. Cura Ev.
Scheidii. Lugduni Batavorum apud Sam. & Joh. Luchtmans, 1792.
In gr. 8vo.
De onvermoeide Hoogleeraar SCHEIDIUS, van wiens arbeid, in dit vak, wy voorheen
(*)
gesprooken hebben , volbrengt met de Uitgave van dit Derde Deel zyne gedaane
belofte, en verschaft ons drie Verhandelingen van den beroemden Saumurschen
Hoogleeraar ST. GAUSSENIUS. - De eerste handelt over de Nuttigheid der Wysbegeerte
voor de Godgeleerdheid; de tweede over het recht gebruik der Sleutelen by de
Zieken; en de derde over het woord van God. Wy mogen 'er van zeggen, 't geen
wy van de voorige Verhandelingen diens Geleerden gezegd hebben: met byvoeging,
dat, ten aanzien van verscheide byzonderheden, laatere Schryvers opgeklaarder
denkbeelden gehad en aan den dag gelegd hebben, dan deeze Godgeleerde, die,
in 't afloopen der voorgaande Eeuwe, de pen voerde.
De Verhandelingen, by voorbeeld, by TEYLER's Godgeleerd Genootschap, door
eenen MORGAN, LENTZ, VERSTAP en MEYER ingeleverd, en aan 't licht gegeeven, over
de Onderlinge Verwantschap van de waare Wysbegeerte, met de Christelyke
Openbaaringe, ten betooge van het Voorstel, dat de waare Wysbegeerte, uit haaren
eigen aart, op geenerlei wyze geschikt is, om het gezag der Openbaaringe te
ondermynen, en dat een doorgeoefend Wysgeer, in den sterksten zin. een waar
Christen zyn kan, stelt de stoffe der eerst hier geplaatste Verhandeling, door
(†)
GAUSSENIUS, in een geheel ander, grooter en heerlyker, licht .
Als niet ongepast by de Stukken diens ouden Geleerden, voegt de Hoogleeraar
SCHEIDIUS, in deezen Bundel, twee Acade-

(*)
(†)

Zie Nieuwe Algem. Vaderl. Letteroef. I D. bl. 258. en Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1791. I
D. bl. 140.
Verhandelingen van TEYLER's Godgoleerd Genootschap. VIde, Deel.
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mische Redenvoeringen van den Hooggel. JO. ALBERTI, de eene over het
zamenpaaren van Godgeleerdheid en Oordeelkunde; de andere over de Nuttigheid
der Dichtkunde voor eenen Godgeleerden; verder eene Academische Redenvoering
van den Hooggel. JO. JAC. SCHULTENS, over de Voordeelen voor de Godgeleerdheid
te trekken, uit eene diepere kennisse der Oostersche Taalen. Redenvoeringen,
vystig jaaren geleden, in 't licht verscheenen; doch der herdrukkinge en bewaaringe,
in een Werk als het tegenwoordige, overwaardig. Eene vierde Academische
Redenvoering van den Groningschen Hoogleeraar SCHROEDER, tot nog nimmer
uitgegeeven, en aan de Hooge School van Stad en Lande, in den Jaare
MDCCLXXXVII gehouden, over de Oorzaaken, waarom de Oordeelkunde, ten
aanziene van de Boeken des Ouden Verbonds, voorheen versmaad en verzuimd,
nu in waarde gehouden en vlytig beoefend wordt, besluit dit Deel. 't Welk zeer
voegelyk ontslooten wordt, door eene Academische Redenvoering van den
Hoogleeraar P. CHEVALIER, op de bovengemelde Hooge Schoole, over de Beschaafde
Letteren, het beste steunzel des Christlyken Godsdiensts, welke hier op nieuw te
voorschyn treedt.
Gelyk alle deeze Verhandelingen en Redenvoeringen het groote oogmerk
bedoelen, waartoe de Heer SCHEIDIUS deeze Verzameling heeft ingerigt; zo wenschen
wy, dat ze strekken mogen om 't zelve te bereiken, waare Kennis, grondige
Geleerdheid bevorderen, en uitloopen tot heil des Christendoms.

Tafereelen voor het Menschdom. Te Utrecht en Rotterdam by G.T.
van Paddenburg en Zoon en J. Meyer, 1791. 210 bladz. in gr.
octavo.
De Schryver zegt ons, dat hy, in het Vervolg van dit zyn Werk, en wel in het eerste
Stuk van het Tweede Deel, dat Aan myne broederen getiteld zal zyn, zyn geheele
plan, zyne bedoelingen, zyne wys van denken, en de beweegöorzaaken, die hem
de pen in handen gaven, zeer duidelyk zal ontdekken. Wy zullen, dierhalven, by de
verschyning van dat Stuk, beter in staat zyn, om over dit alles te oordeelen, dan
thans. By voorraad echter kunnen wy niet nalaten dit boekje aan onze Lezers aan
te pryzen, als een aantal nuttige Waarheden behelzende, welker voorstelling in
dezen tyd, ter beteringe onzer nationaale Zeden, niet te veel kan worden herhaald.
Het bevat 10 prosaïsche Opstellen, en vier Dichtstukken. De eersten zyn getiteld:
Schets over het bestuuren onzer Hartstochten - de Rampen - Over de opvoeding
der Vrouwen - Aan eenen jongeling, over de waare grootheid - Ferdinand aan Cle-
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mentina, over het huislyk geluk voor Gehuwden - Karel aan George (afscheid en
laatste raad van een stervenden aan zynen jongen vriend) - Voor Lydenden - Over
het Schoolwezen - De Godsdienst - En voor de Geestelyken. - De Dichtstukken
hebben ten opschrist: Morgenlied van eenen armen - Aan de liefde - Elegie (aan
een' vriend over het afsterven zyner gade - en Patkul aan Sophia Einsidel.
Alle deze Stukken hebben haare verdiensten, doch zy zyn evenwel van
onderscheidene waarde. Onder die, welken ons het meest bevallen hebben,
behooren die, welken ter opschrifte hebben: Over de opvoeding der Vrouwen: en
Ferdinand aan Clementina, over het huislyk geluk voor Gehuwden; van welke twee
Stukjes wy vooral de lezing aan onze Nederlandsche Vrouwen aanbevelen. Zy
bevatten beiden zeer gewigtige lessen over de opvoeding, en in het laatstgemelde
Stukje vinden wy, ten betooge van de noodzaakelykheid en den vermogenden
invloed van deze plichtsbetrachting, eene zeer waarachtige aanmerking, die wy
hier, tot een klein proefje van de schryfwyze van den Autheur, zullen mededeelen:
‘Ja, beste CLEMENTINA! de opvoeding, onder 's hemels zegen, doet alles af.
Wanschepzels in de natuur zyn zeer zeldzaam: dan nog zeldzaamer, geloove ik,
in de zedelyke Waereld. Een FILIPS, een ALVA, een GRANVELLE, een CROMWELL, een
RUTCHEROT RUGEROT) waren onbetwistbaar schrikgedrochten - waren monsters.
Dan, wie toch heeft immer bewezen, dat dezelfde afschuwelyke schepzelen, indien
zy eenen ADDISON tot vriend, eenen GELLERT of CAMPE tot Leermeester en Bestierer
hunner jeugd, gehad hadden, niet ten minsten dragelyke leden der Maatschappye
zouden geworden zyn? Ik zeker houde my hiervan nog niet genoegzaam overtuigd;
en geloove gerustelyk te kunnen beweeren, dat ook hier de menschenkunde het
tegendeel leert. Een kind, myns oordeels, is meestal niets anders, dan juist dat
geen, waar toe de hand van een bedreeven menschenvriend, het zy van een Vader,
of van eenen waardigen Leermeester, hetzelve vormen wil.’
Tot eene proeve van des Schryvers Dichtvermogen strekke het volgend

Morgenlied van eenen armen.
Wekt gy my tot nieuwe plagen,
Dag, dien myn verlangen riep!
Daar, van leed en angst ontslagen,
Gade en kroost genoeglyk sliep?
Tref slegts my vernieuwde zorgen!
Doch verschoon myn dierbres hart!
Wek haar spade, ô droeve morgen!
Ach!...haar laatste blik was smart!...
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Slaap - des lydens rustloos woelen,
Zuigling! treft u steeds te vroeg:
Haast toch zult gy wis gevoelen,
Hoe voor u deez' boezem zwoeg!
Haast zie 'k u door koude beven,
Van een dekkend kleed ontbloot:
En hoe zeer myn vlyt moog streven;
Smeekt ge ons vaak vergeefsch om brood!...
Slaap dus ook, myn tweede leven!
Voel de smart niet, die my treft,
Zelf de deugd kan niets meer geven,
Dat myn kwynend hart verheft
Gade en kroost! uw wreede elenden...
Ach!... hoe foltren zy dit hart!...
Mogt u God slegts hulpe zenden;
'k Leed dan willig dobble smart!...
Vrolyk zou 'k op ruwe wegen
Van verdriet en jammren gaan,
'k Riep alleen, om brood en zegen,
God! u voor die Dierbren aan!
Doch ze ontwaaken!... welke smarten!
Kleenen!... ach!... uw bange pyn!...
Schepper! 't lyden dezer harten....
't Kan u niet genoeglyk zyn!...

Gezangen van Mr. P.L. van de Kasteele, voorheen Raad en
Pensionaris van Haarlem. Te Utrecht by de Wed. J. van Terveen
en Zoon, 1790. In gr. 8vo., 128 bladz.
Twintig uitmuntende Gezangen, alle op zedelyke Onderwerpen gericht, maaken
den inhoud van dit Werkje uit, dat den Heere VAN DE KASTEELE eer aan doet. Zy zyn
getyteld: 1) De Voortreffelykheid der Menschheid. 2) Aan God. 3) Aan Jesus. 4) 't
Feest der Christenen. 5) Jesus geboren. 6) Gods Zoon in 't Vleesch. 7) Jesus
verdreven. 8) Gods Zoon mensch geworden om te lyden. 9) Jesus vrywillige
vernedering. 10) De nederige Jesus. 11) Jesus grootheid. 12) Jesus de Vriend der
Waarheid. 13) De nagelaaten afbeelding van den Zaligmaaker. 14) Jesus onschuld.
15) Jesus onze verzoening by God. 16) Jesus Opstanding. 17) Feestzang by Jesus
Opstanding. 18) Jesus ten Hemel. 19) De mensch by God. En 20) De Lente.
Onderwerpen die op zich zelven zo belangryk zyn, als de Dichter hen keurig heeft
uitgewerkt. Het eerstgeplaatste strekke hier ten bewyze.
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De voortreffelykheid der menschheid.
De Vleizucht moog een lofzang zingen,
Als Heerschzucht menschenbloed vergiet,
Om volken door haar wenk te dwingen;
Zy schat, onsterflyk mensch! zy kent uw grootheid niet.
Geen troon verheft, geen stulp vernedert;
Het goud versmelt, en de eer is schyn;
Maar 't hart, door eedler smaak vertederd,
Zingt vrolyk; ‘'t Is voor my genoeg, een mensch te zyn.’
Voortreflykst Schepsel! Heer der Aarde!
Uws Makers liefde! Uws Makers beeld!
Gevoel, als Gods geslacht, uw waarde,
En toon, dat in uw geest de Geest der Godheid speelt!
Zo pronktet ge eens, gelyk een çeder;
Dan ach! nu ligt ge in 't stof geveld:
Gy storttet van uw hoogte neder,
Daar ge, al wat u omringt, hier tot verwoesting stelt.
En nog wil God de menschheid eeren:
Gods Zoon werd mensch, en stierf op aard',
Leer menschdom, leer uw zelf waardeeren;
Zo veel is uw behoud zelfs aan de Godheid waard.
Al moog deeze Aarde een handvol schynen
By 't groot Heeläl, een stip by God;
Al ziet ge u op dit stip verdwynen;
De menschheid van Gods Zoon plaatst menschen naast by God.
Hy heeft uw schuld op zich genomen,
En is tot ons met 's Vaders Geest,
Tot God met ons rantzoen gekomen:
Hy is een mensch by God, en God by ons geweest.
Hy heeft de menschheid hoogst verheven,
God zag in Hem, schoon 's Menschen Zoon,
De heiligheid der Godheid leven;
En wy, wy zien in Hem de menschheid op Gods troon.
Daar mag Zy 's Waereld lot bestieren,
Ten nutte van de Broederschaar:
Wy zullen ook eens zegevieren;
De kroon is in de hand van onzen Middelaar.
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Wat is het groot, een mensch te wezen!
Schoon de Englenrang ons hooger schyn;
Wy, in 't verheerlykt vleesch verrezen,
Wy zullen, meer dan zy, gelyk aan Jesus zyn.
Hy, die met ons als broedren handelt,
Liet ons zyn Woord en Geest te pand,
Welaan! zyn voetspoor nagewandeld!
Daar Jesu's menschheid is, daar is ons Vaderland.
ô Mensch! hoe Godlyk zyn uw schatten!
Het stof is voor 't gewormt bereid;
Niets eindigs kan uw heil omvatten.
Gods rykdom is uw schat, uw leven de Eeuwigheid.

Eenige deezer Gezangen zyn in onrym, en, daar zy tot de Hymnen gerekend kunnen
worden, blinken zommige trekken door, die den geest van KLOPSTOCK, in zommige
opzichten, naby komen.

De Kunst van Nabootzing door Gebaarden; door J.J. Engel. Tweede
Deel. Te Haarlem by J. van Walré, 1790. In gr. 8vo. 272 bladz.
(*)

Wy hebben by onze beöordeelinge des Eersten Deels van dit nuttig Werk reeds
verslag gegeeven van deszelfs inrichting en voornaam doeleinde; welk verslag ook
op dit Tweede Deel geheel toepasselyk is. Het zelve bestaat in zestien Brieven,
gaande voornamenlyk over de Pantomime, de Stomme spelen, de Muzyk, den
Dans, en het Gezang in de Opera's. Geevende verder de beste regelen voor Dichters,
Tooneelspeelers en Redenaars, zo ten opzichte van den te kiezen styl, als van de
nabootzing der werkende Hartstochten. Byzonderlyk heeft zich de wysgeerige
Schryver, by den beöefenaar der Dichtkunde, verdienstelyk gemaakt, door zyne
keurige aanmerkingen over het oogmerk der Dichtkunst, over den aart van het
Vaers, als mede door zyne beöordeeling wegens de voegzaamheid van het rym of
onrym in de Tooneelspelen. Niet minder gewigtig zyn zyne bedenkingen over de
uitspraak en gebaarden van den geestlyken Redenaar; onderzoekende hy zeer
naauwkeurig, of, en in hoe verre, dezelve zich naar den Tooneelspeeler moge
richten, welk gedeelte, indedaad, door jonge Godgeleerden, die veeläl, op den
Predikstoel, of in het koude, of in het winderige, vervallen, alle ernstige overweeging
verdient.
In den XLIsten Brief deezes Werks, over de zwelling en gepaste opklimming der
Hartstochten spreekende, geest de Schryver het volgend gepast voorbeeld, uit OTTO
VAN WITTELS-

(*)

Zie de Lett. voor 1791, bl. 544.
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BACH,

met vier toepasselyke Plaatjes, ter bekragtiging op; wordende door een en
ander deeze opklimming der Hartstochten uitmuntend opgehelderd.
‘FREDERIK VAN REUSS houdt de braafheid van PHILIPPUS verdacht; OTTO, schoon
zelf te braaf, om eene trouwloosheid te vermoeden, wil nogthans den brief, dien
PHILIPPUS hem voor den Hertog van Poolen medegaf, gelezen hebben. De Paltsgraaf
zelf kan even min lezen, als zyn Stalmeester WOLF. Ridder FREDERIK zet zich aan
een tafel, en OTTO aan zyne zyde; hy heeft het oor naar den Ridder gebogen, en
zyn oog is een weinig scherp; voor het overige zyn gelaat en houding nog in
volkomene rust. Hy heeft, thans nog, veel meer vertrouwen, dan agterdocht, omtrend
den Keizer; de verontwaardiging, welke zich weldra aan een grooter vermoeden
zou verbinden, kan in zyne ziel nog geene sterkte genoeg verkrygen; de uitdrukking
van zyn gelaat is nog, geheel, de zuivere uitdrukking der nieuwsgierigheid, der
ernstigste opmerkzaamheid. De Ridder leest, en, reeds in den aanvang des briefs,
komen plaatsen voor, welke, schoon niet beleedigende, echter bevreemden. De
Keizer had andere woorden, als tegenwoordig de Ridder, gelezen; de aandacht
wordt dus, natuurlyker wyze, reeds verdubbeld. Na eene zichtbaare verbaazing,
met welke OTTO de woorden paart: “Hoe! Staat 'er dus? - Zoo las de Keizer niet!”
na de uitdrukking zyner verwondering, door eene ligte schudding van het hoofd,
schikt hy zich digter by den Ridder; brengt zyn oor nader aan den mond des Lezers,
als 't ware, om den weg van het geluid te bekorten, en de toonen met zekerheid en
snelheid op te vangen; hy trekt de wenkbraauwen reeds veel zichtbaarer te zamen,
en toont, in alle zyne spieren, meer kragt, meer spanning. - Na nog ééne zaak,
welke, ten aanzien der oplettendheid, geene verandering maakt, volgt nu de
verraderlyke geheime raad: dat de Hertog van Poolen aan OTTO geene eigen magt
toevertrouwen, veel min hem de hand zyner, door haare schoonheid alöm beroemde,
Dogter zoude schenken. Deze trek der verachtelykste, der laagste, ondankbaarheid
des Keizers ontroert OTTO; hoe minder dezelve verwacht werd, des te meer dringt
zy thans door het hart; het driemaal herhaalde ha! van den Paltsgraaf is, terstond
reeds, de eerste uitroeping, zo wel van woede als van de uiterste verbaasdheid;
zyn oog is thans wyd geöpend, de vnist gesloten, het voorhoofd gerimpeld; het valt
hem moeijelyk op zyn' stoel stil te blyven zitten. De éénige beweegreden, welke
hem nog wederhoudt, is het, thans oneindig versterkte, verlangen naar den vollen
uitslag der zaake; eene begeerte, welke den Ridder naauwlyks tyd tot zyne eigen
verbaasdheid laat: want, hoe driftig spoort hem de Paltsgraaf, door zyn dikwerf:
“verder! lees verder!” tot voortgang! De nabyheid van het oor, aan den mond des
Ridders, voldoet OTTO niet meer; hy ziet hem, met een gretig en strak gelaat, aan,
als of hy de toonen onmid-
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delyk van de lippen vangen, of liever, als of hy de woorden, eer ze nog gesproken
zyn, reeds uit de gelaatstrekken wilde lezen.’ Ook steunt hy, volgens een reeds
voorafgemaakte aanmerking, (D.I.) - dat een toehoorer, die in eenig verhaal zeer
veel belang stelt, altyd gaarn den Spreeker omhelst, met de eene hand op den
schouder des Ridders. De verbaasdheid van OTTO kan thans naauwelyks meer
toeneemen; maar wel zyne woede, zelfs zyne begeerte naar den geheelen inhoud.
Ofschoon de waarschouwing des Keizers, op zich zelve, reeds zeer beleedigende
is, wordt zulks, door de opgegeeven reden, nog meer verërgerd, dat naamlyk: ‘de
Paltsgraaf te trotsch, te zeer tot oproer en tweedragt geneigd, is.’ Naauwlyks zyn
deeze woorden gesproken, of OTTO is reeds van zyn stoel opgerezen, het is hem
tegenwoordig veel te weinig, enkel op den schouder van den Ridder te leunen; hy
slaat den geheelen rechterarm om deszelfs hals, terwyl de linkerarm zyn gesloten
vuist op de tafel ondersteunt. Zelfs is hem een staarend oog, op het aangezicht des
Lezers, een nog te langzaam werkend middel, om zyne nieuwsgierigheid te
bevredigen. Zonder te bedenken, dat hy zelfs niet lezen kan, ziet hy, met de
uitdrukking van het uiterst verlangen, en de hoogste woede, rechtstreeks, in den
brief neder.’ - Zie daar, de beknopte beschryving van het klimmen der Hartstochten,
in dit Voorbeeld aan den dag gelegd.
Onder een klein Voorbericht, by dit Tweede Deel afgegeeven, heeft de Heer J.
KONYNENBURG, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid en Kerkelyke Geschiedenissen,
by de Remonstranten te Amsterdam, zich als Vertaaler van dit Werk bekend gemaakt.
De vloeijende styl en zuivere Nederduitsche Taal, in het zelve overal doorblinkende,
doen zyn Hooggeleerden eer aan, en geeven ons het recht, om, met elk Liefhebber
van Kunsten en Weetenschappen, zo wel Hem als den Schryver onzen dank te
wyden, voor een Werk, waarin een groot getal van nieuwe Waarneemingen, voor
onderscheiden vakken van kunstmaatige beoefening, vervat is; hoopende verder,
dat het veel moge bydraagen, om onze Tooneelen eens dat te doen worden, dat
zy zyn konden, namenlyk Schoolen der Kunst en der goede Zeden.

Rekenboek, uitgegeeven door de Maatschappy: tot Nut van 't
Algemeen. Iste Deel. Te Leyden by D. du Mortier en Zoon, en te
Deventer by J. de Lange, 1790. In 8vo. 104 bladz.
Rekenboek voor de Nederlandsche Jeugd, door H. Aeneae, A.L.M.
Phil. Doct. en Lid van verscheidene geleerde Genootschappen.
Uitgegeeven door de Maatschappy: tot Nut van 't Algemeen. Eerste
Deel. Te Leyden by D. du Mortier en Zoon, en te Deventer by J.H.
de Lange, 1791. In 8vo. 212 bladz.
De Maatschappy Tot Nut van 't Algemeen zich bepaald hebbende, om ook ten nutte
der Nederduitsche Schoolen te
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werken, beloofde voor eenige Jaaren reeds eene dubbele Gouden Medaille aan
hem, welke het beste Rekenboek, volgens haar ontwerp, inzondt. Het gevolg was,
dat de Heeren M. VAN OLM, te Groningen, J. VAN DEN BOSCH, by Leeuwarden, en M.
AERSCHOT te Turnhout, voor hunne stukken, de eerste met een gewoone Gouden,
de laatste elk met een Zilveren, Eerpenning bekroond werden. Uit deeze drie
onderscheidene Geschriften heeft men het zaaklykste zamengevoegd, maakende
die byëentrekking het eerstgemelde Rekenboek uit, van het welk de Maatschappy
vier Deeltjes zoude geeven; zullende by het vierde Deel dan tevens aanwyzing
gedaan worden van het onderscheiden werk der drie Heeren.
Aan deeze belofte, echter, is niet voldaan, en schynt ook niet voldaan te zullen
worden; althans men leest, in een klein Voorbericht, voor het tweede Rekenboek,
dat Bestuurderen der Maatschappy, om byzondere redenen, hen bekend, beslooten
hebben, om, in plaatse van het door hen reeds uitgegeeven Rekenboek te vervolgen,
dit oorspronglyke, en zo zy vertrouwen, betere Rekenboek het algemeen in handen
te geeven. - Zullende dus het reeds bekroonde Werk blyven liggen, en het laatste
Rekenboek door een tweede gevolgd, en gesloten worden.
Wat de inrichting deezer beide Rekenboeken aanbelangt, dezelve is geheel
verschillende. Het eerste is een gewoon Rekenboek, bevattende de vier Spetiën,
en den Regel van Driën, alle in geheele getallen; opgehelderd door verscheidene
voorbeelden, welken het tot een Schoolboek geschikt maaken. Het laatste in
tegendeel is eene, in veele opzichten ongewoone, doch niet minder geregelde;
Handleiding, om de Rekenkunde, by wyze van Zamenspraaken tusschen een
Meester en zynen Leerling, te leeren; wordende in hetzelve niet alleen de vier
Spetiën in geheele getallen, maar tevens in gebrokene, zo wel in gewoone als
tientallige, op eene duidelyke en onderhoudende wyze geleerd, en mede door
verscheidene Voorbeelden opgehelderd. Zo ongeschikt deeze redeneertrant, tot
heden, voor onze Schoolen schynt te zyn, zo uitmuntend en nuttig is dezelve voor
elken Leerling, welke het Rekenboek van den bekwaamen AENEAE in zyne byzondere
Lessen of Oefeningen raadpleegt; hetzelve als een Huisboek leest, en 'er de
voorbeelden van uitwerkt.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Voorbereidzelen tot Verklaaring en eene schetswyze Opheldering
van Salomon's Prediker, door G. Bonnet, Doctor en Professor der
H. Godgeleerdheid, en Academie-Prediker, te Utrecht. Tweede
Druk. Met eene nieuwe Voorrede, waarin eenige byzonderheden,
dat Boek betreffende, nader behandeld worden. Te Utrecht by W.
van Yzerworst, 1792. In gr. 8vo., buiten de Voorred. 479 bl.
De eerste uitgave van dit Werk hebben wy te vooren, by twee uitvoerige uittrekzels
(*)
en beöordeelingen , aan onze Lezers bekend gemaakt. Voor de eerste uitgave was
maar een kort Voorberigt van anderhalve bladzyde geplaatst; maar voor dezen
nieuwen Druk geeft de Schryver eene uitvoerige Voorreden, van CXXVIII bladzyden,
en van deze Voorreden moeten wy thans alleenlyk spreeken, dewyl wy in het Werk
zelve weinige of geene verandering hebben kunnen ontdekken; als alleen dit, dat
de beide Stukken thans tot één geheel, waarvan de bladzyden doorloopen, vereenigd
zyn.
Na dat de eerste Druk van het Werk van den Heer BONNET uitgegeeven was, hadt
de Heer VAN DER PALM, in eene zeer oordeelkundige Verhandeling, den Prediker
(†)
opgehelderd; en de Heer EICHHORN hadt, in zyne Inleiding in het O.T. , over den
titel, den schryver, de oudheid, den inhoud, de schikking, en de geschiedenis van
dit boek, zyn gevoelen gezegd. De arbeid van beide deze Geleerden gaf aan onzen
Schryver aanleiding, om eenige byzonderheden, betreffende dit Boek, te vooren
door hem opgegeeven, in nadere overweging te neemen; en de tweede Uitgave
van zyn Werk gaf hem gepaste gelegenheid, om, het geen hem des aangaande
der aantekening waardig voorkwam, by wyze van Voorrede,

(*)
(†)

Algem. Vaderl. Letteroef. III Deel, bl. 521-527; en V Deel, bl. 359-364.
III Deel, bl. 668, en verv.
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den Lezer mede te deelen. Deeze byzonderheden betreffen deels de voorbereidzelen
tot verklaaring, deels de schetswyze opheldering van den Prediker.
‘Bezwaarlyk (dus schryft de Heer EICHHORN, op de aangehaalde plaats) kan
iemand, die zich eene gemeenzaame kennis met de overgebleeven Schriften der
Hebreeuwsche Oudheid verkreegen, en de eerste grondstellingen der hoogere
Oordeelkunde begreepen heeft, twee bladzyden van den Prediker lezen, zonder
de onmooglykheid van dit gevoelen (dat dezelve door SALOMO geschreven zy) met
handen te tasten.’ Hy poogt de gegrondheid van deze uitspraak te bewyzen, uit de
taal van hetzelve, die niet zo is, als zy in een Werk uit Salomo's leeftyd zyn moest,
maar doormengd met veele Nieuwe Hebreeuwsche, Grieksche, en andere vreemde
woorden, welke eerst in laater tyden het Hebreeuwsch burgerregt verkregen hebben,
terwyl voorts de wyze van uitdrukking overal Chaldeeuwsch gekleurd, raauw, jong
en speelend is, zo als zy in zulke tyden pleegt te zyn, wanneer eene taal reeds
uitgebloeid heeft - uit de inkleeding van het boek, die zo niet ingerigt is, als zy uit
Salomo's mond komen kon; waar by hy zich vooral op Kap. I: 12, II: 7, en IV: 15
beroept - en eindelyk, uit het Slot van den Prediker, waar de Schryver onder de
bronnen van zyne wysheid ook vreemde ondervindingen opgeeft, geschept uit de
Schriften der Ouden; en waar hy tevens over de schryfziekte van zynen tyd klaagt;
byzonderheden, die met de voorgewende oudheid van dit boek, en met de
omstandigheden van Salomo, niet te vereenigen zyn. - Alle deze redenen poogt de
Heer BONNET te ontzenuwen, bl. III-LXIII; doch wy vreezen, dat een oordeelkundig
Lezer op verscheidene plaatzen, de zwakheid zyner tegen-redenen voelen zal.
Vervolgens kortlyk gesproken hebbende over de oorzaaken van het groot verschil
in de verklaaring van dit Boek - en over den tyd, wanneer Salomo de aanmerkingen,
in hetzelve vervat, gemaakt zou hebben - gaat hy over, om te handelen over het
hoofdoogmerk van den Schryver, in het byeenbrengen dezer aanmerkingen, en
toetst hier vooral het gevoelen van den Heer VAN DER PALM, die meende, dat Salomo,
in de zes eerste hoofddeelen, wilde aantoonen, dat de meeste bezigheden en
onderneemingen der menschen ydelheid zyn,
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en daarop, in de zes laatsten, zulke onderrigtingen en lessen wilde geven, welker
(*)
inachtneeming bevorderlyk kan zyn aan 's menschen geluk : en die dus Hoofdst.
I: 3, niet in eenen ontkennenden, maar in eenen onderzoekenden zin opvattede.
Deze meening wederspreekt de Heer BONNET, terwyl hy poogt te bewyzen, dat
Salomo's onderwys zich niet bepaalt tot de bezigheden der menschen; of eeniglyk
ingerigt is om te leeren, welke de beste middelen zyn, waarvan men zich bedienen
moet, ter bevordering van tydelyk geluk; maar dat zyn oogmerk, in het schryven
van dit boek, is, ‘de ydelheid van alles, waarin de mensch gemeenlyk zyn waar
genoegen zoekt, in een helder licht te stellen; ten einde hem op te wekken tot de
betrachting van den waaren Godsdienst, als eeniglyk geschikt ter verkryging van
weezenlyk en bestendig geluk; doch te gelyk, om hem te leeren, hoe men, door het
inachtneemen van heilzaame lessen, zyn leven veraangenaamen, en rampspoeden
zich draaglyk kan maaken.’
Voorts overweegt de Schryver, in deze Voorreden, of 'er in dit Boek eene
doorgaande zamenhang van zaaken plaats vinde? en, na dat hy deze vraag met
ja beantwoord hadt, geeft hy de verdeeling van den inhoud dezes Boeks op, tot
welken hy een' genoegzaamen grond meent te vinden, Hoofdst. I: 15, van welke
plaats hy dus uitvoerig handelt, en waarvan hy zyne opvatting tegen die van den
Heer VAN DER PALM verdedigt.
Eindelyk besluit hy deze Voorreden, met eenige korte aanmerkingen, over de
uitweidingen in den Prediker, en over de spreekwoorden, daarin voorkomende; en
doet aan het slot van dezelve nog deze belofte, waar mede wy dit uittrekzel besluiten
zullen: ‘Ik had my voorgesteld, ook over eenige moeilyke plaatzen, vooral, over
Hoofddeel III: 11. IV: 13-16. VII: 27-29, en andere, myne aanmerkingen hierop te
laaten volgen, en by die gelegenheid ook te onderzoeken, of het noodig zy, ter
gelukkige verklaaring van dit boek, hier en daar eenige Stukken te verplaatzen?
Dan, tegen myne verwagting, is deze Voorrede reeds te groot geworden. Ik wil dan

(*)

Ecclesiastes, Philologice, & Critice Illustratus (L.B. 1784), p. 10, 22, 23.
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liever, spaart God my gezondheid, deze byzonderheden, in een Byvoegzel tot myne
schetswyze opheldering, naderhand mededeelen.’

Manuscript, waarin de Gebeurtenis met de Paradoxe Dienstmaagd
te Philippen voorgevallen, en door den H. Euangelist lucas Handel.
der Apostelen, Cap. XVI: 16-18 geboekt zynde op 't verlangen van
eenige onbekende Dordrechtsche en andere Bybelvrienden
onderzogt en verklaard wordt, door F.G.C. Rütz, Hoogduitsch
Predikant der Luthersche Gemeente in 's Haage. Te Rotterdam by
J.P. Kraeft, 1791. 70 bl. in gr. 8vo.
Menigmaal is de geleerde RÜTZ in het strydperk getreeden tegen de Doemonen, en
heeft, in eenige Leerredenen, als mede in zyn Doemonologische Fragmenten,
beweerd, dat als JESUS en de Apostelen van Doemonen of Doemonische Menschen
spreeken, zy, op eene wel zeer geoorlofde wyze, de gewoone Volkstaal spreeken,
zonder daar door, dit Volksvooröordeel, deeze Volksdwaaling tot de waardigheid
van eene waarheid, veel min tot eene Geloofswaarheid, te verheffen.
Een Gezelschap Bybelvrienden te Dordrecht, naa betuigd te hebben dat zy veel
lichts aan hem verschuldigd waren, wegens dit Stuk, vonden eene onopgeloste
zwaarigheid in het geval door LUCAS Handel. XVI: 16, enz. geboekt. Dewyl deeze
Dienstmaagd niet voorkomt als ziek of krank, maar als een gezond en verstandig
Mensch, dewelke haaren Heeren gewin toebragt door den Waarzeggenden Geest
dien zy hadt, en vroegen hem wie deeze Waarzeggende Geest was? - Hoe deeze
Dienstmaagd wist dat PAULUS en TIMOTHEUS Dienstknegten des Allerhoogsten Gods
waren? - En tegen wien PAULUS zeide, Ik gebiede u, in den naam van JESUS CHRISTUS,
dat gy van haar uitgaat?
Naa vooraf aangemerkt te hebben, dat LUCAS als ooren ooggetuigen dit geval
beschryft; dat die Geschiedboeker een gebooren Jood geweest zy; dat JESUS en
de Apostelen zich niet altoos inlieten om Volksdwaalingen en Vooroordeelen te
wederleggen; als mede dat men in de Verklaaring van eene Schriftuurplaats, of
Gebeurtenis, niet zo zeer en eigenlyk te letten hebbe op eenige
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Vertaaling dan wel op den Grondtext, gaat hy voort om de verschillende Leezingen
van den oorspronglyken Text, wegens 't geen door onze Vertaalers een
Waarzeggenden Geest wordt overgezet, op te geeven.
Ten antwoord op de eerste vraag, wie de Waarzeggende Geest was? treedt de
Eerw. RüTZ in de ontleeding dier vier volgende Vraagstukken. - ‘1. Welk begrip of
welk denkbeeld hebben de Macedoniers of de Philippensen verbonden, met de
woorden Pneuma Pythonos of Pythona, waarvan de H. LUCAS gebruik maakt? Met
andere woorden. Waarvoor hebben de Philippensen den Geest Python of den Geest
van Python werklyk gehouden? en waarvandaan heeft deeze Geest zynen Naam
ontvangen? 2. - Behelst dit begrip, dit denkbeeld, waarheid in zich? Met andere
woorden. Is 'er waarlyk en in de daad een Geest Python of een Geest van Python
in de Natuur aanweezig, en in de Dienstmaagd werkzaam of werkende geweest.
3. - Hebben PAULUS en LUCAS juist hetzelfde denkbeeld verbonden met de
uitdrukkingen, Geest Python of Geest van Python, als de Philippensen daar aan
gehegt hebben? En hebben beide, PAULUS en LUCAS, gelyk de Macedmiers, deezen
Geest voor een Weezen, 't welk in de Natuur werkelyk een bestaan heeft, te boek
gesteld, en zo neen. 4. - Waar voor hebben dan PAULUS en LUCAS den Geest Python
of van Python werkelyk gehouden? en waar voor moeten wy hem te boek stellen,
wanneer wy de waarheid en den zin van PAULUS en LUCAS treffen en uitdrukken
willen?’
Wegens de ontvouwing van dit alles, waarin de Eerw. RüTZ zyne bekende
beleezenheid betoont, moeten wy den Leezer tot het Manuscript verzenden. Alleen
tekenen wy 'er uit op, hoe, volgens het beredeneerde van zyn Eerw., LUCAS aan het
bestaan van den Geest van Python geen geloof geslaagen heeft. - ‘Laat die woorden
en uitdrukkingen, die hy geboekt heeft, zoo paradox, zoo zeldzaam, zoo sterk klinken,
als zy maar willen, dat doet niets tot de zaak! Want hy boekt als Historiker 't geen
hy zelfs werkelyk gehoord heeft. Een Geschiedschryver, die den naam van een
getrouw Historiker verdienen wil, moet de Gebeurtenissen, die hy verhaalt, zo veel
mogelyk, met haare oorspronglyke kleuren schilderen, en de woorden, die hy by
die gelegenheid gehoord heeft, zoo boeken als hy ze gehoord heeft, zonder over
de Gebeurtenis en de Woorden te philosopheeren, en de gewoone Volkstaal met
die
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der zuiver wysgeerige en geschiedkundig waare taal te verwisselen. Het laatste kan
en durft, of liefst, behoeft een getrouw en eerlyk Geschiedschryver als
Geschiedschryver niet te doen; maar moet dit overlaaten aan den verstandigen en
oordeelkundigen Leezer, die kan, mag en moet, wanneer hy het verhaal leest om
het te verklaaren, den Volksdialect, zo dra hy bewyzen kan dat dezelve tegen de
reden en het gezond verlicht Menschen-verstand, of tegen de geopenbaarde
Waarheden, aandruischt, met de Dialect der Waarheid verwisselen, indien hy 'er
toe in staat is.’
Overeenkomstig hier mede antwoord hy op de vierde boven opgegeeven vraag;
dat de Geest van Python, een louter Volksdialect is, dat men de woorden van PAULUS
en LUCAS voor gewoone Volkstaal te houden hebbe. En dat hy dit antwoord
geevende, ‘de waarheid, nog zeer zagt, teder en flauw uitdrukt; dewyl CALVYN met
ronde en duidelyke woorden schryft. LUCAS verhaalt hier ter plaatze eene
Volksdwaaling.’
Merkt men aan dat PAULUS, zeggende. Ik gebied u, in den naam van JESUS
CHRISTUS, dat hy van haar uitgaat, raare en singuliere taal spreekt. Dan antwoord
zyn Eerw. al vraagende, ‘welke spreekmanieren de Apostel zou hebben moeten
gebruiken. 1) In eene Stad, wier Inwoonderen het aloude Bygeloof aan en omtrent
Python met de moedermelk hadden ingezoogen, en voor welgegrond, gewichtig en
voordeelig hielden, en 2) ten overstaan van Heidensche Menschen, welke hy in den
Christelyken Godsdienst onderwyzen wilde, en met dewelke hy zich niet, dan tot
nadeel van zyn groot oogmerk, in een zo nut- als noodloos dispuut over eene stelling,
die de Religie van JESUS niet onmiddelyk raakte, konde of wilde inlaaten? En in zulk
een dispuut zou de heilige en wyze Euangelie-Dienaar oogenbliklyk geraakt zyn,
zo dra hy of den gewoonen Joodschen Dialect gebezigd, of de zuivere taal der
Wysgeerige Waarheid gesprooken hadt.’
Eindelyk toont hy, op welk eene wyze, zyns agtens, deeze Dienstmaagd den
Apostel en diens Medegenooten Knegten des Allerhoogsten kan genoemd hebben,
zonder dat men daarin iets boven-natuurlyks stelle. - Dan men leeze het kleine
Stukje zelfs. 't Welk een gepast Toevoegzel is tot TIMMERMAN's Verhandeling over
de Doemonische Menschen, en de Fragmenten van den Eerw. RüTZ over dit
onderwerp, die, zo wy hoopen, het door
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den Schryver gevreesde gevaar niet zullen loopen van op den Pakzolder des
Boekverkoopers door de Rotten verteerd, of door den Kruidenier tot Peperhuisjes
verbruikt te worden.

Myn Tydwinst, door Jan Hendrik van Dongen. Derde en laatste
Deel. Te Amst. by Wessing en van der Hey, 1791. Behalven de
Voorreden, 247 bl. in octavo.
(*)

Toen wy de twee Eerste Deeltjes van deeze Tydwinst aankondigden , hebben wy
ons moeten te vrede houden, met, ten aanziene van den overleden Schryver, te
melden, dat hy bleek een agtenswaardig, doch ongelukkig, Jongeling geweest te
zyn. Thans stelt ons de Hooggeleerde Y. VAN HAMELSVELD, de Verzamelaar en
Uitgeever van de nog overgebleevene Schriften diens vroegtydig gestorvenen, in
staat om 'er iets meer van te zeggen. JAN HENDRIK VAN DONGEN hadt tot Vader JACOB
VAN DONGEN, in leven Thesaurier der Stad Dordrecht, en werd den 2 Sept. MDCCLVI
gebooren; zyne Moeder verloor hy in zyne tedere Kindschheid. Eene harde
behandeling zyns Vaders maakte hem uithuizig, bragt hem in verkeerd Gezelschap,
en deed hem, in 't einde, het besluit neemen om Dordrecht en het Vaderlyk Huis,
in Juny MDCCLXXXVII, geheel te verlaaten. Omtrent twee Jaaren leefde hy in die
verwydering, tot hy derwaards wederkeerde, in de streelende hoope, dat eene
opregte bevrediging en minzaame vergelyking, zyne rampen zou eindigen, en hem
de vreugde des levens schenken. - Doch weinig dagen naa zyne wederkomst, werd
hy door eene zwaare ziekte aangetast, en op den oever des doods gebragt; het
geweld deezer ziekte scheen egter geweeken, en de verloorene kragten byna
herwonnen te zyn, zo dat de hoop eener spoedige herstelling zich blymoedig
opdeedt, wanneer deeze hoop geheel onverwagt, door een herhaalden aanval van
zwaare Koortzen, den laatsten leevensdag, vergezeld met onafgebrookene stuipen,
week, en door zyn overlyden op den 12 Juny MDCCLXXXIX, in den Ouderdom van
twee-en-twintig Jaaren en ruim negen Maanden, geheel werd afge-

(*)

N. Algem. Vaderl. Letteröef. Vde D. 1ste St. bl. 348.
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sneeden. - Alleraandoenlykst zyn de gedeelten uit een Brief by zyn weggaan ten
Vaderlyken Huize gelaaten, door den Heer HAMELSVELD opgegeeven, om dat strenge
Vaders daar uit kunnen leeren, welke de gevolgen zyn van eene meer Despotieke
dan Vaderlyke Opvoeding. - Gelyk zo veele Jongelingen van onzen bedorven tyd,
waaraan, behalven de verkeerd ingerigte Opvoeding, ook niet zelden de wyze van
Godsdienst-voordragt zo veel schuld heeft, was de jeugdige VAN DONGEN besmet
met de rampzalige losheden van een valschlyk zo genaamde Vrydenkery - doch
hiervan kwam hy te rugge door de gesprekken met zynen Boezemvriend VAN
HAMELSVELD.
De Stukjes, in dit Deeltje voorkomende, zyn van denzelfden aart, en op denzelfden
aanpryzenswaardigen voet behandeld als wy omtrent die in de twee voorgaande
Deeltjes, ter aangeduide plaatze, vermeld hebben. De Geschiedenis van den
Misdaadiger uit Eerloosheid, door den Heer VAN HAMELSVELD 'er in gevoegd, en uit
de Thalia van SCHILLER overgenomen, om dit Deeltje eene gelykvormigheid met de
voorgaande te doen hebben, is van denzelfden Stempel: de invulligen van dien
Heer, in een en ander Stukje, op dat de Leezer geen enkele Brokstukken zou hebben,
zyn op den leest van VAN DONGEN geschoeid. Dan hoe veel is 'er in, 't welk wy in
een ander Werk van dien Hoogleeraar leezen?
Hoe treffend, om iets uit deeze Tydwinst op te geeven, is het Slot des eersten
Vertoogs, de Schepping getyteld: ‘Is het geen wy over de Schepping gezegd hebben,
gegrond, is het oogmerk der Godheid, waar toe, het beweegmiddel waarom Hy alles
schiep, de Gelukzaligheid zyner schepselen, ondergeschikt aan de eer van zyne
Heerlykheid. - Kent dan, gy, die rusteloos werkt, om het heil van uwe medemenschen
te stooren, gy bloeddorstigen, die den naam van Held en Groot, ten koste van
rampen en elende van millioenen van uwe medemenschen koopt, gy Vorsten, die,
door heerschzugt en ydelen waan misleid, om een niet, om eene beuzeling,
verwoestende oorlogen aanvangt; en Weduwen en Weezen, door het vermoorden
der ongelukkige slachtoffers van uwe heerschzugt, rampzalig maakt, wier geschrei
deswegens tot God in den Hemel om wraak roept. - Gy onregtvaardigen! gy
onderdrukkers! kent en beschouwt, hoe
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gy u verzet tegen de goede, de liefderyke, oogmerken, van den Vader van allen!
Hy schept, gy vernielt! Hy maakt leevend, gy moordt! Hy spreidt alömme de rykste
en weldaadigste zegeningen, gy verwoesting, elende en jammeren! Hy maakt zyne
schepzelen gelukkig, die zyne Heerlykheid vry en bly vermelden; gy maakt hen, die
uwe hoogheid en onregtvaardigheden in den weg staan, rampzalig, en hen, die uwe
heerlykheid vleijend en kruipend hulde doen, tot vuige slaaven, - overweegt dit en
beeft! - Zeker, de Schepper zal u eens over de misdaad van zyne gekwetste Majesteit
te regtstellen, u als verstoorers van de rust en het welzyn in zyn ryk geducht straffen,
wanneer hy het geroep der ellendigen verhooren, en zyne aanbidders volmaaken
zal.’
Wy voegen 'er by, het einde van de Verhandeling over den wederzydschen Invloed
van Godsdienst, Regeering en Zeden der Volken, op elkanderen, om ten staal te
dienen, hoe VAN DONGEN, eertyds in de strikken van vrygeestery verward, in laateren
tyde over den Godsdienst van JESUS dagt. ‘Wanneer het Menschdom, door waan
en onkunde verblind, zich God voorstelt, als eenen Despoot, eenen willekeurigen
Opperheer, die aan zyne willekeurige bevelen eene blinde onderwerping vordert,
wanneer het dus den Godsdienst misvormt, en op dit zo hoog en gedugt Weezen
niet durft vertrouwen; maar daar voor alleen vreest en schrikt, dan verliest de mensch,
noodwendig, alle denkbeelden van zyne waarde, en van zyne verheevene
bestemming; dit Bygeloof, deeze valsche Godsdienst, boezemt den menschen
eenen laagen en slaafschen geest in, en drukt denzelven geheel ter aarde; hy is
nu een gemaklyke roof voor het bygeloof, de Priesterheerschzugt kan hem kneeden
naar haaren wil, en, wanneer de Staatzugt zich van de geestlykheid wil bedienen,
is zy in staat, om den mensch als een slaaf aan haare willekeur te onderwerpen. Maar ook een zodanig bedorven Godsdienst stelt den mensch geheel buiten staat,
om eenige waare en edele deugd te betragten. Hy schrikt en vreest voor God, en
merkt dien aan als een stuursch Weezen; welligt geeft hy de hoop op, van Hem te
bevredigen, of, al zyne hoop bepaalt zich tot bygeloovige plechtigheden, de
verzekeringen van zynen Priester, en den yver voor de rechtzinnigheid, en, deeze
hooploosheid viert hem den teugel, tot het involgen van zyne lusten; hy leeft geheel
naar zyne begeerten en goedvinden voort,
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zonder zich aan iets te bekreunen. Zinlykheid is zyn eenigste vermaak, weelde zyne
behoefte. Hy heeft geene waarde voor zich zelven en in zyne oogen, hoe zal dan
zyn medemensch by hem geägt weezen! Een slaafsche ziel heeft geene denkbeelden
van waare Vryheid, van Vaderlandsliefde, of van Edelmoedigheid.
Stellen wy daar tegen over, den waaren Godsdienst, dien JESUS gepredikt heeft,
maar die zo weinig bekend en geächt is onder de menschen. Deeze Godsdienst
stelt God voor in een beminnelyk licht, den Vader van alles in het aangezigt van
zynen Zoon, als verheerlykt in liefde, en de onuitputlyke Bron van Barmhartigheden.
Hy is verzoend met het Menschdom, door den dood van JESUS, en laat liefde, vrede,
heil en zaligheid, verkondigen. De voorschriften van deezen Godsdienst zyn geene
willekeurige bevelen; maar gegrond in de natuur van God, en van de redelyke
Schepzelen, zelve. Zy beveelen liefde, menschenmin, de beoefening van
vredelievenheid en recht. Zy gebieden ons, dat wy elkander zullen aanmerken, als
Kinderen van denzelfden Vader, en als elkanders Broederen; dat wy dus elkanders
heil zullen uitwerken, en de een den ander uitmuntender achten, dan zich zelven.
De Leerstukken van deezen Godsdienst doen den mensch zynen Hemelschen
oorsprong kennen, beuren hem uit het stof op, en, daar zy hem zyne bestemming
tot onverderflykheid en het leeven aanwyzen, verheffen zy hem omhoog, - tot voor
den troon van God. - Een Mensch, die de Leerstukken van den Godsdienst van den
gezegenden JESUS gelooft, en zyne Voorschriften betracht, is in de daad een werk,
het edelst werk, van God! - Eene Maatschappy van zulke menschen zou zaligheid,
zelfs op aarde, bezitten. Daar zou prangende Despotisme, en mishandelende
onderdrukking, onbekend zyn. Daar zou de waare vryheid en algemeene liefde
heerschen! daar zou men niet elkanderen verketteren en verdoemen, en dus een
gestadigen afkeer en tweedragt koesteren! daar zou priesterhaat en priesterbedrog
eeuwig buiten gesloten zyn! Men zou daar de waarheid en rechtzinnigheid niet met
Anathemas en vervloekingen, veel min met brandstapels en den wereldlyken arm;
maar met de daadlyke kracht der Godzaligheid, en door beoefening van alle
beminnelyke en edelaartige deugden, gepaard met het onwrikbaarst vertrouwen op
den Algoeden en Almachtigen, handhaaven.
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Gy, Kinderen der Stervelingen! zyt gy niet lang genoeg misleid en bedrogen, niet
lang genoeg de speelpop geweest der verblinding en heerschzugt? Opent eens
eindelyk de oogen voor het licht der waarheid! Luistert naar de Stem der Wysheid!
Ontsluit uwe harten voor den weldaadigen invloed van den Godsdienst! Gelooft het,
zy, die den Godsdienst gering achten, en hem als een juk aanmerken, welk zy van
hunne en uwe halzen willen afligten, zyn vyanden van uw geluk! Maar niet min, zyn
ze voor uw tydlyk en eeuwig heil gevaarlyk, die u eenen verkeerden en
onverstandigen yver inboezemen; zo dat gy waanen zoudt, Gode eenen dienst te
doen, als gy uwen medemensch vervolgdet, om zyne gewaande onregtzinnigheid!
- Weest gewaarschuwd! Door zulken worden voor u boeijen gesmeed, boeijen om
uw verstand, boeijen om uwe Godsdienstige, en tevens uwe Burgerlyke, Vryheid
te kluisteren! - Zy slypen dolken, welke gewet worden tegen uwe waarde, als
menschen, en tegen uwe waarde, als Christenen. - Zy bereiden vergif, het welk uw
leven, uw genoegen, zal doen sterven, en niet alleen den dood van uw tydlyk
welvaaren, maar zelfs het verderf van uwe ziel, veroorzaaken zal.’
Alles in dit Deeltje is ondertusschen niet op dien zo geheel ernstigen toon gestemd;
men vindt die zelfde verscheidenheid, als in de voorige, in agt genomen; dies de
Stukjes ten opschrift voerende, Advocaaten, het Huwelyk, en Leevenswyzen, hier
van ten blyk verstrekken. Ons bestek duldt geen meer voorbeelden.

Aanleiding tot eene onverstandige Opvoeding der Kinderen, door
C.G. Saltzmann. Volgens den tweeden Hoogd. Druk overgezet. Te
Amsterdam by Kuyper en van Vliet, 1791. Behalven het Voorwerk
239 bladz. in octavo.
Gemeenlyk dienen de Schriften over de Opvoeding der Kinderen, om hun, aan wien
dat gewigtige werk is aanbevoolen, raadgeevingen en bestierregels mede te deelen,
die hen opleiden, om het welzyn der Kinderen te bevorderen, en 't geen denzelven
nadeelig kan zyn, zo veel mogelyk is, af te wenden en tegen te gaan. In dien smaak
heeft ook de Heer SALTZMANN voorheen dit stuk behandeld; maar 't heeft hem goed
gedagt, zyne overdenkingen deswegens eens in een anderen vorm te gieten; en
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eene Aanleiding tot eene onverstandige Opvoeding der Kinderen te schryven; om
den Leezeren onder 't oog te brengen, wat hun te doen staat, indien zy hunne
Kinderen willen bederven, en ongelukkig maaken; 't geen veele Ouders, door hunne
wyze van opvoeding, als men dezelve in de gevolgen, die 'er natuurlyk uit voort
moeten vloeien, nagaat, schynen te bedoelen. - De Autheur heeft dit op eene
geestige wyze uitgevoerd: onder het voorschryven van middelen, waar door men
de Jeugd vroegtydig eene slegte Zielsgesteldheid kan eigen maaken; hun een
haatlyk slordig charakter doen verkrygen; en te wege brengen, dat ze, zo al niet in
den anders natuurlyken bloei hunnes leevens sterven, door hun geheele leeven,
een zwak en zieklyk Lichaamsgestel omdraagen. Hy bedient zig in dit Werk
doorgaans van eene schertzende schryfwyze, waar mede de maar al te gewoone
gebreken der Opvoedinge, oordeelkundig, ten scherpste gegispt worden: 't welk
mogelyk eenigen nuttigen invloed kan hebben, op zodanigen, die, terwyl ernstige
en bedaarde redeneeringen voor hun als verspild worden, nog vatbaar zyn voor het
min of meer grappige, waardoor hun gedrag als belachlyk ten toon gesteld wordt.
- De opmerkzaame SALTZMANN is gemeenlyk hierin zeer wel geslaagd, en zyne
boertende voordragt geeft meermaals aanleiding tot ernstige overdenking. Tot eene
proeve hiervan slaa men het oog op zyne twee aangepreezen middelen, om in
Kinderen een tegenzin in menschen van eene andere Religie te verwekken.’

1. Maak hen diets, dat God alle de zulken haat, welke van hun Geloof
niet zyn.
Vrouw ELIZABETH was den Lutherschen Godsdienst zeer toegedaan, wenschte
daarom, dat ook deze Godsdienstyver op haare Kinderen mogte overërven. Dit
oogmerk geloofde zy niet beter te kunnen bereiken, dan wanneer ze den lieven God
gestadig als een eigenzinnigen voorstelde, die onder alle menschen niemand konde
lyden dan de Lutherschen.
‘Dit was de rede, dat zy, haare Kinderen in den Godsdienst onderwyzende, het
niet goed vond, om hen, naar Jesus voorbeeld, God als een Vader aller menschen
be-
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kend te maaken; maar tragtte ze te overreeden, dat die slegts een Vader der
Lutherschen was, en gaf allen, die de Luthersche geloofsbelydenis niet aannamen,
aan den Duivel over, op dat die hen voor eeuwig pynigde.
In het begin bespeurde zy by haare Kinderen, tot haare groote droefheid, veele
hardigheid des harte. WILHELMINA, haare oudste Dochter, wierp haar eens tegen:
zy kende zo veele goede en braave menschen onder de Gereformeerden,
Remonstranten, Doopsgezinden, Roomschgezinden, Herrenhutters, ja zelfs onder
de Jooden, welke rondom haar woonden; hoe het dus mogelyk ware, dat alle die
regtschape menschen, welke, hoe verschillende ook in Godsdienstgevoelens,
nogthans deugdzaam leefden, van God verdoemd konden worden. Maar de Moeder
wist haar met verscheide Schriftuurplaatzen te bewyzen, dat het Luthersche geloof
alleen het waare was; dat alle menschen, zo ze slegts wilden, Luthersch konden
worden, en zy daarom geene reden hadden van te klaagen, dat God hen deswegens
verdoemde, wanneer zy van deze vryheid geen gebruik maakten. - Haar Zoon,
FRANS, was zelfs eens zo vermetel, haar in haar aangezigt te zeggen, hoe evenwel,
uit Matth. XXV, ware op te maaken, dat Jesus, ten dage des oordeels, niet zal
vraagen, of iemand Luthersch, Gereformeerd, Remonstrantsch, Doopsgezind,
Roomschgezind, Herrenhutsch, ja zelfs Joodsch, geweest zy, maar, of hy zynen
evenmensch liefde en barmhartigheid beweezen hebbe? Maar wegens deze
laatdunkendheid kreeg hy ook een heldere oorvyg, welke die werking deed, dat hy
haar, vervolgens, met dergelyke tegenwerpingen niet meer lastig viel.
Om hun Geweeten nog beter onder haar bedwang te houden, lag zy zig toe om
een Onderwyzer te krygen. In het begin wierd haar een zeer liefderyk, geschikt,
man voorgeslagen, welke reeds twee jaaren, in een zeker huis, de Kinderen op de
beste wyze opgekweekt, en ze in verscheide weetenschappen zeer verre gebragt
had. Zy was ook werklyk genegen, om dien haare Kinderen toe te betrouwen, als
zy, tot haar groot geluk, naar zy zig verbeeldde, vernam, wat het voor een slag van
een mensch was, - te weeten dat hy in de Gereformeerde Kerk ging. Zy dankte den
lieven God hartlyk, in haar avondgebed, dat Hy het groot ongeluk geweerd hadde,
het welk boven de hoofden haarer arme Kinderen had gehangen. - Den volgenden
dag stelde zy den Heer MARCOL-
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PHUS tot Opkweeker en Leermeester haarer Kinderen aan. In zyne zeden is die wel

wat onbeschaafd, in zyne houding lomp, en veel verstand bezit hy mede niet, - maar
wat is 'er aan verbeurd; hy is evenwel regtzinnig Luthersch, en haar Geweeten is
tog, nopens het welzyn van de zielen haarer Kinderen, gerust gesteld. Eenige
Nieuwlingen hebben haar wel willen bepraaten, dat het heil der ziele bestond in een
goed verstand en de opregtheid des harte; maar zy heeft zig, door dergelyke
spitsvondigheden, van den regten weg niet laaten brengen, dat het welzyn der ziele
eigenlyk bestaat in het Luthersche geloof.
Zy ondervindt de groote vreugde, uit haar geloof ontstaande, dat haare poogingen
gezegend zyn. Haare Kinderen haaten alles, wat niet egt Luthersch is; en, toen de
Gereformeerden, in het voorgaande jaar, by de Magistraat de vryheid tragtten te
bewerken, om in eene Luthersche Kerk het Avondmaal te mogen houden, zo was
haar Zoon die geen, welke zulks inzonderheid belettede. Daar voor zegende zy
hem ook op haar doodbed, ziende het gelukkig oogenblik te gemoet, dat zy alle
haar niet Luthersche Buuren zien zal, in den poel, die brandt van vuur en sulfer.

2. Gaa uwen Kinderen, in dit opzigt, met een goed voorbeeld voor.
‘Heer VAN GOEDBERG kwam te sterven, en liet veel geld, maar geene Kinderen, na.
Op dat dit geld nu wel mogt gebruikt worden, zo had hy allerleie schikkingen gemaakt.
Onder anderen had hy belast, dat de jaarlyksche intresten van 60000 guldens
besteed zouden worden, tot ondersteuning van zulke persoonen, die buiten hun
toedoen arm waren geworden: maar beging daar by de fout, dat hy niet bepaalde,
welke Christenen van onderscheiden Gezindten, eigenlyk, dien onderstand mogten
trekken. Een geluk was het, dat de verdeeling dezer weldaaden den Heer
KRABBELKOP wierd toebetrouwd, welke zeer waakzaam was, dat niemand, dan egte
Gereformeerden, eenigen onderstand zoude trekken. Menigmaal kwamen by hem
Vrouwen, die hunne Mannen verlooren, en van hen niets dan Kinderen geërfd
hadden, Voogden van vaderen moederlooze Weezen, of Huisvaders, welke door
on-
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gevallen uit hun Goed geraakt waren; maar wierden, om dat ze niet van den
Gereformeerden Godsdienst waren, afgeweezen, onder het voorwendzel, dat 'er
thans geen geld voorhanden was. Verzogt daarentegen een ondeugend
vrouwmensch, of een agteloos huishouder, die zyne goederen had doorgebragt,
om onderstand, dan kreegen zy dezen zonder eenige weigering, zo ze maar
Gereformeerden waren.
Dit nu geschiedde altoos in het byzyn zyner Kinderen, welken hy ook, gemeenlyk,
de reden plagt te zeggen, waarom men niemand dan Gereformeerden lief moest
hebben. - Dit fraai voorbeeld had de gewenschte gevolgen. De Kinders beoordeelden
des menschen Waarde niet naar zyne naarstigheid, zyn verstand, en zyne
regtschapenheid, maar - naar zyne verkleefdheid aan den Gereformeerden
Godsdienst.
LOVISJE, zyne oudste Dochter, had een Vryer, welke by allen bekend was, als de
gezondste, fraaiste, verstandigste, werkzaamste, opregtste Man. Zy beminde hem,
zo dra als zy hem zag; haar hart wenschte geen anderen Echtgenoot, dan den Heer
BRAAF. Maar, om dat hy Luthersch was, en niet konde besluiten van Godsdienst te
veranderen, zo bezat zy moeds genoeg, om hem haare hand te weigeren, en die
te geeven aan een uitgemergelden Gereformeerden Wellustigen, welke haar, in de
eerste weeken naa het trouwen, eene ziekte aanzettede, die haar het Leeven kostte.
Zy stierf, in de hoope, dat God in den Hemel het haar zou vergelden, dat ze een
slegten Gereformeerden den voorrang had gegeeven boven een braaven
Lutherschen.’

Nieuw Heelkundig Woordenboek, bevattende de nieuwste
Ontdekkingen, die in de laatste jaaren in de Heelkunde gedaan
zyn, door J.G. Bernstein, Heelmeester in Saxen. Uit het
Hoogduitsch vertaald, door J. Daams, Heelmeester te Haarlem, en
Lid van het Heelk. Genootschap te Amsterdam. II Deelen. Te
Haarlem by C. Plaat, 1791. Buiten de Registers, 705 bl. in gr. 8vo.
Het eerste Deel van de letters A tot G, en het tweede van H tot Q loopende, bevat,
in eene Alphabetische
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orde al het geen, dat 'er hoofdzaaklyk in de Heelkunde te weeten, en te verrichten
noodig is.
De Latynsche Konstwoorden worden door eene Fransche, Hoog- en
Nederduitsche, Vertaaling gevolgd, en het onderwerp naar de nieuwste en beste
ontdekkingen verklaard en beschreeven; doorgaans met aanwyzing der voornaamste
Heelkundige Schryvers, uit welke het artikel overgenomen of wel breedvoerig
verhandeld is, en by wien de beste Aftekeningen der Werktuigen, enz. te vinden
zyn.
De Hoogduitsche Autheur had hier toe voornaamelyk zulken gebezigd, die in
zyne Landtaal geschreeven of overgezet waren; dan, de Vertaaler heeft, met het
zelfde recht, tot nut zyner Taalgenooten, de aanhaalingen, uit die in onze
Moedertaale gevonden worden, aangeweezen.
Dat dit Werk inzonderheid voor eerst beginnenden in de Heelkunde, en voor hun,
die eene aanwyzing behoeven, waar zy eene uitvoeriger behandeling der zaaken
vinden kunnen, opgesteld is, laat zig ligtelyk begrypen, en aan dit oogmerk
beantwoord het Werk zeer wel; ook is de Vertaaling vloeijende, en met de verëischte
naauwkeurigheid geschied.
Met veel genoegen, hebben wy, by het doorbladeren, op het woord Hernia (Breuk,)
alles wat tot de kennis en behandeling dier maar al te dikwyls voorkomende, en niet
minder menigwerf kwalyk behandeld wordende, ongemakken behoort, zeer juist en
duidelyk beschreeven gevonden; zo ook op het woord Luxatio (Ontwrigting). Waarom
wy geen oogenblik in twyfel staan, om het den aankweekelingen in de Heelkunde,
als een zeer nuttig Handboek, ten sterksten aan te pryzen.

De Levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling
vergeleeken, door Plutarchus. Uit het oorsprongelyk Grieksch
geheel op nieuw vertaald, en met zeer veele Aantekeningen
opgehelderd. Tweede Deel. Met Plaaten. Te Amsterdam by J. Allart,
1791. In gr. 8vo. 446 bl.
Niet te vreede zyn de onbekende Vertaalers deezes Werks, over het gros der
Nederlandsche Leezeren, en het gros der Nederlandsche Dagboek Schryvers; doch
zy
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erkennen in eenen adem, dat de eerstgemelden eigenlyk hunne Leezers, en de
laatstgenoemden hunne Beöordeelaars, niet kunnen zyn. - In hoe verre de
bygevoegde Aanmerking, ‘dat elk Journal zeker eenen of meer waaren Geleerden
en Taalkundigen aan de hand behoorde te hebben, die grondige Recensien van
soortgelyke Stukken geeven kon,’ op ons passe, laaten wy aan 't oordeel onzer
Leezeren, die de moeite neemen, om onze Aankondiging des Eersten Deels op te
(*)
zoeken en te herleezen . En bevoegd of onbevoegd gekeurd, zullen wy op die
wyze, als wy best en pligtmaatig agten, voortgaan om het onze van dit Tweede Deel
te zeggen, zender de pen in den honig der vleijerye, of de gal der berispinge, te
doopen.
Het tegenwoordig Deel, 't geen wy met genoegen ontvingen, daar het lange
tydsverloop ons deedt vermoeden; of dit Werk, door gebrek aan aftrek, wel zou
worden voortgezet, bevat het Leven van SOLON, en, naast dien beroemden
Wetgeever, is het Leeven van VALERIUS POPLICOLA geplaatst, met eene daarop
volgende Vergelyking, tusschen die twee groote Mannen; het Leeven van
THEMISTOCLES wordt door dat van CAMILLUS gevolgd; en, daar de Vergelyking door
PLUTARCHUS zelve, tusschen deezen Griek en Romein, verlooren geraakt is, stellen
de Nederduitsche Vertaalers hunne Leezers eenigermaate schadeloos, door de
Vergelyking van den Franschen Vertaaler over te neemen.
Veelvuldig zyn de Aantekeningen, door de Nederduitsche Vertaalers gemaakt,
of uit de Fransche Vertaaling overgenomen, tot opheldering aan den voet des blads
gevoegd; ze alle even noodig en belangryk te keuren, zou meer zyn, dan de aart
van zodanige Aantekeningen toelaat. Over 't geheel draagen zy doorslaande blyken
van beleezenheid, en kunnen ter handleiding dienen, om PLUTARCHUS beter te
verstaan, of op de stukken, daar aangestipt, bepaalder te denken, en de
aangeweezene Schryvers te raadpleegen, of zich tot anderen te vervoegen, die
over deeze onderwerpen geschreeven hebben.
By voorbeeld, over de Wetten van SOLON spreekende, schryft PLUTARCHUS: ‘Onder
de verdere Wetten van

(*)

Zie N. Alg. Vad. Lett, V.D. bl. 288.
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SOLON,

is die inzonderheid zeldzaam en strydig met de gewoone begrippen, welke
den geenen voor eerloos verklaart, die, in tyden van burgerlyke tweedracht, geene
(*)
party kiest . Het oogmerk van deeze Wet is waarschynlyk, om te maaken, dat
niemand zonder aandoening of gevoeligheid zy, omtrent het gemeen belang; noch
denke, dat het voldoe, indien hy slechts, zyne byzondere zaaken in veiligheid gesteld
hebbende, wel op zyn schik toone te zyn, zonder zich over de rampen, of het gevaar,
des Vaderlands veel te bekommeren. SOLON wilde daarom, dat elk zich van stonden
(†)
aan voegen moest by hun, die de beste en rechtvaardigste zaak voor hadden , ten
einde de gevaaren met hun te deelen, of ook hun behulpzaam te zyn, liever dan in
veiligheid af te wachten, welke party boven dryven zoude.’
Dit, met de onderstaande Aanmerkingen, geleezen hebbende, voelden wy ons
opgewekt, om na te slaan wat de Heer H. VAN ALPHEN, in zyn Antwoord op het
(‡)
voorstel van TEYLER's Godgeleerd Genootschap , om de voortreflykheid der
Burgerlyke Wetgeeving van MOSES, boven

(*)

(†)

(‡)

Meermaalen maakte PLUT. van deeze Wet gewag. Z. II D. bl. 550 c. 813. F. 965. D. Verg. Cic.
ad Att. X.B. 1 br. Gell. II B. 12. H. Meurs Them. Att. 12. Petit ad legem Att. p. 670. Wytenb.
ad Plut. de Ser. N.V. p. 26. Het oordeel over deeze vreemd luidende Wet hangt grootendeels
af van eene duidelyke en naauwkeurige bepaaling, van het Geval en de Omstandigheden;
welke men misschien hadt daar gesteld gezien, indien zeker geweezen Hoogleeraar zyne
voorgenomene openbaare Redenvoering, over deeze Wet van SOLON, hadt gehouden en
uitgegeeven.
Dit is altyd niet blykbaar. Dikwyls is, ook in Burgerlyke Twisten, het spreekwoord waarachtig,
dat, daar twee kyven, beide schuld hebben; en zou dan de Wyze, dagelyks het onrecht en
geweldig woelen van wederzyde gadeslaande: zou hy, ziende met hoe weinig kieschheid
men evenveel welke Middelen, om Party te styven, by de hand neemt: de menschlyke
Dwaasheid en Bedorvenheid niet in stilte mogen betreuren, en dat bejaagen van eigen
voordeel, waarby het Vaderland zelf vergeeten wordt, zonder 'er deel aan te neemen, mogen
versoeijen?
Zie de Verhandelingen van dat Genootschap, IX D. bl. 96.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

239

die van LYCURGUS en SOLON te betoogen, des gezegd hadt, en schiepen daar
meerder lichts: immers deeze Heer laat zich dus hooren: ‘SOLON'S Wet, dat, in
Volksbeweegingen, elk verpligt was party te kiezen, en dat hy, die zyne veiligheid
in de onpartydigheid zogt, insaam was, is zeer door PLUTARCHUS afgekeurd, maar
(*)
door anderen gepreezen . - Zonder my, egter, in 't breede over deeze Wet uit te
laaten, dunkt my, dat dezelve een gevolg is van eene volstrekte Volksregeering.
Waar toch elk op de algemeene Vergaderingen stemmen moet, over de zaaken
aldaar voorgedraagen, kan niemand zich onttrekken, zyne gedagten te zeggen over
heerschende onlusten, of oproerige beweegingen, zonder zich aan zyne verplichting
als Burger te onttrekken. Uit dit oogpunt beschouwd, strookt deeze Wet met den
(†)
Atheenschen Regeeringsvorm, maar past niet op anderen ’.
PLUTARCHUS van de Verdeeling der Burgeren in vier Rangen, die allen deel hadden
aan het beleid der gemeene zaaken, door het bywoonen der Volksvergaderingen,
en de zitting in de Rechtbanken, gesprooken hebbende, voegt 'er by. De Verordening,
by welke SOLON aan alle zyne Medeburgers, zo veel mogelyk, aandeel gaf in de
beheering van het algemeen belang, draagt hy zelf, en van zich zelven spreekende,
in deezer voege voor:

(*)

(†)

Zie over dezelve BODIN, de re publica Lib. IV. p.m. 760. MEURS Them. Att, Lib. I. c. 12. PETIT
Comment. in L.L. Att. L. VIII. Tit. 4. Waar men ook zien zal, dat de Oude Schryvers verschillen
in de bepaaling van de straf op deeze misdaad. Verg. ook TAYLOR Lect. Lys. c. XI. p. 718.
719.
Men kan hier nog byvoegen, dat, volgens GELLIUS, N.A.L. II. c. 12. deeze Wet eigenlyk plaats
hadt, si ob discordiam, dissensionemque, seditio, atque discessio populi, NB. in duas partes
fieret, & ob eam causam, irritatis animis, utrimque arma capientur pugnabiturque. Ik kan egter
niet nalaaten, hier by te voegen eene aanmerking van een Fransch Schryver. Hy zegt: Cette
loi me paroît dictée par les vucs d'une profonde politique; elle semble, augmentes la confusion;
en la rendant universelle; c'est de laiotalité de cette confusion, que doit naitre l'ordre. Elle fait
encore mieux, elle crée une autorité nouvelle, lorsque la premiere deveint impuissante. Des
corps politiq. Lib. VII. Ch. 7. En zeker, zo dra in een Volksregeering elk party kiest, blykt het
ras aan welke zyde het overwigt der meerderheid is. Dan, of SOLON zo verre gedagt heeft,
zoude ik niet durven bepaalen,
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‘'k Heb zo veel macht aan 't Volk gegeeven,
Als naar myn oordeel juist genoeg was en voldeedt.
's Volks aanzien is gelyk gebleeven:
Ik wilde 't niet vergroot; noch dat het hinder leedt.
Ook zy, wier Rykdom en Vermoogen
Uitblonken, hebben geen verned'ring ondergaan.
Aan beiden heb ik aangetoogen
Een schild, om elk zyn recht kloekhartig voor te staan,
Niet om elkander t'overheeren!
Daar droeg ik als 't betaamt, rechtschaapen zorge voor.

Ten opzigte van deezen Volksinvloed, maakt de Heer VAN ALPHEN deeze gepaste
Aanmerkingen. ‘Dit regt van stemmen in de Volksvergaderingen was, schoon het
in 't begin van weinig aanbelang scheen, egter by vervolg van het grootste gewigt.
Daar tog elk zich mogt beroepen van het vonnis der Regeering en der Regteren op
het Volk, werden de gewigtigste zaaken voor het Volk verhandeld. De oorzaak van
deeze inrichting was, op dat aan den eenen kant de aanzienlyksten en ryksten tot
de Ampten zouden bevorderd worden; zonder daarom de geringen aan de
verdrukking van die bloot te stellen, of dezelve geheel en al buiten het bestier te
sluiten. Het is daarom, dat ARISTOTELES schreef, dat SOLON, om aan alle de Burgers
eene evenredige en billyke vryheid te bezorgen, de Democratie, met de Aristocratie
(*)
en Oligarchie vermengd hadt.
SOLON'S Regeeringsvorm was, derhalven, in den grond Democratisch, zelfs was
(†)
het, volgens PLUTARCHUS, eene halsmisdaad, naar de Alleenheersching te staan ’.

(*)
(†)

Politic. Lib. II. c. 12. Zie ook MARSHAM Canon Chron. Sec. XVIII. p. 649. POTTER Archoeol.
Gr. Lib. I. c. IV.
Vergelyk PETIT. Lib. III. t. 2. p. 229. Om dit stuk egter wel te begrypen, moet men weeten, wat
de Oude Staatkundige Schryvers al onder Democratie verstonden: zonder dit tog kan men,
wanneer men louter het woord Democratie hoort, zich geen juist denkbeeld maaken van
deezen vorm van Regeering. ARISTOTELES noemt vyf soorten op Lib. IV. c. 4, uit welke allen
iets in dien van SOLON is overgebragt, het welk de rede is, dat SOLON'S Regeeringsvorm by
ISOCRATES eene Democratie, by PLATO eene Aristocratie, en by ARISTOTELES eene Republiek
genaamd wordt. De vyf soorten van Democratie, by ARISTOTELES zyn, 1) waarin alle Burgers
volstrekt in alles gelyk zyn, 2) waarin eenig onderscheid plaats heest, uit hoofde van
bezittingen, en daar uit voortspruitend regt tot de Regeering, 3) waarin alle Burgers regt
hebben tot het algemeen Bestier; doch verantwoordelyk, en waarin de Wetten dus het hoogste
gezag voeren, 4) waar alle Burgers dadelyk deel aan de Regeering hebben, insgelyks onder
het Oppergezag der Wetten, 5) waar het Volk boven de Wetten is. - Men zie hier over ook
YOUNG, in zyn onlangs uitgekomen Werk, the History of Athens, B.I. ch. V. Not. 34.
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Gelyk in deeze gevallen, zouden de Vertaalers, in eene menigte gevallen, uit deeze
keurlyke Verhandeling des Heeren VAN ALPHEN, niet weinig, ter betere en vollediger
ophelderinge, hebben kunnen ontleenen. Het heeft ons vreemd gedaan, dat dezelve
nergens, noch ook het Autwoord eens ongenoemden Schryvers, in dat zelfde Deel
voorkomende, aangetoogen gevonden te hebben.
‘Elk Regent, dien het om waare en gezonde Staatkunde te doen is, behoorde
zeker,’ gelyk de Voorredenaar aanmerkt, ‘een Werk als dit, (mits richtig uitgevoerd)
niet te kunnen en te willen missen.’ Wy wenschen, dat veelen het zich aanschaffen,
en zich niet vergenoegen met de Fransche Vertaaling van den Heer DACIER: en, dat
de beuzelagtige tegenwerping, dat de Vertaalers onbekend zyn, geen beletzel aan
het vertier toebrenge van een Werk, 't geen zo zeer de Leezinge verdient, en waaraan
de Nederduitsche Vertaalers zo veel moeite besteed hebben.

Tafereel van Italie, door J.W. van Archenholtz, Oud Kapitein in
dienst van zyne Majesteit, den Koning van Pruissen. Uit het
Hoogduitsch vertaald. Te Rotterdam by D. Vis, 1791. In gr. 8vo.
270 bladz.
Zo gunstig, de zedert weinige jaaren beroemde ARCHENHOLTZ, over de Engelsche
Natie gedacht en geschreven heeft, zo ongunstig is zyne beschryving van de
Italiaanen, in het Tasereel dat hy van hun Land heeft opgehangen. De redenen, die
hy daar van geeft, zyn JAGEMANN en anderen zo onvoldoende voorgekomen, dat
zy hem, na alle zyne verdeedigingen, nog voor partydig te boek stellen. In het korte
Voorbericht, voor deeze Vertaaling geplaatst, zegt hy ten deezen opzichte: ‘Men
kan
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zich niet weêrhouden, deeze schoone Landstreeken streng te beöordeelen, wanneer
men bedenkt wat ze geweest zyn, en wat ze konden zyn. Eene algemeene
lusteloosheid heeft 'er de plaats vervangen van eene nyvere werkzaamheid; de
wulpsheid heerscht 'er in plaatze van die wakkerheid, welke zoo veele heldhaftige
bedryven voortbragt. Men ziet 'er eene gewillige slaverny, in stede van die opgetogen
zucht voor de Vryheid, welke eeuwen lang de harten ontvlamde der bewooneren
van dit Land, door de natuur en het lot even zeer begunstigd. De voet betreed 'er
op ieder stap eenen Classischen grond, welke gestadig den Reiziger herinnert, dat
hy zich bevind in het Vaderland van eenen VIRGILIUS, van eenen HORATIUS, van
eenen CICERO, en van de SCIPIO'S; dat CAESAR, de grootste der Stervelingen, 'er het
leven ontving; dat, naar een Barbaarsch tydvak van duizend jaaren, de schoone
kunsten 'er uit hunnen asch herbooren wierden, en dat men, in de Jaarboeken van
het Nieuwe Italie, de altoos vermaarde naamen leest van eenen RAPHAëL, van eenen
BUONAROTTI, van eenen ARIOSTA, en van eenen COLUMBUS.’ - Aanmerkelyk is het,
dat des Schryvers Tafereel van Engeland, voor eenige jaaren, en dat van Italien
o

mede, A . 1791, in het Engelsch vertaald zynde, by laatstgemelde Natie geene
goedkeuring heeft kunnen verwerven; willende de beste haarer oordeelkundigen,
dat de Engelsche Natie al te zeer in het eerste gepreezen, en de Italiaansche te
veel in het laatste veracht waren. Berispende men in ARCHENHOLTZ boven dien, dat
hy, in zyn Tafereel van Italien, geheel geene Schilderyen van Gewesten en
Landschappen mededeelt, van welken de Natuur in Italien toch zo veele bekoorlyke
en verrukkende weet aan te wyzen. Hoe het zy, zonder SMOLLET of SHARP te
raadpleegen; zonder VOLKMAN tot getuige te neemen, die meest LA LANDE en andere
berichten volgde, doch zelf niet reisde; zonder BARETTI te laaten oordeelen, welke,
als geboren Italiaan, met zyne Natie vooringenomen konde zyn, schoon hy die in
andere gevallen hekelde; zo gelooven wy met den Heer ***, in zyne Voorrede voor
de Nederduitsche Vertaaling van VOLKMANN'S Reisboek door Italien, als mede met
(*)
Dr. JANSEN, wiens brieven wy onlangs beöordeelden ; dat in Italien nog heden zeer
veel te leeren is:

(*)

Zie hier voor, bladz. 94.
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waar toe een geheele lyst van Geleerden in dat Land, en aanmerkelyke Instituten
van geleerdheid, ten getuige zouden kunnen strekken.
Mogelyk heeft de Heer ARCHENHOLTZ minder schuld aan deeze in 't oog lopende
partydigheid, dan het Contrast dat hy in de Zeden- en Denkwyze deezer twee zo
zeer verschillende Natien heeft aangetroffen. Een Duitscher, zyn Land verlaatende,
moet noodzaaklyk, in Italien, zo veel in Burgerlyke en Godsdienstige Vryheid
verliezen, als hy, in Engeland, ten opzichte van beiden, kan winnen: en uit dit oogpunt
beschouwd, kan men hem op zyn woord gelooven, dat hy de zaaken niet anders
heeft beschreeven, dan hy die beschouwde; namelyk, in Engeland te gunstig, en
in Italien te ongunstig, nadien de toestand der Duitsche Natie regt tusschen beiden
ligt.
Twaalf Hoofdstukken bevatten alles, wat de Schryver in dit Tafereel van Italien
zegt. Na eenige algemeene aanmerkingen, over dat Land en deszelfs bewooners,
medegedeeld te hebben, bepaalt hy zich in 't byzonder tot Venetien, Padua, Milaan,
Parma, Plasentia, Ferrare, Bologne, Ancona, Loretto, Florence, Pisa, Sienna, Livorno,
Genua, Lucca, Oud en Nieuw Rome en Napels. Zyne berichten van Rome beloopen
alleen 171 bladz., zo dat die van de overige plaatzen zeer kort zyn; doch de
onderhoudende styl munt in allen uit; wordende alles door verscheidene verhaalen
en byzonderheden verlevendigd. Wy zullen 'er eenige bewyzen van aanvoeren.
‘Te Padua (zegt de Schryver, bladz. 55,) even als in eenige andere Steden van
Lombardye, heeft een zonderling gebruik plaats. Wanneer een Burger buiten staat
is zyne schulden te betaalen, en hy in zyne armoede niet boven de vyf Livres aan
waarde bezit, als dan gaat hy den Rechter verslag geeven van den droevigen staat
zyner Financien, en daar door bevryd hy zich van de vervolging zyner
schuldëisscheren. Maar deeze verklaaring is verknogt aan eene kleine plechtigheid,
die iets zo onaangenaams heeft, dat men zeldzaam zyn toevlucht tot dit gebruik
neemt. De schuldenaar is verplicht, zich op zyn naakte agterste neder te zetten op
een Steen, ten dien einde voor het Stadhuis geplaatst, en een uur lang, in deeze
vernederde gestalte, zich voor het gemeen ten toon te stellen, onder de bescherming
van eene wacht van Sbirres, of Gerechtsdienaaren. Daar hy nu, die deeze
vernedering ondergaat, even-
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eens geschandvlekt gerekend wordt, als zy, die in Duitschland gegeesseld en
gebrandmerkt worden, zo volgt, dat deeze klugt, die in eene zo arme Stad, als
Padua, dagelyks scheen te moeten voorvallen, en geen schande te moeten
agterlaaten, nochtans zeer zelden vertoond wordt.’ - Wy herinneren ons, dat ook
een soortgelyk gebruik, in eenige Steden onzes Vaderlands heeft plaats gehad; en,
indien de Schryver immer door Leyden gereisd ware, zou men hem daar nog den
Steen, drie a vier trapjes boven den grond verheven, en met een yzeren Leuning
omringd zynde, naast den doorgang van het Stadhuis hebben kunnen aanwyzen:
schoon de zeldzaamheid van dat gebruik, in deeze Eeuw, den Ingezetenen zelve
meestal den oorsprong heeft doen vergeeten, waarom die Steen daar gesteld is
geworden, of 'er heden gevonden wordt.
Daar men zedert eenigen tyd, ook in ons Vaderland, en vooral in Zeeland, de
geschiedenissen der Redenrykers, of Rhetorykers wenscht opgehelderd te zien;
zal het niet ongepast gevonden worden, dat wy hier de beschryving mededeelen,
welke de Heer ARCHENHOLTZ van de tegenwoordige Italiaansche Redenrykers, of
Improvisateurs, geeft; ten einde deeze met de verhaalen, wegens onze verdweenen
Redenrykers, te kunnen vergelyken.
‘'t Is gemeenlyk op de plaats van Termini te Rome, dat de Redenrykers zamen
komen, om hunne gaven te zoonen. Ik spreek hier enkel van hun, die van Stad tot
Stad gaan; want daar zyn anderen, die alleen redenryken in gezelschappen, en
zonder daar voor eenig loon te trekken. Deeze redenryken gemeenlyk zingende,
en laaten zich verzellen door een Viool: zeer veele Virtuosen hebben dat speeltuig
noodig, ter aanvuuring van hunnen Dichterlyken Geest.
De schooijende Redenrykers zyn gedwongen hunne kostwinning te oeffenen, het
zy al zingende of al spreekende, zo als men het goedvind, naar een gegeeven tekst.
De rykheid der Dichterlyke taal van de Italiaanen, de talryke vryheden, welke zy zig
veröorloven, dit alles gevoegd by het musicaal gehoor, 't welk hen natuurlyk eigen
is, vermindert zeer het moeilyke van dit ambagt.
Daar de Redenrykers gemeenlyk onkundige lieden zyn, zou men meenen hen
ten uiterste verlegen te moeten maaken, met een onderwerp op te geeven, 't welk
ten minsten eenige belezenheid vordert; dan zy hebben
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altoos de onbeschaamdheid het stuk te onderneemen, en hunne wartaal en onkunde
te vermommen onder het klatergoud der rymklanken. Zy haalen uit de Romeinsche
geschiedenis byna alle hunne onderwerpen, om dat zy die tamelyk wel kennen. Alle
de groote gebeurtenissen, als de togt van HANNIBAL in Italie, de dood van CAESAR,
enz. zyn Stukken die zy voor de vuist beredenryken, zo era men hen de keus van
't onderwerp laat; zo dat een Vreemdeling, die voor 't eerst eene dergelyke vertooning
bywoont, zich over hen verwondert, en zelfs verrukt staat, als maar hunne wyze
van opzeggen tamelyk goed zy.
Ik heb eene vertooning van dat soort bygewoond van een Venetiaan, het welk in
staat was den sterksten indruk te maaken. Verbeel u een plein in Rome, omringd
van vervallen overblyfsels, welke u op de treffendste wyze voor den geest brengen,
de gedachtenis dier helden, die eertyds binnen die Stad woonden. Verbeel u
vervolgens een geval of onderwerp: Het afscheid van Regulus van zyn Huisgezin
en Vaderland; eene vloeijende en welspreekende wyze van opzeggen, ter plaatze
zelve daar deeze heldhaftige daad, twee duizend Jaaren geleden, voorviel. De
Redenryker, die één der bekwaamste en kundigste was, wist zich volmaakt wel van
alle omstandigheden te bedienen: hy hield de oogen droevig gevestigd op de puinen,
die hem omringden; doch altoos met een kloekmoedig gelaat: vervolgens nam hy
afscheid van zyne bloedverwanten en vrienden, van 't Romeinsche Volk, van de
Tempels, van de Altaaren, van de Goden, van 't Vaderland, en, eindelyk de oogen
naar het Capitool wendende, nam hy insgelyks afscheid van hetzelve. Dit gansche
tooneel, het welk volmaakt wel werd uitgevoerd, om dat onze man METASTASIO van
buiten kende, was zeer geschikt om aandoening te verwekken, en den geest te
behaagen. Daar deeze Venetiaan my toescheen opgetogen te zyn met de oude
Romeinen, gaf ik hem, op zekeren dag, de volgende vraag ten onderwerp op:
Verdient het oude of het nieuwe Rome den voorrang? 't Was vry natuurlyk te
verwagten, dat hy zich voor 't nieuwe zou verklaaren; en waaröm? Om dat nieuw
Rome 't geluk hadt ST. PETRUS te bezitten, en van Christenen bewoond te worden;
terwyl de oude Romeinen, niet tegenstaande hunne schoone daaden, hun-
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en heerlykheid en grootheid, niet meer dan Heidenen geweest waren.
Ik heb dikwyls deeze soort van tooneelen in alle hoeken van Italie bygewoond,
en ik heb over 't geheel gevonden, dat deeze Redenrykers even onkundig als
kleenverstandig waren. Welk een onderscheid tusschen die lieden en die wysgeerige
Redenaars, die men in Engeland aantreft, en die, zonder de minste voorbereiding,
aldaar in de Clubs of Koffyhuizen, over allerlei onderwerpen redenkavelen. Tot zulk
eene heerlyke gaaf wordt een denkende kop vereischt, wiens brein verrykt is met
het fraaije der letteren, en wiens tong begaafd is met eene natuurlyke
welspreekenheid.’
Meermaalen geeft de Schryver licht aan de Geschiedenisse door het mededeelen
van zommige byzonderheden en berichten. Dus wordt de vergiftiging van GANGANELLI,
omstandig, door hem, in het tiende Hoofdstuk, beschreeven; wordende de bereiding
van het vergif, met het welk die vergiftiging zoude geschied zyn, in het twaalfde
Hoofdstuk, bladz. 339, dus door hem medegedeeld.
‘'t Is enkel te Napels dat men het geheim bezit om het Aqua Tofana, dat beruchte
vergif, te bereiden; en tot geluk voor de menschheid zyn 'er zelfs maar weinige
lieden te Napels, die dat geheim kennen. Men heeft 'er de gestrengste Plakaten
tegen uitgegeeven, niet alleen om het uitventen, maar zelfs het bereiden, daarvan
te beletten. Indien het kwaad daar door niet geheel vernietigd is, valt het niet moeilyk
'er gebruik van te maaken. Dit verderflyk vergif is gelukkig in Duitschland nog niet
bekend. Het is ten uiterste gevaarlyk, dewyl men 'er niet tegen op zyn hoede kan
zyn, noch hetzelve voorkomen, of de uitwerkingen tegengaan. Ik heb gelegenheid
gehad om 'er de inmengzels van te leeren kennen, maar zulks is slechts het geringste
gedeelte van dit zonderling Arcanum. Die inmengzels zyn het Opium en de
Spaansche Vliegen. 't Is iets byzonders dat hetzelve zo helder en klaar is als zuiver
water; en men kan 'er zich niet voor wagten, dewyl 'er geen smaak aan is. Dit helsche
gif valt op de edele deelen aan, baart geen kolyk noch smerten; maar het maakt
zoo magteloos en veroorzaakt eene teering daar de kunst niets tegen vermag, en
welke u onvermydelyk wegsleept. Een bewys, dat 'er oneindig veel kunst en
behendigheid toe
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vereischt wordt om het zamen te stellen of te bereiden, is, dat de Chineezen, met
die beide inmengzels, welker uitwerking zoo verschriklyk is, een vogt maaken, zoo
geschikt om het zesde zintuig te versterken.’

De Onstervelyke Reiziger, in twee Boeken van Ignaz Karsicki,
Ryrsgraaf, Prins-Bisschop van Ermeland, Ridder van den Witten
Adelaar. Uit het Poolsch. Te Utrecht by B. Wild en J. Altheer, 1791,
244 bl.
't Is eene zeer oude Waarneeming, dat de Geschiedenis ons een Inwoonder van
alle Landen, en een Tydgenoot van alle Eeuwen, maakt. De Schryver van het Stukje,
onder den vreemden Tytel, De Onstervelyke Reiziger, heeft deeze stelling in zyn
Persoon zoeken te bewaarheden van den tyd zyner Geboorte af, tot den tyd waar
het overige van zyn Geschrift ontbreekt.
Hy geeft tot deeze verciering voor, af te stammen van uit het Land der
Lugnagianer, waar elk weet, dat onsterslyke Menschen gevonden worden, welker
(*)
Geslacht Strutelbrugs genoemd wordt, van welke de beroemde GULLIWER , een
getuige der onbedriegelyke waarheid, aldus schryft. ‘Vaak gebeurt het, dat een Kind
met een rond rood teken op het voorhoofd gebooren wordt, welk teken een onsterflyk
Mensch aanduidt. In den beginne is het zelve bykans onmerkbaar, maar wordt, van
tyd tot tyd, grooter. Van het twaalfde tot het vyf-en-twintigste Jaar heeft hetzelve
een groene verwe - daar naa wordt het bleeker - in het vyf-en-veertigste Jaar pik
zwart, en verandert naa dien tyd niet meer. Menschen van dit soort leeven tot hun
dertigste Jaar in gelykheid met alle anderen; doch van dit tydperk huns leevens af,
ontwaaren zy eene ongewoonlyke benaauwdheid, die altoos toeneemt, en bereiken
zy hun tachtigste Jaar, dan ondervinden zy alle de gebreken van deezen ouderdom;
de zekere overtuiging van altoos zullen leeven vermeerdert hunne te onvredenheid,
brengt hun tot wanhoop, en maakt dat zy zich zelven en anderen verveelen.’

(*)

Dit moet GULLIVER zyn. Zie The Works of Dr. JONATHAN SWIFT. Vol. II. Containing Cap. LEMUEL
GULLIWER's Travels.
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Niet volkomen, maar grootendeels, beantwoordde onze Schryver aan deeze tekening;
dan by zyn eerste veroudering met die kwellingen gepaard, overviel hem een slaap,
en uit denzelven ontwaakende, vondt hy een boom, die een baizem uitleverde,
welks gebruik hem, van een tachtigjaarigen Grysaart, in een frissen Jongeling van
vyftien Jaaren, herschiep, vry van het gemelde Hoofdteken. Van deezen Balzem
maakte hy een grooten voorraad te krygen, in de hoop om, door deszelfs gebruik
weder oud wordende, op dezelfde wyze te verjongen. In deeze hoop vondt hy zich
niet bedroogen, gelyk de veelvuldige verjongingen, meestal, tusschen de zeventig
en tachtig Jaaren uitwyzen; doch welke niet altoos even gelukkig beschreeven
worden, en zomtyds zeer stuits inkomen.
Naa zyn eerste Verjonging, ten tyde van ALEXANDER DEN GROOTEN voorgevallen,
komt hy in Griekenland, waar hy met de Vorsten verkeert, met de Wysgeeren omgaat.
- By eene nadere Verjonging leeft hy met HAMILCAR en dient onder HANNIEAL. - Keert
naa een Verjonging na Griekenland weder, en leeft 'er, het Hofleeven moede, als
Burger. Heeft te Ephesen de zonderlingste ontmoetingen. En voorts verkeering met
de grootste Wysgeeren. - Te Rome ging hy met de voornaamste Mannen om;
kenschetst de Keizers en Dichters en Wysgeeren. - Wordt na eenige Verjongingen
Koopman te Marseille, reist na Gallie, na Oost-Indie, woont in China. Naa dit land
verlaaten te hebben, is een groote gaaping in het Handschrift; dan hy komt, naa
nog eene Verjonging in Poolen. Trekt weder na Rome, en komt op nieuw in Poolen.
Legt een bezoek te Constantinople af, en oud wordende en weder verjongende,
bevindt hy zich weder te Rome, toen OTTO DE GROOTE, Keizer uit de Linie der Saxen
afstammende, na Italie trok; met deezen kwam hy in Duitschland, waar hy zyne
laatst gemelde Verjonging onderging in 't jaar negenhonderd en tachtig, en onder
BOLESLAUS leefde. ‘Naa den dood van BOLESLAUS CHROBRY, dus luidt de laatste
Afdeeling van het tweede Boek,’ werd de Throon beklommen, door zynen Zoon
MIESZKO of MIECISLAUS, die een zo roemryken en voortreflyken Vader niet waard
was. De Koningin van RYXA regeerde en bestuurde alles, en wilde my ook tot haaren
wil buigen. Daar ik aan het Hof van zo groote en roemryke Mannen gewend was te
verkeeren, verliet ik dit Hof, en, naa dat ik by Sendomir my over den Weichsel hadt
laaten zet-
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ten, begaf ik my na Krakau, toen........... - Het overige ontbreekt.’
Dit is het voornaam beloop van de Tochten deezes Reizigers, op welken hem, in
verscheide Characters, Ampten, Beroeping en Leevenswyzen, veel vreemds
bejegent; en hy zyn oordeel velt over voorkomende Zaaken en Persoonen, waarin
hy de Geschiedschryvers, by gelegenheid, gispt, of de getrouwheid hunner opgaven
pryst. Schoon zyne bedenkingen over 't algemeen gegrond zyn, ontmoet men niet
weinig zeer los te neder gesteld, en alles met veel vreemdigheids doorweeven. Het
vreemdste van allen is, dat hy uit Rome, ten tyde van DOMITIANUS, vertrokken zynde,
zich eerst stil hieldt te Bononia, daar de Waereld van zyne ongewoone gesteldheid
een blyvend aandenken of veel meer een Raadzel willende nalaaten, maakte hy
op zich zelven, onder den naam van Aelia, het volgende Grafschrift:
D.M.
AELIA LAELIA CRISPIS

Nec vir - nec mulier - nec Androgina
Nec puella - nec juvenis, nec anus,
Nec casta, nec meretrix, nec pudica,
Sed omnia.
Sublata
Neque fame, neque ferro, neque veneno,
Sed omnibus,
Nec coelo - nec aquis, nec terris
Sed ubique jacet
LUCIUS AGATHO PRISCIUS,
Nec maritus, nec amator, nec necessarius,
Neque moriens, neque gaudens, neque flens,
Hanc
Nec molem - nec Pyramidem, nec sepulchrum,
Sed
Omnia scit & nescit, cui sui posuerit.
‘Wat ik gedagt en voorzegt heb, is vervuld, dat naamlyk de Nakomelingschap nooit
de waare inhoud of oplossing van deeze Inscriptie zou vinden.’ - In de daad een
Grafschrift op een Onsterflyke is een strydigheid zo groot als het geheele Grafschrift
duister en onontknoopbaar raadzelagtig.
Het Poolsch, waar uit dit Werkje vertaald is, 't geen wy niet verstaan, moet veel
verwandschap met het Hoog-
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duitsch hebben, of de Vertaaler een Duitscher weezen: want het Nederduitsche
Kleed, het zelve aangetrokken, is vol Hoogduitsche vlekken.

Samenspraken der Dooden, naar het Grieksch van Lucianus. In
het Nederduitsch overgezet, en met Aanmerkingen uitgegeeven,
door B.V.F. Eerste Stukje. Te Utrecht by W. van Yzerworst, 1791.
In gr. 8vo.
De Heer, die zich onder de Letteren B.V.F., om redenen, verbergt, ‘schoon hy de
eer zal hebben, dien in 't vervolg aan 't Publicq mede te deelen, indien hy daar toe,
door de goedkeuring zyner Nederlanderen, zal worden in staat gesteld; die, vindt
dit Stukje debiet, wordt het met genoegen ontvangen, niet slegts het vervolg der
Samenspraaken van LUCIANUS (van welk hy een Tiental mededeelt,) en andere
Latynsche en Grieksche Werken zal vertaalen; maar ook een Nederduitsch
Woordenboek uit te geeven, in den smaak, waarin het Grieksche van VAN LENNIP
(*)
is opgesteld .’
In deeze Vertaaling stelt de Heer B.V.F. zich, gelyk hy te kennen geeft, een
drieërlei oogmerk voor. - Hy wil den Nederlander, der Grieksche Taale onkundig,
te hulp komen met hem eene Vertaaling te schenken. - Ten anderen, den
Vaderlander zyne eigene taal grondig en van naby leeren kennen, en hem teffens
opleiden ter beoefening van de Grieksche Taal, uit hoofde van de menigvuldige
overeenkomst tusschen die beide Taalen. - En eindelyk den Christen leeren, hoe
zelf die Schriften, welke het geschiktst schynen te zyn om den Godsdienst en goede
Zeden uit de harten te verbannen, door een verstandig gebruik daar aan moeten
bevorderlyk zyn.
Wat de Vertaaling betreft, ‘hy heeft zich verpligt gevonden hier en daar, waar de
zin het medebrengt, een weinig meer af te wyken, dan men op de Schoolen toelaat,
evenwel zo, gelyk hy betuigt, dat het Grieksche denkbeeld altyd in de overzetting
klaarlyk doorstraalt.’ - In de daad eene Vertaaling, waarin dit ontbrak, zou, op zeer
vreemden grond, den naam

(*)

Zie over dit Werk, Algem. Vaderl. Letteroef. 1791. 1ste St. bl. 177.
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van Vertaaling mogen draagen; en eer Omschryving mogen heeten. Hy berispt, in
't voorbygaan den Latynschen Vertaaler niet zelden: op de zyne zou desgelyks niet
weinig te zeggen vallen.
Zyn Taalkundig doel, waaromtrent hy herinnert zich de kortheid en eenvoudigheid
steeds voorgesteld te hebben, op dat zelfs de geringste verstanden die met vrugt
mogen gebruiken, zoekt hy te bereiken door Aanmerkingen, de Taal raakende, by
elke Samenspraak te voegen. Waarlyk veele zyn voor de geringste verstanden
geschikt. Als een Taaldwinger wil hy intusschen niet inkomen. ‘Niemand,’ zegt hy,
‘agte zich gedwongen het door my gestelde toe te stemmen, indien hy anders grond
heeft om van my te verschillen.’ Dit zal niet zelden gebeuren; bovenal wat de
woordafleidingen betreft. Wat dunkt den Leezer van zyne eerste Aanmerking. ‘Ik
schryf Samenspraak, niet (gelyk doorgaans) Zamenspraak. - De reden, die ik daar
voor heb, kan ik niet aflaaten den Leezer mede te deelen, en aan het oordeel van
kundigen te onderwerpen - ze is deeze. Ik begryp dat het woordje samen van
Griekschen oorsprong zy - en is het wel te verre getrokken als ik zeggen durf, dat
het 't Grieksche woordje ἁμα is? - Dat woordje betekend by de Grieken 't zelfde dat
by ons samen te kennen geeft, het is niet vreemd dat de spiritus asper verandert
wordt in σ, en dan heeft men σαμα, vervolgens samen - en die met my weet dat 'er
oneindig veele Grieksche woorden, door zulk eene kleene verandering, naar den
aart onzer taal, Nederduitsche zyn geworden, zal deeze aanmerking zeker niet
ontkennen of verwerpen.’
Even bondig is zyne Aanmerking over het woord Sterren, ‘zo,’ zegt hy, ‘moet men
eigenlyk schryven, niet Starren, de letter l en r bestaan elkander zo na, dat men
dezelve meermaals verwisseld vind - deeze Aanmerking heeft haare nuttigheid in
het onderzoeken van den oorsprong der woorden; zy leert ons dat Ster afgeleid
worde van stellen, dat het overeenkomt met het Latynsche Stella, en dat beide Ster
en Stella afkomen van ςέλλειν (waar voor men ook ςέρ᾽ρ῾ειν zeide) en betekenen
iets dat gesteld, geplaatst of vercierd, wordt - past dit niet volkomen op de Sterren?
die luisterryke lichten aan den hemel geplaatst?
Kent men, “vraagt hy,” over het algemeen het onderscheid wel dat 'er is tusschen
Vleesch en Vleisch?
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Vleisch is toebereid, eetbaar Vleesch - maar Vleesch hebben leevende schepzels.’
- VONDEL heeft dit onderscheid niet gekend, en wy leeren het thans, anders zou hy
in zyn Byschrift op Sprokkelmaand niet geschreeven hebben:
Want veertig dagen Visch, valt lastig voor het Vleisch.
Des Vertaalers en Aanmerking-Schryvers derde oogmerk, zoekt hy op eene wyze
te bereiken, die wy zeer twyfelen of doel zal treffen. De Samenspraak N. VII. tusschen
MENIPPUS en MERCURIUS, over schoone Mannen en Vrouwen handelende, doet den
Schryver deeze Aanmerking maaken. ‘In deeze Samenspraak hebben wy eene
schets die onwraakbaar staaft het geen wy leezen in den CIII Psalm het vyftiende
en volgende vers, de dagen des Menschen zyn als het gras, gelyk een bloem des
velds bloeit hy, als de wind daar over gegaan is, bloeit hy niet meer, en zyne plaats
kent hem niet meer; men vergelyke den 90 en 39 Psalm. Ja, de schoonheid is een
bloem die sterft, wen tyd of leed haar blaadjes krullen.
Gaat, menschen! die van de schoonheid uw God maakt! gaat na de Kerkhoven!
- Ziet daar de schoonheden, die elk voor zes of zeven jaren nog bewonderde! Tragt
daar indruk te krygen van 't geen u te wachten staat! Wie leeft 'er die den dood niet
ondergaan zal? - Christen! uwe schoonheid is dat gy blank zyt in heiligheid, rood
door het bloed van Christus! - Deeze schoonheid is welgevallig in de oogen van
den Eeuwigen - wordt bewonderd door de Engels - en laat u eene gedagtenis boven
Helena, en boven al wat schoon kon hieten aan deeze kant van het graf!
Grooten der aarde! nog maar weinige jaren, en gy zyt niet meer. - En zal om u
de aarde van zo veel bloed stroomen? leest hier in dit gesprek het geen men van
u zal zeggen: Zyn om dien Koning, om die Vorstin, zo veele gesneuveld? Is 'er om
hun zo groote verwoesting aangerecht? - God drukke het u nog in tyds op het hart.’
MERCURIUS voor MENIPPUS het Veergeld aan CHARON niet willende betaalen, N.
IX. doet den Schryver deeze Toepassing maaken, ‘Christen! het geen MERCURIUS
weigerde voor MFNIPPUS te doen, heeft CHRISTUS gedaan voor u die geloofd - houd
het dan daar voor, dat op grond dier genoegdoening van CHRISTUS in uwe
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plaats, de hemel by uw sterven voor u om niet geopend is!’
Hoe dusdanige Aanmerkingen op een Schryver, van wien de Heer B.V.F. verklaart,
‘in de daad, geen der prulschriften van waanwyze Weetnieten in Duitschland en
Engeland, tegen den Godsdienst van Jesus uitgegeeven wordende, is zo zeer in
staat den Christen, verkeert hy niet omzigtig, uit zyne vastheid te stooten als dat
werk van Lucianus, 't geen wy thans onzen Landgenooten aanbieden,’ kunnen
strekken om den Christen in zyne vastheid te doen staande blyven, bekennen wy
geheel niet te zien: veeleer kunnen spotters 'er stoffe tot nieuwe spotternyen uit
ontleenen. - Alle Spotters met het Christendom, hoe zeer wy dat slegt slag van
menschen wraaken, zyn tog, gelyk onze Schryver in zyne Voorreden wil, ‘geen
getrouwe overschryvers van die eerste, behalven dat zy hier en daar iets bylappen,
dat te gek is, dan dat het op rekening der Oude kan gezet worden.’

Geschiedverhaal van het verblyf van den berugten Graaf van
Cagliostro, te Mittau; en deszelfs Schyntoveryen aldaar. Door
Mevrouwe Charlotte Elisabeth Constantina van der Recke, geb.
Gravinne van Medem. Naar de Hoogduitsche Uitgave van Frederik
Nicolai vertaald, door Mr. P. Boddaert. Met eene Voorrede van den
Vertaaler over de Opkomst, Voortgang en Bedryven der
zogenoemde Toveraars. Te Amst. by A. Fokke Simonsz., 1791.
Behalven het Voorwerk, 221 bl. in 8vo.
Vervuld met het denkbeeld, dat men eene aaneenschakeling van Bedriegeryen
eens Snoodaarts ter leezinge opvat, is reeds een ongunstig voorgevoel. Wy kunnen
niet ontkennen, dat het ons aangreep by den aanvang der leezinge van dit Werkje,
den Aartsbedrieger CAGLIOSTRO betreffende. Het is onder het doorleezen ons
bygebleeven, en versterkt. Dat de Gravinne zich, ondanks veele tegenbedenkingen,
liet overhaalen om het Opstel van 't Jaar 1779 over Cagliostro's Wonderproeven in
Mittau, met de daarby gevoegde Ophelderende Aanmerkingen, geschreeven naa
het ontdekken van 't bedrog, uit te geeven, als mede dat de Heer F. NICOLAI haar
tot deeze gemeenmaaking aanzette, is niet te verwonderen, als men in aanmerking
neemt, dat CAGLIOSTRO en zyns gelyken, in het zamenmengen van veelvuldige
bedriegeryen, de een in snoodheid den
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ander den voorrang betwistende, onder haare Landgenooten, zo veel opgangs en
aanhangs maakten; doch die zelfde rede pleit niet in die kragt om het onzen
Landgenooten vertaald aan te pryzen, schoon onder dezelve Ligt- en Bygeloovigen
genoeg gevonden worden; blykens den aanvang der Voorreden des Vertaalers, in
welke wy, als op den tytel zo byzonder aangeduid, een meer geregeld Verslag van
de Opkomst, den Voortgang, en de Bedryven der zogenaamde Toveraars, verwagt
hadden.
Wy zullen onze Leezers niet ophouden met de breedvoerig verhaalde, en
vervolgens opgehelderde, Bedriegeryen van den thans te Rome gevangen zittende
CAGLIOSTRO. Alleen willen wy kortlyk aantekenen, dat de Gebooren Gravinne van
Medem, blykens haare eigene opgave, een zeer geschikte aanleg hadt, om de
speelbal te worden van een Bedrieger als CAGLIOSTRO, en hoe zy ter ontdekking
van haare dwaaze vooringenomenheid kwam. - Haar Vader en diens Broeder
hadden, reeds van hunne vroege jeugd, eene neiging tot de Scheikunde en
verborgene Wysheid, of de Goudmaakkunde. Op de Hooge School te Jena, kweekten
zy die neiging aan door den gemeenzaamen ommegang met zekeren Hofraad
SCHMIDT; en begaven zich vervolgens te Halle in de Vrymetzelaars Orde, welke zy
met de Magie, of wonderwerkende Alchimie, geloofden vereenigd te weezen.
Dertig jaaren waren 'er reeds verloopen, zedert haar Vader en Oom over deeze
gewaande geheimenissen bestendig gedagt, geleezen en gearbeid hadden, toen
CACLIOSTRO by hun verscheen, en het tooneel, waarop hy meende te speelen, reeds
bereid vondt; te meer daar de Opperburggraaaf VAN DER HOWEN, een Vriend haars
Vaders, in dien Man den rechten wegwyzer tot de verkeering met hoogere Geesten,
waande te vinden.
Zy hadt, zedert de eerste jaaren van haare kindschheid, over de Alchimie, en
Magie, over SCHMIDT en MULLER, veel hooren spreeken, en SCHWEDENBORGS
wonderlyke Geschiedenissen waren het geliefdste onderwerp haarer gesprekken;
doch dit maakte in haare eerste jeugd op haar geen grooter indruk dan het
Vertellingje van Blaauwbaard: en een Bal of Concert waren voor haar bekoorelyker
dan de zamenkomst met Geesten. - Zedert haar zestiende jaar werd zy, door haar
Huwelyk, uit het gewoel der groote Waereld, in de stille eenzaamheid op het Land
verplaatst. Toen gevoelde zy, uit gebrek aan andere bezigheden, een lust tot leezen,
zonder plan, orde, of verkiezing. WIELANDS eerste Schriften, byzonder zyne
Sympatiën, CRONEGKS Eenzaamheden, YOUNGS Nagtgedagten, LAVATERS Schriften,
waren haare geliefdste boeken, door welke haare ziel eene Godsdienstig dweepende
gesteldheid kreeg. Vooral vonden LAVATERS Schriften over de kragt des Gebeds,
en zyn Dagboek, ingang in baar hart. Haar geest, die geduurig meer ver-
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hit, en alle aardsche dingen onttoogen werd, kwam geduurig nader tot lichaamlyke
verbeeldingen, en gewende zich aan Mystike Phantasiën. Nu vielen haar alle
gesprekken, die zy in haar Vaderlyk huis gehoord hadt, weder in, en begonnen
altemaal een sterke werking op haar te doen; een werking, aangezet door haaren
Broeder: deeze haar door den dood ontrukt zynde, werd, door de droefheid over
zyn affterven, haare zugt tot hooge verborgenheden ongemeen vermeerderd.
In deeze gemoedsgesteldheid trof CAGLIOSTRO haar aan. Die welhaast ingang
vondt by haar Vader, Oom, en den gemelden Opperburggraaf. Zy zogt, met haar
Tante en Nigt, deezen Priester der geheimenissen ook nader te leeren kennen. Hy
en zyne Vrouw wisten, met veel nederigheid, de denkbeelden deezer Vrouwen
omtrent hun te vergrooten, en haare verbeelding aan te vuuren. Zy werden ras niet
alleen zyne geloovende Leerlingen; maar bragten hem ook nog meer aanhangers
toe. CAGLIOSTRO wendde daar op een nieuw middel aan om deeze Vrouwen in
nadere verbintenis te brengen, en te gelyk, met minder moeite, op haare gemoederen
te kunnen werken. Hy betuigde de Gravinne, dat hy van zyn Oppersten gezonden
was, met volmagt, om, als Groot-Meester, eene Loge d'Adoption, of eene
Vrymetzelaars Loge, waarin ook Vrouwen konden toegelaaten worden, te stichten,
in welke zy met haare Tante en Nicht als eerste Medeleden werden aangenomen.
Onder de verzekering des Stichters, dat dit geheim gezelschap de zodanige, die
met een rein hart na waarheid streefden, en vol van liefde tot het algemeene belang
de kennis zogten te vermeerderen, tot hooge gelukzaligheid zou opvoeren.
Dus vondt zich deeze Gravinne in de strikken des Bedriegers verward, en bleef
'er in, zo lang CAGLIOSTRO zich als een ernstig Zedemeester aanstelde: schoon zy
by wylen bedrog vermoedde, wist hy haare vooringenomenheid te beleezen, en
dermaate in te neemen, dat zy op 't punt stondt om met hem en ander gezelschap
de reis na Petersburg aan te neemen. - Voor den naauweren kring der ingewyden
hieldt hy Magische Voorleezingen. Een deezer benam haar het vertrouwen op
CAGLIOSTRO, daar dezelve het zedelyk gevoel kwetste. Hy sprak van de Liefde,
welke tusschen de Kinderen des Hemels en der Aarde geheerscht hadt, en gaf te
kennen, dat niet alleen CARISTUS, maar ook hy zelve, aan zulk eene vereeniging
hun aanzyn te danken hadden. De halve Goden der Grieken waren, gelyk hy zeide,
mede niets anders dan slechts vrugten van zodanig eene Liefde. Ook gaf hy lessen,
hoe dat eene Vrouw, die niet wilde minnen, door Magische middelen zelf tot
natuurlyke liefde te brengen ware. Zy nam voor, hem niet weder te hooren; maar
moest, op aandrang haarer Vrienden en Vriendinnen, dit anderwerf doen, en het
gelukte CAGLIOSTRO bykans haar weder in 't net te krygen. Nadere ontdekkingen,
toen
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hy van Mittau na Petersburg verreisd was, en bovenal de onderrigtingen van den
Hofraad SCHWANDER, bragten haar te regt, en tot de volkomene overtuiging dat
CAGLIOSTRO een Bedrieger was, die, naar den inborst der lieden, met welken hy te
doen hadt, de zwakheid en neigingen der menschen met list zich wist ten nutte te
maaken, en zyn rol te speelen. - Wie belang sielt om van dit alles overtuigd te
worden, zal niet zonder voldoening dit Geschiedverhaal leezen; schoon het verveele
de welmeenendheid zelve eenen geruimen tyd ten prooie te zien van eerloosheid.

Korte Beschryving der Zeventien Nederlandsche Provinciën, waarin
met een opslag kan gezien worden de Ligging, Grootte, Grenzen
en Rivieren, der Zeventien Provinciën in 't gemeen; en van ieder
met haare verdeeling in 't byzonder; - benevens derzelver Steden,
Sterktens, en het aanmerkelykste van dien. - Ook, hoe deeze
Provinciën van tyd tot tyd zyn van een geraakt, en hoe, en by wie,
dezelve thans worden bezeten. - Ten dienste der Nederlanders
byzonder der Lees- en Weetgierige Jeugd, uit veele Schryvers in
ordre geschikt, door Johannes Willemse. Te Amsterdam by J.E.
Kryt, in 8vo. 85 bl.
Wanneer men het getal der bladz. van dit Boeksken vergelykt met de menigte van
zaaken, welke, volgens den boven geplaatsten tytel, in hetzelve voorkomen, zal
men daadelyk opmerken, dat de beschryving van dat alles zeer kort moet zyn.
Intusschen is deeze kortheid zeer geschikt, om door de jeugd best onthouden te
worden; kunnende het zeer gepast voor een Schoolboekje verstrekken. Men zie,
by voorb. de volgende beschryving van Doornik en Mons, of Bergen in Henegouwen.
‘Doornik of Tournay, de Hoofdstad van de Castellany Tournaisis, is zeer wel
gelegen op de Schelde die 'er midden door loopt. Het is een oude, groote, fraai
gebouwde, en wel bevestigde, Stad. - Ook heeft zy een wel gezenuwde Citadel.
Mons, of Bergen in Henegouwen, de Hoofdstad, op een kleinen Heuvel, alwaar
de Rivieren Fruille en Haine te zamen komen. - 't Is een groote wel bewoonde en
ryke Koopstad, en eene aanzienelyke Vesting, zo door natuur als kunst zeer sterk:
met goede Wallen en drie dubbelde Gragten voorzien.
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Feest- en Lydens Geschiedenis voor de Jeugd, door J. Scharp,
Predikant te Rotterdam. Te Rotterdam by A. Bothal, 1792. In 8vo.,
28 bladz.
Het Weleerwaardig Ministerie te Rotterdam, eene Commissie van vier Predikanten
benoemd hebbende, ten einde eene nieuwe uitgave van de orde der Feest- en
Lydenstexten, in de Rotterdamsche Gemeente gebruikelyk, te bezorgen; werdt de
Wel Eerw. SCHARP afzonderlyk gecommitteerd, om, boven elken Text, derzelver
inhoud in vierregelige Versjens, te omvatten. Dit is geschied, en dat Textboekje is,
overeenkomstig dat besluit, in de waereld gekomen; intusschen heeft men
begreepen, dat het, tot nut der Jeugd, in de Schoolen en Huisgezinnen zoude kunnen
dienen, indien die Versjes ook afzonderlyk gedrukt wierden, om door de Kinderen
van buiten geleerd te worden; zynde aan deeze laatste onderstelling, dan ook de
afgifte van dit nuttig Boekje te wyten.
Wy gelooven met zyn Wel Eerw., dat de Jeugd veel nut uit het leeren deezer
Stukjes kan hebben; wy pryzen dezelve met alle ruimte daar toe aan, en deelen,
ter Proeve, twee voorbeelden uit de Lydensgeschiedenis daarom mede.

1. Christus voorzegt zynen dood. De Joodsche Raad vergadert
tegen hem.
De Heiland zelf voorzegt den moedwil van de Jooden,
Alweetend kent hy alles, en spelt het onbevreesd,
Cajaphas heeft alreeds den grooten Raad ontbooden,
Men ademt moord, maar schroomt de Natie op het Feest.

2. Opgezogte getuigen verdraaijen Jesus woorden; doch hy zwygt
stille.
Men zocht den schyn van recht, men vindt die valsch getuigen,
Men geeft aan Jesus woord een averechtschen zin;
Doch onschuld antwoordt niet. - Waar men het recht wil buigen,
Daar heeft stilzwygenheid de beste reden in.

Kleine Dichterlyke Handschriften, Derde en Vierde Schakering. Te
Amsterdam by P.J. Uijlenbroek, 1790 en 1791. In gr. 8vo. elk 136
bladz.
Even als de twee voorgaande Stukken, bevatten deeze Schakeeringen een aantal
Gedichten, op onderscheidene onderwerpen, door verschillende Dichters en
Dichteressen vervaardigd, en dus geheel onderscheiden in waarde met elkander.
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In het derde stukje, munt boven anderen uit: de Zeevaart, Prysvers, uit het Deensch,
door J.G. DOORNIK. Israël juichende over Babels Val, door M.P. ELTER, geboren
WOESTHOVEN. Voor Maria, door P. MOENS, en eenige losse stukjes van W. BILDERDYK
en P.J. UIJLENBROEK. En in het Vierde, Saffo aan Faon, door W. BILDERDYK, en de
Lof van den Vaderlandschen Landbouw, door A. VAN OVERSTRAATEN, enz. De
volgende gedachten in een Zomerschen avond, door J. DE CLERCQ HZ., zyn denkelyk
voor heden geene ongepaste proeve:
De gouden Zon, aan 't eind van haren loop gekomen,
Verspreid een' zagten glans,
En bied haar laatst vaarwel aan bergtop, hooge boomen,
En steilen torentrans.
De alvoedende Natuur verkwikt de groene dreven,
Door 't vuur der Zon geschroeid;
Haar tedre zorg geeft aan elk kruidje, op nieuw, het leven,
Daar zy 't met daauw besproeit.
De Landman keert van 't Veld, de Herder stalt zyn Schapen.
Hoe lieflyk is de rust
Voor hen, die nooit den tyd vernielen of vergapen!
Dan kweekt zy kracht en lust.
De hitte van den dag, allengs van ons geweken,
Spreid nu een' milden gloed;
De stilte van het veld, by 't ruisschen van de beken
Baart kalmte in 't vroom gemoed.
Getroffen door al 't schoon voel ik myn' zangtoon ryzen,
Om, met een diep ontzag,
ô Schepper van 't Heeläl! uw liefde en zorg te pryzen,
Vernieuwd van dag tot dag.
Het bloemenryk vertoont uw gunst in duizend kleuren;
Zy praalt in lagchend ooft;
De zwangre halm geeft graan; het kruid een' schat van geuren,
Door warmte en vocht gestoofd.
Zyn uwe Werken groot, hoe groot moet gy dan wezen,
Die wenkte, en alles wierd?
Uw goedheid zy alom met dankbaarheid geprezen,
En eeuwiglyk gevierd!

Zaïre, Treurspel; door J. Verveer. Te Dordrecht by de Leeuw en
Krap, 1790. In gr. 8vo., 114 bladz.
Cora, of de Zegepraal der Liefde op het Bygeloof, Tooneelspel;
door J. Verveer. Te Dordrecht by de Leeuw en Krap, 1790. In gr.
8vo. 140 bladz.
Het eerste deezer Stukken is eene vrye naarvolging van het alom beroemde
Treurspel Zaïre, van DE VOLTAIRE. De Heer A. VAN DER JAGT, dikmaals met den
Dichter VERVEER in
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gezelschap verkeerende, gaf, in ledige oogenblikken, aan zynen Vriend, de betekenis
van de woorden des Franschen Dichters op; uit welke deeze berymde Zaïre ontstaan
is, die zich met genoegen laat leezen, schoon eenige byvoegzelen in het
oorspronglyke niet te vinden zyn. Het tweede Stuk is, als Tooneelspel beschouwd,
oorspronglyk; zynde deszelfs daad getrokken uit MARMONTEL's Incas, of de
Verwoesting van het ryk van Peru; komende hoofdzaaklyk hierop neder. CORA is
een jong, schoon en deugdzaam meisje, voortgesprooten uit het geslachte der
Incas, in het Koningryk van Quito; zy is, op begeerte van haaren Vader, en met
toelaating haarer Moeder, doch tegen haar eigen keuze, aan de Zon, als de meest
bekende Godheid van dat Volk, toegewyd: en de Wet van dat Land gebied, dat zulk
eene Maagd, wanneer zy eenige liefde, behalven aan de Zon, laat blyken, levend
in het graf moet gedolven worden, en haar geheel geslachte, met deszelfs wooning
en goederen, ten prooije der vlamme gegeeven.
Ongelukkig ziet CORA, by gelegenheid eener offerande aan de Zon, den
Spaanschen Bevelhebber, DON ALONZO DE MOLINA, op welke zy daadelyk, zo wel
als hy op haar, verlieft; hebbende hy zich aan het hoofd der Indiaanen gesteld, om
zyne Goud- en Bloeddorstige Landsgenooten te bestryden. De gelegenheid, dat
beide elkander spreeken, wordt door een zwaar Onweder geboren, waar na, de
driften al te zeer den teugel gevierd zynde, de Zonnemaagd niet geheel zuiver ten
tooneele verschynt: wordende eindelyk nog door ALONZO van de Afgodische offering
gered, en aan hem ten Vrouwe gegeeven. - De verzen, zo wel als de schikking van
dit Stuk, verdienen in veele opzichten lof. Men zie, by voorbeeld,
met een Dolk in de hand, den Hoogepriester, die Cora vast heeft, te rug
stootende.
Laat af;
Laat af, of deeze Dolk zal een ontmenschten straffen,
En, op eene andere wyze, uw Goden wraak verschaffen.
ALONZO,

DE HOOGEPRIESTER.

Durft gy een' Dienaar Gods, die, naar het wys bestel
Der Almacht, hier haar wet.....
ALONZO.

Ja, Dienaars van de Hel;
Beschermers van haar Wet, uit addren voortgesprooten;
Bedriegers - huichelaars - barbaarsche vloekgenooten
Dier hydraes, die, in schyn van God ten dienst te staan,
Den Spanjaard, hier, de hand aan 't schuldloos bloed doet slaan;
Daar Dienaars, die, alom, door all' de waereldstreken,
Het vuur van twist en haat, in 's Hemels name, ontsteken,
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En meest de bronnen zyn van 't grievende ongeval,
Dat hier den sterfling drukt, en eeuwig drukken zal,
Zoo lang die Huichelaars hun snoode rollen speelen,
En, in hun Slangenhart, het zaad der driestheid teelen.
Tegen Cora, met wien hy naar den troon gaat.
Myn dierbre Cora! koom - koom nadren wy den troon. Tegen Ataliba.
Beminnelyke Vorst! - Gewyde Zonnezoon!
CORA.

Alonzo! ach! wat zal!....
ALONZO.

Thans kan ik u ontdekken,
Wie deeze lieve Maagd wist in 't verderf te trekken;
Wie haar geschonden heeft.
ATALIBA.

Is dit Gedrocht bekend?
Dank zy het eeuwig licht! - Zeg my, wie is 't?
ALONZO.

Ik ben 't!
ATALIBA.

ô God!
ALONZO.

Ja, ik alleen ben de oorzaak van haar lyden,
En eischt uw Godheid bloed, dan moet gy 't myne wyden!

Voor Kinderen, tot Nut en Vermaak. Te Leyden by D. du Mortier
en Zoon, 1790. In 8vo. 88 bladz.
Een aantal van XXI byzondere Stukjes, alle tot nut en vermaak der Kinderen
opgesteld, maakt den inhoud van dit Boeksken uit. Zy zyn: Leeslesje. Het
ouderminnend Kind. Broederliefde. Vreugd der Ouderen. Zusterliefde. Toets der
waare Ouderliefde. Tedergevoeligheid prysselyk, dweepery verachtelyk en schadelyk.
Het Spooken. Jantje en Pietje. Lof der Vriendschap. Beknopte beschryving van
Europa. Aan een jong bevallig Meisje. De goede Moeder aan haare Dogter. Aan
een deugdzaam Jongeling. Het goede Kind op den eersten dag van 't jaar. De
bedroogen Pagter. De ongehoorzaamheid van den Koning Pharao gestraft. De
goede vondst. Het misbruik van den Wyn. Het Onweder. Bespiegeling na een
Onweder. - De meeste zyn in proza, andere zyn door Plaatjes opgehelderd; alle
voldoen aan het oogmerk meer of min, om de Jeugd hoe langs hoe meer, in de
Schoolen, zo wel deugdzaam als kundig te doen worden, en verdienen dus
aanmoediging.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
De Bybel vertaald, omschreven, en door Aanmerkingen
opgehelderd. Vyfde Deel. Te Utrecht en te Amsterdam by G.T. van
Paddenburg en Zoon, en J. Allart, 1791. In gr. octavo, 646 bladz.
In dit Deel, behelzende het derde en vierde Boek der Koningen, de twee Boeken
der Chronyken, benevens de Boeken van Esra, Nehemia en Esther, vinden de
Bybelöefenaers op nieuw t'over reden, om den aanhoudenden arbeid van den
Eerwaerden VAN VLOTEN met veel vergenoeging na te gaen: als dienende, in velerleie
opzichten, ter ophelderinge der bovengemelde Boeken. Taelkundigen treffen hiervan
in zyne vertaling, en daertoe behoorende opmerkingen, verscheiden stalen aen; en
zyne uitbreiding van den text is steeds by uitstek geschikt, om den Lezer in 't
algemeen den nadruk veler voorstellingen treffend onder 't oog te brengen. Eigenaertig en gepast, ter ophelderinge van het Bybelsche verhael, is, by voorbeeld,
's Mans uitbreiding van 't voorgevallene met NAäMAN, IV Kon. V: 11-19, na dat Profeet
ELISA hem, door GEHASI, had laten aenzeggen, dat hy zich zevenmael in den Jordaen
moest baden; dat hy dan weder gezond vleesch bekomen, en de melaetschheid
volkomen zou uitslaen.
‘11. Op dit berigt, (dus vervolgt de uitbreiding,) is de gramschap in de oogen van
den moedigen man te leezen. Hij beveelt terstond weg te rijden, en zegt tot die
geenen, die bij hem zaten: ik had gansch andere gedagten van die zaak. Ik twijfelde
niet, of hij zou mij terstond met veel achting te gemoet gekoomen zijn, met gerbied
voor zijnen eigen Koning, met veele plegtigheden zijnen JEHOVAH God bidden om
mijne geneezing, zijn hand over de voornaamste zweeren strijken, en zo de
melaatschheid weeten te verspreiden. 12. Behoefde ik daarom die reis te doen, om
zulk een middel te beproeven? zou ik mij in den Jordaan doopen? ontspringt niet
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de Chrysorrhoas uit Libanons heuvelen, zo wel als de Jordaan, en zuiverder; loopt
niet een van zijne vermaarde takken, de Abana, door de Stad, als ik mij in 't vorstlijk
Damascus baaden wil? en wil ik het op het land doen, besproeit dan niet een andere
tak, de Pharpar, de kostelijke hoven van de Voorstad? zouden die niet al zo wel
voldoen aan het gewigtig oogmerk? Hierop gebied hij andermaal en met veel drift,
(*)
dat men heen zou rijden, en dus keeren zij om, om weer te rug te trekken . 13. Zijn
gevolg is bedugt over dien ongelukkigen uitslag, doch eenigen, die hun Heer als
eenen Vader beminden, en oprechtheids genoeg bezaten, om hem zijne
verkeerdheden bescheiden onder 't oog te brengen, spreeken hem met bedaardheid
aan. Weldoener, zeggen zij, dien wij als een' Vader eerbiedigen, gun ons een
aanmerking te maaken. Gij wist immers te voren, dat gij niet naar een' Arts gingt,
maar tot iemand, die u op een wonderdaadige wijs zou redden, blijf dan op den
Jordaan, als middel, niet staan. Zoo hij u eene zaak van meer moeite en omslag
voorgehouden had, zoud gij ze niet gedaan hebben? hoe veel te meer moet gij nu
naar hem hooren, daar hij slegts het baaden van u eischt, om van de ziekte in den
grond geneezen te worden. 14. Hierdoor laat NAäMAN zich overhaalen, trekt naar
den oever van den Jordaan, en dompelt 'er zich tot zevenmaal toe in, stipt de bevelen
van den Profeet van JEHOVAH volgende, en al rasch bespeurde men die aanmerkelijke
verandering, dat zijn vleesch gezond werd, ja zo frisch en kleurig, als van een jeugdig
(†)
mensch, zo volkoomen rein werd hij . 15. Met zijne geneezing kreeg hij ook andere
gevoelens. Dankbaar komt hij met zijn ganschen stoet weer te rug naar den Profeet,
om in persoon zijne erkentenis te betuigen. Hij acht het nu geene vernedering, hem
in zijne wooning op te zoeken. Zelfs is hij door dit wonderwerk geneezen van zijn
afgoderij, en het eerste, waar hij tot ELISA van spreekt, is dit: hoe hij nu ten vollen
overreed is, dat 'er geen andere

(*)
(†)

‘vs. 12. Deze Rivieren beschrijft POCOCK uitvoerig; de ongemeene fraaiheid van den streek,
door deze Rivieren besproeit, LUDEKE.’
‘vs. 14. SCHILLING de Lepra bevestigt het geen hier van het vleesch des melaatschen gezegd
word.’
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waare God en HEER van den hemel en de aarde is, dan, die, welke in Israël als
Bescherm-God gediend werd. Die dat vermag, zegt hij, dat Hij mij gedaan heeft, is
zeker de groote Schepper van alles. Ik erken u voor zijn dienaar, 't is mij genoeg,
eens met u te moogen spreeken, mag ik nu dat genoegen, die eer hebben, dat gij
eenig geschenk van mij aanneemt. 16. De Propheet weigert dit. De dienaars van
JEHOVAH, zegt hij, worden met geen geschenken onderhouden, en toen NAäMAN 'er
op aandrong, betuigde hij hem met een eed, dat hij het niet zou aanneemen,
waardoor alle aandrang vrugteloos was. 17. Nu raaken zij verder in gesprek over
den Godsdienst. Hij betuigt, dat het zijn bestendig voorneemen was, JEHOVAH te
dienen, en dat hij, daar het eerste hem afgeslaagen was, nu een ander verzoek
had, hierin bestaande, dat de Propheet hem een vragt aarde mogt bezorgen uit het
land, en wel zo veel als een paar Muilen trekken konden, zich daarvan willende
bedienen op een altaar, daar hij van nu af voorneemens was geen andere Godheid
in zijn land te offeren, dan JEHOVAH. 18. Maar, waardste man! vervolgt NAäMAN, eene
zaak drukt mij, die ik hoop, dat mij niet tot een misdaad zal gerekend worden, door
JEHOVAH, den God, aan wiens dienst ik mij nu alleen en volkomen toewye: ik zal
namelijk in mijn amptsbediening wel eens verplicht zijn den Koning te vergezellen
in den tempel van Rimmon, den hoofd-God van de Sijriers, om daar knielende zijnen
Godsdienst te verrigten. Hij is dan gewoon op mij te leunen, en dus zal ik in de
noodzaakelijkheid zijn, om mee te knielen, doch ik betuig ernstig voor JEHOVAH, dat
deeze neerbuiging niet geschied uit eerbied voor die Godheid, maar alleen eene
plegtigheid is, verbonden aan mijn ampt. Ik hoop dan, dat JEHOVAH mij zulks niet
als een verlaating van hem zal toerekenen, want dan zou ik in mijne bediening niet
kunnen blijven. 19. Indien dit alles zo is, betuigt hem de Profeet, dan kunt gij gerust
naar uw land gaan, zonder op die zwaarigheden verder te peinzen, en hierop vertrekt
hij.’
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De Psalmen uit het Hebreeuwsch vertaald door H. Muntinghe, Th.
Dr. Hoogl. der Godgel. en Kerkel. Gesch. en Academie-Prediker
aan de Provinciale Geldersche Hoge School te Harderwyk. Twede
Stuk. Te Leyden by A. en J. Honkoop, 1791. In gr. octavo.
Met dit tweede Stuk brengt de Hoogleeraer MUNTINGHE zynen aengevangen arbeid
tot op den honderdsten Psalm; achtervolgende zyne vertaling, en korte aenmerkingen
over de Psalmen, op denzelfden voet, als die in het voorgaende Stuk ingericht zyn.
(*)
Het geen wy derhalven ter dier gelegenheid des aengaende gezegd hebben , slaet
ook ten volle op de verdere uitvoering van dit Stuk, en de Lezers zullen alleszins,
by het doorbladeren, te over reden vinden, om des Hoogleeraers poogingen, ter
ophelderinge van het Boek der Psalmen, dankbaer te erkennen. - Tot een nieuw
stael hiervan verstrekke zyne vertolking van Ps. LXXIII: 23-26, en zyne aenmerking
over dit treffende gedeelte van dat Lied. Zyne overzetting van het zelve luidt aldus:
‘23.

Nu houd ik mij gestaag bij u;
Gij hebt mijn rechte hand gevat;

24.

Gij zult naar uwen raad mij leiden,
En mij in 't eind ten hoogsten eertop
voeren.

25.

Wat zoud' ik in den hemel naast u
schatten?
Niets lust mij nevens u op aard.

26.

Mijn hart en vleesch bezweek!
God is de rotssteen van mijn hart,
Mijn deel in eeuwigheid.’

Over deze tael des Dichters deelt de Hoogleeraer de volgende aenmerkingen
mede.
‘vs. 23 en 24. De zin is; wat heb ik nu voor oorzake nijdig te zijn over het gering
en kortstondig geluk der bozen; wat is toch al dit geluk, tegen de zaligheid, die mij
de Godvrucht verschaft? immers, met welke rampen ik ook in dit leven te worstelen
hebbe; ik ben toch gestadig bij God, die is mij altijd nabij, en houdt zijn opzicht over
mij, ja, hy heeft mijne rechte hand gevat,

(*)

Zie beven bl. 241, mitsgaders bl. 325.
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als mijn leidsman, die mij op gene wegen zal brengen, die niet tot mijn heil uitlopen;
die mij, zo lang ik leve, leiden en bestieren zal naar zijnen altijd wijzen en goeden
raad, en mijn einde geen smaad, verachting en rampzaligheid zal doen zijn, gelijk
het eind der bozen, maar integendeel, zaligheid en eer, daar hij mij, hoe men mij
ook nu versmaden mag, in het eind toch ten hoogsten eertop voeren zal. - Het eind
van Asaf wordt hier duidelijk overgesteld tegen het eind der bozen, vs. 17, en de
eer, tot welke God hem opvoeren zoude, tegen de versmading, met welke de bozen
door God behandeld zouden worden, vs. 20. Bij hen volgde de smaad op de eer,
maar bij den Dichter zou integendeel de eer op den smaad volgen; dezen waren
dus rampzalig te midden van hunnen voorspoed, maar hij was zalig te midden van
zijnen rampspoed.
vs. 25. Ik ben in het eerste lid van dit vers eene andere lezing gevolgd, welke alle
de oude overzetters, uitgenomen den Chaldeeuwschen uitbreider, gevolgd zijn, wijl
mij die met de parallelie beter schijnt te stroken. De zin is eenvouwig: in het gansch
geheeläl is niets, dat ik zo hoog achte als u. - Hemel en aarde moet men hier niet
elk afzonderlijk nemen; zij beduiden te samen, volgens het taalgebruik der
Hebreeuwen, niets anders dan het geheeläl.
vs. 26. In onze Nederlandsche overzetting wordt dit vs. vertaald: bezwijkt mijn
vleesch en hart, zo is God de rotssteen mijns harten, en mijn deel in eeuwigheid.
VENEMA heeft tegen deze uitlegging, naar mijn inzien, te rechte ingebracht, dat de
Dichter onvoeglijk zou zeggen, dat God de rotssteen van zijn hart was, indien hij
tevens vooronderstelde, dat zijn hart zo wel als zijn vleesch bezwijken konde: hij
zet het zelf daarom dus over; mijn vleesch moge bezwijken; maar wat mijn hart
betreft, God is de rotssteen, enz. dan ook die opvatting schijnt mij minder te stroken,
met het taalgebruik der Hebreeuwen, welke vleesch en hart, of lichaam en ziel
plegen te samen te voegen, om 's menschen ganschen persoon uit te drukken. Ps.
XVI: 9. en elders. - Om dan mijne eigene gedachten, welken ik aan de beöordeeling
van kundigen onderwerpe, te zeggen, merke ik op, dat 'er in het oorspronglijk in
den voorledenen tijd staat, mijn hart en vleesch bezweek of was bezweeken; en
dies komt het mij eenvouwigst voor, dit vers in dezen zin op te vatten: mijn
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vleesch en hart was bezweeken door de onrust, met welke ik mij kwelde over den
voorspoed der bozen; maar nu is God de rotssteen van mijn hart; mijn hart stelt zich
thands in hem gerust; het staat door het vertrouwen op hem onwankelbaar, als op
eenen rotssteen, vast, tegen alle schokking van twijfeling en onrust; en hij is mijn
deel in eeuwigheid, hij is het, die mij van alles verzorgt, wat ik nodig hebbe, om niet
te bezwijken, om altijd gelukkig te zijn: eigentlijk wordt dit woord gebruikt van een
toegemeten deel van spijs en drank. Zo slaat ook in de parallelie alles schoon op
elkanderen: mijn hart bezweek, - maar God is de rotssteen van mijn hart: mijn
vleesch bezweek, - maar God is zelf mijn spijs en drank in eeuwigheid, die daardoor
ook mijn vleesch voor bezwijken zal bewaren, waartoe toch spijs en drank bijzonder
geschikt is. - Hoe zeer de spreekwijs mijn deel geheel in den Hebreeuwschen stijl
zij, heb ik dezelve hier nogthands niet wel kunnen veranderen, zo ik vertalen, en
niet verklaren of omschrijven, wilde.’

Verhandelingen, raakende den Natuurlyken en Geöpenbaarden
Godsdienst, uitgegeeven door Teyler's Godgeleerd Genootschap.
XIde Deel. Te Haarlem by J. Enschedé en Zoonen en J. van Walré,
1791. In gr. 4to. 624 bl.
In het korte Voorberigt, naar gewoonte, voor den Bundel der Teyleriaansche
Verhandelingen geplaatst, vinden wy ter snede opgemerkt; ‘In eene Eeuw, die op
redelyk vry denken, met zo veel gronds, roem draagt, als zy, met regt, wegens
losbandigheid in deezen gelaakt wordt; in een Protestantsch Land; in een
Genootschap, 't welk ten Zinspreuke voert, WAARE GODSDIENST-KENNIS BLOEIT DOOR
VRYHEID, zou eene schraale of middelbaare inöogsting van Antwoorden op de Vraag,
hoe zal men den Grondregel der Protestanten, dat ieder Christen, zyns verstands
magtig, geregtigd en naar vermogen verpligt is, in zaaken van den Godsdienst, voor
zichzelven te oordeelen, best verklaaren, en deszelfs aanneemelykheid bondigst
bewyzen? een zeer vreemd verschynzel opgeleverd, en wy ons in onze verwagting,
by het ophangen van dezelve, tot het behaa-
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len van den jaarlykschen Eerprys, ten uitersten bedroogen gevonden hebben.’
Een meer dan gewoon getal Antwoorden kwam deezen Heeren ter hand op een
Vraagstuk, het weezen van het Protestantendom, en de rechtschape
Godsdienstvryheid, zo zeer van naby betreffende. Onder dien overvloed verdiende,
by verre en buiten tegenspraak, huns oordeels, (en wie de Vyf hier uitgegeevene
Verhandelingen geleezen heeft, zal dit oordeel billyken,) de Verhandeling van den
Eerw. PAULUS VAN HEMERT, toen zich tekenende voorheen Predikant te Wyk by
Duurstede, thans Hoogleeraar in de Wysbegeerte en voorbereidende
Weetenschappen by de Remonstranten te Amsterdam, den voorrang, en werd aan
zyn Hoog Eerw. naa het openen van het Billet, zyn naam inhoudende, den Gouden
Eerprys toegeweezen.
Vier Verhandelingen keurde men verdiensten t'over te hebben om met de
bekroonde te voorschyn te treeden; om de Opstellers ter naamsontdekking uit te
lokken, en van allen Eerprys niet verstooken te laaten, loofden de Directeuren een
Zilveren Eerprys uit aan elk der Schryveren, indien zy zich, binnen een gezetten
tyd, ontdekten. Zy, die zich waarlyk hunnen arbeid niet behoefden te schaamen, of
te schroomen met den Overwinnaar openlyk voor den dag te treeden, ontdekten
zich wel dra, en bleek het, dat men deeze Stukken, ‘waar in,’ gelyk in 't Voorberigt,
met regt vermeld wordt, ‘bondige redeneertrant, kragt van voorstelling,
diepdenkenheid en juist oordeel, niet zullen nalaaten den Leezer in het oog te loopen
en te treffen,’ te danken hadt aan de Eerwaardige Heeren JACOB KUIPER, Leeraar
der Doopsgezinden te Deventer. die meermaalen by dit Genootschap een Zilveren
Eerprys wegdroeg; WILTETUS BERNARDUS JELGERSMA, A.L.M.Ph. Dr. en Predikant te
Weidum in Friesland; WILLEM DE VOS, Leeraar der Doopsgezinden te Amsterdam,
en PETRUS WEILAND, Leeraar der Remonstranten te Rotterdam.
Schoon de zamenvoeging deezer Vyf Verhandelingen een dik Boekdeel, over
dezelfde stoffe, oplevert, en ze alle in de groote hoofdzaak overeenkomen, is 'er
nogthans eene verscheidenheid van denkwyze en voordragt, groot genoeg om 't
zelve, zonder verveeling, of klagte over eenzelvigheid, te doorleezen. Wy hebben,
onder 't zelve, de kragt en 't gevoel van VAN HEMERT, de bondigheid van KUIPER, de
zwier van JELGERSMA, de diep-
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denkenheid van DE VOS, en de lossere hand van WEILAND, bewonderd.
Het zal voor onze Letteroefeningen genoeg zyn, wanneer wy den inhoud der
bekroonde Verhandelinge van VAN HEMERT mededeelen; die, gelyk hy by den
aanvang betuigt, ‘den Regel der Protestanten in alle deszelfs ruimte genomen, en
zich derhalven niet slegts bepaald heeft by de Vryheid en de Verpligting tot
Onderzoek en Beöordeeling van de byzondere Leerstukken des Geloofs; maar
tevens zyn gevoelen gezegd, omtrent de Vryheid en den Pligt om zyne begrippen
aan anderen mede te deelen. Hy ontkent niet, dat de Hervormers het eerste
inzonderheid bedoeld hebben; doch houdt het laatste voor een natuurlyk gevolg
van het eerste, en meent, dat de Vryheid, welker Grondslagen door de Hervormers
gelegd zyn, zonder het laatste onmogelyk bestaan kan. Ook hebben, denkt hy, de
Hervormers, door hun eigen voorbeeld, ons best geleerd, hoe zy den bedoelden
Regel wilden opgevat hebben, daar zy niet alleen vrylyk dagten, maar ook spraken
en schreeven, over zaaken van den Godsdienst. Van hier dat zy, die over dit
Onderwerp gehandeld hebben, en welker naamen in deeze Verhandeling
meermaalen genoemd worden, den Grondregel, met hem, in dezelfde ruimte
opvatten.’ Eene ruimte, nogthans, welke alle zyne Mededingers aan dien Grondregel
niet in die uitgestrektheid geeven als zyn Hoog Eerw. die zich bevlytigt om voor I.
den Protestantschen Grondregel duidelyk te verklaaren. II. De Aanneemlykheid van
denzelven, uit onbetwistbaare beginzelen te bewyzen. III. De voornaamste
tegenwerpingen uit den weg te ruimen.
Om den Grondregel te verklaaren, bewyst de Heer VAN HEMERT, vooraf, zo uit
den Aart als uit de Geschiedenis der Hervorminge, de gegrondheid der
veronderstellinge in de Vraag begreepen, met de klaarst spreekendste Getuigenissen
gestaafd. De nadere verklaaring loopt hier op uit, dat, over 't algemeen, 's Menschen
Regt zo wel als zyne Verpligting, ten deezen opzigte, juist geëvenredigd is aan de
maate van zyn oordeel en vatbaarheid; dat de Protestanten wel de Heilige Schrift
in 't algemeen, en byzonder de Leer van JESUS en diens Apostelen, voor den eenigen
Regel van Geloof en Betragting houden; doch dat zulks niet van de bloote Letter,
maar van den redelyken, zin der Heilige Bladeren, moet verstaan worden; dat zy
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alles wat met het Euangelie of de Rede strydig is, verwerpen, en zich niet laaten
opdringen noch anderen opdringen, 't welk JESUS en diens Apostelen onbeslist
gelaaten, of niet duidlyk verklaard, hebben; en eindelyk, dat zy een ieder niet slegts
een vry onderzoek en oordeel in den Godsdienst toestaan; maar ook het volste
Regt vergunnen, tot het verbreiden zyner aangenomene gevoelens, dezelve openlyk
te belyden, en met bescheidenheid te verdeedigen.
In het tweede Hoofdstuk, strekkende ten betooge van de Aanneemlykheid deezes
Grondregels, bewyst zyn Hoog Eerw., dat dezelve volkomen waar is en op
onwederleglyke beginzelen rust, en toont dit eerst ten aanziene van 's Menschen
Regt, en vervolgens ten aanziene van zyne Verpligting. - Dit Regt leidt hy af uit de
volstrekte Gelykheid der Menschen, uit hunne aangeboore neiging tot onderzoek,
en de bevordering van zyn hoogste Belangen en Gelukzaligheid; uit de ongerymdheid
van het beweeren eener tegenovergestelde bevatting, 't welk hem gelegenheid
schenkt om tegen de Roomschgezinden de voorgewende Onfeilbaarheid der Kerke
te wederleggen, met bygevoegde aantooning, dat de Menschen, in geenen deele
kunnen aangemerkt worden hun aangebooren Regt, van vry Onderzoek en Oordeel,
te hebben afgestaan. - 's Menschen Verpligting om dit Regt uit te oefenen en te
handhaaven, doet hy bykans op dezelfde gronden steunen; beantwoordt eenige
tegenbedenkingen, en klemt voorts zyn gevoelen aan met zich te beroepen op den
aart en de natuur van den Godsdienst, op de Leer van JESUS en diens Apostelen
op dit stuk, en op den waaren geest van het Protestantendom. Waar op hy eene
uitweiding laat volgen, over 's Menschen Pligt, om, onder zekere aangeweezene
bepaalingen, zyne aangenomene Godsdienstige Begrippen openlyk te belyden, en
anderen mede te deelen. - In eene tweede Afdeeling wyst de Schryver aan, hoe
zeer zich deeze Grondregel aanpryst, zo van wegen de bevordering van 's Menschen
Geluk in 't byzonder, als van dat der geheele Maatschappye; ten slot aantoonende
het verband waarin Godsdienstige en Burgerlyke Vryheid met elkander staan. ‘Laat my, dus eindigt dit Hoofdstuk, hier nog byvoegen, dat Godsdienstige Vryheid
den Mensch eenen rechtmaatigen afkeer inboezemt van allerleie soort van slaverny,
en de zugt voor Burgerlyke Vryheid, zonder welke geene Maatschappy
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recht gelukkig weezen kan, ten kragtigsten aanmoedigt, Willekeurige
Regeeringsformen hebben doorgaans de diepste wortels geschooten, onder Volken,
waar de troon des gewelds door Godsdienstige slaaverny, onkunde en bygeloof,
onderschraagd werd. Van hier, dat men de Monarchen der waereld niet zelden
bezig gezien heeft, om de Godsdienstige Vryheid tegen te werken, en het
aanflikkerend licht te verdonkeren. Het is, meenden zy, hun belang niet, dat de
mensch, door eigen naspooring van den Godsdienst, zyne waarde, den grond zyner
verpligtingen, den aard, den oorsprong, de strekking der wetten, het regt der natuure,
zyn aangebooren vryheid, zyne oorspronglyke gelykheid met anderen leere kennen,
en uit zyne sluimering ontwaake, welke door de vastgestelde Geloofsbelydenissen
des Lands niet weinig dikwils gekoesterd wordt. Voorzeker, die de waarde zyner
Godsdienstige Vryheid gevoelt, en zyns Regts daarop bewust is, zal nimmer
verkiezen, in het Burgerlyke, een Slaaf te zyn. Waar Godsdienstige Vryheid, in alle
die uitgestrektheid, welke het Natuurregt en het Christendom eischen, op den troon
zit, kan het niet anders, of daar heerschen tevens manlyke, en edele en
Vaderlandsche gevoelens; daar kent en bevordert ieder, naar vermogen, het
algemeenebest, offert daar aan volgaarn zyn persoonlyk voordeel en vermaak op,
handelt naar vaste, wel doordachte, grondbeginzels, gehoorzaamt wyze en billyke
wetten, en neemt deel in alles wat 'er gebeurt, en het welzyn der Maatschappy
aangaat. De Godsdienst van JESUS geeft het denkbeeld van regelmaatige
onderwerping aan de hand, boezemt den pligt in van ondergeschiktheid aan de
wettige Overheid, en beteugelt den geest van losbandigheid en oproer; maar, aan
den anderen kant, is die Godsdienst ten eenemaal afkeerig van alle onderdrukking
en dwinglandy, en wil niet dat Menschen, die het beeld der Godheid draagen, dat
Christenen die door het bloed van JESUS verlost zyn, als slaaven voor de voeten
van Menschen, hoe hoog ook derzelver rangen wezen mogen, immer kruipen zullen,
of hun meer, dan Gode, gehoorzaam zyn. - Godsdienstige en Burgerlyke Vryheid
staan derhalven in eene naauwe betrekking tot elkanderen; en de eene kan zonder
de andere niet bestaan. Oordeelt men nu de Burgerlyke Vryheid van het grootste
gewigt voor het waar Geluk der Maatschappye, was zy dan ook edelmoedig genoeg
om toe te stemmen, dat Godsdienstige
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Vryheid, die de Burgerlyke ter Gezellinne heeft, de welvaart der Maatschappy
bevordert.’
De Heer VAN HEMERT gaat, in het III en laatste Hoofdstuk, over tot oplossing van
eenige der voornaamste Tegenbedenkingen; als de voorgewende onmogelykheid
van eigen Onderzoek voor den Gemeenen Man, - de beweerde noodloosheid van
eenig nieuw en aanhoudend Onderzoek, na dat de Leer door de eerste Hervormeren
gezuiverd is; het vermeende aanleidelyke van zulk een Onderzoek, om de Menschen
tot twyfelingen en dwaalingen te doen vervallen; de rust der Kerke te verstooren,
en vreemde begrippen van allerlei slag onder den Man te brengen; als mede om
de Eenigheid des Geloofs te verminderen, het getal der Aanhangen te vermeerderen;
en zodanige Gevoelens in te voeren, welke aan de rust des Burgerstaats stoorenis,
en aan de belangen van Deugd en waare Godsvrugt, schade toebrengen.
Wy hebben reeds vermeld, hoe de bekroonde Schryver van zyne Mededingeren
het meest verschilt in de uitgestrektheid, welke hy geeft aan den Grondregel, ten
aanzien van het openbaaren, voorstaan en verdeedigen, van 't geen iemand voor
waarheid houdt. Een en andere plaats hier toe betrekkelyk, zullen wy, ten voorbeelde
van zyne denk- en schryfwyze, bybrengen, uit de groote verscheidenheid van stoffe,
die ons ter overneeminge aanlokt, by het doorleezen eener Verhandelinge, die
volledigheid en kragt van overreeding paart, het redelyk Christendom handhaaft,
en de bestryders der Christlyke Vryheid, met gedugte en overwinnende wapenen,
te keer gaat; en veelen der Protestanten, over de onbestaanbaarheid van hunnen
Handel met deezen Grondregel, moet doen bloozen.
‘Weinig,’ zegt hy, ‘zou de Vryheid van zelfs te onderzoeken, (met het geen daaraan
onmiddelyk verknogt is,) den Christen baaten, ter uitbreidinge van het Koningryk
der Kennisse en der Waarheid, zo het hem tevens niet vry stondt, om 't geen hy
voor Waarheid houdt, en meent met het gezonde Verstand, en de Leere van JESUS,
te rymen, op eene voegzaame wyze, te verbreiden, openlyk te belyden, en tegen
de bedenkingen der geenen, die anders gevoelen, op eene bescheidene wyze te
verdeedigen. De Protestanten geeven, volgens hunne grondbeginzelen, aan alle
Christenen, hoe zeer zy van elkander in gevoelens verschillen, hiertoe het
volkomenste regt: op deeze wyze gingen de Hervormers voor. Zy zeiden, schreeven,
ver-
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deedigden hunne gedachten openlyk. Zy wederlegden de geenen, die van hun
verschilden, zy vergenoegden zich niet hunne denkbeelden, omtrent den Godsdienst,
te beschaaven, en met de Waarheid, welke in CHRISTUS is, nader overeen te brengen;
maar rekenden zich te gelyk verpligt, om hunne medebroeders te verlichten, derzelver
bygeloof te verdryven, en, ter bevorderinge van de waarheid, hunne ontdekkingen
aan het licht te brengen. Hebben de Hervormers regt gehad om dit te doen, zyn zy
daarom onzen lof en onze hoogagting waardig, om dat zy niet laagzielig genoeg
waren, om anders te denken en anders te leeren, en eene leer te belyden, welke
zy niet geloofden, maar voor schadelyk hielden, pryzen wy hunne opregtheid en
edelmoedigheid, welken door beloften en geschenken, zo min te koop, als door
bedreigingen en straffen, te onderdrukken waren; verheffen wy hunne Menschliefde,
waar door zy hun licht voor de menschen wilden laaten schynen, boven het verwaten
character van die oude Wyzen, die voor zich zelven alleen wilden wys zyn, en het
Volk in zyne drieste domheid lieten; ja, deszelfs onkunde en bygeloof, door hunne
staatlyke deelneemingen aan de Godsdienstige beuzelaryen van hun Land, styfden:
dan moet ook yder Christen, nog heden ten dage, dit zelfde regt bezitten, in dezelfde
uitgestrektheid. Niemand immers kan beweeren, dat de Hervormers eenigzins meer
regts hier toe hadden, dan andere menschen; dewyl het zeker is, dat zy even
feilbaare Menschen als de overige geweest zyn, en dat de gronden, waarop hun
regt steunde, ten aanzien van alle anderen, op dezelfde wyze gelden. Indien,
derhalven, dat regt aan eenig Christen van laateren tyde konde ontzegd worden,
dan zou het zelve mede, ten aanzien der Hervormeren, verdwynen, en, men zou
het geheele werk der Hervorminge als wederregtlyk beschouwen, zich haasten
moeten, om, hoe eer zo beter, weder te keeren tot eene Kerk, tot welker
grondstellingen behoort, dit regt ten eenemaal te loochenen.’
Elders laat hy zich dus hooren: ‘Waarom zou ik dit Regt, om myn oordeel, omtrent
zaaken van den Godsdienst, wanneer ik het goedvind, aan de waereld mede te
deelen, minder bezitten dan omtrent zaaken van het gemeene leeven? Wie zal den
Mensch het regt betwisten, om, het geen hy heeft uitgedacht, ten beste van het
Algemeen bekend te maaken? Zal een ieder niet de poogingen der geenen
goedkeuren, die hunne uitvindingen niet voor zich zelven

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

273
houden, maar ten gemeenen beste mededeelen? Waarom zou men den Mensch
dan laaken, die het zelfde doet, met opzigt op zaaken van den Godsdienst, welke
voor elk Mensch veel dierbaarder behoort te weezen, dan de zaaken deezer Wereld,
en de allernuttigste uitvindingen? - Waarom moet het met den Godsdienst, als een
Weetenschap beschouwd, in dit opzigt anders dan met andere Weetenschappen
gesteld zyn? Is dan deeze heerlyke Weetenschap voor geen verdere beschaaving,
verfyning en volmaaking, vatbaar; daar alle andere, door den tyd, tot meerdere
volkomenheid gebragt worden? Rampzalig denkbeeld! De natuur der zaake, de
verwantschap der Godgeleerdheid met andere Weetenschappen, en de ondervinding
zelve, logenstraffen dit vermoeden. Hadden onze Hervormers in deezen waan
gestaan, nimmer ware dan, toen althans, de waarheid aan den dag gelegd. Hadden
zy aan hun regt getwyfeld, nimmer zouden wy met hunne ontdekkingen ons voordeel
gedaan hebben. Of is nu, na de Hervorming, de kennis van den Godsdienst zo
volmaakt, als zy worden kan? Is 'er niets overgebleeven, 't welk nader beschaafd
en verbeterd verdient te worden? Helaas! welk een ongerymd vermoeden! Nimmer
denk ik aan de Hervormers, de Zwitzersche zo wel als de Saxische, of myne geheele
ziel zegent die braave, verlichte, edelmoedige Mannen. Maar egter waren zy eindige,
feilbaare Menschen, die onmogelyk al het kaf van het koorn scheiden konden. Hier
toe was het veld te groot, en hunne leeftyd te kort. Veele leerstukken lieten zy, gelyk
zy dezelve vonden; niet, om dat zy overtuigd waren, dat dezelven waarlyk instemmen
met de Natuur, en met het oorspronglyk Christendom; maar, om dat of - derzelver
verbetering te veel aanstoots zou gegeeven, en de goede zaak der waarheid
waarschynlyk benadeeld hebben; of - om dat dezelven de aandacht der Hervormeren
niet byzonder tot zich trokken, en in geen onmiddelyk verband stonden tot die
zaaken, welke hun voorkwamen ongerymd te zyn; of - om dat die Leerstukken niet
binnen hunnen Gezigtëinder beslooten waren, en zy dezelve met geene, door
zuivere Wysgeerte en grondige Schriftkennis, gewapende oogen bezien hadden;
of - om dat zy nog niet konden besluiten, om zich van alle diep gewortelde
vooröordeelen des gezags, van zommige hoog geschatte Kerkvaderen, te ontdoen.
In de daad, hier geldt het zeg-
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(*)

gen van SENECA ; 'er is nog veel werks overig, en 'er zal altyd nog veel overschieten.
Zy, die eeuwen na ons komen, zullen nog wel gelegenheid vinden, om iets meer te
zeggen. - Zy, die vóór ons geweest zyn, hebben veel gedaan, maar nogthans niet
zo, dat alles zoude afgedaan zyn.’
Deeze verpligting vervolgens uit de rede der zaake, en de Christlyke Openbaaring,
met klem van redenen aangedrongen hebbende, roept hy, te regt, uit. ‘Gy,
bekrompene weezens, die aan myne verpligting twyfelt, om 't geen ik voor waar en
nuttig houde, onder myne Medemenschen openlyk te verbreiden, gy kent de
grondslagen niet van de Stad mynes GODS, noch den geest van het Ryk der Kennisse
en der Waarheid! En gy, die my onbeschaamdlyk myn regt, zelfs ten deezen aanzien,
durft betwisten, gy werpt daar door, onweetende, eene blaam op JESUS en deszelfs
Apostelen, naardien zy my niet alleen zyn voorgegaan; maar, daarenboven, nog
uitdruklyk bevel gegeeven hebben. - Hadden de Hervormers gedacht gelyk gy,
hadden zy zelfs niet geöordeeld, zich te moeten bedienen van het regt om anderen
voor te lichten, en het Ryk der Waarheid voort te planten; hadden zy de stemme
der Menschen, der geestlyke en waereldsche Gezagvoerderen, meer gehoorzaamd
(†)
dan de stemme van hun eigen geweeten , wy zouden nog zitten in denzelfden
nacht van dwaaling en bygeloof. Maar dank zy der Voorzienigheid! Zy kenden het
(‡)
Euangelie beter dan gy, en hadden van PETRUS geleerd, dat een yder de gaaf,
gelyk hy ze ontvangen heeft, aan anderen moet toedienen, als een goed uitdeeler
van Gods menigerlei genade.’

(*)
(†)

(‡)

SENECA Epist. Lib. VIII. Cap. 7.
Cum Dominus Carnis a Domino Spiritus diversum imperat, non est obediendum, zegt
HIERONYMUS, aangehaald door den voortreflyken GROTIUS, de Jure belli & pacis, Lib. II. C. 26.
§ 3, waar men meer dergelyke gezegden van de Oude Christenen verzameld vindt.
1 PET. IV: 10.
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Schets van den Christelyken Godsdienst, opgesteld voor een
Vader des Huisgezins, tot onderwys zyner Kinderen. Te Delft by
M. Roelofswaert, 1791. Behalven het Voorbericht, 104 bladz. in
octavo.
By het vervaerdigen van dit Geschrift, heeft de Schryver zich niet voorgesteld, ene
ontwikkeling der Godgeleerde verschillen, noch ene ontvouwing van de byzondere
leerwyze van deze of gene Christelyke Gezindheid; maer ene voordragt van die
Godsdienstige kundigheden, welken allen Christenen behooren ingeboezemd te
worden. Met dat oogmerk handelt hy, na ene voorafgaende inleiding, over den
grondslag van den Godsdienst, eerst over Gods aenwezen, deszelfs eigenschappen
en voorzienigheid. Hieraen verknocht hy ene overweging van den Godsdienst in 't
algemeen, en den natuurlyken Godsdienst in 't byzonder; waerop hy wyders laet
volgen, ene beschouwing van den geopenbaerden Godsdienst, zo dien des Ouden
als des Nieuwen Verbonds. En dit leid hem ter aenvoeringe der bewyzen, voor de
Waerheid en Godlykheid der Openbaringen van het Nieuwe Verbond, welke die
van het Oude Verbond veronderstelt en bevestigt. Met de voorstellinge hiervan de
grondslagen gelegd hebbende, verledigt hy zich voorts ter opgave der leere van
den Christelyken Godsdienst, om dat te doen, zo als hy betuigt, ‘gelyk dezelve ons
klaar en duidelyk in de schriften van het Nieuwe Verbond is nagelaaten; zonder zich
op te houden met het uitpluizen van geschillen of duistere en verborgen zaaken,
daar de Godgeleerden het niet eens over zijn, die een eenvoudig mensch kwaalyk
of niet begrypen kan, en daar hem ook weinig aan gelegen ligt.’ - Dit bedoelende
geeft hy eerst een kort verslag van de Geloofsartykelen der Apostelen en der eerste
Christenen, en verleent dan voorts ene beknopte schets van den algemenen inhoud
der Euangelieleere, waer in hy grootlyks volgt den leiddraed van het zogenaemde
Geloofsformulier der Apostelen. Wyders word dit Stukje beslooten met ene
voorstelling der algemene Zedenleere, in derzelver voornaemste deelen, ten
aendrange van het geen een Christen te doen en te betrachten heeft.
Naer luid van 't Voorbericht des Uitgevers, is dit Werk-
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je, omtrent vyftig jaren geleden, in ons Land opgesteld, door een wysgerig Christen,
voor een verstandig Vader des huisgezins, tot onderwys zyner kinderen; welke
Autheur en Vader al voor etlyke jaren overleden zyn. 'Er een afschrift van bekomen
hebbende, heeft hy het der openlyke uitgave wel waerdig geoordeeld; waer mede
wy, op het doorbladeren van 't zelve, ten volle instemmen; daer het, zo van wegens
den inhoud, als van de manier der uitvoeringe, ter bevorderinge van 't groote
heilzame einde, alle aenpryzing verdient. - Het kan toch, gelyk hy schryft, en wy
met hem erkennen, ‘voor alle Christen-huisgezinnen van zeer groot nut zijn, zoo
om eenvoudigen te onderwijzen, als om anderen, door de eenvoudigheid, het belang
van den Godsdienst te doen gevoelen, en zoodanige indrukselen van het
Christen-geloof te geeven, dat de aanmerkingen der ongeloovigen, die meestal
tegen de leerstelsels der Godgeleerdheid zijn ingericht, of daar uit haaren oorsprong
neemen, van geenen invloed of eenige kragt kunnen zijn, en in alle gevallen 't zelve
geloof daar tegen gemakkelijk verdedigd kan worden.’

Natuur- en Scheikundige Waarneemingen, over eenige gewigtige
Onderwerpen der Geneeskunde en Oeconomie in ons Vaderland,
ingericht ter bevordering en uitbreiding van Landbouw, Konsten
en Fabryken, en ten meerderen bloei der Artzenymengkunde,
gedaan aan de Hooge School te Groningen, door Petrus Driessen,
M.D. Medic. Pharmac. & Therap. Professor extr. aldaar. Iste Stuk.
Te Leyden by A. en J. Honkoop, 1791. In gr. 8vo. 216 bladz.
De Hoogleeraar DRIESSEN heeft dit eerste Stuk zyner Scheikundige Waarneemingen
in zes Hoofddeelen verdeeld, waar van het eerste handelt over het Engelschzout,
het tweede over het Glauberzout, het derde over de Magnesia Alba, het vierde over
het Zoutzuur, het vyfde over het Vlugtig Loog- en Ammoniaczout, en eindelyk, het
laatste over het Mynstoflyk Loogzout en ontleding van het Keukenzout.
Daar kunde, beleezenheid en eene onvooringenomene zugt tot nutte Proeven
zich by onzen Autheur vereenigen, kan men billyk niet anders, dan iets goeds uit
zyne penne
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verwachten, en dat dit eerste Stukje hier van de bewyzen oplevert, zal ieder oplettend
Leezer, buiten twyfel met ons moeten toestemmen; vooral vinden wy ons gedrongen,
om zyne waare Vaderlandsliefde den verschuldigden lof te geeven, daar het
hoofdbedoelde, by het doen zyner proefneemingen, geweest is, om, uit onze eigene
Landsproducten, zodanige en zells zuiverder, en meer aan hun oogmerk voldoende,
Geneesmiddelen te bereiden, dan wy anders genoodzaakt zyn, om van andere
Natien te koopen, waarby hy teffens de verbetering onzer Fabryken niet uit het oog
verlooren heeft.
Om onze Leezers een proef hier van te geeven, verkiezen wy iets uit het laatste
Hoofddeel; na dat de Geleerde Schryver in de LXVIste §, de groote voordeelen
aangeweezen heeft, welke onze Fabryken, te weeten de Zeepziederyen,
Glasblaazeryen, Verweryen, Bleekeryen, enz. uit eene in ons eigen Land, en uit
deszelfs Voortbrengzels, vervaardigd Mynstoffelyk Loogzout, zouden kunnen trekken;
gaat hy over tot het onderzoeken, welke middelen daar toe op eene voordeelige
wyze zouden kunnen beproefd worden, van alle welke hy, en met regt, het gewoon
Zeezout als het beste oordeelde, om dat hetzelve het Mynstoffelyk Loogzout tot zyn
grondbeginzel heeft, Hierop volgen in eenige afsnydingen, een groot aantal Proeven
door den Hoogleeraar, en veele andere beroemde Scheikundigen, gedaan, met
oogmerk om zodanig een Zout, uit eenige andere voortbrengzelen der Natuur, op
eene min kostbaare wyze te verkrygen, en wel inzonderheid, om op de gevoeglykste
wyze het Zeezout te decomponeeren, als waarin de groote zaak voornaamlyk
gelegen is, waarop hy in de LXXIXste §, dus voortgaat:
‘Nu komen wy eindelyk tot de Decompositie van gewoon Zout, door middel van
leevendige Kalk, waar toe ook voornaamlyk de Proeven van den beroemden SCHEELE
aanleiding gegeeven hebben. - Ik durf verzekeren, dat de Proef my nog nooit mislukt
is, mits ik naauwkeurig het voorschrift van SCHEELE volge: men maake de Kalk, met
eene Pekel van Keukenzout, tot een Deeg, en plaatze het zelve in een vogtigen
Kelder; na verloop van 14 dagen, vindt men de oppervlakte geheel overdekt met
eene efflorescentie van Mineraal Loogzont, dit weg genomen zynde, krygt men, na
14 dagen, weder op nieuw dergelyk uitbloeizel.’
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‘§ LXXX. Wanneer men die bewerking met veel vrugt zal in het werk stellen, dient
men te zorgen, dat het deeg niet al te week gemaakt worde; het moet drogende
hard kunnen worden, anders is de Decompositie zeer onvolkomen.’ Hier worden
nog eenige andere, daar by noodige, handgreepen aangeweezen, en in de volgende
§, laat de Autheur nog eene andere wyze volgen, waar mede door hem, op een
voordeelige wyze, dezelfde proef volbragt is.
‘Ik vereenigde namentlyk de Kalk met de helft Zand, by dit mengzel wierd al
roerende eene sterke pekel gevoegd, tot die consistentie, dat ik het konde kneeden,
en, op die wyze, maakte ik 'er klompjes van, die 2 of 3 duimen lang en een halve
duim dik waren, welke ik losjes op elkander gestapeld, na dat ze hard waren
geworden, in den Kelder bragt; deeze brokjes zyn nu rondom geincrusteerd met de
schoonste crystallen van alcali minerale; en, hoe vogtig ook deeze Winter (van 1791)
zy, blyven dezelve evenwel bestendig; want het deeg blyft hard, en wel zodanig
hard, dat ik het kan afwasschen, en 'er zo het alcali van scheiden, zonder dat ze
week worden. - De hoeveelheid alcali is op die wyze veel grooter, ik kryg namentlyk
van 4 oncen Keukenzout, met 1 pond Kalk, en ½ pond Zand, ruim 1½ once
gecrystalliseerd alcali.’ - Vervolgens word nog eene andere en gemakkelyker wyze
opgegeeven, doch die in het Werk zelve behoort nagezien te worden; en het zal
hem, die aan zoortgelyke ontdekkingen gelegen ligt, niet berouwen van hetzelve te
leezen, alzo hy 'er een nuttig gebruik van zal kunnen maaken.

Nederlandsche Insecten, door J.Ch. Sepp. Te Amsterdam by J.C.
Sepp, 1791. In quarto.
In twee, naar gewoonte, keurig uitgevoerde Plaaten, brengt ons de opmerkzaame
SEPP weder twee Rupsen, met derzelver veranderingen tot in Vlinders, onder 't oog.
Hy noemt den eenen den Syringe-Vlinder, om dat deszelfs Rups zig, in 't zoeken
van haar voedzel, genoegzaam tot de Syringe - Boompjes bepaalt; en de andere
Rups geeft hy, uit hoofde van derzelver eenzaam leeven, den
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naam van Kluizenaar. Van beider veranderingen geeft hy, in de nevensgaande
beschryving, een onderscheidenlyk verslag; des de beoefenaars der Insectenkunde
by aanhoudendheid reden hebben, om over 's Mans waarneemingen, en derzelver
gemeenmaaking ten hoogste voldaan te zyn. - Het gewag, dat hy maakt van een
ongeval zyner Rupse, de Kluizenaar geheeten, en zyne redding van die Drenkeling,
verdient in deezen nog wel eene byzondere melding; te meer daar dezelve eenigzins
tot opbeuring en onderrigting, in soortgelyke omstandigheden, kan strekken. Na
een berigt gegeeven te hebben van den gunstigen uitslag der viermaalige vervellinge
zyner Rupse, waar op dezelve haare volle grootte verkreeg, vervolgt hy in deezer
voege.
‘Zeer verheugd was ik, dat deze tegenwoordige Rups, door alle haare vervellingen,
zo gelukkig was door geraakt, dewyl meenig eene onder het zelve bezwykt en sterft,
en doordien ik maar deeze eene had, en nimmer te vooren, in alle die jaaren, in
dewelken ik mij op de Insectenliefhebbery toegelegd hebbe, ooit eene is voor 't
gezicht gekomen, zo moest mij deeze derhalven des te aangenaamer zijn, en ik
hoopte nu ook, dat zij eerlang in eene Pop veranderen, en ik 'er den verwacht
wordenden Vlinder uit bekomen zoude. Maar hoe zeer verschrok ik niet op zeekeren
morgen, toen ik, naar dezelve ziende, zag, dat zij in het Vlesje met Water, waarin
ik het Eeken Takje [haar Voedzel] staan had, ingekroopen en verdronken was. Nu,
dacht ik, is alle mijne hoop te leur gesteld, de gedaane moeite van oppassing,
afteekening en waarneeming is alles vergeefsch, mogelijk verkrijge ik in mijnen
leeftijd nimmer eene dergelijke Rups wederom, welker verdere huishouding en
Vlinder mij door eigen ondervinding bekend word. Ik nam echter mijnen Drenkeling
terstond uit het Water, leide dezelven op drie of vierdubbeld Vloei-Papier, op dat
het zich daaraan en in bevindende Water zo veel te schielijker mogt wegraaken,
insgelijks nam ik eene Stoof, waarin ik een weinig Vuur zette, en leide mijne
verdronken Rups, met het Vloei-Papier, op deze matig verwarmende plaats. Toen
dezelve nu genoegzaam droog geworden was, bespeurde ik tot mijne groote
verwondering en blijdschap teffens, dat 'er eenige teekens van leeven als wederom
inkwamen, de Hairtjes op dezelve begonnen te trillen, zonder dat het Lichaam zelfs
zich nog het minste verroerde, vervolgends
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begonnen ook de Knopjes, waarop deeze Hairen geplaatst zijn, zich te beweegen,
en in het Vel der Rups kwam eenige trekking; eindelijk begon het Lichaam volkomene
stuiptrekkende beweegingen te verkrijgen, en het Dier kwam, van tijd tot tijd, al meer
en meer in het leeven te rug. Toen mijne Rups zo verre was, dat zij, om zo te
spreeken, op haare Pooten woderom staan kon, begon zy in eens ongemeen schielijk
en verwilderd te loopen, zo als zij nimmer te vooren gedaan had, 't welk mij toescheen
eene nog onnatuurlijke en door angst ontstaane drift te weezen. Doch ook dit
bedaarde, en ik liet haar wederom aan een takje met Eeke Bladen kruipen, waaraan
zij zich dan ook nu ter rust begaf, en de uitkomst heeft ten vollen doen zien, dat
haar het verdrinken in het Water geen letzel veroorzaakt heeft, doordien zij in eenen
volmaakten Mannetjes Vlinder veranderd is.’

Beschouwing der Maatschappy en Zeden, in Poolen, Rusland,
Zweeden, Denemarken, enz. Doorvlogten met Voorvallen eenige
uitsteekende Characters betreffende. Door William Coxe, A.M.F.R.S.
Lid van 's Konings Collegie te Cambridge, Kapellaan des Hertogs
van Marlborough, Medelid van de Koninglyke Oeconomische
Societeit te Petersburg, als mede van de Koninglyke Academie te
Koppenhagen, IXde Deel. Te Amsterdam by J. Yntema, 1791.
Behalven den Inhoud der beide laatste Deelen, 158 bl. In gr. 8vo.
(*)

In het slot onzer Aankondiginge des VIIIsten Deels , gaven wy op, dat, volgens het
berigt des Vertaalers, nog één Stukje van gelyke grootte, alles zou behelzen wat
de Heer COXE aan zyne voorgaande Reizen hadt toe te voegen; de aflevering van
dit IXde Deel, welke wy, met genoegen, zo spoedig op het voorgaande zien volgen,
staaft deeze toezegging. Het geplaatst berigt, wegens het VIIIste Deel ter
aangehaalde plaatze, ontheft ons van alle verdere vermelding wegens den oorsprong
deezes Werks, ten vervolge dienende van een, eenigen tyd geleden uitgekomen,
Werk, onder denzelfden Tytel.
De oplettende en naauwkeurige COXE zet zyne Reis door de binnenste gedeelten
van Noorwegen voort, en geeft

(*)

Zie hier boven, bl. 66.
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ons de beste kundschappen van dien, door vreemdelingen schaars bezogten, oord,
en de moeilykheid der reize in denzelven. - Zweeden bezoekt hy vervolgens, en
levert ons verscheide, voorheen door hem onopgemerkte, byzonderheden, staaft
of het reeds op eene voorige reis opgemerkte, of brengt het verkeerd gestelde te
recht. Even 't zelfde doet hy ten opzigte van Rusland, Courland, Poolen. Wat hy
van Pruissen geeft is zeer kort. - Twee uitvoerige Leevensberigten treffen wy in dit
Deel aan, het een van den beroemden Scheikundigen CAREL WILLIAM SCHEELE; het
ander van Graaf ERNST JOHAN BIRON, den Gunsteling van de Alleenheerscheresse
aller Russen, ANNA, die zo veele en zo groote leevenslotwisselingen onderging, en
de gunst en ongenade des Hofs beurtelings smaakte. - Eene Brief betreft de keurlyke
Proeven van Dr. GUTHRIE, op het bevriezen van Kwikzilver genomen.
Over niet weinige onderwerpen van aangelegenheid, hadt de Heer COXE, op zyne
eerste Reize door het meerendeel der nu weder bezogte Gewesten, geene hem
voldoende berigten kunnen opzamelen, welke hem nu in handen kwamen. Een
geheele Brief, stukken van dien aart betreffende, zullen wy om den belangryken
inhoud, met ter zyde stelling van alle andere zeer mededeelenswaardige
byzonderheden, hier plaats geeven.
‘'t Was,’ schryft hy, in den XXVsten Brief, ‘niet dan met schroom en wantrouwen,
dat ik, op myne voorgaande Reis, de pooging waagde, om u een algemeen
denkbeeld te geeven van de Volkrykheid des Russischen Ryks, zonder in staat te
zyn, om my eenige zekere bewysstukken te verschaffen, ten grondslage van een
(*)
zo ingewikkeld onderwerp .
Thans heb ik een Tafel gekreegen van de Boeren onder het Hoofdgeld staande,
in den Jaare MDCCLXXXII, en vind my daardoor in staat gesteld, om u, met meer
gelukkig vertrouwen, eene naauwkeuriger opgave te doen, van de Inwoonderen
des Russischen Gebieds; en vind my geregtvaardigd, dat ik, in myn vroeger berigt,
derzelver weezenlyk getal niet vergroot, maar veeleer verkleind heb.
Noodig is het, vooraf aan te merken, dat, door eene onlangs gemaakte schikking,
de Boeren van Lyfland en de

(*)

Zie COXE, VI D. bl. 130.
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Ukraine, als mede van de Landschappen van Zweeden, verkreegen, thans het
Hoofdgeld betaalen; 't welk gelegenheid geeft om derzelver getal, met eene groote
maate van zekerheid, te bepaalen.
Het geheele getal der Boeren, die het
Hoofdgeld betaalen, beloopt

12,757,180

Door dit getal te verdubbelen voor de
Vrouwen, krygen wy voor Mannen en
Vrouwen in den Boerenstand, door
geheel het Russische Ryk.

25,514,360

Hier by moeten gevoegd worden de
Edelen

200,000

De Geestlyken en hunne Gezinnen

120,000

De Kooplieden en hunne Gezinnen

250,000

De Inboorelingen van Crimsch Tartaryen 80,000
en Kuban
De zwervende Horden in Siberie

600,000

En de geheele Bevolking van Rusland,
zal
_____
naar deeze Berekening, beloopen

26,764,360

(*)

Een getal, hoe groot ook , geenzins geëvenredigd aan de uitgestrektheid des
Ryks.
Zints ik u eene algemeene Opgave deed van de Inkomsten des Russischen
(†)
Ryks , hebben 'er verscheide veranderingen stand gegreepen in het heffen van
het Hoofdgeld, en zyn 'er eenige vermeerderingen gekomen, in andere takken van
de openbaare Inkomsten, welke ik noodig vind u te vermelden, en breeder te
ontvouwen, om een netter begrip te vormen van den Staat der Geldmiddelen in
Rusland.
Hier moet ik herinneren, dat ik, op myne voorgaande Reizen, het Russisch Geld
tot Engelsch Geld maakende, de gemiddelde waarde van een Roebel op 4 S. stelde,
en gevolglyk vyf Roebels tot één Pond Sterling bragt, 't welk, in 't Jaar MDCCLXXVI,
de gemiddelde waarde was. Toen Czaar PETER DE GROOTE de Maat hervormde,
stelde hy zich voor, de Roebel in waarde gelyk te maaken aan een Ryksdaaler, of
omtrent 4 S. 6 d., welke waarde de Roebel met weinig verandering, van toevallige
omstandigheden afhangende, bleef behouden tot het begin van den Turkschen
Oorlog, in den Jaare MDCCLXX. Zints dien yd, heeft de verandering der Munt, de
innerlyke waarde

(*)
(†)

De Heer COXE hadt de Volkrykheid voorheen berekend op 22,838,510.
Zie VI D. bl. 133.
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zo veel verminderd, dat de Roebel in Engelsch Geld niet meer waardig is, dan 3 S.
6 d. De meerderheid van den Invoer boven den Uitvoer, de menigte van
overmaakingen, noodig tot het betaalen van de Krygsbenden tegen de Turken, en
de groote hoeveelheid van Papieren Geld in de wandeling gebragt, hebben nog
meer toegebragt om de waarde van den Roebel, in verwisseling met vreemde
(*)
Landen, te doen daalen .
Maar, dewyl deeze vermindering moet toegeschreeven worden aan
omstandigheden van geen bestendigen duur, is het te denken, dat, by het eindigen
van den Oorlog, de noembaare waarde, gelyk, in de meeste gevallen, welhaast de
innerlyke waarde van den Roebel zal overtreffen: wy mogen derhalven de gemiddelde
waarde stellen, op 3 S. 4 d. of zes in een Pond Sterling.
In myn voorig berigt van den Jaare MDCCLXXVI, berekende ik de Inkomsten van
Rusland, in tyd van Vrede, op 6,144,968 Ponden Sterlings, of, daar ik toen vyf
Roebels voor één Pond Sterling rekende, op 30,724,840 Roebels.
Zints dien tyd, zyn de Inkomsten zeer veel vermeerderd in de volgende
byzonderheden.
Voor eerst in het Hoofdgeld, 't zelve werd niet geheven in de Ukraine, en de
Landschappen op Zweeden veroverd, naamlyk Lyfland, Esthenia, Ingermanland en
Carelia, nu begreepen in de Landvoogdyen van Petersburg, Reval, Riga en Wyburg;
doch, in den Jaare MDCCLXXXII, uitgestrekt over deeze gedeelten des Russischen
Ryks, en de andere Belastingen onder de Boeren afgeschaft.
Deeze verandering, heeft de openbaare Inkomsten zeer vermeerderd, en het
Hoofdgeld brengt veel meer op dan voorheen; niet alleen uit deeze omstandigheden,
maar ook door de vergrooting van het getal der Boeren, zints den overslag van den
Jaare MDCCLXIV. En, dewyl eenige Boeren gesteld zyn op meer dan twee Roebels,
en andere op minder dan één Roebel, mogen wy misschien het gemiddelde
Hoofdgeld bepaalen, op één en een vierden Roebel. Volgens deeze Berekening
levert het Hoofd-

(*)

Meer dan eens is, in het Jaar 1789, de Roebel gedaald op 2 S. 4½ d., en de waarde, in 't
Jaar 1790, is naauwlyks iets meer dan 2 S. 6 d.
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geld 15,435,000 Roebels op, 't welk ten naasten by het dubbeld is van de voorgaande
opbrenging.
Ten tweeden, zyn de Tollen zeer veel verhoogd: naardemaal men die van Narva,
Riga en Archangel, op denzelfden voet gebragt heeft, als die van Petersburg, en
'er bykomende Belastingen gelegd zyn, op de inkomende en uitgaande Goederen.
Uit deeze en andere vermeerderingen durven wy het waagen, de volgende opgave
te doen van de Inkomsten des Russischen Ryks, in tyd van Vrede:

't Hoofdgeld

Roebels.
15,435,000

Tollen

5,000,000

Zout

2,000,000

Goud en Zilver uit de Mynen, de
Voordeelen der Munt, en de Belasting
op Yzer

3,395,910

Sterke Dranken

10,000,000

Kerklanden

2,000,000

Van de Verkoopingen van Landen,
4,000,000
Huizen, Gezegeld Papier, van Moolens,
Paarden, Winkels en andere
onöpgenoemde Belastingen
_____
Roebels 41,830,910
Dit maakt den Roebel, gerekend op 3 S. 4 d. 6,938,485 Ponden Sterling.
Doch, daar wy den staat der Inkomsten dus vermeerderd vinden, moet ik niet
vergeeten daarby aan te tekenen, de vermeerdering der Uitgave, zedert het Jaar
MDCCLXXVI, door het instellen van nieuwe Landvoogdyen, en het oprigten van
openbaare Schoolen. Onkosten, die niet minder berekend kunnen worden, dan op
5,000,000 Roebels, of omtrent 800,000 Ponden Sterlings.
Myne opgave van de Russische Krygsmagt was, in myn verslag op myne
(*)
voorgaande Reize , nog gebrekkigen dan die der Volkrykheid en Inkomsten, en
thans heb ik, met zeer veel moeite, eene naauwkeurige Lyst bekomen van de
geregelde Krygsmagt, in tyd van Vrede.

(*)

Zie VI D. bl. 136.
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Gardes te Paard en te Voet

10,000

Geregelde Ruitery

69,465

Geregeld Voetvolk en Artillery

235,134

Bataillons in Bezetting, door elkander
500

49,000

Artillery in Bezetting

5,500

(*)

(†)

_____
In 't geheel 369,099
(‡)

De ongeregelde Krygsbenden worden niet geteld .
Zo talryk vertoont zich de staat der Russische Legermagt op 't papier; doch het
getal der wezenlyk dienstdoende schiet zeer verre te kort by deeze Optelling,
opgemaakt uit eene breedvoerige, alle verdeelingen naauwkeurig vermeldende,
Naamlyst. - En schoon het, uit aanmerking van het aantal der verafleggende
Bezettingen, de uitgestrektheid des Gebieds, en bezwaarlykheid om des nette
kundschap te bekomen, het voor eenen Reiziger onmogelyk maake, den juisten
staat der Legermagt op te geeven, is het nogthans waarschynlyk, dat de wezenlyke
Krygsmagt in Vredestyd naauwlyks meer dan 200,000 Man bedraagt, en het is
opmerkenswaardig, dat, niettegenstaande de geheele berekende som van 369,099
Man, de Russen zelden meer dan 100,000 Man te velde kunnen brengen.’
Een Naaschrift, Poolen betreffende, besluit het Werk; in 't zelve, betuigt de Heer
COXE, ‘schoon het vreemd is van myn Plan, in aanmerking te neemen eenige
verandering in Poolen voorgevallen, zints myn vertrek in Mey des Jaars
MDCCLXXXV, kan ik nogthans niet naalaa-

(*)
(†)

(‡)

Men stelt deeze Gardes op 10,000 Man, doch derzelver getal beloopt daadlyk thans niet meer
dan 3,000, en zal het misschien nimmer doen.
Er zyn 98 Bataillons in Bezetting, bestaande uit nieuw aangeworven Volk en Invaliden, die
op deeze plaatzen dienst doen, en niet te veld trekken; alleen worden 'er vier van Petersburg
en twee van Riga daar toe gebruikt. - De Artillery heeft elf Bataillons in Bezetting.
De ligte Troepen bestaan uit 12 Regimenten geregelde Cosakken, ieder van 942 Man, en
maaken 11,304 in 't geheel uit. De ongeregelde zyn verdeeld in Regimenten van 500 ieder.
De Donsche en de Uralsche Cosakken, als mede de Kalmuksche, kunnen niet bepaald worden
opgegeeven: en myne aanmerking over dezelven, voorheen gemaakt, (zie de laatst
aangehaalde plaats,) blyft gelden.
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ten, by wyze van Naaschrift, hier kortlyk op te tekenen, dat de Keizerin van Rusland,
in de Jaaren MDCCLXXXIX en MDCCXC, haaren invloed in dit Ryk geheel verlooren,
haare Krygsmagt te rug getrokken, en haaren Gezant opöntbooden, heeft; en dat
de Poolen eenige poogingen gedaan hebben, om hun Krygsmagt te vergrooten,
hun Krygstugt te verbeteren, en zich meer te doen gelden in Europa.
De Steedsduurende Raad is vernietigd, in de Regeeringsvorm zyn verscheide
veranderingen ingevoerd, strekkende om Poolen van den Russischen
overheerschenden invloed te ontheffen; en het op zich zelven te doen staan, indien
het mogelyk is, een Ryk, 't welk Regeeringloosheid ten hoofdkenmerk heeft, dat
voorregt te bezorgen.
Maar, zo lang de Kroon verkieslyk blyft; zo lang de Adel alleen het Regt heeft om
Landen te bezitten; en zo lang de Boeren Slaaven zyn, moeten alle veranderingen
in de Regeeringsgesteltenisse enkel in naam bestaan, en deeze met de daad
dezelfde blyven. De Koning is dan steeds een speelpop in de handen van zyn
magtigsten Nabuur, en de Edelen, by welken de Oppermagt huisvest, blyven onrustig
en onbedwingbaar, zo zy niet in schrik gehouden worden, door eene buitenlandsche
Mogenheid.
In de daad, Poolen heeft geene veerkragt van zich zelven; maar volgt de aandrift
der omringende Nabuur-Mogenheden. Door de verandering der Staatkunde in het
Noorden, heeft de Koning van Pruissen, in verbintenis met Groot-Brittanje en Holland,
den invloed gekreegen, voorheen bezeeten door CATHARINA DE II, en hy bestuurt
de Republiek bykans op dezelfde onbepaalde wyze. Maar het lot van Poolen, gelyk
dat van deszelfs Leenman, den Hertog van Courland, moet in 't einde afhangen van
den uitslag des tegenwoordigen Oorlogs, ontstooken tusschen Rusland aan de
eene, en de Zweeden en Turken aan de andere zyde, als mede van de eindelyke
strekking der Onderhandelingen, of tot het vergrooten, of tot het verkleinen, van het
Gewigt van Rusland in de Schaal van het Noorden.’
Wel te regt merkt de Vertaaler, met een kort woord, op dit Naaschrift, aan. ‘Zo
oordeelde de Heer COXE, in den Jaare 1790, toen hy het derde Deel zyner Travels,
waar uit wy deeze Brieven hebben opgemaakt, in 't
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licht gaf. De in Poolen voorgevallen Ryksomwenteling in 't volgend Jaar levert een
nieuw voorbeeld op van het missen der Staatkundige gissingen, welker losheid hy
bewyst door het aanvoeren der taale van FREDERIK DEN II, uit diens Nagelaten
Werken, IVde D. bl. 370, 371.’

Het Vaderland, met geheel nieuw geteekende en gekleurde Kaarten
van iedere Provincie, de Generaliteitslanden en de geheele
Republiek, en zeer gewigtige Vaderlandsche Afbeeldingen. Te
Amsterdam by J. Allart, 1791. In gr. 8vo. 690 bladz.
Twee soorten van Reizigers en Beschryvers van Landen zyn 'er, welke zeer sterk
met elkander in handelwyze verschillen. De eerste soort bestaat in dezulken, welken
alles durven onderneemen, alles willen lyden, indien hunne nieuwsgierigheid maar
voldaan, en der Waereld hunne echte Waarneemingen medegedeeld kunnen worden.
De andere soort maaken dezulken uit, welken in hunne kamer, aan den warmen
haard gezeten, met de pyp in den mond, den wyn op tafel, en met het oog in de
boeken, de geheele Waereld doorreizen: de byzondere Waarneemingen, van de
wezenlyke Reizigers, met elkanderen vergelyken; en somtyds die togten ook wel
eens zouden willen doen, indien 'er geen gevaar by was, en huis en tafel hen overäl
volgde, of vooruit trok. De eerste soort, onder welken de COOKS, de LESSEPS, de
VAILLANTS, enz. behooren, zyn eigenlyk de waare Reizigers, die, by elke
ongelegenheid die hen ontmoet, ook telkens hunne Leezers doen gevoelen in welk
gevaar zy geweest zyn; by welk gevoel onze hairen niet zelden te berge ryzen. De
tweede soort, onder welke de Abt DE LA PORTE, en ook de Schryver van dit Werk,
behoort, stellen hunne Leezers maar zelden bloot aan die sidderingen, die de eerste
hen op den hals jaagen. Geene van de bergen aftuimelende Wagens, - geene
gevaarlyke togten over Sneeuw en Ys: - geene Roovers op den weg, en geene
Waarden in de Herbergen, zullen soortgelyke Reizigers ontrusten, noch hunne
beurzen ledig maaken. Zy zullen door slegte wegen, koude, of andere ongemakken
der wezenlyke Reizigers, overvallen noch opgehouden worden: en dus kunnen zy
al-
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tyd een zelfde geestgesteldheid in hunne Werken vertoonen.
Wanneer men op het nut ziet, dan zyn beide soorten van Reizigers zekerlyk in
staat om hetzelve te bewerken. De laatste, met de nieuwste Reizigers, of derzelver
Schriften, raadlevende, kunnen de berichten van veelen, op eene naauwkeurige,
geregelde en beknopte, wyze, samen voegen, en ordenlyk voordraagen. Maar de
eerste zyn altoos de bronnen, uit welken de laatste moeten putten; en dus staan de
laatsten gelyk met zommige Schilders en Dichters, die de natuur alleen uit de
schilderyen en boeken kennen, welken zy dagelyksch copieeren. Daar nu de natuur,
of de gedaante der zaaken, op deeze Waereld, telkens verandering ondergaat, en
wel vooräl in de byzondere Steden en Plaatzen van een Land, dat aan zo veele
schikkingen onderheevig is: zo blykt duidelyk dat men niet te naauwkeurig kan zyn,
om de laatste en beste berichten, tot de beschryving van het Vaderland, te bezigen.
Laat ons zien, in hoe verre de Schryver deezes Werks hier aan voldaan heeft.
Indien het aanwyzen van Steden en Plaatzen, als op een Postwagen zittende,
de geheele gesteldheid des Vaderlands kan leeren kennen, zo ten opzichte van het
merkwaardige in de Steden, als op het platte Land, als met betrekking tot de
Regeeringsvorm, Burger- en Kerk- Staat, Zeden, Gewoonten, Handel,
Voortbrengzels, Fabryken en meer aangelegenheden van elke Stad en Provintie;
(het zyn woorden uit het Voorbericht,) dan zal de Leezer zich voldaan moeten
houden, met het Plan door den Schryver verkozen. Dit Plan wordt, bl. 2, in deszelfs
geheelen omvang kortelyk dus voorgedraagen. De Schryver zegt daar, tegen zynen
Zoon: ‘Wel nu, myn Zoon! breng hier de Landkaart, ik zal, in onze verbeelding, met
u een reisjen doen, en 'er u wat by vertellen.’ - Dit reisjen echter komt op eenige
avonden t'huis blyven uit, en de Schryver vertelt in dezelve zo beknopt, dat men 'er
655 bladz. mede heeft kunnen vullen. Wy noemen dit beknopt, en niemand zal zich
over die uitdrukking, in vergelyking met het getal der bladz., verwonderen, wanneer
men weet, dat de zeven Vereenigde Provintiën in dat vertelzel beschreven worden:
en hetzelve bovendien met vry wat oude versleeten rympjes, eenige lappen uit
BREDERO, en verscheidene sprookjes, vervuld is. Men zie, by voorb. bl. 141, dit
staaltje:
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Hier legt in 't graft
Een held manhaft,
Moy Lambert, Heindrikszoon,
Die in zyn tyd,
Tot Spanjaarts spyt,
Haar trots heeft 't hoofd geboôn.
Maart zeventien,
In 't Jaar zestien
Hondera en twintig vyf,
Gerust eerbaar,
Ende daar naar
In 't graf gelegt het lyf.

En dit Stukje heet echter door den Schryver nog verkort te zyn, en wordt door een
ander Grafschrift van GERARD BRAND op KORTENAAR, zonder eenige noodzaaklykheid,
gevolgd.
De in verbeelding ontworpen Reize neemt, waarschynlyk te Velzen, of in de
Beverwyk, een aanvang; want Vader en Zoon zakken (op de Kaart namelyk) het Y
af naar Amsterdam; en vaaren voorby den Dam van het Spaarne en dien der Zane.
Ook zyn 'er omtrend 20 bl. alleen met de beschryving van de Beverwyk gevuld,
terwyl de beschryving van Amsterdam, Naarden, Muiden, Weesp, met de Dorpen
in Amstelland en het Gooiland, te zamen niet meer dan 70 bl. beslaan: ten blyke
dat het vertellen, op de plaatse waar men de voorwerpen ziet, het best wil vlotten;
zynde de beschryving van de Beverwyk in dit boek wezenlyk de beste die 'er in is,
en die 'er denkelyk ooit van gemaakt is. In 't voorby gaan, moeten wy aanmerken,
dat men het maaken van zogenaamde Leydsche Kaas, naby de Beverwyk, zeer
goed kan keuren; doch dat men die met het Leydsche Wapen merkt, is zeker niet
te pryzen: als wordende daardoor iets voor een Leydsch product uitgevent, dat het
wezenlyk niet is.
Als men de beschryving van de Beverwyk uitzonderd, is de schetzing der meeste
plaatzen zeer gebrekkelyk, en kan dus nimmer dat nut te wege brengen, dat men
in zulk een Werk wenscht te vinden. Nu eens weidt de Schryver te veel in
kleinigheden en Historietjes van den ouden tyd uit, die genoeg bekend, of niet
belangryk genoeg, zyn. Dus zegt hy, by voorb. bl. 6, dat in 1488 een arbeidsman,
- voor 5 a 6 duiten, een geheelen dag uit
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werken ging. Bl. 33. dat men, by de Waag op de Botermarkt te Amsteraam, het
Klokkespel van den Munttooren kan hooren. Op andere plaatzen is hy te kunstig,
en onderstelt meer wetenschap in zyne Leezers, dan hy zelv wezenlyk kan hebben.
Dus eischt hy, bl. 4. de platte Grondtekening van Amsterdam, en ziet daarin hoe
veel Schepen van onderscheiden maakzel, van alle oorden der aarde, sommigen
over Pampus geligt, voor de Stad zyn komen liggen. Dit is wezenlyk noch
scherpzichtiger dan LYNCEUS zyn! Dan weêr vertoont hy een Kykkast, in welken
men regts en links gewezen wordt, om de Voorwerpen te zien; zo als, by voorb. te
Amsterdam bl. 34. ‘Wat is 'er niet al te bekomen op den Nieuwendyk, omtrent den
Dam, en in de Kalverstraat, en aan de oude zyde in de Warmoesstraat, in en omtrent
de Nes en Hoogstraat! 't Rakin, Damrak en den Haarlemmerdyk kan men daar by
voegen.’ Zo ook te Leyden, enkel by het doorwandelen der Stad van de Witte of
Haagsche Poort af, tot aan de Marepoort toe, bl. 225. ‘Wy zouden de
Haarlemmerstraat inziende, ook de Walsche of Fransche Kerk ontdekken; ook de
Morsch- of Galgpoort, de Beestenmarkt, het eenige geregelde Plein deezer groote
Stad, driekant; de uitmuntende Rynsburgsche Poort, by welke men het welgelegen
Pesthuis ontmoet, de Lakenhal, de Marekerk, en eindelyk de Langegragt en
Marepoort zien.’ - Op andere plaatzen komen beuzelingen voor, welke geheel geen
belang hebben voor iemand die zyn Vaderland uit dit Boek wil leeren kennen. Men
zie, onder anderen bl. 36, daar verscheiden Boeken opgenoemd worden, die de
Zoon, zo wel in 't Hollandsch als in 't Latyn, kan leezen: en die geheel geen verband
met de hoofdzaak hebben.
Byzonder is het, dat de Schryver, op veele plaatzen, zelf gevoeld heeft, dat hy
zich te ver, in zyne vertelzels, van het waare oogpunt verwyderde; zonder dat hy
zulks daarom heeft nagelaaten. Hy zegt zelv' bl. 55, aan zynen Zoon, en dus ook
aan zyne Leezers: ‘Wat hebt gy aan zo veele optellingen?’ Bl. 90 wordt gemeld:
‘dat ze in verbeelding een reisje tot nut en vermaak doen, niet om zich met Regeering
of Regeeringzaaken te bemoeijen.’ (Het Voorbericht, als mede de aart van zulk een
Werk, toont toch anders!) En bl. 79 houd hy zich een geruimen tyd op, met COSTERUS
verhaal over het recht van Woerden, Muiden, Naarden en Weesp, om
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Gedeputeerden in de Vergaderingen van Holland te zenden. Is dit recht dan geene
zaak van Regeering? Dan, de Schryver is, in veele opzichten, maar zelden zich
zelven gelyk: nu vertelt hy veel, dan weinig, naar maate hem zulks in het hoofd
komt. De Regeering van Dordrecht wordt door hem omstandig, die van
Geertruidenberg in 't geheel niet, beschreven. En wanneer men iets byzonders
denkt te verneemen, dan is de Wagen reeds voor de deur, en dan is het: voort daar
mede!
Wy zeiden, dat zulk een Beschryver, of Kamer-reiziger, altoos de beste en
nieuwste berichten moest raadpleegen, ten einde zyne Leezers den Waaren staat
der zaaken te kunnen voorstellen. Dan wy vinden die vereischten, in dit boek, geheel
niet opgevolgd. Om maar van Amsterdam te spreeken, van welke Stad de Schryver
zo veel in de platte grond konde ontdekken, en over welke wy voornamenlyk kunnen
oordeelen; zo blykt ten vollen, dat de Autheur, op verre na, de laatste berichten van
die Stad niet gevolgd, noch die Stad zelve in eenige jaaren opzettelyk beschouwd
heeft; dat anders zulk een groot werk niet is, wanneer men het Y wil afzakken, en
voorby den Dam van het Spaarne, en dien der Zane, vaaren. Hieröm zegt hy, bl.
19. ‘'Er is een Kerk der Bisschoplyke Engelschen, op de Oudezyds Achterburgwal,
omtrent de Barndesteeg.’ - Intusschen zo is deeze Kerk reeds verscheidene jaaren
in het Staalhof, op den Groenen Burgwal. Bl. 26. ‘in de korte Koningsdwarsstraat
is eene Kerk van Armenische Christenen.’ - Dit is mede een misslag, want de
Armenische, of zogenaamde Persiaansche, Kerk was, en is nog, op Dwarsboomsloot.
Het Willige Rasphuis, bl. 32. beschreven, is, sedert eenige jaaren, in een
Kweekschool voor de Zeevaart hervormd; en het Spinhuis, of oud St. Ursulenklooster,
bl. 31 te vinden, wordt, sedert het Nieuwe Werkhuis voltooid is, niet meer tot
o

tuchtiging gebruikt; maar strekt, zints A . 1787, ten verblyfplaatse voor een gedeelte
van het Guarnisoen deezer Stede. Alle schikkingen van welken de Schryver niets
schynt te weeten, doch dien hy, om het oogmerk van zyn boek te bereiken,
noodzaakelyk weeten moest. - Daar zulke misslagen reeds ten opzichte van
Amsterdam plaats hebben, durven wy de vryheid niet neemen om hem in de andere
Steden, en nog minder in de andere Provintiën, te volgen.
Uit het gegeeven bericht heeft men reeds kunnen opmerken, dat dit Boek in
gesprekken tusschen een Vader en zy-
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nen Zoon verdeeld is. Vraagen en Antwoorden hebben daar by, op de gewoone
wyze, plaats: doch 'er komen dikmaals meer snaaksche invallen, dan vraagen, in
voor. Dus verwondert zich de Zoon, dat de Jooden Kerk te Rotterdam juist naast
het Oost-Indische Huis staat, bl. 133, en 7 bl. verder onderstelt hy niet minder
satyriek, dat een Dolhuis daar zeker niet te missen is. Soortgelyke trekken
vervrolyken een Werk; doch neemen 'er de misslagen niet van weg.
Niets vindt men in dit Boek zo naauwkeurig beschreven, als de Toorens der
byzondere Steden en Dorpen: zekerlyk, op dat men, des nachts verdwaald geraakt
zynde, des morgens altoos aan dezelve kan zien waar men is. Dus is de Tooren
van Alphen kenbaar aan een spitsjen op haar langwerpig kruisdak. Die van Weesp
eindigt in een Appel, en Workum heeft een zwaaren stompen Tooren. Dit Werk
verdient dus, om een en andere reden, eerder eene naauwkeurige beschryving der
Vaderlandsche Toorens, dan eene naauwkeurige beschryving van het Vaderland
te heeten.
Behalven de Kaarten der byzondere Provintiën, zyn ook de afbeeldzels, van de
Eergraven van DE RUITER, DE GROOT en BOERHAVE; der Standbeelden van ERASMUS
en KOSTER; der Begraafplaatze van CAPELLE; en die van eenige Dragten, in ons
Vaderland in gebruik, in dit Werk te vinden.

Godengesprekken, gehouden boven het Veld van Mars, en
gevonden in de Nationale Vergadering, te Parys: naar het
Hoogduitsch van Wieland. Te Utrecht by G.T. van Paddenburg, en
te Rotterdam by J. Meyer, 1792. 104 bl. in gr. 8vo.
De groote dag voor Frankryk, de dag van de vaststelling der Constitutie, is door
veele Geschiedboekers, van meer en min aanziens, beschreeven; door veele
Staatkundigen beöordeeld, hemelhoog gepreezen, of heldiep gelaakt. - Dit alles is
menschen werk. Hier komt ons deeze Dag, deeze groote Gebeurtenis, te vooren,
als beschouwd en beöordeeld door de Goden; doch Goden die zeer menschlyk
spreeken; Goden die op eene vreemde wyze by den anderen komen; Goden van
ouden tyd,
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en die zeer onlangs de Vergoding moeten ondergaan hebben.
Immers in het eerste Godengesprek komt ons JUPITER met zyn lieve JUNO voor;
deeze laatste als grootste Beschermeres der Throonen, de eerste als meer der
Volkszyde toegedaan, en gereed om zich te onderwerpen aan het Ryk van NEMESIS
thans gekomen, overeenkomstig met een overoud, door Goden en Menschen lang
vergeeten, Orakel, dat THEMIS gaf, toen zy nog in bezit van den Delphischen grond
was, 't welk JUPITER zich in deeze dagen weder herinnerde. ‘Wanneer,’ dus luidt het
Orakel, ‘na eene lange omwenteling van eeuwen, 'er een Ryk op de Aarde zyn zal,
waarin de tyrannye der Koningen, de Hoogmoed der Grooten, en de Onderdrukking
des Volks, met de beschaaving van alle de bekwaamheden der Menschheid éénen
tred houden, en beide eindelyk hun hoogste toppunt zo naby komen, dat in een
oogenblik de oogen van alle Onderdrukten zich openen, en alle armen ter wraake
zich opheffen; dan zal de onverbiddelyke maar steeds regtvaardige NEMESIS met
haar diamanten toom in de eene, en heur scherp meetende maat in de andere,
hand, op den throon van den OLYMPUS nederdaalen, om de trotschen te vernederen,
de onderdrukten te verheffen, en een gestreng Regt van wedervergelding aan ieder
booswicht, die de Regten der Menschheid met voeten tradt, en, in de bedwelming
zyns Hoogmoeds, geene andere Wetten wilde kennen, dan de uitspattende begeerte
zyner hartstogten en lusten, den teugel te vieren; te vrede met onder haar te regeeren
zal dan JUPITER zelve verder niets zyn dan de uitvoerer der Wetten, welke zy den
Volken des Aardbodems zal geeven; een gouden tyd, als die van SATURNUS, zal
zich dan over de ontelbaare Geslachten van betere Menschen verbreiden; algemeene
harmonie zal een enkel Huisgezin uit hun allen maaken, en de Sterflykheid alleen
zal het onderscheid tusschen het geluk van de Bewooners der Aarde, en van den
OLYMPUS, zyn.’ JUNO is geenzins zo bereidvaardig om te gelooven aan deezen
zoeten Dichtersdroom, en haar gedrag daarvolgens te regelen, als haar Echtgenoot,
Die in het tweede Godengesprek zich bezig houdt met ST. LOUIS, welke de zaak
met elkander redelyk wel kunnen vinden. Doch JUPITER HORCIUS, Bestuurder en
Handhaaver van alle de Eeden der Stervelingen, en JU-
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PITER PLUVIUS, Beheerscher van de lugt en dampkring, komen hier tusschen beiden;

de een dringende om de Beëediging voortgang te doen hebben by schoon weêr,
terwyl de ander het onvermydelyke van den zwaaren regenvlaag op dien Dag
staande houdt, ondanks welke de Beëediging voortgaat, door de Goden uit een der
doorzigtige Wolken beschouwd.
Ondertusschen houdt JUPITER, OLYMPUS, MERCUUR, NUMA POMPILIUS, ST. LOUIS,
HENDRIK de IV, een belangryk gesprek, waar by zich in 't einde LODEWYK de XIV
voegt. HENDRIK de IV oordeelt dat men te verre gegaan is, 't geen JUPITER oplost.
NUMA houdt het aangevangen werk voor een zeer hachlyk stuk, en vindt 'er niet
weinig in te berispen. LODEWYK de XIV is in geen goede luim, maakt een slegt figuur
onder de Goden, en moet agter blyven, terwyl HENDRIK de IV, nevens NUMA, met
JUPITER na den Olympus vertrekt.
Het vierde Godengesprek valt voor tusschen JUNO, SEMIRAMIS, ASPASIA, LIVIA, en
ELIZABETH van Engeland. - JUNO vangt het zelve, als een Godin tot wier Departement
de Koningen en de Adel altyd behoord hebben, in deezer voege aan. ‘Gy weet
reeds, myne Vriendinnen! waarom ik u tot deeze geheime byeenkomst heb laaten
noodigen. De Monarchien, welker Beschermster ik ben, zyn van gevaaren omgeeven,
die met ieder dag zorglyker worden. Zy zyn in haare grondvesten geschud, en
eenige van haar dreigen in te storten, wanneer 'er geen middelen gevonden worden,
om ze nog in tyds te onderstutten. Het ergste is, dat myn Gemaal, die over het
geheel, sints een geruimen tyd, zeer veranderde, kortling een groote Moralist
geworden zy - de democratische aanmaatigingen schynt te begunstigen, en mynen
yver voor de goede zaak, ten minsten in de keuze der middelen, paalen stelt, die
ik niet durf waagen te overschreeden. In deeze omstandigheden heb ik het noodig
geagt, met de wysste en ervaarenste onder de Bewooneressen van den Olympus
te raadpleegen. - Vier zulke Raadgeefsters doen my een bystand verwagten, die
myne poogingen noodwendig met de gelukkigste uitkomst moet bekroonen. Zeg
my derhalven uwe gedagten zonder agterhouding, welke middelen en wegen zouden
'er kunnen ingeslaagen worden om den ganschen val der nog staande Monarchien
te verhoeden, het verlooren vertrouwen der Volken te herwinnen, en de schokken,
gelyk die, van
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welke wy ooggetuigen geweest zyn, in het toekomende onmogelyk te maaken.
SEMIRAMIS yvert ten sterkste voor 't Koninglyk Gezag, en geeft als het beste middel
op, de Volksverlichting te stuiten. Waaromtrent zy een magtige tegenspraak van
ASPASIA ontmoet, die de geest des Volks, daar dezelve verlicht is, veelvuldige, van
het Staatsbestuur afwendende, bezigheid wil verschaft hebben. Zy is van gevoelen,
‘dat men de Regenten behoorde te waarschuwen, dat zy zich niet door kortzigtige
raadgeeveren mogten laaten verleiden, om de groote omwenteling, die begonnen
heeft in 't menschlyk verstand plaats te grypen, te zullen tegengaan; in plaats dat
het oneindig roemryker en zekerer voor hun zyn zou, met de rede in goede
verstandhouding te leeven, haar heuren eigen weg te laaten gaan, en over het
geheel gerustlyk aan te zien, dat ieder denkt zo als hy gevoelt, spreekt zo als hy
denkt, gelooft het geen hy wenscht, en doet wat hy niet laaten kan. - Zoudt gy by
deeze vriendlyke waarschouwing nog leenen goeden raad willen gevoegd hebben,
deeze zou de myne zyn: dat men die geenen, die geen reden hebben om te
vertrouwen, dat zy bekwaam zyn om de Jaarboeken huns tyds met pryswaardige
daaden te vullen; dat zy niet te min nog altyd iets roemwaardigs doen konden wanneer zy maakten, dat de geschiedenis niets, in 't geheel niets, van hun te
verhaalen hadt.’
LIVIA stelt de Regeering van AUGUSTUS ten voorbeeld der Vorsten, en wil dat alle
Vorsten, hoe groot of klein hunne werkkring zyn moge, deeze ten modél neemen.
‘Ik weet wel,’ besluit zy, ‘hoe veel ik daar mede van deeze Heeren vordere; maar
myn oogmerk is ook niets minder dan myn hof daar door te maaken. Wie het waagen
wil te regeeren, zonder zich der Talenten, die daartoe vereischt worden, bewust te
zyn; die eenigen arbeid en moeite schuwt, welke daar mede verbonden is, en niet
het volstrektlyk voorneemen heeft, om zich door alle mogelyke verdiensten, en het
geluk zyns Volks, den eersten post in den Staat waardig te vertoonen; voor dien
heb ik geenen anderen raad, dan dat hy zich van een last, dien hy niet draagen kan
of wil, hoe eer hoe liever tragt te ontslaan. Zelfs een erflyke Kroon is geusurpeerd,
wanneer ze niet verdiend wordt.’ - Op het zeggen van LIVIA merkt JUNO aan, dat zy
ook zo streng is, als ASPASIA, in haare vorderingen omtrent de Koningen. Dan
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geeft haar ten antwoord: vergeef my, Godin! ik vorder niet meer van hun, dan
de jongens van myn tyd in Rome van hunne Speelkoningen, die het 't best maaken,
riepen ze, zal Koning zyn!
Eindelyk treedt de beroemde ELIZABETH van Engeland te voorschyn, en door JUNO
na het beste redmiddel gevraagd, geeft zy te verstaan. ‘De reden waarom zo veele
kranken niet kunnen geneezen, is niet zo zeer in het gebrek aan werkzaame
heelmiddelen, als wel daar in gelegen, dat de lyder zich de kure niet wil onderwerpen,
of dat hy de middelen niet in de regte orde gebruikt. Dit zal misschien, zo ik vrees,
ook het geval by veele der Koningen zyn, welke gy, groote Beschermeres der
troonen! uit hunne verlegenheid zoudt willen geholpen hebben. Naar myne gedagten
is 'er in de daad een onfeilbaar middel, waar door alles, tusschen de Volken en
hunne Regenten, in behoorelyk evenwigt kan gesteld worden: maar daar het even
zo enkel als onfeilbaar is, en van de zyde van uwe Clienten een offer vordert, waartoe
welligt niemand van hun vrywillig zal besluiten; moet ik vooraf bekennen, dat ik niet
veel meer betrouwen in het uitwerkzel van onze beraadslaaging stelle, dan ASPASIA,
en byna verzekerd ben, dat de noodwendigheid alleen deeze verblinden eindelyk
tot die stappen zal moeten dwingen, tot welke zy, om ze uit eigen beweeging te
doen, zo ik vrees, noch billyk noch wys genoeg zyn.’ - Naa eenige aanmerkingen
over de onbestaanbaarheid der Dwinglandy, onder welk een bekleedzel ook
vermomd, met de Volksverlichting voorgesteld te hebben, betuigt ELIZABETH:
‘Onbetwistbaar zeide SEMIRAMIS eene groote waarheid, toen zy beweerde, dat het
kwaad, tegen 't welke wy de werkzaamste middelen zouden beraamen, door
Palliativen niet verholpen kon worden. Maar wat zyn alle die begogelingen des
Volks, in welke zy en de doorlugte LIVIA het groot geheim der konst van regeeren
schynt te stellen - het zoete verdichtzel van Vaderlyke en Kinderlyke betrekking
tusschen Regeerers en Onderdaanen - of die listige Kunsten, om een Volk in den
zoeten droom van Vryheid te wiegen, - anders dan Palliativen, dan eene soort van
tovermiddelen, waar door het kwaad, voor een korten tyd, bezwooren en in sluimering
gebragt wordt, terwyl het inwendig steeds verder voortvreet, en, by de minste
gelegenheid, met verdubbeld geweld weder uitbreeken moet?’
LIVIA
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Zy stelt de Politieke Coquetterie, met welke zy zelve voorheen, om de goedkeuring
en liefde haarer grillige Natie, vrydde, en daar in niet ongelukkig slaagde, in deeze
dagen van verlichting met de andere Palliativen gelyk. - JUNO wordt ongeduldig om
het middel zo eenig, en alvermogend, te verneemen. Niet dan schoorvoetende komt
ELIZABETH tot de opgave van 't zelve; naa betuigd te hebben hoe zy geloofde de
regeerende Heeren, van den eersten der Koningen, tot den Burgemeester van het
kleinste aller Abderiten-nesten in de wereld, veel te goed te kennen, om te verwagten,
dat zy door de enkele beweeggronden der reden bewoogen zouden worden, om
'er de hand toe te bieden, en dat de yzeren noodwendigheid hun daartoe zal moeten
dwingen.
Het middel stelt zy in deezer voege voor: ‘Het is steeds algemeen erkend, dat de
volstrektste Monarch Pligten, en zelfs het dienstbaarste van alle Volken Regten,
heeft: maar waar in deeze Regten en Pligten eigenlyk bestaan, hoe verre zy zich
uitstrekken, binnen welke grenzen zy beslooten zyn, welke inrichtingen 'er moeten
gemaakt worden om het Volk het volle genot zyner Regten te verschaffen, en de
Regenten tot vervulling hunner Pligten aan te houden; daar over heeft men zich
steeds met verwarde en zwakke voorstellen beholpen; daar over is zelfs opzettelyk
met voordagt alle mogelyke duisterheid verspreid geworden. Eindelyk heeft, in deeze
dagen, het noodlot eener groote Natie, - die zich, haare staatsgesteldheid
uitgezonderd, in alle andere opzichten, voor de eerste in de Waereld kon houden,
maar die door langduurige mishandelingen van allerlei aart in 't verderf gestort, en,
tot de uiterste wanhoop gebragt, zich liever aan alle elenden der Anarchie verkoos
bloot te stellen, dan de vergruizende drukking van het Monarchale en Aristocratische
Despotismus langer te willen verdraagen - eindelyk, zeg ik, heeft het leerryke en
vreeslyke lot dier Natie allen overigen de oogen geopend; en de overtuiging is thans
algemeen, dat niets dan eene Constitutie, waar in de regten van alle klassen der
Burgeren klaar en bepaald uitgedrukt, en door behoorelyke voorzorgen tegen alle
willekeurige inbreuken verzekerd zyn, alle andere Staaten voor dergelyke tooneelen
zeker kan stellen. En dit, Godin! is de tegenwoordige gesteldheid der zaaken. De
beguichelingen, waar mede men tot hier toe anderen en zich zelven bedroog, kan
men alleen in een nevel spee-
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len, welke de rede eindelyk verstrooid heeft, en geweldige middelen, behalven dat
zy even zo onbillyk als haatlyk zyn, helpen wel voor een oogenblik, maar verhaasten
slechts de vreeslyke ontknooping, welke men daar door wil voorkomen. Oogschynlyk
is 'er dus niets over, dan dat men, hoe eer hoe liever, besluit om te doen het geen
reeds voor langen tyd hadt moeten gedaan worden. Eene Constitutie van weinig
artykelen, op de algemeene reden en de natuur der Burgerlyke Maatschappy
gegrond, is het onfeilbaare, gemaklyke en eenige, middel, om alle heelbaare kwaalen
der Burger-Maatschappy te geneezen, de hoogst mogelyke harmonie tusschen de
Regenten en Onderdaanen te herstellen, en de welvaard der Staaten op een
onbeweeglyken grondslag te vestigen.’
Het oordeel der Godinne JUNO is, dat zy op middelen moeten bedagt zyn om de
Hoeders der Volken te overtuigen, dat zy voor hunne eigene zekerheid, en rust, zo
wel als voor hun roem, niets beters kunnen doen dan ELIZABETH's voorstel zonder
verzuim aan te neemen. Om hun daartoe te beweegen, valt haar in, IRIS na den
God der Droomen te zenden; ten einde deeze in de Vorsten Droomen verwekke,
welker uitwerkzelen zy niet zullen kunnen wederstaan. In afwagting wat deeze
Droomen, in een tyd des Ongeloofs, zullen uitwerken, scheiden de Godinnen, en
de Godengesprekken, van welke wy een berigt gegeeven hebben, genoegzaam
om elk ter leezinge uit te lokken, neemen een einde.

Aandacht-boek voor Vrouwen. Door F.G. Maresoll. Uit het
Hoogduitsch, Iste D. 2de Stuk. In 's Gravenhaage by I. van Cleef,
1791. In gr. octavo, 280 bladz.
Op de overweeging der voornaamste deugden, en waarschouwing voor de meest
heerschende gebreken des vrouwlyken geslachts, in 't eerste Stuk voorgedraagen,
volgen in dit tweede Stuk, zeer gepast, oefeningen over eenige voornaame
hinderpaalen, en middelen ter bevordering van de Vrouwlyke Deugd. De Heer
MARESOLL stelt ons dezelven voor als aandagtige bespiegelingen eener verstandige
en ernstige Vrouwe, die deeze hinderpaalen overweegt, en te gelyk nagaat, hoe ze
de middelen daar tegen best in 't werk zal stellen. - Haare beschouwing gaat in
deezen over de volgende onderwerpen: de Vleiery, - de Veinskunst, - het onderscheid
tusschen de ongebreidelde neiging tot betweeten, en de waare
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leerzaamheid van het vrouwlyk geslacht, - de kundigheden, die voor het vrouwlyk
geslacht onöntbeerlyk zyn, - de gesteldheid van den goeden smaak, en deszelfs
invloed op de deugd, - de vrouwlyke neiging tot dweepery, - de oorzaaken, waarom
het vrouwlyk geslacht zo gering van zyne bestemming denkt, - de natuurlyke, voor
de deugd by uitstek gunstige geschiktheden van het vrouwlyk geslacht, - den invloed
der natuurvreugden op het vrouwlyk geslacht, - in hoe verre het voor 't vrouwlyk
geslacht geöorloofd zy, zig naar de Mode te schikken, - de tydverspilling, de
gierigheid en zuinigheid, - en eindelyk, de vrouwlyke gezelligheid. - - Over ieder
deezer onderwerpen levert de Heer MARESOLL eene reeks van leerryke en
pligtmaatige bedenkingen, die wel inzonderheid tot het vrouwlyk geslacht betreklyk
gemaakt worden, maar ook in veele opzigten het manlyk geslacht te stade komen.
Van dien aart zyn onder anderen 's Mans opmerkingen, wegens het onderscheid
tusschen gierigheid en zuinigheid, en derzelver gevolgen; waaruit wy een byzonderen
trek, ten aanzien van het huishoudlyke, zullen overneemen.
‘De gierigheid schuwt alle kosten, ook die, welken het geluk en de welvoeglijkheid
der huisgenooten vereischt; de zuinigheid laat ons zoo gewillig voor het best van
ons Huisgezin zorgen, als zij ons van pracht en dartelheid te rug houdt. Hoe treurig
ziet het 'er niet uit in een huis, in het welk de gierigheid heerscht! Welke laage,
onedele denkwijze beheerscht daar allen, die door deze ondeugd besmet zijn, of
ook die daar onder lijden moeten! Hoe greetig zoeken deze dikwijls schadeloos te
stellen, wanneer hun de gelegenheid daartoe zich aanbiedt! Waar de huismoeder
aan de gierigheid overgegeven is, daar straalen morsigheid en wanorde allerwege
in het huishouden door; daar vergunt deze aan niemand den tijd, die tot bewaaring
van orde en zindelijkheid gevorderd wordt. Waar de huismoeder aan de gierigheid
overgegeven is, daar wordt de opvoeding op alle wijzen veronachtzaamd; daar
schijnt haar alles, ook het slechtste, dat de minste kosten veroorzaakt, goed genoeg
te zijn; daar moeten de kinderen niet, het geen nuttig en onöntbeerlijk, maar alleen
dat voordeelig is, leeren. In zoodanig huis gaan de voortreflijkste aanslagen en
vatbaarheden eener jonge ziel verloren, en blijven onbeschaafd en onöntwikkeld.
In zoodanig huis leert niemand zich ligt boven het alledaagsche en gewoone
verheffen. Hier, waar de geest verstikt, het verstand enkel met laage handelwerken
bezig gehouden, en de gantsche denkwijze tot zelfbelang en eigenbaat geleid wordt,
hier heerschen reeds alle die onedele menschhaatende gezindheden in de harten
der kinderen, die, met den voortgang der jaaren, in werklijke grove gierigheid
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ontaarden. Ja, wat goeds zou zelfs het beste onderwijs in een huis stichten, daar
het voorbeeld der slechtdenkende moeder, die zich geene ongeöorlofde middelen,
om rijk te worden, schaamt, alles wederlegt en ontzenuwt, wat Rede en Godsdienst
aanprijzen? Hoe is die gene in staat, om anderen te beschaaven, die zelve
onbeschaafd en aan de gierigheid overgegeven is? - De zuinige integendeel kent
geene belangrijke zorgen, dan om nuttig te worden. Zij arbeidt voor de haaren. Zij
legt op, om dat te kunnen zijn en te kunnen doen, wat zij behoort te zijn en te doen.
Zij haat alle overvloedige pracht en dartelheid. Zij verkwist niet, waar zij met een
goed geweeten bespaaren kan. Zij schuwt alle onnodige kosten, die enkel glinsteren,
maar geen nut doen kunnen. Zij onthoudt zich voorzichtig van alle plaatzen en
persoonen, waar en onder welken zij tot onnodige verkwisting verleid kan worden.
Maar in haar huisgezin vertoont zich geen spoor van gebrek en kaarige behoeftigheid.
Zo geene pracht het oog verblindt, dan wordt dit toch overal door het voorkomen
van zindelijkheid en orde vergoed. Schoon de zuinige moeder haare kinderen niet
tot lediggang en verwijfdheid opvoedt, echter laat zij denzelven niets ontbreken, wat
tot eene goede beschaaving van hart en verstand vereischt wordt. Tot dit oogmerk
heeft zij gespaard en opgelegd. Misschien zou zij dikwijls grooter kosten gemaakt,
en meer uitspanningen bijgewoond hebben, indien zij geen acht geslagen hadt op
de opvoeding haarer kinderen. In zoodanig huis bieden genot en maatigheid,
overvloed en bepaaling, elkanderen de hand. In zoodanig huis wisselen arbeid en
rust, vlijt en verkwikking, op de redelijkste en doelmaatigste wijze onderling af.’

Briefwisseling tusschen Academie-Vrienden, door J.M. Miller. Naar
de tweede verbeterde Hoogduitsche uitgave. Eerste Deel. Te
Utrecht en Amsterdam by G.T. van Paddenburg en Zoon en M.
Schalekamp, 1791. In octavo, 320 bladz.
Eene zeer leerzaame Briefwisseling voor Studenten, en jonge Predikanten, die hun
onder het oog brengt wat zy te vermyden, en waarop zy zig bovenal toe te leggen
hebben. De lessen, hun medegedeeld, komen voor, als gegeeven, by het verhaalen
van deeze en geene voorvallen; en de Heer MILLER schikt zyne schryfwyze, op
zodanig eene manier, dat hy 'er ook andere voorvallen, die daartoe juist geene
bepaalde betrekking, maar echter altoos een zedelyk bedoelde hebben, invlegte.
Zulk een schryftrant is recht geschikt om aan alles eene leevendigheid by te zetten,
die door de verscheidenheid
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den Leezer uitlokt, en hem het leezen der Zedelessen niet verveelend maakt, waar
door ze te gereeder ingang kunnen vinden. - Voor 't overige is de gansche inhoud
deezer Briefwisselinge van dien aart, dat, schoon dezelve, gelyk we boven
aanduidden, byzonder betrekkelyk zy, tot Studenten en jonge Predikanten, ze
nogthans, tevens, een uitgebreider nut hebbe; zo dat ook Menschen van allerleien
stand 'er met vrugt gebruik van kunnen maaken. Tot een voorbeeld hlervan diene
de volgende hartlyke waarschouwing, tegen het aanhouden en involgen van
verleidend kwaad gezelschap, dat zo menig een ten val gebragt heeft! - Gevaar
hier van liep de Student DÖRNER, en dit noopte den jongen Predikant FRIEDEBERG,
zynen Academie-Vriend, wiens welzyn hy ernstig ter harte bleef neemen, deswegens
te schryven. DÖRNER naamlyk had hem, in een voorigen Brief, gemeld, hoe het
gezelschap van twee zyner Medestudenten, JAGER en BRUNNEMANN, hem by uitstek
geviel; des hy zig wonderlyk met hun vermaakte. Ondertusschen was het slegt
zedelyk character dier genoemde Persoonen aan FRIEDEBERG overbekend; en niet
minder was hem bewust dat zyn Vriend DÖRNER zeer ligt te verleiden ware. In het
bezef hiervan kon FRIEDEBERG zig niet wederhouden van hem hun gevaarlyk
character te schetzen, en hem te raaden, om daar tegen op zyne hoede te zyn:
welken raad hy, na hem de Persoonen, daar hy zo veel mede op had, te hebben
leeren kennen, in deezer voege voordraagt:
‘Bedenk nu eens, lieve broeder! welk gezelschap dit is! om niet te spreeken, van
de minagting, die gij u daardoor noodwendig bij alle brave Professoren en Studenten
op den hals moet halen. En wat zal 'er dan ook eindelijk eens zelfs van u worden?
Gij kent den invloed, dien het voorbeeld op iemand heeft, maar kent gij dien niet,
zoo zult gij het, tot uw eigen nadeel, maar al te vroeg ondervinden. Het is niet
mogelijk, als gij dagelijks niets dan kwaad ziet en hoort, dat uw hart bestendig rein
kan blijven, dat gij 'er niet langzamerhand aan zoudt gewennen, en ongemerkt van
de voorwerpen, die rondom u zijn, geen soort van vergift zoudt overhouden. Dat u
van daag in 't oog loopt, en u afschuuwelijk voorkomt, zal morgen voor u reeds
minder onnatuurlijk en veragtenswaardig zijn. Als gij het meermalen ziet, zult gij 'er
zelfs om lagchen, en 'er ten laatsten zelfs de hand mede aan leenen. O mijn lieve
Vriend! ons hart bedriegt zich in zulke dingen maar al te gaarne. Als het maar eens
tot ligtzinnigheid is overgehaald, dan heeft de ondeugd reeds velds genoeg
gewonnen; dan worstelt het tegen zich zelven; noemt zyne voorige grondregels
gestreng; ziet vervolgens de wetten van eerbaarheid en Godsdienst voor ketenen
aan, die een vrij man moet afwerpen. Eindelijk wordt men in eenen poel van las-
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ter gewikkeld, zonder te weten, hoe men 'er toe gekomen is; even als iemand, die
bij nagt op een modderigen weg vervalt; hij zit reeds in een moeras, terwijl hij nog
waant op het drooge te wezen. Ik heb te dikwijls deze gevallen op de Academie [en
zo ook in de Waereld in 't algemeen] leeren kennen, dan dat ik bij uwe omstandigheid
onverschillig zou blijven kunnen. Gij kent uwen eigen aanleg, tot zinnelijkheid;
meermaalen hebt gij 't mij bekent, dat gij veel met u zelven te doen hadt, om tegen
de wellust te kampen. Als gij nu zoo digt rondom het vuur loopt, hoe zult gij 'er dan
onbeschadigd van blijven? - 'T is nu nog tijd, mijn Broeder! de kennis is nog nieuw;
het gezelschap kan nu nog gevoegelijk afgebroken worden. Binnen korten tijd zoudt
gij u meer aan hun verbinden. Dag voor dag komen zij u met nieuwe vermaaken
aan boord. Uit een soort van valsche eergierigheid zult gij de voorgeslagene
Plaisierpartij niet durven weigeren. Die mee doet, noemt men een eerlijke trouwe
karel, die t'huis blijft, een dweeper en hondsvod. Altoos wil men meer vertoonen,
dan men waarlyk is, en dat loopt zelden goed af. - Daarom, bij aldien onze
vriendschap, uw eigen rust, en uwe ziel, u lief is, zoo scheur u nu nog los, eer de
band vaster geklonken is. Denk aan uwe pligten omtrent uw Vaderland, omtrent
uwe Moeder, omtrent u zelven, omtrent de Religie en God! Luister tog naar de stem
van uwen vriend, terwijl gij nog maar aan den rand des verderfs staat, eer gij 'er
geheel inzinkt, als geen vriend u redden kan, als hij u niets zal kunnen toebrengen,
dan zijn medelijden, 't geen u tog niets helpen kan. Gij kunt bij mij geene inzigten
vermoeden. Ik handel zonder eenig eigenbelang, enkel uit die vriendschap, die gij,
geduurende drie jaaren, genoeg op de proef hebt kunnen stellen, en zoo als ik hoop,
zuiver, en onvervalscht, bevonden hebt. Laat u raden, mijn waarde! en verlos mij
spoedig uit de ongerustheid, waarin ik mij om uwent wille bevinde.’

De gevaaren van den Laster, in eene Briefwisseling tusschen Miss
Fanny Springler, en haare Vriendin, door E. Bekker, Wed. A. Wolff.
In 's Gravenhaage by I. van Cleef, 1791. In gr. 8vo. 322 bl.
Wanneer eene Juffrouw WOLFF, aan wie wy de Vaderlandsche Romans, SARA
BURGERHART en WILLEM LEEVEND verschuldigd zyn, haare pen leent om te vertaalen
of na te volgen, mogen wy ons, by voorraad, bykans verzekerd houden dat zy eene
keuze haarer waardig gedaan zal hebben. In
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deeze verzekering vonden wy ons by het leezen deezes Romans, tot welke zy haar
onderwerp aan Mevrouw BECCARI ontleende, niet bedroogen; doch alzins bewaarheid,
't geen zy in het Voorberigt aan den Leezer schryft; de taal haarer Voorgangster
spreekende.
‘De Verzameling van Brieven, die ik thans in het licht geef, heeft geenzins het
voordeel van zulke geschriften, waar in de verbeelding, naar haar goeddunken, de
grilligste voorvallen, allerleie sterk in 't oog schitterende omstandigheden, en
overvliegende deugden plaatst, daar men dies te meerder over voldaan is, om dat
men die, niet in het dagelyksche leeven kunnende uitoefenen, ook niet verpligt is,
dezelven na te volgen; door deeze soort van vindingen en vercierselen is het dat
onze hedendaagsche diepdoordenkende Wysbegeerte zig het recht geeft om de
Deugd aan te zien voor de Dogter des Hoogmoeds, en die zich alleen bezig houdt
in het ryk der harsenschimmen.
De Deugd myner FANNY is voor alle jonge lieden na te volgen; zy is iets
weezenlyks, en men kan die beoefenen in welken staat men zich geplaatst vinde;
haare ziel is begiftigd met de aandoenlykste geschenken der Natuur, zedig,
eenvoudig, gevoelig, onbesinet; zy is geduldig, moedig, onderworpen; de
bescheidenheid staat hier op eene harde proef; men moet des, als men haar gedrag
leest, geroerd worden over de wys waar op zy zig met zo veele omzigtigheid staande
houdt.
Wat men ook zegge van dien ligtzinnigen geest, die thans heerscht, en de moeite
die veelen neemen om over de Deugd iets belachlyks te spreeken, men eerbiedigt
haar tog in 't algemeen, vooral, in haare uitwerkzels; en ik voor my vind behaagen
in te gelooven, dat 'er maar zeer weinige menschen zyn, hoe verre ook verdoold
op de wegen die na geluk leiden, welken, in den grond huns harten, niet liever
zouden wenschen, een slagtoffer der ondeugd dan de verdrukker der Deugd te zyn:
het rust op dit myn gevoelen, dat ik deeze Letteren uitgeef: want het onderwerp
heeft my verpligt de Deugd hier onbeloond, en de ondeugd ongestraft te laaten;
evenwel, zo als men in het beoefenen der Deugd eene stille vertroosting vindt, zo
is het ook zeker, dat een snood gedrag onvermydelyk razerny en wanhoop moet
voordbrengen: hoe wel heeft J.J. ROUSSEAU gezegd: “Alle de voordeelen der Ondeugd
treffen de oogen van anderen; maar de Zondaar alléén weet hoe véél hem zyne
snoodheên kosten!” dit is zo duidlyk, en beweezen, dat men 'er niets heeft by te
voegen; de ondervinding laat niemand daar van onzeker.
Myn voornaam oogmerk is echter niet zo zeer een beminnelyk Character te laaten
werken, dan wel de Gevaaren van den Laster aan te toonen; ik vlei my niet deeze
Ondeugd
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uit het bedorven hart, 't welk zig daar van by gelegenheid bedient, uit te roejen; dit
ware verwaandheid; ik schryf voor u, onbedagtzaamen! die aan een aartig woord,
aan eene vrolyke gedachten, den goeden naam van anderen ten prooie geeft, die
een vermetel gesprek na vertelt, zonder te denken aan de yssolyke gevolgen, die
zulks kan hebben voor u, die hoewel goed, en in uwen aart menschlievend, by
gebrek van nadenken, het verachtlyk werktuig in de handen des Lasters wordt, en
des eene zo laage, als verfoeijelyke, rol speelt; leest, en siddert over de rampen,
die gy kunt veroorzaaken; de kwaadaartigheid der Ondeugenden zoude dikwyls
geheel kragtloos blyven, indien de ligtzinnigheid en de onbedagtheid die niet
behulpzaam waren; indien gy door het leezen van dit Boekjen een weinig voorzigtiger
en redelyker mogt worden, hoe groot zou myne belooning zyn! Voor het overige
geef ik dit Werkjen geheel en al over aan het oordeel van ieder die meent recht te
hebben om daarover te vonnissen; welke gebreken men daar in ook moge aanwyzen,
zo is 'er tog geene gelykheid, immers naar myn inzien, tusschen het geluk van nuttig,
en het geringe vermaak van alleenlyk aangenaam, te schryven.
Het geheele Stukjen is wat in een somber licht! 't is zo, maar kan men ook de
Gevaaren van den Laster met roozenkleuren, zacht, rood, veel wit, en blyde dagingen
afmaalen? dit is zeer zeker, de ondervinding der Wereld zal niets berispen kunnen
omtrent het natuurlyke! zo leeft, zo handelt men in die Wereld, waarin dit tooneel
voorviel! Gaarne had ik het Stuk anders doen eindigen; maar dan was het
hoofdoogmerk verzwakt, en dat alleen om eenige meer goedhartige dan wel
doordenkende jonge Lieden (de eigenaartige Leezers en Leezeressen deezer
Schriften,) eenige traanen te spaaren! neen; weent, weent eenige oogenblikken
over het deerlyk lot deezer lieve Miss FANNY; maar denkt dat gy dan eene schatting
betaalt die de Dengd dierbaar is, en u in de oogen der Natuur zelve verheft; doch
u geenzins zo ver-sentimenteelt, dat gy daar door u tot alles wat bedaarde pligt van
u eischen kan, doodlyk onmagtig, gevolglyk onnut voor de Maatschappy, en
ongelukkig voor u zelven, maakt.’
Wy zullen, naa deeze aanduiding des Schryfsters, genoegzaam om den aanleg
en strekking deezes Romans te doen kennen, geen beloop van den Inhoud
opgeeven; maar onzen Leezer ten dien opzigte onverzaad laaten, op dat hy in het
Werkje zelve zyn weetlust voldoe. Bovenal beviel ons dat de haatlyke Ondeugd, de
Laster, het middenpunt van alles uitmaakt, en eene zo bepaalde strekking meer
zedelyk nuts kan te wege brengen, dan wanneer de geest, van het eene tot het
andere voorwerp geleid, niet weet wat het hoofdbeeld is in de Ze-
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deschildery, hem voor oogen gehangen. Mogten de afzigtige trekken dier helsche
Ondeugd veelen afschrikken van op eenigerlei wyze deel te neemen in de rust
verpestende rolle, welke zy in zo veelerlei gedaanten speelt!
In het Voorberigt treffen wy eenige Gedagten aan over de Geestig vercierde
Verhaalen, die men als de Miniatuuren der Romans kan aanmerken. Mejuffrouw
WOLFF oordeelde niet ongepast dezelve mede te deelen; dewyl men, zo veel haar
bekend is, in onze Vaderlandsche spraak nog geen Voorschrift hebbe om een
Roman te maaken. - Met genoegen zouden wy deeze Gedagten afschryven; doch
ons bestek duldt zo veel plaatsruimte niet. Geheel egter willen wy ons zelven noch
onzen Leezeren dit genoegen ontzeggen.
‘De Roman, dus vangt zy aan, heeft met zo een geestig Verhaal dit gelyk, dat
beiden vernuftige vercieringen zyn, en dat de gevallen, die men daar in plaatst,
uitgedacht en ook uitgewerkt moeten worden op eene wys, dat de Leezer belang
neemt in de voornaamste Persconen, en misnoegd wordt op elk die hem kwelt en
verongelykt; dat men met verlangen en ongeduld hoopt, dat alles tog ten besten zal
afloopen, en de braave lieden gelukkig zullen worden: dit moet men zo wel in zulk
een Verhaal als in eenen goeden Roman vereenigd aantreffen; hun onderscheid
bestaat alleen in de verschillende uitgebreidheid; een Verhaal moet zo veele in- en
by-komende voorvallen niet hebben als een Roman.
Het geen alleen ter tydkortinge geschreeven wordt, moet zeer naauwkeurig by
de waarschynlykheid bepaald blyven: eene verciering moet het geloof des Leezers
niet op eene al te strenge proef stellen.
Het waare is de grondslag der Historien, het waarschynlyke is voor een Roman
en een Vercierd Verhaal genoegzaam: in dien opzigte heeft de Romanschryver de
handen ruim: hy is niet bedwongen door de waarheid der zaake; maar op deeze
klip hebben echter zeer veele Schryvers gestooten; men beknibbelt hen niet over
de bronnen, waar uit zy een schitterend voorval hebben weeten te scheppen; dit is
zeker; niemand kan het ontkennen; maar ten welken pryze hebben zy die vryheid?
de Leezer eischt, dat men hem, in betaalinge, eene vinding levere, die noch laag,
noch gedrongen, is.
De Leezer eischt dat niets slap, kruipend en geestloos in het Werk zelve zy; dat
eene eenigzins verhitte inbeelding eene ziel geeven aan de geheele daad; dat die
ziel de Leezers bewerke en niet verflaauwe, geduurende den geheelen voordgang
van het Werk: een langwylig, droomig, eentoonig verhaal verveelt allen.
De Episodes moeten onderscheiden zyn, dit ontsluit een bron van geduurig
aangenaame nieuwigheden, maar zy moeten
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wel in verband staan, en natuurlyk overeenstemmen met het onderwerp. Eene
Geographische Kaart der tederheid komt byster slecht te pas in een onderwerp
genomen uit de Romeinsche Historie.
Men moet eene keuze doen omtrent het Volk, dat men ten tooneele wil voeren;
maar als men de keus gedaan heeft, moet men die ook houden, en het Nationaal
Character moet ook even zo zorgvuldig bewaard worden als het eigen byzonder
Character.
Het is tamelyk onverschillig of het onderwerp ernstig, staatig, dan of het grappig
en vrolyk zy; doch de Schryver moet met de waakzaamste omzigtigheid agt geeven
om zelfs geene schemeragtige onbetaamelykheid op den tweeden achtergrond te
plaatzen; hier moet syne en geoefende smaak oordeel stryken; en hy zeker zal
goedkeuren het geen Godsdienst, Zeden, Deugd, gegrond Oordeel met welgevallen
beschouwen.
Menschen, die zich niet door woorden laaten bedriegen, en niet in een heilige
woede en stuiptrekkingen vallen op den klank der woorden Roman, Comedie,
Geestig Verhaal, hebben altoos gemeend dat deeze Schriften zeer veel ter
bevorderinge der goede zeden, en de beschaafde zamenleeving, kunnen toebrengen;
maar kan men zich met zo eene uitkomst streelen, als men aan een leezend
Ledigganger niets voorhoudt dan een nestig zamenweefzel van pik donkere,
onwaarschynlyke, elkander geduurig kruissende, gevallen - ongemeene voorvallen
en ontknoopingen, die het hart tot op deszelfs wortel van één scheuren? als men
niets te verhaalen hebbe, dan Historietjes uit het Serrail; ontmoetingen van Minnaars
in Barbaryen gevangen; misdaadige schaakingen; grillige Reizen door ingebeelde
Gewesten, eindigende zo strydig tegen de rede als tegen de waarheid? Het baat
niet of de Schryver veele talenten hebbe; men is knorrig om dat hy die dus misbruikt,
en men heeft gelyk; zoude men des de omschryving van een goeden Roman niet
met deeze woorden mogen geeven? - Een goede Roman is de afbeelding van het
menschlyke leeven; het hoofdoogmerk moet zyn de Ondeugden te doen vervolgen,
en belachlykheden te herispen.’
Mejuffrouw WOLFF laat aan onpartydige Leezers de beslissing over, in hoe verre
de Vaderlandsche Romans SARA BURGERHART en WILLEM LEEVEND aan deeze
bepaaling voldaan hebben. Wy hebben by de uitgave deezer Romans het onze
daar van gezegd: en wenschen dat zy te Trevoux in Dombes, waar zy dit Voorberigt
den 1 April 1791 dagtekende, lust zo wel als tyd vinde om haare Landgenooten nog
lang op de vrugten van haaren geest en pen te onthaalen.
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Grondbeginzelen der Menschkunde. Door Mr. G. van der Voort,
Adv. voor de Edele Hoven van Justitie in Holland, Lid van Geleerde
Maatschappyen, enz. IIde D. Te Amsterdam by W. van Vliet, 208
bl. in gr. 8vo.
In dit tweede en laatste Deel word door den Geleerden Schryver een aantal, voor
de Menschkunde, zeer belangryke onderwerpen, op een duidelyke, en zelfs voor
min geoefende verstanden bevatbaare, wyze, verhandeld.
Het bevat vyftien Afdeelingen, in welken onderzogt word, wat de Wil zy - de
oorsprong der aangenaame en onaangenaame gewaarwordingen - over het
ligchaamlyk aangenaame en onaangenaame - over het gevoel van het schoone het zinnelyk en het door de verbeeldingskragt schoone - het zedelyk schoone en
het zedelyk gevoel - het verstandelyk schoone - de veelerleie werkzaamheid van
onzen Wil - de werkzaamheid der voorwerpen op onze Ziel, wanneer dezelve haar
aanzetten om iets te willen - de Hartstochtelyke werkingen van den Wil - de
betrekkingen van Ziel en Lichaam en Temperamenten - de oorsprong der Ziele en
voortduuring van ons aanweezen na den dood - eene opgave der voornaamste
Physische bewyzen voor dezelve - en eindelyk eene opgave van de voornaamste
Moreele bewyzen voor het zelfde onderwerp.

Bydraagen, betreklyk Kerk- en Schoolstaat ten Platte Lande van
West-friesland, onder de Zinspreuk Potanda Ferens Infantibus
Ubera Magnis. Eerste Stukje. Te Alkmaar by H. Hartemiuk, 1791.
In gr. 8vo. 63 bl.
Grootlyks twyfelen wy, of de groote Kinderen aan welken deeze borst gegeeven
wordt, dit is de zin der Spreuke, door de Uitgeevers deezer Bydraagen gekoozen,
daar aan zullen begeeren te zuigen; grootlyks twyfelen wy teffens of het zog goed
zy, schoon het oogmerk waar mede de borst wordt toegereikt zo wy vertrouwen,
welmeenend moge weezen. Het zog schynt niet best te vloeijen, en met horten en
stooten ten tepel uit te komen: zomtyds is het geronnen, bovenal wanneer de
voedster vreemde spyze of drank gebruikt heeft. - Om onverbloemd te spreeken,
het Werkje, welks eerste Stukje wy voor ons hebben, is, zo veel wy, uit deeze Proeve,
zien kunnen, niet zeer geschikt om ingang by de Predikanten en Schoolmeesters
in de Kerklyke Grensscheiding, de Dorpen onder de Classen van Alkmaar, Hoorn,
Enkhuizen hier bepaald bedoeld, te
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vinden. Gaarne willen wy gelooven, dat 'er groote, zeer groote, gebreken, in het
Schoolweezen, te aangeweezener plaatzen, stand grypen; doch of deeze schryfwyze
het rechte middel van verbetering aan de hand geeve, is ons zeer duister. Het heeft
weinig houding; de Nederduitsche Taal is onzuiver, en de Aanhaalingen in 't Latyn,
hier en daar bygebragt, krielen van fouten. - ‘De naakte beschouwing der
Dorpschoolen,’ daar deeze Bydraagen een begin mede maaken, levert, in de daad
een ongunstig vertoon op, bovenal indien 'er veele Meesters van den Stempel als
JULFUS JULFUSZEN gevonden worden. Wy dienen te wagten welke middelen van
Verbetering in deeze Bydraagen zullen aangebragt worden. Veel geneezing
verwagten wy niet uit de kennisneeming der Kwaale; meer van de Antwoorden, die
wy te gemoete zien op de Prysvraage onlangs opgehangen, door de Maatschappy
ter Bevordering van den Landbouw te Amsterdam. ‘Dewyl het Onderwys, dat aan
de Jeugd, op onze Dorpschoolen, in het leezen, en andere noodzaaklyke
Weetenschappen, gegeeven wordt, niet algemeen en aanhoudend genoeg,
inzonderheid door Kinderen van onvermogende Landlieden, kan worden
waargenomen, welke middelen zou men derhalven, tot voorkoming van zodanige
beletzelen, met de meeste vrugt, kunnen aanwenden? Zou daar toe het naarvolgen
eener byzondere wyze van Onderrigting, die onlangs in een nabuurig Ryk gelukkig
tot stand gebragt is, ook hier op de Dorpen en andere geschikte Plaatzen ten Platten
Lande, bevorderlyk kunnen weezen? Zo ja, welke zyn de beste aanmoedigingen
tot het in trein brengen van deeze of soortgelyke nuttige Inrigtingen?’ - Men weet
dat de Maatschappy hier doelt op de Zondagsschoolen in Engeland, zedert weinige
jaaren opgerigt, waarvan dezelve een verhaal heeft uitgegeeven by J.C. SEPP. - En
hoe veel de Maatschappy Tot Nut van 't Algemeen, in 't vak de Verbetering van
Neêrlands Schoolweezen, reeds gedaan heeft, en nog by aanhoudendheid doet,
is te overbekend. Aan die Maatschappyen zouden de Uitgeevers deezer Bydraagen
het werk wel kunnen overlaaten.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
De Bybel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende
Aanmerkingen, verklaard, door J. van Nuys Klinkenberg, A.L.M.Th.
& Ph. Dr., enz. enz. Twee-entwintigste Deel. Te Amsterdam by J.
Allart, 1791. Behalven het Voorwerk, 546 bladz. in gr. octavo.
Met dit Deel maekt de Hoogleeraer een aenvang van zyne uitbreiding en opheldering
der Brieven van Apostel PAULUS, gaende het zelve over dien aen de Romeinen en
den eersten Brief aen de Corintheren, welker inhoud onze oordeelkundige Uitlegger
met oplettendheid nagaet, en, volgens zyn inzien, op ene leerzame wyze voordraegt.
Aen 't hoofd van 't zelve is ene uitgewerkte Inleiding over den enen en anderen
Brief, ontvouwende de voornaemste byzonderheden, welken, by manier van
Voorbereiding, ten beteren verstande dezer Geschriften strekken, zo ten aenzien
der Gemeenten aen welken dezelven gezonden zyn, als ten opzichte van 't oogmerk
des Schryvers, zyne gehouden schryfwyze, enz. De manier van uitvoering, gelyk
aen 't voorgaende, maekt deze Bybelverklaring by aenhoudendheid nuttig, en
verleent den onderzoeklievenden Lezer steeds opmerkingen die zyne aendacht
vestigen. - Zie hier, (om, naer gewoonte, ook uit dit Deel nog ene byzonderheid voor
te dragen) des Hoogleeraers gedachten, wegens ene zogenaemde tweede
gevangenis van Paulus te Rome. - Hy had naemlyk, by den aenvang zyner Inleidinge
tot den Brief aen die van Rome, een beknopt verslag gegeven van des Apostels
levensloop, tot op deszelfs gevangenis te Rome, en wedervaren in dezelve,
geduurende de twee eerste jaren: en hieraen hecht hy nu voorts het volgende
voorstel.
‘Dit alles weeten wij met zekerheid, uit de berichten van LUCAS; maer het verhael
van den Euangelist gaet niet verder. - Gemeenlijk veronderstelt men, dat de Apostel,
uit die gevangenis, ontslagen zij, en nog verscheidene reisen, ter voortplantinge
van het Euangelie,
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gedaen hebbe; zommigen voegen 'er zelvs bij, dat hij in Vrankrijk, Spanje en
Engeland geweest zij, en aldaer den eersten grondslag van het Christendom gelegt
hebbe. Men spreekt, doorgaens, van des Apostels tweede gevangenis, en meent,
dat de geweldige vervolging der Christenen, door Keizer NERO, hem bewogen hebbe,
om zich, ter bemoediging van de Christenen aldaer, naer Rome te begeven, daer
hij op nieuws in de gevangenis geraekt zij, en eindelijk de waerheid van het
Euangelie, met eenen wreden marteldood, verzegelt hebbe.
Maer al wat men, van deze verdere reisen, en die tweede gevangenis beweert
heeft, is, onzes achtens, geheel ongegrond. PAULUS, eenmael naer Rome
overgebracht, is aldaer gebleven, tot dat hij den marteldood ondergaen heeft, en
LUCAS spreekt alleenlijk van des Apostels tweejarig verblijv te Rome, om dat zijn
geschiedverhael niet verder loopt. - Trouwens de bewijzen, welke men, voor het
gemeene en heerschende gevoelen, van PAULUS tweede gevangenis, bijbrengt, zijn
geheel onvoldoende.
Men beroept zich, op ettelijke plaetzen in de Brieven van PAULUS, bijzonder in
den tweeden aen TIMOTHEUS, welke men meent dat niet anders, dan uit de
veronderstelling van eene tweede gevangenis, kunnen verklaerd worden. Maer
wanneer wij, in onze uitbreidende Verklaring, tot den gemelden Briev zullen
gevorderd zijn, hopen wij nader aen te tonen, dat wij de veronderstelling van eene
tweede gevangenis in het geheel niet nodig hebben. Thans bepalen wij ons kortelijk
bij het volgende. Toen PAULUS, door den Hoofdman JULIUS, naer Rome was
overgebracht, zegt men, schreef hij verscheidene Brieven, terwijl TIMOTHEUS bij hem
was, Phil. I: 1. Col. I: 1. Philem. I. Maer toen de tweede Briev aen TIMOTHEUS werd
afgezonden, was hij te Ephesus; derhalven kan de Apostel dezen Briev niet anders,
dan uit zijne tweede gevangenis, geschreven hebben. Dan 'er is geen blijk van in
de Handelingen der Apostelen, dat TIMOTHEUS den Apostel vergezelt hebbe, toen
hij van Caesareen naer Rome gevoerd werd. Wij denken liever, dat TIMOTHEUS met
de Ouderlingen van Ephesus, wanneer PAULUS te Milete afscheid van hen genomen
had, Hand. XX: 17-38, naer die Stad te rug gekeerd zij. - PAULUS, voegt men 'er bij,
schrijvt 2 Tim. IV: 20.
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dat ERASTUS te Corinthen gebleven was; maer, indien deze Briev niet, uit eene
tweede gevangenis, geschreven is, dan zou TIMOTHEUS, die te gelijk met PAULUS te
Corinthen geweest was, zo wel als hij, geweten hebben, dat ERASTUS aldaer gebleven
was. Dan, naer ons inzien, verwachtte de Apostel, terwijl hij, voor de eerste en
eenigste mael, te Rome gevangen was, den gemelden ERASTUS uit Achajen; doch
hij ontving eenigen tijd later, bericht, dat deze zijn medeärbeider te Corinthen, alwaer
hij het ambt van Rentmeester bekleedde, Rom. XVI: 23, gebleven was. Dit meldde
de Apostel aen TIMOTHEUS, om hem daer door des te meer op te wekken, om bij
hem te komen. - PAULUS, zegt men eindelijk, schrijvt 2 Tim. IV: 20, dat hij TROPHEMUS
te Milete krank gelaten had; maer dit bericht zou geheel onnodig zijn, indien dit
geschied was, toen de Apostel afscheid nam, van de Opzieneren der Ephesische
Gemeente, waer bij TIMOTHEUS zelve tegenwoordig was, Hand. XX. Dan, onzes
erächtens, heeft de Apostel dezen TROPHEMUS te Ephesen krank gelaten, toen hij,
naer Rome, gevoerd werd. Hand. XXVIII: 1-15.
Voor het overige menen wij genoegzaem te kunnen bewijzen, dat de tweede
Briev, aen TIMOTHEUS, niet uit eene tweede gevangenis geschreven zij. Toen PAULUS
dezen Brief afvaerdigde, had hij LUCAS bij zich, 2 Tim. IV: 11. Maer LUCAS eindigt
zijne geschiedenis met het tweede jaer, na dat de Apostel te Rome was overgebracht,
om dat hij, door den dood, verhinderd werd, zijn geschiedverhael verder voort te
zetten. Gevolgelijk kan hij, bij PAULUS, in eene veronderstelde tweede gevangenis,
niet geweest zijn, maer die Briev moet, binnen die gemelde twee jaren, geschreven
zijn.
Men grondt zich wijders, op eenige plaetzen in PAULUS Brieven, uit zijne gevangenis
te Rome geschreven, in welken hij zijn voornemen verklaert, om de Gemeenten, in
Asien en Griekenland, nog eens weder te zien, en zelvs om naer Spanje te reisen,
Phil. I: 8. 26, 27. II: 24. Philem. XXII. Rom. XV: 23, 24, 28. Dan de Apostel is, in
deze voornemens, gelijk meermalen, verhinderd. Toen hij naer Jerusalem reisde,
wist hij reeds, dat hij nimmer weder te Ephesen komen zoude. Hand. XX: 25.
Men voert nog het getuigenis aen van CLEMENS den
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(*)

Romein , dat PAULUS, tot aen de grensen van het Westen, gekomen is. Daerdoor
verstaet men Spanje. Maer dit kan zeer wel, op Rome, zien.
Eindelijk zullen wij 'er nog bijvoegen, dat 'er geen één bewijs zij, uit de oudheid,
het welk de veronderstelde loslating, omreis, en tweede gevangenis, bevestigen
zoude. De vroegste Christen-Schrijvers melden 'er niets van. Het gene 'er EUSEBIUS
(†)
van heeft, steunt op een enkel men zegt .
Wij besluiten uit dit alles, dat 'er geen grond altoos zij, om eene tweede gevangenis
(‡)
van den Apostel te stellen .’

Nagelaten Leerredenen van G.J. Zollikofer, Predikant der
Evangelisch-Hervormde Gemeente te Leipzig. In het Nederduitsch
vertaald. Derde Stuk. Te Amsterdam by de Erven P. Meyer en G.
Warnars, 1791. In gr. octavo, 271 bladz.
De Hoofdönderwerpen der Leerredenen, in dit Deel vervat, zyn de volgenden. De
triomf des Doods en des Leevens. 1 Cor. XV: 54, 55 en 57. Het vernieuwde leeven
van J.Ch. eene verzekering en een voorbeeld van ons toekomend leeven. 2 Tim.
II: 10. Vreugde over de Opstanding van J.Ch. Joan. XX: 19. De troostryke
verzekeringen van J.Ch. aengaende het toekomende leeven. Joan. XIV: 2. De
Hemelvaert van J.Ch. een stof tot verheuging. Luk. XXIV: 50-53. De geest van het
Christendom. Gal. V: 6. De Kinderlyke gezindheid van den Christen jegens God.
Rom. VIII: 15. De geestgesteldheid van J.Ch. als het kenmerk der waare Christenen
beschouwd. Rom. VIII: 9. De Christelyke Verdraagzaamheid. Eph. IV: 3. Eenige
grondregels der Verdraagzaamheid. Eph. IV: 2. En laatstlyk, een onderzoek naer
het gebruik van de voordeelen der Hervorming. Openb. III: 11. - In de behandeling
dezer onderwerpen heerscht alomme die innemende voordragt, welke wy meermaels,
als den Eerwaerden ZOLLIKOFER by uitstek eigen, in zyn leer-

(*)
(†)
(‡)

Epist. I. ad Corintheos c. 5.
Hist. Eccl. L. II. c. 22.
WAGENAER Geschied. der C. Kerk, p. 361. - NOESSELT Opusc. ad interpr. s.s. p. 243.
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trant opgemerkt hebben. En 't is ook deze, die hem byzonder geschikt maekt, om
de hoofdpartyen der Hervormden tot ene gemoedsvereniging te noopen. Ene
Aenspraek, daer toe dienende, is ons te schoon voorgekomen, om dezelve in dezen
niet over te nemen. Ze strekt ten besluite zyner Leerreden over de Christelyke
Verdraagzaemheid, waerin hy 't 'er op toelegt om te toonen, dat dezelve niet steunt
op eenigheid of gelykvormingheid van begrippen en gevoelens over Godsdienstige
leeringen, en even zo weinig op de eenvormigheid of gelykheid van gebruiken en
plegtigheden by den Godsdienst, maer op de eenigheid des geests of de
eensgezindheid. Dit ten klaerste ontvouwd en overtuigend aengedrongen hebbende,
met aenwyzing van 't geen men ten dien einde in agt hebbe te nemen, doet hy zich
verder in dezer voege hooren.
‘Laaten wij dan, mijne geliefde Vrienden! den naam van Christenen, ook in dit
opzigt, hoe langs hoe meer door daaden handhaaven. Laaten wij de eenigheid van
Geest door den band des vreedes steeds vaster knoopen. Onze verdraagzaamheid
moet te uitgebreider en grooter zijn, naar maate wij meer in de kennis gevorderd
zijn, en naar maate wij meer het voorrecht der Christelijke vrijheid genieten. Zij moet
inzonderheid ons, die den naam van Hervormden voeren, steeds nader tot
malkanderen brengen, en ons steeds naauwer in den geest met malkanderen
vereenigen, ons die malkanderen reeds zo na zijn, en enkel maar in bijkomende
zaaken van malkanderen verschillen. Of zegt mij, mijne Vrienden en Broeders, die
de Augsburgsche Geloofs-belijdenis toegedaan zijt, in welke wezenlijke leeringen
van den Godsdienst en het Christendom wijken wij toch wel van malkanderen af?
Bidden wij niet denzelfden éénen waaren God, het zelfde almagtige, alwijze, algoede
Wezen, als den Schepper en Regeerer der Waereld, als den Vader der menschen,
aan? Eeren wij niet denzelfden Jesus Christus, als zijnen Zoon en Afgezant, als
eenen onbedriegelijken Leeraar der waarheid, als den Verlosser en Heiland der
menschen? Rusten niet op ons allen dezelfde pligten der rechtvaardigheid, der
menschlievendheid, der wijze maatigheid, der Godzaligheid? Streeven wij niet allen
langs denzelfden weg van het geloof in God en Jesus Christus, van verbetering en
deugd, naar het welbehaagen des Allerhoogsten, naar de zaligheid des hemels?
Erkennen wij niet allen de leer der Heilige Schrift voor eene Goddelijke Leer, die
den mensch, welke haar
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nanneemt en opvolgt, wijs en goed en gelukkig maakt? Scheppen wij niet allen uit
deeze leer kennis en troost en hoop? Erkennen en verdedigen wij niet allen de
Christelijke vrijheid in 't stuk van het geloof en geweeten. Verblijden wij ons niet
allen, dat wij niet meer door het juk der dienstbaarheid en des bijgeloofs geprangd
worden, waar onder onze Vaders zuchtten? Wat is het dan, dat ons van malkanderen
zou scheiden? In vroegere tijden heeft men over verborgen dingen, over de
Goddelijke raadsbesluiten, getwist, en groote, eerbiedenswaardige, mannen in de
beide kerken hebben op kwaalijk begreepen schriftuurplaatsen gevoelens en
leerstelsels gebouwd, die naar onze tegenwoordige betere inzigten valsch zijn. Men
houdt nu op over zaaken te twisten, die niemand verstaat, en bepaalt zich meer tot
dat, 't welk algemeen verstaan en gebruikt kan worden. - Derhalven, de verschillende
begrippen, die wij van het heilige Avondmaal voeden, zijn de hoofdzaak, zo 't schijnt,
waardoor wij van malkanderen verwijderd blijven. Maar kunnen wij dan niet over
eene zaak van dien aart verschillend denken, en malkanderen echter als Broeders
lief hebben, en ons toch in den geest met malkanderen vereenigen? Wij stemmen
immers zelfs in dit leerstuk, wat de uitwerksels betreft, met elkanderen overeen! Wij
moeten immers allen met dezelfde vroome, Christelijke, gemoedsgesteldheid en
aandoeningen tot 's Heeren tafel naderen, indien wij 'er als waardige dischgenooten
verschijnen willen. Wij weeten en betuigen immers allen, dat het op deeze
gesteldheid van het gemoed geheel en al aankomt. Wij vinden immers allen in deeze
heilige plegtigheid denzelfden troost, denzelfden aandrang en dezelfde verpligting,
tot het goede. Het heilige Avondmaal is voor alle waare Christenen vertroostlijk en
heilzaam, en voor alle huichelaaren onnut, die en deezen mogen ook voor 't overige
met deezen of eenigen anderen naam genoemd worden, en zich de zaak op deeze
of eenige andere wijze voorstellen. Verschillende wijzen van bevatten zullen en
moeten 'er altoos onder de menschen plaats hebben, zo lang ieder mensch zijnen
eigenen bijzonderen geest, zijn eigen bijzonder lichaam en zijn eigen bijzonderen
toestand in de waereld, heeft. Maar malkanderen lief te hebben, malkanderen als
medeaanbidders van God, als medeverlosten van Jesus Christus, als
medeerfgenaamen der toekomende zaligheid, als broeders lief te hebben, zulks
kunnen, en behooren wij allen, en zulks willen wij ook altoos doen, mijne geliefde
Vrien-
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den! Wij inzonderheid, die eene betere kennis verwor ven hebben, en duidelyker
weeten, waarop het in den Godsdienst en het Christendom hoofdzaakelyk aankomt,
van hoe weinig gewigts de zogenaamde onderscheiden leuzen der Hervormde
Kerken zijn, en hoe sterk men malkanderen in dit opzigt nadert, wij, die geen mensch,
maar Jesus Christus alleen, voor onzen Leeraar en ons Hoofd, erkennen, die ons
niet naar menschen, maar naar Christus, noemen, - wij willen, als broeders,
malkanderen de hand geeven, en op deeze wijze zullen wij onder ons, en onder
alle verlichte welgezinde menschen, de innerlijke vereeniging, de vereeniging van
het hart en den geest, bevorderen, of schoon ook de uiterlijke kerklijke vereeniging,
om staatkundige en andere redenen, nog in lang niet mogelijk mogt zijn. Dit zal de
Hervormde Kerk, dit zal de Christenheid, tot eer verstrekken, en ons den naam en
de voorrechten van Christenen, en wel van Hervormde Christenen, hoe langer hoe
waardiger maaken. Amen.’

Brieven, behelzende veele byzonderheden over Zach. XII: 11.
Waarby gevoegd zyn eenige anderen over, en betrekkelyk tot
onderscheiden plaatsen der Heilige Schrift. Door Philippus
Vermaat, Predikant te Moorddrecht. Te Gouda by W. Verblaauw,
1791. Behalven het Voorwerk, 334 bladz. in gr. 8vo.
Liefhebbers van Bybelsche oordeelkundige navorschingen zullen, in deze Brieven,
nog al etlyke onderwerpen behandeld vinden, op ene wijze, die geschikt is, om
hunne aendacht uit te lokken, en hen tot een nader onderzoek op te wekken. Men
zal ze met te meer genoegen doorbladeren, nadien de Eerwaerde VERMAAT ene
uitgestrekte belezenheid bezit, van welke hy, zyn eigen oordeel volgende, zonder
zich een meesterachtigen toon aen te matigen, een verstandig gebruik maekt, terwyl
hy zyne overwegingen in een gemeenzamen Brievenstyl, die hem vryheid verleent,
om ook nu en dan over bykomende zaken uit te weiden, leerryk voordraegt. De drie
eerste Brieven gaen over de Godspraek, Zach. XII: 11; ze behelzen eerst enige
bedenkingen over den naem Hadadrimmon; vervolgens over het geval, waer op de
Propheet zinspeelt, en 't geen Hadadrimmon hier
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bepaeldlyk betekent, waerop ten laetste de geestlyke en eigentlyk bedoelde zin van
den tekst nagespoord word. By deze Brieven, gaende over het hoofdonderwerp,
welks ontvouwing de Eerwaerde VERMAAT zich voorgesteld had, komen wyders nog
zeven Brieven, over verschillende Stukken, die ter ophelderinge van deze en gene
Bybelplaetzen kunnen strekken. Zyn Eerwaerde deelt hier mede zyne opmerkingen
over de Ismaëliten in 't gemeen, en de Hagarenen in 't byzonder; over de
Landschappen, door Joktans Zoonen bevolkt; waer by ons aengewezen word, dat
men 't Ophir der Heilige Schrift alleen in 't Gelukkig Arabie hebbe te zoeken; over
de noodzaeklykheid van een Tolk, by het gesprek van Koning Salomo met de
Koningin van Scheba; over het steken, of liever het benadeelen der Maane Ps.
CXXI: 6; over de Rephaim, 't zy dan min geagte overledenen of gestorven Reuzen,
die met hunnen dood het ontzachlyke verlooren hebben, waer van gelezen word
Spr. XXI: 16. Verder neemt hy, uit Joel III: 2, aenleiding tot het naspooren van 't Dal
Josaphats, en 't voorstellen van Gods geregtshandeling in 't zelve; by welke
gelegenheid hy, in den laetsten Brief, zich ook nog uitlaet over 't onderzoek waer
de Helle zy; welk niets afdoenend onderzoek zyn Eerwaerde gepastlyk besluit, met
te zeggen: ‘Zalig is hij, die nooit zal weten waar de Helle, maar wel bevinden zal
waar de Hemel, zy!’ - Om uit deze verscheidenheid op een byzonder Artykel een
weinig stil te staen, zullen wy den Lezer onder 't oog brengen, wat den
onderzoeklievenden VERMAAT doet beweren, dat het Ophir der Heilige Schrift alleen
in 't Gelukkig Arabie te zoeken zy; zo dat men, met anderen, om geen tweeden
Ophir, in de Indiën, of eenig ander verafgelegen oord, behoeve te denken.
Zyn Eerwaerde vangt den vyfden Brief aen, met ene navorsching van het Gewest,
waerin de Kinderen van Joktan hun eerste verblyf gevestigd hebben, naer de
aentekening van Moses, Gen. X: 26-30: en leid ons, om te stellen, dat het geweest
zy, het thans zo genaemde Gelukkig Arabie; van waer ze zich vervolgens in de omen aengrenzende Landen uitgebreid hebben. Dit toont hy voorts nader, door ons
agt te doen geven op de namen der aldaer gemelde dertien Kinderen, en de
voetstappen, welken wy van hunne bevolking dier oorden, in de benaming van etlyke
plaetzen al-
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daer, duidelyk genoeg vinden. Zulks van Zoon tot Zoon nagaende, komt hy tot één
van Joktans Zoonen, met naame Ophir; en men heeft uit het voorgemelde, wegens
de andere Zoonen, te denken, dat ook deze zich aldaer nedergeslagen zal hebben;
en dat 'er mede enig landschap naer zynen naem genoemd zal zyn. Maer intusschen
is het zeker, dat 'er in Arabie, by de Schryvers, geen Ophir bekend is; des men 'er
naer raden moete. Daer echter het Goud van Ophir in de H. Schrift zeer beroemd
(*)
is , heeft men 't naestdenkelyk niet ver van een Goudryk gewest te zoeken, en dan
(†)
komt het deswegens vermaerde Scheba , in Arabie gelegen, terstond in opmerking.
‘Ook blijkt het, (zegt zijn Eerwaerde,) duidelijk genoeg, dat men niet verre van dezen
oort, volgens de Schrift, in Arabie zoo een goudrijk Ophir, in den oudsten tijd, gekend
hebbe. Zo leest men al van het Goud van Ophir Job XXII: 24, en XXVIII: 16. Gesteld
dat Job en zijne Vrienden in Arabie ten tijde van Jacob, of wat laater, hebben geleefd,
zoo kon hun geen ander, dan een nabuurig, Ophir bekend zijn; en dus dat zelve, 't
welk door dezen zoogenaamden Zoon van Joktan bevolkt was.’ En even zo heeft
men 1 Chron. XXIX: 4. aen 't Goud van Ophir in Arabie te denken; nadien de
Scheepvaert op andere Landen ten tyde van David geen plaets had, maer eerst in
de dagen van Hiram en Salomo in gebruik kwam.
En deze Scheepvaert, onder die Vorsten, heeft zommigen aenleiding gegeven,
om op een verder afgelegen Ophir te denken. Men heeft naemlyk uit het verhael,
dat de Schepen van Salomo zo wel naer Ophir, als naer Tarsis, gevaren zyn, en in
drie jaren maer eens wederom keerden, beslooten, dat Ophir, even als Tarsis, in
de Oost-Indien, of elders, op een verren afstand, gelegen moet hebben. Maer als
men nagaet dat 'er 1 Kon. X: 22. wel gezegd word van de Schepen van Tarsis, dat
zy zo veel tyds besteedden; doch dat zulks 1 Kon. IX: 26-28 en X: 11. van de
Schepen van Ophir niet gezegd word, ziet men terstond, dat dit besluit niet doorgaet.
- Het kunnen onderscheiden Schepen geweest zyn; en, toegestaen zynde, dat het
dezelfde Schepen waren, zo kunnen

(*)
(†)

Job XXII: 24. Ps. XLV: 10. Jes. XIII: 12, enz.
Ps. LXXII: 15. Jes. LX: 6, en 1 Kon. X: 2.
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ze, op de heen- of wederreize na of van Tarsis, mede Ophir in Arabie aengedaen
hebben. - Wat hiervan ook zy, 'er is althans in dit verhael niets, dat ons noodzaekt,
om Ophir op zulken afstand te stellen; terwyl het voorheen aengevoerde ons bepaelt
om het in Arabie te zoeken.
Men vind, 't is waer, dit Ophir, by andere Schryvers, niet uitdruklyk genoemd;
doch 't is, gelyk zyn Eerwaerde opmerkt, nogthans by andere Schryvers, in lateren
tyd, zo men gissen mag, met enige verandering in Arabie bekend gebleven. Hier
toe beroept hy zich op het Aphar van ARRIANUS, het Saphar van PLINIUS, het Sapphar
van PTOLOMEUS, en het Urphe van EUPOLEMUS, volgens de aenhaling van EUSEBIUS.
Ook is het hem waerschynlyk, dat Moses, als hy de woonplaets der kinderen van
Joktan beschryvende, Gen. X: 30, zegt: Hunne wooning was van Mescha af, daar
gy gaat na Sephar, die benaming Sephar, (nagenoeg overeenkomende met de
boven bygebragte Saphar of Sapphar,) gebruikt, om dat dit Landschap, in zynen
tyd, reeds met dezen naem bekend was, schoon het te vooren eenen anderen had.
- Zyn Eerwaerde het aenneemlyke van dit voorgestelde aengedrongen hebbende,
zegt voorts ten besluite.
‘Laat iemand, zonder vooroordeel, de zaak in geschil beschouwen, en overwegen,
zo dunkt mij, daar hij, ten tijde van Job, van een Ophir vind gewag gemaakt, en daar
naderhand de Schrift van een Ophir spreekt, het denkelijk een en het zelve moet
zijn, dat Eliphas te vooren bedoelde, en dat ongetwijfeld in Arabie lag, en daarom
aan Job bekend kon zijn; daar hij niet mogelijk in zijn Land van een zoo ver afgelegen
Ophir weten, noch Eliphas van deszelfs Goud spreken kon, toen men nog niets van
zulke verre togten naar andere Landen wist. En was 'er in Arabie zoo een Ophir
bekend, zoo koomt het mij voor, daar de andere Zoonen van Joktan aan zoo veele
plaatsen hun naam den Nakomelingen nalieten, ook dit Ophir van Joktans Zoon
zijnen naam verkreeg. En staat het zeker, dat Salomo's Ophir, nergens in de Schrift,
op eenen verren afstand van het Joodsche Land word gesteld; maar dit alleen van
Tarsis waar was; zoo is 'er dan ook niets in de geschiedenis dier berugte scheepstogt
naar Tarsis, dat ons gevoelen van Ophir benadeelen kan. En zijn de Sapphariten
van PTOLOMEUS nu, volgens de uitspraak der Heilige Schrift, Ophiriten
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geworden, zoo vinden wij die in de Nabuurschap van Scheba, bij PTOLOMEUS Sabe,
daar, volgens het verhaal, dat wij van de Koninginne van Scheba 1 Kon. X. hebben,
veel Gouds was; dat duidelijk genoeg leert, dat Ophir hiervan zeer wel zal zijn
voorzien geweest. Ook de gelegenheid van dat Landschap, om daaromstreeks met
Schepen, als die van Salomo, te koomen, begunstigt ons gevoelen.
Ik zal u niet langer ophouden met Ophir, maar veronderstellen dat ik de eerste
ben, die u, op deze wijs, van deze gedagten kennisse gaf; en ik vertrouw, dat ik u
van mijn gevoelen overreed heb.’ - Hier aen hechtte zyn Eerwaerde, vóór 't afdrukken,
nogtans deze volgende aentekening. ‘Ik heb nu ook eene Recensie gezien in de N.
Alg. Vaderl. Letteroefeningen IV D. p. 530, waer in men opgeeft uit den Bundel van
uitlegkundige verhandelingen van D.C. VAN VOORST, dat die Ophir in Arabie plaetst:
maer ik heb tot nog toe dien Bundel noch gezien noch geleezen.’ - Wy maekten 'er
diestyds slechts met een woord gewag van, om dat ons bedoelde geen breeder
voorstel toeliet: dan, ter dezer gelegenheid hebben wy daeromtrent nog te melden,
dat de Eerwaerde VAN VOORST in 't hoofdzaeklyke dezelfde bewyzen gebruikt, echter
zonder in opmerking te nemen, de latere benamingen by welken het Gewest van
Ophir, vermoedlyk, bekend gebleven is. Ook heeft hy wegens de Scheepvaert van
Salomo enigzins een ander inzicht, waer toe hem LOWTH uber Jesaias II. Th.s. 58,
geleid heeft; het welk, zyns agtens, voldoende is, om de geopperde zwarigheid uit
den weg te ruimen. ‘Alles toch, zegt hij, behoefde niet van ééne en dezelfde plaats
te komen. - Men merke dan op, dat vooreerst de Scheepvaart toen langzaam
voortging, dewijl men alleen langs de kusten voer. Waarom kan men ook gene
onderscheidene kusten hebben aangedaan gehad, en op de ene plaats goud, op
de andere elpenbeen enz. hebben gehaald? Dus zou men van de Arabische kust
goud kunnen gehaald hebben, en zelfs na Indiën zijn gevaren, om apen, paauwen
of diergelijken te halen. Nog houde men onder 't oog, dat 'er nergens staat, dat
Ophir, of andere plaatzen, van waar het goud enz. komen moest, aan Zee lagen. Wie weet of de Schepen niet wel nu en dan aan de kusten lang wachten moesten,
tot dat men het een of ander ver-
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‘(*)

re van binnen 's lands had afgehaald .’ - Dit denkbeeld, schoon wat verschillend
van dat van den Eerwaerden VERMAAT, is 'er evenwel niet gansch strydig mede. En
zo werken beide deze Schryvers, zonder van elkander te weten, over 't geheel
elkander grootlyks in de hand.

Korte Voorstellen ter Verheerelykinge van God, door C.G. Saltzman.
Gevolgd na het Hoogduitsch. Eerste Deel. Te Amsteldam, by J. de
Jongh, 1791. Behalven de Voorreden en den Inhoud, 208 bladz. in
gr. octavo.
Ene verzameling van beknopte gemoedlyke welberedeneerde Voorstellingen, die,
gelyk het in de korte Voorreden van den Nederlandschen Uitgever zeer wel uitgedrukt
word, alleszins strekken, ‘om aan allen eerbied voor God, liefde en geloof omtrent
JESUS en zijne leere, verbetering van het verstand en het hart, hoogachting en liefde
omtrent zich zelven, en alle menschen, met één woord, alle deugden en pligten,
die den Christen passen, in te scherpen en aan te prijzen.’ - Hiertoe bedient zich
de brave SALTZMAN van ene groote verscheidenheid van onderwerpen, die tot
zes-en-twintig Voorstellen gebragt worden, welke allen op dat hoofdbedoelde
uitloopen. - Tot een stael der uitvoeringe diene een en ander voorbeeld, uit zyne
bedenkingen over het Onze Vader; welk gebed hy ons in dier voege leert
beschouwen, als het in ons hart de daermede overeenstemmende werkzaemheden
vooronderstelt. - Dus moet hy, ten voorbeelde hier van, die tot God, verzuchtende,
zegt,
‘Uw Wil geschiede, gelijk in den Hemel, alzo ook op de aarde! zal hij dit zonder
huichelarij doen, ook van gantscher harte gelooven, dat Hij, de Alwijze, beter weet,
wat tot ons geluk dient, dan wij zelven: dat Hij, de Algoede, volstrekt niets van ons
zal vorderen, wat

‘(*)

Men moet alleen omtrent de Scheepvaart der Arabieren lezen H. ROOKE, Reize na de Kust
van Gelukkig Arabie in den VI Br. en vers.; onder anderen las ik 'er, dat zij over een lengte
van 200 Engelsche mijlen (66 uren) 50 dagen doorbrachten.’
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nadeelig is, even gelijk de volmaaktere geesten, die in eene nadere verbinding met
den Vader van alle geesten staan, met de naauwste oplettendheid deszelfs wille
zoeken te ervaaren, en zo rasch zij dien vernomen hebben, met de grootste
bereidwilligheid volbrengen, zo moet hij ook, bij alles wat hij doet, zoeken te
beproeven of het overeenkomstig den Godlijken wille zij, en dan in deszelfs uitvoering
den meesten ijver laaten blijken: hij mag de Godlijke uitspraak volstrekt niet door
zijne eigene hartstogten laaten verklaaren, en 'er zulk eene betekenis aan zoeken
te geeven, als met zijnen hoogmoed, zijnen wraaklust, zijn hebzucht, zijnen wellust
en ijdelheid overeenstemt; integendeel moet hij, met een vast besluit, en onverdeelde
welmeenendheid, zeggen: alwijze, algoede GOD! uw wil geschiede, en mijn wil worde
verbroken en vernietigd, zo dra die den uwen wederspreekt; mijne sterkste mijne
geliefdste neigingen zijn aan U opgeofferd; en wanneer Gij verlangt, dat ik voor mijn
eigen best, of voor het welzijn der wereld, zwaare druk en lijden zal ondergaan;
wanneer Gij wilt, dat ik gebrek, krankte, vervolging, verachting, bespotting zal
verdraagen; dat ik, ten nutte der wereld, mijn bloed zal vergieten - hier ben ik, mijn
Heere en mijn GOD! mijn Vader! niet mijn, maar uw wil geschiede!
Want tog uw wil alleen is goed,
En strekt tot heil van uwe kinderen;
Niets kan het zielsgeluk verminderen
Van hem, die uwen wille doet.’

Onze Autheur merkt voorts, wegens de volgende bede
‘Ons dagelijks brood geef ons heden!’ aan, ‘dat dezelve by uitstek gemaatigd en
onbepaald is: Wij bidden niet om roem, niet om zinlyke genoegens, niet om rijkdom
noch om begunstiging van groote ontwerpen, maar alleenlijk, onbepaald, om ons
dagelijksch brood, om dat geen, wat wij tot ons dagelijks geluk noodig hebben.
Wanneer deeze bede (dus vervolgt de Schrijver) ernstig door ons gemeend is,
zo moeten wij ook erkennen en gelooven, dat wij ons aardsch geluk, niet van onze
eigene wijsheid, niet van de bekwaamheid onzer vingeren, noch van de sterkte van
onzen arm, noch van deezen of geenen vriend of weldoener, maar van GOD alleen,
verwachten moeten; wij moeten erkennen en geloo-
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ven, dat geen bepaald tijdlijk goed tot onze waare gelukzaligheid noodig is, en op
GOD dat vaste vertrouwen hebben, dat Hij voor iederen dag onzes leevens, ons zo
veel van de aardsche goederen zal toedeelen, als ons noodig zij: het is even zo
veel, als of wij zeiden: GOD! ik bid u niet om zeker bepaald goed, dewijl ik zelf niet
weet, of het ook voor mijne deugd gevaarlijk kon worden; ik leg de regeering over
mijn lot geheel in uwe handen, en verwacht van U, Gij zult mij van de goederen
deezer wereld altoos zo veel schenken, als met het geluk mijner ziele bestaan kan.
Wij bidden slechts om daaglijks brood,
Want dat alleen weert allen nood.’

Oude en tegenwoordige Staat en Geschiedenis van alle
Godsdiensten, van de Schepping der Waereld tot op den
tegenwoordigen tyd, door W. Hurd, D.D. uit het Engelsch vertaald.
Zevende Deel. Te Amst. by M. de Bruyn, 1791. Behalven de
Bladwyzer, 541 bl. in gr. 8vo.
Met de Afgifte van dit VIIde Deel des opgemelden Werks zien wy 't zelve, waarvan
(*)
de Uitgave in den Jaare MDCCLXXXI begon , voltrokken. Wy hebben niet verzuimd,
van tyd tot tyd, wegens de volgende Deelen berigt te geeven, en kwijten 'er ons
ditmaal van.
In een Werk van zo langen adem, zulk een wydstrekkend plan bevattende, dat
alle Eeuwen, alle bekende Landen, doorloopt, alles even juist, naauwkeurig, te
verwagten, is meer verwagt dan de uitkomst kan beantwoorden. Het heeft zyne
zwakke plaatzen; veelal te wyten aan gebrek van goede en onpartydige berigten.
De Heer Vertaaler heeft dit een- en ander maal a angeduid; by den aanvang van
het Berigt, wegens de Gezinte der Christenen, Kollegianten of Rhynsburgers
genaamd, vinden wy vermeld. ‘Het berigt van onzen Schryver is in allen deele niet
naauwkeurig: maar ons van den beginne hebbende voorgesteld, geene
aanmerkingen op den Text te schryven, geeven wy het verhaal van den Heere HURD,
zo als

(*)

Zie Algem. Vaderl. Letteroef. III. D. 1ste Stuk, bl. 115.
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het is, zonder 's Mans misslagen aan te wyzen, welke in eenen Vreemdeling, hoewel
niet vry te spreeken, egter eenigzins verschoonlyk zyn. De bekende Historie der
Kollegianten is in ieders handen.’
Meermaalen hebben wy, in den loop deezes Werks, gewenscht, dat de Vertaaler,
of iemand anders, de moeite genomen hadt, om blykbaare misstellingen te
verbeteren, nadere bescheiden aan te wyzen, en dus den arbeid van den Eerw.
HURD te verbeteren en te volmaaken. Een Geschiedkundig Werk van deezen aart
is daar alzins vatbaar voor, en biedt de gelegenheid aan om kundigheden mede te
deelen, die men anders zo voeglyk en met zo veel voordeels niet onder den man
kan brengen. Laatere en zeer veel lichts verspreidende bescheiden behoeven dan
niet in 't duister gehouden te worden. Hoe veel beter is, by voorbeeld, de Kerklyke
Geschiedenis van den grooten MOSHEIM geworden, door de Aantekeningen van den
Eerw. MACLAINE, in de Engelsche, en de daar aan nog toegevoegde, in de
Nederduitsche, Vertaaling?
De Aanhangen, in het tegenwoordig Boekdeel behandeld, zyn de Methodisten,
welker Geschiedenis, Leere, Eerdienst en Kerklyke Tugt, met een Berigt van hunne
School by Bristol, wordt opgegeeven, met een Aanhangsel, wegens de Bekeering
en Dood van THOMAS HUTCHINS. - De Antinomiaanen, - De zogenaamde Kalvinische
Methodisten. - De Moravische Broeders of Hernhutters, met een verslag van hunne
voornaamste Leerstellingen, van hunne Zendingen, van hun Kerkbestuur, van hunne
Genootschappen in de onderscheide Gewesten der Waereld, en van hun
tegenwoordigen staat. - De Muggletoniaanen. - De Mystiken. - De Fransche
Propheeten. - De vyfde Monarchie-Dryvers, doorgaans Millenaristen, of Voorstanders
van het Duizendjaarig Ryk, geheeten. - De Hutchinsoniaanen. - De Quietisten. - De
Preadamiten. - De Labadisten. - De Kollegianten of Rhynsburgers. - De Poolsche
Broeders. - De Deïsten. - De Philadelphiaanen. - De Boheemsche Broeders;
doorgaans Heidenen of Tovenaars genaamd. - De Roozekruiziaanen. - De
Hedendaagsche Anti-trinitarissen.
Onder deeze Lyst van Gezindheden, zo zy alle deezen naam verdienen te
draagen, vindt men 'er eenige reeds geheel vernietigd, eenige waarvan 'er slegts
geringe overblyfzels gevonden worden; terwyl andere nog in stand zyn, en misschien
toeneemen. Wyd verschillend zyn de be-
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grippen door dezelve voorgestaan, en mag men wegens veele zeggen, dat ze in
dwaasheid en ongerymdheid om den voorrang twisten, en even zeer met het gezonde
verstand als met de waare Leere der Openbaaringe, over hoop leggen. - Niet weinige
kwamen omtrent het midden der voorgaande Eeuwe in Engeland te voorschyn; en
onder deezen telt de Heer HURD de Muggletoniaanen, van welken wy zyn Berigt
zullen overneemen; om ook uit dit Deel, gelyk uit de voorige, een Proeve te plaatzen.
‘Omtrent het midden der voorgaande Eeuwe, zo vrugtbaar in Godsdienstige
Aanhangen, werden veele Ingezetenen van Engeland, inzonderheid onder de laagste
klassen, niet alleen Predikers maar ook Propheeten. Zommigen waanden
toekomende gebeurtenissen te kunnen voorspellen, anderen gaven voor dat zy
Apostelen waren, uit den dood opgestaan; terwyl eene derde soort de
onbeschaamdheid hadt van te verzekeren, dat zy eenige waren van die persoonen,
van welke in het Boek der Openbaaringe voorspeld was.
Onder deeze bevonden zich zekere LUDOVICUS MUGGLETON, een
Kleermaakersknegt, en WILLIAM REEVES, een Schoenmaaker, beide te Londen
woonagtig. Deeze twee lieden, elkander in eene Herberg ontmoetende, beraamden
een nieuw ontwerp van Godsdienst, met oogmerk om het gemeene Volk te misleiden.
Zy verbeeldden zich, dat de Aanhangstigters, welke vóór hen geweest waren,
hunne eischen en aanmaatigingen niet verre genoeg hadden uitgebreid: diensvolgens
wendden zy voor, dat zy de twee getuigen waren in het Boek der Openbaaringe
voorspeld, die, vóór het einde der Waereld, zouden verschynen. Zy predikten voor
de misleide menigte op Towerhill en andere openbaare plaatzen naby Londen. Eene
groote menigte Volks liep hun naa; dit gaf zo veel aanstoots aan de Presbyteriaanen
en Independenten, dat zy, van den Protector OLIVIER CROMWELL, een bevel
verwierven, om hen te doen straffen.
't Is bekend, dat CROMWELL nimmer een vyand van de Verdraagzaamheid was;
de straffe, welke hy hen opleidde bestondt derhalven alleen hier in, dat zy door de
voornaamste straaten der Stad rondgeleid en gegeesseld zouden worden. De
slegthoofden verdroegen hunne straffe met die onbedwonge hardvogtigheid, welke
het eigenaartig kenmerk is van geestdryvery en onkunde.
Gelyk vervolging het leeven van den Godsdienst is, dus
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hadt deeze straffe, ten gevolge, dat zy nog meer naavolgers kreegen onder den
slegten hoop dan te vooren. Het vervolgen werd voortaan vrugtloos geoordeeld; en
het mag met regt gezegd worden, dat zy een vierde gedeelte van het Londensche
graauw duizelhoofdig en uitzinnig maakten.
Zy maakten door den druk gemeen hunne Leerredenen of Vertoogen, in vier
Deelen in Quarto, welke ik zelve gezien heb. Wanneer wy in aanmerking neemen
de natuur deezer Opstellen, en de hoedanigheid der menschen, aan welke zy worden
toegeschreeven, hellen wy over om te gelooven, dat zy, even als weleer MANOMET,
een handlanger hadden. Misschien werden zy door eenige andere Sectarissen
opgestookt, alleen met oogmerk om gelegenheid te hebben hunne wraake tegen
deeze lieden te kunnen botvieren: want tusschen alle eigenbelang zoekende
Predikers heerscht dezelfde vyandschap, als tusschen de Katten en de Muizen.
Ten tyde der Herstellinge, wierden de Muggletoniaanen menigmaalen verstrooid
door de Lyfwagt, en veelen hunner in de gevangenis geworpen. 't Was het groot
ongeluk deezer menschen, dat, hoewel zy waanden, den Geest der voorzegging
te bezitten, nogthans niet konden voorzeggen, wat aan hun zelven zou wedervaaren.
- Zy waren dus gelyk aan de Goedgelukzeggers der tegenwoordige Eeuwe, die
voorgeeven aan de menschen aanwyzing te kunnen doen van de plaats, alwaar
hunne gestoolene goederen bewaard worden, of aan een Meisje, hoedanig een
Man het zal hebben; maar evenwel niet kunnen voorzien, dat 'er Geregtsdienaars
op hen loopen, om hen gevangen te neemen.
Met dit alles gingen zy voort in hunne dweepagtige voorgeevingen, en in het
maaken van naavolgers, tot op den tyd der Revolutie; toen verschuilden zy zich
onder de Acte van Verdraagzaamheid.
Ondertusschen hadden zy te doen met veelvermogende vyanden. De
Presbyteriaanen haaten hen, om dat zy hun weinig aanzien hebbende Geestlyke
waardigheid met veragting behandelden. De Independenten deeden alles, wat in
hun vermogen was, om hen te hoonen, en hunne voorgeevens in kleinagting te
brengen, om reden dat zy menig eene oude Vrouw verleidden, wier ligtgeloovigheid
en tafel hun dikmaals een goed maal eeten verschafte.
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En evenwel, groeiden de Muggletoniaanen, van tyd tot tyd, in getal; hunne
aanvoerders, om hunne naavolgers voor afwyken te bewaaren, voeren geweldig
uit tegen de ondeugden der Presbyteriaanen, en de aanmaatigingen der
Independenten. Zy zeiden, dat alle deezen Bedriegers waren, en inhaalige lieden,
die zich voedden van den eerlyken arbeid der menschen. 't Kan zyn, dat deeze
beschuldigingen van alle waarheid niet ontbloot waren; maar wy hebben evenwel
reden om te gelooven, dat de Leeraars der Muggletoniaanen niet minder om loon
dienden, dan die geene, op welke zy het zo zeer gelaaden hadden. Geschilvoeringen
over Godsdienstige onderwerpen mogen, misschien, 's menschen uitwendige
hoedanigheden vermommen; maar zy kunnen zyne Natuur niet veranderen. Wy
mogon hier nevens aanmerken, dat in alle geschillen over de uitwendige stukken
van den Godsdienst de middelen wel veranderen, maar het bedoelde oogmerk
hetzelfde blyft. Dit oogmerk is niet meerder of minder, dan te zegepraalen over de
ligtgeloovigheid des Volks, en ten koste van 't zelve zyne Beurs te vullen; te
zegepraalen over deszelfs onkunde, en zichzelven te vertoonen in het karacter en
het kleed van Heiligen, terwyl zy in hun hart Duivelen zyn. Van ouds was dit het
geval der Farizeeuwen, en het zal zo blyven tot aan het einde der waereld, zo lang
'er een valsche Godsdienst bekend en een huichelaar op aarde zyn zal.
Tegenwoordig moeten wy de Muggletoniaanen vergelyken by die driftige Minnaars,
die, naa zich te hebben verzadigd aan vleeschlyke genietingen, zo koelzinnig worden
als de hoogbejaarden en zwakken. In den beginne blaakten zy van eene
onbetoombaaren Godsdienstyver, aangevuurd door bygeloovigheid; doch zy
bekoelden allengskens; tegenwoordig zyn ze een hoop koelzinnige knaapen, die
hun glas drinken en hunnen pyp rooken.
Eéne byzonderheid, nogthans, hen betreffende, moeten wy niet ongemerkt
voorbygaan. Toen hunne eerste Apostels bemerkten, dat het met hun op 't laatst
liep, gedroegen zy zich genoegzaam eveneens als MAHOMET gehandeld hadt. Zy
riepen hunne Aanhangers zamen, en zeiden, dat zy, naa hun overlyden, op aarde
zouden wederkeeren, om hen te bezoeken; doch even als de Ara-
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bische Bedrieger, bepaalden zy den tyd niet, wanneer dit zou gebeuren. Ongetwyfeld
was dit een meesterstuk van Staatkunde.
Hunne naavolgers, in de tegenwoordige Eeuwe, behouden nog het denkbeeld
van hunne wederkomst; zy gelooven dat de twee eerste Apostels, of getuigen, zich
aan hun zullen vertoonen, wanneer zy gezamentlyk vergaderd zyn. Zy houden
hunne zamenkomsten op Zondag-avonden in gemeene kroegen, in de Voorsteden
van Londen, en spreeken over de leden van hunnen Aanhang, die vóór hen geweest
zyn. Hunne gesprekken loopen niet zeer in het ernstige; zy geeven zich in dezelve
groote vryheden, en gaan dikmaals beschonken na huis.
Het blykt niet, dat zy ooit gehad hebben afzonderlyke plaatzen ter openbaare
Godsdienst - oefeningen geschikt; hunne eerste Stichters predikten overal. De
hedendaagsche Muggletoniaanen hebben geen zamenstel van Geloof of Pligten;
ten zy het Geloof mooge genoemd worden te gelooven in de wederkomst hunner
Stigters. Dit, in de daad, is eene soort van geloof; maar niet dat geen, 't welk de
Christenen geleerd worden te moeten belyden.
Hunne oneerbiedige behandeling van den Godsdienst heeft zeer verderflyke
uitwerkzels gehad op de zeden des Volks, veelen zyn daardoor vervoerd tot Deïstery
en werkdaadige Godverzaakinge. Ik zelve heb verscheiden persoonen gekend, die
van de Methodisten waren overgegaan tot de Muggletoniaanen, en eindelyk zeer
gerust sluimerden in den schoot der Roomsche Kerke. Deeze bekeerde
Muggletoniaanen worden door de Priesters gebruikt om zo veelen onder de
Protestanten, als zy kunnen, te verleiden; niet dan te dikmaals slaagen zy gelukkig
in hunne poogingen.
De oorsprong der Muggletoniaanen vertoont een schrikverwekkende schildery
van die tyden toen Engeland zonder Regeering was in de Kerk en in den Staat. Het
Volk vergenoegde zich niet met ter preeke te gaan by de Presbyteriaanen,
Independenten, Anabaptisten, enz. enz. die de Kerkelyke beroepen onder elkander
verdeelden; maar zy spoorden Kleermaakers, Schoenlappers, en andere gemeene
Handwerkslieden, aan, om hunne Predikstoelen op de straaten te beklimmen. Zelfs
verzamelden zy penningen voor de Predikers; iets, 't welk deezen beter behaag-
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de, dan door den arbeid hunner handen den kost te winnen. Gelyk het gedrag der
Leeraaren in de Kerken hun aanleiding hadt gegeeven om de hand te leenen tot
het bevorderen van het werk der Hervorminge; dus gebeurde het, wanneer de
Herstelling tot stand was gekomen, dat de vastgestelde Geestlykheid en het Hof te
gader hunner woede den teugel vierden, tegen alle Aanhangen zonder onderscheid.
Zommigen der Muggletoniaanen wierden in gevangenissen geworpen; alwaar zy
steeds voortgingen met voor het Volk te preeken. Anderen wierden overgevoerd
na de Volkplantingen in America; doch vermids de Presbyteriaanen hier groot
vermogen hadden, sleurden zy hen van de eene Provincie na de andere, tot dat zy
door den dood uit hunne elenden verlost wierden.
Van hunne voortduurende aanweezigheid in de tegenwoordige Eeuwe, zal de
verstandige Leezer ligt reden kunnen geeven, wanneer hy in aanmerking neemt,
dat alle Godsdiensten geleerd worden; doch op de pligtbetragting weinig
aangedrongen.
Het laatste, 't geen wy, met opzigt tot de Muggletoniaanen, zullen aanmerken, is
hier in gelegen: 't is eene droevige waarheid, dat 'er menschen in de waereld leeven,
zonder het geringste gezond verstand, uit den Godsdienst voortkomende; dat zy,
in stede van voorwaards te zien op de zalige hoop der Onsterflykheid, niets anders
gelooven dan de Opstanding van twee Bedriegers. Wy voegen hier nevens, dat 'er
nog heden een aanzienlyk getal van deezen Aanhang, in verscheide oorden van
Engeland, moet voorhanden zyn. Want het is niet lang geleden, dat 'er eene nieuwe
uitgave in drie Deelen in Quarto, wierd vervaardigd van Rapsodiën van MUGGLETON
en REEVES; want, waren 'er geen Koopers geweest, men zou geenen Drukker
gevonden hebben.’
By dit Deel is gevoegd het laatste Stel Plaaten, die, gelyk de voorgaande,
onderscheide waarde hebben.
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Redevoering van F.J. Voltelen, Hoogleeraar in de Geneesen
Scheikunde, over het Dierlyk Magnetismus, opentlyk
uitgesprooken, by het plechtig nederleggen van den Post van
Rector Magnificus van 's Lands Hooge Schoole te Leyden, den 8
Febr. 1791. Uit het Latyn vertaald, door J. Veirac, M.D. enz. te
Rotterdam. Te Leyden by H. Mostert, 1791. Behalven het Voorwerk,
100 bladz. in gr. 8vo.
In het Voorbericht geeft de geleerde Vertaaler dezer Redevoeringe een kort en zeer
onpartydig verslag van de zeer veel gerugts gemaakt hebbende en wondergelykende
geneezing van zekere BARBARA VAN NOUT, door middel van de Mesmeriaansche
betasting, of het zogenaamd Dierlyk Magnetismus, te weeg gebragt, zonder evenwel
daaromtrent iets stelligs ten aanzien der mogelykheid, of onmogelykheid, van kwaade
trouw, of iets diergelyks, te willen beslissen; laatende zulks (met het grootste regt)
liever aan nadere proeven, of wel aan den tyd, over, die dikwyls de beste
Geneesmeester is van hun, die, al te zeer tot het wonderbaare genegen, op het
eerste verschynzel van diergelyke gebeurtenissen, vermoeden, dat de gaave van
wonderen te verrigten op nieuws aan zommige menschen medegedeeld is. Aan het
einde der Voorrede van den Auteur, vindt men, voor de Liefhebbers, een aantal
Geschriften van ouder en nieuwer datum opgesteld, die over het Dierlyk Magnetismus
handelen.
In het begin der Redevoering toont de Hoogleeraar, dat het Menschdom, in deze
onze, by veelen voor reeds verlicht geachte, eeuw, nog even zeer tot het
wonderbaare, tot bygeloof en dwepery, genegen is dan in de voorgaanden, en dat
het 'er nog verre af is, dat die thans juist zo veel wyzer zoude zyn als zy geleerder
geschat word. Eene gewis maar al te treurige waarheid, waarvan ieder die eenige
ondervinding by wat Menschkunde gevoegd heeft, ten sterksten overtuigd is, en
waarvan de oorzaak veel gemakkelyker te ontdekken dan wel te geneezen is.
Vervolgens gaat hy tot het onderwerp zelve over, en wyst de wegen aan, langs
welke de roem van het wonderbaare vermogen van den Zeilsteen, door onkunde
en bygeloof, by de oudste Volken tot den hoogsten top geklommen is, en wat men
niet al voor Toverkunsten geloofd heeft
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daar door te kunnen uitrichten; dit verhaal volgende, leid hem tot op het tydstip
(1774), wanneer zekere MESMER te Weenen Magnetische Wondergeneezingen
begon te verrichten: wiens gevoelen hy opgeeft, en het voor MESMER ongelukkig
gevolg aldaar, veroorzaakt door de valschelyk voorgegeevene geneezing van zekere
jonge Juffr. PARADIES; weshalven hy, uit Weenen gebannen, zyn fortuin in Parys
poogde te maaken. De Hoogleeraar geeft daar op een breedvoerig verslag van
MESMER's Magnetische zaal en manier van geneezing daar te werk gesteld, met de
daar by gebeurde verschynzelen welke zich by de Lyders vertoonden; de algemeene
toejuiching die dezelve by het onkundige gemeen, en by veele anderen, verwierf,
waar door verscheide Genootschappen, onder den naam van Harmonische bekend,
ontstonden; de gevoelens van zommige aanhangers van het Magnetismus, en wat
daar uit weder voor nieuwe geneeswyzen ontstaan zyn.
Eindelyk gaat hy over tot een naauwkeurig onderzoek en toetze van de zaak
zelve, schift zo veel doenlyk het waare van het valsche, - het misschien gebeurde
van het voorgewende, en toont door veele bondige bewyzen aan, dat daar niet alles,
wat 'er door zoortgelyke Magnetische geneeswyzen voor geneezen opgegeeven
word, met recht tegengesproken kan worden, zulks echter aan geheel andere
oorzaaken, dan wel aan het Magnetismus, moet toegeschreeven worden. Maar wy
kunnen den Hoogleeraar, uit gebrek aan ruimte, daar in niet verder volgen. Ieder
Leezer die belang stelt in eene grondige onderrichting nopens het bedrieglyke van
het Dierlyk Magnetismus, wyzen wy naar het Werk zelve; niet twyfelende of hy zal
de begeerde opheldering daar in aantreffen.

Vervolg op M.N. Chomel Algemeen, Huishoudelyk, NatuurZedekundig en Kunst-Woordenboek, door J.A. de Chalmot. Verrykt
met Kunstplaaten. Twaalfde Stuk. Te Campen by J.A. de Chalmot,
en te Amsterdam by J. Yntema, 1791. In groot Quarto.
Veelvuldige Aankondigingen van dit Vervolg des dus uitgebreid wordenden
Woordenboeks ontslaan ons van het herhaalen, hoe wyd bevattend het plan is 't
geen de Uitgeever zich heeft voorgesteld. Vanhier ontmoeten wy
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ook in dit XIIde Stuk, even als in de voorgaande, wel eens een Artykel, dat men juist
niet zou verwagt hebben aan te treffen; ook eenige die Verhandelingen op zich
zelven mogen genaamd worden, als by voorbeeld, in dit Stuk, de Kruidkunde, welk
meer dan 19, en 't geen den Koophandel betreft, 't welk 15 bladzyden beslaat. By
het leezen van dit laatste vonden wy eene Kwaal vermeld, onder den naam van
KOOPZIEKTE of Koopzugt, welker beschryving ons niet ongepast voorkwam, om, by
verandering, hier over te neemen.
‘De KOOPZIEKTE, of Koopzugt, is eene byna onverwinnelyke zugt of begeerte, om
al het geen men ziet, ware het mogelyk, in eigendom te bekomen; een zwak, dat
aan veele mannen en ook niet zelden aan de vrouwtjes eigen is.
Zekere Schryver zegt niet onaartig, dat even als het menschlyke Lichaam aan
veele ziekten onderhevig is, zo ook de geest verkeerde neigingen, tastbaare
dwaasheden, hebben kan, welke hem even schadelyk zyn als de ziekten het lichaam.
Met recht, kan men onder deeze neigingen en dwaasheden de Koopzugt of
Koopziekte rangschikken, een euvel, waarmede veele Menschen behebt zyn; en
welke hen aanzet tot het koopen van eene menigte dingen, welke hen volstrekt
noodloos zyn, en die hen, hoewel anders mogelyk verre verwyderd van kwistig, ja
somtyds zelfs spaarzaam zo niet gierig, aandryft tot het doen van zogenaamde
Koopjes, welken schoon verre beneden de waardy, nogthans, altyd te duur zyn,
dewyl het goed niet gebruikt wordt, en dus het uitgeschooten geld langen tyd rentloos
blyft leggen. Want veronderstellen wy eens, iemand heeft een Koopje aan het
Kabinet, dat 150 guldens waard is, en waar voor hy maar 100 guldens betaalt, doch,
dat hy eerst over 20 jaaren gebruiken zal, zo behoeft men voor de rente 3 ten
honderd te rekenen, en de man heeft het Kabinet 10 guldens te duur, behalven dat
het, door staan en ouderwets worden, mogelyk in innerlyke waarde nog de helft
vermindert. Zo vindt men veele menschen, die kamers en zolders opgepropt hebben
van tafels, stoelen, kabinetten, spiegels, koffers met stoffen, linnen, lakens, en
diergelyken, waar aan zy, al bereikten zy de jaaren van METHUSALEM, hun leeven
lang genoeg zouden hebben, en die evenwel geene gelegenheid zullen laaten
voorby gaan, om, zo als zy zich verbeelden, een Koopje te
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doen. Menschen van welken het jammer is dat zy niet tot uitdraagery opgebragt
zyn; dewyl zy dan met waarheid Koopjes zouden kunnen doen, alzo 'er dan
mogelykheid weezen zoude iets op de gedaane Koopjes te winnen. Het denkbeeld
van een Koopje te doen, en daar by dat het goed, met te blyven leggen, geen brood
eet, gelyk men zegt, beweegt veele menschen om te koopen, en dikwyls duurder
te koopen dan zelfs op dien tyd het goed waard is. Zo ziet men dikwils, op publieke
verkoopingen van huisraad en diergelyken, het oude half versleetene goed duurder
gaan, dan het nieuw zynde gekost heeft; alleen maar om dat de menschen, onkundig
van den waaren prys der goederen, en nu en dan op een erfhuis een Koopje
hebbende gedaan of zien doen, zich verbeelden dat men om Koopjes te doen, daar,
en niet in de Winkels, koopen moet. Men biedt aldaar tegen elkanderen op, jaagt
het goed verre boven zyne waarde, en een iegelyk, hoewel dikwils voor twintig of
meer ten honderd bedroogen, treedt nogthans triumpheerend na huis, om met
uitgelaaten blydschap te vertellen wat Koopjes zy gedaan hebben.
‘Zo lang nog deeze Koopzugt zich tot kleinigheden bepaalt, gelyk dit meest zo
met de Vrouwen is, die gemeenlyk maar Koopjes van stoelen, tafels, linnen, kanten
en dergelyken doen, is het wel eene belachlyke en schadelyke dwaasheid; maar 't
wordt zelden, of zy moet tot een alleruiterste gedreeven worden, zo bederslyk dat
zy de ruïne der menschen na zich sleept. Dan, 't geen erger is, veele Mans zyn aan
dezelfde dwaasheid verslaafd, en door Koopjes van huizen, landeryen,
koopmanschappen, die hen, binnen weinig jaaren, met hun huisgezin ruïneeren.
Dit soort van dwaasheid is van erger natuur; doch daarom niet minder gemeen. De
voorbeelden van zulke Koopers zyn zo weinig zeldzaam, dat het ongelukkige getal
der geenen, die zich geruïneerd hebben, wel half uit dwaaze Koopers bestaat.
Vooral is het kwanselen, zo als men het noemt, een allerschadelykst ding, en in den
grond niets anders dan eene Koopziekte, welke by het aangaan des Koops denken
doet dat men een zeer goede koop aangaat, wanneer men dan naderhand dat goed
moede wordt, en het daarom weder verkoopt, of het verkoopt om geld te hebben,
tot betaaling van een nieuw Koopje van denzelfden aart. Het kwanselen is op den
duur altyd schadelyk; dewyl men, als men iets kwyt
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wil weezen zonder daar toe de bekwaame gelegenheid af te wagten, het gemeenlyk
zeer goedkoop, en dus met verlies, moet verkoopen. Vooral is het kwanselen in
vaste goederen zeer schadelyk, dewyl men altyd de kosten, die op het koopen en
verkoopen loopen, en in zulke gevallen, vooral uit hoofde van 't geen aan 't land
moet betaald worden, zeer zwaar zyn, onfeilbaar verliezen moet.
Maar hoe is het mogelyk, daar de dwaasheid deezer Koopzugt zo tastbaar is, dat
zo veele menschen daar aan vast kunnen weezen? Hoe kan eenig mensch zich
verbeelden, dat hy zich waarlyk bevoordeelt, wanneer hy goederen koopt, wel
goedkoop, maar evenwel, dewyl hy ze niet gebruiken zal, en ze niet weder denkt
te verkoopen, altyd te duur? Hoe kan een kwanselaar, die een huis koopt, dat
misschien vertimmert, en over een jaar verkoopt, veeltyds met verlies, altyd met
verlies der onkosten, om weder een ander huis te koopen, dat misschien ook te
verbouwen, en wederom over een jaar ook te verkoopen, hoe kan zulk een Man
denken, zich geen nadeel te doen? Want een iegelyk begrypt, dat ik hier niet spreek
van enkele gevallen, wanneer men naamlyk het goed, na het gekogt te hebben,
met eene winst verkoopt groot genoeg om de onkosten van 't koopen, 't verkoopen,
en van de nieuwe koop, die in plaats moet gedaan worden, ryklyk goed te maaken.
In één woord, hoe kan men zo dwaaslyk koopen, hoe zo kwanselen, zonder
volslaagen zot te zyn?
Deeze vraag zou onoploslyk weezen, indien dit slag van menschen waarlyk uit
winzugt zo handelde. - Dan moesten zy volslaagen zot zyn. Maar in weerwil van al
hun stoffen op hunne Koopjes, weeten zy gemeenlyk wel, dat zy eene verkeerde
koopmanschap doen, doch gaan evenwel voort, niet om zich te verryken, maar uit
hoofde van eene geneigdheid tot koopen, die wel te regt cene Koopziekte genoemd
wordt, welke zy zelven niet weeten. Het doen van Koopjes is alleen maar een
voorwendzel, waar mede zy anderen, en sommigen ook zich zelven, zoeken te
verblinden, en om het verwyt dat zy gekke koopen gedaan hebben van hunne halzen
te schuiven. Dit zelfs geeft veelen eene soort van gerustheid, die wel bewust zyn
dat hun koopen eene dwaasheid is, doch, dat evenwel niet kunnende laaten,
zichzelven met die gedagten zoeken te vrede te stellen, dat 'er evenwel niet
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veel verlies op loopen kan, dewyl zy een Koopje gedaan hebben. De mensch is in
veele gevallen genegen zich te bedriegen. Het geen hem onaangenaam is, zoekt
hy aan zynen geest te onttrekken; om die reden vestigt hy zyne aandagt op andere
voorwerpen, en door aan die eene sterke aandagt te verleenen, verdooft hy in zynen
geest de voorstelling van 't geen hem onaangenaam is.
Doch waar uit ontstaat dan deeze Koopziekte? Uit niets anders dan uit een
innerlyke zugt na verandering; eene zugt welke alle menschen, schoon den een
meer dan den anderen, eigen en als aangebooren is. 't Is ook niet moeilyk reden te
geeven van die zugt; zy ligt in onze natuur. Wy begeeren allen eenen staat van
volmaakt geluk, van de grootste vermaaken. Wy verlangen allen, zonder
tusschenpoozing, van het eene vermaak tot het andere over te gaan, zonder dat
'er zich eenig ongenoegen, eenige smert, onder menge. Wy wenschen allen, dat
de vermaaken, die wy werklyk genieten, den hoogsten trap van aandoening
voortbrengen. Nu, geen staat des leevens kan zulk een geluk opleveren, geen
vermaak is in zichzelven volmaakt, dat is te zeggen, geen vermaak brengt de
allersterkste aandoening te weege, en is volkomen ongestoord. Dit ontsteekt de
begeerte naar nieuwe vermaaken; niet zo zeer, om dat wy denken door dezelve tot
een volmaakt geluk te zullen komen, en dat die nieuwe vermaaken in zichzelven
van al het onvolkomene der anderen zullen vry weezen; maar, om, door het
vermeerderen van het getal onzer vermaaken, derzelver gebreklykheid te vergoeden,
en om dat wy ons van het genot van een nieuw vermaak, ten minsten, het vermaak
der nieuwigheid belooven. PRIOR beschryft deeze onvergenoegdheid en zugt na
(*)
nieuwigheden, welke den mensch eigen is, zeer fraai . “Wy wapenen onzen wil
tegen onze rust, in 't midden van onzen overvloed is 'er altyd iets, dat u, dat my, dat
hem, naar paarden, huizen, schilderyen, buitenplaatzen, doet verlangen. Dit wreede
iets, eer het verkreegen wordt, maakt al het overige bitter; dat iets, indien wy het
konden verkrygen, zou ook weldra eene nieuwe smert voortbrengen.”

(*)

Wy geeven de Vertaaling alleen. De Engelsche Dichtregelen worden in het Woordenboek
mede gevonden.
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Die menschen, welken aan deeze Koopziekte onderhevig zyn, belooven zich by
ieder nieuw stuk, 't welk zy koopen, eenige nieuwe bezigheden, die hunne geesten
werk verschaffen zullen. Zyn het huizen, zy maaken ontwerpen om te vertimmeren,
te verfraaijen, te meubileeren; zyn het buitenplaatzen, om te planten, te verbeteren;
zyn het landeryen, om het zo aan te leggen, dat derzelver inkomsten vergroot
worden. Dit dryft hen tot koopen. - Hebben zy gekogt, zyn de huizen vertimmerd,
verfraaid, gemeubileerd; zyn de buitenplaatzen verbeterd, de boomen geplant; zyn
de landeryen bebouwd, zy vinden niets meer te doen, en hun geest verlangt na
nieuw werk. Doet zich dan de gelegenheid op tot nieuwe koopen, zy zyn 'er gereed
toe, en zouden zy dan de kans zich laaten ontsnappen om een Koopje te doen?
Neen, veel liever het oude verkogt, al is het met eenig verlies, indien tot het doen
des nieuwen Koops hun anders de penningen ontbreeken. Zo gaat het, de
ongenoegzaamheid van alle onze genietingen dryft ons gestadig na iets nieuws;
wy hebben tot voedzel onzer zielen even zo zeer verandering van bezigheden van
nooden, als tot het voedzel onzer lichaamen verandering van spyzen. En hoe meer
de menschen zonder bezigheden zyn, hoe meer ledigen tyd, en gevolglyk hoe meer
gelegenheid om zich te verveelen, zy hebben; des te meer haaken zy naar
verandering, des te meer hebben zy geduurig iets nieuws van nooden. En dit is de
reden, waarom men onder leegloopers, en vrouwen, die in haar huishouden geene
gestadige en drukke bezigheden hebben, de meeste Koopzieke menschen vindt.
De mensch blyft altyd een kind, dat is te zeggen, hy behoudt altyd die algemeene
beginzelen, welke hem in zyne kindsheid werkzaam maakten. Toen haakte hy steeds
naar iets nieuws, hy moest geduurig nieuwe poppen, nieuwe kleederen, hebben.
Groot geworden, verandert hy niet van beginzelen; op zyn best verandert hy van
voorwerpen. In plaats van houten paarden, van ratels, van hansworsten, moet hy
equipages, huizen, buitenplaatzen, somtyds nog daarby titels, hebben; maar ook
die equipages, die huizen, die buitenplaatzen, die titels, na, op het oogenblik dat zy
verkreegen worden, op zynen geest denzelvden geweldigen indruk van vreugderyke
vervoering, als een nieuwe pop, een nieuw kleed, op den geest van een kind gemaakt
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te hebben, zyn welhaast onvoldoende; 'er wordt iets nieuws vereischt, om den
kwynenden geest uit zyne kwellende werkloosheid en leevenlooze onverschilligheid
op te wekken.’
Men moet van dit Werk zeggen, dat 'er een groote menigte schoone Artikelen,
over allerleie Onderwerpen, in voorkomen; dat het zich by uitstek wel staande houdt;
een gantsche Bibliotheek op zich zelve is, en, inzonderheid op een Buitenleven,
met nut en vermaak kan gebruikt worden.

Vaderlandsche Historie, vervattende de Geschiedenissen der
Vereenigde Nederlanden, zints den Aanvang der
Noord-Americaansche Onlusten, en daar uit gevolgden Oorlog
tusschen Engeland en deezen Staat, tot den tegenwoordigen tyd.
Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken
zamengesteld. Met Plaaten. Ten vervolge van Wagenaar's
Vaderlandsche Historie. Zevende Deel. Te Amsterdam by J. Allart,
1791. Behalven het Register, 395 bl. in gr. 8vo.
De schynbaar gemaklyke, doch in de daad moeilyke, taak om de Geschiedenis zyns
Tyds te beschryven, zet de Agtervolger van WAGENAAR, met onvermoeiden yver,
voort. Nieuwigheid kan het aanlokkende van zulk een Werk niet uitmaaken.
Naauwkeurigheid, Onzydigheid, en gepastheid van styl, behooren zulks te vergoeden.
En zal men geen reden vinden om den Schryver deezes Vervolgs die hoedanigheden
te weigeren. Het blykt dat hy de egte bronnen opgezogt, en de waarheid in
bescheidenheid, in een voeglyken styl, geschreeven heeft. Dit Werk zal met dit alles
niet behaagen kunnen aan dolle Yveraars voor de eene of andere Party in den
Lande. Dan mogt hy, het eerste Deel, in den Jaare MDCCLXXXVI, schryvende aan
zyne Land- en Tydgenooten, reeds te gemoete voeren: ‘Wy zullen misschien den
zodanigen, die geheel vuur zyn, en gewoon bykans geene andere dan daar door
ingegeevene Schriften te leezen, te koel voorkomen. Wy kennen de uitwerkzels van
Partyschappen, in de tyden, door ons behandeld, zo zeer als immer woelende; wy
weeten hoe deeze vooringenomenheid baaren, (om niet te spreeken van laage
Huurlingen en alles nederflanssende
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Broodschryvers) welke dikwyls Persoonen en daaden in zulk een valsch en
ongetrouw licht plaatzen, dat Liefhebbers van heusche Onpartydigheid, die het om
de waarheid te doen is, het niet verdraagen kunnen, en alle reden hebben, om de
berigten van wederzyden te wantrouwen, en geen derzelven aan te neemen, dan
naa dezelve in de schaale der wikkende Oordeelkunde opgewoogen te hebben.
Men duide het niet euvel, dat wy deeze lesse des Schryvers van de Vaderlandsche
Characterkunde steeds indagtig waren. Schamperheden te zeggen, en op een te
stapelen, is eene kleine, en, onzes inziens, eene veragtlyke kunst; billyke
verontwaardiging, by gepaste gelegenheden, te laaten blyken, regtmaatig.’ Hy blyst
zich aan deezen Regel vasthouden, ook nu hy de neteliger Tydperken nadert.
Het VIIde Deel, 't geen wy voor ons hebben, strekt hier van ten blyke. Het XVIIde
Boek, waar mede 't zelve aanvangt, geeft een breed verslag van het voorgevallene
omtrent de Militaire Jurisdictie, en derzelver Afschaffing in de Vereenigde Gewesten;
als mede van de verschikkingen in het Krygsweezen van den Staat gemaakt. Hoe
de Koning van Pruissen zich de zaak des Stadhouders aantrok, en met welk een
oog verscheide Gewesten dit beschouwden. De onrustige beweegingen te Rotterdam
op 's Prinsen vyf-en-dertigsten Jaardag worden met de billyke veragting beschreeven,
en het geval van A.P. VAN DER CAPELLE, by zyne Hoogheid in verdenking gekomen,
vinden wy getrouw geboekt, als mede het gebeurde met den Heer L.J.J. RENGERS,
tegen wien men voor 't Hof van Friesland de eisch deedt van lyfstraflyk, wegens de
misdaad van Meineed.
Het XVIIIde Boek loopt over de Bezending van Friesland, wegens de vermindering
van de Quota van dat Gewest, en het hoogloopende geschil daar over tusschen de
Bondgenootschaplyke Gewesten gereezen; over de Geldbehoefte der Oost- en
West-Indische Maatschappye met het geen ter te gemoetkoming daar van te werk
gesteld wierd; stukken zeer verschillend beöordeeld; over de pooging om den Handel
op Rusland van lasten te ontheffen; over den gevreesden Oorlog met de Algerynen,
en de versterking der Vriendschap met den Keizer van Marocco. - Dit Boek,
verhaalende het geen bepaald tot het Jaar MDCCLXXXIII behoort, vermeldt in 't
einde den langduurigen Nevel, die in 't zelve, hier zo wel als elders, zeer op-
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merkelyk was. ‘Zulks, gelyk hy te recht opmerkt,’ ‘kan dienen om de onrust en
angtsvalligheden, by het weder verschynen van zodanige Verhevelingen, te
verbannen, het wonderbaare te doen verdwynen, en, door de Geschiedenis
voorgelicht, zich verzekerd te houden, dat 'er als dan niets voorvalt, of het gebeurde
meermaalen, te wege gebragt door tweede oorzaaken, die niets gemeens hebben
met die, welke bygeloof, schrik en vervaardheid, zich voor oogen schilderen, 't geen
in deeze dagen, hoe verlicht ook geheeten, veeler geval was.’
Met het XIXde Boek opent zich een nieuw tooneel, en op 't zelve de beginzels
van den zogenaamden Keizerlyken Oorlog. De Schryver vangt het in deezer voege
aan. ‘Schoon Keizer JOSEPHUS DE II, op zyne Reize door deeze Gewesten, by den
Landzaat veel eers ingelegd hadt; schoon veelen zyn zeggen, by het afscheid
neemen van de Amsterdamsche Regeering, dat hy, als een Wereldburger, hun voor
waare Patriotten hieldt, met het hoogste genoegen hoorde; schoon de ongunstige
denkbeelden, door zommigen, wegens deeze bezigtiging zyner Oostenryksche
Nederlanden en een gedeelte der onzen, opgevat, verdweenen, toen hy het verzoek
der Antwerpenaaren, tot opening der Schelde, van de hand wees, om de heilige
trouw der nog standhoudende Verbonden niet te schenden; verminderde by eenigen
de hoogagting voor dien Vorst, toen hy het slegten der Barriere-Steden vorderde,
en hoewel niet weinigen dit eer als voor- dan naadeelig aan onzen Staat
beschouwden, keurden zy de wyze dier vorderinge af: dewyl ze maar al te duidlyk
aanwees, hoe weinig pligtpleegings magtige Vorsten doorgaans maaken met
kleindere Mogenheden; hunne voorstellen als geboden aandringende en uitvoerende,
(*)
zonder het oor aan Tegenvertoogen te leenen . Dan dit Jaar (MDCCLXXXIII) liep
niet ten einde, of deeze Vorst vertoonde zich in een veel ongunstiger licht, en het
scheen geschaapen, of onze Staat, nog naauwlyks van den last eens kostbaaren
Zee-oorlogs met Groot-Brittanje ontheeven, stondt in een hachlyken Land-oorlog
met den Keizer te worden ingewikkeld.

(*)

Zie onze Vaderl. Hist. IV. D. bl. 120, 127-141.
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JOSEPHUS DE II, met een geest vol ontwerpen, en van eenen rustloozen aart, agtte
dit tydstip gunstig tot het vormen van groote onderneemingen. De voornaamste
Mogenheden van Europa vonden de Schatkisten uitgeput door den jongst gevoerden
Oorlog, en niets dan eene zaak van het uiterst en dringendst aanbelang scheen
genoegzaam om hun schielyk weder op het tooneel des Oorlogs te doen treeden.
De Vereenigde Nederlandsche Gewesten lagen te midden van deeze Mogenheden,
grensden aan de zyne, en de gemaklykheid, waar mede men de ontruiming en
slegting der Barriere-Steden hadt toegestaan, gaf grond, om te denken, dat hy, met
weinig moeite, verdere eischen op deeze nabuuren, door den Oorlog met Engeland
verzwakt en als nog met geen magtigen Bondgenoot, te hunner bescherminge,
verbonden, zou kunnen doen gelden.’
Het geval aan den Doel, de inneeming eeniger zwakke Forten aan de Schelde,
waar mede de twist een aanvang nam, zo vreemd in de geheele toedragt, en het
Vertoog des Brusselschen Hofs, de zaak in een zo ongunstig licht van terging en
aanval stellende, als hier beschreeven wordt, ‘maakten,’ volgens onzen
Geschiedschryver, ‘eenen sterken indruk op de Landzaaten. Men veroorlofde zich
veelerlei gissingen, aangaande den oorsprong, waar uit het geval gesprooten was,
en het oogmerk waar toe het zelve dienen moest. In de toeneemende verbittering
der twee Partyen, ontbrak het niet aan de zodanigen, die dagten en openlyk
beweerden, dat deeze nieuwe Verschillen en Oneenigheden, met opzet, aan 't
Gemeenebest berokkend waren door die Party, wier belang het was de Landmagt
van den Staat te vermeerderen. Geen schaduw van twyfel, dat het geschied zou
zyn om gelegenheid te scheppen tot het wapenen der Burgeren, deedt zich op;
integendeel liepen 'er gerugten die den Stadhouder ten laste lagen, heimlyke bevelen
aan den Luitenant-Colonel van SCHWEINITZ gezonden te hebben, om gelegenheid
te zoeken tot eenig Geschil met het Gouvernement van Brussel, en de Republiek
in te wikkelen in eenen Oorlog uit inzigten met de waare belangen van dezelve niet
(*)
overeenkomstig. - De invloed van Groot-Brittanje bleef niet buiten bedenking .’

(*)

Cour. van Europa, I D. bl. 151. De Post van de Neder-Rhyn, V D. bl. 616. VI D. bl. 1006. Brief
van zyne Hoogheid over het niet zenden van Troepen na de Grenzen, van 24 Mey 1783. N.
Nederl. Jaarb. 1783. bl. 974.
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Ondanks de Bestemming van Gelastigden tot vereffening der gereezene Geschillen,
en bepaaling der Grenscheidingen, reezen 'er, eer deeze gereed waren nieuwe
Onlusten, nieuwe Klagten, over de schennis van 's Keizers Grondgebied; en in 't
einde dong de Keizer na de Vrye Vaart op de Schelde. Wat 'er al te werk werd
gesteld, om die met indringing te verkrygen, en met hoe veel inschiklykheids onze
Staat die tergingen bejegende, gelyk dit Geschiedblad ten vollen uitwyst, deedt de
Keizer de ontzettendste Vorderingen en Eischen op den Staat, vergezeld van een
Vertoog, niets anders ademende dan een vertrouwen van derzelver billykheid en
(*)
regtmaatigheid . ‘Veel, zeer veel,’ merkt onze Geschiedschryver op, ‘ontbrak 'er
nogthans aan, om die gevoelens gaande te maaken by de Ingezetenen deezer
Landen, by derzel-Bestuurders, of by andere Volken van Europa. De billykste zo
wel als hoogstgaande verwondering verwekten alle deeze Vorderingen van het
Gouvernement te Brussel, in een tyd dat dit Gemeenebest in de beste
verstandhouding stondt met het Huis van Oostenryk. Die verwondering groeide aan
als men het oog sloeg op de middelen en wegen, die hadden moeten dienen om
zodanige Eischen aan onzen Staat te doen. De Geschiedenis leerde te zeer hoe
het nimmer aan gelegenheid mangelt om Staatkundige Vorderingen, welke het eene
Volk goed vindt op een ander Volk te maaken, met redenen te bekleeden, die 'er,
althans oppervlakkig, een billyk en regtmaatig voorkomen aan byzetten. Doch men
twyfelde zeer, of het Gouvernement van Brussel zich in deezen ten vollen in staat
zou bevinden om de voornaamste dier Eischen, thans op eenen zo stelligen en
beslissenden toon aan 's Lands Vaderen voorgedraagen, met voldingende bewyzen
van regtvaardigheid te kunnen staaven. - Zommigen meenden dezelve niet anders
te moeten aanzien, dan als de Vorderingen van eenen magtigeren, die eenen
zwakkeren veragt, gewaande of gesmeede Eischen op Eischen stapelt, met oogmerk
om uit eenen gezogten

(*)

N. Nederl. Jaarb. 1784. bl. 1464-1473.
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oorlog voordeel te haalen, of met hoop van, indien men slegts de helft der Eischen
erlangde, dan nog eene groote winst met het verkreegene te doen, en voor het
kwytgescholdene nog den naam van heusch, inschiklyk en ontfermend, te erlangen.
- Anderen merkten, met grond, aan, dat het eene waarheid was, die, zo lang 'er
eenig Volksregt geëerbiedigd werd, ook erkend moest worden, dat alle Beloften,
Verpligtingen en Verbonden, welke tusschen Volken en Volken worden aangegaan,
van eene wederzyds verbindende kragt waren, en dat geen der Partyen eenig regt
hadt om op de vervulling der voorwaarden door de anderen aan te dringen, zo hy
zelve niet aan de Belofte en Verbintenissen, door hem gedaan, naauwkeurig heeft
zoeken te beantwoorden. 't Geen men oordeelde, dat, in het tegenwoordig geval,
ten opzigte van het Huis van Oostenryk, geenzins plaats greep. - Men nam ook in
bedenking, hoe de Wereld wist en de tegenwoordige Eeuw getuigenis droeg, dat
het aanzienlyk Huis van Oostenryk eene uitsteekende verpligting hadt aan ons
weleer zo gezegend en vermogend Gemeenebest; weshalven het niemand kon
verwonderen, hoe, uit hoofde van dit een en ander, het tegenwoordig gedrag van
het Gouvernement dier Staaten, die zelve ten koste van het goed en bloed onzer
Voorvaderen, aan het Keizerryk waren gehegt geworden, de gevoeligheid van 's
Lands Vaderen op eene wyze hadt opgewekt, dewelke, indien zy niet bestuurd
werd, door die Wysheid, door die Bedaardheid en door die Langmoedigheid, welke
door alle eeuwen heen het Character onzes Landaards kenschetsten, aan hun
welligt andere maatregelen zou hebben kunnen voorschryven, dan hunne
toegeevenheid en agting voor den ouden Vriend des Gemeenebests, tot nog toe,
aan hun hadt vergund.’
Hoe zeer van onzen kant die Eischen beantwoord wierden, kwamen 'er nieuwe
ter baane, onder deeze zyn aandrang op de Vrye Vaart op de Schelde, 't welk, naa
veel tusschen vallende, hier breed geboekstaafde, Gebeurtenissen, met het schot
in een Keizerlyk Schip, 't geen door wilde vaaren, den Oorlog deedt gebooren
worden; zo dat 's Keizers Afgezant den Haag verliet, en veel Krygsvolks na de
Nederlanden afzakte.
Voorts behelst dit Boek de Handelingen met Frankryk over dit Geschil, de
aanschaffing van Krygsvolk, en het
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omzien na vreemde Hulpe: wegens dit laatste merkt de Schryver op. ‘Behalven de
hulp die men van Frankryk verhoopte, streelden eenigen zich met de verwagting
eener afwending ten onzen voordeele, welke te wege gebragt zou kunnen worden
door den Turkschen Keizer, die, zints lang, door de vereenigde Mogenheden, de
Beheerscheresse aller Russen, en den Keizer vernederd, geöordeeld werd op eene
gelegenheid te loeren, om zich van die vernedering te wreeken. - Dan meer hoops
scheenen veelen te stellen op den bystand des Konings van Pruissen, eensdeels
uit aanmerking van een veronderstelden kenbaaren na-yver tusschen FREDERIK DEN
GROOTEN en JOSEPHUS DEN II, welke niet gehengde, dat de laatstgemelde zyne
Magt, voor het Duitsche Ryk reeds vry gedugt geworden, vergrootte; anderdeels
uit hoofde der verwantschap tusschen het Huis van Oranje en zyne Pruissische
Majesteit. Dan deeze tweede reden was het juist, die anderen meenden, dat
integendeel zou strekken om ons van Pruissischen bystand te doen verstooken
blyven: dewyl, naar het inzien van zommige Regenten, hier uit nieuwe verpligting
aan het Stadhouderlyk Huis zou gebooren worden, als mede aan den Koning van
Pruissen, die voor deezen dienst zou aandringen op de Regten des Prinssen van
Oranje, voor een gedeelte thans door veelen ingesloopene Misbruiken genoemd,
(*)
welke men zogt te herstellen. 's Konings denkwyze hier over was bekend . Op een
ingeleverden Raadslag, om de kragtdaadige hulp des Konings van Pruissen tegen
de willekeurige onderneeming van den Keizer te verzoeken, wil men dat de
Ridderschap, Dordrecht, Delft, Rotterdam, Brielle, Enkhuizen en Medemblik, voor
(†)
dien aanzoek stemden .’ De vreemde afstand van den Prins van NASSAU WEILBURG
van zyne Krygsampten, enz. en de niet min vreemde aanstelling des Graven DE
MAILLEBOIS tot Generaal der Infantery, sluit dit Boek.
Het XXste en laatste Boek geeft verslag van de Burgerwapening van wegens de
Hooge Overheid bevolen, die in verscheide Gewesten, ten Platten Lande, met veel
ge-

(*)
(†)

Zie onze Vaderl. Hist. V.D. bl. 286 en 320, en hier boven, bl. 66.
N. Nederl. Jaarb. 1785. bl. 736.
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mors, tegenstands en oproers, gepaard ging, waarvan men de voornaamste gevallen
vermeld vindt. - Voorts verleent de Schryver een berigt van de Gesteldheid onzes
Lands ter zelfsverdeediging aan de Landzyde, en het voorgevallene met de Heeren
DU MOULIN en VAN MARTFELDT, tusschen de Staaten van Holland en den Raad van
Staaten, wegens de openingen aan den eersten gegeeven, en het Rapport door
deeze Generaals Majoors uitgebragt, en het hooggaand misnoegen over den Raad
van Staaten. Wyders zal de Naakomelingschap hier met verbaazing leezen de
sterke taal in deeze en geene Gewesten gevoerd, over den staat van verdeediging
en het beleid des Oorlogs. Welke schikkingen ter verdeediging men in elk maakte.
Hy eindigt 't zelve, en wy onze Aankondiging, met de taal die de yverigste
Voorstanders der Burgerwapening ten dien tyde gebruikten, om dezelve aan te
pryzen. ‘Wy bevinden ons thans genoegzaam in 't zelfde geval, waarin de Staaten
van Noord-America onlangs geweest zyn. De Keizer is verpligt, even gelyk de
Engelschen geweest zyn, den Oorlog te voeren, verre van zyne voorvoornaamste
Bezittingen. Het overvoeren van Troepen en Krygsbehoeften van Weenen na de
Nederlanden is, zo niet moeilyker en kostbaarder, ten minsten even moeilyk en
kostbaar, als uit Engeland na Noord-America. De Landen der Staaten Generaal zyn
veel beter geschikt ter verdeediginge dan die der Vereenigde Staaten, en de staat
van hunne Geldmiddelen en Bevolking is veel bloeijender. - Laaten wy dan, om met
deeze gelykheid van omstandigheen ons voordeel te doen, het voetspoor der
Americaanen volgen, die, in hun geval, onze Voorvaderen ten voorbeeld genomen
hebben. Laat de geheele Republiek een Legerplaats vertoonen. Laaten alle
Inwoonders zich gewennen aan de Wapenen, die ter verdeediging van het Vaderland
moeten strekken. Laaten zy vermaak scheppen en eer stellen in den arbeid, dien
den vyand den toegang tot ons Land gevaarlyk moet maaken, en in die
Krygsoefeningen, door welke zy hem te rug moeten dryven. Laaten zy Loopgraaven
delven en Batteryen opwerpen. Laaren zy de Wapenoefeningen met vaardigheid
en naauwkeurigheid leeren verrigten. Laaten de ingeschreevene Manschappen
zich, gelyk in Zwitzerland, op de Zon- en Feestdagen, in de Krygskunst oefenen,
eerst by Corperaalschappen, vervolgens by Compagnien, en eindelyk by
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geheele Regimenten, tot dat zy, ten minsten ééns in 't jaar, kleine Campementen
kunnen formeeren, waar in alle Manoeuvres verrigt worden, welke de plaatslyke
Tactique kan vorderen. Laaten wy ons tragten te overtuigen van de gewigtige
waarheid, welke Graaf MAURITS VAN SAXEN in zyne Reveries aan de
Naakomelingschap heeft naagelaaten; dat een kleine Staat onmogelyk zyne Vryheid
kan bewaaren, zo niet alle deszelfs Inwoonders in staat zyn om hun Vaderland te
(*)
verdeedigen .’

B. Huydecoper's Proeve van Taal- en Dichtkunde. Behelzende
uitvoerige Bladwyzers op dezelve Proeve. Naar de Uitgave van
wylen F. van Lelyveld. Vierde Deel. Te Leyden by A. en J. Honkoop,
1791. In gr. 8vo. 324 bl.
De taalkundige N. HINLOPEN te Alkmaar doet, met de uitgave van dit zaaklyk en
uitgebreid Register, op HUYDECOPER's Proeve van Taal- en Dichtkunde, zynen Dichten Letterlievenden Landgenooten, eenen grooten dienst. Alles wat in de drie eerste
Deelen, met zo veel vlyt en beleezenheid, uitvoerig behandeld is, wordt in dit Vierde
Deel herhaald, en zaamgedrongen voorgesteld. De volgende twee Artykelen kunnen
ter Proeve dienen; moetende de Leezer daar by in acht neemen, dat de getalmerken
tusschen ( ) staande, voor de bezitters van den eersten druk, (maar een Deel in
quarto beslaande) van nut kunnen zyn.
‘LEEVEND van Leevendig onderscheiden, 't laatste niet die leeft, maar in wien het
leeven werksaam is, als Handig, Hoofdig, Mondig, Lyvig; niet die handen heeft,
maar die met zyne handen meer doen kan dan de gemeene man. Hoofdig, iemand
die onverzettelyk waanwys is. Lyvig, die wat dikker van lyf is dan de gemeene man.
Leevendig en Leevende verschillen, als haastig en haastende, vraatig en vreetende,
slaaperig en slaapende, scheutig en schietende, yverig en yverende, willig en
willende, overspelig en overspel doende, keurig en kiezende, twistig en twistende.
III. 312-315. (571.) De onderscheiding tusschen Leevende en Leevendig
goedgekeurd. Echter 't

(*)

Grondwettige Herstelling, I.D. Voorrede, bl. 15.
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eerste voor 't laatste niet zonder voorbeeld der Ouden gevolgd, 315, 316. (572.)
Deeze onderscheiding slechts een fraaije verkiezing, 313 en 314. Aant. Zie voorts
op DE Terminatie, en DIG Terminatie.
LEGGEN, ponere, praet. Leide. Niet lag, eigenl. praet. van Liggen, jacebat. III. 143,
144. (505) Lei echter voor lag gebruikt. Zo ook Lag voor Lei of Leide, en beide
afgekeurd, 144, 145. (505, 506) LEGGEN, enz. jacêre, eigenl. Liggen, ook Leggen in
die beteekenis gevonden, 146. (506) Tegenw. T. IK LIG, GY LIGT, HY LIGT of LEGT,
niet Leit; vroeger had de i hier altyd plaats, 146 (507.) Hier LICHT begraven, kwalyk
hier LEGT, of hier LEITbegraven, 147. (507) Onvolm. Tyd van LIGGEN, LAG. ald. in een
M.S. van 1493, altyd LAG, jacebat, hoewel daar LIGGEN en LEGGEN, jacêre,
verwisselen, 148. (507) voor jacêre gebruikt het in praesenti altyd leghet; in participio
praesenti, 't LIGGENDE jacens, nooit leggende. Het D.W. van LIGGEN, GELEGEN, ald.
Ponere, altyd LEGGEN met een e. Hier van IK LEG, GY LEGT, HY LEGT. Imperf. LEI, of
LEIDE, 149 en Aant. (508) D.W. GELEID, 150 (508) Vraag of leide, geleid, eertyds
geweest zy LEGDE, gelegd, 150, 151. (509) ik legde hem toe, voor ik leide hem toe,
151. (509) Imperf. en Praeteritum, van LEGGEN, ponere, oudtyds legde, gelegde, by
M. ST. volstandig leide, geleid. De tweede G behoort niet tot de Wortelletters, de
onvolmaakte tyd van legen (leggen) en zegen, (zeggen) legede, zegede, hier van
leechde, zeechde, by uitlating lechde, zechde, by intrekking van zegede, legede,
zeechde, leechde, by zamentrekking zeide, leide, by verkorting zei, lei. Gelyk van
REGENEN, reinen, van PEGEL, peil, van DWEGEL, dweil, van HEGEL, heil, van HEGEN,
ook HEGENEN, na heinen opruimen, schoonmaaken, vercieren. HEGEN, in de onv.
voorl. Tyd Hoech. 151. Aant. Dat men van ouds in 't N.D. Leide gezegd hebbe, uit
F.D. Schryvers by redenkaveling besloten, 152, 153. (509) Gelegen liggen iemand
aan, by HOOFT met gevonden, die zegt altyd, daar is hem aangelegen, nog ook M.
STOKE 154. Aant.’
Van bl. 237-324 vindt men een Tweede Register, behelzende de Schryvers door
HUYDECOPER aangehaald, onder welke zich verscheidene, weinig bekende, bevinden.
Uit de bovengeplaatste voorbeelden zal men genoeg kun-
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nen opmerken, van hoe veel nut dit Register is, voor ieder die goed Nederduitsch
begeert te schryven; of by herinnering iets over onze Moederspraake begeert naar
te zien.

De Ontwaaking van Epimenides, te Parys; Blyspel. Naar het
Fransch van den Heer de Flins. Te Haarlem by J. van Walré en
Comp., 1791. In gr. 8vo. 72 bladz.
EPIMENIDES was een Wysgeer en Dichter, geboren te Creta, levende in den tyd van
SOLON, omtrent de XLVI Olympiade, of het jaar 162, naa de stichting van Rome. Hy
droeg in 5000 Verzen, de Heidensche Godgeleerdheid en eenige andere
onderwerpen, voor, en besteedde zynen tyd verder met reizen. Deeze laatste
bezigheid heeft van hem een gerucht doen uitgaan, dat hy, in een Hol in slaap
geraakt zynde, aldaar 27 jaaren sliep, in dier voege, dat hy, ontwaakende, niemand
kende, en ook geen mensch geheugde hem gezien te hebben. Men heeft, in dit
Stukjen, dien slaaptyd nog 73 jaaren verlengd, en 'er by vooröndersteld dat
EPIMENIDES alle Eeuwen eens ontwaakt, en dan verder weêr voortsluimert, volgens
de volgende Verklaaring, die ARISTUS, aan zyne Dochter, van dien zonderlingen
Slaaper geeft.
De dood heeft op hem geen vermogen,
Heeft hy een zeekren tyd geleefd,
Een zachte sluimring sluit hem de oogen;
Hy blyft als met een wolk, die slaap verwekt, omtogen,
Tot dat hy honderd jaar gerust geslaapen heeft;
't Is dan dat hem zyn slaap begeeft,
Dan leeft hy weêr op nieuw met de andre stervelingen,
Beschouwt de Wereld en haar lot-veranderingen.
JOSEPHINE.

Dan heeft hy veel gezien!
ARISTUS.

Hy zag in Griehenland
De mannelyke deugd, die Persië deed bukken,
Door lafheid en verraad verdrukken;
Hy zag hoe Rome kwam tot stand;
Hy zag, op Brutus spoor, de vryheid wraak erlangen
Voor 't sterven van Lucretia;
Hy zag die Stad, zoo lang in gunst by Mans ontfangen,
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Vyf eeuwen zonder wedergâ,
Door deugd, door zegepraal, door kunsten grootsch regeeren,
Maar haaren Scepter ook, met zoo veel roem en kracht
Door Cesar's hand gezwaaid, verneêren
En in de handen van Augustulus gebragt;
In Frankryk, boven al, zag hy verscheiden zeden,
Verscheiden Staatsomstandigheden,
Wier strydigheid hen, door elkaêr,
Zelfs binnen korten tyd, te dikwerf deed verstooten;
En dus den troon, zoo onbepaald als vol gevaar,
Steeds dobbren tusschen Vorst en Grooten.
By de eedle dwaazen, die, door riddermoed geleid,
By elke kruistogt zich bevonden,
Zag hy de buitenspoorigheid
Met Godsdienstyver zaam verbonden;
Daar 't een of ander lied, of dit iets baaten kon,
Zich dikwils mengde met het baldren van 't kanon.
Nog onlangs leefde hy in die beruchte dagen,
Die dagen, tot Condé's, Turenne's eer besteed;
Toen Lodewyk zyn Land den last zyns roems deed draagen,
Aan deezen alles wydde en voor dat Land niets deed,
Bewonderd van een volk, door hem gestort in 't leed.

Zulk een mensch, thans in Parys ontwaakende, alwaar alles, zedert twee jaaren
eene geheele nieuwe gedaante verkreegen heeft, moet noodwendig verscheidene
byzonderheden gewaar worden. Van daar dan ook die verscheidene karakters
welken in dit Blyspel voorkomen; die veele Tooneelen, welken het leven byzetten;
als by voorbeeld, het volgend met een Blaadjes-schryver, welke EPIMENIDES aantreft,
in een Zakboekje schryvende:
(ter zyde.)
Het blad van Brussel moet nog af. Hoe veel van Oostenryk zal ik 'er laaten vallen?
Twee- of drie duizend? neen! daar moet wat meer na 't graf!
Myn nieuwspapier moet met meer aakligheden brallen,
Dan de overigen met hun allen....
Wel twintig duizend man bleef in den laatsten slag.
(Hy loopt tegen Epimenides.)
'k Verklaar u, dat ik u niet zag:
Vergeef me, ik ga.
GORGI,

EPIMENIDES.

Gy kunt wel blyven;
'k Zal u niet hinderen in uw schryven.
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GORGI.

Ik moet wel schryven, 't is myn zaak.....
Myn Heeren, zo gy in wilt teeknen...?
EPIMENIDES.

Myn Heer, waarom niet? met vermaak,
Maar zeg ons eerst, waarop? 'k wil liever eerst bereeknen,
Of 't wel een werk is van myn smaak.
GORGI.

Myn Heer, het is geen geld verlooren:
't Is een belangryk blad, dat, even naa den nacht,
Reeds in de Stad wordt rondgebragt.
En dan aan gansch Parys, met zekerheid, doet hooren,
Al wat in Braband is geschied den dag te vooren.
D'HARCOUR.

Voor my, ik sta 'er van verstomd,
Dat gy ons 's morgens reeds voorziet van nieuwigheden
Uit Brussel, Brugge, Gend of bygelegen Steden,
Daar hier de post niet eer als 's avonds binnen komt.
GORGI.

De post komt veel te langzaam binnen;
Ik wagt niet na het nieuws; ik raad het al, myn Heer;
Het geen de post ons brengt leg ik eenvouwdig neer,
Dat haalt niet by 't geen wy verzinnen.
EPIMENIDES.

Dat is bedrog van 't Volk.
GORGI.

Het volk is braaf en goed!
't Wil maar bewoogen zyn, en 'k zoek het te behaagen;
'k Schryf steeds van eedgespan, van heimelyke laagen,
Van mynen, van kanon, van vuur en staal en bloed;
Ach! Heeren! wilt gy niets van eigen vinding leezen,
Wat zou dan toch de Staatkunst weezen?
geld geevende.
Gy spreekt 'er waarlyk aartig van. Nu, 'k teeken in op uw roman.
D'HARCOURT,
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GORGI.

Myn Heer gelieft 'er mee te spotten.
(Hy gaat voort met schryven)
De Aartsbisschop, door zyn moed bekend,
Verloor zyn laarzen en zyn harnas, in het end;
En men vermoordde, digt by Gend,
Maar twee-en-tagtig Patriotten.

De Tooneelen, in welken SCHRAB, een Koninglyken Censor, die door zyn menigvuldig
schrappen, zonder te kunnen schryven, dien naam verkreegen heeft, als mede
Madame BROCHURE, Verkoopster van Vonnissen, besluiten, schetzen der Constitutie,
en geesten der Wetten, voorkomen; die met CHRYSANTES, een Edelman, en KLAAS,
een Boer, als mede met CABRIOLE. een Dansmeester, zyn zeer naïf en onderhoudend.
Aartig is ook het volgend gesprek, tusschen EPIMENIDES en een Advokaat-Generaal.
EPIMENIDES.

Ik ben een groot vrind van verandering ten goede,
Maar vyand, zo ze onnuttig is.
FATRAS.

Nu, die van onze Stad brengt u gewis in woede;
Wy zullen 't eens zyn, naar ik gis:
Het Recht, by voorbeeld, dat 's een zaak die voor my klaar is,
'k Heb veertig jaar geleefd van Actens, van Salaris,
Advys, Besogne, etcetera.
De vracht der stukken van 't proces deed my vaak zweeten,
En 'k heb op deezen rug tien tabbaards reeds versleeten;
Maar niets heeft ooit myn smaak gestuit,
Voor 't Crimineele Recht, dat was myn lust en leeven;
Daar muntte ik eigenlyk in uit;
Nu word een nieuwe form my zoo maar voorgeschreeven;
Op dat ik in 't vervolg daar naar myne uitspraak doe!
Van onze vroegere Decreeten
Word niets gerespecteerd, die worden maar vergeeten;
Zy schaffen alles af, tot zelfs den pynbank toe.
Hun nieuwe wyz' van procedeeren
Stelt, dat men, eer men straft, de misdaad moet prouveeren,
En dat, zoolang het feit niet klaar beweezen word,
Het vonnis daarömtrend moet worden opgeschort;
O, wil men alles maar voor goede munt ontfangen,
Dan word 'er nooit een opgehangen.
EPIMENIDES.

Zeer goed, die schikking vind ik puik.
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FATRAS.

Dat hoor ik my door elk vertellen.
ARISTUS.

Waarom uw geest dan zoo te kwellen?
D'HARCOURT.

Ik hou het met de rede.
FATRAS.

Ik met het oud gebruik.
Ik zie maar al te klaar, die gruwelyke Schryvers,
Eerlooze ontdekkers van het Bygeloof, alleen,
Zyn de oorsprong van dit kwaad, ja die zyn de eerste dryvers
Van die vervloekte nieuwigheen.

Na dat EPIMENIDES zyn Snyder als Musketier, zyn Procureur als Granedier, en zyn
Notaris als Kapitein van de Nationaale Garde ontmoet heeft; denkt hy niet meer aan
eene nieuwe sluimering, maar wil een medebroeder der Franschen zyn, en in Parys
blyven: waarop het Blyspel met een Liedje eindigt.

Eenige Bydragen voor Genie en Menschen-gevoel. 3de Stukje. Te
Utr. by G.T. van Paddenburg en Zoon, 1790. 187 bl. in 8vo.
Deeze bundel bevat wederom, gelyk de vorigen, eenige Prosaische Stukken, en
eenige Versen. Wy zullen van ieder van dezelven kortelyk verslag doen.
I. Over de Poëtische Taal; dat is, gelyk de Schryver zich zelven nader verklaart,
‘niet over het onderscheid tusschen de gedachten en aandoeningen, die een
Prosaisch Schryver, en tusschen die, welken de Poeët, boven anderen, uitdrukken
moet:’ ook niet over de beelden, en spraakfiguuren, waar van zich de Dichter, in
onderscheiding van den Prosaïst, bedienen kan en moet; maar slechts over de
woorden en spreekwyzen, waarvan zich de Dichter bedient, over derzelver schikking,
over de Idiotismen van zommige taalen, en de onderscheidene trappen van
volkomanheid, die de Poëtische uitdrukking van verschillende Natiën bereikt heeft.
Het Stukje bevat niets meer, dan eenige losse en oppervlakkige bedenkingen, en
'er zyn 'er onder dezelven, waar tegen veel zou te zeggen zyn, indien men eene
Verhandeling schryven wilde.
II. Over de Poëtische Compositie van eenige Schilderstukken: eene korte
beoordeeling van eenige bekende Schilderyen van groote meesters, waarvan de
onderwerpen uit Bydelsche Ge-
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schiedenissen ontleend zyn. Dit Stukje bevat veel goeds, maar meenig Leezer zal
wel wenschen, dat men 'er telkens de plaatzen hadt bygevoegd, waar deeze
beroemde Stukken thans voor handen zyn.
III. De Terugroeping (ten vervolge van bl. 79, in het 2de Stukje.) Eene Vertaaling
van een Stuk, uit MEISZNER's Skizzen, het welk echter noch Vertaaler, noch
Uitgeevers verkoozen hebben 'er by te zeggen. Zo wy ons niet bedriegen, was van
dit Stuk, zo wel als van dat, waar op het ten vervolge dient, reeds eene overzetting
in het Algemeen Magazyn van Weetenschap, Kunst en Smaak geplaatst.
IV. Hovaardy en Trotschheid; eene Vertelling, waarvan CNAEUS CORNELIUS SCIPIO
AEMILIANUS, de eenigste nagelaten Zoon van den ongelukkigen QUINTUS CORNELIUS
SCIPIO METELLUS, die de zyde van POMPEJUS gekozen hadt, de held is. In dit Stukje
zyn de Romeiusche zeden van dat bedorven tydperk vry wel geschetst. Zomtyds
echter toont of de Schryver of de Vertaaler, dat hy te Rome niet al te wel te huis
was; b.v. op bl. 80, daar hy met de Idus en Kalendoe vreezelyk in de war is.
V.

Orpheus;

VI.

Myn besluit;

VII.

Myn meisje;

VIII.

De vergenoegde Boer;

IX.

Liefde-verklaaring;

Vyf Dichtstukjes, die zo zeer van den gewoonen stempel zyn, dat de Uitgeever
of Uitgeevers zekerlyk niet te laag van zich zelven dachten, toen zy op de rugzyde
van den titel van dit Stukje de woorden plaatsten, die JUVENALIS, uit zedigheid, van
zich zelven bezigt:
- Stulta est clementia, cum tot ubique
Vatibus occurras, perituroe parcere chartae.

X. Weleer; eene aandoenlyke klacht van een' minnaar, die zyn meisje verlooren
hadt; in prosa.
XI. Miscellanea; onder deezen titel geeft men ons twaalf kleine Stukjes of
Aantekeningen, van verschillenden aart. Van het belang en de nieuwheid van
dezelven moge het volgende, dat het negende is, en dat wy hier geheel plaatzen
zullen, ter proeve verstrekken: ‘De natuurlyke Wetten des Rechts zyn by alle
menschen niet volkomen dezelven. De geschiedenis geeft ons voorbeelden aan de
hand van Volkeren by welken het steelen voor eene zeer geoorlofde affaire gehouden
wordt.’
XII. Acht Anecdoten, waar van de volgende, die de eerste is, misschien met het
meest genoegen zal geleezen worden. ‘Toen VOLTAIRE, verscheiden jaaren geleden,
FREDRIK DEN II, op Hoogtsdeszelfs reize naar Westphalen, vergezelde, veroorzaakte
de aankomst des Konings, byzonder onder de
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boeren van het Graafschap Ravensberg, eene algemeene opwagting. De Koning
hieldt te Brakwede, een Dorp niet verre van Bielefeld, zyn slaapplaats. Hier gebeurde
het, dat een van 's Konings Pages door eenige trouwhartige boeren gevraagd wierd,
wie tog wel die man, in den anderen Wagen, wezen mogt, die zich in zulk een
vervaarlyk dikken Pels verborgen hieldt! de Page antwoordde: Het is de Koning zyn
Aap, en zy moesten tog braaf de wagt houden, dat hy hun niet outliep. De Boeren
namen de gekkery van den page voor ernst op! Nu was VOLTAIRE ondertusschen
bezig, om uit het Rytuig te stygen, maar de boeren lieten hem hunne tanden zien,
en hitsten hem op, even als of hy een Aap ware, en deeden braaf hun best, om hem
weer in 't Rytuig te jaagen. Zinds dien tyd wierd VOLTAIRE zeer ontevreden met
Westphalen, en zogt zich, in veele van zyne in 't vervolg geschrevene Werken, door
satyre en veragting te wreeken.’

Pieter Klaus, door den Vryheer van Knigge. Eerste Deel. Te Haarlem
by F. Bohn, 1792. In gr. octavo, 182 bladz.
Uit dit eerste Deel leeren wy PIETER KLAUS kennen, als een losbandigen Knaap, die
daar door in verschillende omstandigheden ingewikkeld wordt, en eene groote
verscheidenheid van ontmoetingen heeft: doch hy meldt aan 't einde van 't zelve,
dat hy ‘op nieuw een vast voorneemen heeft, om in 't vervolg als een eerlyk man te
leeven,’ waar van wy in 't volgende Deel den uitslag te gemoet zien. De Vryheer
VAN KNIGGE heeft den leevensloop van zulk een Mensch zeer eigenaartig
beschreeven, en bedient zig van dit omkleedzel, om verscheiden characters natuurlyk
af te maalen. Wy zullen, den leevensloop van PIETER KLAUS daar laatende, tot een
voorbeeld hier van, den Leezer onder 't oog brengen, een gedeelte van 't geen hy
ons voordraagt, wegens eene soort van Kwakzalver, die voorwendde ingewyd te
zyn in de kennis van de geheimen der Natuur. PIETER KLAUS, die zig te Frankfort,
in den dienst van deezen Heer, welke den naam van den Chevalier de Ventulair
droeg, begeeven had, geeft van hem het volgende bericht.
‘Hij wist zig, zegt hij, bij zijne geduurige reizen, te doen voorkomen, als iemand,
die geheime gewigtige zaaken te bezorgen had, zonder zig over derzelver eigenlijken
aart verder uit te laaten. Maar wanneer hij op eene plaats kwam, dan ontpakte hij
een gedeelte van zijn Koffer, stelde gemeenlijk voor de glazen ten toon, allerhande
fleschjens met essensen, met spiritussen, poeders en mistique boeken, waarin de
behandeling der scheppende Natuur, die tot nu toe den groot-
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sten Wijsgeeren zo eerwaardig duister en onbegrijpelijk toegescheenen is, door
allerleie belagchelijk voorkomende, maar naar den zin zeer gewigtige, siguuren op
papier getekend waren, en wel zodanig, dat ieder, zelfs de eenvoudigste mensch,
zulks bevatten kon, en zo hy 't niet begreep, dan moest hij het aan een gebrek van
innerlijk licht toeschrijven. Ik heb ook in 't vervolg van tijd ontdekt, dat dit innerlijk
licht meestal in de domste menschen huisvest, en dat zelden een man, die stout
genoeg was zijn gezond verstand te gebruiken, deeze boeken voor iet anders houdt,
dan ontleenden onzin uit zekere oude wijsgeerige Schoolen, wier valsche
grondbeginselen voor lang reeds aan de oogen der wereld ontvouwd, en door
nieuwere ontdekkingen wederlegd zijn, als mede uit de schriften van dweepachtige,
onkundige, zotten in woeste tijdvakken. Doch myn Chevalier was listig genoeg, om
uit de ondervinding te weeten, hoe gemaklyk men de menschen, door het
wonderbaare, bekooren kan, dat 'er zelfs eene verkeerde schaamte kan ingevoerd
worden, zodanig dat de een den anderen niet gaarne wil belijden, als of hij de zaak
niet begreep, ten einde niet voor onvatbaar gehouden te worden, en dat derhalven
zulk een bedrog niet gemaklijk is te ontdekken, Wat mij betreft, die slechts een
gemeen mensch ben, ik vind niet noodig te ontkennen, dat ik nimmer iet van deeze
vodderijen heb kunnen begrijpen, of het minste waare nut voor de wereld daarin
ontdekken. Ook maakte mijn nieuwe Heer, na dat ik eerst zijn vertrouwen gewonnen
had, voor mij daar van geen geheim, dat dit alles enkel een bron, om geld te winnen,
was voor zekere menschen, en dat hy my in 't vervolg in slaat zou stellen, om aan
die heerlijke vruchten te kunnen deel neemen, waarin hij ook zijn woord getrouwlijk
gehouden heeft.
Ik moet den Ridder de eer geeven, dat hij de kunst, van met de zotte grilligheden
der menschen voordeel te doen, meesterlijk geleerd had; hij wist ten rechten tijd
een woord op de baan te brengen, of iets als bij geval te toonen, 't welk de
nieuwsgierigheid der lieden tot hem trok, en dan liet hij zig bidden, en zo veel
afvraagen als hij noodig oordeelde te ontdekken. Daar mede paarde hij tevens
zekere soort van Vrijmetselarij, en beweerde het recht uit Frankrijk te hebben, van
vijf-en-veertig graaden voor geld in Duitschland te mogen uitdeelen. Kluchtig was
het te zien, hoe sterk het geloof der menschen aan iet van dien aart, en hoe gemaklijk
het is, om de menschen te overtuigen, dat men de waarheid verkoopen, en een
Monopolie van dit artikel, door onbekende Wijsgeeren, verkrijgen kan.
Wij haalden in deeze gewesten eenen zeer heerlijken oogst; ik speelde daar bij
ook mijnen rol, moest een gedeelte van de uitgestrekte Briefwisseling waarneemen,
en werd somtijds tot eenen nabij Manheim woonenden Exjesuit gezonden, die,
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zo het scheen, de leidsman van den Heer DE VENTULAIR was, en hem de bevelen
gaf, hoe hij zig moest gedraagen.
Om te toonen, hoe verre de stoutheid van mijnen Heer ging, zal ik eene kleine
Anecdote van hem verhaalen. Hij kreeg kennis aan eenen Geneesheer, die
waarschijnlijk zijnen omgang zocht, om hem uit te vraagen; deeze verzocht hem op
zekeren avond, dat zij na den eeten alleen waren, de geschiedenis van zijn leven
te verhaalen, en te ontdekken, hoe hij tot deeze hemelsche kundigheden gekomen
was. Mijn gelukzoeker, die zijnen man niet schrander genoeg oordeelde, meende
hem wel iets op de mouw te kunnen spelden, en begon, na eenige weigering, op
de volgende wijze.
Ik zal, mijn vriend! niets voor u verbergen, en u mijne lotgevallen verhaalen. Ik
ben uit Madrid geboortig, en van daar is mijne afkomst. Zeker Officier van een
duitsche Garde, de Baron van STEENBACH genoemd, ontdekte op eenen avond,
t'huis komende, aan den voet van den trap, een pakjen.....’
‘Mischien in wit linnen gewonden’ viel de Doctor hem in 't woord. - ‘O gij godlooze
logenaar dit is immers eene geschiedenis uit Gil Blas de Santillane?’
‘Mijn Chevalier wilde het woord opvatten, doch de Geneesheer overschreeuwde
hem, en stortte een zo warme loog van spotredenen en scheldwoorden over zyn
hoofd, dat de adem hem begaf. - “En gij, ellendige landlooper!” zeide hij, wilt hier
eerlijke menschen bedotten, algemeene geneesmiddelen en den steen der Wijzen
leeren bereiden? schandelijke bedrieger! gij zult ondervinden, dat ik u reeds lang
in 't oog gehad en ontmaskerd heb. Indien 'er zodanige kundigheden in wezen zijn,
als die, waarvan gij u beroemt, dan zijn zij voorzeker nier in de handen van zulke
verworpene windbreekers en beurzenfnijders; en de weinige menschen, die dezelven
bezitten, snoeven niet alleen daar niet op, zoeken geene proseliten te maaken,
geeven geen onderwijs in zodanige dingen, die uit menschenhanden niet kunnen
ontvangen worden; maar oordeelen zig verpligt, om de aandacht van het publiek
van deeze denkbeelden af te trekken, en hen dezelven als enkele bespiegelingen
en harssenschimmen af te schetzen, op dat niemand door een vruchtlooze
verwachting van goederen, welken hij niet bereiken kan, misleid, een werkelooze
wereldburger worde, door voorwerpen na te jaagen, die voor hem droomen blijven:
maar de weinigen, die van de Voorzienigheid tot zekere dingen geschikt zijn,
ontvangen, 't geen zij hebben zullen. ten rechten tijd, zonder dat zij daartoe eerst
behoeven aangeworven te worden. Maar wacht u, om u hier nog één woord van
dien aart te laaten ontvallen; pak uwe essensen op, vertrek, en ontga daardoor de
schande, welke ik u zal berokkenen, zo gij mijne waarschouwing niet volgt.’
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‘Hierop nam de Docter zijn hoed en rotting, zag nog eens met verachting neer op
mijnen Heer, en ging heen.
“De Chevalier de Ventulair zat eenen tijd lang als roerloos, en knarste op de
tanden. - Que la peste t'etouffe! riep hij uit. - PIERRE nous partons demain pour
(*)
Ratisbonne.” - Hij ging vervolgens te bed, zonder een woord meer te zeggen, en
den volgenden morgen vertrokken wij naar Regensburg.’

De Man en Vrouw van Smaak. Uit het Engelsch. Drie Deelen. Te
Amsterdam by H. Keyzer, 1790. In 8vo. te zamen 790 bl.
Indien de Man en Vrouw van Smaak immer eenigen lust betoonden te hebben, in
het leezen van zodanige Vertoogen, als hun verstandig en zedig kunnen maaken,
dan zouden wy gelooven, dat zy dit Werkje met genoegen zouden ontvangen. Daar
wy echter meermaalen opgemerkt hebben, dat Galante Historietjes, lang uitgerekte
Romans, en eenige zogenaamde sentimenteele Schriften, altoos, maar de Vertoogen
der STEELES, ADDISONS, VAN EFFENS, VAN ENGELENS, enz. nimmer in hunne handen
waren, zo twyfelen wy geenzins, of die Lieden van smaak zullen, naa het leezen
van eenige bladz. dit Werkje met een versmaadend oog, en een verveelend harte,
ter zyde leggen; als voor hun niet geschreven zynde. Immers past het niet, aan den
Man en de Vrouw van Smaak te zeggen, zo als de Schryver, bl. 6, doet. ‘Weinigen
zullen 'er onder myne Leezers zyn, die niet meermaalen Uilskuikens en Zotskappen
een gezelschap aan 't lagchen hebben zien helpen, en zelfs over Lieden van verstand
en geest zegepraalen, door eene algemeene verbindtenis, welke ten voordeele der
domheid in die gezelschappen heerschte?’
Een aantal van vier-en-vyftig Vertoogen maaken den inhoud deezer drie Deelen
uit. Dezelve gaan over verschillende Onderwerpen: en zyn ernstig en boertig, naar
maate het met de ffoffe overeenkomt. De Historie van ALCANDER en SEPTIMUS; de
beschryving van eenige Clubs te Londen; de reden waarom men meestal behoeftigen
helpt; de Grootmoedigheid in tegenstelling van rechtvaerdigheid en andere gemeene
deugden beschouwd; de nietigheid der toejuichingen van 't gemeen; hinderpaalen,
voor welken men zich wagten moet, indien men zyn fortuin wil maaken; de vrees
voor dolle Honden; het zedelyk kwaad onvermydelyk in de Schepping; Aanmerkingen
over het Onderwys der jeugd, voornamenlyk in Engeland; deeze zyn de onderwerpen
der eerst geplaatste Vertoogen van welke men den Inhoud der overigen genoeg
kan afleiden: nu en dan heeft de Schryver eene Vertaaling medegedeeld, ten minsten
wy hebben den Roem, een uitmuntend Dichtstuk van VON HALLER, in het derde Deel,
in onrym vertaald, aangetroffen.

(*)

Dat de Duivel u weg voere! - PIETER, morgen vertrekken wij na Regensburg.
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Leerzaame Gesprekjes, of de vlyt der Kinderen opgewekt, door J.
Hazeu, C. zoon. Met Plaatjes. Tweede en laatste Stukje. Te
Amsterdam by W. van Vliet, 1791. In octavo, 44 bl.
(*)

Gesprekjes van denzelfden aart, als die van 't voorige Stukje , welken hunne
leerzaame nuttigheid hebben. Zo strekt hier, by den aanvang, het gesprek van een
Heer, die, door naarstigheid, onder den Godlyken zegen, van een Ambagtsman,
een Man van vermogen geworden is. den Kinderen, met welken hy daar over
gesproken had, ter aanmoediginge tot naarstigheid, en niet ongepast is daarby
gevoegd een Dichtstukje tot lof der Naerstigheid, dat aldus luidt.
Ô NAERSTIGHEID!

beminlijk beeld!
Gij zijt elks hulde waerd',
Daar gij den mensch genoegens teelt,
En heil en voorspoed baart: Gij doet alom uw werking zien,
Te Water en te Land,
En daar, waar men u tracht te ontvliên,
Wordt de Armoe voordgeplant.
***
Deze aarde wierdt een woestenij,
Hoe, schoon ze ook weezen mag,
ô Dierbre NAERSTIGHEID! zoo gij
Niet werkte dag aan dag:
By 't lieflijk morgenlicht
Spoort gij uw minnaars aan,
Tot de oefening van deugd en pligt;
Tot heil van hun bestaan. ***
Die in zijn frissche en tedre jeugd
Zich aan uw dienst verbind,
Gevoelt uw kracht, uw nut, uw deugd,
En wordt van God bemind:
Van God bemind! - gewislijk ja:
Want God mind NAERSTIGHEID;
Hij wil dat ieder, vroeg en spaê,
Zich tot haar' dienst bereid.
***
ó NAERSTIGHEID! gij geeft ons moed,
En ijver, lust en kracht;
Gij geeft aan ieder overvloed,
Die steeds uw wil betracht.
Blijf ons toch met uw invloed bij;
Dan strekt al uw genot,
Tot heil van Land- en Maatschappij,
En ook tot eer van God.

(*)

Zie A.V.L. voor 1791, bl. 192.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
De Bybel, door beknopte Uitbreidingen, en ophelderende
Aenmerkingen verklaerd; door J. van Nuys Klinkenberg, A.L.M.
Theol. & Phil. D., Hoogleeraer in de H. Godgeleerdheid en Kerkelyke
Geschiedenis, aen het Illustre Athenaeum, en Predikant in de
Gemeente te Amsterdam; mitsgaders Lid van het Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen, te Vlissingen. XXIIlste Deel. Te
Amsterdam by J. Allart, 1791. CLXXXV en 511 bladz. in gr. 8vo.
Dit Deel, het welk den tweeden Brief aan de Corinthiërs, en die aan de Galatiërs,
Epheziërs, Philippensen en Colossensen bevat, is wederom op denzelfden voet
behandeld, als de vorige Stukken van dit Werk, welks aart wy in vorige
beoordeelingen en aankondigingen aan onze Lezers reeds genoegzaam hebben
doen kennen. Wy zullen dus thans alleenlyk, tot eene proeve, aan hun mededeelen
de gedachten van den Hoogleeraar over de moeilyke plaats, 2 Cor. XII: 2: Ick kenne
een mensche in Christo, voor veertien jaaren, (of [het geschiet zy] in het lichaem,
en weet ick niet: God weet het) dat de soodanige opgetrokken is geweest tot in den
derden hemel.
Hy tekent hier op het volgende aan: ‘De Apostel maekt hier melding, van eenen
zekeren mensch in CHRISTUS, welken hy kende. - Hy bedoelt eenen zondigen
mensch, van gelyke bewegingen, als alle zyne natuurgenooten, maer die in CHRISTUS
was. - Zommigen verëenigen de woorden in CHRISTUS niet met het woord mensch,
maer in den zin van eene beëedigde betuiging, even als Rom. IX: 1, ik zeg de
waerheid in CHRISTUS, en 2 Cor. XII: 19, zo dat de mening deze zy: ‘Ik ken eenen
mensch, en ik beroep my op CHRISTUS zelven, als eenen alweetenden getuige, dat
het geene ik, van dien mensch, zeggen zal, de zuivere waerheid zy.’ Ondertusschen
houden wy ons liever aan onze Overzetting, als welke meest eenvouwig is, en met
de Zamenstelling der oorsprongelyke woorden best overeenkomt.
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Maar wat is nu een mensch in CHRISTUS? In eenen meer algemeenen zin, een
Christen, die, door het geloov, CHRISTUS is ingelyfd. Meer byzonder evenwel wyst
ons de kracht der uitdrukking naar zulken mensch, die, behalven zyne
geloovsbetrekking op den Verlosser, welke hy, met alle Gods kinderen, gemeen
heeft; door de uitöefening van de krachtigste geloovsdaaden, in de gemeenschap
met CHRISTUS, op eene byzondere wys, en zeer diep, als het ware, is ingedrongen,
en daar van, in zynen wandel, de kennelykste blyken geeft, met één woord, eenen
Man en Vader in CHRISTUS.
‘Maer wie is nu die mensch in CHRISTUS, welken de Apostel kende? bedoelt hy
zich zelven, of eenen anderen? - 'Er zyn Uitleggers, die het, op de laetste wys,
begrypen, en van oordeel zyn, dat de Apostel het oog hebbe, het zy op den eersten
bloedgetuige STEPHANUS, die den verhoogden Middelaer zag staen, aen Gods
rechtehand, Hand. VII: 55, 56, het zy eenen anderen. Dan dit begrip rust op geenen
genoegzamen grond. Immers, wat STEPHANUS betreft, deze werd wel, met een zeer
verheven gezicht, maer niet met eene Goddelyke Openbaring, verwaerdigd, en 'er
is geene schynbare aenleiding, om aen eenen anderen te denken. - Het is waer,
de Apostel schynt, van eenen anderen, te spreken; maer het is gansch niet
ongewoon, en 'er kunnen byzondere redenen voor zyn, dat iemand van zich zelven
zo spreke, als of hy eenen anderen bedoelde. Dit doet JOANNES, in zyn Euangelie,
zeer dikwyls. Ook strydt de opvatting, dat PAULUS van eenen anderen spreke,
allerblykbaerst met zyn oogmerk, daer hy zyne verhevenheid, boven de valsche
Apostelen, betogen wilde. Gezichten en openbaringen, wet welke anderen
verwaerdigd waren, konden hem geene stof van roem opleveren.
‘By ons, is 'er daerom geene twyfeling over, of de Apostel bedoelt zich zelven.
Trouwens, met het hoogste recht, mogt hy zich omschryven, als eenen mensch in
CHRISTUS; hy hadt niet alleen de geloovsgemeenschap aen CHRISTUS, met alle Gods
kinderen gemeen, maer, uit hoofde van zyne verhevener geloovswerkzaemheden,
en zyne aenmerkelyke vorderingen in heiligheid, was hy ook een man en vader in
CHRISTUS. - Ook hadt hy byzondere redenen, om zich zelven, op deze wys, al sprak
hy van eenen anderen, te beschryven. Dit deedt hy, deels uit nederigheid, deels uit
bescheidenheid, je-
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gens zyne partyen, die welligt zouden zyn verbitterd geworden, wanneer hy meer
rechtuit gesproken had, deels nog om dat, in dit zyn voorrecht, dat hy een mensch,
een man en vader in CHRISTUS, was, de grond lag, dat hy, met buitengewoone
gezichten, en openbaringen verwaerdigd wierdt.
‘Het geene dezen mensch in CHRISTUS wedervaren was, wist de Apostel ten deele,
en ten deele was het hem onbekend.
A. Hy wist, dat de zodanige, voor veertien jaren, was opgetrokken geweest, tot
in den derden hemel. Hy was, tot in den derden hemel, alwaer God woont, in het
zichtbaer teken van zyne onmiddelyke tegenwoordigheid, de zalige verblyfplaets
der Heilige Engelen, opgetrokken, dat is, naer de kracht van het grondwoord,
schielyk, door eene onwederstaenbare kracht, opgevoerd en wechgerukt. - Dit was
geschied voor veertien jaren, op dien zelvden tyd, wanneer PAULUS te Jerusalem
was, biddende in den Tempel, Hand. XXII: 17. Maer de vraeg is nog, of de Apostel
met deze verrukking verwaerdigd zy, by zyne eerste komst, na zyne bekeering, te
Jerusalem, dan by zyne tweede komst aldaer? Wy brengen het, tot de eerste komst
te Jerusalem, deels wegens het verband van dit verhael met Kap. XI: 32, 33, alwaer
gesproken is van des Apostels vlucht uit Damascus, en deze gaf juist aenleiding tot
zyne eerste komst te Jerusalem, Hand. IX: 25, 26, deels ook en voornamelyk om
dat de tydrekening van veertien jaren anders niet zoude uitkomen. - Maer waer toe
deze tydsbepaling? PAULUS geevt 'er van ter zyde door te kennen, dat hy dit
merkwaerdig gezicht, veertien jaren lang, by zich zelven had opgesloten gehouden,
zonder 'er iets van, immers in het openbaer, aen anderen te melden, en dat hy 'er
ook nu nog niet van zoude gesproken hebben, was hy 'er niet toe gedrongen
geworden.
B. Maer, in dit geval, vondt hy zelvs byzondere omstandigheden, welke hem
onbekend waren; daerom voegt hy 'er, by wys van tusschenreden, by, of het geschied
zy in het lichaem, weet ik niet, of buiten het lichaem, weet ik niet; God weet het.
In het lichaem, kon de gemelde optrekking tot in den derden hemel geschied zyn,
op eene meer oneigenlyke, of meer eigenlyke, wyze. Oneigenlyk kon dit plaets
gehad hebben, wanneer God, zonder Paulus lichaem van
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de aerde op te neemen, en plaetselyk naer den hemel over te voeren, door zyne
Almacht, zo al niet aen des Apostels zintuigen, ten minsten aen zyne
verbeeldingskracht, zulk eene vertooning van zaken deedt voorkomen, welke hy
zou gezien en ondervonden hebben, wanneer hy plaetselyk, met zyn lichaem, was
in den hemel geweest. Op eene eigenlyke wys kon de gemelde optrekking plaets
gehad hebben, wanneer God het lichaem van den Apostel, door zyn wonderdoend
alvermogen, voor een korten tyd, tot in den derden hemel, plaetselyk had
overgevoerd.
‘Buiten het lichaem kon de optrekking hebben plaets gehad, wanneer God, aen
de ziel van den Apostel, door eene onmiddelyke werking, zonder tusschenkomst
van het lichaem, zulk een levendig inzien in den Staet der heerlykheid, en in de
onnadenkelyke zaligheden, welke in den derden hemel genoten worden, gegeeven
had, als of hy aldaer lichamelyk was tegenwoordig geweest.
De Apostel wist niet, op welke eene van de gemelde wyzen die optrekking
geschied ware. Het geval was zo zonderling geweest; en had zyn gemoed zodanig
getroffen, dat hy niet bepalen konde, of het in, dan buiten, het lichaem geschied
ware. God alleen wist het.’
Gaarne zouden wy ook de Aantekeningen van den Heer KLINKENBERG over de
volgende even moeilyke versen mededeelen, doch wy moeten dit nalaten, om dat
dit Uittrekzel anders te lang zou worden.

Verhandeling over den Wandel des Geloofs, door William Romaine,
M.A. Predikant te Londen; uit het Engelsch vertaald. Iste Deel. Te
Amsterdam by J. Allart, 1792. Behalven de Voorreden, 293 bl. in
gr. 8vo.
Min beredeneerd dan gemoedelyk is deeze Verhandeling van den Eerw. ROMAINE.
‘Hy hadt,’ naar luid der Voorreden, ‘van den tyd af dat zyn Werk over het Leeven
(*)
des Geloofs , was uitgegeeven, steeds zyne aandagt gevestigd op de Leerstukken
in 't zelve voorgedraagen, en gepoogd dezelve ter beoefening te

(*)

Dit Werk is ons in 't Oorspronglyke, noch in eene Vertaaling, bekend.
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brengen. Derzelver waarheid bleek my overtuigend uit het Woord van God, en werd
gestaafd door de werking van God, welke 'er mede vergezeld ging. Zyn
bovennatuurlyke invloed paart zich, tot op deezen dag, met zyne eigene Leer, en
zy heeft de beloofde uitwerking op de harten en den wandel van hun die gelooven.
Ze is kragtig door God, tot alle heilryke einden der Verlossing. Het geen in deeze
bladen over dat onderwerp gezegd wordt, is meestal by wyze van eigen ondervinding.
Myn oogmerk is, de hoofdwaarheden van onzen Godsdienst ter practyk en tot
gebruik te brengen, en te toonen, hoe noodzaaklyk de Leerstukken der Genade
zyn, om den wandel eens Christens wel te bestuuren. Alles wat noodig is, om
denzelven, effenbaar en geregeld, heilig en gelukkig te maaken, wordt beloofd, en
is door het Geloof te verkrygen.’
Om dit oogmerk te bereiken, is deeze Verhandeling opgesteld. Zyn Eerw. geeft
dezelve op ‘als de vrugt van zyn leezen, overdenken, en bidden over de
Schriftuurplaatzen, welken van den Wandel des Geloofs gewag maaken. De
overdenkingen, welke hem als dan voorkwamen, stelde hy in geschrift; het zy hy
bezig was met zyn eigen hart te onderzoeken, of tot God te bidden om eenen zegen
over de Bybelplaats, welke hy dan trachtte te overweegen. Dit scheen hem toe een
eenvoudig en zeer dienstig middel te zyn: om dat de Leer, op die wyze, ter
beoefening werd gebragt, en geduurige en bedachtzaame overweegingen, onder
de invloeden en het onderwys van den Heiligen Geest, tot vermeerdering des Geloofs
konden strekken. 'Er komen hier en daar Alleenspraaken voor., als ook Gebeden
en Dankzeggingen omtrent welke hy ieder Geloovigen in bedenking wil geeven, of
het niet zyn voorregt zyn zou, zich daarin met hem te vereenigen, en zyne woorden
de hunne te maaken.’ - Deeze Alleenspraaken, Gebeden en Dankzeggingen, zyn
zeer veelvuldig, en op een toon gestemd, die gereeden byval zal vinden van allen,
wier Godsdienstigheid, met die des Schryvers, gewoon is zich deezer wyze te
ontlasten. Dan anderen zullen te meermaalen met hem niet kunnen instemmen, al
behooren zy niet tot de veelen, in de Voorreden geschetsten, ‘die eene Godsdienstige
leevenswyze aanneemen; doch die nooit de rampzalige gevolgen van den Zondeval
inzagen, noch de plaag van hun hart leerden kennen. De zulken zyn doorgaands
hooggevoelend en laatdunkend; zy maa-
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ken eene groote vertooning van Godvrugt, en schynen anderen daarin te willen
voorby streeven - tot dat zy op de proef komen, en dan, in den tyd der Verzoeking,
vallen zy af.’
Het afgeleverde Eerste Deel bevat zes Hoofdstukken, die tot Opschriften voeren:
I. Hy, die met God wandelen zal, moet vooraf den weg des Vredes leeren kennen.
II. De Geloovige is met God verzoend, en de vrede Gods heerscht in zyn gemoed,
en zy beiden wandelen samen, dewyl zy nu overeenstemmen. III. De Geloovige
kleeft God hartlyk aan, en wandelt met Hem in Liefde. IV. De Geloovige gaat
voorspoedig voort, zo lang hy wandelt door 't Geloof, in standvastig vertrouwen op
zynen verzoenden God en liefhebbenden Vader. V. De Geloovige richt zyne treden
naar het Woord, en wandelt met een verruimd hart op den Koninglyken weg der
Godzaligheid. VI. Des Christen wandel, in de betrachting van zynen pligt.
De denk- en schryfwyze van zyn Eerw. zal zich door deeze weinige trekken doen
kennen. ‘Gy kunt geene waare liefde tot God hebben, dan die ontstaat uit de
bewustheid, dat hy met u bevredigd is in Christus Jesus. O! wagt u voor valsche
Leeraars; 'er is groote rede toe. Veelen spreeken sterk van hunne liefde tot God,
om zyne beminnenswaardigheid in zichzelven. Eene gewigtige Gronddwaaling!
Mystyken, Kwakers, Naturalisten, waanwyze Overnatuurkundigen, en de gansche
verdoolde menigte van Zedepredikers en Deïsten, waanen eenen volstrekten God
te beminnen, zonder hem te beschouwen in het Verbond der Genade, of zo als Hy
zich geopenbaard heeft in de Menschwording van zynen Zoon. In geen menschlyk
hart op aarde, heeft ooit zodanig eene liefde plaats gehad, sints bykans zes duizend
jaar. Adam, in het Paradys, mogt God op die wyze lief hebben. Maar wanneer hy
om de zonde uit het Paradys verdreeven was; kon hy Hem dus niet meer beminnen.
Het beloosde Vrouwenzaad, het Woord dat Vleesch zou worden, werd toen het
voorwerp van zyn Geloof, en de eenige grond zyner Liefde.’
Zo min GOD, voor den gevallen Mensch, naar 's Schryvers oordeel, in zichzelven
beminnelyk is, zo min bezit ook de Mensch iets beminnelyks in zichzelven voor GOD:
dit laatste den Mensch te willen inboezemen, behoort tot de diepten des Satans.
‘Hy weet,’ zegt de Eerw. ROMAINE, ‘hoe sterk wy van natuure verkleefd
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zyn aan het verbond der Werken, en dat, als hy den geloovigen slegts beweegen
kan om van Jesus af te zien, met oogmerk om iets in zichzelven te zoeken of te
vinden, waarom God hem lief zou hebben, als dan zyn geloof verzwakt en zyn vrede
gestoord wordt. In deezen strik heeft hy meenig kind van God gevangen. De
verzoeking is juist gepast, naar de werking van het overgebleeven beginsel van
eigen geregtigheid; zy streelt onze wettische hoope; en ze behaagt ten uitersten
aan den hoogmoed van ons bedorven hart. Geen wonder, derhalven, zo lang 'er
vleesch in ons is, zo wel als geest, dat deeze listige ingeeving somtyds op deeze
wyze wordt ontvangen: ‘Bezit ik iets, waarom God my zou agten en zegenen? Ik
wenschte; dat ik eenige beminnelyke gezindheid of pryswaardige daad in my mogt
ontdekken, bekwaam om my der byzondere gunst van God aan te pryzen. 't Is waar,
ik vinde zodanige thands niet. Maar ik hoop die den eenen of anderen tyd te zullen
verkrygen. Als ik slegts meerder vlyt en oplettenheid aanwende, en meer gezet en
yverig de middelen der Genade waarneem, zal ik welligt daar toe kunnen geraaken.
Hoe 't zy, het kan niet schaaden, dat ik 'er na trachte. Ik zal my zelven oefenen. En
ik hoop de dag zal komen, wanneer ik der Godlyke gunste eenigermaate waardig
zal zyn.’ - Hier heeft de verzoeking post gevat. Gelyk de Slang Eva door haare
arglistigheid bedroog, alzoo zyn de zinnen van zulk een mensch bedorven, om af
te wyken van de eenvoudigheid die in Christus is. De looze Slang heeft de vryheid
van zulk een kind van God aangetast, en heeft zyn verstand verdonkerd, en zyn
inzigt in de genade van het Euangelie beneveld. Zyn oog is thands niet eenvoudig,
zyn hart is thans niet eenvoudig, in de volbragte zaligheid. Hy is vervoerd tot een
wettisch vertrouwen, en geeft plaats aan een geest van dienstbaarheid. Wierd hy
aan zichzelven gelaaten, de vyand zou hem gevanglyk wegleiden, naar zynen wil.
De Satan begeert hem zeer, om te ziften als de tarwe; doch hem wordt niet
toegelaaten hem iets anders te ontneemen, dan een weinig kaf. De Heilige Geest,
in wiens bewaaring hy is, ontdekt en verydelt de poogingen des Satans. Hy brengt
den geloovigen in gedachten, en leert hem gebruik maaken van het geen hy te
vooren gekend heeft, aangaande de Leer der Genade. De tegenwoordige beproeving
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vereischt beoefening, en verschaft gelegenheid tot nuttig gebruik zyner voorige
lessen. Hy had uit de Schriften waarheden geleerd, gansch verschillende van de
inboezemingen, waar aan hy gereed stondt het oor te leenen. Daar in had hy geleerd,
dat des Vaders liefde tot zyne kinderen, geenerlei verdiensten in hen onderstelt. De
genade volgt niet op de werken, anders was de genade geen genade meer. De
verkiezing is niet des geenen die wil, noch des geenen die loopt, maar des
ontfermenden Gods. Want wy worden uit genade gezaligd, door het geloof, en dit
niet uit ons, het is Gods gave. De verkiezing der genade is uit enkele liefde, en
vrymagtige gunst, en heeft geenerlei beweegredenen, dan alleen het welbehaagen
van Gods wil. De voorwerpen van dezelve waren niet de waardigen; maar de
onwaardigen - niet de onschuldige; maar de gevallen mensch - Zondaars, als
zodanigen, in geenerlei wyze geregtigd, of behoedanigd - de verloorene, de
hulplooze, de godlooze - ja de voornaamsten der zondaaren - openbaare vyanden
en wederspannelingen tegen God. Zy worden niet gezaligd door de werken der
regtvaardigheid, welke zy gedaan hebben, of kunnen doen; op dat niemand roeme.
Want de roem is ten eenemaal uitgeslooten. De zaligheid is in diervoege beraamd,
op zulk eene wyze uitgewerkt, en wordt zodanig toegepast, dat hy die roemt, niets
heeft waar in hy roemen kan, dan in den Heere. Geen vleesch kan roemen voor
Hem; want uit Hem, en door Hem en tot Hem, zyn alle dingen. Wien alleen de lof
toekomt tot in eeuwigheid, Amen.
‘Zo draa Gods geest deezen uitneemenden rykdom der Godlyke Genade in het
waare licht aan het zielsoog voorstelt, bemerkt de geloovige zynen misslag. Hy vindt
dat hy afgeweeken was van de eenvoudigheid van het Euangelie, door te denken,
dat de Liefde van God op verdiensten volgde, en dat hy meer bemind zou zyn, naar
maate zyn wandel hem Gode aanprees. Zyn oogen worden nu geopend. De
begoocheling verdwynt. Het volmaakt vrye en volstrekt onafhangelyke van 's Vaders
liefde, zo als die in de Schrift ontdekt is, wordt aan hem geopenbaard. Hy leest, en
mengt geloof met het geen hy leest; en op deeze wyze geraakt hy uit den strik des
Duivels. - Eene Schriftuurplaats, van deezen of soortgelyken inhoud, is veeltyds het
middel te zyner redding. De Goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid tot
eeu-
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wigheid, over de geenen die hem vreezen . - Dierbaare woorden! vol van ryken
Troost voor hen, die verzocht werden om eenige hoedanigheden in zichzelven te
zoeken, welken hun regt zouden geeven op de Godlyke liefde, en, denzelven niet
vindende, bekommerd en verlegen worden. De Heilige Geest leert de zodanigen,
buiten zichzelven te zien, naar een voorwerp, juist gepast naar hunnen stand. Hy
wyst hun op de Godlyke Goedertierenheid - eene nimmerfaalende bron van troost
- tot die goedertierenheid, welke zich uitstrekt van eeuwigheid tot eeuwigheid, en
welke haare rykste gunstbewyzen uitdeelt, niet om de waardigheid van hem die ze
ontvangt, maar tot prys der Genade van den Geever. Hier wil Hy dat zy het oog op
vestigen, en van daar alleen redding wachten voor hun gemoed. Uit de volheid
deezer Goedertierenheid kunnen zy altyd ontvangen genade voor genade: want de
Goedertierenheid des Heeren is van eeuwigheid tot eeuwigheid, over de geenen
die Hem vreezen. Elk woord is gewigtig. Bepeins het myne Ziel; en mogt de
overweeging daar van u opleiden, om die goedertierenheid Gods, welke over alle
zyne Werken is, te verhoogen, enz. enz.’
Wy laaten de Gevoelens van den Eerw. ROMAINE, aan zyne plaats; maar de wyze
van voordragt kwam ons uitgerekt, omslagtig, meer woord- dan zaakryk, en daarom
verveelend, voor.

Over de Tolerantie, door Hegewisch, Hoogleeraar op de Hooge
School te Kiel. Uit het Hoogduitsch. Te Coevorden by J. van der
Scheer, en te Amsterdam by A.B. Saakes, 1792. 56 bl. in gr. 8vo.
Het oogmerk van dit Geschrift is, gedeeltelyk de gevallen te ontwikkelen, in welke,
gedeeltelyk de regelen, volgens welke de Tolerantie moet uitgeoefend worden.
De Schryver onderscheidt vier zoorten van Tolerantie: I. Die geene, welke elke
Secte tegens alle anderen moet uitoefenen. II. De Tolerantie van den Staat, tegens
de verscheiden Secten, in welke zyne Onderdaanen verdeeld zyn, III. Die, welke
de ééne party tegens de andere

(*)

Psalm CIII: 17.
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moet in agt neemen, in gevalle 'er verschillende meeningen en oneenigheden over
de oude Leer, de oude gebruiken en inrichtingen ontstaan mogten. IV. De Tolerantie
van den Staat tegens de andersdenkende medeleden eener party, het zy dezelve
de heerschende zy of niet.
I. De Tolerantie van elke Secte tegens alle anderen bestaat, volgens hem, uit de
volgende Stukken:
A. Geene Secte moet middelen van geweld gebruiken, om het geen zy voor
waarheid houd, anderen als zoodanig op te dringen. Zy moet ook door geen geweld,
hoegenaamd, andere Secten beletten hunne leeren en meeningen vry te bekennen,
en een uiterlyken eerdienst te houden, daarmede overeenkomstig.
B. Geene Secte moet zig verbeelden, dat zy alleen voor alle anderen daarom,
wyl zy een zeker leerstelzel heeft aangenomen, het recht heeft, het Burgerrecht in
den Staat, met uitsluiting van anderen te bezitten, of grootere burgerlyke Voorrechten
te genieten; of dat het haar geoorloofd zy, andere Secten het burgerrecht of geheel
te weigeren, en weg te neemen; of hun het zelve onder zekere bepaalingen te doen
toekomen. En volstrekt nooit moet eene Secte daar op, dat zy eene zekere Leer
heeft aangenomen, de begeerte bouwen, om den Staat alleen te willen regeeren.
C. Dan indien eene Secte by toeval door voorgaande gebeurtenissen het
verkreegen heeft, dat zy alle burgerlyke Rechten en Privilegien in den Staat geniet,
en dat alle andere partyen daar van uitgeslooten zyn; of dat zy ten minsten deeze
Rechten en Voorrechten in een hooger trap geniet als anderen: (zulk eene Secte
word de heerschende of dominante genoemd) zoo kan men dezelve niet verhinderen
noch verdenken; wanneer zy deeze verkreegene Rechten en Privilegien tracht te
bewaaren, het zy dat dezelve op oude gewoontens of op een uitdrukkelyk verdrag
gegrond zyn.
D. Indien 'er by ongeluk eene party is, die het grondbeginzel heeft aangenomen,
dat zy, alwaar zy den meester speelt, geene anderen neffens zig dulden wil, en
dwangmiddelen gebruikt, om de overige partyen tot zig over te haalen, of zelfs te
vernietigen; zoo is het zekerlyk elke andere party, die de overhand heeft, niet te
verdenken, dat zy tegens die heerschzugtige party op haare hoede zy. Het moet
zelfs gebillykt worden, als zy

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

367
in een land, waar in nog geene, na heerschappy haakende, Secten zyn, dezelve
niet vrywillig tot zig uitnodigd. En het kan niet gewraakt worden, dat zulk eene party,
waar zy reeds gevestigd is, gefnuikt, en haar alle gelegenheid ontnoomen worde,
om groot en magtig te worden. Dan men kan de aanhangers van zulk eene
bedenklyke party, die reeds in den lande gevestigd is, de vrye oefening van hunnen
eerdienst zonder eenigen twyfel vergunnen; schoon men wel deegelyk diend te
onderzoeken, of het ook waar zy, dat eene party zulke grondbeginzelen aanneemt.
E. Het is integendeel ook klaar, dat die partyen, die nu reeds uit hoofde van
gewoonte of uitdruklyke verbintenissen, uit voorgaande gebeurtenissen spruitende,
van het genot van alle of van eenige burgerlyke Rechten en Voordeelen uitgeslooten
zyn, volstrekt geene geweldige middelen, of ook zulke, die beroeringen in den Staat
veroorzaaken kunnen, moeten gebruiken, om het volle genot zulker Rechten en
Voorrechten te verkrygen, en zig daar door aan de heerschende party volkomen
gelyk te maaken. Zy moeten dit alleen van den vryen wil der heerschende party
afwagten; en deeze kan slegts door de overweeging, dat zulks billyk en met het
best van den Staat overeenkomstig zy, daartoe bewoogen worden.
F. In het byzonder, behoord het mede tot deeze Tolerantie, dat geene party de
andere wegens haare meeningen en gebruiken, als belachgelyk en zinloos vertoone.
G. En eindelyk is het eene wezenlyke pligt, dat geene party de andere ligt
beschuldige, dat zy iets leerd, of doet, het geen voor de zedekunde nadeelig is.
II. De Tolerantie van den Staat ten aanzien der verschillende Secten, in welke
deszelfs Onderdaanen verdeeld zyn, eischt, naar zyne gedachten, het volgende:
A. Voor den Staat zelve, als Staat beschouwd, is het van het uiterst gewigt, dat
zyne Onderdaanen Religie hebben. Maar de Staat als Staat beschouwd, moet ten
opzigte der verschillende stelzels van religieuse meeningen en gebruiken of
plegtigheden volkomen onzydig blyven; en zorgvuldig waaken, dat geene van alle
de partyen eene andere zoeke te benadeelen, te beperken, of te verdringen.
B. Wanneer de ééne of andere party door voorgaande
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gebeurtenissen, door stilzwygende of uitdruklyke verbintenissen zig zekere
voorrechten boven de anderen verworven heeft; zoo moet de Staat dezelve daarby
beschermen, en haar die voorrechten nooit tegens wil en dank ontneemen, nog
dezelven beperken; en wanneer het Staatsbelang vereischen mogt, dat de
Voorrechten deezer begunstigde party, of geheel of gedeeltelyk aan alle of eenige
der andere partyen wierden medegedeeld, dan moet de Staat de toestemming der
begunstigde party niet anders als in der minne en door zagte middelen zoeken te
verkrygen.
C. Indien het in een land, door zekere omstandigheden eene grondwet geworden
is, dat de representanten van den Staat eene zekere Religie bekennen moeten,
dan hebben deezen steeds te denken, dat zy eene dubbele persona moralis
o

o

voorstellen: 1 . den Staat; 2 . de medeleden van die Kerk of Secte, welke zy
toegedaan zyn. Zy moeten de magt, die zy als Regenten bezitten, nimmer gebruiken,
om hunne Secte ten nadeele der anderen eenige voordeelen te verschaffen.
D. 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 Weetenschappen
en kennissen bevorderen, die den geest boven de vooroordeelen verheffen, die
hem van het hartstogtelyk aankleeven van meeningen los maaken, en hem eene
vaardigheid verschaffen, om elk stelzel met eene koele onpartydigheid van alle
zyden te onderzoeken. Daar door zal de geest van verdraagzaamheid by de hoofden
der verscheiden partyen gebooren worden, en dezelve zal zig allengskens ook over
de andere medeleden verbreiden.
III. In gevalle onder medeleden van eene en dezelfde Kerk verscheidenheid van
meeningen ontstaat, dan moet
1. Vooreerst, de Kerk tegens alle haare andersdenkende medeleden, de volgende
regelen van Tolerantie in agt neemen.
A. Zy moet zig niet bekommeren om het geen buiten de Kerk geschied.
B. Wanneer iemand in de Kerk eenige voorstellingen doet, om oude leeren en
instellingen te veranderen, zo moet de Kerk dezelve met geduld en bedaardheid
onderzoeken. Zy moet het afwagten, of niet misschien meer Kerkleden, of niet
misschien mannen van inzichten, deeze voorstellingen rechtmaatig vinden. Zy moet
het onder-
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zoek, het welk hier over begonnen is, in geenen deele tegengaan of verhinderen.
C. De Kerk moet niemand wegens zyne byzondere meeningen uitstooten of in
den ban doen, zo lang hy dezelven niet in de Kerk voorsteld, of der gemeente zoekt
op te dringen. Zelfs, wanneer hy enkele medeleden der Kerk in byzondere
gesprekken, of door schriften, die den Godsdienst der Kerke niet zyn toegewyd,
van zyne byzondere meeningen zoekt te overtuigen; moet zy zig daar by lydend
gedragen. Als dan is zy eerst bevoegd, hem het Lidmaatschap te ontzeggen,
wanneer een medelid zyne byzondere meeningen in de Kerk niet op eene zedige
wyze voorsteld, maar met yver, ten einde dezelven de geheele gemeente op te
dringen. Dog deeze ontzegging moet niet beschouwd worden als eene straf.
D. De Kerk moet zig zorgvuldig wagten, om die medeleden, die zig wel een tyd
lang tot haar bekend hebben, maar haar nu niet meer aankleeven, zonder egter tot
eene andere Kerk over te gaan, als ongeloovigen of als menschen zonder Godsdienst
uit te schreeuwen. Want geruststelling is het hoofddoel van allen Godsdienst; en
men kon van zulke menschen vooronderstellen, dat zy deeze in geen kerkelyk
genootschap volkomen vinden; maar dat zy daar toe zekere denkbeelden nodig
hebben, waar toe de Kerk hun geene aanleiding geeft. De Kerk heeft geen regt, om
de rust zulker menschen te stooren.
2. Maar ten anderen is de Tolerantie ook een pligt van anders denkende leden
jegens de Kerk.
A. Geen medeiid van de Kerk moet in de Kerk zelve zyne afwykende meeningen
beginnen voor te stellen.
B. Maar, wanneer iemand eenige verbeteringen van de ingevoerde Leer wenscht,
dan moet hy daar toe geene voorstellingen doen, als wanneer hy van de toestemming
der meesten of der aanzienlyksten zo verzekerd is, dat hy vertrouwen kan de
algemeene toestemming zonder sterke beweegingen en onrust te zullen verkrygen.
De gemoederen moeten daar toe lang te voren, door schriften, die niet voor den
openbaaren Godsdienst bestemd zyn, en door verbreiding van smaak in het lezen
van ernstige boeken, voorbereid zyn.
C. Vindt hy gemoederen, nog niet ryp, om de voorgestelde verbeteringen aan te
neemen, dan moet hy zig

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

370
van alle verdere openbaare pogingen, om dezelven door te zetten, in de Kerk zelve,
onthouden, en het aan de de Voorzienigheid overlaaten, wat deeze door de zaaden,
in zyne schriften en byzondere gesprekken uitgestrooid, geliefd te werken.
IV. Ten opzigte der Tolerantie van den Staat tegens de andersdenkende
medeleden eener party, zyn slechts twee gevallen mogelyk; namelyk, de Kerk, waar
in eenige medeleden in hunne meeningen van elkander verschillen, is of de Staats,
of heerschende, of het is eene andere, Kerk. In beide gevallen moet de Staat zekere
regelen volgen:
A. Hy moet niet gedoogen, dat 'er eenige zoort van straf, ban of uitsluiting of
eenige andere vervolging, die op het burgerlyk leven eenigen invloed hebben kan,
tegens de andersdenkenden plaats hebbe.
B. Hy moet, even zoo als in alle andere dingen, het vry onderzoek van
godsdienstige zaaken niet verhinderen, maar bevorderen.
C. En, wanneer het de heerschende Kerk is, waar in zich verscheidenheid van
meeningen openbaard, dan moet hy nog een derden regel volgen. Wanneer het
klaar is, dat het verstandigst of ook het grootst gedeelte der Kerk na eene zekere
hervorming, eene verandering van Leerstukken en de afschaffing van eenige
Plegtigheden haakt, dan moet de Staat deezen wensch ondersteunen, en door een
verstandig gebruik dier middelen, die hy als Staat in handen heeft, en in alle gevallen
door het voorzigtig gebruik van zyn gezag, hoewel nooit met geweld, de gewenschte
hervorming zoeken te bevestigen.
De aard van het onderwerp, de wyze der behandeling, en de tyd, dien wy beleven,
vorderden van dit kleine boekje zulk een uitvoerig uittrekzel. De Schryver ontwikkelt
zyne stellingen kort, duidelyk, en doorgaands overtuigend, en hy heeft in weinige
bladzyden zyne stoffe naauwkeuriger en gegronder behandeld, dan veelen, die 'er
groote boeken over schreven. Indien wy iets op zyne grondstellingen aanmerken
wilden, dan zou het op die zyn, welke wy onder I. C.E. en II. B. hebben opgegeeven,
dewyl wy twyfelen, of zulke onnatuurlyke verbintenissen of voorledene
gebeurtenissen immer voor de posteriteit verbindende zyn.
God zegene de edele poging van den Heer HEGE-
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tot heil van het menschdom! Wy kunnen de gegrondheid der beschuldiging
(*)
niet ontkennen, die door een beroemd Schryver tegen het haatelyk gedrag der
Christenen is ingebragt: Tous les Etats Chrétiens saignoient encore des plaïes,
qu'ils avoient reçuës de tant de guerres de religion, fureur particuliére aux Chrétiens
ignorés des idoldtres, & suite malheureuse de l'esprit dogmatique introduit depuis
si long-tems dans toutes les conditions. Il y a peu de points de controverse qui
n'aïent causé une guerre civile, & les nations étrangéres (peut-être notre posterité)
ne pouiront un jour comprendre que nos péres se soient égorgés mutuellement
pendant tant d'années en prêchant la patience.
ô! Dat de overblyfzelen deezer onverdraagzaamheid eerlang zo volkomen uit alle
harten mogten uitgeroeid zyn, dat onze nakomelingschap, in de daad, moeite hadt,
om te geloven, dat dezelve immer mogelyk geweest ware!
WISCH

Vraagen over de Geschiedenissen van den Bybel. Te Amsterdam
by Cornelis de Vries, 1792. Behalven het Voorbericht, 103 bl. in
gr. 8vo.
Het oogmerk van dit Vraagboek is, aan de Jeugd de Geschiedenissen van den
Bybel te leeren, door hen in den Bybel zelve te laten leezen. Ten dien einde, zyn
agter de Vraagen geene Antwoorden, maar alleen Schriftuurplaatzen gesteld, welker
hoofdzaaklyke inhoud de antwoorden voor de vraagen op moet leveren. Het doel
van den Opsteller is, ‘dat de Leerlingen, met zo weinige woorden als mogelyk is,
de inhoud van zodanig een deel der geschiedenis, als de tekst, agter eene vraag
gesteld, bevat, zullen opgeven, en dat de Onderwyzer zyne Leerlingen zal
vermaanen, dat ze hem, niet met even zo veel en dezelfde woorden, als in den tekst
uitgedrukt staan, op zyne vraagen zullen antwoorden, maar met hunne eigene
woorden, op dat hy hier uit beöordeelen mooge, of zy den tekst verstaan, en de
geschiedenis, waar over hy met hun handelt, begrypen.’
Deze onderneming verdient zekerlyk goedkeuring.

(*)

Histoire du Siecle de Louis XIV, par M. DE VOLTAIRE T. I. p. 12, 13.
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Tot eene proeve van de uitvoering, zullen wy hier laten volgen, uit het

Tweede hoofddeel, de eerste afdeeling.
Bevattende de geschiedenis van Noach na den Zondvloed.
Vr. 1.

Welke waren de Zoonen van Noach, en
hoe moet men hun aanmerken? Gen. 9.
vs. 18, 19.

2.

Aan welke bezigheden begaven zich
Noach met de zynen? Gen. 9. vs. 20.

3.

Wat vind men aangetekend met Hem en
zynen jongsten Zoon gebeurd te zyn?
Gen. 9. vs. 21, 22.

4.

Hoe gedroegen zich de Broeders in dit
geval? Gen. 9. vs. 23.

5.

Hoe nam Noach dit geval en de
behandeling van den een en ander zyner
Zoonen op? Gen. 9. vs. 24-27.

6.

Tot welk eenen ouderdom kwam Noach,
Gen. 9. vs. 28, vergel. met Hoofdst. 7.
vs. 6.

7.

Hoe ging het nu met het nageslacht van
Noach? Gen. 10. en het Opschrift boven
het zelve.

8.

Hoe word de oorsprong der
onderscheidene taalen in den Bybel
beschreven? Gen. 11. vs. 1-9.

9.

Welk een oogmerk schynen de bouwers
van den Toorn te Babel gehad te
hebben? Gen. 11. vs. 4.

10.

Door welk middel wierd dit oogmerk
verhinderd? Gen. 11. vs. 5-8.

Voorts deelt de Schryver, in het Voorbericht, aangaande het gebruik van dit boekje,
nog eenige handleiding mede; en zegt voorts, dat het zelve is samengesteld, ten
gebruike van eene kerkelyke oefening met de Jeugd, en dat het hem aangenaam
zou, zyn, ‘te verneemen, dat het zelve ook in andere Christlyke Gemeentens in
gebruik kwame en de plaats verving, (althans met opzicht tot eigenlyk gezegde
kinderen) van zogenaamde Catechisatiën over de leerstellingen van den Godsdienst,
of liever, over kerkelyke Systhemata, om welke te begrypen, het verstand van
kinderen, van acht tot veertien jaaren, zelden genoegzaam toereikende
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is, en welke dus volstrekt onnut, zo niet schadelyk zyn.’
Wy wenschen hartelyk, dat hy dit genoegen smaken mag: doch wy vreezen, dat
by de meeste Christelyke gemeenten, in ons Vaderland, die wensch nog lang
onvervuld zal blyven.

Antwoord op de Vraage, of het leezen van Predikatiën, in de
publieke Kerken, vooral ten platte lande, invloed hebbe op de
waarneeming van de openbaare Godsdienst, en of het zelve de
waarneeming der Godsdienst nadeelig, dan voordeelig zy;
voorgeleezen in een Gezelschap van Godsdienst Vrienden, onder
de Zinspreuk: A Jove principium. Te Alkmaar by H. Hartemink,
1792. 36 bl. in gr. 8vo.
Een elendig Stukje, in een slechten styl geschreeven, vol taalfouten, en niets anders
bevattende, dan het geen reeds dikwyls tegen het leezen der Predikatiën, en tegen
de redenen, waarmede men het zelve aangepreezen of verdedigd heeft, gezegd
is. Het is opgedraagen aan het Genoodschap, ter verdediging van den Christelyken
Godsdienst, in 's Hage, en in deeze opdragt maaken de Uitgeevers geene
zwaarigheid te zeggen, dat zy het verval in de waarneeming van den openbaaren
Godsdienst, vooral ten platten Lande, hebben zien toeneemen, ‘zints het Lezen, of
voor zich leggen van de uit te spreekene Leerredenen in de publieke Kerken onder
de jongere Leeraaren, byna is algemeen geworden.’ Zulke aanmerkingen, en
verscheidene andere die in dit boekje voorkomen, zyn hoonende voor zulke jonge
Leeraars, die in yver voor de bevordering van waaren Godsdienst aan niemand
toegeeven, en die, schoon zy om billyke redenen hunne Leerredenen voor zich
leggen, het grootste nut in hunne gemeenten stichten. Met hoe veel meer regt mogt
men schryven, dat het verval in de waarneeming van den openbaaren Godsdienst
is toegenomen, zederd dat de geheele kunde van een aantal Leeraaren heeft
beginnen te bestaan in een van buiten geleerd Theologisch Systema, of
Vraagenboekje; zederd dat in zeer veele gemeenten de Leeken veel kundiger zyn
geworden dan hunne Leeraars; zederd dat het van tyd tot tyd, door de
vermenigvuldiging der voorbeelden, bekender is geworden, hoe veel verschil 'er is
tusschen de Lessen
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en het gedrag van verscheidene Geestelyken; zederd dat de Godsdienst meer en
meer is misbruikt geworden tot een dekmantel van heerschzucht en haat, of ter
bevorderinge van Staatkundige inzichten!

Verhandeling over de Verstoppingen des Onderbuiks, (getrokken
uit het Werk van den Hoogl. Kampff,) ten nutte van Lyders. Uit het
Hoogduitsch van den Heer Muller, Geneesheer te Hanau, met een
Voorreden, en eenige ophelderende Aanmerkingen omtrent de
Leere van Kampff, door E.J. Thomassen a Thuessink, A.L.M. Phil.
en 's Lands M.D., enz. enz. In 's Gravenhage by I. van Cleef, 1790.
In gr. 8vo. 250 bl.
In de Voorrede geeft de geleerde Vertaaler de redenen op, en wyst teffens het
oogmerk aan, waar aan dit Werk zyn oorsprong te danken heeft, en waar toe het
eigentlyk bestemd is; de Heer Doctor MULLER, te Hanau, naamlyk, heeft uit een groot
Werk door den jongen Heer KAMPFF, in den Jaare 1784 in 't licht gegeeven, ten tytel
hebbende: Verhandeling over eene nieuwe wyze, om de hardnekkigste Ziekten, die
haare zitplaats in den Onderbuik hebben, voornamelyk de Hypochondrie, zeker en
in den grond te geneezen, dit kort en zaaklyk uittrekzel gemaakt. Het groote Werk
behelsde de nieuwe theorie van den ouden Hoogleeraar KAMPFF, over deeze zoort
van Ziekten, en was hoofdzakelyk voor Artzen bestemd: dan zyn oogmerk was, om
ook voor Lyders daar over iets in het licht te willen geeven, en hierin door zyn dood
verhinderd zynde, heeft zyn gemeenzaame Vriend, de Heer Doctor MULLER, deeze
taak op zig genomen, en door het uitgeeven van dit Stuk daar aan voldaan.
Om onze Leezers evenwel niet door een kwalyk begrip van den tytel van dit Werk
te doen mistasten, waar uit schynt te blyken, dat in het zelve alle zoorten van Ziekten,
wier oorzaaken in Verstoppingen van den Onderbuik te zoeken zyn, verhandeld
worden, het geen echter zo niet is, want, om maar één bewys voor veelen op te
leveren, zullen wy slegts zeggen, dat de Ziekten door Wormen, in den Onderbuik
huisvestende, veroorzaakt, hier geheel met stilzwygen voorby gegaan worden, die
nochtans een al te ryke bron van eene menigte dier zelfde gebreken zyn, welke
door onzen Auteur in
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de X en XI paragraaph opgegeeven worden: om dit te vermyden, zullen wy verpligt
zyn onze Leezers, de eigentlyke bepaaling der Ziekte of liever de naaste oorzaak
dier Ziekten, over welken in dit Stuk gesproken word, uit de eigen woorden van den
geleerden Schryver te doen kennen.
In de 1ste § zegt de Auteur: ‘Door de Verstopping der Ingewanden van den Buik,
of de Infarctus, versta ik den natuurlyken toestand der Bloedäderen, inzonderheid
der Poortäder, gelyk ook de vaten der lyfmoeder, wanneer dezelven, hier en daar,
vervuld, opgepropt en uitgezet worden door een traag omloopend bloed, het welk
eindelyk stil staat, stolt, kwalyk vermengd, op verschillende wyze bedorven, van
zyne vloeibaarheid beroofd, dik, taay, polypagtig en verhard is, of wanneer het
verdikte weivogt in dezelven, in de klieren, in het celleweefzel en in de eerste wegen
zig verzamelt, aldaar verrot, verdroogt, en op verschillende wyzen bederft.’
Deeze Ziekte word vervolgens in deeze hoofdzoorten verdeeld, als 1. dezulken,
waaraan de bloedkoek, of de vaster, aardagtige, zwaare, olieägtige, brandbaare,
meer zamenhangende bestaandeelen des bloeds, het grootste deel hebben; 2. die
welke onder den algemeenen naam van Pituita bevat worden, en ten 3. die welke
in de Lyfmoeder gevonden worden. Deeze allen worden teffens in mindere soorten
verdeeld, en met de hoogstmogelykste naauwkeurigheid beschreeven. Dat uit deeze
onzuivere bronnen niet anders, dan eene ontelbaare menigte van gebreken en
ziekten moeten voortvloeijen, laat zich zeer gemakkelyk begrypen, en hier over
word in dit Werk zeer uitvoerig, en teffens zo duidelyk, gehandeld, dat Lyders aan
eene of meerdere van dezelve laboreerende, met een weinig oplettenheids te
gebruiken, en hunnen toestand met de agter het Werk geplaatste gevallen van
Ziekten, vergelykende, weldra in staat gesteld worden om van hunne eigene een
tamelyk voldoend begrip te kunnen maaken.
De verschillende oorzaaken, die tot deeze Ziekte gelegenheid geeven, worden
met geene mindere zorgvuldigheid aangeweezen, en onder deeze worden de
misbruiken in de opvoeding, vooral de Keurslyven, niet vergeeten; de thans al te
weeklyke levenswyze; de niet alleen nuttelooze, maar zelfs schadelyke, gewoonte,
om dikwyls van
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geestryke Dranken, Liqueurs, Elixters en zoortgelyke bevordering van de, door
eigene schuld, verdorven eetlust gebruik te maaken, en veele andere misbruiken
meer, waar door men zig aan deeze en veele andere daar uit voortvloeijende Ziekten
bloot stelt.
Na de kentekenen, waaraan deeze Ziekte van anderen te onderscheiden is,
behoorlyk aangeweezen te hebben, gaat de Auteur tot het opgeeven der
geneeswyze, en de verschillende daar toe strekkende middelen, over; vermydende
echter hier by, en met het grootste recht, alle eigentlyk gezegde voorschriften, om
daar door te verhoeden, dat onkundige of min oplettende Lyders zich zelve door
een verkeerd gebruik maaken van dezelve, in plaatze van voordeel, niet de grootste
nadeelen, toebrengen kunnen. Hier toe worden, in de eerste plaats, een aanhoudend
gebruik maaken van verzagtende, outbindende, enz. Klysteeren billyk ten sterksten
aangepreezen, en verschillende Instrumenten, om dezelve te kunnen bybrengen,
beschreeven. Jammer is het, ondertusschen, dat, voor al in ons Land, de afkeer
van dit middel by ontelbaar veele Lyders nog zo groot is, dat een Geneesheer zelden
gelegenheid heeft, om hun tot een herhaald gebruik daarvan te kunnen overhaalen.
Dit zal genoeg zyn om onze Leezers een schets te geeven van het Werk zelve,
waar agter nog gevoegd zyn eenige Aanmerkingen van den geleerden Vertaaler
omtrend de Leer van KAMPFF, over de Onderbuiks verstoppingen. Deeze zyn van
dien aart, dat het Werk zelve daar door ongemeen veel verbeterd, verscheide
omstandigheden nog duidelyker verklaard, en met eene door den Auteur byna
geheel vergeeten, en echter tot deeze zoort wel degelyk behoorende, Ziekte der
Darmscheilsklieren met derzelver kenmerken en geneeswyze, zeer juist beschreeven,
nog vermeerderd word. Dan ons bestek laat niet toe daar over verder uit te weiden;
wy moeten onze Lezers tot het Werk zelve wyzen; hun verzekerende, dat beide het
Werk, en de daarby gevoegde Aanmerkingen, niet alleen de uitsteekendste
kentekenen van eene wel doorgedagte Ziektekunde draagen, maar ook dat dezelve
zo wel voor geleerden als ongeleerden in dit vak van veel nut en dienst kunnen zyn.
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Amsterdam, in zyne Geschiedenissen, Voorregten, Koophandel,
Gebouwen, Kerkenstaat, Schoolen, Schutterye, Gilden en
Regeeringe; om te dienen ten vervolge op het Werk van Jan
Wagenaar, Historieschryver der Stad. Negentiende Stuk. Met
Plaaten. Te Amsterdam en Harlingen by P. Conradi en V. van der
Plaats, 1791. In gr. 8vo. 179 bl.
Volstrekt op den eigensten voet, als wy, wegens de voorgaande Deelen deezes
(*)
Vervolgs van WAGENAAR's Werk, Amsterdam betreffende, aangemerkt hebben , is
dit Negentiende Stuk, waarmede 't zelve geslooten wordt, voortgezet, en behelst
het Een-en-dertigste Boek, waar uit het grootendeels bestaat, de Geschiedenissen
dier Koopstad van het Jaar 1784 tot in het Jaar 1788, wanneer op den
negen-en-twintigsten van April de Pruissische Wagt, voor de laatste maal afgelost,
en vervolgens de Staatsche Bezetting by de Leydsche Poort geplaatst werd, naa
dat dezelve ruim zes en een halve maand in Uitlandsche Magt geweest was.
‘Verscheide zaaken,’ zegt de Schryver, ‘aldaar, zedert, voorgevallen, tot de
Omwenteling betrekkelyk, het afleggen van den Eed op de Constitutie, het invorderen
van den Vyf-en-twintigsten Penning, en andere aan onze Stad niet byzonder
verknogt, vinden eene voegzaame plaats onder de algemeene Vaderlandsche
Gebeurtenissen.’ - Dit is waarheid; maar heeft ook die Stad, zints dien tyd, tot heden,
haare byzondere Lotgevallen gehad, niet minder meldinge waardig dan veele van
de in dit Vervolg opgetekende; dan de Schryver vondt hier waarschynlyk, zyns
oordeels, een voeglyk Tydperk om den draad zyns Verhaals af te breeken, en de
opvatting of aanknooping voor eenen anderen, die des lust mogt hebben, over te
laaten.
Hoe geval- en belangryk zyn de aangeduide Jaaren voor Amsterdam. Van binnen
en van buiten zag men tooneelen, hoedanige 'er nooit in of omtrent die Vesten
vertoond waren! Welk eene ruime stoffe voor den Ge-

(*)

Zie Nieuwe Algem. Vaderl. Letteroef. IV Deels 1ste Stuk, bl. 25, enz., en Algem. Vaderl.
Letteroef. voor 1791, bl. 266, enz.
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schiedboeker! Wanneer men dit alles in het beloop van 137 bl. beschreeven vindt,
zal men, by voorraad, reeds veronderstellen kunnen, dat alles zeer kort moet
afgehandeld weezen, en niet veel meer bevatten dan 't geen van elders ten
overvloede bekend was. Bekendheid der openbaare voorvallen, zo jong verleden,
is altoos het lot der geenen, die de Beschryving van de Geschiedenissen huns Tyds
onderneemen; doch men verlangt, en met rede, dat zy zich bevlytigen om byzondere
naarigten te bekomen, en die ter opheldering mededeelen; waar door de roerzels
en aanleidende oorzaaken ontdekt worden. Veelen begeeren, om my te bedienen
van eene aanmerking, welke my voorstaat by den Lord BOLINGBROKE, in zyn Regt
Gebruik der Historien geleezen te hebben, ‘de werking der Myne te zien, en niet
alleen de stoffen, die uit dezelve gesprongen zyn.’ Wy weeten, het valt bezwaarlyk,
zo niet meer... aan dit verlangen te voldoen; doch kan het, als men eenigen toegang
heeft tot oorspronglyke bescheiden, niet in elks handen, met bescheidenheid en
voorzigtigheid, gedaan worden. Maar voor den Schryver van dit Vervolg waren de
bronnen, zynen Voorganger WAGENAAR zo ruim geopend, zo wy verneemen,
geslooten, en is dit mogelyk eene der oorzaaken, waarom wy zo weinig of geen
nieuws, Amsterdam byzonder betreffende, vermeld vinden; schoon men met draaglyk
genoegen het aaneengeschakeld verhaal der gewigtige Gebeurtenissen, in 't gemelde
Tydvak, leeze, en, tot een volkomener begrip, naar 's Schryvers aanwyzinge, zich,
op veele plaatzen, konne bedienen van 't bekend Werk, 't Beroerd Nederland
(*)
getyteld, 't welk, uitgezonderd het Xde Deel, Friesland betreffende , uit dezelfde
penne als dit Vervolg schynt gevloeid te zyn.
Het overige van dit Deel wordt besteed om verslag te geeven van de
veranderingen, in Wereldlyke Gebouwen en Werken; van de Kerken en 't Kerkbestuur
der Gereformeerden; waar men de Conventie aantreft tusschen de Broederen
Ernstigen en Cocceaanen, in den Jaare 1773, overeenkomstig met welke men zich,
zedert dien tyd, met eenige veranderingen, naar tyds gelegenheid, by het beroepen
van Leeraaren gedraagen heeft. - Van de Ker-

(*)

Zie Nieuwe Algem. Vaderl. Letteroef. IV. Deel 1. Stuk, bl. 338.
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ken en het Kerkbestuur der byzondere Gezindheden buiten de Gereformeerden;
hier ontmoeten wy, onder anderen, berigt van de Boekverzameling by de
Doopsgezinden; hunne Vergaderingen houdende by het Lam en den Tooren,
ingevolge der Maakinge van wylen den Eerw. P. FONTEIN. Deeze Berigten zyn zeer
naauwkeurig, en dienen tot noodige Byvoegzels op WAGENAAR. Byzonder en
overneemenswaardig oordeelen wy 't geen de Schryver, van de Kerken der
Roomschgezinden spreekende, omtrent eene derzelven aanmerkt. ‘In de optelling
van de Kerken der Roomschgezinden, by den Heer J. WAGENAAR, vinden wy geene
melding van eene Kerk, welke door de Jesuiten wordt gebruikt. De naauwkeurige
Historieschryver was niet onkundig, dat, binnen Amsterdam, eene Vergaderplaats
van die Gezinte was. Doch, waarschynlyk, maakte hy daar van geen gewag, om
dat dezelve, op hoogen last geslooten, althans de openbaare Godsdienst-oefening,
ter aankweekinge der byzondere Leerbegrippen diens Aanhangs, zints eene reeks
van Jaaren, verbooden was. By de Omwenteling van den Jaare 1787 ontvingen de
Jesuitsgezinde Roomschgezinden verlof, om de geslootene Kerk te mogen openen,
en, even als alle andere Leden der Kerke, hoewel bepaaldlyk alleen op deeze plaats,
hunnen Godsdienst te mogen waarneemen.
De Kerk, door ons bedoeld, heet de Krytberg, volgens het Opschrift, welk men,
boven een der Ingangen, leest. Zy staat tusschen het Koningsplein en de
Beulingstraat, naast en ten Noorden van de Kerk der Doopsgezinden by het Lam.
De voornaame ingang is op den Singel, alwaar zy het aanzien van eene deftige
Burgerwooninge, en door welke men den toegang tot het eigenlyk Kerkgebouw,
heeft. De andere ingang is op de Heeregraft door eene enge steeg, een weinig ten
Zuiden van de Katersteeg. De Kerk, dus tusschen de Huizen van den Singel en de
gemelde Graft beslooten, is een hoog en ruim Gebouw, pronkende van binnen met
verscheiden cieraaden, en den vereischten toestel, tot den plegtigen Kerkdienst
behoorende.’
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Beknopte Historie der Onlusten in de Nederlanden, zedert de
Onderhandelingen, over de Gewapende Neutraliteit, in 1780, tot
op deezen tyd, uit echte Stukken byeen gesteld, Derde Deel. Met
Plaaten. In Braband, 1791. 335 bl. in gr. 8vo.
(*)

Zo min als wy, in het doorleezen der twee voorgaande Deelen , iets aantroffen, 't
geen byzonder en onbekend was, uit eigen ondervinding of geene algemeen bekende
Stukken opgemaakt, zo min is zulks ons in het doorbladeren van dit Derde Deel
voorgekomen. Alles treft men bykans aan in de N. Nederl. Jaarboeken en het Beroerd
Nederland, waar toe de Schryver eeniglyk wyst, en waar van het Werk een Uittrekzel
mag heeten. In zo verre het een beknopt Verslag behelst, kan het aanpryzing
verdienen. Dan zullen zy zich zeer misnomen vinden, die, door op het Tytelblad, in
Braband, als de plaats des Druks, leezen, verwagten byzonderheden aan te treffen,
die als onder de hand moesten medegedeeld worden, door eenen onbekenden
Schryver, die ook den Naam, en de bepaalde Woonplaats des Drukkers, verborgen
houdt. Veelen hebben, daar door verlokt, zich de voorgaande, althans het eerste
Deel, aangeschaft. De Heer Schryver geeft, in eene Aantekening in dit Deel, bl.
172, van den Heer DAENDELS te Hattem, spreekende, eenige aanduiding van zyn
Persoon. ‘Het is my zonderling aangenaam dus loflyk de gedagtenis te mogen
vermelden van een Regent, met wien ik, in de School- en Academie-jaaren, te
Harderwyk, de eere gehad heb te mogen verkeeren, en tweemaal zyn Contubernaal
te zyn.’
Het tegenwoordig voor ons liggend Deel is gescheiden in vier Hoofdstukken, die
tot Opschriften voeren, 't geen ons den Inhoud eenigzins doet kennen. I. De
Gebeurtenissen van het sluiten der Vrede met den Keizer, tot het einde des Jaars
1785. - II. De Gebeurtenissen sedert het begin des Jaars 1786, tot aan het begin
der Onlusten, wegens Hattem en Elburg. - III. De Gebeurtenissen en Onlusten der
Steden Hattem en Elburg be-

(*)

Zie Algem. Vaderl. Letteroef. voor 't Jaar 1791. 1. Stuk, bl. 451.
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treffende. - IV. De Gebeurtenissen sedert de Onlusten tegen Hatten en Elburg, tot
aan het einde van het Jaar 1786.
Inzonderheid hadden wy verwagt, wegens Hattem en Elburg, daar de Schryver
een Geldersman schynt te zyn, of althans van zyne vroege jeugd gemeenschap
met dat Gewest gehad te hebben, meer dan algemeene berigten te zullen aantreffen;
maar niets van dien aart. En wordt de overgave van Hattem, gelyk doorgaans,
toegeschreeven aan een Brief van VAN DER CAPELLEN TOT DEN MARSCH, PALLAND
TOT ZUITHEM en ZUYLEN VAN NYEVELD, ‘waar in verzogt werd, geen Burgerbloed meer
te vergieten, maar de Stad over te geeven; met bygevoegde verklaaring, dat de
goede zaak daar door niet alleen kon bevorderd, maar ook het Vaderland gered
worden.’
Wy kunnen niet afzyn deeze byzonderheid toe te lichten uit de onlangs in 't licht
gegeevene Memorie van den Heere VAN DE MARSCH, met welker leezing wy ons zo
even bezig gehouden hadden; die bl. 43 verklaart: ‘Ik herinnere my, dat myn raad,
aan die van Hattem gegeeven, inhieldt: dat ik van advys was, uit hoofde dat het
burgerbloed tot grootere einden behoorde bespaard te worden, dat zy wel zouden
doen van op eene TYDIGE RETRAITE bedacht te zyn. Ik voegde 'er mondling by, aan
den geenen, die my deezen raad kwam afvraagen, dat, daar de kogel door de Kerk
was, de burgerlyke bezetting in Hattem weêrstand behoorde te bieden, dat de
woorden, TYDIGE RETRAITE, hier op zagen, dat zy, onder bescherming der
geformeerde linie, gedekt door de Battery aan de overzyde des Yssels, altyd eene
wykplaats na Zwolle open hielden. Gebrek aan beleid heeft belet, dat deeze raad
naar behooren is agtervolgd geworden. Ik maake hier van melding, om dat veelen,
den zamenhang in deezen onkundig, my dien gegeeven raad kwalyk afgenomen
hebben, even als of ik de oorzaak ware geweest van het al te spoedig verlaaten
dier Stad. - Men begreep, in de eerste oogenblikken, in Overyssel met my, dat het
burgerbloed, wyl eene verdeediging deezer twee ongevestigde Steden de
roekloosheid zelve zou geweest zyn, tot grootere einden moest bespaard worden.’
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Geschiedenis der Kolonie van Suriname. Behelzende derzelver
Opkomst, Voortgang, Burgerlyke en Staatkundige Gesteldheid,
tegenwoordigen Staat van Koophandel, en eene volledige en
naauwkeurige Beschryving van het Land, de Zeden en Gebruiken
der Ingezetenen. Geheel op nieuw samengesteld door een
gezelschap van geleerde Joodsche Mannen aldaar. Te Amsterdam
en Harlingen by Allart en van der Plaats, 1791. In gr. 8vo. 364 bl.
De Heer C.G. DOHM, Geheimschryver van den Koning van Pruissen, een Hoogduitsch
Geschrift, over de burgerlyke hervorming der Jooden, in 't licht gegeeven hebbende,
bezorgde de Heer M.J. BERNOULLI daar van, in 1782, eene Fransche vertaaling,
onder den tytel: La Reforme Politique des Juifs. Dit Werkje niet voor Sprokkelmaand
1786, in het letterkundig Kollegie der Jooden, te Suriname, onder de spreuk: Docendo
Docemur, komende, werd door de Leden zoo wel ontvangen, dat de Regenten der
Portugeesche Joodsche Natie aldaar goed vonden, om deszelfs Schryver een' brief
van dankzegginge toe te zenden, gedateerd 10 Lentemaand 1787; daar in tevens
de verschuldigde eere bewyzende aan de gedachtenisse van den toen reeds
overleden Franschen Vertaaler.
Deeze Brief, over Holland, naar Berlyn gezonden zynde, had meerder uitwerking
dan deszelfs Schryvers zich hadden durven belooven. Zy ontvingen, den 29sten
van Zomermaand, van dat zelfde jaar, een antwoord van den Heer DOHM, gedateerd
Keulen aan den Rhyn, 29 Louwmaand 1787, hen kennis geevende van zyn
voorneemen, om het geluk der Natie nog meerder te bevorderen; verzoekende
daarby tevens hem te willen voorzien met de noodige onderrichtingen wegens de
Kolonie van Suriname, en de daar gevestigde Jooden, ten einde hy zich in staat
mogte gesteld vinden, om, door treffende voorbeelden, de hoofdstelling van zyn
Werk staande te houden, en, zo veel in hem was, mede te werken, aan eene gunstige
Omwenteling ten hunnen voordeele.
De Joodsche Regenten talmden niet om daadelyk handen aan 't werk te slaan;
en welk eene Natie zou, op het openen van zulk een gunstig vooruitzicht, kunnen
stil zitten? Zy gaven den Heer DOHM onmiddelyke kennis
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van hunne bereidwilligheid in deezen. En daar hy hen verzogt had, om hem eenige
geschiedkundige berichten toe te laaten komen, wegens de lotgevallen, die der
Kolonie, sedert haare eerste oprichting, wedervaaren zyn, benevens 't geen haaren
tegenwoordigen staatkundigen en zedelyken toestand betreft, zo werdt het Plan
van dit Werk door hen gevormd; zynde alles, wat den Jooden te Suriname
wedervaaren is, te verbinden aan het geen de Kolonie raakt, om dus een
naauwkeurig Historisch verslag te geeven, van alles wat hen in deezen opzichte
betreft.
Men zal uit het gezegde kunnen opmaaken, dat deeze Joodsche Schryvers, de
meeste Werken gebezigd hebben, welken eenig licht over Suriname, en deszelfs
Geschiedenisse, kunnen verspreiden: dat zy boven dien niet verzuimd hebben,
hunne Natie in veele opzichten te verdeedigen, zo wel in zulke gevallen in welken
zy verdeediging noodig had, als in anderen in welken zy valschelyk belasterd wordt.
Die het menschelyk hart, en de algemeene zucht der byzondere Natiën kent, zal
zulks den Portugeezen van Suriname geenzins ten kwaaden duiden.
Na eene Opdragt aan de Bestuurders en Regeerders van Suriname, resideerende
te Amsterdam; na eene gepaste Voorreden medegedeeld te hebben, in welke de
Brieven van en aan den Heer DOHM gevonden worden; volgt eene Inleiding, in welke
verscheidene groote Mannen der Jooden, zo om hun staat als geleerdheid,
aangevoerd en geroemd worden. Hier op volgt de Historische Proeve over de Kolonie
van Suriname zelve, welke met den staat der Jooden doorweeven zynde, 220 bl.
beslaat. Daar na beschryven de Opstellers, in zo veele byzondere Afdeelingen, I.
De staatkundige en burgerlyke Regeering der Kolonie. II. De Bevolking zo van de
Stad Paramaribo, als van de gansche Kolonie in 't algemeen. Scheepvaart en
Koophandel. III. Oprechting en bestemming van de Komptooren der Kolonie, en der
Imposten die de Kolonisten en Bewooners betaalen. IV. Beschryving van de Savanne
en van het Kordon. Luchtgesteldheid der Kolonie in 't algemeen. Ziekten. Karakter
der Kreoolen, enz. V. Geneeskunde, Lapzalvery, Bedrog der Negers. VI. Letterkunde,
Letterkundige Maatschappyen, Bibliotheeken, enz. VII. Algemeene levenswyze in
Suriname. Vermaaken. Schouwtooneelen, enz. VIII. Staat van uitvoer uit de Kolonie,
van het begin deezer Eeuw tot Ao. 1788. IX. Naamlyst der
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Amptenaaren. En X. Bewysstukken, dienende tot opheldering deezes Werks, in
betrekking tot de Joodsche Natie, gevestigd in Suriname.
De Schryvers hadden zich zekerlyk, in veele opzichten, kunnen bekorten, schoon
een beknopt overzicht van het geheel geene onaangenaamheid voor den Leezer
hebbe. De beknopte inhoud der Vraagen van den Heere DOHM bestaat in de volgende
9 Punten, wier beantwoording zeker korter had kunnen geschieden; doch dan zouden
ook veele weetenswaardige berichten agter gebleeven zyn.
1. Over de voordeelen, die de Regeering van Suriname aan de Joodsche Natie
verleent.
2. Of men daar eenig onderscheid maake tusschen de Joodsche Natie, en de
andere Bewooners der Kolonie?
3. Of alle bezigheden, Handwerken en soorten van Koophandel, hun geoorlofd
zyn?
4. Of de Natie daar het recht geniete, om Plantagien in vollen eigendom te
bezitten?
5. Of de Natie daar partikuliere belastingen aan de Kolonie betaale, gelyk in eenige
andere Landen?
6. Of, gelyk in eenige andere Landen, het getal hunner Huisgezinnen daar bepaald
moet zyn?
7. Of de Natie het Vaderland, als Soldaat, of als Burger- of Krygsbevelhebber,
moge verdeedigen?
8. Hoe het zy met de Historie? Wat lot de Kolonie van 't eerste begin haarer
stichtinge gehad hebbe, en welke veranderingen de Privilegiën der Natie ondergaan
hebben?
9. Hoe het zy met den politieken en zedelyken staat der Kolonie in 't gemeen, en
met de gevoelens, welke de wyze en verlichte rechtvaerdigheid der Regeeringe
den Christenen jegens de Jooden heeft moeten inboezemen?
Daar de Bezittingen van den Staat niet te naauwkeurig gekend kunnen worden,
en onze Leezers ook gaerne iets, uit de pen van Portugeesche Jooden gevloeid,
zullen leezen; kiezen wy een gedeelte der beschryving van de Plantagiën te
Suriname, en derzelver voornaamste Producten.
‘Alle de Plantagiën der Kolonie, over het geheel, zyn gelegen aan de Rivier van
Suriname, de Kreeken van Para, van Paulus, en andere die daar in vallen; aan die
van Commowyne, haare Rivieren Cottica en Perica, en andere Kreeken; maakende
te samen uit een getal van 591
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Plantagiën, daar onder begreepen 139 van timmerhout en levensmiddelen: zo dat
die, welke bebouwd worden, maar 452 Plantagiën beloopen; te weeten, aan de
Commowyne, Cottica, Perica, en aan alle de Rivieren en Kreeken die daar in vallen,
331 van Suiker, Koffy, Kakao en Katoen; weshalven de Rivier Commowyne, de 30
van hout en leeftogt daar by gerekend, in haaren omtrek bevat een getal van 361
Plantagiën of Woonplaatsen: van welk getal aan de Jooden toebehooren 14,
namenlyk 8 van Hout, en 6 van Koffy en Katoen. Men heeft in Suriname, daar by
gerekend de Kreek van Para, en alle de andere die daar in vallen, met de stichtingen
achter de Stad Paramaribo, een getal van 121 Plantagiën van Suiker, Koffy, Katoen
en Kakao, en 109 van Timmerhout en Levensmiddelen, samen uitmaakende een
getal van 30, welke de Rivier van Suriname bevat, en waar van 32, namenlyk 22
van Hout en 10 van Koffy, toebehooren aan de Jooden. Van het geheele getal
deezer Plantagiën van bebouwinge, derhalven, welk, zo als gezegd is, 452 beloopt,
moet men 16 aftrekken, toebehoorende aan Jooden, en dan zullen 'er 436 Plantagiën
overschieten, die aan anderen toebehooren; doch van welke 350 haare eigenaars
in Holland hebben, terwyl 86 hier t'huis hooren. Het weezenlyk getal van de
Plantagiën der Kolonie, over het geheel, gaat derhalven dat van 1730 en 1735, 150
te boven; eene vermeerdering die men aan de Rivieren van Commowyne, Cottica,
Matapica, Perica, enz. verschuldigd is: want in plaats van 177 Plantagiën, die men
'er in 1730 en 1735 had, telt men 'er tegenwoordig 331 van Suiker, Koffy, Katoen
en Kakao, voorzien met Watermolens (uitgezonderd eenige naar om hoog der
Rivieren, die nog Molens hebben, welke door beesten gedreeven worden); waar
onder een dertigtal Plantagiën behoort, die, naar om hoog der Kreeken aangelegd,
alleen Timmerhout leveren, tot dienst van de gebouwen der Plantagiën in 't algemeen.
Het tegendeel is gebeurd met de Rivier van Suriname: want van 1730 tot 1735 vond
men van haaren mond af tot op 40 mylen opwaards, een getal van 224 Plantagiën
van Koffy en Suiker, voorzien met Molens, die door beesten gedreeven worden, en
tegenwoordig, daar onder begreepen alle haare Kreeken, en die, welke aangelegd
zyn achter de Stad van Paramaribo; uitgezonderd 109 zeer kleine, die niets leveren
dan Hout en Leeftocht, vindt
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men 'er in 't geheel maar 121 Plantagiën van bebouwinge; 't welk eene vermindering
aanduidt van 103 Plantagiën, van welk getal de Portugeesche en Duitsche Joodsche
Natie, aan de Commowyne en haare andere Rivieren, bezit 14 Plantagiën, en aan
die van Suriname 32, dus in 't geheel 46 Plantagiën; en daar onder maar 16 van
Suiker en Koffy, in plaats van 115, welke zy tot 1760 bezeten hebben.’ Op
verscheidene plaatsen deezes Werks, worden de redenen van het zigtbaar verval
der Natie aangeweezen.
‘Men zal, misschien, in gansch America, zelfs zonder eenige Kolonie uit te
zonderen, nergens zulke regelmaatige, schoone en met trotsche gebouwen en
tuinen, die het vermogen van Suriname te boven gaan, versierde Plantagiën vinden.
De plaatsen der ontschepinge, de netheid der straaten, die de huizen omringen, de
Limoenboomen-haagen, en de menigte der Vruchtboomen, waar mede de wegen,
ter wederzyden, beplant zyn, geeven het schoonste gezicht dat men mogelyk is uit
te denken; men heeft 'er Koffylootsen, die meer dan 80,000 guldens gekost hebben.
De jaarlyksche opbreng van deeze Plantagiën, samen genomen, voornamenlyk
van die, welker waaren naar buiten gevoerd kunnen worden, is met zeer veel
naauwkeurigheid opgegeeven door den Heer FERMIN, in zyn Tableau de Surinam,
van bl. 369 tot 376. De somme der waarde van alle deeze voortbrengselen,
geduurende den tyd van 26 Jaaren, sedert 1750 tot 1775, in Koffy, Suiker, Katoen
en Kakao, beliep 265,400,000 guldens, 't welk in 't jaar bedraagt tien Millioenen,
twee honderd zeven duizend zes honderd twee-ën-negentig guld. zes stuivers en
eenige penningen.
De opbreng der tien daar aan volgende jaaren, van 1776 tot 1786, bedraagt te
samen 160,000 Oxhoofden Suiker; 120,000,000 ponden Koffy; 7,500,000 ponden
Katoen; en 6,000,000 ponden Kakao; 't welk, het eene jaar door het andere genomen,
bedraagt zestien duizend Vaten Suiker, 12 Millioenen ponden Koffy, zeven honderd
(*)
vyftig duizend ponden Katoen , en zes honderd

(*)

De kweeking van Katoen heeft grootelyks toegenomen; maar dewyl de eerste tien jaaren der
laatste oprekening zeer weinig Katoen hebben opgebragt, zo leverde de opbreng, volgens
eene gemiddelde rekening, het eene jaar door 't andere, maar 750,000 ponden.
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duizend ponden Kakao. Het jaar 1787, dat zeer ongelukkig was, heeft niet meer
opgeleverd dan 11,289.725 ponden geheele Koffy, en 840031 gebroken Koffy,
838641 ponden schoon Katoen, en 114326 ponden van mindere hoedanigheid,
802724 ponden Kakao, en 15744 Vaten Suiker. De geheele opbreng der tien
voorgaande jaaren, gevoegd by dien van het laatstgemolde jaar, geeft ons eene
nette rekening van de voortbrengselen der Kolonie, het eene jaar door het andere
genomen, van 15872 Vaten Suiker, houdende ieder Vat duizend ponden; 12,064878
ponden Koffy; 851483½ ponden Katoen, en 701,326 ponden Kakao. Deeze waaren,
gerekend volgens den prys, waar op zy, de zes laatste jaaren door elkanderen
genomen, in Holland kwamen, zonder eenige hoegenaamde onkosten te rekenen,
bragten op aan Suiker 2¼ st. het ℔, of ƒ 112-10-: het Vat van 1000 ponden; aan
Koffy 10½ st. het ℔; aan Katoen 21 st. het ℔; aan Kakao 5 st. het ℔; het welk, samen
genomen, eene somme maakt van negen Millioenen, twee honderd negen-en-tachtig
duizend, honderd en negen guldens, twee stuivers en agt penningen Hollands; en
dus ƒ 918583-4-: en eenige penningen minder, dan de opbreng van zes-en-twintig
jaaren, volgens FERMIN, en dat nog ten opzigte van den prys der waaren, die sedert
6 of 8 jaaren veel meer is verhoogd, dan in de 26 jaaren te samen, volgens zyne
(*)
berekening . En op dat men te gemakkelyker tot kennisse moge geraaken van de
vermindering der voortbrengselen in Suriname, veroorzaakt, zo door de wezenlyke
onvruchtbaarheid der gronden, als door het klein getal der Slaaven die derwaards
worden overgevoerd, en het al te klein krediet, om door gepaste middelen de
Plantagiën daar van te voorzien; welker getal grootelyks is verminderd, eensdeels
door het wegloopen van veelen, anderdeels door het sterven van anderen, die of
door heerschende Ziekten, of door ouderdom, zyn weggerukt; zo ga men te raade
met de vergelyking der voortbrengselen, want daar uit zal

(*)

In de Tableau de Surinam, p. 371 wordt het Vat Suiker gerekend op ƒ 60, hier op
ƒ 112-10-:
De Koffy

8½ st. hier op

10½ st.

De Kakao

6½ st. hier op

5 st.

Het Katoen

8 st. hier op

21 st.
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men zien, dat de Kolonie, sedert 1777 tot aan het einde van 1787, minder dan van
1750 tot 1776 heeft opgebragt, 6255½ Vaten Suiker; 8,507,244 pond Koffy; 685,307
pond Kakao, en dat, ter vergoedinge van deeze vermindering, het Katoen der
opbreng van deeze 26 jaaren maar alleen 279,269½ pond heeft overtroffen.
Men trekke nu van deeze somme van ƒ 9289109-2-8 welke die van den
jaarlykschen opbreng der Kolonie is, eens af de vragtgelden van 50 Schepen,
geschikt tot de Vaart op Suriname, welke jaarlyks beloopen (volgens de berekening
die men op het einde des Werks vind, en wel byzonder op het artykel, Bevolking,
Scheepvaart, Koophandel, enz. op ƒ 16000-:-: ieder Schip, en de Kommissien,
Lossingen, Assurantien, Verkoopingen, Pakhuizen, Lasten, Koopen, enz. welk alles
gerekend op 12 ten honderd, een somme uitmaakt van by de ƒ 1114693-:-:) ƒ
1,050,000. Zo zal men zien, dat de Bewooners der Republiek, op de Waaren der
Kolonie, jaarlyks, by de twee Millioenen guldens winnen, zonder de andere
voordeelen te rekenen, die mede onder het gezegde artykel gemeld worden. Het
is derhalven onbetwistbaar zeker, dat, hoe meer men zich in Holland toelegt om
den staat van den Landbouw der Kolonie te verbeteren, hoe meer voordeelen het
Moederland, in 't algemeen gesproken, daar van, ten nutte zyner byzondere Leden,
zal trekken. Om dit doelwit te bereiken ontbreekt het maar alleen aan aanmoediging.
De bebouwde Landen der Kolonie konnen, niet tegenstaande hunnen uitgeputten
(*)
staat, zeer wel verbeterd worden . Daar en boven liggen 'er nog veele gronden aan

(*)

Uit eene Tasel, wegens den Uitvoer uit Suriname, door de Schryvers in dit Werk gevoegd,
zal men, zo als zy bl. 94, zelve zeggen, daadelyk zien, dat, schoon algemeen ondersteld en
geloofd wordt, dat de gronden der Kolonie maar alleen geschikt zyn tot het kweeken van
Suiker, Koffy en Kakao, gelyk ook van Katoen, men 'er echter zeer veele proeven van andere
Waaren heeft genomen, die voorzeker den gunstigsten uitslag gehad zouden hebben, zo de
onbestendigheid der Kolonisten zulks had toegelaaten. Met het planten van Tabak begon
men in 1706, en jaar door jaar werd 'er eene genoegzaame menigte van uitgevoerd om tot
proeven te verstrekken; zynde 'er in 1749, zelfs 30000 ponden naar Holland verzonden.
De Roucou slaagde 'er nog ongelyk veel beter: want dezelve, meer ult nieuwsgierigheid, dan
om 'er Handel mee te dryven, op eenige kleine Landwooningen hebbende geplant, zamelde
men 'er zo veel van in, dat men sedert van 100 tot 7000 pond toe, in het jaar, naar Holland
kon verzenden.
De Indigo werd in Suriname alrede sints het jaar 1708 gekweekt, en 2 jaaren daarna tot aan
1722, had men van 150 ponden, tot 1328 toe, daar van naar Holland gezonden; doch toen
liet men 'er de bebouwing geheellyk van vaaren, om die der Koffy in te voeren; zynde de
eerste kernen daar van, in 1720, uit Holland derwaards gebragt. De Kakao, welke, volgens
HARTSINCK, in 1733 in Suriname werd ingevoerd, en het Katoen in 1735, had men daar alrede
sedert 1706 geteeld.
Behalven deeze Voortbrengsels lieten de oude Bewooners der Kolonie reeds hunne
bespiegelingen gaan over allerlei soort van Koopwaaren; zelfs in zo verre, dat zy ruw wasch
trokken uit de nesten, die de Byen maakten op de boomen der onmeetelyk groote Bosschen
van de Kolonie, gelegen naar om hoog der Riviere Suriname. Zy deeden zelfs proeven op
de bergstoffen der Kolonie, en in 1736 zond men 5 onçen fyn goud naar Holland, het welk
strekte tot aanmoediging van een byzonder Genootschap, opzettelyk in 1742 opgerecht tot
voortzetting van den arbeid aan de Mynen, doch echter zonder eenen gewenschten uitslag.
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de Rivieren van Saramaka, die, om zo te spreeken, bidden om toegemaakt te
worden, op dat ze gelyk mogen staan met die van de Commowyne, enz. Krediet,
sterke handen tot verrichting van den arbeid, en, over 't geheel, bevolkinge, zyn de
voornaame zaaken waaraan het de Kolonie ontbreekt om haaren Landbouw en het
(*)
getal der Plantagiën te vergrooten .

(*)

Om 't lot der ongelukkige Planters van Suriname, naar waarde, te beoordeelen, heeft men
maar alleen noodig, van de geheele somme hunner jaarlyksche inkomsten van ƒ 9,289,109-:-:
af te trekken de somme van ƒ 1,214,693-:-: voor de vragtloonen der Schepen, en de kosten
verder op de voortbrengselen loopende, en deeze somme vereenigd met ƒ 829,188, voor
Koopwaaren, Yzerwerken, enz. uit Holland overgezonden, voor de Plantagiën, volgens de
opgegeevene berekening, en verder de jaarlyksche bezoldingen van Directeurs en
Kommandeurs, ten getale van 1090 persoonen, tegen 545 Wooningen op ƒ 500-: : de eene
door de andere, 't welk eene somme maakt van ƒ 45000-:-: De imposten op de voortbrengsels
der Plantagiën, die, alle te samen genomen, gebragt kunnen worden tot bykans ƒ 600,000,
en verder de rente van 6 ten honderd, van eene schuld van 60 Millioenen, welke de Kolonie
ten achteren is, maakt de somme van ƒ 3,600,000. Deeze sommen, samen genomen, maaken
een geheel van ƒ 7,478,881; zo dat 'er voor de Planters niet anders overschiet, om de kosten
te draagen, die door 't sterven en wegloopen der Slaaven, 't herstellen der gebouwen, en
veele andere zo gewoone als buitengewoone uitgaven, gemaakt moeten worden, dan maar
alleen de somme van ƒ 2,210,228, zonder nog te rekenen de 10 ten honderd, die de Eigenaars
in Holland betaalen voor de Administratie hunner bezittingen, welke men ten minsten wel
mag rekenen op twee derden van 't geheel der inkomste van de somme van bykans zes
Millioenen, twee honderd duizend guldens, waarvan de 10 ten honderd eene jaarlyksche
uitgave maaken van ƒ 620,000-:-:
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Verre de meeste Eigenaars deezer Plantagiën leeven in Europa, en hunne Plantagiën
worden bestuurd door hunne Agenten, die zich door hun middenmaatig fortuin
gedrongen vinden in Suriname te blyven. Men vindt 'er echter een klein getal van
Eigenaars, die in ruime omstandigheden zyn, en nog een zestigtal, die 't zo ruim
niet hebben, en zelf zorge voor hunne goederen draagen; de verteeringen van
dergelyke Bewooners, en van de verdere byzondere Leden der Kolonie, zyn, wat
ook de Heer RAYNAL moge zeggen, niet zo geheel en al bepaald als hy wel denkt;
en de Zeebouwers der Hoofdstad, die jaar door jaar, ten getale van 50 of 60 groote
Schepen, daar de voortbrengsels komen zoeken, die in dit gedeelte der nieuwe
Waereld gekweekt worden, brengen 'er zeer veele dingen, niet alleen van
onmydbaare noodzaakelykheid, maar ook van enkele weelde en overdaad. En zo
de Engelsche Amerikaanen voordeel trekken uit hunnen handel met Suriname
(welke ondersteld wordt alleenlyk langs zydwegen te geschieden) van waar zy
Siroop, enz. haalen; het zyn maar alleen voorwerpen van enkele noodzaakelykheid
die zy 'er brengen, tot onderhoud der Slaaven op de Plantagiën, en der Bewooneren
in 't algemeen; voorwerpen die uit de Republiek niet in zo groot eene menigte komen,
noch ook van dezelfde hoedanigheid, als gezouten visch, tabak in bladen, traan,
meel, paarden, muilezels, enz. Deeze Amerikaansche Zeebouwers neemen daar
(*)
voor in betaaling mede te rug, Siroop, Rhum, enz. .’

(*)

De Engelsche Negotie is voor de Kolonie zo volstrekt noodzaakelyk, dat men die by geene
mogelykheid kan ontbeeren. Eén ding echter is der opmerking waardig, namenlyk de invoering
van eene onnoemelyke hoeveelheid Engelsche Planken, die men in Amerika bewerkt, en die
tot groot nadeel strekken van de Houtplantagien der Kolonien. Op geene plaats ter Waereld
is het geoorlofd, Manufactuuren, enz. in te voeren, die men 'er zelve bereidt, voornamenlyk
wanneer men in staat is om 'er zo veel van te leveren, als ter vervullinge van de algemeene
behoeften noodig is.
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Met vermaak zouden wy, even als de Schryvers, hier de beschryving van Suriname's
Hoofdstad, Paramaribo, laaten volgen, waren wy niet reeds buiten ons bestek
gegaan. Kortelyk zullen wy 'er evenwel nog het volgende van zeggen.
De Stad Paramaribo ligt eenige honderd schreden hooger dan het Fort Zeelandia,
aan de rechter zyde der Rivier Suriname, wanneer men dezelve opvaart. Oudtyds
was zy niet anders dan een gehucht, door Indiaanen bewoond. De Engelschen
begonden de plaats wel eenigzins te vergrooten, maar toen de Zeeuwen zich meester
van de Kolonie maakten, en zelfs, in 1683, stonden 'er noch niet boven de 120
huizen. Sedert is zy merkelyk vergroot, zynde tegenwoordig de schoonste, en, uit
hoofde van haare luchtgesteldheid, de gezondste van geheel Amerika. De ruime
en schoone huizen der Stad zyn alle (uitgezonderd vier of vyf, die van tichelsteen
gebouwd zyn) van hout; doch onder die alle is 'er niet een, of het heeft rondom
schoone en ruime Vengsters, waar van de meeste voorzien zyn met vierkante glazen
ruiten. Op drie of vier Dwarsstraaten na, zyn alle de overige straaten zeer schoon,
ruim, met de koord afgemeeten, en ter wederzyden beplant met schoone Tamarinden
en Oranjeboomen; van welken de laatste, als zy bloeijen, een allerlieslyksten geur
verspreiden. Thans rekent men, dat 'er 1119, zo groote als kleine, huizen in de Stad
staan, waar van zeer veele twee verdiepingen hebben. Op de waarde deezer huizen
ziende, zou men ze in vyf klassen kunnen verdeelen. Men zal 'er, by voorb. 5 of 6
huizen vinden, die van 50 tot 70 of 80 duizend guldens gekost hebben; een twintigtal,
dat by zyne bouwing, van 20 tot 30 duizend glds. gekost heeft; een honderdtal, dat
van 15 tot 30 duizend, en nog een
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honderd dat van 8 tot 15 duizend glds. beliep; terwyl alle de overigen op 2500 tot
5, 6, en 8 duizend guldens te staan komen. Van deeze gantsche menigte bezitten
de Portugeesche Jooden, in wettigen eigendom, 127 huizen van onderscheiden
hoedanigheid en rang (uitgezonderd die van de eerste klasse;) en de Duitsche
Jooden bezitten 'er daar en boven nog 86, 't welk, samen genomen, een getal
uitmaakt van 213 huizen, daar onder niet begreepen, de byzondere Wooningen
voor de armen, enz.
Het Gouvernement is een huis, van steen gebouwd, staande op de Paradeplaats,
of het zogenaamde Plein. Hetzelve is versierd met twee prachtige Alleën van schoone
Tamarindeboomen, en omringd met Haagen van Limoenen. Alle de huizen van
Paramaribo, welke aan de straat van het Gouvernement gevonden worden, hebben
schoone Tuinen, die kunstig aangelegd zyn; de overige aan de andere straaten
hebben ieder een' grooter of kleiner Keukentuin. Het Krygshospitaal, 1760 gebouwd,
staat in dezelfde straat; zynde groot en ruim, en daar en boven voorzien van eene
overvloedige Apotheek, met schoone en ruime vertrekken voor de Zieken.
De Gereformeerde Kerk staat omtrend in het midden der Stad, hebbende voor
zich een vierkant Plein, beplant met Oranjeboomen. Dezelve dient tevens tot Stadhuis
en tot Weeskamer. De Godsdienst wordt op de tweede verdieping verricht, op welke
een schoon Orgel staat. Behalven deeze, hebben de Gereformeerden nog een Kerk
in Commowyne, en eene andere in Perica, waarin de Directeurs der Plantagiën des
Zondags vergaderen. De Lutherschen hebben eene van tichelsteen gebouwde en
gewelfde Kerk, voorzien van een Orgel en Predikstoel, met zeer keurig beeldwerk
versierd. De Moravische Broeders, of Hernhutters, hebben 'er mede een; en de
Portugeesche en Duitsche Jooden hebben ieder eene afzonderlyke Synagoge, die
beide van hout gemaakt zyn. De Roomschgezinden hebben 'er geene dan in 1787
verkreegen, en schynen dezelve niet lang te zullen behouden. Mischien is (zeggen
de Schryvers) in de gansche Waereld geene plaats te vinden, daar de Godsdienstige
verdraagzaamheid zich zo wyd uitstrekt, en zo naauwkeurig onderhouden wordt als
in Suriname. Nooit hoorde men 'er van eenigerlei Godsdienstige Geschilstukken;
elk aanbidt daar God op zyne wyze; ieder doet daar,
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het geen hy 't beste en bekwaamste oordeelt ter behoudenisse zyner Ziele. By
deeze gelegenheid voeren zy het gezegde, van zekeren Directeur eener Fransche
Plantagie, tot een zyner Landslieden te Lions aan, namenlyk dat hy, in Suriname,
gegeeten had in een huis, waar van het gezin bestond uit Heidenen, Jooden,
Roomsch-Katholieken, Scheurzieke Grieken, en Calvinisten; zy zaten, voegde hy
'er by, aan tafel, vrolyk en wel te vreden, en leefden, voor het overige, in de
volmaaktste eensgezindheid. De waarheid van dit gezegde wordt door de Schryvers,
in eene Noot, met het volgende verhaal beweezen: ‘Zeker Jood had eene Negerinne
tot zyne Byzit, die hem verscheidene kinderen baarde, welken in den Gereformeerden
Godsdienst werden opgetrokken. Vervolgens trouwde hy de oudste zyner Dochteren
uit aan een Roomsch-Katholyken Weduwnaar, die uit zyn eerste huwelyk een' Zoon
had, die, in Rusland geboren zynde, was opgevoed in de leerstellingen der Grieksche
Kerk; zo dat de Vader een Jood was, de Moeder een Heidin, de Man
Roomsch-Katholyk, zyne Vrouw Calvinist, en zyn Kind een Scheurzieke Griek. De
Man gestorven zynde, is de Vrouw weder getrouwd aan een' Engelschen
Presbiteriaan.

Gezangen voor de Eer van Jesus Christus, Gods eeuwigen Zoon.
Eerste Stukje. Te Utrecht by de Wed. S. de Waal en Zoon, 1791. In
gr. 8vo. 46 bl.
Vier Godsdienstige Gezangen, door M. Feye. Tot gebruik der
Roomsch-Catholyke Kerke op Zangnooten gesteld, door ***. Te
Haarlem by J. van Walré en Comp., 1791. In gr. 8vo. 16 bl.
Mengelwerk van Stichtelyke Liederen, door verscheidene Dichters,
met nieuwe en zeer gemakkelyke Zangwyzen. Te Dordrecht by H.
de Haas. In gr. 8vo. 32 bl.
Liederen by de Doopsgezinden in gebruik, zederd het jaar 1684.
Nu nagezien en verbeterd. Te Amsterdam by A. van der Kroe, 1791.
In gr. 8vo. 23 bl.
De Dichter van het eerste deezer Stukjes heeft een uitmuntend en verheven
Onderwerp ter Zangstoffe verkozen, namenlyk de Eer van JESUS CHRISTUS, Gods
eeuwigen Zoon. Hy
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heeft dus reden, om met YOUNG uit te roepen: ‘Ach! hoe wensch ik om een nederiger
hart, en stouter gezang!’ Zyn Stukje behelst, 1. Een klein Gezang, Aan JESUS. 2.
JESUS eeuwige Godheid, blykbaar in de schepping. 3. JESUS eeuwige Godheid,
blykbaar in het Euangelie der Beloften. En 4. JESUS, Gods eeuwige Zoon, Mensch
geworden. Alle drie Cantaten. Dezelve zyn zodanig, dat de Dichter meer
aanmoediging dan berisping verdient, schoon een minder verheven onderwerp zyne
Zangster mogelyk beter zoude gevoegd hebben. Het volgende is het slot der laatste
Cantate.

Duetto.
A.
Wat grootheid heeft dit wigt. gebooren in een Stal?
B.
Het neemt met éénen span, de maat van 't groot Heeläl!
A.
Wat onbegrensde magt, heeft dit onnozel Kind?
B.
Zo, dat die in een kleed, de Wolken samen bindt!
A.
Omringt dit zo veel glans, 't ligt in een krib ter neêr?
B.
Hem is het groot Heeläl: Hy is der schepz'len Heer!
A.
Hier blinkt geen marmer, goud, noch koninglyk satyn.
B.
Messias komst in 't vleesch, moest alles nedrig zyn.
A en B.
Dong 't Schepzel trotsch aan God gelyk te weezen,
Messias komst in 't vleesch, moest deezen trotsch geneezen.

Aria.
Laat hier 't geloof, dat op 't onzigtbre ziet,
Vorst Jesus Menschenmin bepeinzen!
't Wysgeerig brein moet hier voor deinzen,
Het peilt die liefde niet.

Solo.
ô Kind! zal ik uw grootheid zien,
Dan sluit ik vleeschlyke oogen:
Dan zal ik knielend U!... U.... hulde bien,
En juichend uwen roem verhoogen.
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Choor.
Wat zaligheid is ons geschied!
Gods heilbeloften faalen niet.
Wy zullen U, U hulde bien,
Daar wy in uw geboort' ô Kind!.... uw grootheid zien.

Recitatief.
Daar ryst de gouden Morgenstond,
Na zulk een schoonen Nacht:
Waar, in dit Waereldrond,
Het grootste heil wierd aangebragt. Geen wolkjen dekt de Zonnestraalen;
Geen nevel stremt het versiend oog,
Op 't flaauw verschiet van berg en daalen. De Morgenwekker stygt, met scheller Zang, omhoog.
Een suissend windje zweeft, door 't lagchend groen der boomen. De gantsche schepping juicht!
Gods Zoon is in het vleesch gekomen;
Terwyl de Zioniet zich nedrig voor Hem buigt.

Solo.
De gantsche schepping juicht!
Gy menschdom, laat een Lofzang hooren,
Terwyl gy nedrig buigt,
Voor Jesus u ten heil gebooren. -

Choor.
Halleluja! Gods Zoon is Mensch,
Dit is de tyd, de roem der tyden,
Laat Abrams kroost zich nu verblyden!
De Heidnen ook naar hunnen wensch!
Juicht! juicht! ô Serafynen!
Wy zien op aard de Heilzon schynen,
Halleluja! Halleluja! God!... God is liefde: God is groot! Zyn Zoon, zyn eeuwge troongenoot,
Is om den Mensch in 't vleesch verscheenen.
Zo wil Hy ons zyn Gunst verleenen!
Halleluja! Halleluja!

Het gebreklyke, dat in de meeste Nederduitsche Gezangen der Roomsche Kerke
alöm doorstraalt, bewoog den Dichter, van het tweede Stukje, een viertal Gezangen
op te stellen, en dezelve zyne Kerke ten gebruike aan te bieden. Zy be-
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helzen: 's Heilands Geboorte. 's Heilands Lyden. 's Heilands Opstandinge. En, Zang
aan jonge Kerkleden, by hunne eerste viering van het H. Avondmaal; zynde alle,
door een kundige hand op Muzyk gesteld, welke 'er nevens, op uitstaande bladen,
gedrukt is. In vergelyking van de gewoone Gezangen der Roomsche Kerk, met
deeze, zyn de laatste veel beter; blykende reeds aan het volgend 1ste Couplet, van
het derde Gezang.
Juich triumf! zing blyde toonen,
Op dit feest, ô Christen schaar!
Jesus, onze Middelaar,
Die op aarde, als Mensch, kwam woonen,
Met Gods grimmigheid belaân,
Is, naa voor ons heil te stryden
En den angst des doods te lyden,
Zegepraalende opgestaan!

In het derde Stukje, getyteld: Mengelwerk, enz. heeft men mingevorderden in de
Muzyk, (die zekerlyk het grootste getal uitmaaken) trachten nuttig te zyn, door hen
Muzyk voor 't Klavier of Orgel mede te deelen, op verscheiden voorhanden zynde
Gezangen. Als op 1.) Roem van JESUS, door J.E. VOET. 2.) Van Gods Woord, naar
GELLERT, door GRAVE. 3.) Vernieuwde Keuze, door A. VAN DEN BERG. 4.) Beste
Vriendschap, door P. BROUWER, B.Z. 5.) JESUS Hemelvaart, naar LAVATER, door A.
VAN DEN BERG. 6.) Psalm LXXXIV. 12, door J. VAN NUYSSENBURG. 7.) De Gelatenheid,
naar GELLERT, door GRAVE. En 8.) Het is volbragt, door A. VAN DEN BERG. Zynde
gemelde Muzyk geheel niet zwaar, en op uitslaande Plaaten gedrukt, ten einde, by
het gezang, de Verzen, met de Muzyk, te gelyk onder het oog vallen. De
Componisten deezer Stukjens zyn Organisten der Hervormde Kerk in Nederland.
In het laatste Stukje worden twaalf Liederen medegedeeld, als 2 Kersliederen, een
Paaschzang, Hemelvaartslied, Pinxterlied, Voor den Doop, Na den Doop, Proeflied,
2 Passieliederen, en 2 Zielzuchten. Het zyn, zo als ons bericht is, slegts Proeven
tot verbetering der Liederen, by de Doopsgezinden sedert den jaare 1684 in gebruik.
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De Nieuwe Constitutie van Frankryk, door Petronella Moens en
Bernardus Bosch, Leden van verscheide Genootschappen. Te
Amsterdam by W. Wynands en H. Brongers, 1792. In gr. 8vo. 55
bl.
Geheel doordrongen van het onderwerp, dat hen de Lier deedt snaaren, zien de
Dichteres en Dichter deezer Stukken, de nieuwe Constitutie van Frankryk, als een
geschenk des Hemels aan, dat in alle opzichten hunnen lof verdient. Hun voorwerp,
uit een geheel ander oogpunt dan uit het welk BURKE en andere zagen,
beschouwende, plaatsten zy hetzelve in zulk een hoogen dag, dat geene nevel (als
't ware) hetzelve kan bereiken. Mejuffrouw MOENS begint haar Gezang op volgende
wyze:
Voor u, gekroonde Vryheidszoonen!
Voor u zingt Neêrlands Maagdenrei;
Leert Serafs! leert my hemeltoonen,
Nooit huwt myn Lier aan valsch gevlei;
Nooit stemmen Vaderlandsche Zangen
Met een gevloekt Sireenenlied:
Myn Lier! zoudt ge ooit dien galm vervangen?...
Eer wordt ge aan Vryheids Speer gehangen,
En 'k roer uw snaar voor eeuwig niet!
*

ô Volksvergadring! Roem der Wereld!
Het recht der menschheid zegeviert;
De Leliekroon, door God bepaereld
Met morgendauw, die de onschuld siert,
De Leliekroon spreidt Edensgeuren;
Het stof herneemt zyn Majesteit,
Ja! Vryheid ziet de nevels scheuren,
De Paradysbloem spreid haar kleuren
Voor 't pinkend oog der sterflykheid.

En de Heer BOSCH eindigt zyn Dichtstuk met deeze regels:
Voelt, Fransche Burgers! voelt uw aanzyn en geluk!
De mensch is voor 't genot geworden:
Alleen de dwang verbreekt Gods orden,
Wat aarzelt gy, Natuur? - vertrap het yzren juk;
't Gevoel ontvlamme alom, daar 't vonk by vonk verspreidt;
Triumf! - dit is de blos der juichende eeuwigheid!
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Zy zal van achter 't puin der stuivende eeuwen glimmen:
Ja, als die glans met luister gloeit,
Ja tyd, wanneer ge uw vleuglen schroeit,
Dan eerst zal Vryheids eer ten vollen middag klimmen.
*
Europa volgt den galm, daar Frankryks feestrei juicht;
Een nieuwe jeugd doet grysheid bloeijen,
Een grootsch gevoel doet traanen vloeijen,
Daar 't kind de vrye melk der dankbre moeder zuigt,
Der dankbre moeder - ja! zy kuscht haar Echtvriends beeld
In 't wichtjen, dat haar borst met poesle handjens streelt,
Zy leert het Vaders naam al stamerende noemen;
En Vader ziet zyn bly gezin
Verrukt door deugd en Vryheidsmin,
Drukt gade en kroost aan 't hart - blyft God en Vryheid roemen.

Deeze Dichtstukken beiden aan den Koning, en aan de Leden der Nationaale
Vergadering, opgedraagen, en door den Heere D'AVERHOULT gemelde Vergadering
aangeboden zynde, is by dezelve besloten, om van deeze toewyding, in de
Jaarboeken der Nationaale Vergadering, met lof, melding te maaken; als eene
gepaste belooning voor de verrukking van eene Nederlandsche Dichteres en Dichter!

Almanach van den Vader Gerard, voor den Jaare 1792, het derde
van de Jaartelling der Vryheid. Door J.M. Collot d'Herbois. Te
Duinkerken by van Schelle en Comp., 1792. In 8vo. 84 bl.
Zommige Schryvers sedert eenigen tyd opgemerkt hebbende, dat Tydwyzers, of
Almanachen, eene behoefte by de meeste Lieden geworden zyn, hebben daar uit
gelegenheid genomen, om, door middel van zulke Almanachen, hunne Schriften
onder den gemeenen man te verspreiden; dat wezenlyk veel invloed kan hebben.
De zogenaamde Club der Jacobynen, of Societeit der Vrienden van de Constitutie
te Parys, eene aanbieding gedaan hebbende, voor den geenen die een beknopt en
bevattelyk Werkjen over de tegenwoordige Fransche Constitutie, voor de Landlieden
schreef, heeft de Schryver deezes dien Eerprys behaald, door het inzenden van
Vader Gerards Almanach: welke Vader GERARD een onde Landman uit
Neder-Bretagne is, die in 1789, voor het Departement van l'Ile en Vilaine, in de
Nationaale Vergadering zitting nam, en, naa het eindigen van dezelve, tot zyn Dorp
en Huisgezin is te rug gekeerd, en
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met alle tekenen van blydschap en dankzegginge daar is ontvangen. De Heer COLLOT
D'HERBOIS verbeeld zich hem daar te zien, omringd van zyne broederen en vrienden;
hem naar alles vraagende: en dus zegt hy in dit Werkje, het geen hy meent dat
Vader GERARD, in dit geval, zou kunnen antwoorden.
Twaalf byzondere Gesprekken maaken den Inhoud uit, welke men uit hunne
Opschriften kan kennen. Het eerste handelt over de Constitutie. 2) Over de Natie.
3) Over de Wet. 4) Over den Koning. 5) Over den Eigendom. 6) Over den Godsdienst.
7) Over de algemeene Toelagen. 8) Over de Rechtbanken. 9) Over de gewapende
Magt. 10) Over de Rechten van elken Burger, en over zyne Verplichtingen. 11) Over
de Algemeene Welvaart. En 12) Over het Huislyk geluk. - Een enkele trek, uit het
vyfde Gesprek, kan onze Leezers over den styl doen oordeelen.
‘Het was Saturdag, een werkdag, en men zou geen Gesprek houden; maar 'er
ontstond een groot geweld in eene Weide, naby den tuin van Vader GERARD gelegen.
Een groote Kaerel, rood van kwaadheid, had eenen jongen herder by de kraag vast.
Alle de Boeren waren toegeloopen, Vader GERARD aan hun hoofd, om dien twist by
te leggen: alree is hy in het midden van de Inwooneren.
Vader Gerard, tegen den grooten Kaerel. Frans, bedaar toch, wat heeft u die
jonge knaap gedaan? Behandel hem wat zachter.
De groote Kaerel. Het is nu wel al tienmaal, Vader GERARD, dat ik hem
gewaarschuwd heb, van zyne schapen niet op myn groot stuk land te laaten graazen;
en alle dagen komt hy weêr.
De jonge Herder. Een groot kwaad dat ik hem doe! het gras staat drie voeten
hoog; hy maait het niet; zacht dat ik 'er wat van heb.
Vader Gerard. En dat of hy 't wil of niet? Dat is niet billyk. Immers is hy meester
van niet te maaijen, als hy wil, zonder dat gy daarom recht hebt van te beschikken
over het geen hem toebehoort. Zoo gy verzuimde uwe schaapen te scheeren, en
dat een ander ze kwam scheeren voor zyn voordeel, en zich een recht maakte van
uwe nalatigheid, wat zoudt gy zeggen? - Dat men nam het geen u toekomt, uwen
eigendom.
De jonge Herder. Dat is klaar.
Vader Gerard. Wel nu! gy neemt den eigendom van Frans, door uwe schaapen
te laaten weiden op een stuk gronds, dat het zyne is. Myne vrienden, deeze
gelegenheid noodigt my uit, om u te spreeken over de eigendommen. Het eerste
uitwerksel der Wet is, aan deezen bescherming te verleenen; zoo de eigendommen
niet geëerbiedigd werden, zouden 'er, in de Maatschappy, niet dan geduurige en
wederzydsche diefstallen
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plaats hebben. Hy zelf, die van daag iets gestolen had, zou niet zeker zyn van het
morgen te zullen behouden, dewyl een ander het op zyne beurt zou kunnen steelen;
geen redelyk mensch zou kunnen leeven, te midden van zulk eene inrichting der
dingen; ook zou zy niet lang kunnen duuren.
Eene Gemeenschap, in welke de eigendom van eenen burger straffeloos
geschonden wordt, wordt noodwendig kwalyk bestuurd; zy wordt verandwoordelyk
voor de schade, door zulk eenen burger geleden.
Zy zelve, die niets bezitten, hebben 'er belang by, dat de eigendommen
geëerbiedigd worden; want het zyn niet enkel de stoffelyke bezittingen, als Geld,
Huisraden, Landeryen, Huizen en Beesten, die de eigendommen uitmaaken; de
nyverheid, de arbeidzaamheid, zyn ook Fondsen, welker voortbrengsels eenen
eigendom vormen, en wel misschien den kostelyksten van allen.
Hierom is het, dat de Wet, die het Kasteel, of de Landgoederen, van eenen ryken
man beschermt, ook krachtdaadig het dagloon, aan den arbeidsman verschuldigd,
onder haare hoede neemt: de voordeelen van het zweet des armen zyn, in haare
oogen, de geheiligste van alle eigendommen.
En wie zyn het toch, die de eigendommen schenden! Het zyn zulke lieden die 'er
geene hebben, die den eigendom des arbeids niet begeeren; het zyn de luiaarts,
van welken men zich mistrouwen moet, en op welken men een waakzaam oog moet
houden. De ledigheid vervoert den ryken tot alle gebreken, en den armen tot alle
misdaaden.
Hy, wie niets doet, is onwaardig, om onder de burgeren geteld te worden; en hy,
wie zich schaamt te arbeiden, is een lafhartige. Het is eene der schoonste inrichtingen
van de Constitutie, den arbeid verheerlykt te hebben, verklaard te hebben dat alle
beroepen, dat alle standen, vereerende zyn, en dat geen van allen eenige blaam
of verachting brengen kan op den geenen, die dezelven oefent.
Ik bid u ook! Waarom zou men iemand verachten, die nuttig is? De man die werkt
is vryer, is onafhanglyker, dan die hem doet werken; want de ryke behoeft de handen
van den werkman; en de werkman behoeft niets, dan de betaaling van den ryken.
De natuur heeft de handen vry wat noodzaakelyker gemaakt, dan het geld.’
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Het boek Josua. Naar het Hebreeuwsch. Met korte Aanmerkingen
voor Ongeleerden. Door Ysbrand van Hamelsveld. Te Amsterdam
by M. de Bruyn, 1792. In gr. 8vo. 88 en 76 bladz.
Daar de Heer HAMELSVEID zynen arbeid op denzelfden loflyken voet voortzet, zullen
wy, ter aanpryzinge van denzelven, niets meer zeggen; maar, by de aankondiging
van dit, en de volgende, Boeken, telkens zyne gedachten over eenige meer
merkwaardige plaatzen, of de zodanige, waar over de gevoelens der Uitleggeren
pleegen uit één te loopen, aan onze Leezers mededeelen.
Kap. II: 1,  הנוז השׁיאwordt, gelyk bekend is, gewoonlyk hoere vertaald. Andere
uitleggers echter hebben RACHAB reeds van dezen schandnaam pogen te bevryden,
door de Hebreeuwsche uitdrukking, herbergierster, of waardin, te vertalen, op
voorgang van JOSEPHUS, welke Antt. V: 1, 2. schryft νπο χωρουσιν εις τι ϰαταγωγιον
τον τειχονς πγησιον. De Heer HAMELSVELD verdedigt deze Vrouw insgelyks, doch
hy vertolkt de Hebreeuwsche spreekwys eene Heidensche Vrouw, even gelyk hy
Hebr. XI: 31, en Jac. II: 25, de Grieksche benaming, ἡ πορνη, Heidinne, hadt
overgezet. ‘Daar is, zegt hy, niets in de omstandigheden, dat ons, ten opzichte van
de zeden dezer vrouw, ongunstig kan doen denken, dan alleen de naam, die haar
in 't Hebr. gegeven wordt, en die men gemeenlyk hoere vertaalt, doch die ook eene
vreemde Vrouw, eene heidin, betekenen kan, welken naam, die hier dan, by
voorverhaal, gebruikt wordt, zy byzonder zal gedragen hebben, na dat zy onder de
Israëliten inwooning verkregen hadt, en met eenen aanzienlyken Israëliet getrouwd
is geweest. Uit verscheiden omstandigheden schynt het my toe, dat zy nog jong
geweest is, en een meisjen met een aandoenlyk hart is juist geschikt, om zich te
gedragen, zo als RACHAB hier voorkomt.’
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Kap. V: 9, vertaalt de Heer HAMELSVELD: ‘Thans heb ik ulieden van alle verwyt der
Egyptenaaren ontheven, van waar deze plaats den naam kreeg, en ook in vervolg
van tyd behieldt, van Gilgal (afwenteling, bevryding):’ en hy geeft 'er de volgende
aantekening op: ‘Men heeft veel moeite gedaan, om te onderzoeken, op welke wyze
de besnydenis den smaad van Egypte, of het verwyt der Egyptenaren, van de
Israëliten weg nam. - De eenvouwige zin komt my voor, deze te zyn. Thans nu de
Israëliten allen het teken des verbonds van God met hunnen Stamvader ABRAHAM
en zyn zaad weder ontvangen hadden, waren zy aan te merken, als nu volkomen
een vry volk, geheel ontslagen van alle de overblyfzelen van hunne voorige
dienstbaarheid.’ (Wanneer echter dit de zin is, dan blyft, naar onze gedachten, de
zwarigheid. Uit vs. 5. blykt duidelyk, dat de besnydenis by de Israëliten, gedurende
hun verblyf in Egypten, niet in onbruik geraakt was, want al het volk, dat uit Egypten
uittoog, was besneden. Zy konden derhalven toen, om het gemis der besnydenis,
geene voorwerpen van het verwyt der Egyptenaren wezen. En om aan die geenen,
die in de woestyne geboren werden, en onbesneden bleven, hier over verwytingen
te doen, hadden de Egyptenaars toch geene gelegenheid.)
Kap. IX: 4. heeft de Heer HAMELSVELD eene zeer gegronde gissing. Het woordjen
ﬦנ, insgelyks, heeft aldaar geen zin, dewyl men geen berigt vindt van meer
Kanaanitische volken, die arglistig gehandeld hadden. Hy verplaatst het dus in vs.
3, achter שםשׁ: ‘De inwooners van Gibeon, insgelyks gehoord hebbende, enz.’
De bekende plaats, Kap. X: 12, en verv. vat de Heer VAN HAMELSVELD op als eene
Enthusiastische uitspraak van JOSUA, dienende, om het volk een hart onder den
riem te steeken, en hetzelve te verzekeren, dat de zon niet zou ondergaan, noch
de maan opkomen, en dus de dag niet ten avond daalen, vóór dat de Israëliten de
volmaaktste overwinning behaald hadden. Hy plaatst het gezegde van JOSUA in den
vroegen morgen, toen de Veldheer het leger der vyanden genaderd was, en het
zelve nu zoo stondt aan te grypen; toen kon zon en maan voor hem beide zichtbaar
zyn. - ‘Dit was (gaat hy
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voort) de eerste veldslag, welken de Israëliten zouden leveren, en waar van zoo
veel moest afhangen. - Maar, om zyn volk te bemoedigen, spreekt JOSUA, ten hunnen
aanhooren, zon en maan aan, en gebiedt die, om stil te staan en te vertoeven - om
getuigen te zyn van de heerlyke overwinning, die hy verzekerd was, dien dag te
zullen behaalen. - In den morgenstond, kwam dit zeggen, in dien zin, te pas - maar
ook in den morgenstond, daar men den gantschen dag voorhanden hadt, kan JOSUA'S
meening niet anders ondersteld worden geweest te zyn, dan die wy hebben
opgegeven, te weten, de verzekering te geven, dat die dag niet eindigen zou, zonder
eene volkomene overwinning behaald te hebben.’ - Deze opvatting is zekerlyk zeer
natuurlyk en eenvouwig, en wy zyn het met den Schryver volkomen eens, dat men
hier verkeerdelyk een wonderwerk ondersteld heeft, dat altyd aan de onoplosbaarste
tegenwerpingen onderworpen zou blyven. Het komt ons echter niet onwaarschynlyk
voor, dat die beroemde dag werkelyk eene buitengewoone lengte hadt, schoon
zonder wonderwerk, en alleen door de menigvuldige Bliksemstraalen, die de
duisternisse des avonds verlichtten. Men schynt tot deze gedachte geregtigd te
worden door vs. 5, vergeleken met Heb. III: 11.
Op Kap. XIX: 15. Daarenboven Kattath, Nahalal, Simron, Idala, en Bethlehem,
tekent der Heer VAN HAMELSVELD het volgende aan: ‘Elk ziet, dat dit niet samenhangt,
ook worden 'er maar 5 Steden genoemd, en echter in de optelling 12 geteld. Hier
moet dan iet ontbreken. Ik verbeelde my de zaak dus. Het is zichtbaar, dat alle de
opgaven der verdeelingen des lands, onder de Stammen, die in dit Boek voorkomen,
als zoo veele oorspronglyke stukken, en echte bescheiden, zyn te houden, die de
Schryver overneemt; van daar zoo veele herhaalingen, en zoo veele
naauwkeurigheden in sommigen, die tot in kleinigheden uitloopen. - Nu schynt dit
stuk, betreffende Zebulon's Stam, niet volledig te zyn, maar de Schryver geeft het,
zoo als hy het voor zich hadt. - Welke de reden nu zy, dat dit Document niet vollediger
was opgesteld, wete ik niet. - Misschien echter dezelfde reden, die ons, by het
optellen van verscheiden Steden, zoude doen schryven: enz. Samen zoo veel, enz.’
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Wy besluiten dit uittrekzel met de gedachten van den Heer HAMELSVELD, mede te
deelen over Kap. XXIV: 26. De gewoone vertaling heeft daar: ‘Ende hy nam eenen
grooten Steen, ende hy rechtede dien daer (te Sichem) op, onder de eyke, die by
het Heiligdom des HEEREN was.’ Volgens deze vertaling verstondt men, door het
Heiligdom, den Tabernakel, en men vondt dus hier eene merkelyke zwaarigheid,
uit hoofde van de wet, Deut XVI: 21, die het planten van eenig geboomte by den
Altaar van JEHOVAH verboodt. De Heer HAMELSVELD neemt deze zwaarigheid weg,
door te vertaalen: onder den Terpentynboom, welke op de aan God geheiligde
plaats stondt. ‘De zwaarigheid verdwynt (zegt hy in de aanmerkingen) wanneer men
vertaalt, heilige plaatze, en zich herinnert, hoe ABRAHAM en JAKOB hier by Sichem
eenen plegtigen Godsdienst verricht hadden, zedert welken tyd die plaats, als eene
heilige plaats, is aangemerkt. - En van dezen Terpentynboom wordt reeds by die
gelegenheid gewaagd, want deze boomen worden zeer oud, en kunnen, zegt men,
tot 1000 Jaaren, bereiken. - Nu komt de wet, Deut. XVI, hier niet in aanmerking.’

Leerredenen over den Heidelbergschen Katechismus, door Johan
Carel Palier, in leeven Hoogleeraar in de Godgeleerdheid, Predikant
in de Hervormde Gemeente te 's Hertogenbosch, Lid van de
Hollandsche Maatschappy der Wetenschappen, en der
Nederlandsche Letterkunde te Haarlem en te Leiden, enz. enz. enz.
uitgegeeven door J.F. Martinet. Te 's Hertogenbosch en Amsterdam
by H. Palier en Zoon, en J. Allart, 1792. Twee Deelen, te zamen
1134 bladz. in gr. 8vo.
De Hoogleeraar PALIER bezat, volgens het getuigenis van den Heer MARTINET, eene
uitgebreide geleerdheid in alle takken van wetenschappen, en een zeer edel karakter;
hy was een yvervol, voorbeeldig, godvrugtig Christen-Leeraar, en, ondanks alle
zyne verhevene bekwaamheden, blonk zyne nedrigheid in alles door. Hy was,
dierhalven, by zyne Gemeente bemind, die zyne Predikaatsien hoog achtte, om
derzelver kortheid, klaarheid en eenvoudigheid; en eenige aanzienlyke Leden uit
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haar midden verzochten dus den Heer MARTINET, om de uitgaaf dezer Leerredenen
te willen op zich nemen, een verzoek, dat ligt werdt toegestaan, daar de Heer PALIER,
tot aan zyn dood toe, zyn Vriend, en hy zelf, vóór zyne bediening, een Lid van de
Gemeente van 's Hertogenbosch geweest was.
Wy wenschen dus die Gemeente geluk met de vervulling van haren wensch, en
al het nut, dat zy van dit werk verwachten! Zekerlyk verdienen deze Leerredenen
den lof van kortheid en eenvouwigheid; en de Redenaar heeft wel onder het oog
gehouden, een Artikel uit het Synode van Dordrecht, waarvan de Uitgever in zyn
Voorberigt melding maakt; aldus luidende: ‘Der Predikanten ampt en discretie in de
Kerk zal wezen, de Katechismi-Predikaatsien dermaate openlyk aan te stellen, dat
ze behoorlyk kort zyn, en naar het begrip, niet alleen der volwassenen, maar der
jeugd, zo veel mooglyk is, gepast.’

De Redelyke Godsdienst, het best Euangelisch offer, aangeprezen
in eene Redevoering over Romeinen XII: 1. te Amsteldam, 's avonds
in de Oude Kerk, op den tienden Juny 1792, uitgesprooken door
Johannes Claessen, Kerkleeraar te Leerdam. Te Amsteldam by M.
de Bruyn, 1792. Behalven de Toewyding aan de Gemeente van
Amsteldam, 57 bladz. in gr. 8vo.
Het onderwerp en den tekst van deze Redevoering ziet men reeds uit den titul. Zy
behoort tot die Redevoeringen, welke naar eene predikwyze ingerigt zyn, die veel
verklaart, wat geene verklaaring nodig hadt, die zich meer met woorden dan met
zaaken bezig houdt; en die gewoonlyk zeer veel aanvoert, wat tot het behandelde
onderwerp ter waereld geene betrekking heeft. Doch onder dat zoort van
Redevoeringen is zy geene van de slechtsten.
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Het begraaven der Dooden buiten de Kerk en Stads Poorten
aangepreezen, in eene Leerreden, naar aanleiding van Ps. XXXIV:
21 a, door W.A. Ockerse, Predikant te Wyk by Duurstede, en Lid
van het Thielsch Genootschap: ter Navolging. Te Utrecht by G.T.
van Paddenburg en Zoon, 1792. Gedrukt ten behoeve van het
Fonds. Behalven het Voorberigt, 78 bl. in gr. 8vo.
Den openbaaren Kansel, zo vaak misbruikt om Vooroordeel, Bygeloof, Dwaaling,
en de daar uit bykans onvermydelyk voortspruitende Gebreken, in te boezemen, te
gebruiken, om Vooroordeel, Dwaaling, Bygeloof, met derzelver rampzalige Gevolgen,
te bestryden, moge, in 't oog van zommigen, die Volksverligting, met een ongunstig
oog aanzien, zo niet openbaar gewraakt, ten minsten met morrend misnoegen,
vernomen worden. Waarheids-vrienden verheugen zich over zulk een bestaan,
bovenal, wanneer het geschiedt op eene wyze, recht geschikt om eene gewenschte
uitwerking te baaren. Tot zodanig eene vreugde vinden wy stoffe, by het ontvangen
en doorleezen der bovengemelde Leerreden. Van welke wy thans verslag gaan
geeven.
De Regeering van Wyk by Duurstede was, onder de heiizaame verbeteringen,
welke zy, zints eenigen tyd, of daar stelde, of met ernst voornam, ook bedugt geweest
op het uitdenken van een gevoeglyk plan, om de Begraaving der Lyken voortaan
te doen geschieden buiten de Stad, op eene daar toe aan te leggen geschikte plaats.
Eene Commissie, uit het midden van Hun Ed. Achtb. gekoozen, werd belast met
de zorg om over dit stuk rypelyk te denken, en daar naa de Magistraat te dienen
van berigt. - Geduurende de Raadpleeging deezer Commissie, en naa dat derzelver
werkzaamheid bekend was geworden, hadt men weldra gelegenheid om de
verschillende denkbeelden der Ingezetenen op dit stuk te verneemen, en te
bemerken, dat de grootste zwaarigheid gelegen zou zyn in het vereenigen van de
gemoederen der Burgery en Gemeente, ter omhelzinge van een zo heilzaam Plan,
waaromtrent veelen, min kundig, uit bygeloovige zwakheid, of ook wel door anderen
vooringenomen, ten aanzien van zichzelven en de hunnen, zich zeer huiverig
betoonden. Een beletzel te grooter, om
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dat het aantal van Roomschgezinden, in de Stad Wyk by Duurstede en de Vryheid
van dezelve, dat der Hervormden zeer verre overtreft; hoewel men, zo als de Eerw.
OCKERSE schryft, tot lof van de eerste zeggen moet, dat hunne tegenspraak niet
algemeen, en min luidrugtig, dan van de laatstgenoemden, was.
Eer nog deeze Commissie verslag deedt van haare verrigtingen, namen, in 't
voorst van Louwmaand deezes Jaars, Burgemeesters en Regeerders het besluit,
om den jongsten Predikant der Stad, Do. OCKERSE, te verzoeken tot het doen eener
opzettelyke Leerreden; strekkende ten betooge, - Van den Bygeloovigen oorsprong
van het begraaven der Dooden in de Kerken. - Het onvoeglyke van dit aanhoudend
Misbruik. - Het schadelyke voor de Gezondheid der Menschen, door zodanige
Begraavingen veroorzaakt, - en, eindelyk, de noodzaaklykheid om in dit opzigt aan
eene spoedige verbetering te arbeiden.
In den Eerw. OCKERSE, een Man den Vaderlande bekend door zyne twee
uitgegeevene en meesterlyk geschreevene Stukjes; getyteld: Ontwerp tot eene
Algemeene Characterkunde, hadden zy den rechten Leeraar gekoozen tot het
volvoeren eener taak, die op verre na voor alle Leeraaren niet even geschikt is. Hy
liet zich beweegen, om, gelyk hy zich uitdrukt, daar het de zaak van de Menschheid
en van den Godsdienst betrof, eene pooging te doen, wat hy, onder den Godlyken
Zegen, vermogen zoude, om, ter voldoeninge aan de begeerte van zyne geëerbiede
Burgervaderen, ten algemeenen nutte en ter kwyting van zyn eigen Gewisse, de
zwakke gemoederen in deezen om te zetten, de voorstanders van het Plan in hun
bedaarden yver te bevestigen, en, langs dien weg, eene zo heilzaame zaak, met
meer algemeene goedkeuring en eensgezindheid, te helpen tot stand brengen.
Eene pooging, die hy des te meer van zynen pligt rekende; dewyl tot hier toe nergens,
(*)
althans in geene der Steden van ons Vaderland , zo veel hy

(*)

In geen der Steden, zegt de Eerw. OCKERSE, met onderscheiding: want het was bekend, dat
de Begraafplaats te Zuilen, op openbaar gezag, was aangelegd. Zie Bylaage C. Men voege
'er by het onlangs deswegen medegedeelde in de Algem. Kunst- en Letterbode. VIII. D. bl.
154.
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wist, eene algemeene en door de Regeering zelve bewerkte en ingevoerde
hervorming in dit stuk, was daar gesteld; waarvan het eerste voorbeeld, gegeeven
door eene kleine, maar van ouds in Batavien beroemde, Stad, bykans op 't
middenpunt der Republiek gelegen, de aandagt der geheele Natie zou kunnen
opwekken, 't geen, althans op het einde der XVIIIde Eeuwe, vry waarschynlyker
wordt, dan het was voor vyftig of honderd jaaren.
Den 25 van Louwmaand volvoerde hy dit Werk, voor eene meer dan gewoonlyk
talryke Gemeente, die zyne Leerreden over de woorden, Hy (de HEERE) bewaart
alle zyne beenderen, met vry algemeen genoegen aanhoorden, en waar onder ook
verscheide Roomschgezinden van den besten burgerlyken stempel zich bevonden.
De Regeering betuigde haare voldoening over de welingerigte, keurig uitgevoerde,
en alzins bescheide Leerreden, met betuiging, dat het haar hoogst aangenaam zou
zyn, wanneer hy zou kunnen besluiten, die belangryke Leerreden door den Druk
gemeen te maaken; en, als een blyk des Magistraats goedkeuring, van Stadswege,
en Honorarium te accepteeren.
De Regeering van Wyk by Duurstede heeft, in dit besluit, de Leerreden, zo wel
gekenschetst, dat wy aan de boven onderstreepte aanpryzingen ons Zegel hangen.
De Eerw. OCKERSE liet zich tot de Uitgave overhaalen; te min kon hy zich aan dit
verzoek onttrekken, dewyl hy oordeelde, dat de Regeering eenigzins regt hadt op
een stuk, 't welk deszelfs oorsprong geheel aan hun Ed. Achtb. verschuldigd was;
en waarvan de gemeenmaaking, behalven het voordeel, dat hy daar door aan het
voorgenomen, en zeker min of meer kostbaar, Etablissement kon toebrengen, zou
kunnen dienen, om ook anderen onder onze Landgenooten van Vooroordeel en
Bygeloof in dit stuk te geneezen, en dezelfde snaar ook elders in beweeging te
brengen. - Mogt die snaar geroerd, met daadlyken ernst geroerd, gehoord, en
ingevolge daar van gehandeld worden! - Met veel genoegen zien wy, dat, zedert
het te persse zenden van de Leerreden, 'er zich gegronde hoope opdoet voor den
goeden uitslag van het te Wyk by Duurstede begonnen werk, en dat 'er reeds eene
plaats daar toe, naby het aloud Kasteel Duurstede, door de Magistraat is bestemd
geworden. Utrechtsche Courant van 24 Feb. 1792. Zo dat de Loftuiting van
Tydgenoot en Naakomeling, die de Eerw. OCKERSE aandringt by allen die genoeg
betaamelyke eerzugt,
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mensch- en zelfliefde bezitten, zal kunnen gehoord worden. - ‘De Eer van eene zo
schoone verbetering, schoon hier en daar in flaauwer zin reeds ondernomen, was
voor Wyk by Duurstede bewaard! Regeering en Burgery dier Stad heeft iets
weezenlyks bygedraagen, ter vorming van den smaak der Natie, tot Neêrlands
algemeene welvaard.’
Wy hebben geoordeeld dus de aanleiding tot het vervaardigen, houden en
uitgeeven, deezer Leerreden, om de zonderlingheid, wat breeder te moeten
vermelden. Wat de Leerreden zelve betreft, wy hebben reeds het oordeel der
Regeering, te Wyk by Duurstede, onderschreeven; en moeten 'er nog byvoegen,
tot staaving van dit ons medestemmen, dat de Eerw. OCKERSE, schoon hy, in het
bestek eener Leerreden, niet alles gezegd heeft, wat over dit zo menigmaal
behandeld stuk te zeggen valt, noch ook geene nieuwe kundigheden aan den dag
legt, met veel oordeels gebruik gemaakt heeft van de beste Schriften, daar over in
't licht gegeeven, welke hy, in zyn Voorberigt, opnoemt.
Naa eene gepaste Voorafspraak, en allerbeknoptste toelichting van zyn Text,
behandelt hy de drie volgende Onderwerpen. I. Dat de gewoonte der Christenen,
om hunne Dooden in de Kerken te begraaven, haaren oorsprong voornaamlyk aan
eene bygeloovige zwakheid verschuldigd zy. - II. Dat het aanhoudend gebruik daar
van zeer onnoodig - wanvoeglyk - en hoogst nadeelig zy. - III. En eindelyk dat alles
ons verpligte, om elk in zynen kring, zo edelmoedig als eensgezind, aan eene
spoedige verbetering in dit stuk te arbeiden. Wy wyzen onze Leezers tot de
Leerreden zelve, om te zien met hoe veel oordeels en beknoptheids de Leeraar
deeze ryke Stoffe verwerkt, en de algemeenste Tegenwerpingen ontzenuwt. Hy
heeft dezelve met eenige meer en min uitvoerige Aantekeningen verrykt, en 'er
Bylaagen aan toegevoegd, waar van wy de Tytels moeten aanstippen. Iets
aangaande de Begraafplaats der CAPELLENS. - Narigt, wegens de Begraafplaats by
Scheveningen. - Berigten aangaande de Begraafplaats te Zuilen. - Berigt, nopens
de Begraafplaats te Thiel. - Programma van het Thielsche Genootschap, ter
Naarvolging - Bescheiden, wegens den Buitenhof, om Begraafplaatzen aan de
Diemerbrug. - Berigten en Bescheiden, hem uit de beste kanaalen toegezonden,
en die ten blyke strekken van 't
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geen 'er gedaan is, en nog daadlyk gedaan wordt, aan de hoogstwenschlyke zaak,
waar voor deeze Leerreden pleit, en in welk hy by het einde zich dus liet hooren.
‘Nu dan M.V. verblydt uwe Overheid, uwe Leeraaren, de kundigsten en besten
onder u, verblydt uwe weldenkende Landgenooten, ja het gantsch Wysgeerig
Menschdom, door eene verstandige en edelmoedige keus in deezen! Leggen wy
zamen onverwyld de hand aan de zo hoognodige verbetering, en overwinnen wy,
wan-gewoonte, vooroordeel, kinderagtig bygeloof, en domme dweepzugt, ten heil
van Godsdienst en Maatschappye. - Zo ik eenigen invloed op u hebbe, ziet daar!
myn overschot worde, indien het Gode behaagen mogt my uit uw midden weg te
neemen, het eerste daar geplaatst, waar het u niet schaden kan! Ik wil my verbinden,
om, in dat geval, uw voorbeeld te zyn!’

Brieven, over de Nieuwe Wachters der Protestantsche Kerke, van
S.L. de Marees. Eerste Stukje. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te
Utrecht by W. van Yzerworst, 1792. 109 bl. in gr. 8vo.
Eenige gemeenschap hebben de Brieven, welker Eerste Stukje wy thans in handen
krygen, met de Berichten, betreffende de Nieuwe Hervormers in Duitschland,
waarvan, in den voorleden Jaare, twee Stukjes uitkwamen. Wanneer wy dezelve
op den toetssteen des oordeels brengen, zullen zy blyken van eene soortgelyke
gestalte te weezen; weshalven wy 'er bykans het zelfde van moeten zeggen, of
liever onze Leezers, om herhaalinge te vermyden, ter onder aangeweezene plaatze
(*)
verzenden . De zonderlingheid van den Tytel, of wie de Nieuwe Wachters zyn der
Protestantsche Kerke, verdient een kort woord. 't Zyn naamlyk de Heeren BIESTER
en NICOLAI, Schryvers van het Berlynsche Maandschrift en van de Algemeene
Duitsche Bibliotheek, die zich in eenige Stukjes, eenige jaaren geleden, tegen een
gevreesden inbreuk van het Pausdom op het Protestantendom verzet,

(*)

Algem. Vaderl. Letteroef. voor 't Jaar 1791. 1 Stuk, bl. 556.
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en des sterke waarschuwingen gegeeven hebben. Een gedrag, in deeze Brieven
sterk doorgestreeken, als onbestaanbaar met hun voorig schryven, zo zeer voor de
Vryheid van denken ademende. De byna zeventig jaarige Grysaart, DE MAREES, een
volyverig voorstander van de Luthers Euangelische Kerk, met alle derzelver Kerklyke
Bepaalingen, de vraag overwoogen hebbende: Is het by gevaar van het
NATURALISMUS, of van het PAUSDOM, meer noodig brand te roepen? geeft het aan 't
cordeel van zynen Vriend over ‘of het gevaar van ongeloof en afval van het
Christendom, 't welk de Protestantsche Kerk reeds byna overstroomd heeft, niet
meer te dugten, of de waarschuwing tegen hetzelve niet veel noodiger zy, als de
waarschuwing voor de inbreekende magt van het Pausdom?’ En voegt 'er nevens,
waaruit men zyn schrystrant, die verre van zagt is, mag beoordeelen. - ‘ô Mogt toch
de stem van eenen byna zeventig jaarigen Grysaart allen opwekken, die de
Protestantsche Kerk nog beminnen, en jeugd, en kragten en tyd, hebben, om zich
tegen derzelver inwendige verachters, vyanden, en lasteraars, met wapenen, die
het woord van God verschaft, te verzetten, hunne onwaarheden, verdraaijingen,
tegenstrydigheden, onvaste gronden, die altyd reeds vooruit veronderstellen, dat
zy eerst bewyzen moeten, regt te ontdekken, en dus, volgens de uitspraak van
eenen Apostel, hunne dwaasheid aan elk openbaar te maaken.’
Wy weeten niet, of de Heer Vertaaler, in zyn kort Voorberigt, met het gewigtig
Vraagstuk, ‘Zyn 'er in Nederland Recensenten, gelyk de Uitgeever of de
Medearbeiders aan de Theologische Recensien der Algemeene Duitsche
Bibliotheek? enz. enz.’ ook ons Maandschrift bedoele. Wy kennen ons vry van
opzettelyke verlaaging, of voorbedagtlyke verheffing, der Godgeleerde Schryveren
van de eene of de andere Party. Wy maaken, in een vry Land, een gemaatigd en
geoorlofd gebruik van ons Oordeel, zonder partyzugt, en deelen het onzen
Landgenooten mede. Wy durven verzekeren onze Recenseerkunde niet uit
Duitschland gehaald te hebben. Is dezelve van een vreemde afkomst, dan sproot
ze reeds in den Jaare MDCCLXI uit eene Engelsche Moeder. Zy draagt blyken van
af te stammen van The Monthly Review: het door alle verstandigen voor 't
oordeelkundigst Geschrift van dien aart gehouden. En 't is 'er zo verre af, dat wy
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ons zulks schaamen, dat wy veeleer leedweezen gevoelen over ons onvermogen
om alleszins dier Moeder waardig te blyven: eene andere Lugtstreek brengt, dikwyls,
verandering te wege.

Verhandelingen over de Ondeugden, die zich aan de Gezondheid
der menschen zelve wreeken. Door D. Langhans. Naar het
Hoogduitsch. Te Utrecht by H. van Emenes, 1792. Behalven het
Voorwerk, 202 bladz. in gr. 8vo.
Daar is onder alle de aanbiddelyke eigenschappen der Godheid geene, van welke
een aandachtig beschouwer ieder oogenblik meer bewyzen ziet, dan zyne oneindige
goedheid. Deze is de dryfveer van alle zyne daden, deze is de eenige bron van al
ons geluk, van iedere ademhaling, en van ieder aasje genoegen, dat wy op deze
aarde smaken. Maar deze is het ook, die de wetten verordend heeft, welken in ons
hart ingeschreeven, en, toen het menschdom de rampzalige kunst geleerd hadt,
van de stem van dat hart te smooren, in de Openbaring van zynen Zoon herhaald,
bekrachtigd, en verklaard zyn. Die wetten, welken de verblinde, en van zyn waar
belang onkundige, mensch zo dikwyls als zwaare lasten beschouwt, en als harde
tuchtmeesters, die hem zyne gewaande genoegens ontzeggen, die wetten zelve
zyn, wy zeggen niet, de kortste en beste, maar, de éénige, weg tot zyn waar en
bestendig geluk.
Dan eerst, wanneer deze wetten regt betracht worden, genieten ziel en lichaam
beiden al dat geluk, waar voor zy vatbaar zyn. De eerste wordt volmaakter, en voor
verhevener genoegens meer vatbaar naar maate zy haar verstand meer beschaaft,
en zy geniet eene onuitspreeklyke kalmte, en de grootste zaligheden, wanneer zy
haare neigingen wel bestiert, en, in navolging van haaren liefderyken Schepper,
niets dan goedheid, vrede, en zachtmoedigheid ademt. En dan maakt zy tevens het
lighaam tot eene voor haare volmaking meest geschikte woonstede; dan blyven
alle deszelfs bewegingen geregeld, en het dierlyk gestel behoudt eene volkomene
bloei en onafgebrokene gezondheid. - Nooit kan een mensch ééne éénige wet der
Godheid verwaarloozen, zonder even
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daar door zyn eigen wáár geluk met voeten te treden, en aan ziel en ligchaam beide
de grootste grieve toe te brengen. Iedere ondeugd heeft altyd een zeker bepaald
ongeluk ten gevolge; en dit gevolg is zo natuurlyk, zo standvastig, zo onafscheidelyk
van het misdryf, dat, het zy met eerbied gezegd, de algoede God zelf het niet keeren
kan. Een mensch, die niet naar het rigtsnoer van Gods Wet, maar naar de inspraak
van zyne bedorvene neigingen, leeft; mist alle die kennis, die wysheid, welke hem
beschaven moest, welke hem het leven genoeglyk kon maken; en hy vernedert zich
dermaten beneden de voortreflykheid zyner natuur, dat hy aan het redenloos vee
in woeste onkunde niets behoeft toe te geven: hy is belemmerd door een aantal
drieste vooroordeelen, die hem het leven lastig maken: hy smaakt niets van die
hemelsche blydschap, die de deugd aan haare beoefenaars schenkt; alle zyne
vermaken zyn louter denkbeeldig, hy verlangt altyd, en geniet nooit; en, alles, wat
hy voor genot houdt, wordt vroeg of laat de bron van tallooze rampen voor hem: de
ongeregeldheid zyner hartstochten verbreekt zyne gezondheid, hy verliest goed en
eere, wordt afzigtig in de oogen van alle wezens, op welker goedkeuring hy prys
hadt behooren te stellen, brengt zyn dagen naauwlyks ter helfte, en sterft, zonder
waarlyk geleefd te hebben, zonder voor een beter leven ryp te zyn.
Wanneer alle menschen de waarheden regt doorzagen, en derzelver kracht altyd
levendig gevoelden, dan moesten zy noodzaaklyk de wetten van God met eene
nimmer wankelende getrouwheid betrachten; dan zouden zy levendig voelen, dat
iedere verwaarloozing van dezelven, iedere ondeugd, eene onuitspreeklyk groote
dwaasheid is; en dan zouden zy de altyd krachtige taal van den Bybel regt verstaan,
die ondeugende menschen zo dikwyls dwaas, onwys, uitzinnig noemt.
'Er is dus, naar onze gedachten, geen nuttiger arbeid, dan deze waarheden in
byzonderheden te ontwikkelen, te verklaren, te betogen, en op de harten der
menschen aan te dringen: en niet alleen aan hem, wien ieder één, ook in de meest
bedorven tyden, voor een booswigt houdt, maar ook aan den beschaafden man en
vrouw van de waereld, wier gebreken, door de verdraeide denkbeelden van dezen
tyd, zo dikwyls voor deugden aangeprezen worden, getrouw
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aan te kondigen, en bondig te betoogen, welke rampzalige gevolgen onmiddelyk
uit hun gedrag voortvloeien moeten.
Wy meenen dierhalven, dat de Heer LANGHANS, in leven een beroemd Geneesheer
te Bern, aan het menschdom een zeer gewigtigen dienst gedaan heeft, met de
uitgave dezer zeer goed geschreven Verhandelingen over de ondeugden, die zich
aan de gezondheid der menschen zelven wreeken; en wy wenschen, dat ook onze
Natie van dezelven, het zy in de Vertaling, of liever, voor zo verre zy het Hoogduitsch
verstaat, in het oorspronglyke, een naarstig gebruik zal maken, ter beteringe harer
zeden. Zy zyn zes in getal, en gaan I. Over de dronkenschap; II. over de
ongeoorloofde liefde en zelfbevlekking; III. over het al te wellustig en onnatuurlyk
eeten en drinken; IV. over de ledigheid; V. over de verkwisting; en VI. over de
gierigheid, eergierigheid, en hebzucht. Zommige van deze onderwerpen zyn reeds
meer dan eens, met hetzelfde oogmerk, opzettelyk behandeld, en over andere vindt
men hier en daar verscheidene aanmerkingen verspreid; maar echter zullen ook
zy, die dat alles gelezen hebben, ook dit werk met genoegen doorlezen, om de
menigte schoone aanmerkingen en belangryke waarneemingen, en om de
overtuigende schryfwyze. Het boek geeft meer dan de titul belooft, daar het ook
andere gevolgen der genoemde ondeugden optelt, die niet bepaald voor de
gezondheid, maar voor andere takken van het menschlyk geluk nadeelig zyn; en
daar het tevens, tot troost van bedorvene menschen, die middelen en wegen opgeeft,
door welke zy zich van hunne aangewende ondeugden kunnen ontslaan, de aan
hun lighaam werkelyk aangebragte ongemakken genezen, of dezelven, wanneer
zy onheelbaar geworden zyn, draaglyk maken.
Wy pryzen het byzonder aan Predikanten aan, en wy zyn verzekerd, dat zy, door
een verstandig gebruik van hetzelve te maken, en door de aanmerkingen van onzen
Schryver en andere dergelyke, in een populairen styl, aan hunne Gemeenten voor
te dragen, oneindig meer nut zouden stichten, dan door gedurig met systematische
geleerdheid, of brokken uit de ketterhistorie, den geeuwenden Toehoorder in een
diepen slaap te preeken. Zy behoeven niet bevreesd te zyn, dat zy hunne
bestemming uit het oog verliezen, wanneer zy de natuurlyke gevolgen der On-
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deugd nadruklyk aan hunne Gemeenten schilderen, daar de Bybel zelve hier zo
(*)
dikwyls voorgaat .

Beschryving van alle de Heelkundige Operatien, naar de beste en
nieuwste Wyzen, door J. le Blanc, Heelmeester te Orleans, enz. In
het Hoogduitsch uitgegeeven, en met Aanmerkingen verrykt, door
Dr. C.F. Ludwig, Hoogl. der Geneeskunde, te Leipzich. En nu in 't
Nederduitsch vertaald, en met veele Aanmerkingen vermeerderd,
door W. Leurs, Heelm. in 's Hage, enz. enz. IIde Deel. Te Utrecht
by G. van den Brink Jansz., 1790. In gr. 8vo. 296 bl.
Het twee-en-twintigste Hoofdstuk, waar mede dit Deel begint, bevat de Operatie
der Polypen, en behelst tevens eenige Proeven over dezelve, als ook omtrent de
omkeering, uitzakking en overbuiging der Baarmoeder, en om deeze ongemakken
wel te leeren onderscheiden; waar by gevoegd zyn eenige nieuwe Aanmerkingen
over de verplaatzingen der Baarmoeder, en de middelen om dezelve te geneezen
door den Heer LEVRET. Nieuwe manier om de Afbindingen op diepe plaatzen te
doen, waar toe de vereischt wordende Werktuigen op de vierde Plaat zeer goed
afgebeeld, en, in het Werk zelve, het gebruik daar van, met de noodige
beschouwende en oefenende Waarneemingen, beschreeven word. Het 23ste
Hoofdst. handelt over de Operatie van de Staar, volgens DURAND, JANIN en
GRANDJEAN. Het 24ste, van de plaatzen, waar men Fontenellen kan zetten - van het
gebruik der Bloedzuigers en der Kopglazen. Het 25ste en laatste Hoofddeel bevat
Operatien der Breuken, nieuwe manier om de Breuken te opereeren, en eenige
Aanmerkingen op het gebruik deezer methode by de inklemming van de Navel- en
Buikbreuk.
Dit Werk kan den Beoefenaaren der Heelkunde niet anders dan aangenaam zyn,
daar het veele weetenswaardige zaaken vervat, die hun, by het verrichten dier
Kunstbewerkingen, waar over in dit Deel gesproken word, van veel gewigt kunnen
zyn. De Vertaaling is zeer goed, en de twee Verhandelingen van de Heeren G. TEN

(*)

Zie b.v. Spreuk. V: 3, en verv. VII: 22-27; XIV: 30, en honderd andere plaatzen meer.
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en F.A. SCHENK, zynde de eerste een Vertoog over de wyze, op welke de
Cataracta, na meer dan dertig jaaren ondervinding, thans door den eerstgemelden
Heer word uitgeoefend; en de tweede, door laatstgemelden Heer, bevattende eene
Waarneeming, door welke de mogelykheid eener waare omkeering en uitzakking
der Baarmoeder bevestigd word, ieder op derzelver behoorlyke plaats in het Werk
ingelascht, zetten daar aan geen geringe waarde by.
HAAF

Vindiciae Gallicae, of Verdeediging van de Fransche Omwenteling
en derzelver Bewonderaaren, tegen de Aanvallen van de Heeren
Burke en De Calonne, door J. Mackintosh, Schildknaap. Naar den
derden vermeerderden Druk, uit het Engelsch vertaald. Te
Dordrecht by H. de Haas. Behalven de Voorreden, 305 bl. in gr.
8vo.
Een vreemd verschynzel, in de daad, in onze Taale, eene tweede Wederlegging te
zien van een Geschrift, 't welk daarin niet bestaat, schoon de Vertaaling van 't zelve
aangekondigd zy. Naauwlyks heeft men zich kunnen verzadigen van het leezen der
vuurig geschreevene Rechten van den Mensch, of den Aanval van den Heer BURKE
(*)
op de Fransche Omwenteling, beantwoord door THOMAS PAYNE , of men krygt de
Vindiciae Gallicae, thans voor ons liggende, in handen; en wy twyfelen geen
oogenblik, of deeze Verdeediging zal met dezelfde greetigheid gezogt en geleezen
worden. Althans hadt dezelve in Engeland, binnen 't verloop van vyf maanden, een
derden Druk noodig. De Nederduitsche Vertaaler zegt 'er niet te veel van, als hy
zyn vertaald Werk, met dat van PAYNE vergelykende, zegt, ‘dat men 'er meer orde,
schikking, bondiger bewyzen en redeneeringen, oorspronglyker aanmerkingen,
belangryker bespiegelingen, en meer netheid van styl in zal ontdekken.’ 't Was

(*)

Zie onze Algem. Vaderl. Letteroefen. voor 't Jaar 1791. 1 Stuk, bl. 572. PAYNE schat het vertier
des eersten Deels van dit Werkje in Engeland, Schotland en Ierland, op niet minder dan
tusschen de veertig en vyftig duizend stuks. Monthly Review, For March, 1792, p. 319. Waar
wy een tweede Deeltje aangekondigd vinden.
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den Vertaaler, gelyk hy schryft, naa de vryheid der Engelsche Drukpersse geroemd
te hebben, die elk Engelschman als het Bolwerk zyner Vryheid aanziet, ‘met te doen
om grondbeginzelen van Partyschap te verspreiden; onze eenigste beweegreden
is: audi & alteram partem; de bepleiting van zulk een allergewigtigst Geding, door
zulke bekwaame Advocaaten voor de Regtbank van 't verlicht Europa, kan niet
anders dan allerleerzaamst zyn, en uit de strydigheid van hunne verschillende
gevoelens moet meer lichts ontstaan dan uit de onwedersprooken theoretische
Behandeling van diergelyke onderwerpen, door de bekwaamste Schryveren. De
onpartydige (of al ware het eene partydige) redeneering van Gebeurtenissen, die
vreemde Landen, en vreemde Regeeringen raaken, zyn voor ons slegts
bespiegelingen, en kunnen dus ook niet als uit haatlyke oogmerken spruitende
aangemerkt worden. Tot een blyk van deeze onze denkwyze, hebben wy zelfs
eenige regelen, (het Hof van den Haag, bl. 299 betreffende,) die aanstoot zouden
hebben kunnen geeven, agterwege gelaaten.’
De Schryver MACKINTOSH, die, blykens eene aanmerking (bl. 287.) nog jong is,
geeft, in een Voorberigt der derde Uitgave, deeze Verdeediging van zyn zedelyk
Character: ‘Van Letterkundige berisping past het my niet de juistheid in twyfel te
trekken; maar zedelyke berisping meen ik myzelven verschuldigd te zyn, niet
ongemerkt voorby te laaten gaan. Het geschreeuw van het Gemeen, dat met zulke
kwaadaartige kunstenaary tegen de Vrienden der Vryheid, als de Apostelen van
Opschudding en Oproerigheid, is aangehitst, heeft zelfs mynen onaanzienlyken
naam niet gespaard. In het oog van de geenen, voor welken ik vreemd ben, kan ik
my zelven slegts verantwoorden door de Bewerkers van dat geschreeuw uit te
daagen, om eene plaats in dit Werk te vinden, die niet, in den hoogsten graad voor
Vrede en eene Bestendige Regeering pleit. Zy, by welken ik bekend ben, zouden,
denk ik, niet haastig zyn om hevige gevoelens te wyten aan een Character, dat de
partydigheid myner Vrienden moet bekennen traag, en dat de kwaadaartigheid
myner Vyanden niet kan ontkennen zagt te syn. - Ik ben door agtingwaardige
Vrienden beschuldigd, dat ik de rampen van het Koninglyk Huis van Frankryk

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

418
met onedelmoedige ligtveerdigheid behandeld heb. Zy zullen my, egter, niet
bekwaam agten om met opzet het ontzag voor ongelukkigen, het zy in een Paleis,
het zy in eene Hut, te schenden, en het zou my van harten leed doen, zo ik my
hadde laaten vervoeren tot uitdrukkingen, welke in dien zin uitgelegd konden worden.’
Naa eene gepaste Inleiding, strekkende om den Heer BURKE, tegen wien hy zich
aangordt, te doen kennen, is het Werk in zeven Afdeelingen gesplitst. De Iste
Afdeeling voert ten opschrift: De Algemeene oorbaarheid en noodzaaklykheid van
eene Omwenteling in 't Fransche Ryk. 't Geen hy van de Gebeurtenissen opgeeft,
noemt hy, met regt, een vlugtige schets, en betuigt, ‘dat het zyn oogmerk niet zo
zeer is de Gebeurtenissen te verhaalen, dan wel derzelver geest te vatten, en
derzelver invloed op de staatkundige reeks van omstandigheden, waar uit de
Omwenteling spruiten zoude, aan te stippen.’ In deeze Afdeeling handelt de Schryver
over den Adel, het aanslaan der Kerklyke Goederen, en de Regterlyke Aristocratie
der Parlementen.
De IIde Afdeeling gaat over de Zamenstelling en het Character der Nationaale
Vergadering. Heftig bestrydt hy hier de Aanmerkingen van BURKE, over de
Onbevoegdheid der Leden, die dezelve uitmaakten, en wederlegt de oogmerken
door dien Heer aan de Nationaale Vergadering toegeschreeven; wel inzonderheid
stilstaande op de Geldmiddelen.
In de IIIde Afdeeling, overweegt hy, met eene groote maate van Zede- en
Menschkunde, de Buitenspoorigheden des Volks, die de Omwenteling vergezeld
hebben. ‘Zo eenige van deeze Bewerkers,’ drukt hy zich uit ‘misdryven in de
gedagten hadden tot bereiking van hun oogmerk, laat ik hun aan hunne welverdiende
blaam, en aan de verfoeijing van alle braaven, over. Hy, die de Vryheid, op de
puinhoopen der Zedeleer, wil oprigten, verstaat noch bemint eene van beiden.’
De IVde Afdeeling is geschikt ter Beschouwinge van de Nieuwe Constitutie in
Frankryk. In deeze toont hy, hoe zeer dezelve over 't algemeen goedkeurende, dat
hy alles niet pryst; maar op verscheide gewigtige stukken bondige tegenbedenkingen
heeft.
De Vde Afdeeling verdeedigt de Engelsche Bewonderaaren van de Fransche
Omwenteling; en levert de VIde Afdeeling
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eene Bespiegeling op, over de waarschynlyke gevolgen van de Fransche
Omwenteling in Europa.
Niet ongemeen is het onder de Voorstanders der Fransche Omwenteling dezulken
aan te treffen, die een bedaarder en langzaamer bewerking wenschten, Laaten wy,
om een voorbeeld der schryfwyze van MACKINTOSH, te neemen, hem op dit stuk
hooren. ‘De drie Aristocratien, de Krygsmagtige, de Priesterlyke en de Rechterlyke,
kunnen beschouwd worden als de Fransche Regeering te hebben uitgemaakt. Zy
kwamen ons, voor zo verre wy haar beschouwd hebben, voor, als voor geene
verbetering vatbaar zynde. Alle poogingen, om dezelve te hervormen, zouden weinig
beter geweest zyn, dan (om de woorden van den Heer BURKE te gebruiken,) “eene
slegte verbouwing van magtige puinhoopen;” zy waren niet bedorven door de
toevallige slegtheid van haare leden; zy waren niet gedreven door een voorbygaande
drift, welke nieuwe omstandigheden zouden uitroeijen, Het gebrek lag in het weezen
der Instellingen zelve, die onmogelyk overeen te brengen waren met eene vrye
(*)
Regeering. Maar, zegt men, deeze Instellingen zouden trapswyze hervormd hebben
kunnen worden. De geest van Vryheid zou in stilte daar by zyn ingesloopen. De
steeds aangroeijende Wysheid eener verlichte Natie zou, met den tyd, derzelver
gebreken zonder schokken verholpen hebben.
Op dit bewys antwoord ik, met vertrouwen, dat deeze Instellingen de Vryheid
vernield zouden hebben, eer de Vryheid derzelver GEEST zou verbeterd hebben.
Magt groeit maar te weeliger, na dit ligt besnoeijen. Eene geringe hervorming streelt
het oog van het volk, dat zy in slaap wiegt, 's volks geestdrift verkoelt, en het tydstip
van kragtdaadige hervorming is onherroeplyk verlooren. Geene gewigtige
staatkundige verbetering werd immer in eenen tyd van rust verkreegen. Het bedorven
belang der Regeerers is zoo sterk, en de stem van het Volk zoo zwak, dat het ydel
ware zulks te verwagten; zoo men de gisting in de gemoederen des volks laat voorby
gaan, zonder 'er gebruik van te maaken, zoude het ongerymd zyn van kwyning te
verwagten, dat geestdrift niet heeft uitgewerkt. Zoo 'er, op zulk een tydstip,

(*)

BURKE, p. 248-252.
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geene grondige hervorming wordt te wege gebragt, worden in de stilte, die 'er op
volgt, alle gedeeltlyke veranderingen ligtlyk ontdooken en te leur gesteld. De
trapswyze hervorming uit het hoofdbeginzel, in de schoonschynende Theorie van
den Heer BURKE ten toon gesteld, spruitende, wordt door de ondervinding van alle
eeuwen wedersprooken. Al wat men uitmuntends, al wat men wys in de
Regeeringsvormen ontdekken kan, is dezelven door den schok eener omwenteling
ingegooten, en derzelver voortgang is naderhand slegts de opeenstapeling van
misbruiken geweest. Hier van daan dat de verlichtste Staatkundigen de
noodzaaklykheid erkend hebben, van de Regeeringen dikwyls tot haar eerste
beginzelen te rug te roepen; eene waarheid, die het doordringend verstand van
MACHIAVEL even zeer aan de hand gegeeven is, door zyne ondervinding van de
Florentynsche Democratie, en door zyne naspeuringen in de Geschiedenis der oude
Gemeenebesten. - Al dat goed is moet nagejaagd worden, op het oogenblik dat het
verkrygbaar is. De Volksstem, onwederstaanbaar in eenen tyd van onrust, wordt
straffeloos veracht, als zy door die slaaperigheid wordt aangezet, waar in de Natiën
gewiegd worden door den stillen loop haarer gewoone zaaken. De drift tot hervorming
kwynt in ongerugsteunde verveeling. Zy sterft in eenen onmagtigen stryd, met
vyanden, die dag aan dag met nieuwe kragten versterkt worden. Men kan (laaten
wy het nog eens herhaalen,) geene hoop op groote Staatkundige verbetering uit
(*)
vreedzaame tyden scheppen : want zy hebben natuurlyk die uitwerking, dat zy alle
die geenen versterken, die belang hebben om de misbruiken te doen voortduuren.
De Nationaale Vergadering nam het juiste tydstip waar, om het bederf en de
misbruiken, met welke haar Land bezogt was, uit te roeijen. Derzelver hervorming
geschiedde tot in den grond, op dat zy geëvenredigd zou zyn aan het kwaad, en
daar werd niets van uitgesteld, om dat een misbruik op zulk

(*)

De eenige uitzondering van dit beginsel schynt het geval te zyn, wanneer een Souverein
gewigtige vergunningen doet om te onvredenheid te stillen, en beweegingen voor te komen.
Dit is egter, als men 't wel verstaat, geene uitzondering: want het spruit baarblyklyk uit dezelfde
oorzaaken, die in een minder gevorderd tydperk van de tusschenkomst van het volk werken.
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een tydstip te spaaren, even zoo veel was als het zelve te wettigen, om dat de
geestdrift, die volkeren tot zulke onderneemingen vervoert, van korten duur is, en
de gelegenheid tot hervorming, eens verzuimd, onwederroepelyk zou kunnen
verlooren zyn.’
Naa het wederleggen eener andere beschuldiging, dat de Nationaale Vergadering
de lessen der Ondervinding verworpen, en zich verlaaten heeft op de beguichelingen
van afgetrokkene bespiegelingen, en groot en verkrygbaar goed aan de pragtige
droomen van volmaaktheid heeft opgeofferd, zegt MACKINTOSH: ‘Eene
Regeeringsvorm van Kunst (want volgens hem zyn alle Regeeringsvormen, die in
de Wereld bestaan, uitgezonderd die der Vereenigde Staaten van America, by toeval
gevormd,) het werk van wetgeevend verstand, op den onbeweeglyken grondslag
van natuurlyk regt en algemeen geluk gevestigd, die alle de uitneemendheden in
zich zou vereenigen, en alle de gebreken zouden missen van de verschillende
Regeeringen, welke het geval over de Wereld gestrooid heeft, in plaats van door
de volmaaktheid van eenige deezer Regeeringsvormen te worden uitgeslooten,
wierd luid ingeroepen door de onregtveerdigheid en ongerymdheid van die alle. Het
was tyd, dat de menschen leeren zouden niets ouds te dulden, het geen de rede
niet eerbiedigt; en voor geene nieuwigheid te schrikken, tot welke de rede aanleiding
mag geeven. Het was tyd, dat de menschlyke vermogens, zo lang door min gewigtige
voorwerpen en mindere kunsten bezig gehouden, het begin van een nieuw Tydperk
in de Geschiedenis zouden tekenen, door de kunst te doen gebooren worden van
de Regeering te verbeteren, en het burgerlyk geluk van den mensch te vermeerderen.
Het was tyd, gelyk men wyslyk en welspreekend gezegd heeft, dat Wetgeevers in
plaats van dien bekrompen en benaauwden Kustvaart, die nooit waagen durft,
gebruiken, en voorige handelwyzen uit het gezigt te verliezen door de Poolstar der
Rede geleid, eenen stouteren scheepvaart waagden, en, in onbevaaren
Werelddeelen, den schat van 't algemeen geluk gingen ontdekken.’
Schoon de Vertaaler op den Tytel niet gesteld hebbe, met Aanmerkingen
vermeerderd, vinden wy ze nogthans van zyne hand; en zommige zeer gepaste.
Wy kunnen niet nalaaten 'er een over te neemen. De Heer MACKINTOSH, in de laatste
Afdeeling gezegd hebbende, ‘het tegenwoordig tydstip gelykt, in de daad, met
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wonderbaarlyke naauwkeurigheid naar de wetgeevends Eeuw van Griekenland. De
menigte heeft kennis genoeg verkreegen, om de meerderheid van verlichte Mannen
op haare waarde te schatten, en zy heeft bewustheid genoeg van haare eigene
onkunde, om haar te beletten zich tegen derzelver inrigtingen te verzetten. Dit is
juist de toestand, waar in 's menschen geest, en door verstand en door
buigzaamheid, voor de wetgeeving ryp is.’ Dit is de tegenwoordige staat van Europa,
merkt de Vertaaler op. ‘Wanneer men dit denkbeeld ontleed, en op de geheele
uitgestrektheid van Europa toepast, bevindt men, naar 't my toeschynt, dat het nog
verre af is, dat gansch Europa in dien toestand zyn zoude. Ik maak geene
zwaarigheid te stellen, dat 'er Natiën zyn, die andere meer dan eene eeuw in
verlichting en kundigheden vooruit zyn. Ik behoef haar niet te noemen, by welke de
bygeloovigheid, het priesterbedrog, op domine onkunde gegrond, nog even zo sterk
hunne rol speelen als in de voorige eeuw. Daar is dan nog eerst eene grootere
verbreiding van kundigheden en verlichting noodig, eer men zeggen kan, dat geheel
Europa ryp is, om die hervorming te ontvangen, welke de zugt voor het geluk van
het menschdom menschlievende Wysgeeren doet hoopen, dat voor 't zelve uit de
Fransche Omwenteling zal voortvloeijen. Men moet zich dan ook geenzins
verbeelden, gelyk veele Enthusiastische Vryheids-Vrienden, vooral in Frankryk,
doen, dat de geestdrift der Vryheid zich eensklaps, als een elektrieke schok, over
Europa zal verspreiden, om alle geesten met de brandende drift tot het uitroeijen
van allen dwang te elektriseeren; want de ondervinding leert, dat het niet waar is,
hoe waarschynlyk het ook voorkome, dat baarblyklyke zedelyke waarheden slegts
behoeven gehoord te worden, om algemeen aangenomen te zyn. De uitwerking
der Omwenteling in Frankryk zal, zoo de Vryheid in Frankryk in haare jeugd niet
verstikt wordt, of in binnenlandsche partyschappen omkomt, wel zeker, maar
langzaam, zyn. Daar was by de Hervorming gezond verstand genoeg in Europa,
om die te doen ontstaan, en egter was zy slegts gedeeltlyk, naauwlyks tot de helft
van Europa, bepaald. Bleef niet het overig gedeelte midden in de straal licht, die
zich begon te verspreiden, in de oude dwaalingen en bygeloovigheden verzonken?
Zoo dit niet geschied ware, zou de Hervorming ook niet ten halve geweest zyn;
maar
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men moest toen niet te verre gaan om nog dat te behouden, dat men gewonnen
hadt. Zal dit ook niet het geval met de Staatkundige Hervorming van Europa zyn?’
In zyne Voorreden, de Fransche Omwenteling een Proeve genoemd hebbende,
‘of een Volk door de inrigting zyns Regeeringsvorms eene grootere maate van
Vryheid met Vrede en Bestendigheid genieten konne, dan ooit door eene
Staatkundige Inrigting vergund is, merkt hy op: Ware de Constitutie in haare inrigting
proefondervindelyk niet goed, dan zou van deeze twee een moeten gebeuren, of
zy zou zich niet staande houden, en het Ryk zou weder onder de oude despotike
Regeering vervallen; of zy zou, indien wyze maatregelen de overhand boven dwaaze
of kwaadwillige hadden, langzaamerhand verbeterd, en tot die volkomenheid gebragt
worden, waar toe zy, zonder gevaar van omstorting, vatbaar zou zyn. Nu, daar de
Vorsten zich openlyk tegen de Fransche Vryheid verbonden hebben, zal Frankryk
en de Constitutie tegen een ander kwaad te kampen hebben, namelyk tegen het
geweld van gewapende Volkeren; zo het voor dat geweld moet bukken, en de wet
van de Overwinnaaren ontvangen, is de Proefneeming verlooren, ten kosten van
duizendmaal meer bloeds, van duizendmaal meer verwoesting en onoverzienlyke
rampen, dan wanneer de Constitutie door haare eigene onvolkomenheid ten gronde
ginge. Doch de Theorie blyft, als een pragtig Gedenkstuk, voor de Naakomelingschap
staan, dat dan, in volgende Eeuwen, als geheel Europa meer ryp is voor de Vryheid
dan nu, misschien nog eens tot eene baak zal dienen; dan is het
- Monumentum aere perennius
Regalique situ pyramidum altius,

dat door geene Soldaaten kan omverre gerukt, door geen Dwingelanden vernietigd
worden.’
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Reize door Spanje, gedaan in de Jaaren 1786 en 1787; in 't
byzonder, met opzicht tot den Landbouw, Manufactuuren,
Koophandel, Bevolking, Belastingen, en Inkomsten van dat Land;
benevens Aanmerkingen in het doortrekken van een gedeelte van
Frankryk. Door Joseph Townsend, A.L.M. en Predikant te Pewsey,
in het Graafschap Wilts. Iste Deel 1ste Stuk, 1791. Te Haarlem by
A. Loosjes Pz., in gr. 8vo, 180 bl.
Komt de Kunst van Waarneemen, van eene zo onmeetbaare uitgestrektheid, alleszins
te stade, deeze moet inzonderheid den Reiziger steeds ten gidse verstrekken, zal
hy voor zich zelven juiste kundigheden opdoen, en in staat zyn om dezelve, in
geschrifte mede te deelen, en, met den schat zyner kennisse, ook anderen te
verryken. Hier toe wordt een byzondere aanleg, geestgesteltenisse, en overal
omziende oplettenheid, gevorderd. Dat het allen Reizigeren niet moge gebeuren
haar tot gezellinne te hebben, wyzen zo veele Reisbeschryvingen uit, die goheel
oppervlakkig zyn, of meest bestaan in herhaalingen van 't geen men voor lange
wegens die zelfde Gewesten geleezen heeft, zo dat men een Boek, met gretigheid
opgevat, met wederzin en wansmaak weder nederlegge. Dit zal het geval niet
weezen met den Leezer der opgemelde Reize door Spanje, van welks Eerste Deels
Eerste Stuk wy hier thans verslag doen.
Met welk een waarneemend oog de Eerw. TOWNSEND de Voorwerpen beschouwde,
kunnen wy eenigzins opmaaken uit het geen hy, de Grenzen van Spanje
betreedende, schryft. ‘Geen mensch, die niet in eigen persoon de ondervinding daar
van heeft, kan zich een recht denkbeeld vormen van het weezenlyk genoegen, waar
mede een Reiziger op eenig Land nederziet, dat hy voor de eerste maal zal intreeden.
Ieder voorwerp wordt aldaar voor hem belangryk. Zyne oplettenheid verkrygt gestadig
nieuw voedzel, door eene weelderige verscheidenheid van gestalten, en van
voortbrengzelen, van zeden, en van menschen, waar mede hy tot hier toe onbekend
geweest is, en al te zamen medewerkende, om, naar evenredigheid van zyne achting
voor de Weetenschappen, by elke schrede die hy doet, zynen schat van kun-
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digheden te vermeerderen. De uitwendige gedaante van het Land, veele lichaamen
uit het Planten- en Dierenryk, zyn ten zynen opzichte nieuw, of hebben ten minsten
iets nieuws voor hem, dat hy te vooren by anderen niet waargenomen hadde.
Zodanige zelfs, met welke de gewoonte hem reeds gemeenzaam gemaakt hadt,
vertoonen nogthans aan zyn oog nieuwe schoonheden, uit hoofde van de afwykingen,
welke zy aan de verscheidenheid van grond en lugt te danken hebben.’
Schoon Spanje het hoofddoel deezer Reize is, en de Heer TOWNSEND daarom
zyn Werk aanvangt met Onderrigtingen voor den Reiziger door Spanje, zal men
nogthans het gedeelte van Frankryk, in het doortrekken van hem bezogt en
beschreeven, niet zonder belangneeming leezen. Zyn toegang tot, en verkeering
met, Geleerden stelde voor hem de beste Gezelschappen open, en gaf hem
gelegenheid om in de Academie en andere openbaare plaatzen toegelaaten te
worden, om de Kabinetten te bezigtigen, waar van hy als een Kenner berigt geeft,
en de voornaamste byzonderheden aanstipt, doorvlogten met Waarneemingen
eenen Natuurkundigen waardig. Terwyl hy in 't voorby gaan veele zaaken, door
anderen onaangeroerd gelaaten, en opmerking verdienende, als een Menschkenner
beschryft. Zeer keurig is zyn berigt van de Omstreeken van Parys ten opzigte van
de Delfstoffen, en onderhoudende de beschryving van het Karneval te Parys.
Met vermaak volgt men den Reiziger van Parys tot Belgarde, en beschouwt de
Manufactuuren te Lyons. Welke bloeiende Stad altoos byzondere voorregten heeft
genooten, doch nogthans met groote zwaarigheden menigmaalen moest worstelen.
‘Deeze,’ schryft hy, ‘zyn op eene uitmuntende wyze aan den dag gelegd, door den
Abt BERTHOLON. Naardien alle Regeeringen van Europa by zyne Waarneemingen
belang hebben, zal ik dezelve zeer beknopt voordraagen. De onderscheiden
hinderpaalen, tegen den bloei en welvaart des Koophandels, zyn altyd geweest, en
zullen blyven zo lang zy bestaan.
‘1. Oorlogen, het zy buitenlandsche of binnenlandsche, burgerlyke of
godsdienstige, uit verdeeldheden in den Staat, of Vryheidsliefde, voortkomende;
aangezien de Koophandel het gedruis der Wapenen vreest, voor de lauwrieren
vlugt, en alleenlyk bloeit onder de schaduwe van vreedzaame Olyfboomen.
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‘2. Vervolging, en onverdraagzaamheid in het stuk van Godsdienst, als, by voorbeeld,
de herroeping van het Edict van Nantes, 't welk in Frankryk dezelfde uitwerking
heeft gehad als de uitdryving der Mooren in Spanje.
‘3. Wetten, strekkende om den Manufacturier, of Koopman, op eene onbescheiden
manier, in zaaken, die zyn beroep betreffen, te dwarsboomen, of hinderlyk te zyn:
waar door men hem te naauw op de handen ziet, zich in zyne bezigheden steekt,
hem van nuttige onderneemingen te rug houdt, of door afpersingen en knevelaaryen
moedloos maakt.
‘4. Belastingen, welke het vertier der Koopmanschappen, het zy middelbaar of
onmiddelbaar, benadeelen. Men heeft eerst in 't Jaar 1743 toegestaan, dat de
Lyonsche Manufactuuren onbelast mogten uitgevoerd worden, maar, tot op den
dag van heden toe, moeten alle leevensmiddelen, inzonderheid de wyn, deeze Stad
inkomende, zwaare impost betaalen. Het gevolg hier van is, in de eerste plaats,
eene merkelyke verhooging van het arbeidsloon; en dewyl de Weevers, elken
invallenden Feestdag de nabuurige Dorpen zeer greetig gaan bezoeken, ten einde
zich aldaar tot een maatigen prys op Wyn te vergasten, vervallen zy hierdoor ligt
tot dronkenschap.
‘5. Feestdagen, waar deeze in menigte gevierd worden, ryst natuurlyker wyze de
waardy der overige dagen: terwyl zy tevens tot allerlei soorten van
buitenspoorigheden aanleiding geeven.
‘6. Vooroordeelen, ten aanzien van den woeker, strekkende om het geld buiten
omloop te houden, en dus de renten van 't zelve, tot groot nadeel van die het noodig
hebben het ter leen op te neemen, aanmerkelyk te doen ryzen. Als een gevolg
hiervan is de rente te Lyon gemeenlyk zes ten honderd.
‘7. Weelde onder de Manufacturiers, als verteerende allengs derzelver Kapitaal,
waar door zy in hunne onderneemingen belemmerd worden.
‘8. Tytels van Adel en rang, aan Kooplieden toegestaan, uit een ongerymd
denkbeeld van aldus den Koophandel aan te moedigen; doch waar door men in de
daad den stroom afleidt, welke eigenlyk den Koophandel kan doen bloeijen. Deeze
verkeerde Staatkunde is in onze dagen gansch niets ongewoons. Hoe veel
schranderder was het gedrag van LODEWYK DEN XI. Die
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Vorst was een vriend des Koophandels, welke hy aanmoedigde door de
uitsteekendste gunstbetooningen, door wyze schikkingen, en door aan zynen tafel
alle de geenen toe te laaten, die in bevordering van denzelven uitmunteden. - Een
Koopman, MAITRE JEAN genaamd, trots op deeze byzondere blyken van hoogagting,
begeerde in den Adelstand verheeven te worden; de Koning bewilligde zyn verzoek;
maar liet hem vervolgens niet meer aan zyn tafel toe. Misnoegd wegens deeze
minagting, terwyl hy zich in zynen nieuwen staat, tot meer oplettendheid jegens zyn
persoon, geregtigd oordeelde, waagde hy het zyne klagten daarover in te brengen;
doch werd met dit antwoord den mond gestopt. ‘Gaa heenen myn Heer de Edelman.
Toen ik u aan myne tafel deed zitten, merkte ik u aan als de eerste Persoon van
uwen rang; maar nu gy de laatste van uwen tegenwoordigen rang geworden zyt,
zou ik de overigen beleedigen, indien ik voortaan u dezelfde gunst bewees.’
Hoe veel één enkel Mensch kan doen ter bevordering van Werkzaamheid, en
dus nuttig in zyn Geslachte weezen, toont de Heer TOWNSEND als hy, te Nismes
zynde, aantekent. ‘In het tegenwoordig oogenblik is myn gemoed bezig met de
beschouwing van een ongelyk eerwaardiger voorwerp dan de Gedenktekenen van
Romeinsche grootheid, (door hem beschouwd, maar niet beschreeven, om dat men
derzelver naauwkeurige beschryving in verscheide Boeken vindt); want myne geheele
aandagt is alleen gevestigd op het bevallig beeld van eenen herder, die geheel voor
zyne kudde leefde. Deeze was de Heer DE BECDELIEVRE, laatst overleden Bisschop
van Nismes, een Prelaat even uitmuntend om zyn verstand als om zyne
menschlievendheid en godvrugtigheid. Niet te vrede met uit zyne eigene middelen
de rampen der behoeftigen te verzagten, vermeerde hy ook in zyn gebied de
Voortbrengzelen van den arbeid, door het vieren van verscheiden uit het groot aantal
heilige dagen, welke slechts de luiheid en ondeugden voeden, tot de daar aan
volgende Zondagen te verschuiven. By het uitdeelen van aalmoesen, werd zyne
menschlievenheid door bescheidenheid bestuurd. Hy was een vyand van die soort
van milddaadigheid, welke uit eene blinde gevoeligheid ontstaat, en geen anderen
grondslag heeft dan het algemeen medelyden. Hy raadpleegde daar by te zelfder
tyd zyn
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verstand en hart, en was even min genegen zyne oogen van het zien van elenden
af te keeren, als om deeze enkel te verligten, ten einde haar pynlyk gezigt te
ontwyken; maar hy bood den behoeftigen altoos zodanige hulp aan, wanneer het
gebrek zich openbaarde, als de rede en de godsdienst beide moesten goedkeuren;
laatende de armen die juiste graad van gebrek gevoelen, welke, zo lang zy hunne
vryheid genieten mogen, altyd noodig blyft om derzelver arbeidzaamheid leevendig
te houden. Aldus geleek hy den kundigen Hovenier, die de kwynende plant begiet,
en niet langer aanhoudt met dezelve te begieten, dan terwyl de hemel haar zyn
regen onttrekt. Als een yverig voorstander der byzondere leerstellingen van zynen
Godsdienst, maakte hy geen onderscheid in de uitoefening zyner weldaadigheid,
en duldde niet alleen hen, die dezelfde leerstellingen niet konden aanneemen, noch
overeenstemmen met de godsdienstige plegtigheden in dat land voorgeschreeven,
maar dezelve ook wel doende. Deez' Kerkvoogd bragt, door zyne wysheid en
milddaadigheid te weeg, dat, in een tydperk van vyfen-veertig jaaren, het getal der
Inwoonderen van Nismes veel meer dan verdubbelde; want, by de aanvaarding van
zyn ampt, slechts twintig duizend aldaar gevonden hebbende, hadt hy egter vóór
zyn' dood het geluk van die Stad bevolkt te zien met vyftig duizend zielen, die hem
zegenden.’
Te Montpellier merkt hy op, ‘dat geene verblyfplaats voor een Liefhebber van
Weetenschappen aangenaamer kan weezen dan deeze Stad.’ In de Scheikunde,
in de Natuurkunde, en de Kruidkunde worden door de Heeren CHAPTAL, BERTHOLON
en GOUAN, lessen gehouden. ‘Ieder een mag de Lessen, in elke Weetenschap, vry
bywoonen: want het is eene vaste stelregel by de Fransche Natie, dat de wysheid
de deuren van haaren tempel voor een iegelyk wyd open zetten, en, zonder
onderscheid van persoonen, allen de geenen daar in toelaaten moet, die begeerig
zyn dezelve in te treeden.’ Overal wordt deeze hoogstwenschlyke regel niet gevolgd,
en de verkryging van kundigheden eer moeilyk dan gemaklyk gemaakt.
Des Schryvers opmerkingen op de Gronden, de Gewassen, de Leevenswyze der
Inwoonderen op zynen weg van de Spaansche Grenzen tot Barcelona, laaten zich
met zeer veel genoegen leezen, en verschaffen nutte ontdekkingen.
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Te Barcelona woont hy de laatste week den Vasten by; de beschryving van dezelve
is uitmuntend, en doorzaaid met leerzaame en Volks character schetzende
bedenkingen. Al het opmerkenswaardige deezer Stad wordt door TOWNSEND in
oogenschyn genomen.
Onder de Boekeryen muntte die van het Collegie der Dominicaanen uit, als
bevattende een grooter aantal van hedendaagsche kostbaare Werken, dan die van
het Bisschoplyk Collegie en van de Carmeliten. Eenige opgeteld hebbende, vaart
hy voort: ‘Om kort te gaan, in hoedanigen tak van Weetenschappen men ook eenige
onderrigting begeert, kan men verzekerd zyn de beste Werken, welke daar over
handelen, in de eene of de andere deezer Boekeryen, tot welke men dagelyksch,
de heilige dagen maar alleen uitgezonderd, zes uuren lang toegang kan krygen, te
zullen aantreffen. - In het Dominikaaner Klooster is een vertrek, geheel en al opgevuld
met boeken, welke door de Inquisitie verboden zyn. Op dat egter niemand in
verzoeking valle, die te leezen, zyn alle de openingen tusschen dezelve opgevuld
met duivels, knabbelende op menschen beenderen van onderstelde Ketters; doch,
al vreesde men, dat het gezigt hier van niet toereiken mogt om de nieuwsgierigheid
te beteugelen, zyn die boeken nog daarenboven zorgvuldig opgeslooten, en niemand
wordt in dat vertrek, zonder byzondere vergunning, toegelaaten.
In dit zelfde Klooster zyn authentique Registers van meer dan vyf honderd
vonnissen tegen Ketters uitgesprooken; behelzende derzelver naamen, ouderdom,
woonplaats, den tyd wanneer veroordeeld, en hoedanig de uitkomst daar van
geweest is; te weeten of de veroordeelde lichaamlyk dan wel in beeldtenis verbrand
zy, als ook of hy zyne kettersche dwaalingen herroepen hebbe, en dus bewaard
gebleeven is, niet van het vuur en den brandstapel, want in dat geval kon hy op
nieuw afvallig zyn geworden, maar van de helsche vlammen. De vroegste
dagtekening is van 't Jaar 1489, de laatste van 1726. Onder elk Opschrift is het
afbeeldzel van den Ketter, doch by sommigen half, by andere meer dan voor drie
vierde gedeelten, door duivels verslonden. Ik was zodanig verwonderd over de
misselyke gedaanten, welke de Schilders aan hunne helsche geesten gegeeven
hadden, en over de vreemde houdingen der Ketters, dat ik my niet wederhouden
kon van eenige derzelven af te tekenen, toen
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ik eens gelegenheid daar toe hadt, zonder van iemand opgemerkt te worden .
Eenigen tyd daar naa zat ik by een der Inquisiteurs, die my de eere aandeed van
my een bezoek te komen geeven: deeze, zonder erg daar in te hebben, vatte myn
Memorieboek op, en sloeg het juist toevallig by dat zelfde blad open, dat deeze
tekeningen behelsde. Ik lachte, en hy bloosde, doch geen van ons beiden sprak op
dat pas daar van een enkel woord. Toen ik vyftien maanden daar naa te Barcelona
wedergekeerd was, zeide hy my met een glimlach: ‘Gy ziet dat ik een geheim
bewaaren kan, en dat de grondbeginzelen van eere aan ons geenzins onbekend
zyn!’
‘Geduurende myn verblyf te Barcelona, had ik gelegenheid om alle de
Geregtshoven der Inquisitie, in eene groote processie, byeen vergaderd te zien, ten
einde in de St. Catharina Kerk, aan de Dominikaanen toebehoorende, het Feest
van ST. PEDRO, den Martelaar, te vieren. Gelukkig ware het geweest voor het
Christendom, indien alle Feestvieringen der Inquisitie zo onschuldig waren
afgeloopen als de tegenwoordige. Tot roem van dit Geregtshof te Barcelona, wordt
over 't algemeen erkend, dat alle leden van 't zelve mannen van verdiensten zyn,
die ook meerendeels door hunne menschlievendheid uitmunten.’
Min met Engeland, dan de Engelschen doorgaans zyn, vinden wy den Heer
TOWNSEND met zyn geboorteland, ingenomen. Van eene vreemde belasting te
Barcelona gesprooken hebbende, schryft hy. ‘Wy verwonderen ons over de
verregaande ongerymdheid deezer belasting; maar heeft men in Engeland ook
geene belastingen ingevoerd, die bykans even ongerymd zyn, en onze Regeering
overtuigen kunnen, dat de Souverainen van Catalonien de dwaasheid niet alleen
gepacht hebben? Spanje mag met recht tegen Engeland zeggen:
Cum tua pervideas oculis mala lippus inunctis,
Cur in amicorum vitiis tam cernis acutum.
HOR. Sat. Lib. I. Sat. 3.

(*)

Van die vreemde vertooningen heeft men eene Afbeelding in grondtrekken gegeeven;
misschien was het oorspronglyke zo, of hadt de Aftekenaar geen tyd om steelswyze meer te
neemen.
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Een volgend Deeltje, zo even door ons ontvangen, zal ons gelegenheid tot nieuw
onderhoud met een zo wel geschreevene en gelukkig vertaalde Reisbeschryving
geeven.

J.C. Gatterer, Hoogleeraar te Gottingen, Schets der Aardrykskunde.
Uit het Hoogduitsch vertaald. Eerste Stuk. Te Utrecht by B. Wild
en J. Altheer, 1790. In gr. octavo, 203 bl.
Een zeer goede schets ten dienste van Schryvers en anderen, die zich meer, dan
men gemeenlyk gewoon is, op de Aardrykskunde begeeren toe te leggen. De
Schryver, in de Iste Afdeeling, vooraf een algemeen denkbeeld van de Wiskunstige
Geographie, namenlyk van het bepaalen des Aardbodems, door middel van Punten
en Lynen, en de daar uit voortvloeijende meetingen, gegeeven hebbende; treed
vervolgens tot de Natuurkundige Grenskunde, en het bepaalen van de oppervlakte
der Aarde, door middel van den Dampkring, en eene nadere beschouwing der Zeeen Landgrenzen, den rang der Bergen, benevens hunne hoogten. De IIde Afdeeling,
van dit eerste Stuk, bevat eene algemeene Landkunde, gaande over de Landkaarten,
de algemeene Verzamelingen van Reisbeschryvingen en andere Geographische
Boeken; waarna de grootte en gedaante der Landen in 't algemeen opgegeeven
worden, benevens de hoogte van de Barometers en Thermometers, op de
verschillende plaatsen. Ten tweeden, eene meer byzondere beschouwing van
Spanjen, Portugal, Frankryk en Italien; wordende de Landkaarten en Beschryvingen
deezer Landen, benevens derzelver grond en Luchtgesteldheid, beknoptelyk
aangewezen.
In eene schets, in welke, daar te boven, de voornaamste boeken, over de
verhandelde stoffe, aangewezen worden, kan men geene uitgebreide redeneering
over de byzondere Onderwerpen verwagten; en evenwel vindt men, in deeze Schets,
verscheidene gewigtige Bedenkingen en Aanmerkingen: dus schynt de Schryver,
by voorb. bl. 37, den invloed van de Maan op het Weêr buiten twyfel te stellen, en
tevens te bepaalen, waarin eigenlyk die invloed gelegen zy, wanneer hy zegt: ‘Veelen
is het, na de naspeuringen van CASSINI en MEYER bekend, dat de Maan, by ieder
maandelykschen omloop om de Aarde, te gelyk om haar eigen as draait, en tweemaal
buiten de Ecliptica,
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zo wel Noord- als Zuidwaards loopt, en in ieder tydstip van 18 Jaaren en 228 dagen,
tweemaal zelfs byna 5 1/6 Graad tot in de gemaatigde Luchtstreeken overgaat;
maar tweemaal even zo veele graaden binnen de Grenzen der heete Luchtstreek
te rug blyft. Sommigen besluiten daar uit (ten minsten alle Sterrekundigen kunnen
het doen) dat de omwenteling van byna dertig dagen der Maane hetzelfde voor de
Maan uitwerkt, wat de omwenteling der Aarde voor de Aarde te weeg brengt: eene
afwisseling van licht en duisternis, van dag en nacht; of, 't welk hetzelfde is, dat
ieder vlakje op de Maan, omtrend 15 van onze dagen lang, altoos van de Zon
bescheenen wordt, en bygevolg dag hebbe, en de andere 15 dagen, of de andere
helft van de maand, van de Zon niet bescheenen wordt, en dus eene Nacht van
byna 15 dagen hebbe. Maar daar heeft nog geen mensch aan gedacht, ten minsten
ik heb 'er nog niets van geleezen of gehoord, dat de invloed van de Maan, op de
verandering van Lucht en Weêr, juist daar in bestaat, dat de Maan haare door de
Zon 15 dagen lang verwarmde, of door eene nacht van even zo veele dagen
verkoudde zyde, den Landen en Gewesten der Aarde geheel of half, van naby of
van verre, scheef of regt, Oost- of Westelyk, Noord- of Zuidelyk, by dag of by nacht
(gevolglyk overeenkomstig met de Aarde, of tegen de orde der Hemeltekenen, of
met dezelve) in deezen of geenen tyd des jaars, enz. toekeere: ook dat de Maan
in verscheide van deeze gevallen, en nog meer in Zonsverduisteringen, niet slegts
de Aarde haare duistere, koude, zyde toekeert, maar dezelve daarenboven nog het
Licht en de Warmte op eenigen tyd onttrekt. Wanneer men derhalven in een Land
of Oord den stand van zodanig een Land of Oord tegen de Zon, zo wel met opzicht
tot den tyd van den dag en het jaar, als op de toenmaalige afwyking van de Ecliptica,
en dan de lengte en breedte der Maane tegen het Land of Oord, haare
lichtgesteldheid, de graad van haaren afstand of nabyheid, haare Knoopen en de
Knooplynen, enz. weet; en eindelyk ook nog de byzondere ligging en gesteldheid
des Lands of Oords, de strekking, hoogte en grootte zyner Bergen, Heuvels, Beeken,
Meeren en Rivieren; zyne Bosschen en manier van bebouwen, enz. naauwkeurig
onderzogt heeft, zo moest 'er wel tovery onder loopen, indien men met den Barometer
en Thermometer van LE LUC, met de Hygrometer van LAMBERT, en met de
Electrometer,
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enz. van LICHTENBERG in de hand, het weer van een Land of Oord niet aantoonen
en beschryven, zelfs ook in 't vervolg voorzeggen, en zo lang van te vooren
voorzeggen, als men wil, en daar door Landen en Menschen nuttig wezen, kon;
vooräl wanneer men overeenstemmende Waarneemingen, in verscheiden en
afgelegen Oorden te gelyk, naar LAMBERT's en VAN FELBIGER's opgaven en
toebereidzels verzameld, en vergeleeken zal hebben. Dan zal zich, in den voortgang
van zodanige Waarneemingen, met der tyd ook het aandeel der Planeeten en
Comeeten aan het Weêr van zelfs openbaaren.’
De volgende aanmerking, op een der Tafelen van MUSSCHENBROEK, is zo juist,
als de opheldering natuurkundig is. ‘Volgens MUSSCHENBROEK's Tafel staat de
eigenlyke zwaarte van het Zeewater tot het gemeene Regenwater, als 1030 tot
1000, en als de Lucht tot Water omtrend als 850 tot 1. Maar welk Zeewater, welk
Regenwater, welke Lucht zyn het nu, die deeze evenredigheid hebben? Met één
woord, de zwaarte van het Zeewater is even zo veranderlyk als de zwaarte van de
Lucht, alhoewel geregeld veranderlyk: het Zeewater heeft nooit en nergens eenerlei
zoutigheid, en nergens eenerlei diepte; doch in 't gemeen, en naar den regel
genomen, zyn de onderste laagen der Zee, even gelyk de onderste Luchtstreeken,
trapswyze zwaarder dan de bovenste, naardien eerstelyk de gantsche last der
eersten op de laatsten rust; ten tweeden, om dat zy naar den Regel zouter zyn; en
ten derden, om dat de Lucht, die, zonder dat, op de laagere Watervlakte sterker
drukt dan op de hoogere vlakte des vasten Lands, de onderste laagen van de Zee
haaren last zwaarder doet voelen, dan de bovenste.’
Om dit Werk voor onze Natie nog nuttiger te maaken, had de Vertaaler de boeklyst
des Schryvers met zodanige Nederduitsche Boeken kunnen aanvullen, als de laatste
niet scheen te kennen, of die, naa de uitgave zyner Schets, zyn in 't licht gekomen.
Dus zoude men, op het Artykel om de Lengte op Zee te vinden, van 't welk LA LANDE,
in zyne Astronomie, maar één enkele § heeft, STEENSTRA's Lessen over het Vinden
der Lengte, enz. met meerder vrucht dan J.M. HASSENKAMP's kurze Geschichte der
bemürkungen, enz. Edit. 1769, hebben kunnen aanhaalen. Doch boven allen zouden
wy in dit ge-
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val ter leezinge aanpryzen, het Antwoord van den Ridder DE LA COUDRAYE, op de
vraag by het Utrechtsch Provintiaai Genootschap, wegens die stoffe opgegeeven;
zynde dit in derzelver Verhandelingen D. II. Utr. 1784, in 't Fransch en Hollandsch
te vinden.

Het weezentlyke en interessante gedeelten, van het Werk van den
Generaal-Major Pfau, het welk onder de benaaming van het
onnoodige en onverschillige, uit de Nederduitsche Uitgave, by
Holtrop, is uitgelaaten. Betrekkelyk tot den Veldtocht der
Pruissische Troupen, in de Nederlanden, in het Jaar 1787. By een
gezameld uit het origineele Werk naar de Hoogduitsche Druk van
Berlin, 1790. Te Amsteldam by J. Peppelenbos, 1792. In 4to. 122
bl.
De Vertaalers of Uitgeevers van het Werk, van den Major van PFAU, dat wy onlangs
(*)
beöordeelden , hadden, om hetzelve te bekorten, eenige Stukken daar uit
weggelaaten. Volgens den Inhoud van dit Byvoegzel bestonden deeze Stukken: 1.
In eene Opdragt aan den Koning van Pruisschen, 2. In eene Voorrede. 3. In eene
Inleiding tot het Werk, van 16 bl. 4. In eenige Perioden, zo wegens de schikkingen
voor het Pruissisch Leger; de aanwyzing der Quartieren en Legerplaatsen, als
deszelfs verdere togten. 5. In eenige Lysten, zo van den Krygsvoorraad te Gorcum
gevonden, als van de Pruissische Generaals en Staf-Officieren, welke in Holland
geweest zyn. 6. In eenige Bylagen, als in de Marschrouten voor sommige
Regimenten; Dispositiën voor byzondere Divisiën; en Lysten van gekwetsten, zieken
en dooden in de onderscheidene Veldhospitaalen, zo te Utrecht, Schoonhoven,
Alphen, als in het Lazareth te Wezel. Gemelde Uitgeevers verklaarden die Stukken
voor onnoodig en onverschillig, en waarlyk, wanneer men onzydig wil oordeelen,
dan zal men zulks van ten minsten zeven agtste deelen, van dit weezentlyke en
interessante, moeten zeggen. Intusschen denken de Uitgeevers van dit zogenaamde
onnoodige en onverschillige 'er geheel anders over; en, zonder over de waarde
deezer Stukken zelv te oordeelen, dat zy aan hunne Leezers overlaaten, zyn zy
zeer vergenoegd geweest, het weggesmeetene te hebben wedergevonden; om het
dus by elkander te zamelen, en op de best mogelyke wyze by het Werk te voegen.
- Dit Voorstel zou mogelyk meer ingang kunnen vinden, indien het Byvoegzel wat
zuiverer in taal en spelling geweest ware; blykende aan het woord gedeelten, in
plaatse van gedeelte, op den tytel; als ook uit verscheidene feilen in de geslachten
en naamvallen, (by voorb.

(*)

Zie boven, bl. 108.
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bl. 41, den Hertog ging den zelve morgen, enz.) in het Werk zelve; zo dat men het,
ten deezen opzichte, niet voegzaam kan aanpryzen.

Myne vrolyke Wysgeerte in myne Ballingschap, door Gerrit Paape.
Te Dordrecht by de Leeuw en Krap, 1792. In gr. 8vo, 170 bladz.
GERRIT PAAPE werdt geboren te Delft, 4 Febr. 1752, op hetzelfde oogenblik, dat
zyne Moeder de Lykstatie van Prins WILLEM den Vierden de Stad had zien binnen
treeden. Zyn Vader had, by twee Vrouwen, 19 levende Kinderen, en toen deeze
zyn naamgenoot 'er was, zaten 'er dagelyks elf monden aan tafel; zynde het weeklyks
inkomen van den man niet meer dan ƒ 7-4-: Met eene menigte huisselyke
tegenspoeden te worstelen hebbende, liet hy aan zyne derde Vrouw, en nog 5 in
leven zynde Kinderen, echter geene schulden, maar nog eene kleine erfenis, agter;
ten blyke wat vlyt en zuinigheid doen kan. Zyn Zoon bezat een overheerschenden
lust tot tekenen en leezen. Aan den eersten voldeed de Vader, zonder hem echter
een Tekenmeester te kunnen bezorgen; aan den laatsten kon hy minder voldoen;
bezittende slechts zeven Boeken, waar van het Leven van WILLEM de Derde, of
Vierde, (want de Zoon weet het zelfs niet recht) in dichtmaat, nog verlooren was
geraakt. Gelukkig kwam de leesgraage PAAPE in kennis met een zyner buuren,
MAARTEN, zynde een Bakker; welke, agt Kinderen bezittende, ook zoo leesgierig
was, dat zyn Vriend hem nimmer builende, kneedende of bakkende heeft gevonden,
of 'er lag een boek by den buidel, op den trog, of de ovenbank, waar in hy onvermoeid
de oogen sloeg, zo dikmaals zyne bezigheden hem een oogenblik rust vergunden;
hebbende slechts éénmaal zyne brooden te hard laaten bakken, terwyl hy bezig
was met in de Reizen van den beruchten BONTEKOE te leezen.
De Boekverzameling van deezen Bakker, omtrend in 200 stuks, waaronder
verscheidene Reisbeschryvingen, doch, behalven het Werk van BUNJAN, in geene
Godgeleerde boeken bestaande, verschafte den jongen PAAPE eene aangenaame
bezigheid: zo wel door dezelve te leezen, als door 'er met zyn buurman MAARTEN
over te kouten. Zyn Vader echter begreep, dat boekenleezen geen ambagt was.
Hy raadpleegde met de eerste genegenheid van zynen Zoon, namenlyk de zucht
tot tekenen, en dus bestelde hy denzelven, in deszelfs 13de jaar, op eene
Plateelbakkery; om, na verloop van 10 Jaaren, tot den rang van Schildersknecht
verheven te worden. Dit ambagt hield hem 14 a 15 jaaren onledig, en bedorf zyn
geheele
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tekenkunst, uit hoofde van de slegte wyze van schilderen, die aan dat beroep eigen
is.
In deezen nederigen kring van menschen, leerde de jonge PAAPE een zonderling
slag van menschen kennen. De meeste van hen hadden, in 1748, een byster groote
vlag laaten vervaardigen, waar aan meer dan 100 handen te pas kwamen, om
dezelve in orde te draagen. Allen, die onder deeze Vlag de Stad waren
doorgetrokken, noemde men Vlaggelieden; en nadien de meesten, by die
gelegenheid, niet geheel nuchter waren, zeide men vervolgens, te Delft, van iemand
die wat te veel gedronken had: hy loopt onder de Vlag. Onder deeze Ambagtslieden
trof hy een nieuwen boezemvriend, in een zonderling mensch, THOMAS geheeten,
aan; welke eene zeldzaame Wysbegeerte in zyne levenswyze volgde; blyvende
zelfs geheel gerust in BROWN'S gemeene dwaalingen leezen, wanneer zyne buuren
ernstig bezig waren, om een in zyn Schoorsteen ontstaanen brand te blusschen;
zeggende alleen tegen den laatsten, die na het dempen der vlam zyn huis verliet:
trekt de deur agter u toe; staande hy intusschen niet op, voor dat hy zyn begonnen
hoofdstuk had uitgeleezen.
Deeze zonderlinge Wysgeer overleden zynde, na dat de jonge PAAPE hem, even
te vooren, had moeten belooven, dat hy nimmer een Lykvers op hem zoude maaken;
zo geraakte laatstgemelde aan het uitgeeven van eenige zyner Gedichten, en door
deezen in kennisse met den Heer ROELAND VAN SCHIE, te Delft, en deszelfs Dochter
MARIA, mede een Dichteres; met welke laatste hy 24 Nov. 1776 in huwelyk trad.
Door toedoen van zyn Schoonvader werdt hy eerlang aankweekeling van het
Haagsch Dichtlievend Genootschap, onder de Spreuk: Kunstliefde spaart geen Vlyt;
terwyl de beroemde Stichter van dat Genootschap, Do. JOANNES VAN SPAAN, zich
vervolgens verleedigde, om hem in de noodige regels der dichtkunde te onderwyzen.
Een en ander maakte hem zeer yverig, zo dat het eerlang scheen, dat hy een Winkel
van Verzen begeerde op te zetten. Een twist, tusschen zyne mede-Ambagtsgezellen
en hunne Meesters ontstaan, deed hem de onderdrukte party verkiezen. Dit bragt
hem in haat; hy werdt moedeloos; verliet zyn Ambagt, dat hem al lang had
tegengestaan, en raakte dus zonder kostwinning en zonder geld.
Van den nood een deugd maakende, zette hy zich aan het Waijerschilderen, en
vervolgens ook aan het Silhouëtteeren. Hier in kreeg hy een' Leerling, welke, onder
zyn opzicht, verzen willende maaken, zich altoos, op de Turfzolder, boven op een
hoop turven plaatste. Men moet bekennen, dat indien deeze Verzen al niet verheven
waren, het de Dichter zekerlyk was! De leeslust van den Meester verschafte zich
hoe langer hoe meerder toegang tot zeer voornaame Boekverzamelingen. Echter
deeden zyne bekrompene omstandigheden hem, in 1781,
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op voorstel zyner Vrienden, een ambt aanneemen, het welk weekelyks 36 st.,
behalven eenige kleinigheden, 's jaarlyks, opbragt. Dit ambt bestond in bediende
te zyn van de Kamer van Charitaaten der Stad Delft; verbindende het 2de Art. zyner
Instructie, hem tot het oppassen voor de Regenten - kamer, zo dikmaals dezelve
vergaderd waren, het doen van boodschappen, en het staan met ongedekten hoofde,
zo lang hy by Regenten in de Kamer was. Gelukkig doemde hy zyne dichterlyke
trotschheid tot zwygen; vondt, in de Regenten, menschen die vriendelyk met hem
omgingen; hield zich daardoor 5 Jaaren met die ambtsbediening bezig; leerde door
eene weekelyksche omgang met omtrend 1700 a 1800 arme menschen, en eene
openhartige verkeering met dezelve, het Gemeen en deszelfs elende kennen; en
hield dikmaals van zyne 36 st. zeer weinig over.
Tot in den jaare 1786 won hy dus, al schilderende, of dienende, de kost; dan in
dat jaar leerde hy den Heer WYBO FYNJE kennen, welke hem tot eene geheel andere
kostwinning, namenlyk tot het vertaalen voor de Boekverkoopers, deedt overgaan.
Na maar 5 lessen in het Hoogduitsch genomen te hebben, volhardde hy met, dagen
agter een, in de Woordenboeken genoegzaam woord voor woord op te zoeken, en
een hem door FYNJE opgedraagen Werk (waarschynlyk de Abderiten, naar WIELAND,
in II Deelen) te vertaalen. Wordende Heeren Regenten van Charitaaten daadelyk,
voor het goede door hem in zyne ambtsbediening genooten, bedankt, en het
schildertuig in een hoek gesmeeten.
Ten opzichte der verdeeldheden, welke, sedert eenige jaaren, in ons Vaderland
plaats hadden, kon G. PAAPE geen ledig aanschouwer blyven. In 37 Boekdeelen, zo
kleinen als grooten, op verschillende plaatsen en tyden gedrukt en uitgegeeven,
heeft hy gemeld wat hy over de publieke zaaken des Vaderlands dacht. Het deel,
dat hy in dezelve genomen hadt, deedt hem, by de omwenteling, onverwagtst van
Delft naa Amsterdam verhuizen. Op een doodsche Agterkamer, by een Wyn- en
Lakenkooper te Amsterdam, zonder eenige Boeken, dan een Bybel met volkomen
kanttekeningen, begon hy zynen Simson. Zyn Vrouw, en een Zoontje van nog geen
twee jaaren oud, had intusschen eenige reizen, uit vrees voor Plundering, de vlugt
over een dak te Delft moeten neemen; en kwam eindelyk by hem te Amsterdam,
met het nieuws, dat alle zyne goederen gearresteerd waren: 't geen echter naderhand
bleek niet zo erg geweest te zyn. Eene nieuwe verhuizing te Amsterdam, by welke
gelegenheid deeze drie persoonen, met al hunne goederen, in een Sleepkoetsje,
van het eene einde der Stad naar het ander gebragt wierden; deedt hem het eerste
aanmerklyk voordeel, dat zy by de omwenteling hadden, aan zyne schreiende Vrouw
voorhouden: zeggende, ‘voor vier
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dubbeltjes kunnen wy nu in Amsterdam, met het grootst gemak, verhuizen.’
Wanneer men G. PAAPE verzekerde dat 'er reeds apprehensie op zyn persoon
verleend was, pakte hy in 't laatst van October 1787, zyn reiszak met het
hoogstnoodige byeen: zette een andere pruik en hoed op, en trok andere kleederen
aan. Zyn aangezicht schilderde hy uit den bruinen, met de behoorlyke diepzels. Hoe
aanmerkelyk dit iemands gelaad verandert, weet men uit het Leven van PASSCHIER
DE FYNE, die dat kunstje mede verstond, en 'er geen mindere raare ontmoetingen
door had, dan G. PAAPE: welke dus, geheel verkleed en veranderd, met valsche
Paspoorten voorzien, zich van Amsterdam naar Gouda, en van daar naar Rotterdam
begaf, zonder van iemand gekend te worden; schoon een der Wagtdoende, en hem
onderzoekende, Burgers, te Rotterdam, hem anders zeer wel kende.
Eenige dagen in Rotterdam zich ophoudende, om op eene geschikte wyze naar
Antwerpen te vertrekken, werd een Barbier vereischt, om het geschilderd aanzicht
te scheeren. Deeze kwam, en verschrikte niet weinig onder het scheeren. ‘Myn God!
Myn Heer! zeide hy, wat scheelt u? Gy wordt zoo bleek!’ - Dat heb ik wel meer des
voormiddags, antwoordde PAAPE; maar met een glaasje likeur gaat het wel weêr
over. De barmhartige baardschrapper liep heen, en haalde een groot glas genever:
beiden dronken, en alle zwaarigheid verdween. Intusschen betoonde zich GERRIT
PAAPE, nu als in de dagen van ouds, en had geen verw meer by zich om zich te
beschilderen. De Kastelein hem ziende, wilde dat hy den Doctor zoude aanspreeken;
hy daar tegen verzekerde, dat hy, met eene wandeling te doen, wel weer beter
zoude worden. Hy ging uit, kogt de noodige ingrediënten, schilderde zich als
voorheen, en de Kastelein feliciteerde hem, met zyne spoedige herstelling.
Na eene wonderbaare driedaagsche reize van Rotterdam naar Antwerpen, met
een koddig gezelschap, volbragt te hebben, vondt PAAPE in Antwerpen niet het geen
hy gedacht had 'er te zullen vinden. De Stad kwam hem lelyk, en de Inwooners
kwamen hem morssig, voor: ten minsten by zyn eerste aankomen. De Hollandsche
Wysgeer in Brabant, een door hem dáár geschreven Werk, draagt 'er overvloedige
blyken van, en maakte hem (nadien men, buiten zyn weeten, 'er zyn' naam voor
gezet had) in Antwerpen zeer gehaat, zo dat hy genoodzaakt was dit Werk te
verzaaken, wilde hy niet in 't water gesmeeten, of half dood geslagen, worden. De
Copy van een ander Werk, door hem aldaar opgesteld, namenlyk het Leven van
FLIP van Bourgonje, werdt, toen de Boekverkooper SPANOGHE te Antwerpen
geplunderd werdt, met zeer veel statie, als een kettersch Boek, verbrand. Dit,
benevens de vooruitzichten die
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het Brabantsch Patrictismus hem gaven, deedt hem naar Brussel vertrekken. Hier
de overwinning op de Keizerlyken, en een gedeelte der omwenteling, gezien
hebbende, reed hy met de Deligence op Gent, alwaar hy de eerste tyding der
Brabantsche zegepraal bragt, en zich dezelve zo wel ten nutte maakte, dat zyne
onderzoekers, zonder hem te onderzoeken, hem de hand gaven, en hem den
volgenden dag gerust op Brugge lieten vertrekken. Daar aan de Poort komende
stond een Patriot op schildwagt, die hem, met den hoed in de hand, zeer ootmoedig
vroeg: Myn Heer! mag ik de libertait gebruiken om au te vraagen, oe au naam is?
- Dat raakt u niet, zei PAAPE, en stapte zo fier de Stad in, even als of hy Commandant
van Brugge geweest ware. Hoe verder hy kwam, hoe minder yver hy voor het
Brabantsch Patriotismus bespeurde; tot hy eindelyk, in de helft van December 1789,
te Duinkerke, zyne tegenwoordige verblyfplaatse, aankwam, alwaar zyne Vrouw en
Zoon hem eerlang volgden.
Dit is de zaakelyke inhoud van het voor ons liggend Werkje, dat in een vrolyken
briefstyl geschreven is, en alles bevat war men, ten opzichte van des Schryvers
lotgevallen, en zyne wysgeerige denkwyze omtrend dezelven, kan begeeren. Zyne
vrolyke Wysbegeerte heeft veel van de Wysbegeerte van zynen overleden Vriend
THOMAS. Zy maakt hem geschikt tot lagchen, en om anderen te doen lagchen. De
menigte zyner uitgegeeven Werken, die in dit Stukje meest by naame genoemd
worden, bewyst zeker dat hy zeer veel geschreven heeft, maar zyne levensloop
toont tevens dat hy zulks noodzaakelyk doen moest. En daar hy veel tyd heeft
gehad, en veel tyd aan het opstellen zyner Werken heeft besteed, kan de Natie
zich, over zyn menigvuldig schryven, met geene reden beklaagen. Het veel schryven
wordt dan eerst eene ondeugd, wanneer de Schryvers zich geen tyd gunnen, om
hunne Werken de behoorlyke vereischten te geeven, en daar door slecht schryven.
Den Vlytigen daartegen behoort men te pryzen; geenzins te verachten. om dat zy
vlytig zyn: of om dat zy 'er, zo als de Heer PAAPE, hun bestaan in vinden.
Het afbeeldzel van den Schryver, als mede dat van zyne Vrouw en zesjaarigen
Zoon, worden, in den aanvang van dit Werkje, gevonden.
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Magazyn van Geschiedenissen, Romans en Verhalen. Te Rotterdam
by J. Meyer, 1790. Eerste Deel, 406 bladz. Tweede Deel, 400 bladz.
in gr. 8vo.
Deeze twee deelen, bevatten de volgende zeven Stukken:
I.

Almoran en Hamet; een Oostersch
verhael, in twee deelen.

II.

De Roozenfeest van Salency; eene
Fransche Geschiedenis, in vyf boeken.

III.

Paulus en Virginia; eene Afrikaensche
Geschiedenis.

IV.

Don Diego de Colmenares; eene
Amerikaensche Geschiedenis.

V.

Louisa Mildmay; eene Engelsche
Geschiedenis in Brieven.

VI.

Azor en Zimeo; een Armeniesch Verhael.

VII.

Ericia; eene Fransche Geschiedenis.

Nergens, het zy aan het hoofd van het gantsche werk, of aan dat van de byzondere
Stukken, wordt ons gemeld, of men ons hier Vertalingen, of oorspronglyke Stukken,
opdischt; als alleen in een kort Voorbericht, dat voor Paulus en Virginia geplaatst
is, waaruit men ziet, dat de Heer DE SAINT - PIERRE de Schryver van dit Stukje is.
Het is ous echter meer dan waarschynlyk, dat ook de andere Stukken Overzettingen
zyn. Don Diego de Colmenares, weten wy, is uit MEISZNER'S Skizzen. Maar het lust
ons niet, de bronnen van de overige Stukken op te spooren. Ondertusschen zouden,
naar onze gedachten, de Vertalers beter doen, van dezelven aan te wyzen. Dan
kon men hunnen arbeid beter beoordeelen, en dan liep de koper geen gevaar, van,
in den waan dat hy zich een oorspronglyk Werk aanschaft, Over zettingen te kopen
van Stukken, die hy reeds in zyne boekery heeft.
Wat voorts de keuze dezer Stukken betreft, dezelve kon over het algemeen veel
gelukkiger zyn, wanneer men met zulk eene verzameling waar nut wilde stichten. Almoran en Hamet is eene tovergeschiedenis, met zulke vreemde versieringen
doorzaaid, dat zy niemand interesseeren kan, dewyl zy zo sterk tegen het
waarschynlyke zondigt, dat zelfs een kind, of het bygelovigste mensch 'er niets van
geloven zal. - Don Diego de Colmenares doet zyn' grooten Schryver eer aan,
wanneer men op styl en meesterlyke tekening van characters ziet; maar de woede
van Holnara zal menigen Lezer en elke Lezeres het boek van yzing uit de handen
doen werpen; en het verhaal van de straf, die zy haren ontrouwen minnaar doet
ondergaan, kan toch by ons geen nut stichten, daar de Schryver zelf zyn Stuk met
deze woorden besluiten moet: ‘Ontrouw en valsche liefdeëeden! hoe gelukkig is
het, dat de Europeesche Meisjes niet gewoon zyn, u met eene gelyke woede te
straffen!’ - In Louisa Mildmay wordt knoop op knoop gelegd, maar de
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ontknooping van dezelven (indien men het niet liever een doorhakken noemen wil)
geschiedt zonder de minste waarschynlykheid. De zeldzaamste gevallen en
ontmoetingen worden zo opeen gestapeld, dat, op deze wyze, het Roman - schryven
een van de gemaklykste dingen van de waereld wordt. - Azor en Zimeo is eene zeer
treurige gebeurtenis, met de vreemdste voorvallen doormengd, waar van het toneel
geplaatst wordt in Armenië, in de tyden van de ongelukkige uittogten der Kristenen
tegen Asia; en die voor onze tyden, en de verbeteringe onzer zeden, weinig geschikt
is. - Ericia beschryft hare eigene ongebondenheden, en het berouw, dat zy 'er ten
laatsten over gevoelde: maar, in het eerste gedeelte van haar verhaal spreekt zy
dikwyls nog zo smaakelyk van eenige dartele, en kwaadaartige, kluchten, die zy,
geduurende haar slecht leven, aanrigtte, dat menig Lezer misschien meer neiging
tot lachen, dan afkeer van de ondeugd, onder haar verhaal, voelen zal.
Het beste hebben ons de Rozenfeest van Salency, en Paulus en Virginia bevallen.
Achter het eerstgemelde Stukje is eene aantekening geplaatst, over den oorsprong
en aart dezer schoone plechtigheid, die reeds tot meer Stukken van smaak aanleiding
gegeven heeft; onder anderen tot eene Opera, die te Parys, in het jaar 1776
uitgegeven is, getiteld: La Rosiere de Salenci, Pastorale en trois Actes, melée d'
Ariettes. - Wy zullen deze aantekening hier laten volgen, ten behoeve van die geenen
onzer Lezers, by welken deze lofwaardige Instelling nog onbekend is.
‘Reeds zeer oud is de Instelling van de Roozenfeest; mén kent dezelve toe aan
St. Medard, Bisschop van Noyon, die in de vyftiende eeuw, naar onze jaartelling,
onder de regeering van Clovis, leefde. Die goede Bisschop, die tevens Heer van
Salency was, een dorp, omtrent een halve myl van Noyon gelegen) had uitgedacht,
om, elk jaar, aan die geene der meisjes van zyn dorp, wier deugd het algemeenst
werd toegejuicht, een geschenk van 25 livres, en van eenen Roozenkrans, te geven.
Men zegt. dat hy zelf dezen eerryken prys aan eene zyner Zusters, welke de stem
van het algemeen daar toe benoemd had, toereikte. Nog heden ziet men, in de
kapel van St. Medard, aan het einde van het dorp Salency geftigt, boven het Altaar,
een schildery, vertoonende den Prelaat, in zyne Koorgewaden, een' krans van
roozen op het hoofd zyner Zuster zettende, die in het hair gehuld, en op haare kniën
liggende, verbeeld is.
Deze belooning werd, voor de meisjes van Salency, een sterke prikkel tot
braafheid. Zonder de eer, welke eene bekransde genoot, in aanmerking te nemen,
was het zeker, dat haar in dat jaar huwlyks voorslagen gedaan werden. St. Medard,
hier door getroffen, vereeuwigde deze Instelling. Hy
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verpachtte omtrent elf of twaalf mergen van zyn grondgebied, om uit derzelver
inkomsten de 25 livres, en de kosten, welken aan de Roozenfeest verknocht waren,
goed te maken.
Volgens de inrichting, is het niet genoeg, dat die, welke den krans zal ontvangen,
zelve van een onbesproken gedrag is, maar haar vader, moeder, broeders, zusters,
en verdere naastbestaanden, tot in het vierde gelid, moeten even onberispelyk zyn.
De geringste smet, de minste verdenking, in haare maagschap, was eene reden
ter uitsluiting.
De Heer van Salency is altoos in het bezit geweest van, en heeft nog, het regt,
om, tot de bekransing eene uit drie meisjes, in het dorp Salency geboren, en welken
men hem, een maand te voren, heeft voorgesteld, te verkiezen. Wanneer hy haar
benoemd heeft, is hy verpligt, zulks van den predikstoel der parochie te doen
afkondigen, op dat de andere dogters, haare mededingeressen, tyd zouden hebben,
om deze keus te onderzoeken, en die af te keuren, zo zy niet naar de uiterste
regtvaardigheid geschied was. Dit onderzoek wordt, met de striktste onzydigheid,
te werk gesteld: en het is niet dan na het doorstaan van dezen proeftyd, dat de keus
van den Heer gewettigd wordt.
Op 8 Juny, zynde de feestdag van St. Medard, om twee uuren in den namiddag,
begeeft zich de verkorene, in 't wit gekleed, gekruld, gepoederd, en met langs haare
schouderen, in losse lokken, golvend hair, onder het geluid der trommelen, vioolen,
fluiten, enz. naar het kasteel van Salency: zy wordt vergezeld door haare
naastbestaanden, en twaalf, mede in het wit gekleede, en met een breed blaauw
lint omhangen, maagden, aan welken even zo veel jonge dorpelingen de hand
bieden. De Heer, of zyn vertegenwoordiger, gaat haar zelf ontvangen; zy maakt
hem eene kleine pligtpleeging, om hem voor de aan haar gegeven voorkeur te
bedanken; vervolgens geven de Heer, of zyn vertegenwoordiger, en de Schout,
haar de hand, en geleiden haar, voorgegaan door de speeltuigen, en gevolgd door
eene groote menigte, naar de kerk, waar zy, op een voor haar in het midden van
het koor geplaatst bidbankje, de Vesper hoort.
De Vesper geëindigd zynde, begeeft zich de Geestelykheid met het volk, in
processie, naar de kapel van St. Medard: het is daar, dat de Priester, of de Bedienaar
der Mis, den krans of roozenhoed, die op het Altaar ligt, zegent: deze hoed is met
(*)
een blaauw lint omstrikt, en van voren met

(*)

LODEWYK DE 18de bevond zich, omtrent 150 jaar geleden, op het kasteel de Varennes, in de
nabuurschap van Salency; de Heer BELLOY, te dier tyd Heer van dat dorp, verzogt aan dien
Monarch, dit geschenk, in zynen naam, als eene belooning der deugd, te doen geven. De
Koning stond dit toe, en zond den Marquis DE GORDES, eersten kapitein zyner lyfwagt, die, in
naam des Konings, de plegtigheid van de Roozenfeest waarnam, en op deszelfs bevel by
den bloemenkrans eenen zilveren ring en een blaauw lint voegde. Het is sints dien tyd, dat
de bekransde dezen ring ontvangt, en zy en haare gezellinnen met dit lint versierd zyn. Alle
deze omstandigheden zyn door de echtste bewyzen bevestigd.
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eenen zilveren ring versierd. Na de zegening en het eindigen van eene op het
onderwerp gepaste Redevoering, kroont de Altaarbedienaar de verkorene, die
nedergeknield is; tevens stelt hy haar de 25 livres, in het byzyn van den Heer, en
zyne Geregtsbeambten, ter hand.
De nu bekransde verkorene wordt weder door den Heer, of zynen
vertegenwoordiger, en door zynen geheelen stoet, tot aan de Kerk geleid, alwaar
men het te Deum, en eenen koorzang, ter eere van St. Medard, aanheft, terwyl de
jonge dorpelingen zig vermaken met eenige snaphaanschoten te laten hooren.
By het uitgaan der Kerke, vergezelt de Heer, of zyn plaatsvervanger, de bekransde
tot in het midden der groote straat van Salency, alwaar de Leenmannen van de
heerlykheid eene tafel hebben doen stellen, voorzien van een tafellaken, zes
servetten, zes borden, twee messen, een vol zoutvat, twee kannen met roden wyn,
omtrent van twee en een halve pint, parysche maat, half zo veel zuiver water, twee
witte stuivers brooden, een half honderd nooten, en een kaas van drie stuivers. Nog
schenkt men, by wyze van hulde, aan de bekransde een' pyl, twee kaatsballen en
een hoornen fluitje, waar op een der Leenmannen driemaal blaast, voor dat hy het
aanbiedt; en men is verpligt, dit alles naauwkeurig te bezorgen, op verbeurte van
60 stuivers.
Van daar begeeft zich de gantsche Vergadering naar de plaats van het Slot, onder
eenen grooten boom, alwaar de Heer met de bekransde den dans begint: deze
velddans duurt tot het ondergaan der Zon. Den volgenden dag, in den namiddag,
nodigt de bekransde alle de jonge meisjes van Salency, geeft haar eenen, van
koude geregten wel voorzienen, maaltyd, die door de, in zulke gevallen, gewoone
vermaken gevolgd wordt.
Zie daar de Instelling en de omstandigheden van de Salencysche Roozenfeest.
Het eenvoudige verhaal daar van zal zekerlyk belangryk gerekend worden. 'Er is
dan op deze aarde nog een plek gronds, alwaar een Roozenkrans, als de eerrykste
en streelendste belooning, die men aan de deugd konde schenken, wordt aangezien.
Men kan zig niet verbeelden, hoe sterk deze Instelling op de zeden en de braafheid
der Salencyërs werkt. Alle de inwooners van dat dorp, die honderd agt-en-veertig
haardsteden uitmaken, zyn zagtaardig, eerlyk, matig en werkzaam, schoon omtrent
vyf honderd in getal,
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bezitten zy niet één ploeg; ieder spit zyn' eigen akker om, en elk is 'er met zyn lot
te vreden. Men verzekert, dat 'er niet één, in den uitgestrektsten zin, niet één
voorbeeld is, ik zeg niet van eene misdaad, die door eenen uit Salency afkomstigen
begaan is, maar zelfs niet, dat één hunner zich aan eene buitenspoorige neiging
heeft overgegeven, en nog minder, dat één der bevallige kunne zich heeft vergeten;
terwyl de omstreeks Salency woonende Landlieden even onderscheiden en
bedorven, als elders, zyn. Hoe veel heils brengt niet eene gelukkige Instelling te
wege! ô! welke mannen zoude men niet te voorschyn doen komen, door de eer en
achting aan verdiensten en deugd te verbinden! hoe veel zou het niet bydragen ter
verminderinge van het zedenbederf, wanneer wy een' bespotlyken tooi en ydele
vermaaklykheden, voor een Salencysche Roozenfeest, en voor die zuivere
genoegens, agterstelden, welken zy aan eerlyke en gevoelige harten moet schenken.’

Leerzaame Gesprekjens en Verhaalen, voor de Jeugd. Te
Amsterdam by P.G. Geysbeek. In 12mo, 96 bladz.
Onder de groote menigte van kleine Geschriften, welke men, zedert eenigen tyd,
het licht heeft doen zien, kan dit bondeltje eene voegzaame plaats vinden. De
Opsteller daarvan is, over 't geheel genomen, niet ongelukkig geslaagd in de keuze
van onderwerpen. De Jeugd bekend te maaken met de gewrogten der Scheppinge;
op eene gemeenzaame wyze, en door spreekende voorbeelden, de Ondeugd in
een mishaagend licht te plaatzen, en, daarentegen, de Deugd als voortreffelyk en
aangenaam te doen voorkomen: deeze behooren, inderdaad, onder de beste
oogmerken, welke een Schryver, die ten dienste van het aankomende geslagt de
pen voert, zich kan voorstellen. En deeze oogmerken zyn, in dit kleine Stukje, vry
wel in agt genomen.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
J.D. Michaëlis, Nieuwe Overzetting des Ouden Testaments; met
Aanmerkingen voor Ongeleerden. In het Nederduitsch overgebragt.
Xde Deel. Te Dordrecht by A. Blussé en Zoon en de Leeuw en Krap,
1791. In gr. octavo, 205 bladz.
Uit het Bericht, voor dit Deel geplaetst, vernemen wy, dat de Heer W.E. DE
PERPONCHER, met het eerste Boek van SAMUËL, verkoozen heeft zynen arbeid aen
dit Werk te staken; en dat de Heer Y. VAN HAMELSVELD de verdere vertaling van het
zelve op zich genomen heeft: die ons, wegens de verandering van het Plan, ten
opzichte der Aanmerkingen, het volgende meld. - ‘De Heer DE PERPONCHER hadt,
bij de voorgaande Deelen van dit Werk, de vrijheid genomen, om ook zijne eigen
Aantekeningen op den Bijbel-Tekst te plaatzen, en van de Aantekeningen van den
Heer MICHAËLIS slechts zoo veel over te nemen, en zoodanig gebruik te maaken,
als hij noodig oordeelde. - De Aantekeningen van den Heer DE PERPONCHER zal de
Nederduitsche Lezer derhalven verder missen, maar daar tegen worden hem nu,
die van den Heer MICHAËLIS geheel, zoo als zij zijn, geleverd, het welk veelen ook
niet onaangenaam wezen kan. Wanneer mij ondertusschen in de Oostersche
Bibliotheek, in de Supplementa ad Lex. Hebr. of in andere Schriften van den Autheur,
iet mogt voorkomen, waar door hij dit Werk opgehelderd, verbeterd of veranderd
mogt hebben, zal ik daar van op de nodige plaatzen gebruik maken.’ - Nademael
men nu op genoegzame gronden verzekerd is, dat de Heer VAN HAMELSVELD zeer
wel geschikt zy, ter volvoeringe van de in dezen door hem opgenomen taek, heeft
men te over reden, om te verwachten, dat deze Nederduitsche Vertaling van dit
hoog geachte Werk een gunstigen voortgang zal hebben. En hier van levert ons dit
Deel, behelzende het tweede Boek van Samuël, reeds ene voldingende proeve,
waer uit wy den Lezer onder 't oog
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zullen brengen, den aenleg der zamenzweeringe van Absalom, tegen zynen Vader
David, aengetekend 2 Sam. XV: 7-12, welk verhael aldus luidt.
‘Vs. 7.

Na verloop van vier jaaren verzocht
Absalom van den Koning verlof om na
Hebron te gaan, en een

8.

gelofte te vervullen, die hij aan God
gedaan had, want hij had bij zijne

Vs. 7. Na vier jaaren.] te weten van de te rugkomst in zijn Vaderland af te rekenen.
In de gedrukte uitgaven staat na veertig jaaren, en dit verstaat men gemeenlijk
van het veertigste leevensjaar van Absalom. Als dan moest Absaloms opstand, en
Davids vlucht voor hem, tot het laatste leevensjaar van David behooren, want in het
eerste jaar van zijne veertig en eene halfjaarige regeering is Absalom geboren. Dit
is in de daad onmogelijk. Men leze slechts het eerste Hoofdstuk van het eerste Boek
der Koningen; hoe verzwakt is David daar in zijnen ouderdom? en nooit vindt men
hem zoo rustig, en zoo Soldaat, als in den oorlog met Absalom. Hij gaat te voet uit
Jerusalem, doet door zeer ruwe wegen een sterken marsch, legert zich onder den
blooten hemel, maar breekt nog in den nacht op, en zet met zijn leger over den
Jordaan: overal neemt hij, met eene ongelooflijke tegenwoordigheid van geest, de
schielijkste besluiten, verschijnt wezenlijk in dezen veldtogt grooter, dan in een der
voorgaanden; is tevens Dichter, vuurig Dichter, en zijne schoonste Psalmen, bij
ste
voorbeeld de XLII , vallen in dezen tijd. Kan dit dus de 1 Kon. I: 1-21, beschreeven
zeventigjaarige David, naauwlijks meer eene schaduwe eens Konings, wezen? Het
geen Hoofdst. XX: 3. verhaald wordt, zou bijna belachlijk luiden. - Ik heb daarom
de reeds van anderen bevestigde leeswijze van vier, in plaats van veertig,
aangenomen; en dus valt de Geschiedenis omtrent in het 55 of 56 jaar van David,
juist den besten tijd van eenen grooten Veldheer. - De Psalmen, bij gelegenheid
van Absaloms opstand gemaakt, zijn, zoo als ik geloove, de III. IV. XXIII. XLI. XLII.
ste
XLIII. LV. LXI. LXIII. LXXI .
Na Hebron.] Dus werdt toenmaals ook te Hebron geofferd. Eigenlijk was dit tegen
de wet van Moses; want naar dezelve zou 'er slechts eene eenige plaats van offeren
zijn: maar deze wet was in onbruik geraakt, en dewijl Hebron langen tijd de wooning
van Abraham geweest was, daar hij geofferd, en Godlijke verschijningen gehad
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hadt, werdt het als eene heilige plaats aangezien, Meer hiervan in het Mos. Recht.
IV. D. §. 188.
Vlucht na Gesur in Syrië, eenen
godsdienst beloofd, indien Jehovah hem
na Jerusalem te rug

Vs. 9.

bracht. De Koning gaf hem dit verlof, en
hij ging af na Hebron.

10.

Ondertusschen hadt Absalom opstookers
onder alle stammen van Israël
uitgezonden, die, zoo dra zij de trompet
zouden hooren, zeggen moesten, dat
Absalom te Hebron als Koning
uitgeroepen was.

11.

Hij hadt tweehonderd menschen uit
Jerusalem op de offermaaltijd verzocht,
en dezen waren heel onschuldig, zonder
iet van de zaak te weeten,

Vs. 8. Na Gesur in Syrië.] Hier wordt nog klaarer, het geen ik over Hoofdst. Ill: 3.
slechts vermoedde, dat die Koning van Gesur, wiens dochter David ter vrouw had,
geen Kanaäniter geweest is. Van het Kanaänitisch Gesur, wordt dit Gesur hier
duidlijk genoeg onderscheiden, dat het Gesur in Syrië heet, want nooit verwisselt
het Oude Testament Arameërs en Syriërs met elkanderen; maar ziet ze altijd, zoo
als zij ook waren, als twee verschillende Volken aan. Nadien Gesur in het
Hebreeuwsch eene Brug heet, zoo kunnen, gelijk bij ons, meer steden den naam
van Brug of Brugge gehad hebben; en dit Syrische Gesur lag misschien aan den
Orontes, of zelfs aan den Eufraat. Nu is het begrijpelijker, hoe Absalom, na den
moord van Ammon daarheen vluchten, en voor David veilig zijn kon, het welk men
moeilijk verstaan kan, indien Gesur een klein, geheel met Davids landen omringd,
Koningrijk geweest ware.
Vs. 10. Om dit te verstaan, moet men weten, dat in het Israëlitisch land hier en
ginds, op hoogten van wijd uitzicht, wachters gesteld waren, die de trompet steeken
moesten, wanneer zij eenen anderen wachter hoorden trompetten. Dit was wel,
hoofdzaaklijk, in oorlogstijd, ten einde, bij eenen vijandlijken inval, het gantsche land
te waarschuwen, of op te ontbieden, dus ingericht; maar men kon door dit middel
ook andere tijdingen, (bij voorb, van eene overwinning,) met ongelooflijke snelheid
door het gantsche land verbreiden. Denklijk was er in de wijze van trompetten iet,
dat zijne betekenis hadt, en vrolijke tijdingen onderscheidde van alarm, wegens den
inval van een vijand. Als nu te Hebron de trompet gestoken werdt, ging dit, zonder
dat de wachters wisten, wat het bete-
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kende, in min dan 24 uuren door het gantsche land: en nu zeiden de zendelingen
van Absalom in elke stad, dat dit het teken was, dat de zoo gewenschte Absalom
te Hebron de kroon had aangenomen. Elk gelooft, dat alle overige steden en
stammen reeds eenstemmig waren, en dus werdt het gantsche volk, de jegens
David best gezinden zelfs niet uitgezonderd, in den opstand door bedrog of geweld
ingewikkeld.
Vs. 11. Ook dit was ongemeen listig aangevangen. Twee honderd der
voornaamsten uit Jerusalem, want gemeene lieden zal de Kroonprins toch niet aan
zijne tafel nodigen, waren bij Absalom. Te Jerusalem kon men niet anders denken,
of zij wisten mede van de zamenzwering, en dit bragt de gantsche stad in schrik,
zoo dat zij de zaak, even gelijk David in het eerst zelf, verlooren gaf; te gelijk waren
deze 200 lieden in Absaloms geweld, en, om zoo te spreeken, gijzelaars voor het
gedrag van hunne bloedvrienden te Jerusalem, indien dezen het met David hadden
willen houden, en de stad verdedigen. Uit andere stammen schijnen ook veelen,
veele duizenden zou ik liever zeggen, inzonderheid die voor Absalom wel gezind
waren, tot het offer genodigd geweest te zijn. Zie de aanmerking op Hoofdst. XVII:
[(*)
1. .
Dit alles, het geen wij van het begin van ons Hoofdstuk gehad hebben, schijnt
een geheel Engelen-verstand, gepaard met een recht helsch-boos hart, aan te
duiden: en echter ziet 'er Absalom daar na, wanneer Husai hem eenen verderflijken
raad geeft, (Hoofdst. XVII: 7-14.) zoo heel onnoozel uit, en alles, wat daarop volgt,
schijnt niets meer dan misslag op misslag te zijn. Zoo veel is uit het verhaal klaar.
Absalom hadt, bij een zeer schoon lichaam, ook veel inneemends; vlijen kon hij in
een hoogen graad,

[(*)

De Heer Michaëlis grondt dit denkbeeld aldaer ter plaetze, op den voorslag van Achitofel, om
twaelf duizend man uit te kiezen; vooronderstellende dat dezelve reeds te Hebron geschied
is. - Maer zyne gissing zou vervallen, als die voorslag eerst gedaen is, toen Absalom reeds
in Jerusalem was, gelyk de zamenhang met Hoofdst. XV en XVI schynt aen te duiden.
Ondertusschen is echter het denkbeeld van ene vry groote menigte te Hebron niet geheel
ongegrond, daer we hier vs. 12 lezen, dat de zamenzwering sterk werd, en Absaloms aenhang
onder het volk groot was.]
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en wel behaaglijk vlijen; hij was ten uitersten boosaartig en verwaand; hij hadt zijn
wezen volkomen in zijn geweld, eene gevaarlijke gave, die het waarlijk groot verstand
heel zelden heeft, dewijl geen groote geest zonder levendige hartstogten is, die
zelfs tegen wil en dank iet in het gezicht plegen uit te drukken. Deze gevaarlijke
hoedanigheden afgetrokken, was hij zeer
12.

medegegaan: ook liet hij Achitofel, die
van Gillo gèboortig, en Davids
geheimraad was, uit zijne vaderstad Gillo
tot het offer nodigen. Hier werdt de
samenzweering sterk, en Absaloms
aanhang onder het volk was groot.

middelmatig; doch dat er bij het begin van den opstand zoo ongemeen veel
schranderheid doorblinkt, mag niet zoo zeer aan hem, als wel aan Achitofel toe te
schrijven zijn, die hem deze raadslagen gaf. Absalom zelf was slechts eene
machiene, maar eene zeer buigzame, die alles doen kon, wat Achitofel voorschreef.
Wat dezen ten uitersten boozen mensch mag bewogen hebben, zoo ontrouw omtrent
David te handelen, die niet alleen zijn Koning, maar ook zijn Vriend, was, en om
den Zoon tegen den Vader op te hitzen, zegt ons de geschiedenis niet, dewijl hij
zulks aan niemand gezegd heeft, en hij, vóór de ontwikkeling van den knoop, vroeg
door den strop afscheid van de wereld genomen heeft. Bijna zou men denken, dat
hij den Zoon even zoo min toegedaan was als den Vader, en wel ten oogmerk had,
[(*)
om eindlijk zelf Koning te worden .
Vs. 12. Gillo.] Eene stad in het bergachtige deel van Juda's stam, die niet ver van
Hebron lag. Jos. XV: 51, 54.
Achitofel speelt hier eene zeer bedekte rol, die hem, indien David te Jerusalem
stand gehouden hadt, den weg

[(*)

De Heer Michaëlis vermoed, in zyne Aentekening op Hoofdst. XVI: 21. dat dit vooruitzicht
ook deel had in Achitofels voorslag tot het beslapen van Davids bywyven door Absalom.
Behalven het oogmerk, om de verwydering tusschen David en Absalom hier door te versterken,
had Achitofel, door het aenraden van zulk een verfoeilyk wanbedryf, veelligt ook ten oogmerk,
‘om, (zegt hy,) Absalom zelven recht zwart en gehaat te maken, om, indien David aan kant
geholpen was, Absalom weder van den troon te stooten, en zich zelven tot Koning op te
werpen.’]

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

450
tot verzoening baande. Hij gaat niet met Absalom van Jerusalem na Hebron, ook
is hij niet mede onder de eerste genoodigden: hij is thans juist, geheel zonder
vermoeden, in zijne Vaderstad, wordt, nadien dezelve bij Hebron ligt, van daar
genodigd en komt.
Aanhang onder het volk.] Dit samenvloeijend gemeen, of wat het was, moest de
aanzienlijken, zelfs de 200, die uit Jerusalem mede gekomen waren, door zijne
menigte en schrik dwingen, om te doen, het geen menig een niet voorhadt te doen.
Louter list, zoo als men in een moordenaars hol, of in de hel, zoeken mogt.’

Nederlands Verval en Herstel, aangewezen in eene Biddags
Leerrede, over Deut. XXXII: 6. Door J. Steenmeyer, Predikant te
Vlaardingen. Te Amsterdam by J. Wessing Willemsz. 1792.
Behalven de Voorreden, 45 bl. in gr. 8vo.
De tekstwoorden, zalt gy dit den Heere vergelden, gy dwaas en onwys volk? is Hy
niet uw Vader, die u verkregen, die u gemaakt en u bevestigd heeft? worden eerst
door den Redenaar ontvouwd, en dan neemt hy uit dezelven aanleiding, om zich
en zyne hoorders op te wekken, om Gods weldaaden te erkennen, hun wangedrag
te verfoeijen, en zich tot een tegengesteld gedrag te begeven. Ten dien einde merkt
hy voorëerst op, dat wy, Nederlanders, als een volk en natie, even zo wel als Israël,
met Jehova te doen hebben, en dan voegt hy 'er ten tweeden by, dat wy tot God
eene even naauwe verbindtenis hebben, als Israël. [Dit laatste wordt honderdmaal
herhaald, niet alleen door onze Predikers, maar ook door die van verscheiden andere
natiën, vooral op bededagen, wanneer men niet nalaat een aantal gezegden van
het O.T., die volstrekt alleen op Israël slaan, en uit haren aart alleen tot dit volk
gewend konden worden, op zyne eigene natie toe te passen. Ondertusschen zal
niemand, die eene Gods - regeering over Israël gelooft, en die regt weet, waarin
dezelve bestaan hebbe, aan zyne Landgenooten vertellen, dat zy, als natie
beschouwd, eene even naauwe verbindtenis op God hebben, als eertyds Israël.] In
zyne beschryving der Goddelyke weldaden, aan ons bewezen, vlecht hy ééne en
andere byzonderheid in, waar op aanmerking zou kunnen vallen; doch wy willen dit
liefst
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voorby gaan. Dit merken wy hier slechts aan, dat hy in dit gedeelte, ten opzichte
van Nederland, en in het eerste deel zyner Leerreden, ten opzichte van Israël, de
weldaden aan beide deze volken bewezen, classificeert, naar de poëtische beeiden
van Moses, en Gods gunstbewyzen, in even veel zoorten schift, als 'er Leenspreuken
in de dichterlyke beschryving van Israëls Leidsman voorkomen, zo dat hy een ander
zoort van weldaden optelt, ten bewyze, dat God ons geteeld, een ander ten betooge,
dat hy ons gepleegd, en wederom een ander ten bewyze, dat hy ons tot stand
gebragt heeft, enz.; eene wyze van verklaren en toepassen, die zekerlyk tegen de
genie der Oostersche Dichtkunst strydt, welke vordert, dat wy het gantsche beeld
zamenvatten, zonder in details te treeden, ter ontwikkelinge en overbrenginge van
elke byzonderheid, die ter meerdere versieringe aan het schildery van den Dichter
is toegevoegd.
In de schets van het gedrag van Nederland, het welk de Heer STEENMEYER op
het tafereel der Goddelyke weldaaden volgen laat, komen verscheidene schoone
trekken voor. Wy zullen 'er eenige hier van overnemen. ‘Al wat by andere natiën,
waaraan wy door den handel kennis kregen, van ons wierd waargenomen, moest
onder ons nagebootst en ingevolgd worden. Het een bederf teelde het ander voord,
tot die uitgebreidheid en hoogte, waaröp wy ons thands bevinden, en Neêrland
rustte niet, voor het geheel misvormd was. Onze tedere wichten moesten, onder
veele aanzienlyke lieden, de van God bestemde moederborsten misschen, om van
dartele, verleide, minnen een kwaaden aart in te zuigen, die niet ligt was uit te roejen.
Men had toch geld, 't wierd nu te ouderwetsch, te moeilyk, en liet aan Assemblé en
Opera geen tyd genoeg, zelve zyne kinderen te zoogen. Na mate men dienstelingen
krygen kon, kwamen de jonge spruiten onder de handen van hun, die ze, ja! kleeden,
voeden, stillen, vermaken, maar tevens tot wispeltuurigheid, dartelheid, bedrog, en
wat niet al? den grondslag leggen zouden. Bedorven wy ten allen tyde ons kroost,
dan door laffe toegevendheid, dan weder door ontydige gestrengheid, dan door een
kwaad voorbeeld; wy begonnen allengskens van tyd tot tyd, als fatsoenlyke lieden,
hen meer aan pracht en opschik toe te wyden, en de goede opvoeding bracht mede,
om bovenäl te zorgen, dat zy Jongelingen en jonge
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Dochters wierden, meer, die eene houding hadden, geschikt voor 't toneel en de
opwachting, dan, om bekwaam te wezen in manlyke beroeps- en vrouwlyke
huisbezigheden. - Deze kinderen wierden Jongelingen en jonge Dochters. Maar het
geen veele fatzoenlyk opgevoeden en verwaarloosde geringen wisten, was het
toneel, kaartspel, of den kolfbaan waar te nemen; de burgerlyken, om net een lint
en strik te zetten. - Hoe veele Jongelingen en jonge Dochters gelyken thans aan
vaartuigen, in volle zeilen, zonder roer, en hoe ongelukkig is de grootheid van hun
aantal! Thans zyn deze huwbaar. Maar welke huwlyken ontstaan 'er uit? Hier openen
zich bronnen van nieuw bederf. - Daar men op deze wyze is opgeleid tot den heiligen
Echt, die geen stand is om kwalyk opgevoeden, onwetenden, dartelen, en
ongodsdienstigen gelukkig te maken; kan het anders, of men heeft reden om voor
onderlinge verveeling, voor overspel, te vrezen, echtgenooten te hooren zuchten,
en een buitenspoorig gedrag van gehuwden te verwachten? Hoe veele berooide
hoofden en gespilde inkomsten zien wy hier ook niet ten gevolge van! Maar al begint
men al het huwlyk eens beter; hoe is de huishouding by veelen? Thans moet alles
van buitenlandsch inkomen; kleeding, cieraad, meubelen, van Engelsche, Fransche,
Duitsche, Brabandsche handen bewerkt zyn. De pracht stygt, en dezelfde pracht,
die anders onze Fabrieken en Trafieken 'er zou op helpen, laat den Nederlander
bedelen, en maakt andere Landen ryk. Onze Jongelingen en jonge Dochters, op
de gezegde wyze opgevoed, hebben, nu gehuwd, in de groote weereld een omslag
van maaltyden, dienstelingen, en rytuig noodig, om zulke mannen en vrouwen van
aanzien te zyn, als zy Jongelingen en jonge Dochters wierden. Terwyl nu onder
armen ook zelfs verkwisting zich met luiheid paart; geven thans zuinigheid en
huishoudingkonst, in de onderscheidene standen der jeugd onbekend, in 't volgend
leeven geene verligting, en het uitkomen wordt moeilyk. Een matige winst voldoet
niet meer; list en bedrog worden byna vereischt, om zich staande te houden: waarvan
uitgestelde betalingen, die Winkelier en Ambachtsman doen zuchten, faillissementen,
die al het vertrouwen wechnemen, en den eerlyken man beletten eerlyk te blyven,
het gevolg zyn.’
Over het algemeen ondertusschen behaagt ons het
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tweede gedeelte dezer Leerreden veel beter dan het eerste, waarin de woorden
van MOSES ontvouwd worden. De Redenaar is daar dikwyls zeer gedrongen, hy
verkiest te veel de beeldspraak in plaats van den populairen, dat is alleen waaren,
kanselstyl, en zomtyds vermengt hy verschillende beelden zo onder één, dat hy
onnatuurlyk wordt. By MOSES staat ieder beeld op zich zelve, by onzen Redenaar,
die MOSES verklaren, en niet verduisteren, moest, vinden wy b.v. het beeld van eene
rots, van een' boom en eenen vader onder elkanderen gemengd, en de
eigenschappen van dezen aan geene toegekend: bl. 4. ‘Jehovah wordt vs. 4, als
een onbeweeglyke, geenzins door klippen en hoeken afgebroken, maar, voldoende
genoegzame rots, in de volkomenheid van zyn werk, de rechtmatigheid, getrouwheid,
en billykheid zyner handelingen of leidingen, afgemaald. Uit Hem was Israëls volk
gesproten, op zynen grond geteeld, onder zyne schaduwe groot geworden.’ Niemand zal ook de volgende periode, die op bl. 6. voorkomt, natuurlyk kunnen
vinden: ‘En, in de daad, welk een schoon beeld van Jehova's maaksel zagen wy,
gevormd in Abraham, overgegoten in Isaae, voordgezet in Jacob, aan geheel de
Natie zich mededeelen; ten einde zy allen kinderen van Jehova wezen mogten, die
dat heerlyk beeld vertoonden!’
Het vyfde vers van dit Dichtstuk van Moses, dat in deze Leerreden zeer dikwyls
aangehaald wordt, vertaalt de Heer STEENMEYER:
Bedorven voor Hem, of 't bederf zelve.
Ontaarte kinderen,
Hun eigene schande - was Dat verkeerd en verdraaid geslacht.

Hoe veel verstaanbaarer voor het gros der Toehoorders zou hy gesproken hebben,
en hoe veel duidelyker zou de tegenstelling tegen vs. 4 geweest zyn, indien hy eene
vertaling gegeven hadt, zo als die van den Heer VAN HAMELSVELD:
(Getrouw is God, onwrikbaar getrouw,
Rechtvaardig en billyk is Hy.)
Zy - niet meer zyne kinderen, maar hun eigen schandvlek,
Een verkeerd en ontrouw volk,
Bezondigden zich tegen Hem!
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J.G. Rosenmuller, Geschiedenis van den Godsdienst voor
Kinderen. Naar de vierde verbeterde Druk, uit het Hoogduitsch
vertaald, door G.H. Reiche, Leeraar te Zutphen. Te Zutphen by A.
van Eldik, en te Amsterdam by Wessing en van der Hey, 1792. In
8vo. 229 bl.
De herhaalde oplagen van dit Werkje, in Duitschland, boezemen reeds een gunstig
vooroordeel in, aangaande deszelfs nuttigheid. En, inderdaad, wordt het met reden
als een zeer groot gebrek, in het hedendaagsche plan van Opvoedinge, aangemerkt,
dat men de jeugd dikmaals onkundig laat omtrent het historische gedeelte van den
Bybel. Nogthans staat dit gedeelte in een naauw verband met het geen eigenlyk
den naam van Godsdienst kan voeren, en is het zelve, daar en boven, vol van nutte
leeringen, aanspooringen en vertroostingen; welke niet te diep kunnen geprent
worden in het verstand en hart der jeugd, om dezelve, tot het waardig en nuttig
volbrengen der leevensreize, van den noodigen voorraad te verzorgen. Naar het
ons voorkomt, heeft de Heer ROSENMULLER den rechten toon gevat, zo wel om zyne
onderrigtingen aangenaam en smaakelyk by de jeugd, als dezelve, met den
hoofdzaaklyken inhoud der gewyde Schriften, bekend te maaken. Hy heeft zyn Werk
verdeeld in vier-en-vyftig Hoofdstukken. Elk derzelver draagt tot Opschrift den eenen
of anderen beroemden Persoon, of 't een of ander gewigtig Voorval des Bybels. De
lotgevallen of byzonderheden, daartoe betrekkelyk, worden verhaald, in eenen
gemeenzaamen styl, en elk Hoofdstuk beslooten met Aanmerkingen, om het
verhaalde tot een zedelyk gebruik aan te wenden. Bevryd van het bezwaarlyke voor
het Geheugen, waar over men dikmaals, in aaneengeschakelde Geschiedenissen,
klaagt, worden aldus de jonge Leezers op den weg geholpen, om, by het hooren
noemen van een persoon of voorval, in de gewyde Historie vermeld, zich de
Hoofdbyzonderheden, daartoe betrekkelyk, op eene gemaklyke wyze te kunnen
herinneren. Daar en boven, zou dit Werkje van uitgebreide nuttigheid kunnen zyn,
indien men, zo als ginds en elders in Duitschland plaats
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heeft, het zelve ten gebruike van onze schoolen konde invoeren.
Uit het geen de Schryver, aangaande JEZUS, deszelfs lotgevallen en verrigtingen,
verhaalt, zouden wy gaarne iets ter proeve mededeelen; doch ons bestek laat zulks
niet toe. Zie hier iets wegens ABRAHAM. ‘Daar was, onder anderen, een land, 't welk
Chaldea genoemd wierd, waar die zelfde onverstandige gewoonte (het aanbidden
der hemelsche lichaamen) was ingevoerd. Aldaar leefde een verstandig en
deugdzaam man, met naame ABRAHAM. Deeze man begreep wel, dat het verkeerd
zy, wanneer men aan schepselen de eere geeft, welke Gode alleen toekomt. Hy
verwachtte al het goede alleenlyk van God, die Hemel en Aarde, gevolglyk ook Zon,
Maan en Sterren, geschapen heeft. Op deezen alleen stelde hy zyn vertrouwen.
Hy schepte ook, wel is waar, vermaak in de schepselen, om dat dezelven van God
afkomstig zyn; maar zegen en hulpe verwachtte hy van dezelven niet. God had ook
een byzonder welbehaagen in deezen man, hy zorgde voor hem, en nam zich zyner
aan, gelyk een Vader. Ja, hy sprak dikwyls met hem, en gaf hem zynen wil te kennen.
Gy moet u niet verwonderen, myn kind, dat zulks heden ten dage niet meer gebeurt.
In die tyden, was het noodzaaklyk, om dat de menschen toen nog al te weinig van
God wisten. - Eens beval God aan ABRAHAM, toen dezelve reeds vyfen-zeventig
jaaren oud was, dat hy zyne Vrienden en Nabestaanden zoude verlaaten, en in een
verafgelegen Land vertrekken. Hoe dit Land heette, zeide hy hem toen nog niet; hy
toonde hem echter ten naasten by de ligging van het zelve, en beloofde hem teffens,
dat hy hem in dit Land gelukkig wilde maaken, en eene talryke Nakomelingschap
geeven.
'Er waren toen nog veele menschen, die niet in Huizen, Steden en Dorpen,
woonden, gelyk wy doen, maar die uit het eene land in het ander trokken, en, onder
den blooten hemel, in tenten woonden, welke zy dan eens hier, dan elders,
opsloegen. Deeze waren Herders, en hadden groote kudden Vee. Met deezen
trokken zy van de eene plaats naar de andere, waar zy maar goede Weide en Water
voor hun Vee vonden. Een zodanig Herder was ook ABRAHAM. Het herdersleeven
was echter in dien tyd in grooter aanzien dan tegenwoordig.
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De geen, die veel Vee bezat, hadt ook veele knechten, welke op het Vee moesten
passen, en hy was even zo aangezien en geacht als een Vorst in onze tyden.
Ofschoon dus ABRAHAM een herder was, was hy echter een zeer aanzienlyk man,
en zelfs Koningen maakten 'er zich, in 't vervolg, eene eere van, om met ABRAHAM
in vriendschap te staan.
ABRAHAM was gehoorzaam aan het Godlyk bevel, en begaf zich met zyne Vrouwe,
SARAH, met zyne herders en herders-knechten, en met zyn Vee, op reis. Hy kwam
eindelyk in een klein, maar ongemeen vruchtbaar en schoon, Land, in het welk nog
onbewoonde, doch grasryke, oorden waren, waar hy zyn Vee kon weiden. Dit Land
heette Kanaan, en hier zoude hy, volgens Godlyk bevel, zyn verblyf houden.
Ofschoon hy toen nog geen eigendom in het zelve hadt, beloofde hem God echter,
dat hy dit Land eens aan zyne Nakomelingen geeven wilde, zo dat deezen in het
zelve, gelyk in hun Vaderland, woonen zouden.
ABRAHAM geloofde zulks; hy bouwde, op de plaats waar God hem zulks beloofd
had, eenen Altaar, bracht een Offer, en bad tot God. In het Land Kanaan trok hy,
met zyne kudden, van de eene plaats naa de andere, en de Inwoonderen van het
Land beminden hem, om dat hy een deugdzaam man was. Maar in zyn Vaderland
keerde hy nooit te rug, om dat de Afgodendienst in het zelve meer en meer de
overhand nam. God schonk hem, toen hy reeds zeer oud was, eenen Zoon, dien
hy ISAAC noemde; hy beloofde hem, dat van deezen ISAAC talryke Volken zouden
afstammen, en dat door éénen van deszelfs Nakomelingen alle Volken op aarde
zouden gelukkig worden.’

Stoffe en Geest, of Bedenkingen, wegens den aart der Ziele, en
de bewyzen voor heure Onsterflykheid, door Otto Bernhard van
Borcke, Geheime Krygsraad des Keurvorsten van Saxen. Te
Amsterdam by A. Fokke Simonsz. 1791. In gr. 8vo., 157 bladz.
In het voetspoor van den beroemden PRIESTLEY, treedt hier de Geheime Krygsraad
BORCKE te voorschyn, als een Voorstander van de Stoffelykheid van 's menschen
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redelyken Geest. In vier Afdeelingen heeft hy zyne Verhandeling onderscheiden.
In de eerste Afdeeling stelt hy eenige algemeene Grondregels neder, welke in de
tweede nader bevestigd worden; om vervolgens in de derde over de Onsterflykheid
der menschelyke Ziele te spreeken, en in de vierde Afdeeling over den Keten van
leevendige Schepselen te handelen. In eenige voorloopige Aanmerkingen staat de
Schryver stil op het gewigt des Onderwerps, als betreffende het toekomend lot onzer
Ziele; van welker weezen de kennis op zich zelve reeds zeer moeilyk zynde, door
vooroordeelen, en door verkeerde behandeling nog moeilyker wordt: in dier voege,
nogthans, dat de Reden in staat is, om ons zo veel met zekerheid daar van te leeren
kennen, als voor ons noodig is. Volgens onzen Schryver, die de gave niet bezit om
zich altoos met de noodige klaarheid uit te drukken, is God, ‘het hoogst werkend en
zelfstandig wezenlyk verstand, oneindig en onbepaald, alleen stoffeloos, en een
zuivere Geest.’ Alle overige Verstandswezens, de Zielen der menschen, en van
hemelsche Zelfstandigheden, zyn van eene andere natuur, stoffelyk, niet in dien
zin als de lichaamen, die ons omringen, maar evenwel van zekere uitgebreidheid,
eene met Stoffe vermengde Zelfstandigheid, als zynde, uitgebreid te zyn, en een
wezenlyk ding te zyn, naar zyn begrip, gelyk betekenende woorden, waar tegen het
onuitgebreide, het onding, het niets, regelrecht overstaat. Natuurlyk gevoelt hier de
Schryver de aanleiding tot eene gewigtige tegenwerping. ‘Hoe! (vraagt hy) de
menschelyke Ziel zal eene met Stoffe vermengde Zelfstandigheid - dat toch het
zelfde is als stoffelyk en lichaamlyk - en evenwel onsterflyk zyn? Daar nu al het
lichaamlyke deelbaar, by gevolg vernielbaar is, volgt dan daar uit niet, dat eene
stoffelyke Ziel zulks insgelyks weezen moet? Waar blyft dan nu de Zedelykheid?
Waar eene toekomstige toerekening? Waar de voorgewende aanspraak op de
Onsterflykheid?’ Volgens den Heer BORCKE, rust deeze tegenwerping op het
vooroordeel, dat Stoffe en Lichaam eenerlei zyn, en dat alle Stoffe deelbaar en
vernielbaar is; welk laatste wederom berust op een verkeerd begrip, welk men ten
aanzien van het enkelvoudige en de uitgebreidheid heeft opgevat, in welke laatste
men het Weezen des lichaams onderstelt; en dewyl Lichaam en Stoffe beide
uitgebreid zyn, daarom ook beide
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voor eenerlei, dat is, voor deelbaar en vernielbaar houdt. Om het tegendeel hiervan
aan te toonen, maakt de Schryver onderscheid tusschen Wiskundige en Natuurlyke
Verdeeling. Volgens de eerste moet 'er, in elk lichaam, verdeeling kunnen plaats
hebben, zelf in de verbeelding, tot in het oneindige. ‘In de natuur,’ zegt hy, ‘is het
geheel anders gelegen. Deeze ziet niet op de grootheid der lichaamen, en verdeelt
het geheel niet willekeurig in kleinere deelen, gelyk de Wiskunstenaars, maar ziet
op zelfstandigheid, of het Weezen der lichaamen, en verdeelt het uit ongelykaartige
deelen samengestelde in zyne enkelvouwige gelykslachtige wezenlyke
bestanddeelen, en niet verder.
Deeze gelykslachtige wezenlyke deelen, deeze Grondstoffen der lichaamen,
verkreegen van den Schepper zelve de grenzen haarer uitgebreidheid, en zyn de
waare deelen des lichaams. Dewyl dezelve gelykslachtig zyn, zo kunnen zy ook
niet in deelen van een anderen aart verdeeld worden. Zy zyn, hoewel zy haare
kleiner deelen, hunne partes integrantes, hebben, op zich zelve beschouwd, enkel
en natuurlyk - enkelvoudig, by gevolg door natuurlyke krachten onvernielbaar. Uit
zo veele onderscheidene soorten van dezelve, als waar uit, door samenstelling,
een lichaam ontstaat, zo veele wezenlyke waarachtige deelen heeft ook het zelve,
en in juist zo veele, doch geenzins meerder, deelen, is dat lichaam natuurlyk
wederom verdeelbaar.’ Volgens deeze onderscheiding moet, derhalven, de Stoffe,
die het Weezen of de Zelfstandigheid der Ziele uitmaakt, hierin van alle lichaamlyke
voorwerpen onderscheiden zyn, dat de eerstgemelde een zo volstrekt enkelvoudig
ding is, dat zy geene uitgebreidheid bezitte. Intusschen willen wy in bedenking
geeven aan de zulken, die de Onstoffelykheid der Ziele lochenen, om dat zy van
iets, 't welk geene Stoffe is, zich geen denkbeeld kunnen vormen, of zy, in goeden
ernst, zich eenige Stoffe zonder uitgebreidheid kunnen voorstellen; en of van hun
niet met regt moge gezegd worden, dat zy voor iet onbegrypelyks niet iet anders,
't welk nog meer onbegrypelyk is, in de plaats stellen?
In de derde Afdeeling handelt deeze Schryver over 's menschen verhevene
bestemming, niet alleen tot dit, maar ook tot een toekomend onsterflyk, leeven. Hier
ontmoeten wy eene nadere ontwikkeling, aangaande de natuur der Ziele, als den
grondslag der mogelykheid van haare
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persoonlyke voortduuring naa den dood. Indien wy 's Mans meening vatten, komt
dezelve hier op neder. De Ziel op zich zelve beschouwd, kan, zonder behulp van
een bewerktuigd lichaam, haare bekwaamheden niet ontwikkelen, zelf haare
persoonlykheid niet behouden. Nevens de Ziel is derhalven nu reeds, terwyl de
mensch op aarde verkeert, het toekomend noodzaaklyk lichaam daadelyk aanweezig;
de wysheid des Scheppers heeft het zelve in de gemengde Zelfstandigheden der
Ziele gegrond. ‘Het met haar zeer naauw en onafscheidbaar vereenigd aandeel van
fyne Stoffe, zoude niet slechts tegenwoordig reeds het middel zyn der wederkeerige
gemeenschap tusschen haar en het lichaam, maar ook in het toekomende
persoonlykheid behouden. - Deeze fyne Stoffe is reeds nu de eigenlyke persoon
van den mensch, zy maakt den geheelen mensch uit. De geheele mensch is
onsterflyk.’ Op deeze wyze, meent de Schryver, wordt het begrypelyk, hoe, zonder
een nieuw wonderwerk, en alleenlyk naar den van God verordenden loop der natuur,
de eigentlyk geheele mensch kan voortduuren, en voor toerekening en belooning
vatbaar zyn.
Voor zo veel de Autheur ten oogmerke heeft, de gewigtige waarheid, wegens een
toekomend bestaan naa dit leeven, te staaven, ofschoon de bedenkingen, welke
hy daar toe aanvoert, geenen algemeenen byval wegdraagen, zal, egter, een ieder
's Mans oogmerk pryzen, en, by deeze gelegenheid, met verontwaardiging gedenken
aan de poogingen der zulken, die het edel verstand misbruiken, om den mensch te
overreeden van zyne gelykheid met de beesten, die vergaan, en tot het niets
wederkeeren.

Oratio funebris in obitum viri clarissimi Abr. Arent van der Meersch,
Theologiae atque Historiae, quam Ecclesiasticam vocant, inter
Remonstrantes Professoris, defuncti die XIII Aprilis MDCCXCII,
habita die XIX Junii, eodem anno, A P. van Hemert, Philosophiae
ac Literarum, inter eosdem, Professore. Amstelaedami apud M.
Schalekamp, 1792. In 8vo. m.f. 52 pag.
ABRAHAM ARENT VAN DER MEERSCH werdt geboren te Amersfoort, den 22sten February
van het jaar
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1720, kwam in 1735 aan het Seminarium der Remonstranten te Amsteldam, werdt
(*)
in October 1740, nog geen een-en-twintig jaaren oud zynde, Proponent, en een
jaar daar na tot Predikant te Hazerswoude beroepen, waar hy in January 1742
bevestigd werdt. In 1750 werdt hy na Delft verplaatst, en in 1766 bekwam hy het
Hoogleeraarschap te Amsteldam, in plaats van den beroemden WETSTEIN: hy kreeg
'er, in 1767, de professie van KRIGHOUT by, en bekleedde die beide posten tot in
1771, toen de onvergelykelyke WYTTENBACH tot Professor in de Philosophie en
Taalen, aan het Seminarium der Remonstranten, beroepen zynde, VAN DER MEERSCH
alleen het Hoogleeraarschap in de Godgeleerdheid en Kerkelyke Historie behieldt.
Hy bleef het zelve waarnemen tot in het jaar 1790, wanneer hy, nu 70 jaaren oud
zynde, zich te zwak gevoelde, om 'er verder in voort te gaan.
Hy vertaalde de Schriften van WARBURTON, SHARP, LARDNER, en andere Engelsche
Godgeleerden, in onze taal; hy was den Heer C. WESTERBAAN, in het uitgeven der
Algemeene Historie, behulpzaam; hy verdedigde de Remonstranten tegen eene
beschuldiging, die, in het jaar 1623 het eerst tegen hen ingebragt, en in 1754 door
twee Godgeleerden herhaald was, als of zy schuldig gestaan hadden aan eene
zamenzweering tegen het Leven van Prins MAURITS, (Accusabantur Patres nostri
horrendo conspirationis crimine, adversus VIRUM EXCELLENTISSIMUM, Principem
MAURITIUM, (zegt de Redenaar); hy gaf de Verhandelingen van LOCKE, NOODT, en
BARBEYRAC, over de Verdraagzaamheid, die te vooren door DRIEBERGEN in het licht
gegeven waren, op nieuw uit, en voegde daar eene eigene Verhandeling by over
de vryheid van Godsdienst in den burgerstaat; de Historie der Remonstranten, die
op naam van JACOBUS REGENBOOG uitgegeven is, hadt voornaamelyk hem tot
Schryver; hy schreef een aantal andere naamlooze stukjes, meestal van een'
polemischen aart, deels in den beruchten Socratischen oorlog, deels ter verdediging
van zyne broederschap, en van de Christelyke vryheid en verdraagzaamheid in het
gemeen; maar hy maakte zich vooral beroemd door eene naauwkeurige Vertaling
der Kerkelyke Geschiedenis van EUSEBIUS, en door zyne aanmerkingen op dezelve.

(*)

In de Redevoering staat verkeerdelyk: Exacto nondum aetatis anno VIGESIMO.
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Hy was een vlytig beoeffenaar der waare Wysbegeerte en der oude taalen, en een
zeer welsprekend Redenaar. Zyn character was, gelyk dit behoort te zyn, by een'
man, die door de fraaije letteren beschaafd, en door de Lessen der waare wysheid
gevormd is. Hy was een mensch, en hadt dus zyne gebreken, maar des niet
tegenstaande kan men naar waarheid zeggen: MEERSCHIUM, ut hominem, ut civem,
ut Societatis Christianoe membrum, optimum fuisse: en, alles by elkander genomen
zynde, was hy zo groot, dat de Redenaar zegt te twyffelen, of men in één mensch,
hoe geleerd, hoe rykelyk van alles voorzien, wat tot de welsprekendheid gevorderd
wordt, hy ook wezen mogt. zo veel welsprekendheid zou kunnen vinden, als verëischt
werdt, om de verdiensten van VAN DER MEERSCH te vermelden.
Deze zyn de voornaamste byzonderheden, die ons in deze Redevoering verteld
worden. Zomtyds wordt in het verhaal eene of andere plaats uit de Ouden
ingevlochten, en zomtyds vermaaningen aan de Studenten, om zich VAN DER
MEERSCH ten voorbeelde te stellen, welke laatsten echter wat in het ééntoonige
vallen. Het Latyn is doorgaands zuiver; doch, die weet, wat waare Oratorie is, zal
deze Lykreden voor een mager stukje moeten houden. Was de Redenaar op het
denkbeeld gevallen, om den staat van de Nederlandsche Kerk vóór de tyden van
VAN DER MEERSCH, en de verandering, die HY in de denkwyze van veelen zyner
tydgenooten veroorzaakt heeft, te schetzen, en hieruit aanleiding te neemen, om
zyne verdiensten te verheffen, dan was het stuk mogelyk zynen bekwaamen Maaker
waardiger, en voor de gedachtenis van den Overledenen meer verëerende, geweest.

Redenvoering over het Nut der Scheikunde in het algemeen, en
over derzelver invloed op de Geneeskonst in het byzonder,
gehouden in de Walsche Kerk te Delft, door A. van Stipriaan
Luiscius, M.D. enz. enz. by het aanvaarden van het openbaar
Leeraarambt in de Scheikunde, den 5 October 1790. Te Delft by
M. Roelofswaard, 1790. In gr. 4to. 34 bl.
Deze Redenvoering beantwoord zeer wel aan derzelver titel; en is, schoon 'er geene
nieuwe byzonderhe-
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den in verhandeld worden, echter der leezing zeer wel waardig; eene geschikte
orde, duidelyke en welgepaste uitdrukkingen, en een sierlyke styl, veraangenaamen
dezelve niet weinig.

Redevoeringen van wylen Petrus Camper, over de wyze om de
onderscheidene Hartstogten op onze Wezens te verbeelden; over
de verbaazende overeenkomst tusschen de viervoetige Dieren,
de Vogelen, de Visschen en den Mensch; en over het
Gedaante-schoon. Gehouden in de Teken-Academie te Amsterdam.
Uitgegeeven door zynen Zoon Adriaan Gilles Camper. Te Utrecht
by B. Wild en J. Altheer, 1792. In gr. 4to. 106 bl. Met Plaaten.
Benevens het Afbeeldzel van den Autheur.
De drie laatste Redevoeringen, welke de Hooggeleerde CAMPER, in de jaaren 1774,
1778 en 1782, in de Teken-Academie te Amsterdam gehouden heeft, waren, elk
op zich zelven, bestemd om tot eene byzondere Verhandeling te worden uitgewerkt;
doch bleven in den staat zoo als zy in het openbaar zyn uitgesproken; en werden
dus, onveranderd, om haare kortheid, door 's Mans Zoon, nu in eenen bundel
uitgegeeven.
Na eene korte Inleiding, en eene gepaste herinnering van den Hoogleeraar aan
zyne Redevoering, in den jaare 1770 gedaan; in welke hy getoond had met hoe
veel zekerheid, en met hoe veel gemak, men de verscheidene Wezenstrekken, in
onderscheiden ouderdom en natiën konde verbeelden, geeft de Heer CAMPER zyn
voorneemen te kennen, om, in deeze Redevoering, te handelen, over de wyze, en
met hoe veele zekerheid, de onderscheidene Hartstogten op onze Wezens verbeeld
kunnen worden.
Dat het wel afbeelden der Hartstogten, van de aêloudste tyden af, zeer hoog
geschat is geworden, bewyst de Hoogleeraar door eenige aanhaalingen uit PLINIUS,
CICERO, SENECA en JUNIUS; en door voorbeelden der oude overgeblevene
Kunststukken; gelyk als van den Laocoön, de Mediceïsche Venus, de Phytische
Apollo, en anderen. De Schryvers, die deeze stoffe verhandelden, waren PAULLO
LOMAZZO, LEONARD DA VINCI, en LE BRUN;
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welke laatstgemelde door den Redenaar wel het meest gepreezen wordt. Doch DE
BUFFON, WATTELET, en JAUCOURT, worden, als niets nieuws voortgebragt hebbende,
te boek gesteld.
‘Gy vraagt met reden (vervolgt de Heer CAMPER) wat ik my dan vermeete te willen
doen, in eenen tyd, waarin reeds zoo veele groote mannen, in dit stuk, uitgemunt
hebben? Ik antwoord: voorzeker geen nieuws! Wy lagchen, huilen, schrikken,
schreeuwen, en sterven nu als voorheen, voor en naa den Zondvloed! en over den
geheelen aardbodem vertoonen zich de Hartstogten eveneens op de Wezens der
Menschen.’
Tot de zaak zelve overgaande verlangt de Redenaar, dat men vooreerst het
geraamte wel verstaa; ten tweeden de voornaamste Spieren, althans van het Wezen;
ten derden de Zenuwen, en haare byzondere Verdeelingen, met derzelver
vereenigingen. - Dit is derhalven zyn Ontwerp; het voorneemen waarom hy deeze
Lessen geeft; en tevens de nieuwigheid zyner aanwyzing.
Naa eenige weinige voorbeelden gegeeven te hebben, om de zaak zelve een
sterker licht by te zetten, trekt hy, uit veelvuldige verschynselen, dit gevolg: dat in
alle de Hartstogten zekere bepaalde Zenuwen worden aangedaan; en dat derhalven
een Schilder den zamenhang van dezelven behoort te weeten; of indien men meent,
dat dit voor een Tekenaar niet mogelyk is, dan behooren de geenen, welke zich de
moeite geeven om 'er over te schryven, zich van deeze kundigheid meester te
maaken, ten einde de Schilders in staat te stellen, om de algemeene regels te
kunnen volgen.
De geduurige ontleding van menschen ligchaamen gaf den Heer CAMPER
gelegenheid om naa te spooren, welke zenuwen, naar deeze werkende deelen
toeloopende, eigenlyk aangedaan wierden, en derhalven welke Spieren noodwendig
in beweeging moesten geraaken; en uit de werking deezer Spieren, uit haar beloop
en inhegting, leerde hy schielyk, welke plooijen eigenlyk in het wezen, ook welke
beweeging in de handen, zich vertoonen moesten. En deeze aanwyzing is het alleen,
die hy in deeze Lessen beoogde.
De Hoogleeraar maakt zich hier op de volgende tegenwerping: dat, zo men al
stelde, als of de Ouden de Hartstogten ontleedkundig beschouwd hadden, evenwel
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RAPHAëL, CALLOT, LE BRUN,

en anderen, maar voornamenlyk HOGARTH, daar
verwonderlyk in geslaagd zyn, zonder deeze kennis. Deeze tegenwerping komt ons
van zo veel belang voor, dat zyne betuiging, dienaangaande, ons niet voldoet:
namenlyk ‘dat hy zich verzekerd houdt, dat zyne beschouwingen daarom toch
aangenaam zullen zyn, om dat ze, in de eerste plaats, de naaspooringen der natuur
van dezelfde waarde doen blyven; haare verwonderlyke behendigheid helpen
uitvinden, en eindelyk om dat zy eenen gemakkelyken weg baanen aan de Jeugd
en aan de Schilders zelven, om schielyke vorderingen te maaken, in dit betooverend
deel der kunst.’ Want, indien RAPHAëL uitmuntend geweest is in het verbeelden der
Hartstogten, gelyk ook LE BRUN, die 'er zyne byzondere studie van gemaakt heeft;
(CALLOT komt hier niet te pas!) zo de Engelsche HOGARTH en de Hollandsche JAN
STEEN onvergelykelyk zyn geweest in de natuurlyke verbeelding van dezelve, zonder
dat ze zich met de zenuwen bemoeid, noch zelfs die gekend hebben; en hoe
zoudenze die hebben kunnen kennen, daar veele Ontleedkundigen dezelven nog
naauwelyks ter dege kennen, zo als de Heer CAMPER zelve zegt; moet men dan niet
vraagen: hoe deeze ongemakkelyk te verkrygene Weetenschap van de werking der
Zenuwen, volgens des Redenaars voorgeeven, eenen gemakkelyken weg kan
baanen aan de Jeugd, en aan de Schilders zelve, om schielyk vorderingen te
maaken!
Deeze eerste Les eindigt met de berisping van twee voorbeelden van LE BRUN,
welke berisping niet ongegrond is; verder met eene aanwyzing van eenige Zenuwen,
en van haare plaatsinge, werkingen, enz. welke de Hoogleeraar, by de voorstelling,
op houten borden zeer groot afgeschetst had, en die in de aanwyzing zeer voldeeden.
De tweede Les bestaat voornamenlyk in eene korte uitlegging van de figuuren,
die in de eerste en tweede Plaat vertoond worden, en die, ten tyde der Redevoering,
door den Heere CAMPER op eene Leye geschetst wierden; in verwagting dat de
spoedige verandering der Hartstogten, in deeze wezens, die hy de aanschouwers
voortekende, hen niet minder zoude verwonderen en verrukken, dan den grooten
FERDINAND van Toscanen, toen hy PIETER VAN CORTONA te Florence zag schilderen.
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Deeze, als hy zag, dat de Hertog zich naauwelyks verzaadigen konde in het
verwonderen van een kind, 't welk hy huilende geschilderd hadde, vroeg of zyn
Hoogheid zien wilde, met hoe weinig trekken hy de kinderen kon doen lagchen en
huilen. Hy gaf slegts eenige weinige penseelstreeken, en het schreijend kind scheen
te lagchen. Daarnaa bragt hy den mond weder in de voorige plooi, en het weende,
waarover die groote Vorst zeer verbaazend verrukt was. En met deeze vertelling,
die wy uit het werk zelve hebben overgenomen, en die mogelyk wel eene der grootste
beweegredenen geweest is, tot het zamenstellen deezer Redevoering, zullen wy
tot de tweede Redevoering overgaan, welke, even als de eerste, in twee Lessen
verdeeld zynde, handelt over de verbaazende overeenkomst, welke onderling,
tusschen de viervoetige Dieren, plaats heeft; over hunne gelykvormigheid aan de
Vogelen, en aan de Visschen: waaromtrent de Heer CAMPER belooft, eene
gemakkelyke wyze aan de hand te zullen geeven, om dezelve allerzekerst af te
beelden.
Vooräf gaat eene opnoeming van eenige aêloude Grieksche en Romeinsche
Kunstenaars, welke roem behaald hebben, door het verbeelden van Dieren; gelyk
ook van eenige Nederlandsche Kunstenaars, die even vóór ons geleefd hebben,
zo als van BERCHEM, POTTER, WOUWERMAN, WEENIX, ADRIAAN VAN DE VELDE,
HONDEKOFTER, en andere groote Mannen van ons kunstryk Vaderland: van welken
niemand (zo veel de Hoogleeraar weet), dan de naarstige CRISPYN VAN DE PAS, zich
opzetrelyk toegelegd heeft, om de proportie der Dieren te beschryven. Vervolgens
zyn de twee Lessen zodanig geschikt, dat de eerste de wezenlyke overeenkomst
aanwyze, welke alle viervoetige Dieren onderling met elkanderen hebben; als mede
de overeenkomst, die tusschen de Dieren, Vogelen en Visschen, plaats heeft; met
aanduiding van de omstandigheden, op welken de Schilder of Beeldhouwer
byzonderlyk te letten hebbe. In de tweede Les wordt zekere manier aan de hand
gegeeven, om allerlei Dieren te konnen aftekenen, zo wel viervoetige, als Vogelen
en Visschen; en eindelyk wil de Redenaar doen zien, gelyk hy dan ook, by het
geeven deezer Lessen, op de Academie der Tekenkunde, werkelyk voor het oog
der aanschouweren heeft doen zien,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

466
hoe men, als een andere PROTEUS, met zeer weinige trekken, een Koe in een Paard,
in een Hond, in een Ooyevaar, in een Karper, of anderen Visch kan herscheppen.
De Aanmerkingen, welke vervolgens, door den Heere CAMPER, gemaakt worden,
over het verschillend hoofdeinde waartoe ieder Schepsel, door den grooten en
wyzen Maaker, op deezen Aardbol geschikt is, zyn van waarde, en hebben zekerlyk
voor den Kunstenaar hunne nuttigheid. Op deeze laat hy volgen de schets van een
Paard, Fig. 1, Pl. III. Van een Koe, Fig. 2. Van een Hond, Fig. 3. Van een Kameel,
Fig. 4; en van een Elephant, Fig. 5. Welker byzonderheden, ten opzichte hunner
bestemming, in de voorgaande aanmerkingen vervat, tegen de Printverbeeldingen
kunnen nagezien worden.
De tweede Les deezer Redevoering begint met eene optelling van lieden, die
geraamteverbeeldingen van Dieren hebben uitgegeeven, welke alle beöordeeld,
en de meeste berispt, worden; evenwel STUBS wordt door den Schryver ongemeen
geroemd, wegens zyn overheerlyk, naauwkeurig en welgeproportioneerd, geraamte
en spiergestel van een Paard. Doch zulk eene diepe kennis van alle geraamten
heeft de Schilder, volgens het oordeel van den Heere CAMPER, zo volstrekt niet
noodig; maar wel dat hy zekere algemeene deelen kenne, die in alle Dieren
overeenkomstig zyn; op dat hy, naar 't leeven schetzende, te spoediger, en met
meerder volmaaktheid, de Dieren zou kunnen aftekenen; zo als wy zulks met dien
Heer volkomen ééns zyn.
De Printverbeeldingen van Dieren, welke van POTTER, BERCHEM, WOUWERMAN en
anderen, uitgaan, worden beöordeeld, en hier en daar berispt; doch de afkeuring
van alle zodanige ongeächte Meesters, als D. STOOP, S. DE VLIEGER, en JOAN VAN
DEN HECKE, schynt ons overboodig, nadien geen kundig Liefhebber met dezelve
veel opheeft. PH. WOUWERMAN wordt echter over zyne Paarden gepreezen.
Vervolgens gaat de Redenaar over tot een onderzoek der proportie van een Paard,
door C. VAN DE PAS opgegeeven; wordende deeze proportie, als geen de minste
zekerheid hebbende, afgekeurd; gelyk ook die van de Koe en van den Elephant.
Nadien nu deeze C. VAN DE PAS de eenigste is, welke getracht heeft, tot het tekenen
van allerlei Dieren, regels te gee-
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ven; en dezelve, volgens het oordeel van den Heere CAMPER, alle onvoldoende zyn,
zo tracht hy te toonen, op welke wyze men met veel meer gemak, en met de grootste
zekerheid, dit Werk verrichten kan: en ten dien einde deelt hy een algemeenen
regel, tot het tekenen van Beesten, mede; welke hy op de aftekening van een Paard,
in Fig. 8, Pl. V, aanwyst; bestaande eerstelyk hier in:
1. ‘Dat men ABC ('t welk een schuine lyn is, op die Fig. aangewezen) naar
behooren trekke, of liever naar de eigenschap van het Beest, het welk afgebeeld
moet worden, derhalven schuins, vlak of schuinscher naar G, by voorb. in een
Schaap, Kameel, enz.’ zonder daar by eenige bepaaling van lengte of schuinte te
geeven. En dewyl deeze regel op de Fig. van een Paard wordt aangewezen, zo
behoorde denzelven, ten minsten voor een Paard, met meerder zekerheid, 't zy hier
of elders, gegeeven te worden. De Redenaar vervolgt:
2. ‘Volmaak het dwars Ovaal A B C D.’ - Insgelyks zonder eenige omschryving
of bepaaling van dit dwars Ovaal.
3. ‘Trek F E het schouderblad’ mede onbepaald, welke lengte of schuinte hetzelve
moet hebben; en dus ook C H, het Heupbeen, dat hy stelt gelyk ⅔ van den Kop in
een Paard = den Kop in eene Koe. ‘En schets het armbeen E G, en het dyebeen I
K’ waar by mede geen lengte of schuinte wordt aangewezen, dan alleenlyk dat de
elleboog en knie in het Paard, de Koe, enz. even hoog zyn en gelyk met den buik.
4. ‘Volmaak de Beenen voor en agter;’ zonder te zeggen, waar in deeze
volmaaking bestaat.
5. ‘Schets den Hals naar eigenschap van het Dier.’
Om de kortheid te betrachten, zullen wy dit niet verder uitbreiden, en de toepassing
van deezen regel op de Vogelen, en het betoog, dat de Visschen gelykvormig zyn
aan de viervoetige Dieren, aan den onderzoekenden Leezer overlaaten, die dit alles
in 't werk zelve, en in de Printverbeeldingen, nog al met eenig genoegen zal kunnen
inzien; alleenlyk zullen wy onze aanmerkingen bepaalen by de opgave van deezen
algemeenen Regel, die ons ten uitersten onzeker voorkomt: en daar de Heer CAMPER,
de proportiën van C. VAN DE PAS, (die wy niet weeten, dat ooit algemeen by
Kunstenaars
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zyn aangenomen geworden) zoo zeer verwerpt, zo hadden wy, volgens zyne belofte,
een gemakkelyker en veel zekerder regel van hem verwagt te zullen erlangen; als
mede, dat hy, volgens alle regels van goede evenredigheden, zyne proportiën zoude
opgegeeven hebben op de wyze van die van het menschelyk ligchaam; in welke
het hoofd en deszelfs verdeelinge, ten maatstok verstrekt voor de geheele lengte
en breedte, van vooren, van agteren, van op zyde, en voor alle de byzondere deelen
van het menschbeeld. Daarenboven, al ware het, dat de regel van den Heere CAMPER
verstaanbaar en voldoende was, zo is dezelve nog maar slegts eene bepaaling van
een Dier op zyde te zien, en niet van vooren en van agteren, waarin deeze regel
onmogelyk te gebruiken zy. Ook schynt het de gewoonte van den Heer CAMPER te
zyn geweest, meest alles op zyde te tekenen, zo dat de hoofden doorgaans gekeerd
staan naar de linkerzyde van den beschouwer; waarin hy ook altoos beter slaagt,
dan wanneer ze van de andere zyde, of van vooren, te zien komen: zo als kundigen,
op de Printverbeeldingen van het voorgaande deel, wel eens aangemerkt hebben.
Het overig gedeelte deezer Redevoering behelst de Herschepping van viervoetige
Dieren in Vogels, en eindelyk in een Mensch; 't welk zekerlyk vermaak kan gegeeven
hebben aan die geenen, die den Heere CAMPER deeze Herschepping, op de
Academie der Tekenkunst, voor hunne oogen hebben zien tekenen.
De laatste deezer Redevoeringen handelt over het Gedaante-schoon, en is
voornamenlyk ingericht ter betooging, dat Gedaante-schoon eene loutere inbeelding
is, die alleenlyk van de gewoonte afhangt.
Wy hebben ons met de voorgaande Redevoeringen wat langer opgehouden, dan
wy voorneemens zyn met deeze te doen; om dat de voorgaande, ter plaatse daar
dezelve wierden uitgesproken, van nut konden zyn; daar deeze, ter dier plaatse,
niet alleen van geen nut, maar zelfs schadelyk, zoude geöordeeld konnen worden,
als verwoestende alle regels van 't schoon, die alle Academiën der Schilder- en
Beeldhouwkunsten, de oude zo wel als de laaterer, altoos geleeraard en beöefend
hebben.
‘POLYCLETUS, zegt de Heer CAMPER, is de eerste ge-
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weest, die, volgens PLINIUS, een beeld gevormd heeft, 't welk van alle Kunstenaars,
geene uitgezonderd, om de schoonheid van deszelfs proportie, Canon of den Regel
genoemd wierdt; en op het voorbeeld der Ouden hebben alle Beeldhouwers en
Schilders, van de XVde Eeuw af, deeze gewaande evenredigheid op nieuws
ingevoerd.’ Dan hier kan het beeld van POLYCLETUS, als een enkel beeld zynde,
onzes bedunkens, geenen anderen Regel geweest zyn, dan voor figuuren van
dezelfde Sexe, jaaren en karakter; 't welk mogelyk door den Heer CAMPER niet is
opgemerkt. Want de overblyfsels der aêloude Beeldhouwery bewyzen duidelyk, dat
derzelver maakers, om dit verschil van Sexe, Jaaren en Karakters, uit te drukken,
daartoe ook verschillende evenredigheden gebruikt hebben, die alle voor schoon
zyn gehouden geworden. ‘Maar, (vraagt de Heer CAMPER) waaröm zou die
regelmaatige evenredigheid, op onze ziel, eene noodzaakelyke uitwerking moeten
hebben van goedkeuring en toestemming; en wel by alle Menschen zonder
onderscheid? wordt het wel vereischt dat wy geboren worden met het inwendig
gevoel van Gedaanteschoon, even als God ons, van de geboorte af aan, ingelegd
heeft het inwendig gevoel van zedelyk schoon, van Deugd, van Liefde, van
Dapperheid, van Trouwe, van Vriendschap, enz.’ Om niet te onderzoeken of het
Gedaante-schoon in zekere onderlinge evenredigheid der zamenstellende deelen
bestaat, wil de Heer CAMPER voor een oogenblik stellen, als of evenredigheid of
proportie de grond was van Gedaante-schoon; en om deeze stelling om verre te
werpen, haalt hy alle de verschillende proportiën der Bouwkunst aan, en zelfs de
niet te pas komende sieraden, die nu en dan zyn ingevoerd geworden; en naa dit
alles uit de Bouwkunst der Grieken, Romeinen en Egyptenaaren, te hebben
aangehaald, besluit hy: dat 'er in de Natuur geen waare noch wezenlyke proportie
gevonden wordt, welke die Ordens wettigt; en dat enkele gewoonheid ons die
aangenomen Ordens, en derzelver proportiën, doet schoon vinden. Dat het gezag
daarin merkelyk medewerkt; en eindelyk, dat het schoon in Gebouwen een schoon
is van overeenkomst, en niets anders; en, derhalven, dat wy minder bepaald, en
minder verslaafd, zynde aan de ingebeelde Regels der oude Bouwkunstenaaren,
de proportiën geheel en al naar de welvoeglykheid en het gelang der
omstandigheden, kunnen en
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vryelyk mogen schikken; welk laatste wy met den Heere CAMPER ééns zyn. Doch
dit zeggen bevestigt wezenlyk dat 'er een schoon is van overeenkomst, en dat,
wanneer de evenredigheden beantwoorden aan de welvoegelykheid en
omstandigheden; dat is, met andere woorden, aan het oogmerk des Bouwers, en
aan de hoofdzaak waar toe het gebouw geschikt wordt, zodanige evenredigheden
dan ook wel een Gedaante-schoon mogen genoemd worden.
Na dit afgehandeld te hebben, gaat de Redenaar over tot de gedaante beschouwing in de Menschen en Dieren. ‘Om (zegt hy,) U te overtuigen, dat de
groote Schepper nimmer eenig bepaald schoon beöogd heeft, by derzelver
Gedaante; maar veelëer, zonder zich eenigermaate daar aan te binden, enkel aan
het oogmerk van derzelver voorbeschikking heeft voldaan, dat is, hunne gedaante
alleenlyk tot derzelver nut heeft gevormd, en beschikt, toont hy vervolgens aan, hoe
dat schouders, borst en heupen, by Vrouwen en Mannen verschillen; en dat, indien
men den Man voor schoon houdt, de Vrouw lelyk is; en indien men de Vrouw schoon
acht, de Man dat voorrecht verliest; en nadien de proportiën der Kinderen nog meer
verschillen met die der bejaarden, zo moest volgen, indien de proportie de grond
van het Schoon was, dat, zo de kinderen voor schoon gehouden wierden, de
bejaarden lelyk, en de kinderen lelyk, moeten zyn, wanneer men de proportie der
volwassenen voor schooner hield.’
Daar de Heer CAMPER zegt: dat de Goddelyke Schepper, in 't geeven van de
verschillende gedaanten aan Menschen en Dieren, niet zeker Schoon beoogd heeft,
maar alleen het waare nut hunner bestemming. Daar MENDELSZOON zelfs dorst
zeggen, dat de Schepper deszelfs doel zoude gemist hebben, indien het enkel de
schoonheid geweest ware, en zommigen onzer AEsthetikers, op dien grond beweerd
hebben, dat 'er voor God, als Schepper, niets schoon kan zyn, en Hy derhalven het
schoone niet boven het lelyke plaatst; zo zullen wy ons nog een oogenblik moeten
bezig houden, om te doen zien, of de volmaaktste overëenkomst der Menschen en
Dieren, met hunne bestemming, niet dat geene is, dat wy schoon noemen.
De bestemming des Mans is niet die der Vrouwe, de eerste, tot den arbeid
geschikt, heeft daarom ook breeder schouders, en smaller heupen, en is, over het
geheel,
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zwaarer gespierd, om dat geene te kunnen verrichten, waar toe hy bestemd is. De
Vrouw, in tegendeel, niet zo zeer tot arbeid geschikt, maar tot voortbrenging van
het menschelyk geslacht, heeft ook daarom breeder heupen, smaller schouders,
uitpuilende borsten, en alle noodzaaklykheden met haare bestemming
overëenkomende; en daarom kunnen beide deeze proportiën, hoe zeer verschillende
met elkander, schoon genoemd worden. Dat nu het schoon in de proportie bestaat,
wanneer de proportie van Mensch, of Dier, volmaakt met deszelfs bestemming
overëenkomt, is ons bedunkens geen stelling buiten reden. Is een Man, wiens armen
en beenen te kort zyn, of die een dikken buik, als een Chineesch Manderyn, heeft,
wel zoo geschikt tot den arbeid, als een van eene goede proportie? Is eene Vrouw,
met smalle heupen, wel zoo bekwaam tot voortbrenging van kinderen, als eene met
breeder en ruimer heupbeenderen? En zou een Vrouw, zo grof gespierd als een
Man, wel dat behaagelyke hebben, 't welk mede tot haare bestemming behoort?
Kan ieder, zonder eenig denkbeeld van proportiën of evenredigheid te hebben, niet
aanstonds zien, of iemand een te groot hoofd, te dikke, te dunne, te korte of te lange
armen en beenen heeft, of krom of wanschapen is? Wel is waar, dat deeze
afwykingen van het regelmaatige, voor een onkundigen wat grooter, dan voor des
kundigen, moeten zyn, om zyne opmerking tot zich te trekken; maar bewyst dit
echter niet, dat wy wel degelyk een inwendig gevoel van gedaante-schoon hebben,
zoo wel als van het zedelyk schoon. En al is het dat Indiaanen, Chineezen en
Americaanen, met de verlichte Volken van Europa, ten opzichte van het
gedaante-schoon verschillen; welkers smaak, door den Heere CAMPER daar toe ten
bewyze bygebragt, meer bestaat in eene grillige Mode, dan wel in gedaante; zouden
wy daar uit moeten besluiten, dat wy geheel geen inwendig gevoel van
gedaante-schoon hebben? Deeze Volken verschillen immers wel zoo veel met den
Europeër, in de juiste bepaaling van zedelyk schoon, als in het schoon der gedaante;
en zouden we daar uit moeten afleiden, dat geen inwendig gevoel van eenig schoon
bestaat: 't welk de Heer CAMPER echter wil, dat de menschen algemeen van 't zedelyk
schoon bezitten, en niet van 't gedaante-schoon. Wy houden dan alle zodanige
proportiën, die volmaakt beäntwoorden aan de verschillende
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bestemminge van Menschen en Dieren, (welke proportiën daarom ook noodwendig
verschillen moeten,) voor schoon; zoo lang geen meer gegronde bewijzen, als de
Heer CAMPER aanvoert, daar tegen ingebragt worden.
Schoon is immers een betrekkelyke zaak, en niet een zaak op zich zelve. Een
schoon Man, eene schoone Vrouw, een schoon Paard, enz. is eene dagelyksche
gewoonte van spreeken; maar bewyst niet te min, dat, hoewel de gedaanten
verschillen, het woord schoon 'er by gevoegd kan worden; waarom het dan ook
belagchelyk zoude zyn, te willen stellen, wanneer wy de proportie van het Paard
voor schoon houden, dat dan de menschen lelyk moesten geächt worden. Dan,
genoeg hier van. Alleen moeten wy nog melden, dat wy noch geen denkbeeld
kunnen maaken van het gebrekkige, 't welk de Hoogleeraar zegt, dat onafscheidelyk
is van de wyze van zien, dat een regt vierkant breeder dan hoog schynt; noch ook
van de afgrysselyke naarvolging der onbeschaafde natuur, door onze Nederlandsche
Meesters, en meer dergelyke stoute en gewaagde uitdrukkingen, welken ons ligtelyk
zouden doen denken, dat het voorneemen van den Heere CAMPER, met het doen
deezer Redevoering, niet anders geweest is, dan iet nieuws, iet zeer byzonders,
voor den dag te brengen, om zyne toehoorders te verbaazen, en om, ware het
mogelyk, tegen te spreeken, en om verre te werpen, al het geen de achtbaare
Oudheid, haare grootste Wysgeeren en beroemdste Kunstenaars, even als die van
onzen tyd, ten opzichte van het Gedaante-schoon, hebben vastgesteld.

Vaderlandsch Woordenboek, oorspronklyk verzameld door
Jacobus Kok. Vyf-en-twintigste Deel. Met Kaarten, Plaaten en
Pourtraiten. Te Amsterdam by J. Allart, 1791. In gr. octavo 403
bladz.
In dit Deel, behelzende de nog overgebleevene Artykelen onder Letter R, beslaat
het berigt wegens Rotterdam, en de leevensbeschryving van Michiel Adriaansz. de
Ruiter, eene aanmerkelyke plaats; waar by voorts andere Artykels komen, die de
opmerkzaamheid van de naspooreren onzer Vaderlandsche Historie gaande kunnen
houden. Het Artykel Ruikhaver strekke hier van ter proeve,
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't welk wy egter, om niet te breedvoerig te worden, eenigzins zullen inkorten.
RUIKHAVER (NICOLAAS) gebooren te Haerlem, volgens HOOFT, doch by WAGENAAR,
en niet te onregt, voor een Amsterdammer gehouden, haalde zig, door verscheiden
krygsverrigtingen, onder Prins WILLEM den I, alhier breeder vermeld, al vroeg den
haat van den Hertog VAN ALVA dermaate op den hals, dat hy wel dra, met verscheiden
anderen ingedaagd, en, by mangel van verschyning, gebannen, en met
verbeurdverklaaring zyner goederen gestraft wierd.
‘Verre (dus vervolgt het verhaal,) van zijnen moed neder te slaan, deedt veelëeer
het gestreeken Banvonnis RUIKHAVERS ijvervuur ontbranden. - Bekend is de
Scheepsstrijd in de maand September des jaars 1573, tusschen de Noordhollandsche
Vloot en die van den Spaanschen Admiraal Graave VAN BOSSU, op de Zuiderzee
voorgevallen. RUIKHAVER hadt, met eene bende Soldaaten, zich begeeven aan
boord van den Staatschen Admiraal KORNELIS DIRKSZOON VAN MONNIKENDAM. Nevens
eenige anderen had deeze den opgemelden Graaf aan boord geklampt. Met zeer
korte en naauwlijks noemenswaardige tusschenpoozen, duurde het gevegt
acht-en-twintig uuren, en hadt BOSSU, al zijn volk, op veertien of vijftien man na,
verlooren, wanneer hij zich genoodzaakt vondt in onderhandeling te treeden. Nevens
den Admiraal KORNELIS DIRKSZOON en den Geweldigen Provoost JOACHIM NIEUWVINK,
genoot RUIKHAVER de eere, dat de Graaf VAN BOSSU zich aan hem overgaf;
bedingende, boven lijfsbehoudenis voor alle de zijnen, voor zich zelven,
daarenboven, eene graaflijke Gevangenis. Te grootmoedig van aart, te gevoelig
voor de betoonde dapperheid, was onze Hopman, zo wel als de anderen, dan dat
zij dit bedingst niet zouden inwilligen.
Hoe veel aandeels RUIKHAVER gehad hebbe, om den vijand op te houden,
geduurende het beleg van Leyden, in den jaare 1574, vinden wij niet opgetekend;
dit wel, dat hij, den ingezeetenen van 's Gravenhage omtrent dien tijd, een zeer
gewigtigen dienst deed. Hij lag met zijn Vaandel aan de Geestbrug. Don LOUIS
GAëTAN na het vlek zoekende door te dringen, trok hij denzelven te gemoet, en hieldt
hem zo lang op, met schermutzelen, dat de Haagenaars den tijd hadden, met hunne
meeste en kostbaarste tilbaare have, na Delft te vlugten.
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Dreigende was het gevaar, en bijkans wonderdaadig de ontkooming uit het zelve,
van onzen RUIKHAVER, in de maand November des straks genoemden jaars. Te
weeten, Prins WILLEM de I hadt thans aan zijne koorde een eedgespan binnen
Antwerpen, om de Stad, thans bezet bij Don LOUIS DE REQUESENS, in zijne handen
te leveren. MARTEN NEIJEN, gezwooren Klerk en Grissier van de Rekenkamer, Vader
van den vermaarden Pater JAN NEIJEN, die, in den jaare 1609, het Bestand, tusschen
Spanje en de Algemeene Staaten, hielp bemiddelen, was aan 't hoofd der zamen
verbondenen. In 't geheim des ontwerps bevondt zich insgelijks Meester WILLEM
MARTINI, Griffier der Stad. Het vertrouwen, welk zijne Doorluchtigheid in RUIKHAVER
stelde, was de reden dat dezelve hem, heimelijk, na Antwerpen hadt gezonden, te
gader met JOSUA VAN ALVERINGEN, Heer van Hofweegen, ten einde, om, indien het
plan gelukte, bekwaame aanen uitvoerders bij de hand te hebben. Men weet, hoe
de aanslag mislukte, en eenige handdaadigen, door pijn en folteringen, genoopt
wierden tot de bekentenisse van den grooten aanhang van vreemdelingen, hier en
daar, bij de Burgers, in de Stad verschoolen, welke, zo dra men een open zag, tot
de volvoeringe de hand zouden leenen. Om deeze uit te vorschen, ontving de
Wethouderschap bevel tot eene algemeene huiszoeking, te beginnen aan die van
de Wet, op dat 'er de Gemeente zich te minder aan belgen zoude.
MARTINI, gelijk boven gezegd is, hoewel op hem, tot nog toe, geen vermoeden
viel, wist van 't geheim der zamenzweeringe. Zelfs hadt hij, ten zijnen huize,
geherbergd onzen RUIKHAVER, nevens den Heer VAN HOFWEEGEN. Het straks gemelde
gebod was der Wethouderschap niet aangekondigd, of MARTINI spoedde zich na
huis, om dit zijner huisvrouwe aan te kondigen, en bestelling te maaken tot
verschuilinge zijner veege Gasten. Geweldig ontzette, in 't eerst, van deeze maare
Mevrouw MARTINI, door mededogen met haare Landsgenooten, als zijnde zij eene
Hollandsche Vrouw, dogter van den Heere VAN KALSLAGEN. IJlings wederom moed
scheppende, rukt de kloekmoedige Vrouw eenen Kastafel open, de papieren, welke
haar man daar in bewaarde, 'er uit, en werpt die in eene kist daar onder. Straks
beveelt ze RUIKHAVER en HOFWEEGEN zich in de Kas te begeeven. 't Werk was
naauwlijks verrigt, of de huiszoekers komen binnen tree-
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den. Naa het ruigste doorzien, en geen vermoeden omtrent de Tafelkas te hebben
opgevat, treeden ze met MARTINI in overleg, wegens het doen eener Afkondiginge
ter uitlokkinge van aanbrengers der eedverwanten, door de belofte van groote
belooningen. De bovengenoemde Tafel, welke RUIKHAVER en HOFWEEGEN verbergde,
diende tot Leezenaar, om het Ontwerp te stellen; en wierden zij bij naamen daarin
genoemd. “Men peinze nu, schryft HOOFT, hoe hun te moede moght zijn, dien 't
minste gewag van reppen, kuchen, oft niezen een doodtsnik was, en hoe wijdt
dusdanigh bestaan alle soorten van aanslaaghen in akelijkheit en gevaar te booven
gaat.”
Een gruwelijk bedrijf, uit diepgaanden angst gebooren, ware bijkans het gevolg
geweest van deeze zonderlinge behoudenisse. Nevens de twee anderen, hadt ook
de genoemde MARTEN NEIJEN in 't huis des Griffiers eene schuilplaats gezogt, en in
een gat van den Schoorsteen dit gevonden. De huiszoekers waren niet vertrokken,
en RUIKHAVER met HOFWEEGEN uit hunne opsluiting gekroopen, of ze traden in
overleg, met eene zagte stemme, wat men met NEIJEN zou beginnen. Te laage
gedagten hadden ze van zijne kloekmoedigheid, dan dat ze hem 't verbergen van
zijnen angst vertrouwden, en dat hij, ter pijniginge gebragt, zijne medestanders niet
zou rugtbaar maaken. Naa lang beraad, viel het schrikwekkend besluit MARTEN
NEIJEN in een Kelder te doen daalen, aldaar af te maaken, en onder de aarde te
stoppen. Met één vordert men den elendigen uit den Schoorsteen, en biedt hem
veiliger schuilhoek aan. Doch deeze weigert zich derwaarts te begeeven, voor reden
geevende, dat hij hun opzet wist, als die hun gesprek beluisterd hadt. Tevens spreekt
hij Mannentaal, en verzekert hun van zijne en zijner vrienden veiligheid, indien ze
hem slegts, in vermomd gewaad, bezorgden in het huis van zekeren Broodbakker,
welken hij noemde. Dit hadt klem, en deedt het boos ontwerp ter zijde stellen.
Het laatste bedrijf van RUIKHAVER, behalven dat hij, in de jaaren 1575 en 1576,
zo lang hem doenlijk was, Zierikzee hadt helpen verdeedigen, was zijn aanslag op
Amsterdam, in den jaare 1577. Te gader met den Kolonel HERMAN HELLING, voerde
hij daar over het hoofdbewind. Het beloop en de uitslag diens voorvals is uit de
Geschiedenissen dier Stad bekend. Wat RUIKHAVER betreft, tekenen wij hier alleenlijk
aan, dat, bij 't keeren
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van den kans des toelegs ten nadeele, hij geweeken zijnde in zeker huis, op de
hoogte van de Oude Haarlemmer Sluis, aldaar betrapt wierd door zekeren iemand,
welke hem een bijzonderen haat toedroeg, en straks daar op, hoewel hem groot
losgeld wierdt aangebooden, den Hopman, in koelen bloede, vermoordde.’

Tafereel van de Staatsche, Pruissische, Fransche, en
Oostenryksche Bezittingen, in de Tien Catholyke Nederlandsche
Provincien en Opper-Gelderland, van het nieuw Belgisch
Gemeenebest, van de Belgische Omwenteling, van het Land van
Luik en de Luiksche Onlusten. Door een Bereisd Waarneemer,
voorzien met eene naauwkeurige, volgens de onderscheidene
Bezittingen, gekleurde, Landkaart. Te Amsterdam by M.
Schalekamp, 1790. 160 bl. In gr. 8vo.
Zo veel Lands, en zo groote Gebeurtenissen, in zo weinig bladzyden, kan vooraf
den opneemer van dit Boekdeeltje verzekeren, dat het een en ander niet dan kort
kan weezen; en zal misschien het denkbeeld van gebreklykheid tevens in hem doen
opkomen. Beide is ons by de doorleezing gebleeken, schoon men, met behulp der
fraaije Kaart van E. BOWER, door W.A. BACHIENE verbeterd, eene Aardrykskundige
Gemeenschap konne verkrygen van den Oord, waar de twee gewigtige
Gebeurtenissen, hier beschouwd, zyn voorgevallen.
De Hoofdverdeeling is eene Beschryving van onze Generaliteits Landen en
(*)
Pruissisch Gelderland - van de Fransche Nederlanden - van de tot nog toe
Oostenryksche Nederlanden - van de Belgische Staaten, en Omwenteling met haar
gevolgen - Van het Land van Luik, en zyne Onlusten.
Deeze eigenste Landen trekken voor een goed gedeelte op nieuw de aandagt,
door den ontstaanen Oorlog tusschen de Franschen en de Oostenrykers, en kunnen
de Land- en Plaatsbeschryvingen eenigzins ter onderrigting van Weetlust dienen.
In het korte Voorberigt verzoekt

(*)

Men bedenke dat dit Stukje in 't jaar 1790 in 't licht kwam; doch, door een zamenloop van
oorzaaken, niet eer dan tegenwoordig in onze handen.
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de Schryver verschooning, indien hy, door de onzekerheid der Berigten nopens de
Nieuwe Fransche Constitutie, daaromtrent eenige onnaauwkeurigheid begaan heeft.
Wy vinden dezelve vry groot, indien wy, het geen hy opgeeft, vergelyken met het
zeer keurig uitgewerkt verslag, Frankryk volgens de jongste Staatkundige Verdeeling,
(*)
door de Nationaale Vergadering in 1789 beslooten, en in 1790 in orde gebragt .
Kleinigheden, mogelyk ter veraangenaaming 'er in gevoegd, konden in een zo
beknopt bestek ligt gemist worden. Van de Ongezondheid van Sluis in Vlaanderen
spreekende, schryft hy: ‘JANTJE VAN SLUIS, wil men de Militairen wys maaken, zou
oorzaak der Koortzen zyn, die hen daar verslinden; doch deeze komen eerder voort,
uit hunne gulzigheid in 't eeten van mosselen en zeekrabben, die zy langs het Zwin
zoeken.’ - Van de Duinkerksche Kapers, en derzelver berugtheid, gewaagende,
vertelt hy: ‘JAN BART, van Matroos opgeklommen, [waar toe staat er niet] ‘hadt 't
voorregt, dat hy in 't Cabinet van LODEWYK DEN XIV zyn pypje mogt rooken, schoon
die Monarch anders tegen niemand als [dit moet dan zyn] een gebooren Edelman
sprak.’ - De Ledigloopers te Brussel, in groote menigte voorhanden, en onder den
naam van Capoenen bekend, doen hem aanmerken: ‘Nergens in de wereld is 't
Canaille zo onbeschaamd schelmägtig, als de Vaartcapoenen te Brussel; een 'er
van liet zich bekopen om in een Flaams Treurthonneel, van de Passie, de rol van
Judas te speelen, waar toe niemand van de Konstbehertende Jonkheit zich wilde
laaten gebruiken. Toen ons Heer, (insgelyks een Vaartcapoen, die op het tooneel
gekruicigd moest worden,) hem vroeg: Judas! Judas! waarom verraadt gy my?
antwoordde hy, uit spyt over de geringe belooning, dat weet gy G*d*** wel, om twee
Schellingen en twee Potten Leuvens.’
In de Beschryving van de Belgische Omwenteling, betoont hy zich een groot
Voorstander van Keizer JOSEPHUS; dien hy afmaalt als een Vorst, die met alle
schikkingen

(*)

In 't Historisch Schouwtooneel van 's Werelds Lotgevallen, te Haarlem by A. LOOSJES PZ. IIde
Deel 1ste Stuk, en ook afzonderlyk, met eene nette Kaart van Frankryk, in 83 Departementen
verdeeld.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

478
in de zaaken van Nederland, alleen deszelfs welzyn en meerder bloei, bedoeld
heeft. Wy willen dit niet betwisten. Dan het bevreemt ons, in een Werk, zo 't schynt
uit eene Nederlandsche pen gevloeid, te leezen: ‘De gemaklykheid der Hollanders
in den Engelschen Oorlog, en in 't afstaan van hun Regt op de Barriere Steden,
schynt JOSEPH aangemoedigd te hebben, om de Vaart, langs de Schelde, na Zee,
aan de Catholyke Nederlanden te rug te bezorgen, daar de natuur ze hun scheen
geschonken te hebben. Deeze stap heeft hem wel voor de verwenschingen der
Hollanders blootgesteld; dan als men de zaak met een onpartydig oog beschouwt,
hadt hy misschien eenig Regt om zyn Land van eene benadeeling, uit onze
voormaalige overmagt gebooren, te verlossen; nu de overmagt aan zyne zyde was.
Gelukkig hadden wy een verbond met het vermogend Frankryk aangegaan, en dit
was de eenige drangreden, die JOSEPH van zyn voorneemen af deed zien. - Wy, zo
min als onze Bondgenoote, op eenige nieuwe veröveringen gesteld zynde, konden
'er niet beter afkomen, dan met aan JOSEPH eene maatige Schadeloosstelling te
geeven, voor de kosten, die hy ten welzyn van zyn volk gemaakt had.’
Om thans niet in 't breede aan te merken, hoe 's Lands Vaderen zich met allen
nadruk tegen deezen eisch, de schennis der plegtigste Verbonden, aankantten, en
(*)
hun Regt tot het gesloten houden der Schelde beweerden , oordeelde het Fransche
Hof, ‘dat de Hollanders, met zich tegen den Eisch, het openen der Schelde, te
verzetten, niet anders gedaan hadden, dan een Regt te handhaaven, omtrent een
halve Eeuw ongestoord uitgeoefend, 't geen hun door een plegtig Tractaat verzekerd
was, en 't welk zy als den grond van hun Welvaard, en zelfs van hun Bestaan,
beschouwden. Waarom de Koning van Frankryk niet onverschillig kon zyn, omtrent
het lot der Verëenigde Nederlanden, en deeze door openbaar geweld te zien
(†)
aanvallen, in derzelver Regten en Bezittingen .’ Hoe veel zorgs 's Lands Staaten,
by het sluiten van den Vrede met den Keizer, gedraagen hebben, om dit hun
onwederspreekbaar Regt te handhaaven, wyzen de Staatshandelin-

(*)
(†)

Men zie het daar omtrent geboekte in de Vaderl. Hist. ten vervolge van WAGENAAR, VII D. bl.
238, enz.
Aldaar, bl. 270.
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gen van dien tyd uit. En wat de maatige Schadeloosstelling, waar van onze Schryver
spreekt, betreft; het is, uit die zelfde Handelingen, bekend, dat men de som van
ettelyke Millioenen, tot welker betaaling men zo traaglyk kwam, en waarvan Frankryk,
in 't einde, eenige op zich nam om te betaalen, ten einde de
Vredes-Onderhandelingen niet afgebrooken mogten worden, geenzins als eene
maatige Schadeloosstelling aanzag; maar veelëer, daar hy ze eischte voor Mastricht,
als een eisch van betaaling voor een wettig Eigendom.
Voorts zal men, zo in de Beschryving van de Belgische Omwenteling, als in die
van de Luiksche Onlusten, nog al eenige weetenswaardige zaaken aantreffen: doch
wy verzenden den Leezer tot het Boekdeeltje.

Schetzen, Tooneelen, en Waarneemingen, verzameld op een Reize
door Frankryk, door Heinrich storch. Naar den tweeden Druk, uit
het Hoogduitsch vertaald. Te Leyden by P.H. Trap, 1792. In gr. 8vo.
398 bl.
Niet beter dan met de eigene kleuren, door den Heer STORCH gebruikt, kunnen wy
den aart deezer Schetzen, Tooneelen en Waarneemingen afschilderen. Die hy
wegens Parys gebruikt, passen, ofschoon in eene mindere uitgestrektheid, op die
van andere door hem bezogte Plaatzen. ‘Myne Schetzen,’ schryft hy, ‘van de
menigvuldige voorwerpen, welke my Parys opleverde, zullen dezelven niet volkomen
behelzen, zullen geen geheel uitmaaken, noch op zich zelven, noch in verband met
elkander. Zy zyn niets meer dan stukken en brokken, welken tot voltooijing eener
volledige beschryving zouden kunnen strekken; doch ze zyn ook zelfs in dit opzigt
gebrekkig: dewyl ik nooit het oogmerk had, om te voltooijen wat anderen onvolledig
gelaaten hebben. Over het geheel ben ik nooit uitgegaan, om Waarneemingen te
doen; maar verwagtte bedaard, hoe en wanneer zy zich aan my zouden voordoen,
en dat konde ik doen, vermits ik daar toe tyd en luim hadde. Deeze verklaaring komt
dus alle vraagen voor, welke ten naastenby daar op uitloopen: waarom niet meer
van dit onderwerp? Waarom niet van dat? Waarom zo veel van een derde? - Welligt
zou ik op een andere wyze in myne beschouwingen te werk gegaan zyn, indien ik
vroeger het oogmerk gehad hadde, myne
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Schetzen te laaten drukken. Dan ik deed Waarneemingen voor my zelven, en schryf
thans voor het algemeen. Of dit daar by wint, mag een belangloos Regter beslissen;
voor het minste heeft myne schryfwyze, het vooroordeel ten zynen voordeele. Zo
men kiezen kan koopt men toch liever een huis, 't welk de Bouwheer, voor zich, dan
het geen hy voor eenen Kooper, bouwde.’
Er heerscht eene losheid in dit Werk, welke haare gevalligheid heeft, en de aandagt
niet onäartig bezig houdt. Men bevindt zich als in het gezelschap van den Reiziger,
wanneer hy te Straatsburg zyn Reisverhaal aanvangt, en dit voortzet tot hy Parys
bereikt: daar hieldt hy zich langst op, en deedt veelvuldige Waarneemingen, die
eenigzins onder hoofden gebragt zyn. Dat der Vermaaken, aanvangende betuigt
hy: ‘Dit Hoofdstuk behelst een onderwerp, het welk geene paalen kent. Door de
hand van eenen BEAUMARCHAIS getekend, en in alle zyne onëindig menigvuldige
schakeeringen voorgesteld, zoude dit het belangrykst tafereel voor den Zielkenner
worden; doch door de zwakke pen van eenen Reiziger geschetst, kan het alleen
een dor geraamte zyn van eenige hulpmiddelen, die deeze wellustige hoofdstad
oplevert.
Vermaak is hier het groote doelwit, van ieder in 't byzonder en van elk gezelschap.
Welk eene aandrang, welk een poogen om daar toe te geraaken! Welk eene
draaistroom, welk eene bedwelming van genot! Nergens heeft het vermaak zo
veelerlei gedaanten als hier, nergens kan het aangenaamer bedriegen, sterker
verrassen en spoediger ontvlugten. Ieder klein genot is in vreugde, iedere vreugde
in vermaak, ieder vermaak in wellust, en alle wellust in bedwelming herschaapen;
alle zinnelyk vermaak is vergeestlykt, en al het geestelyke verzinlykt. Nergens
eentoonigheid, walging, of gebrek; steeds nieuwe bedrieglyke tooneelen, altoos
vernieuwde, leevendige, deelneeming. De vreugde schynt met ons oud en weder
jong te worden, en ieder genot, op zich zelve, wordt eene vrugtbaare moeder van
duizend nieuwe genietingen. - Nergens is de wellust meer wellust dan hier; maar
ook nergens heeft zy meer outers, prachtiger tempels, en vuuriger verëerers. Nergens
weet men het zagt geweld van haaren scepter beter aan banden te leggen, en te
verheffen; nergens heeft het genot menigvuldiger gedaanten. De naauwste
verëeniging der hoogste geestlyke en zinlyke losbandigheid heeft maar éénen
tempel in de waereld, en die staat aan
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den oever der Seine. - De vreugde schynt hier aan het leeven geketend te zyn;
zonder haar zou het geen leeven zyn. Om die reden, is zy het eerste doel aller
bedryven, en alle overige zyn aan haar ondergeschikt. De Parysenaar bouwt Kerken,
viert Processien, sticht Academien, richt Logies op, om zich te vermaaken.’ In eene
Aantekening verzoekt de Heer STORCH zynen Leezer, op 't ernstigst, de voorbeelden
die hy bybrengt, voor geene winderige overdreevenheid te houden: zy zyn uit zyne
eigene ondervinding herkomstig. In deeze en de volgende Afdeelingen wordt meer
omstandig van dezelve verslag gedaan.
Dan hoe die beschryving van de woonplaats der vrolykheid en vreugde, in zo
veele gedaanten, bestaanbaar is met het geen hy vervolgens in de Afdeeling,
getyteld: Voor het Characterkundige, eenige losse stukken, valt ons moeilyk te
begrypen: immers daar leezen wy: ‘In andere Landen hoort men veel van de
vrolykheid der Franschen vertellen. Zy is by de Natie zeldzaamer geworden, in de
Parysenaars kent men ze reeds zedert lange niet meer. Men is gewend aan het
denkbeeld, om zich de Franschen, als gestadig springende en zingende wezens,
voor te stellen; doch men ziet zich bedroogen, zo dra men over de grenzen is
gekomen. Allerwegen bleeke droevige gezigten, donkere gebaarden; overal zugt
na rykdom en eer, nergens vrolykheid en boert. Zelf de weinig betekenende
Saletjonker, wiens hoogste doel een kus of een vertrouwelyk uurtje is, verrigt zyne
petites affaires, met eene ernsthaftigheid, welke doet lachen. In de Logies blootlyk
donkere gezichten; maar zelden kan een vrolyke inval de voorhoofden wat
ophelderen. De Bak schynt meer vatbaar voor de vreugde te zyn. Den burger- en
handwerksman, ziet men nimmer lagchen; hy glimlacht alleen - als hy de vergulde
wagen ziet voorby ryden, waar voor hy nog geene betaaling bekomen heeft. - Dans
en gezang zyn uit alle goede gezelschappen verbannen. Op de openlyke bals en
maskeraaden, komt men alleen by elkander - om te zien dansen. - Het straatdeuntje,
eene der kragtigste volksgewoonten, wordt alleen gekogt en geleezen. Welëer was
het straatdeuntje het graf der vergetelheid, waarin de Parysenaar zyn kommer en
klagten verborg. Doch het werd op de straaten gezongen; dit is nu geheel verboden.
- Dat de overhelling tot zwaarmoedigheid de overhand neemt, getuigt overvloedig
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de zelfsmoord; voorbeelden van eene uit droesgeestigheid ontstaane krankzinnigheid
zyn niet zeldzaam.’ - Hemel! riepen wy by ons zelven, dit leezende, uit, is dit het
Character van de vuurige verëerders des Wellusts in den Tempel der vreugde aan
de Seine, hoe zeer heeft de Schryver zich zelven vergeeten, of in een donkere luim
de laatste schets gemaald, die zo weinig gelykt na 't geen hy, onder anderen, zegt
in de breede Afdeeling van de Gerieflyke Meisjes, welker getal hy op 40,000 begroot;
deeze zouden by zulke naare en zwaargeestige Sukkelaars weinig neering hebben.
Dan laaten wy voortgaan. Het Fransche Tooneel, en de Tooneelspeelers krygen
een groote beurt; doch niet ten hunnen voordeele; zy moeten by den Duitscher verre
agter staan voor die zyns Lands. Wy durven wel onderschryven, 't geen hy zegt:
‘myne schets van het Fransche Tooneel is in verscheide opzigten onvolkomen’;
doch niet ondertekenen, 't geen hy 'er byvoegt. ‘Ik ben niet uitgegaan, om feilen en
gebreken op te speuren, en geen bril heeft de voorwerpen myner opmerkinge
vergroot of verkleind, of een zekere kleur gegeeven.’
De Fransche Geleerden komen 'er, met de Duitschers vergeleeken, weinig beter
af dan de Tooneelspeelers; hy heeft het zeer gelaaden op der Franschen onkunde
van de Werken der Duitschers. - VOLTAIRE, van wiens jongst verblyf in Parys,
inzonderheid, hy een uitvoerig verslag geeft, staat by hem in een zeer goed blaadje:
‘VOLTAIRE,’ dus besluit hy, ‘VOLTAIRE leeft eeuwig, zyne grondstellingen, goede en
kwaade, zo als ze zyn, zullen van eeuw tot eenw voortvliegen, en nog by het laatste
nageslacht het Wetboek der Menschheid en Verdraagzaamheid, de Twistappel der
Wysgeeren, en de ergernis der zwakken, zyn.’
Van Versailles spreekende, zegt hy: ‘de Koningin bemint het landleeven, het geen
zy zomtyds op haar aartig Landhuis Trianon geniet, en waar zy door weldoen,
minzaamheid en gemeenzaamheid, alle harten wint, en alles rondsom zich tot
vrolykheid en vergenoegen aanspoort.’ - De Heer STORCH schreef, in 't Jaar
MDCCLXXXVI. Hier, gelyk op veele andere plaatzen, zou de Vertaaler gelegenheid
gevonden hebben om eene Aantekening te maaken, daar dit Werk, in 't Jaar
MDCCXCII, in 't Nederduitsch het licht ziet. Bovenal zou dit noodig geweest zyn,
ten opzigte van het Aanhangzel, waarin wel
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eenige spooren gevonden worden, leidende tot de groote Gebeurtenissen in dat
Ryk zints voorgevallen, en die, als van zelve, aan de hand geeven, om 'er iets, by
wyze van Aantekening van te zeggen. Het zou zeer gestrookt hebben met de Mottos,
boven dezelve geplaatst. ‘Het Europeesch publiek staat niet gelyk met de Dieren,
zo als het Africaansche; het is geen Kind meer, gelyk in de middeleeuwen. Steeds
bidt het nog zyne Leidslieden, zyne Opzieners, aan; maar het wil en moet in geest
en in waarheid aanbidden. En om dat te kunnen doen, moet het niet blootlyk
gevoelen, dat - maar het moet weeten, hoe - het geregeerd wordt. SCHLÖZER. En
Point de Banqueroute,
Point d'augmentation d'Impots,
Point d'Emprunts.
TURGOT.

Met genoegen zal men de berigten wegens Rheims, Chalons, Barle Duc, Toul,
Nancy, enz. leezen, door den Schryver op zyne te rugreize bezogt.
Hoe algemeen, en in allerlei slag van dingen, de Loteryen by ons zyn, hebben
wy, in 't doorleezen deezes Werks, melding gevonden van eene zeer zeldzaame,
die onze Leezers zal vermaaken. ‘Voor eenige jaaren stierf een arm, eerlyk, Man,
en liet eene Weduwe na, met drie Dogters, in de allerbehoeftigste omstandigheden;
zonder hulp, zonder uitzigten, was dit ongelukkig huisgezin op het punt om van
honger te sterven, als de Vrouw van eenen Handelaar in de Lotery, eene vriendin
deezes huizes, en voor het overige een doorsleepen, listig, schepzel, op den
zeldzaamsten inval kwam, om dit genoemde arme huisgezin te redden, en zich te
gelyker tyd een aanzienlyk voordeel te verschaffen. Zie hier de aankondiging van
haar ontwerp, zo als het met de daad gedrukt rond ging.
Mevrouw * *, heeft drie Dogters; de oudste, een schoone roos, die reeds zo
menigen Minnaar geheime zugten heeft afgeperst, bevindt zich thans in het gelukkigst
tydpunt des Vermaaks en der Liefde. Zy zal het groote lot eener Lotery worden,
welke genaamd zal zyn, de Lotery van Cythere. Deeze bestaat uit vyf honderd
briefjes, welken elk voor eenen Louis, en vier-en-twintig Sous, voor haar die deeze
moeite op

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

484
zich neemt, te koop zyn. Ieder briefje is met een Vignet versierd, het welk den Zoon
van de Godin der Liefde voorstelt, plukkende met de eene hand eene roos, en
besproeijende met de andere twee knoppen. De dag der verlooting zal bekend
gemaakt worden, zo dra alle de briefjes uitgegeeven zyn, en ieder deelneemer zal
getuigen zyn van de onzydigheid der trekking. Het schoone Schepzel, dat het
voorwerp aller wenschen is, zal op een troon tusschen de beide Zusters zitten, van
welke de jongste trekken zal. By uitkoming van het winnend lot, zal een aangenaam
Muzyk gehoord worden, en de Moeder zal zelve haare Dogter den gelukkigen
Sterveling in de armen voeren. - De beide andere Zusters zullen, tot dat zy vyftien
jaaren bereikt hebben, eene gepaste en zorgvuldige opvoeding genieten, en als
dan op de evengemelde wyze verloot worden; wanneer die deelneemers, welke,
ditmaal, zonder prys uitkomen, het voorregt van inkoop zullen hebben.’
‘De deugd en Moederlyke liefde der eerlyke Vrouw ** wierd wel draa door de
schitterende hoop op een groot geluk overwonnen; zy bewilligde 'er in, de Lotery
kwam tot stand, en haare drie Dogters praalen thans onder de Phrynen van den
eersten rang.
Een soortgelyk voorval gebeurde kort naderhand. 'Er verscheen in 't Journal de
Paris, een voorslag van een jong Manspersoon, die van goeden afkomst, doch zeer
arm, was. Deeze wilde zich by wyze van Lotery verspeelen onder Meisjes, die
gaarne trouwen wilden. Hy verlangde 50,000 Briefjes, ieder tot 6 Livres, hy zelf, een
Man met 300,000 Livres, was het te trekken lot; ingevalle het Meisje, 't welk het lot
hem toeschikte, hem niet behaagde, zou hy haar de helft der somme afstaan, waar
tegen zy van het regt op hem afzien moest. - Dit zeldzaam voorstel was zo aartig
opgeschikt, dat het de algemeene goedkeuring wegdroeg; doch of het ter uitvoer
is gebragt, heb ik niet kunnen verneemen.’
De Vertaaler, die niet altoos even gelukkig geslaagd is, en op veele plaatzen den
Duitscher laat uitkyken, zou wel gedaan hebben met eenige Fransche plaatzen te
vertaalen; eenige zeggen wy, dewyl ze alle niet ter vertaalinge geschikt zyn: voor
Leezers, die geen Fransch verstaan, valt het altoos verdrietig, brokken aan te treffen,
waaraan zy niets hebben. Zelfs in veele plaatzen, daar de slag op het
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woord aankomt, kan men, het oorspronglyke geevende, dien met eenige omschryving
aanduiden; waarby de anders onvoldaane Leezer voldoening erlangt, en het Boek
niet grommende, gelyk anders, ter zyde legt. - Wy hebben ook wel eens iets
aangetroffen, dat zeker in de Vertaaling fout is, b.v. ‘Servetten en Tafellakens zyn
zelden van fyn Beddetyk; maar gewoonlyk van grof Lynwaat, het welk dikwyls met
roode streepen versierd is.’ Ik geloof niet, dat men ergens die Tafel- en Kleederbeschutzels van fyn Beddetyk zal aantreffen; meent de Vertaaler ook Damast, onder
deezen naam, althans, zyn by ons de beste Servetten en Tafellakens bekend. 't
Ware te wenschen, dat de Vertaalers zich wat meer op het naauwkeurige bevlytigden;
inzonderheid deert dit, wanneer anders, over 't algemeen, de Vertaaler blyk geeft
van zyn stuk meester te zyn.

Proeven voor het Verstand, den Smaak en het Hart. Te Derdrecht
by de Leeuw en Krap, 1790. In gr. 8vo. 200 bl.
De onsterflyke BELLAMY gaf, met hulp van eenigen zyner Kunstvrienden, in de jaaren
1784 en 1785, dit Werk in Twee Stukken, te Utrecht, in klein 8vo, uit; en 'er werdt
(*)
op zyn tyd door ons bericht van gegeeven . Hy was voorneemens om 'er een derde
Stuk op te doen volgen; doch de dood verydelde dit voorneemen, toen hy nog maar
weinige Stukjens daar toe gereed had. De eerste druk zedert uitverkogt zynde, is
men te raade geworden, een' nieuwen in 't licht te geeven, met byvoeging van dat
geene, dat voor een derde Stukjen in gereedheid lag: bestaande in de volgende elf
Dichtstukken. 1) Ode, na een Onweder. Naar het Hoogduitsche van MENDELSZOON.
2) Elize. 3) Aan Chloe. 4) Dolmer in het Dal des doods. 5) Het Onweder. 6) Het
Maanlicht. 7) De Held. 8) Lentewandeling. 9) Het leeven van Cilie. 10) Aan een
Zelv-moorder, en 11) De dag des Oordeels. Gedichten, welken den hoogachteren
van BELLAMY, even als zyne overige stukken, belangryk zullen zyn.
Ten blyke, hoedanig dit verheven vernuft over het zogenaamd Sentimenteele
gedacht heeft, zullen wy het volgend Fragment van eene Sentimenteele Historie
onzen Leezeren uit deeze Proeven mededeelen.
‘Daar waren dan eens twee broeders, zeer verschillend van

(*)

In de Algem. Vaderl. Letteroeff. VIIde Deels 1ste Stuk, bl. 232-234.
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aart, zo als het meer onder broeders is. Zy woonden zamen op een aangenaam
Landgoed, en vermaakten zich ieder op zyne wyze. De eene, WILLEM, was, zo als
men het noemt, zeer sentimenteel; wanneer hy 's avonds in de Maaneschyn
wandelde, storte hy op ieder grasjen een traan, en hieldt dan heele lange
alleenspraaken van ô en ACH! - Hy maakte ook wel Vaerzen, waarin hy geduurig
zeide, dat hy schreide; maar dat zeide hy dan zoo maar; en de liefde haalde hy zoo
dikwyls over dat zy in aether wegvloog. - Dit hadt hy uit verscheiden boeken geleerd;
doch sommigen hadt hy niet regt begrepen.
HENDRIK was niet sentimenteel, zo als WILLEM dat woord gebruikte; hy las
Geschiedenissen, maakte ook wel Gedichten, doch van een ander soort; wandelde
's morgens en 's avonds door bosschen en velden, en was dan regt vrolyk; dan
kwam 'er ook wel een traan in zyn oogen, doch die vaagde hy schielyk weg, en
zeide niets.
Eens op een' morgen werd het klokjen, op een nabuurig Landhuis, schriklyk geluid;
de nieuwsgierigheid dreef de broeders naar buiten, om te zien, wat de reden van
deeze beweeging was. Zy waren naauwelyks buiten, of zy zagen een zwaaren rook
van het nabuurig Landhuis opgaan. - Brand! riep HENDRIK; daar moeten wy heen!
Wy moeten die arme menschen byspringen! - ô Hemel! zeide WILLEM, is deeze
Waereld dan altyd een tooneel van verdriet? - moet een gevoelig hart dan overäl
rampen ontmoeten? - HENDRIK ging vast voort, en WILLEM volgde hem. Toen zy naby
kwamen sloeg de vlam het dak uit. Groote God! riep HENDRIK, help ons! - WILLEM
stondt stil - haalde een zwaare zugt uit zyn borst - sloeg zyn oogen ten hemel, en
zyn handen zamen, en stondt nog stil. - Alles was in beweeging. De boeren droegen
water, en HENDRIK hielp hen. - De eigenaar van het huis liep wanhoopend rond, en
riep: alles is niets! - alles is gered! - maar, myn lieve Dochter! - Zy zal moeten
verbranden! - Zy kan niet gered worden! - Vrienden! redt myn Dochter!
WILLEM gilde, en vloog eenige stappen te rug. - Waar is uwe Dochter? riep HENDRIK,
waar is zy? - ‘Op die kamer, daar de vlam daar uit het vengster slaat!’ HENDRIK
gloeidde - stondt een oogenblik stil - en vloog heenen.
WILLEM.
HENDRIK.
ô Hemel! zal zulk een schoone bloem, in Maakt plaats! maakt plaats! ik wil de
den morgen van haare ontluiking, reeds Dochter redden! maakt plaats! - Waar is
verzengd worden?
de trap?
(De boeren maaken ruimte, en zien den
Jongeling met verwendering en
medelyden aan.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

487

Hevige vlammen! jeugd en schoonheid HENDRIK vliegt in huis en dringt, door een
zyn even weinig veilig voor uwe woede, dikken rook, den trap op. - - - - - - - als de verdroogde eik in het bosch!
De hitte des vuurs doet de traanen op
myne wangen verdroogen! - Lief meisjen
hoe dikwyls zag de Maan u hier op deze
graszooden nederzitten! Toen rolden
traanen van het fynste gevoel uit uwe he
melsche oogen! - en nu....... Ach! is dan
alles op den gevoeligen Mensch
gebeten?....... Rampzalige aarde!... ô!
hoe veel lydt thans myn hart!

Waar zyt gy? meisjen? - Waar zyt gy? ik
zal u helpen! - (Geheele stukken van het
huis vielen reeds naar beneden, de
vonkende trappen kraakten onder zyne
voeten. Hy zal 'er nooit weer uitkomen!
zeiden de boeren, 't was te laat!) - - - - ---------------------

Ongevoelige HENDRIK! zonder dat uw hart
een zugt loosde - zonder dat één traan
aan uw oog ontviel, vraagt gy den
bedroefden Vader! ‘Waar is uwe
Dochter?!!....’ Hoe moest deze vraag het
tedere hart des Vaders niet grieven!

Zy is gered! - Zy is gered! - oude man!
Waar zyt gy? - Hier is uwe Dochter! - Zy
leeft! - (De klederen des Jongelings
stonden in volle vlam; hy voelde niets;
de Dochter was gered.) -

Dichtmengelingen, door O. Porjeere, rustend Predikant van
Alkmaar. Te Amsterdam by M. de Bruyn, 1792. In gr. 8vo. 280 bl.
Even als de Zanglievende Uitspanningen van den Eerw. PORJEERE, van welken
deeze Dichtmengelingen een Vervolg zyn, bevat deeze Bundel een aantal
Dichtstukken, by byzondere gelegenheden vervaardigd. Een Afscheid aan Abkoude;
Invoering der nieuw berymde Psalmen te Delfshaven; Afscheidzang aan Delfshaven;
Intrede te Alkmaar; Gedachten onder het vaaren in een Roeiboot, enz. worden
gevolgd door eenige Natuur- en Zedekundige Bespiegelingen, onder welke die over
de voordeelen van den Christelyken Godsdienst; voor de Burgerlyke Maatschappy;
op het Land- en Buitenleven; en de Karavaan uit Kairo, de grootste plaats beslaan:
zynde de twee laatstgemelde zelfs in agt deelen en in vier zangen onderscheiden.
Een aantal van twaalf Klinkdichten, tot welker twee laatsten de rymwoorden waren
opgegeeven, maaken het slot uit van deeze Dichtmengelingen.
By het leezen deezer Stukken hebben wy ons andermaal in
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(*)

ons oordeel bevestigd gevonden, 't welk wy van de Zanglievende Uitspanningen
gegeeven hebben, namelyk: dat de Dichter zeer veel goede zaaken, zeer veel
schoone denkbeelden, heeft; doch dat hy, door alles te willen schilderen, en dus,
als 't ware, zyne stoffen geheel uit te putten, dikmaals tot het voorstellen van
kleinigheden vervalt, die het belangryke in den weg staan. Hoe bevallig, by voorb.
wordt een' lang gewenschten en geschonken Regen, in Oogstmaand, dus door hem
bezongen:
Hoe snakte Hofheers grond
Met wyde reeten!
Hoe gaapte de akkermond
Van een gespleeten!
Ach! Hemelheer!
't Dorst alles naar uw Zegen;
Daal zagtjes neêr
ô Malsche Zomerregen!
Bezoek myn erf - doe matte takjes pronken!
Maak 't bleeke veldgewas door teugjes dronken!
*

De Algoedheid wend haar oor
Tot hygend smeeken;
De Landman krygt gehoor De Wolken breeken;
Met zagt gedruis
Begint Gods sluis te stroomen;
Een lief geruisch
Doorwandelt hof en boomen;
Zie drupplend vocht door drooge kuiltjes booren,
Het dringt met stille drift in 't hart der vooren.
*

Hoe dankbaar trilt elk blad
Met gras en klaver!
Hoe drinkt myn slorpend pad
Met zaad en haver!
De persik lacht
By 't geurend bloemgewemel,
En pluim en vacht
Zien vrolyk naar den hemel;
Het veld ligt stil, en voelt zich warm bespvoeiën;
Natuur herleeft en juicht door tierig groeijen.

(*)

N. Alg. Vad. Lett. D. IV. bl. 117.
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Menigmaal dachten wy by het leezen van deeze schoone Verzen, aan het uitmuntend
Vers van TIBULLUS, spreekende van de Kruiden in Egypten, welke door den Nyl,
zonder behulp van den Regen, gedrenkt worden:
Arida nec pluvio supplicat herba Jovi.
Nooit roept het dorstig kruid den God des Regens aan.

en tevens aan de treffende beschryving, welke REINHART, wegens de verbaazende
hitte en droogte in de West-Indiën, geeft, daar hy zegt: Boek II. Afd. XIV. ‘De hitte
blyft even sterk voortduuren; het loof aan boomen en planten kwynt, en zou zeker
sterven, als geen koele nachtdaauw het eenigzins verkwikte: alles snakt naar regen;
de tyd is daar; doch geen beloovend wolkjen valt droppelend neder; het verichynt
aan den blaauwen hemel, maar de heete Dampkring zwelgt het in, en het verdwynt!
Dikke, zwaare, met onweêr belaadene, Wolken, hangen dikwyls boven de
simachtende Akkers; men hoort de Donders rommelen, en ziet de Bliksemen
straalen, maar de bui dryst naar Zee, en geen koelend regendropjen valt neder op
den dorstigen grond.’
Verrukkend heeft de Heer PORJEERE dus het vallen van den regen, trapswyze,
voorgesteld, en, op de aanhoudende droogte, juist naar de natuur geschilderd. De
Wolken breeken; een zagt ruischende regen doorwandelt (zeer dichterlyk!) Hof en
Boomen; dringt door drooge kluitjes in 't hart der Vooren: alles krygt een nieuw
leeven; gras- en klaverbladen trillen; zaad en haver slorpen; ja, de persik lacht. Zie daar een schoon Dichterlyk tafreel! Maar wat volgt?
Vertroostend schouwtooneel!
Gewenschte morgen!
Voor hoeve en lustprieel
Blyft Goedheid zorgen.
Myn perkplantzoen,
En witgespoelde schulpjes,
Myn tweede groen
Verfrischt door koele gulpjes,
Zyn wel te vree met heuvel - dal - en duinen:
De pluimstem schatert langs bedroopen tuinen.
*
't Gekarteld Lindeblad,
Door wind bewoogen,
Draagt helder glinstrend nat
In vochtige oogen;
Zyn groene buik
Deit uit door 't vruchthaar spoelen;
Ik maak gebruik
Van lommerige stoelen;
'k Zal hier dit lied den God der wolken wyën
Veor 't groot geschenk aan mensch en landeryën.
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Zyn, onder deeze trekken, ter verdere uitbreiding van des Dichters tafreel, niet
eenigen geheel onnut; of te weinig betekenend om by de andere in aanmerking te
kunnen komen? Verlangden die witgespoelde Schulpjes, even als het dorstig kruid,
zo zeer naar Regen? Zulk eene spoeling immers kon ligt zonder Regen geschieden!
Ook is de zegging: IK MAAK GEBRUIK van lommerige Stoelen, zo vreeslyk plat, en zo
weinig strookende met het voornaame doel der kunst, dat men dezelve naauwlyks
in eene prosaïsche bespiegeling zou kunnen dulden. - Het Vers: De Karavaan uit
Kairo, in haaren optogt naar, en hertogt van, Mekka, heeft veele van zulke prosaïsche
plaatsen; doch dit Vers schynt, over 't geheel, enkel eene beryming te zyn, van de
Aantekeningen van den Heer B. DE MAILLET, oud Konsul van Frankryk te Kairo. - De
voordeelen van den Christelyken Godsdienst; en Blyhart, Sterfgedachten, zyn, in
tegendeel, zeer goede Stukken, die den Dichter eer aandoen.

Geschiedenis der Sommerfeldsche Familie. Eerste Deel. Naar het
Hoogduitsch. Te Utrecht by de Wed. S. de Waal en Zoon. In gr.
8vo. 434 bl.
Wanneer men in aanmerking neemt, dat de daaden van een enkelen Romanheld
verscheidene Deelen beslaan kunnen, dan zal men zich geenzins verwonderen
over de dikte van een Eerste Deel, 't welk de Geschiedenissen eener geheele Familie
binnen zyne grenzen bevat. De Lotgevallen der Sommerfeldsche Familie zyn minder
wonderbaar in zich zelven, dan zy naauwkeurig, of liever langdraadig, voorgesteld
zyn. Alles wordt 'er met duim en vingers in aangewezen, zo dat de Leezer volstrekt
niet verder behoeft te denken; of, over de voorgedragene gevallen, niet verder kan
denken; dan de Schryver hem voorstelt. ‘SOMMERFELD (zegt hy bl. 281) had ruim
elf jaar te Grunthal gewoond, en EDELMAN was reeds vyf jaaren by hem geweest,
toen KAREL in zyn veertiende jaar getreden was.’ Waarlyk, eene nette tydsbepaaling,
doch zonder belang voor een Leezer die zaaken wil weeten. Doch de Schryver was
zo wel overtuigd van zyne langwylige Voordragt, dat hy boven het Eerste Hoofddeel
zette: de draad wordt gesponnen; sluitende zyn laatste Hoofddeel met de herinnering:
dat zy eindelyk toch op reis gaan! Dit is de smaak deezer Eeuw! en dit heet vernuftig;
alleen om dat FIELDING vernuftig was, die soortgelyke Opschriften het eerst in train
bragt. De zaaken, die 'er goed in zyn, worden door den langdraadigen styl
verveelend; des wy onze Leezers dit boek niet durven aanpryzen: schoon het zulks
anders, om de nette druk, zoude verdienen.
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Richard Flemming of de deugdzaame Staatsdienaar. Eerste Deel.
Naar het Hoogduitsch. Te Utrecht by de Wed. S. de Waal en Zoon,
1791. In gr. 8vo. 440 bl.
Zogt DIOGENES, by dag, op de open Markt, met een lamptaarn, menschen, hoe lang
zoude hy wel in de Hoven en Raadzaalen hebben moeten zoeken, om een'
Staatsdienaar te vinden, die zo veel braasheid en liefde voor zyn Land, Vorst en
Volk, liet blyken, als FLEMMING in deeze Geschiede nisse doet? Hy is een man van
sterke Zielsvermogens, die de begaafdheid heeft om het waare van het valsche,
het recht van het onrecht, zeer schielyk te schiften, en elk bedrog, hoe ook vermomd,
elke laage handelwyze, hoe schoonschynend ook, tot op den grond toe te ontdekken.
Maar bovendien volgt zyn wil zeer gaerne zyn verstand, zo dat hy, ziende iets dat
hy goed, recht en nuttig, oordeelt, niet alleen wenscht om het ter uitvoer gebragt te
zien, maar tevens alles aanwent, wat in zyn vermogen is, om de uitvoering daarvan
te bevorderen. Als Financier, die den Vorst niet poogt te verryken, door de
Onderdaanen arm te maaken, geeft hy aan waarheid en billykheid den sterksten
nadruk, hier door erkent de Vorst zyne verdiensten, en begunstigt telkens zyne
poogingen, ondanks de veele vyanden die hy daar door maakt. Ongelukkig verandert
's Vorsten dood zyn voordeeligen toestand, terwyl zyn grootste Vyand, namenlyk
INGENSTROOM, tot Voorzitter in het Finantie-Collegie verheven wordt. Veelvuldig zyn
de snoode onderneemingen van den Voorzitter, die echter dikmaals door de
braafheid van FLEMMING te leur gesteld worden. Eindelyk maakt men het Volk
oproerig, men weet den deugdzaamen Staatsdienaar, als oorzaak van dien oproer
te doen voorkomen. Als zodanig wordt hy gevangen genomen, door omgekogte
Rechters gevonnist; doch het Vonnis (ten minsten in dit Eerste Deel) niet ten uitvoer
gebragt: eindigende met het woordjen nu! 't welk hy als een teken aan den
Scherprechter gegeeven heeft, om het hoofd van het ligchaam te scheiden.
Alles, wat deeze deugdzaame Staatsdienaar lydt en verdraagt, geschiedt op de
overtuiging dat 'er een rechtvaardig God is, en dat zyne ziel onsterflyk zal zyn: deeze
overtuiging geeft hem troost in alle zyne rampen, moed in alle zyne tegenspoeden.
Dit boek verdient dus niet enkel van Staatsdienaars gelezen te worden, maar van
alle die deeze troostgronden, als Christenen, omhelzen, en in veele gevallen
wenschen te zien werken. De styl is bevallig en onderhoudend, hier en daar echter
zyn de Geschiedenissen wat lang gerekt, dat den Leezer eenigzins tot verveeling
zou doen hellen; indien groote, maar nog niet genoeg erkende, waarheden, in een
helder licht geplaatst, zyn verstand en hart niet tevens bezig hielden. Alles, wat
tusschen hem en zyne Familie in de gevangenisse voorvalt, is zeer aandoenlyk:
mogelyk zyn zommige deezer
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Tooneelen wat te sterk, ten minsten van het volgende met zyne Dochter kan men
het zeker stellen.
‘Na verloop van eenige oogenblikken, kwam LEÖPOLDINE weder by haaren Vader
FLEMMING, in de gevangenisse, te rug. Eene geheele zeldzame mengeling van
vrengde en smart, van neêrslagtigheid en deftigheid, maakte haar gezicht zo
aantrekkend, dat FLEMMING als roereloos voor haar stond.
FLEMMING. - Gy zyt een zeldzaam Meisje. Iemand kon wel tien Dochters hebben,
en onder alle tien niet één zodanige, en ik heb maar één - en ik heb toch U!!! Het
kwam my ook zo voor, alsöf ik van allen u nog en wel alleen moest spreeken; doch
ik vergat het by de sterke outroering. Ik dank u, dat gy my zulks indachtig maakt!
uw hart kan niet anders dan het myne onuitspreeklyk sterk maaken. Zeg, wat begeert
gy nog van my? kom recht naby my!
LEÖPOLDINE - (die naby haaren Vader treedt.) - Myn beste Vader! zult gy in 't
openbaar onthoofd worden?
FLEMMING. - Zo veel ik weet, niet, maar in dit vertrek. Hier, mogelyk hier, waar wy
in dit oogenblik staan; het zy dan, dat myne vyanden van hunne zaak by de Natie,
die my nu misschien reeds vergeeten heeft, zodanig meenen verzekerd te zyn, dat
zy dit genoegen op de openlyke Markt genieten, en uit INGENSTROOM'S huis mede
aanschouwen wilden. Doch wat is de reden, dat gy daarna vraagt?
LEÖPOLDINE. - Ik wilde alsdan by u staan, en u tot het laatste oogenblik toe niet
verlaaten, en het lieve Vaderhoofd, 't welk ik zo gaarne streelde, uit de hand van
den beul neemen, en nog bloedend met dankbaarheid aan myn hart drukken.
FLEMMING. (ten uiterste verbaasd.) En dit zoudt gy kunnen doen? LEÖPOLDINE! ik
bid u, zoudt gy dit kunnen doen?
LEÖPOLDINE. - Indien het Gods wil is, dat gy sterven moet, zou ik dan niet daar
by weezen, en van mynen Vader, die my in alles onderwees, niet ook nog willen
leeren sterven? Gy hebt my ook altoos zo lief gehad; misschien zou het u tot troost
verstrekken, den laatsten blik nog op my te vestigen. Misschien zoude God my in
dit oogenblik eenige woorden ingeeven, die u verkwikken konden. Ach! ik zou nog
wel meer kunnen doen, zo ik mogt. Ik zou met u kunnen sterven, zo ik slegts mogt.’
Men kan niet nalaaten den heldenmoed van dit Meisje te bewonderen, en haare
hoop en braafheid toe te juichen: maar overschreedt zy in deeze de grenzen der
Natuur niet? Dat zy haar Vader op het Schavot zou kunnen vergezellen; dat zy van
hem zou kunnen leeren sterven; zelfs dat zy met hem zou kunnen sterven; dit alles
is groot, is edel: maar het lieve Vaderhoofd van den beul aan te neemen, hetzelve
nog bloedend aan haar hart te drukken; dit gaat veel te ver, dit gaat de menschelyke
kragten te boven: ja, het stryd met de menschelykheid. - Dan, wy herhaalen het, dit
Werk verdient van veelen gelezen te worden, wegens de schoone gevoelens die
'er alöm in doorblinken.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
De Bybel vertaald, omschreeven en door Aanmerkingen
opgehelderd. Zesde Deel. Te Utrecht en Amsterdam by G.T. van
Paddenburg en Zoon, en J. Allart, 1792. In gr. 8vo, 694 bladz.
De kundige VAN VLOTEN, ondanks zyne lichaamszwakheid, zyn plan met
onvermoeiden yver voortzettende, heeft in dit Deel afgeleverd het Boek van Job en
het Boek der Psalmen, beiden in den zelfden smaak, als zyn Eerw. deezen moeilyken
arbeid hadt begonnen: waaromtrent wy, ondanks 's mans klagten over min gunstige
en onzuivere beoordeelingen, ons genoegen meermaalen betuigd hebben. Voor
ieder Boek is eene afzouderlyke Inleiding geplaatst, behalven eene algemeene
Inleiding op de Bybelsche Dichtkunst, welker verhevenheid zyn Eerw. met reden
hoog schat; verschillende, egter, ten aanzien van dezelve hierin van anderen, dat,
hy ‘het naast overhelt tot de gedagten, dat de Hebreeuwsche poëzy geen voetmaat,
of iets daar na gelykende, heeft, maar het naaste gelyk staat met het geen wy
poëtisch prose gewoon zyn te noemen.’ In de nadere Inleiding tot JOB's Dichtstuk,
handelt de Heer VAN VLOTEN over den Rang, het Vaderland, den Leeftyd, en het
personeel Karakter des Dichters. Zyn Rang was die van een Oostersch Emir, of
Patriarchaal hoofd eener ryke Familie; zyn Vaderland, Idumea, als het landschap,
waarin de oudste en egtste geleerdheid, zelf verre boven Egypte, bloeide. Als
Schryver van dit Boek kan zyn Eerw. zo min MOSES als SALOMON, en nog veel minder
ESRA, erkennen, maar helt over tot de gedagte, dat dezelve, hy zy dan zekere JOB,
of een ander, reeds zo vroeg als in den tyd van ABRAHAM moet geleefd hebben.
Betreffende en inhoud des Boeks, is de Heer VAN VLOTEN van oordeel, dat de twee
eerste Hoofddeelen, en het laatste, van het Dichtstuk zelve moeten onderscheiden
worden, en van eene andere en laatere hand zyn. ‘'Er is gewis (schryft zyn Eerw.)
voor den onpartydigen in
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het Historisch bericht wel iets het geen de grysste oudheid tekent, 'er is ook het een
en ander, het geen eene laater leeftyd en Godgeleerde denkwyze in den
berigt-Schryver schynt te veronderstellen, en dit laat zich zonder de minste
moejelykheid het best dus vereffenen, dat by het Dichtstuk eenige Aantekeningen
geschiedkundig gevoegd zyn, die den held van het Gedicht ons in eenige weinige
byzonderheden leeren kennen; deeze heeft de Uitgeever aan den anderen
geschakeld, zo geschakeld, dat hy tevens eenige zwaarigheden, welke mogelyk by
zyn Leezer mogten opkomen, stilzwygend heeft willen opruimen.’ Omtrent de
hoofdzaak van het Dichtstuk, 't zy dan dat het eene gebeurde zaak behelze, of enkel
als een Leerfabel moet worden aangemerkt, komt, naar de meening van onzen
Schryver, de Heer ILGEN naast aan de waarheid, die, ‘als hy het een tytel zoude
geeven, waaruit men den inhoud van het gesprek tevens met het hoofddoel des
Dichters in het geschiedkundige verbonden zag, het zelve konde noemen: de
beproefde en geredde onschuld.’
Over de gegrondheid deezer onderstellingen zullen wy thans geene aanmerkingen
voordraagen, maar van de wyze, op welke de Heer VAN VLOTEN dit Dichtstuk heeft
behandeld, iets ter proeve mededeelen. Wy bepaalen ons tot de berugte plaats,
Hoofdstuk XIX: 23-27. De Vertaaling van dezelve luidt aldus:
‘vs. 23.

Ai tekende men myne Voorzeggingen
op,
Wierden ze op eene rolle naauwkeurig
bewaard!

24.

Wat! met eene yzere griffie gedrukt in het
lood,
Of geheel geplaatst ter gedagtenis in een
graniet.

25.

Daar ben ik zeker van, myn bloedwreker
leeft!
Hy zal de laatste in het strydperk treden;

26.

Myn huid mag nu doorknaagt zyn,
In myn eige vleesch zal ik (anders)
Elohim zien.

27.

Ja Dien zal ik zien ten mynen voordeele
staan,
Dan zal myn oog niet meer afwyken!
Hoe zeer verlangen naar dat stond myne
uitzichten!’
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Zie hier, van deeze bewuste Versen, de Omschryving, nevens de daar op slaande
Aanmerkingen.
vs. 23.
23.
Wat my overkomen mag, beneveld door treurige denkbeelden, ik gevoel
iets, juist het tegengestelde van alles, 't geen wel eens flaauw aanflikkerde, maar
weder verdween; ik zal het mededeelen, en ik wensch dat die woorden door u
opgetekend, en tot de uitkomst zorgvuldig bewaard zullen worden. 24. Ja even als
een spreuk op de begraafplaatzen in eene loode plaat op de graniet der vergetelheid
vs. 25.
ontrukt worden. 25.
Wat ook gebeuren mag, hoedanig de uitkomst ook moge
wezen, dit

vs. 23.

vs. 25.

‘vs. 23. De aanmerking van zommigen is hier niet zeker, noch natuurlyk genoeg; de wyze
van schryven ter gedagtenis in dien tyd schynt geweest te zyn, een loode plaat, in een rots
geplaatst, in welke voren gemaakt waren, die, op dat ze niet met stof zouden gevuld worden,
dan met een zeker deeg van eene andere koleur, het geen in de lugt hard wierd, aangevuld
was.
‘Konstig, meesterlyk, zegt ILGEN, is hier de wending, de man is nu ten hoogsten top droefheid,
enkel droefheid, hy schynt zich geheel te ontlasten, op eenmaal op het onverwagtst komt de
lichtstraal, welke wy nu en dan even in zyn Dichtstuk zagen flikkeren, vooral Hoofdst. XVI:
18-21, in allen kracht en glans te voorschyn, en schoon 'er weder Wolken zullen opkomen,
word het nimmer zo donker weêr. Het komt hier alles aan op het woord Goël; aan regter te
denken is vreemd, gansch onnatuurlyk aan borg, in den zin, zo als wy het woord bezigen,
dagt JOB in zyn leeftyd niet, en SALOMO'S leeftyd zo veel later, geeft daar voor een ander
woord; in JOBS leeftyd kan men alleen aan een bloedwreker denken, het eenige uitzigt voor
den gedrukten, en dan moet men de aanmerking van LA ROCQUE, D'ARVIEUX en anderen, die
der Oosterlingen Zeden beschryven, zich weder herinneren; dat iemand onder de Arabieren,
zich willende wreken, jaaren lang met het grootste geduld wagten kan, zy zoeken altyd naar
de beste gelegenheid om zich voldoening te bezorgen, om dat zy zeker ligt vuur vatten, zou
men zich daarvan al ligt eene andere gedagte vormen; maar zy kunnen zich meesterlyk tot
den bekwaamen tyd bedekken. Al voor lange heeft men opgemerkt, dat de misleiding, uit de
klank der woorden, en de verwarring van verschillende betekenis, hier aan de woorden eenen
gansch vreemden zin gegeeven heeft. MICHAELIS in Diss. ad h.l. een man van eruditie, en
tevens van regtzinnigheid, heeft dit lid als taalkundige reeds dien zin gegeeven, “hy zal in het
strydperk de laatste staan:” aan de opstanding van eenen Goël, of aan eene algemeene voor
JOB, heeft de man niet durven denken, schoon hy de herstelling van JOB eerst na dit leeven
verwagt. - Het gansche gedigt is misvormd, verliest de meeste kragt, de uitkomst is onwaar,
zo dra wy hier in het gewoone vallen; geen schaduw van erkentenisse, van doorzicht in de
leere der opstanding van het ligchaam, is in dit voorstel te vinden, de eerste Bybelschryver
zou dan reeds met JESUS CHRISTUS, die de onsterflykheid heeft aan het licht gebragt, gelyk
staan, het verschil, tusschen hem en zyne Vrienden, was dan in een woord afgedaan geweest,
hy bleef staande houden dat de Godheid zo treffend den braaven kan bezoeken, zonder dat
de reden in 's mans gedrag lag, daarin legt nu het uitneemende van zyn Godsvrugt, zonder
voorbeeld, dat hy zulke ruime gedagten van de Godheid heeft, zo dat hy gelooft, het mag
nog donkerder worden, in den aart der Ziekte mag geen waarschynlykheid zvn, zyn inwendig
gevoel door een leevendig vuur aangeblazen deed hem van de rechtveerdigheid der Godheid
alles verwagten, hoe benaauwd het zyn Vrienden hem maakten, dit hoopte - ja dit geloofde
hy zeker, God zelve zou zyn wreker zyn, zyne Vrienden overwinnen, hy herstellen, en zy 'er
ooggetuigen van weezen.’
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houde ik voor zeker, zo veel Godsvrugt is in my leevendig, de verdediger van myn
eer en van myne handelwyze zal eenmaal ten uiterste werkdadig zich myne zaak
aantrekken; overwinnen zal Hy, Hy alleen zal tegen alle myne tegenstanders als
held staan. 26. Myn lichaam mag nu reeds leevendig door de Wormen ten voedzel
gebruikt worden, de bewyzen daarvan zo zigtbaar in myn huid weezen, dit schrikt
my op dit oogenblik niet af, myn hoope geheel verwoestende; neen, eer ik een
wormenaas word, geheel hun prooi, zal ik nog met geheeld vleesch en gezond,
myn God, omgewend in myne zaak, met een blyd oog ontdekken, verrukkend
aanschouwen. 27. Voor mynen begunstiger zal ik my onbelemmerd over myn
onschuld mogen vertoonen, vervrymoedigd door Zyn doorstaande gunst, dan zal
ik door geen droefheid, door geen smarte verdiept, dien Weldoener, dien
Beschermer, niet weer uit het oog en uit de gedagte verliezen.’
Boven hebben wy reeds aangemerkt, dat ook het Boek der Psalmen van eene
Inleiding wordt voorgegaan. Wy ontmoeten aldaar verscheiden fraaije Aanmerkingen,
hoewel niet allen van even veel bondigheids. Het geen de
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Eerw. Schryver, wegens het Karakteristieke der gewyde Liederen schryft, zal by
veelen byval vinden. In 't byzonder staat de Heer VAN VLOTEN stil, op de dus
genoemde Messiaansche Psalmen, en op de kenmerken, aan welke deeze, door
de hedendaagsche Leezers kunnen onderscheiden worden. De gewyde regels:
aanhaalingen in het N.T., en gelykheid van lotgevallen in DAVID en den Messias,
komen zyn Eerw. als te algemeen, en dus niets bepaalende voor. ‘Wat die bekende
regel betreft: een Psalm, ten minste een gedeelte van denzelven, ziet ongetwyfeld
op den Messias, zo dra 'er door de Schryveren van het N.T. uit dezelve toepassing
op JESUS CHRISTUS gemaakt werd; dit algemeen zo aan te neemen (zegt de Heer
VAN VLOTEN) is een bewys van de grootste losheid, en voert dikwils de
aanstootelykste tegenstrydigheden in: die hier de grootste vooroordeelen heeft ter
begunstiging van dien regel, zal zich zelven niet kunnen voldoen, als hy maar Matth.
XIII: 34, 35, met Psalm LXXVIII: 2. vergelykt; zo lang wy de eerste trekken van
gezond menschen verstand gehoor geeven, kunnen wy veele aanhaalingen in het
N.T. niet op den Messias brengen.’ Even min voldaan is de Schryver over den
anderen regel, gelykheid van lotgevallen in DAVID en den Messias: ‘de
omstandigheden zo van leeftyd, Karakter als anderen, zyn menigmaalen zo strydig
in de aanhaaling, en in het eerste oogmerk, dat deeze regel gansch onbruikbaar
word. Gelykheid in lotgevallen, namentlyk van lyden, is weder veel te onbepaald,
en men zou dan betere overeenkomsten tusschen JOB en JESUS, dan wel tusschen
DAVID en den Messias, kunnen vinden.’ Hoewel deeze redenen ons niet
onaanneemelyk voorkomen, hadden wy, egter, wel gewenscht, dat de Heer VAN
VLOTEN het geen hy als 't kenmerk der Messiaansche Psalmen nederstelt, in een
helderder licht, en meer bevattelyk, hadt voorgedraagen; om nu niet te zeggen, dat
het geopperde kenmerk by veelen als niet vry van bedenklykheid zal beschouwd
worden. 's Mans meening komt hier op neder. DAVID erkende in den Messias eenen
Troonopvolger, welke als grondlegger en vermeerderaar des Ryks, hem zelven
verre zou overtreffen, en, even als hy zelve, door moeilykheden tot aanzien zoude
stygen. In dit laatste, zegt de Heer VAN VLOTEN, ‘zo ik in deeze ingewikkelde en zeer
donkere
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wyze van voordragt, eenig doorzigt heb, is het juist daar, waar niemand het zoekt,
en waarin, myns oordeels, al de kracht, al het bewys voor het Messiaansche in de
Psalmen moet gevonden worden: op zulk eene wyze als DAVID zich den Messias
voorsteld, moest dit hem opgeheldert worden, om dat zoortgelyke voorstelling voor
hem de kragtigste, de meest vertroostende, was, nam: hoe zyn groote naneef ook
niet van soortgelyke moeilykheden zoude bevryd zyn, maar hoe die juist tot de
vermeerdering van den bloei des Ryks zouden dienen. - DAVID, met een
heerschenden yver bezield om zyn volk gelukkig te maaken, moet daartoe de
grootste zwaarigheden doorworstelen; dit maakte hem zomtyds moedeloos: nu werd
hem de ontdekking gedaan, dat zyn naneef nog veel grooter vernederingen en lyden
ondergaan zoude; dit denkbeeld kon in niemands Ziel dieper zinken dan in de zyne,
en wierd hem zo eigen, dat hy, met doffe toonen menigmaalen zyn smarte
bezingende, meestal ongevoelig tot die zuivere bronnen van vertroosting dan gevoerd
wierd; hy bezag de doornen in de Kroon van zyn naneef met andere oogen, dan
die der veragting, en dit bragt hem in der daad tot zich zelven te rug.’ Hoe veel
kragts de Heer VAN VLOTEN ook in dit kenmerk der Messiaansche Psalmen stelle,
meenen wy, egter, dat de toepassing te onbepaald wordt gelasten. Had zyn Eerw.
kunnen goedvinden, zyne onderstelling met een voorbeeld op te helderen, zyne
mening zou daardoor duidelyker hebben in 't oog geloopen, en zou men over de
kragt van zyn bewys een naauwkeuriger oordeel hebben kunnen vellen.
Ons bestek gedoogt niet, van de Vertaaling en Omschryving van den eenen of
anderen Psalm eene proeve te geeven. Wy wenschen den Heer VAN VLOTEN leeven
en kragten, om zyn nutten arbeid te kunnen voortzetten en volvoeren. Indien de
Vriend van zyn Eerw., die de Correctie op zich heeft genomen, deszelfs
naauwkeurigheid niet enkel tot de woorden bepaalde, maar ook tot de Punctuatie
uitstrekte, zou, vertrouwen wy, aan veele Leezeren geen ondienst geschieden.
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Gebeden der Portugeesche Jooden. Door een Joodsch
Genootschap, uit het Hebreeuwsch vertaalt. Tweede Deel. 's
Gravenhage by Lion Cohen, 1791. 556 bl. in gr. 8vo.
Van het bepaald oogmerk en de inrigting deezes Gebedenboeks der Portugeesche
(*)
Jooden, hebben wy, het eerste Deel aankondigende, genoeg gezegd .
Het tweede behelst de Gebeden voor het Feest der Ongezuurde Brooden, der
Weeken en Hutten.
Onmiddelyk is het ten dienste der Jooden vertaald; doch de Vertaaling zelve van
veele Psalmen en Gedeelten der Wet, die geen gering gedeelte des Boeks
uitmaaken, zal van eene algemeener nuttigheid kunnen weezen; daar dezelve ons
eene Joodsche Overzetting oplevert van die stukken des Ouden Verbonds, welker
vergelyking met onze gewoone Christen- overzettinge soms haare nuttigheid kan
hebben; en kunnen wy uit dezelve ontwaaren, hoe wel getroffen onze gewoone
Vertaaling zy. Wy geeven ten voorbeelde de eerste der Psalmen die ons hier
voorkomt, te weeten, den XCII. Deeze luidt, volgens de vertolking van dit
Genootschap,
‘1. Psalmgezang voor den Sabbathdag.
2. Heilzaam is het U, ô HEERE, te looven; en Uwen H. Naam, ô Allerhoogste, te
psalmzingen!
3. Des morgens Uwe Genade, en des nagts Uwe Waarheid te verkondigen.
4. Op tiensnaarentuig en vedel, en met zielstreelende toonen op de Harpe.
5. Want Gy hebt my door Uwe Werken verrukt, ook zal ik Uwe (Godlyke)
verrigtingen uitgalmen.
6. Hoe heerlyk zyn Uwe Werken, ô Alvoorzienend Weezen! Hoe doordringend
zyn Uwe bepeinzingen.
7. De verstandlooze kan ze niet bevatten; zy kunnen door den onweetenden
geenzins doorgrond worden.
8. Ofschoon de godloozen, gelyk het veldgewas, voortspruiten, en de ongeregtigen
alomme in voorspoed leeven, zullen zy nogthans het eeuwig verderf ondergaan.
9. Maar Gy, Almogende God! blyft ten allen tyde verheeven.

(*)

Zie Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1791, 1 Stuk, bl. 558.
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10. Want Uwe Vyanden, ô HEERE! ja Uwe (felste) Wederstreevers, derstreevers,
zullen verdelgd, en de bewerkers van euveldaad verstrooid worden.
11. Gy zult myne kragt gelyk den hoorn des Eenhoorns verheffen, en my met
versche Olie zalven.
12. Dus zal ik (de nederlaag van) myne haateren aanschouwen, en (den
ondergang) myner snoode aanvallers verneemen.
13. De regtvaardige zal gelyk de Palmboom bloeijen, gelyk de Ceder der Libanon
voortteelen.
14. Hy zal in den Huize des HEEREN geplant, in deeze (gewyde) voorpoorte zyne
vruchten voortbrengen.
15. Zelfs in zyne grysheid zal hy de bloem der jeugd behouden, en de kloekheid
in volle krachten genieten.
16. (Dit alles) om de Gerechtigheid van het Opperweezen te verbreiden; (God)
myn Beschermer, in wien geen onrecht heerscht.’
In de Aantekeningen ontmoet men de opheldering veeler Hebreeuwsche
Benaamingen en Gebruiken, die licht kunnen verspreiden over der Jooden nog zeer
omslachtigen Eerdienst; waarin men, op de wyze der Voorvaderen, aan ontelbaar
veele kleinigheden hangen blyft. Van de Geboden van Betragting spreekende,
leezen wy onder andere. ‘Ik zal de Geboden van Betragting herhaalen, welke van
de Opperste Kracht en genade voortvloeijen. Hy, die de Verborgenheden doorgrondt,
zal myne zonden uitwissen. - Deeze Geboden, ten getale van twee honderd
acht-en-veertig, volgens de menigte van 's Menschen beenderen, zyn allen
onwrikbaar ingesteld. - Van Sinaï zyn zy verkondigt, en door den Hemelbewooner
geopenbaart, alle de bevelen zyn in de tien geboden begreepen. Welkers getal van
(*)
Letteren even gelyk met dat van alle de geboden is .’

(*)

Op de woorden Getal van Letteren vinden wy deeze Aantekening. ‘Door de vys Boeken Mosis
zyn ons voorgeschreeven 248 Geboden van Betragting, en 365 van Onthouding, te zamen
613 Geboden, behalven 7, welke wy geboden der Rabynen noemen, in 't Eerste Deel, bl. 6.
te vinden, dus te zamen 620; even zo veele letteren bevatten de tien Geboden van Exodus
in 't oorspronglyke.’ - Welke Letterknabbelaaryen! doch niet vreemd by een Volk, 't welk met
de angstvalligste zorgvuldigheid telde hoe veel maal ieder Letter van het Alphabeth in den
Bybel voorkomt, en welke Letter de middelste Letter zy in de vyf Boeken van MOSES; deeze
vonden zy te weezen de ו, LEV. XI: 42.
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De beuzelende Geest van Letteren en Getallen doet zich ten klaarsten op in het
Hossaänot, voor den tweeden dag van het Feest der Hutten. ‘Wy smeeken u, ô
Eenige God! die de geenen, welken de twee Hemellichten aanbidden, doet
(†)
verslaagen zyn, die slechts door een gedeelte Uws Alvermogenden Naame de
Waerelden hebt geschapen; die alles tot nut van het menschdom, uit het eerste
paar geteeld, hebt voortgebragt, verlos ons by het vieren van deezen tweeden
(Hoogtyds) dag.
Wy smeeken gedenk den Aartsvader (Abraham) die te Betel twee Altaaren heeft
gesticht; die met twee zyner Dienaaren naar de plaats zyner beproeving trok, en
wien Gy tweemaal uit den Hemeltrans hebt toegeroepen. Verlos ons, enz.
Wy smeeken gedenk (Isaak) die tot tweemaal toe zynen Vader tot medelyden
bewoogen heeft; uit wiens kroost gy twee Volken hebt doen voortspruiten, en die
in den zegen aan zynen Zoon (Jacob) tweemaal het opperste gebied hebt
toegeweezen. Verlos ons, enz.
Wy smeeken gedenk den Aartsvader (Jacob) wien, of schoon de jongste, een
dubbel deel werd toegevoegd; die twee Geiten tot aangenaame spys heeft toebereid;
die, na den Jordaan enkel met zyn Staf doorgetrokken te zyn, een hoofd van twee
Legers wierd. Verlos ons, enz.
Wy sineeken U, die ons de H. Wet door tusschenkomst van twee geleidsmannen
hebt verklaart, die ons de tien Geboden op twee tafelen hebt doen bezitten; die
beide (Hemel en Aarde) ter betrachting van on-

(†)

Op Naam is de aantekening. ‘Het oorspronglyke luidt aldus, die door twee Letteren, zynde
de helft des Geduchten Naams, Waerelden hebt geschaapen. Men vind in Jes. XXVI: 4. װ
חיניכ. Door JAH heeft de HEERE Waerelden geschaapen חי. JAH is de helft van het
Tetragrammaton, dus word deezen Text door zinspeeling verklaard; dat de HEERE slechts
een gedeelte van zyn Alvermogen in het werk heeft gesteld, om deeze Waereld in een ander
hier naamaals voort te brengen.’
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zen plicht tot getuigen hebt geroepen. Verlos ons, enz.’
De dertien Geloofsstukken der Godlyke, en door MOSES den Jooden overgeleverde,
Wet zyn, volgens eene opgave die wy ten slot van het Avond-Gebed der Hoogtyden
aantreffen, de volgende:
‘I. Men pryze en verheerlyke den Leevenden God, wiens Aanweezen geenen
aanvang heeft gehad.
II. Hy is Een; geene eenheid kan by de zyne vergeleeken worden; dewyl Hy
onbevatbaar en oneindig is.
III. Hy kan, dewyl Hy onlighaamlyk is, door geen lighaam verbeeld worden; ook
is 'er niets dat Zyne Heiligheid kan evenaaren.
IV. Vóór al het geen Hy geschaapen heeft, was Hy aanweezig: Hy was het eerste
Weezen, zonder dat zyn begin eenen aanvang nam.
V. Hy is de Heerscher van 't Heeläl, en doet zyn Alvermogen en Heerlykheid allen
Schepselen blyven.
[dit zal een drukfeil, en blyken moeten zyn.]
VI. Zynen Prophetischen invloed heeft Hy hen, die zyn schat en cieraad waren,
medegedeeld.
VII. Nimmer ontstondt 'er in Israël een Propheet gelyk Moses, die den glans van
Gods Majesteit zo (van naby) beschouwde.
VIII. De HEERE heeft, door tusschenkomst van dien Godstolk den getrouwen Zyns
Huizes, de waare Wet aan Zyn Volk gegeeven.
IX. Deeze Wet, welke onveranderlyk is, zal God geene verwisseling doen
ondergaan; maar eenwig stand doen houden.
X. Hy doorgrond onze verhoolenste geheimenissen, en vóórziet de uitkomst der
zaaken reeds vóór haaren aanvang.
XI. Hy beloont den rechtvaardigen naar zyne verdiensten, en straft den boozen
volgens zyne euveldaad.
XII. Op het einde der dagen zal Hy ons den Messias zenden, om hen, die naar
Zyne Zaligheid haaken, te verlossen.
XIII. Door zyne oneindige Barmhartigheid zal Hy de dooden doen verryzen;
gezegent in alle eeuwigheid zy Zynen nooit volpreezen Naam.’
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J.J. Kaemmerer's Zedenkundige Lessen, voor Jongelingen. Uit
het Hoogduitsch. Te Amsterdam by Kuyper en van Vliet, 1792. In
8vo, 264 bl.
Meer geeft de inhoud deezes Werks, dan de Titel belooft. Volgens deezen zou de
Leezer niets meer verwagten, dan eenige onderrigtingen, de Zedekunde betreffende.
Intusschen ontmoet hy aldaar eene geheele Afdeeling, welke over de Natuurlyke
gesteldheid des Lighaams handelt. Onderrigtingen van dien aart kunnen zekerlyk
haare nuttigheid hebben, uit aanmerking van den invloed van den toestand des
lichaams op de gesteldheid van het Verstand en van het Hart, over welker
beschaaving de Schryver in de twee volgende Afdeelingen handelt. 't Komt ons
voor, dat de Heer KAEMMERER zich in deezen een te uitgebreid plan heeft voorgesteld,
naar gelange des omtreks, binnen welken hy hetzelve heeft willen bevatten. Van
alles, wat met eenigen schyn tot de twee gemelde hoofdonderwerpen kan gebragt
worden, wordt hier gewag gemaakt, op eene wyze, die geenzins geschikt is, om,
by jonge Lieden, welke van deeze onderwerpen meestal nog onkundig moeten
ondersteld worden, weezenlyke en onderscheidene denkbeelden te verwekken.
Met meer regt zou de Titel van Handleiding ter Onderwyzinge van de Jongelingen,
dan die van Lessen, aan dit Werk voegen. Het zyn meestal losse, en niet uitgewerkte,
gedagten, over eene reeks van meer dan honderd onderscheidene Onderwerpen,
welke de Schryver in eenen dikmaals eenigzins winderigen styl nederstelt. Zie hier
een staal van 't een en ander van ons gezegde. Wy verkiezen daar toe, 't geen wy
onder de Afdeeling Godgeleerdheid aantreffen: ‘Die Godgeleerde, welke zig niet
altyd met den laffen, en tegen de rede aanloopenden Probabilismus, met de
Proedeterminatio physica, of andere beuzelaaryen, ophoudt, maar tot het binnenste
van den Godsdienst doordenkt, en deszelfs natuur nagaat. - Die niet aanhoudend
aan het helsche aambeeld doodzonden smeedt, maar de zuivere zedelykheid
navorscht, die zyne sterkte niet stelt in 't verketteren of verdoemen, maar zig met
den liefderyken Geest des Verlossers bekend maakt, - die schept boven alle ande-
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ren uit de volste bron der zuiverste kennis. - Want welke bezigheid kan waardiger
zyn voor het Verstand, dan wanneer men zig met het Weezen aller Weezens nader
bekend maakt, den luister zyner volmaaktheden bewondert, en van datzelve regels
van gedrag en stigtig ontleent? ô Wat kan meer licht over den geest verspreiden,
wat de denkwyze meer opscherpen, wat maakt heilzaamer indrukzels op het hart,
dan wanneer men de wyze wegen der Voorzienigheid bestudeert? De man, met
zuivere Godgeleerde Kundigheden voorzien, tart elke lokkende vrygeestery, wapent
zig tegen inneemende dwaalleeringen, yvert tegen dweepige grondbeginzels, en
zelfs 't bedrog agterhaalt hem niet, het welk zyn' schoonschyn van den Godsdienst
ontleent. - De Godgeleerde, met den geest van den Godsdienst bezield, kent het
naauw Verband tusschen Openbaaring en Natuur; hy weet, dat de eene de andere
de hand biedt; dat ze zig als Zusters onderling beminnen, waarvan wel de eene
fraaijer, heerlyker en verhevener is, dan de andere, maar nogthans onäfscheidelyk
zyn, en denzelfden Throon altyd beweeren. - Welke onwaardeerbaare voordeelen
voor het verstand en hart vloejen, uit de uitgebreide Kundigdigheden des Bybels,
wanneer de Godgeleerde alle uitdrukkingen en gelykenissen, alle lessen en
gebeurdtenissen des Godlyken verlossers naar zynen verheven geest bestudeert,
en ze volgens de regelen eener gezonde Uitlegkunde beschouwt?’
Behoudens de aangevoerde bedenkingen, hebben wy in dit Werkje zeer fraaije
gedagten ontmoet, den geest van blaakende menschenliefde, van uitgebreide
goedwilligheid, en eene zucht voor rechtschapene Kundigheden. 't Ware dus te
wenschen, dat zeer veele Jongelingen met de denkbeelden, hier aangestipt, meer
en meer gemeenzaam wierden, en dezelve in practyk stelden.

Verhandelingen gedaan in de Maatschappy, Felix Meritis, te
Amsteldam, door Philippus Zweerts, Med. Doctor. Te Alkmaar by
H. Hartemink, 1790. In gr. 8vo, 209 bl.
Twee Verhandelingen, zynde het onderwerp van de eerste, de Mensch geen
Vleeschëetend Schepsel, van de
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tweede, de Mensch onbepaald uit zyne Natuur geenzins onsterflyk, maaken den
inhoud van dit Stukje uit.
De eerste Verhandeling word door den Auteur in drie Deelen verdeeld, waarvan
de eerste eenige Aanmerkingen behelst, ter onderzoek van den aart en de
eigenschappen van beide die voedzels, welke uit het Planten- en Dierenryk gebruikt
worden, en zulks met de Natuur of gesteldheid van ons lichaam te vergelyken, en
wel met oogmerk om de grootere nuttigheid van het voedzel uit het Ryk der Planten,
in tegenstelling van dat uit het Ryk der Dieren, te bepaalen. Het tweede Deel is
bestemd ter aanwyzing en oplossing van de voornaamste tegenwerpingen; en het
derde om de genoegzaamheid van het voedzel voor een ieder uit het Ryk der Planten
te bewyzen, en met de ondervinding te staaven. In het eerste Deel toont de Auteur,
op eene scheikundige wyze, de gelykheid en overeenstemming onzer deelen met
dat der Dieren aan, en maakt daaruit deeze gevolgtrekking, dat, daar hunne deelen
zeer ligt tot rotting en bederf overgaan, wy alzo door het neemen van Dierlyk voedzel,
het zaad tot bederf, ook in ons lichaam aanwezig, daar door te spoediger doen
werkzaam worden: in de tweede wederlegt hy het stelzel uit de grootheid der maagen
en gesteldheid der ingewanden, van zulke Dieren, die alleen uit het Plantenryk hun
voedzel neemen, door BUFFON en anderen, als eene wigtige zwaarigheid, geopperd,
als mede eenige anderen door HALLER, UNZER, ten minsten zo het schynt, hier tegen
ingebragt, en ook die, welke uit de nuttigheid der vereeniging der beide soorten van
Voedzels genomen worden, en meer anderen; voegende hier nog by, tot meerdere
staaving van zyn gevoelen, verscheide nadeelige gevolgen, welke door het veel
vleesch eeten veroorzaakt worden, enz. In het derde Deel, bestemd om de
genoegzaamheid van het voedzel uit het Ryk der Planten voor ieder Mensch te
bewyzen, beschryft de Auteur de uitgebreide nuttigheid der Planten, vooral het
voortreffelyk voedzel, het welk uit de graanen, het brood, door ons kan genomen,
en eindigt deeze Verhandeling met eenige Schryvers aan te haalen, die verzekeren,
dat verscheide Volken, zonder eenig ander voedzel, dan dat uit het Plantenryk
genomen wierd, geleefd hebben.
Wy verkiezen niet om tegen het gestelde van den Ge-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

506
leerden Schryver nieuwe, en in overvloed te vindene, tegenwerpingen te opperen;
vooreerst om dat wy 'er geen nut in zien, alzo noch door deeze Verhandeling, noch
door ontelbaare andere, al ware het, dat derzelver bewyzen volkomen mathematisch
zeker waren, in het algemeen thans aangenomen gebruik der Voedzels, zo wel uit
het Dieren- als Plantenryk, te verkiezen, eenige verandering van gewigt te verwagten
is; en ten anderen, om dat ons de herhaalde ondervinding bevestigt, dat Menschen,
die, of door ongesteldheid, of uit verkiezing, zich van alle Voedzels uit het Dierenryk
geheel onthouden, zodanige zwakke lichaamsgestellen hebben, dat zy de minste
Vermoeijenissen niet verdraagen kunnen, en door de ligtste Krankten terstond haare
kragten verliezen, en buitengewoon spoedig weggerukt worden. Ondertusschen is
de Verhandeling zelve zeer goed opgesteld, en verdient, boven anderen, over
zoortgelyke Stoffen, geleezen te worden.
Wat de tweede Verhandeling aangaat, over de Noodzaakelykheid van onzen
dood, afgeleid uit het gestel van ons lichaam; deeze waarheid is, volgens alle
gronden der Physiologie, onbetwistbaar zeker, en al waren ook al de stelzels der
Godgeleerden daar tegen, zo zoude het daarom evenwel eene onfeilbaare waarheid
blyven.
Een negental Waarneemingen, waar uit de gelukkige uitwerking der Electriciteit
op onderscheidene Ziekten kan gezien worden, zyn door den Auteur aan het einde
van dit Stukje geplaatst.
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Bericht aangaande de Amsteldamsche geoctroyeerde Cement; en
Redenen van aanbelang, waarom dezelve, als alle de volmaakte
eigenschappen bezittende tot digte Waterwerken, den voorrang
zoude behooren te verdienen, boven de Duitsche Cement. Door
Abraham van der Hart, Directeur over de Stads Werken en
Gebouwen. Te Amsterdam by P.H. Dronsberg, 1792. In gr. 8vo, 52
bl.
Wederlegging van het Bericht, door den Heer Abraham van der
Hart, Directeur der Werken en Gebouwen van de Stad Amsterdam,
in 't licht gegeeven aangaande de geoctroyeerde Amsterdamsche
Cement, door Bernardus Detert, zo voor zyn Principaal de Heer
Roelof de Vries, als daar toe door de Geïnteresseerdens der
Molens, Duifsteenen maalende, en in de zuivere onvervalschte
Tras of Cement handelende, genoegzaam van deeze Provintie,
benevens van de Keurmeesteren der Tras, binnen de Stad
Dordrecht, verzogt, toegestemt en gemagtigt. Te Dordrecht by N.
van Eysden en B.J. Morks, 1792. In gr. 8vo, 82 bl.
In veele jaaren heeft men over geen belangryker onderwerp getwist, dan het welk
in deeze Schriften vooren tegen behandeld wordt; namenlyk, eene nieuwe
uitgevonden Cement. De Heer ADRIAAN DE BOOYS, Koopman te Amsterdam,
vervoegde zich in den Jaare 1783, met eene bewerkte en reeds versteende proeve
zyner uitgevondene Metzelspetie, by den Heer VAN DER HART, Directeur van de
Stads Werken en Gebouwen te Amsterdam; zich tevens aanbiedende om in deszelfs
byzyn, en onder toezicht van de Stads Baazen, een proef van dezelve te bereiden.
Deeze aanbieding aangenomen zynde, werdt die proef genomen en volmaakt
voldoende bevonden. Den Uitvinder, op zyn verzoek, daarvan een Declaratoir
gegeeven zynde, vervoegde hy zich nog in dat zelfde jaar by den Oekonomischen
Tak, by welken de proef herhaald, en met genoegen bezichtigd wierdt, Daar de
Uitvinder echter niet geraaden vondt om zyn geheim te openbaaren; iets dat men
ter verkryginge van eene Praemie, voor eene nieuwe uitvinding, by den
Oekonomischen Tak vereischt, zo kon men weinig met hem daar over handelen;
weshalven hy te raade werdt zich by den

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

508
Souverain deezer Landen, met een omstandig Request en bygevoegde Memorie,
te vervoegen; ten einde by denzelven een uitsluitend Octroy voor vyf-en-twintig, of
dertig, jaaren te verzoeken. Dan, in dit verzoek om een generaal Octroy niet geslaagd
zynde, wendde hy het over eenen anderen boeg, verzoekende nu by Heeren
Burgemeesteren en Vroedschappen van Amsterdam zulk een Octroy, alleen voor
deeze Stad, als hy voor Holland in 't gemeen niet had kunnen verkrygen. Dit gelukte
hem in November 1789; zynde hy echter verplicht, om het geheim schriftelyk vooräf
te moeten openbaaren, waaraan hy dan ook daadelyk voldeed.
Het belang, dat de Uitvinder ook by de gewoone Cement, als Koopman in dezelve,
had; de onaangenaamheden die zyne medehandelaaren hem, naa het bekomen
van dit Octroy, aandeeden, als mede het algemeen gerucht, maakten het nu
noodzaakelyk eene Proef in 't groot te neemen, ten einde alle twyfelingen en
vooröordeelen daar door weg te ruimen. Deeze Proef werdt dan ook, naa eenige
gemaakte schikkingen, aan de Stads Metzeltuin, te Amsterdam, genomen; en
voldeed zo zeer, dat de Uitvinder zelve als verstomd was, nadien hy zyne voorige
Proeven slechts by kleine klompen, en by een gewoon vuur, had vervaardigd: 't
geen nu in een Oven in 't groot geschiedde. De gebrande spetie, op eene verzekerde
plaats gemaalen, en tegens de gewoone Cement beproefd zynde, werdt van dezelve
een Regenbak, groot 60 Tonnen Water, aan de Stads Metzeltuin gemaakt; ten einde
alle kwaadwilligheid of omkooping, om het werk moedwillig te bederven, te
voorkomen. Deeze Bak afgemetzeld zynde, wierd zes Weeken onder water gezet,
en voldeed, even als de voorige Proeven, aan de daarby belang hebbenden. De
Stads Regenbakken, welke vervolgens door HELMERS en ZOON, van deeze door
Amsterdam geoctroyeerde Cement, gemetzeld wierden, zelfs die van 1000 Tonnen
Water, voldeeden mede volkomen aan het oogmerk; wordende elk nieuwsgierige
openbaar uitgenoodigd om dezelven te beschouwen: zynde alle die Bakken ook tot
heden nog in dienzelfden goeden toestand gebleeven.
Terwyl dit in Amsterdam geschiedde, was men in Dordrecht bezig, om, zo veel
mogelyk, de verdere verbreiding deezer nieuwe Cement te stuiten. Dus gaven
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de Geïntresseerdens aldaar, in de Nieuwspapieren, het Publiek kennis, dat men de
Amsterdamsche Cement door Dordsche Keurmeesteren had doen onderzoeken;
doch dat dezelve, wel verre van de vereischte versteening voor digte Waterwerken
te bezitten, tot zyn voorigen modderstaat weer te rug keerde; kunnende de bewyzen
daarvan te Dordrecht gezien worden. Het eerste, echter, werdt daadelyk door de
Amsterdamsche Keurmeesters made in het publiek wedersprooken; verklaarende
dezelve, deeze geoctroyeerde Cement volmaakt in alles aan de Keure te voldoen;
terwyl, ten opzichte van het laatste, namenlyk het zien der bewyzen, een
Commandeur der Stads Metzelwerken te Amsterdam, met een der Meesterknechts,
verkleed naar Dordrecht gezonden wierden; ten einde dáár, als Baazen, die ten
platten Lande woonden, en die zomtyds op aanneemingen uitgingen, de bewyzen
van afkeuring te zien: dan welke bewyzen, geenzins in een gemaakt, en tot modder
hervallen, werk, maar in het Raport bestonden, 't welk gemelde Keurmeesters van
Dordrecht, den 28sten Sept. 1791, aan Burgemeesteren dier Stad schristerlyk
gedaan hadden.
Deeze, en nog eenige, omstandigheden bewoogen den Heere VAN DER HART, als
onpartydig, maar kundig in alles wat ten deezen opzichte was voorgevallen, zyn
Bericht, aangaande de Amsterdamsche geoctroyeerde Cement in 't licht te geeven.
Hy meld daar in eerst alles wat in deeze zaak gebeurd is: vervolgens geeft hy verslag
van zyne Proeven; als mede eene beschryving hoedanig de Proeven op de Cement
gemeenlyk genomen worden: waar tegen de Heer DETERT aanmerkt, dat die Heer
enkel beschouwend Lid, en geen Oefenaar, der kunst is. Daar na toont de Heer VAN
DER HART, dat de Amsterdamsche Cement aan alle de Proeven, als mede aan die
van de ondervinding, voldoet: dat met de Dordsche Cement, somtyds, bedrog
gepleegd wordt, zo dat dezelve wel eens niet voldoet aan de verwagting; toonende
verder, dat het onderscheid tusschen de zogenaamde Kunst-Cement, en de
zogenaamde Dordsche Cement, minder groot is, dan men zich gemeenlyk daarvan
verbeeldt; geevende eindelyk het voordeel op, dat men, door eene algemeene
gebruikmaaking van die Cement, het Vaderland zoude aandoen: als mede, op welk
eene geschikte wyze, de Geïntresseerdens buiten alle schaden zouden kun-
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nen blyven, daar de nieuw uitgevonden Cement zo wel gemaalen moet worden, als
die van Duifsteenen.
Minder bescheiden en meer partydig spreekt de Heer DETERT voor zyne
Principaalen, welke in den tytel genoemd worden. Zyne wederlegging van het Bericht
des Heeren VAN DER HART bestaat meerendeels in schelden en uitvaaren tegen den
Heer DE BOOYS, als Uitvinder der nieuwe Cement. Dat dit, ten opzichte van de zaak
in geschil, niets afdoet, en zulks wel meer, by gebrek van duchtige bewyzen,
geschied, is veelen bekend. Even zo weinig zegt het, dat de Duifsteenen, voor meer
dan zestien honderd jaaren, gelyk thans de Benthemer- en Arduinsteenen, tot het
bouwen gebezigd zyn. Dat de Wallen van het oude Veterana, nu Xanten genaamd,
door de Romeinen daarvan gesticht zyn; en in een derzelver onderaardsche
Steenkuilen, door den Heer Mr. JOHAN VAN NISPEN, een Romeins Offer-outer daar
in gevonden, en naar Leyden gevoerd is, alwaar men het nog heden, als een
zeldzaam stuk der Oudheid, vertoont. Alle de Tempels, Kasteelen en oude
Gebouwen, van Duissteenen gemaakt, draagen de kenmerken, dat de stoffe, van
welke zy gemaakt zyn, goed was; maar bewyzen geenzins, dat de nieuw uitgevonden
Cement daarom niet goed zou kunnen wezen.
Door den Heer DE BOOYS enkel voor een Naavolger van den beroemden LORIOT,
een Fransch Bouwkundigen, te willen doen doorgaan, bewyst men ook niets ten
opzichte van de nieuw uitgevonden Cement; maar versterkt den onderzoekeren
veel meer in de onderstelling, dat dezelve uitgevonden kan worden. De Heer LORIOT
raadde, in den jaare 1765, een deel fyn gegruisde en welgezifte Tichelsteenen,
benevens twee deelen levendige Kalk en Rivierzand, tot het maaken van Mortier,
of Cement, aan: zeggende, dat men, in plaatse van gestampte Tichelsteenen, Kluiten
van onbeteelde aarde zal laaten droogen, en vervolgens in eenen Kalkoven laaten
bakken; dezelve agter de Kalksteenen in den Oven plaatsende. ‘Dit laatste,’ zegt
de Tegen-Berichtschryver, bl. 28. ‘deedt de zogenaamde Uitvinder der nieuwe
Cement; hy verkoos, om dat de Tichelsteenen zyne Metzelstof in prys zouden
verhoogen, de onbeteelde Kleiaarde uit het Y gehaald.’ - Hy deedt dus, indien het
gestelde waarheid is, twee weldaaden: hy gaf
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gelegenheid om het Y, op eene gansch onkostbaare wyze, te verdiepen; en om de
Cement goedkooper te kunnen leveren. Deeze uitvindingen zyn niet gering.
Byzonder is het, dat men, in dit geval, dat geen het laatste gedaan, of begonnen
heeft te doen, het welk men het eerst had moeten verrichten; namenlyk het
onderzoeken der nieuwe Cement, op Chemische gronden. De Heer VAN DER HART
heeft wel proeven genomen, maar niet dezulken, die de zaak kunnen beslisschen:
en de Heer DETERT heeft de Proeven, door den Heer J. VAN DER BANK, Apotheker
te Dordrecht, en anderen, genomen, zo onbepaald geboekstaafd, dat geen sterveling
'er wys uit kan worden; ja zo, dat ze, in hunnen uitslag, alle Chemische ontdekkingen
tegen zich hebben: en NB. zelfs bewyzen, dat de Dordsche Cement niet deugt.
Immers het bakken van Steen alleen uit modder (niet uit Kleistoffe); het weder
overgaan van gebakken Steen tot modder; het aanwezen van Olie in Kalk; en het
bewyzen, dat die Olie de werkende oorzaak zoude zyn, eener eeuwige versteening;
dit zyn zo veele Physische als Chemische onmogelykheden, welke, op de proef,
altoos geheel anders bevonden zullen worden.
De Heer VAN DER HART heeft zeer wel aangemerkt, dat men niet volstrekt by de
Tuf- of Duifsteen behoeft te blyven, om een goede Metzelstof voor Waterwerken te
bekomen. Wat weet men in Napels, en andere deelen van Italien, van die
Cementstoffe; daar men de roodachtige Pozzolana tot het maaken van de
voornaamste Waterwerken gebruikt? - Wat weet men in Livorne van Duitsche
Cement, daar men echter zo veele groote Oliebakken heeft, welkers digtheid meer
oplettenheid vorderen, dan alle bekende Waterwerken? - Waarom gebruikt men in
Venetiën, en in deszelfs omtrek, gemaalen Marmersteen, ongebluschte Kalk en los
Katoen? - En waarom gebruikte men, hier te lande, tot heden, de Keulsche of
Duitsche Cement van Duifsteen? zekerlyk om dat Duitschland, of de Paltz, ons het
naast gelegen is, en de toevoer naar deeze Provintie gemakkelyk, en het
onkostbaarst is. En waarom zou men dan de Amsterdamsche Cement tegenwerken,
als dezelve goed is? Als bewezen wordt, dat de 22 Windmoolens en de 34
Paardemoolens, welke in onze Provintiën zyn, om de Duifsteenen tot meel te
vergruizen, door de Amsteldamsche Kleistoffe aan den gang kunnen gehouden
worden? -
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Waarom zal men buitenlandsche belastingen betaalen, voor iets dat men in zyn
Vaderland even zo goed, zo niet beter, kan bekomen?
Eéne byzonderheid zullen wy nog aanvoeren, om dat ze deeze uitvinding nog
meer gewigt byzet, en dan van dezelve afstappen. Sedert eenige jaaren, heeft men
in Duitschland zelve de Cement beginnen te maalen, tot groot nadeel der
Nederlandsche Trasmoolens. Deeze gemaalen Cement werdt meest naar Utrecht
gevoerd; terwyl die van Dordrecht, als eene algemeene Stapelplaats, zich by de
ongemaalene Cement bepaalden. Intusschen werdt de invoer van Duitsche gemaalen
Cement zo groot, dat de Heeren Staaten deezer Provintie zich genoodzaakt zagen,
om op elke Ton gemaalen Cement, die uit Duitschland komt, een impost van 12
stuivers te stellen. De Keurvorst van de Paltz, in denkbeeld zynde, dat men de
Duitsche Cement hier niet konde ontbeeren, zo als toen maar al te waar was; gaf,
eenige jaaren laater, bevel, om alle de Schepen, welke met Duifsteenen naar de
Nederlanden zouden afzakken, in beslag te neemen, ten einde daar door eene
wederkeerige belasting te verkrygen van 6 Duitsche Ryksdaalders per Waag, welke
op 14 Tonnen Cement gerekend wordt. Dit gaf aanleiding, dat de tegenwoordige
Uitvinder der geoctroyeerde Cement, by den President Burgemeester, in dien tyd,
en verscheiden maalen ten huize van eenen der Pensionarissen van Amsterdam,
ontboden, en geraadpleegd werdt, om deeze zaak te schikken: wordende hem toen
in substantie gevraagd: of hem geen middel bekend was, van eenige andere spetie,
die dezelfde eigenschappen bezat van de gewoone Cement? - Hy konde deeze
vraag toen nog niet beantwoorden, weshalven de belasting by Anticipatie, tot nadere
overeenkomst, moest plaats hebben; dan welke zedert het jaar 1766 tot heden nog
blyft voortduuren; wordende deeze belasting van den Keurvorst op eene
aanmerkelyke somme, jaarlyksch, gerekend. Is dit geen overtuigend bewys, dat
men deeze uitvinding, (indien zy wezenlyk, by ervaaring, blyft proef houden, zo als
tot heden nog geschied,) in alle gevallen, behoort te begunstigen; vooräl in
Amsterdam, waar de stoffe zo onkostbaar daar toe gevonden, en zo veel geld voor
Nederland, daar door, uitgewonnen kan worden!
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Historisch Schouwtooneel van 's Werelds Lotgevallen, of kort
aaneengeschakeld Berigt der voornaamste Gebeurtenissen van
deezen Tyd; verrykt met Leevensschetzen van vermaarde
Persoonen en Beschryvingen van zodanige Landen, Steden en
Plaatzen, als by uitsteekenheid aanmerking verdienen. Tweede
Deels Eerste en Tweede Stuk. Met Plaaten en Kaarten, 1791. Te
Haarlem by A. Loosjes Pz., in gr. 8vo.
Met de afgifte van het laatste Stuk des opgemelden Geschiedkundigen Werks,
(*)
waarvan wy te meermaalen, met wel verdienden lof, gewaagden , is een jaarkring,
of het jaar 1791, met welke het eenen aanvang neemt, voltrokken, en maakt het
vier voegelyke Deelen uit. Een uitvoerige Bladwyzer, die den Bezitter in staat stelt
om met een opslag uit den grooten voorraad van Byzonderheden, in dat
gebeurtenisvolle jaar, te vinden wat hy verlangt daarvan te weeten, sluit dit jaarvak.
Terwyl afzonderlyke Tytels voor elk Deel, met een keurige Tytelplaat, het Werk eene
gepaste houding geeven.
De inwendige waarde deezer twee laatste Stukken staat met die der voorgaande
gelyk, of liever schynt ons de Schryver, door eene meerdere hebbelykheid van
deezen Letter-arbeid te krygen, vorderingen gemaakt te hebben in de wyze van
voordragt. De zes laatste Maanden des gemelden jaars worden 'er in afgehandeld;
en door de Bylaagen tot de gewigtigste Gebeurtenissen op 's Werelds Schouwtooneel
toegelicht en bekragtigd. Wy mogen hiervan zeggen, dat het voornaamste in eene
voeglyke schikking wordt voorgedraagen, en vry van langwyligheid; schoon veel
meer dan een bloot Register van 's Werelds Lotgevallen.
In het Tweede Deels Eerste Stuk, zal niemands opmerking, zo min als ons, onder
het Artykel Plaatsbeschryvingen, ontvlugten het juist ter snede geplaatste Stuk,
getyteld: Frankryk volgens de jongste Staatkundige Verdeeling, vervaardigd door
eene hand in de Aardrykskunde

(*)

Zie Algem. Vaderl. Letteroefeningen, voor 't jaar 1791, I Stuk, bl. 447, en hier boven, bl. 62.
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bedreeven, en vergezeld van eene nette Kaart van dat Ryk in LXXXIII
Departementen, volgens het besluit der Nationaale Vergadering, verdeeld,
gesneeden door den in dit vak beroemden omtrent twee-en-tachtig jaarigen J. VAN
(*)
JAGEN .
De Opsteller van dit gedeelte deezes Werks geeft een kort verslag van den
geheelen loop der Fransche Omwenteling, om dezelve tot een Inleiding te doen
dienen zyner Beschryving der jongste Staatkundige Verdeeling des Franschen Ryks,
welke in den jaare 1789 beslooten, en in het volgend jaar 1790 in orde gebragt, en
ingevoerd werd; eene Verdeeling, welke door haar, ter invoering eener gelyke
evenredigheid van magt, ter verdeediging des Ryks, en van schattingen, om in 's
Lands behoeften te voorzien, niet slechts ten hoogsten nuttig, maar zelfs volstrekt
noodzaaklyk geoordeeld werd. - Om in de Bewerking van dit Stuk eene geregelde
orde in agt te neemen, laat de Opsteller eerst kortlyk iets voorafgaan van de voorige
Verdeeling van Frankryk; ten anderen spreekt hy van de jongste Staatsverdeeling
in 't algemeen; en tekent, ten laatsten van ieder Departement het noodige op.
Zeer keurig, maar te breed om voor ons te volgen, is het verslag van den toedragt,
hoe deeze jongste Ryksverdeeling in LXXXIII Departementen, waarvan het Eiland
Corsica het laatste uitmaakt, opgekomen en in stand gebragt werd, en wat men
daar by heeft in 't oog gehouden. Wy tekenen 'er alleen uit op, dat men, gelyk eene
hier afzonderlyk opgegeeven Tafel uitwyst, ‘in de drie-en-tachtig Departementen
van Frankryk, 544 Districten telt, welke verdeeld zyn in 4658 Cantons; bevattende
te samen, met insluiting van het Eiland Corsica, 27803 vierkante mylen, van
vyf-en-twintig in een Graad.’ - Wat de magt van dit uitgestrekte Ryk betreft, deeze
kan men zich met een opslag van het oog duidelyk voorstellen, wanneer men slechts
op elk deezer grootere afdeelingen zyne aandagt vestigt, uit welke men dan die van
den geheelen Staat zal kunnen opmaaken. - Hier op volgt eene lyst, die eene echte
en naauwkeurige opgaaf

(*)

Dit Kaartje is afzonderlyk, of ook met de Beschryving, waartoe het behoort, en 116 bladzyden
beslaat, by den Uitgeever, en diens Correspondenten, te bekomen.
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behelst der Bevolking, zo als zy, in den jaare 1791, plaats hadt, onderscheiden in
Active Leden van den Staat, gelyk men in Frankryk spreekt, van de Individueelen.
Onder de eersten behooren de werkenden of enkel Manspersoonen, van den
ouderdom van zestien tot dien van zestig jaaren, die des noods het Vaderland
zouden kunnen helpen verdeedigen, en onder de laatsten alle de Ingezetenen van
den Staat, hoofd voor hoofd gerekend, zonder eenige uitzondering. De opgave der
negen groote Asdeelingen in kolommen, met die eener begrooting der schattingen,
welke zy thans opbrengen, wyst uit, ‘dat Frankryk, binnen zyn eigen boezem,
werkende Leden of Burgers heeft, 4,298,360, of in 't geheel 27,190,023 Ingezetenen,
hoofd voor hoofd gerekend, welke in 't jaar 1791, aan schattingen van losse en vaste
Goederen (contribution fonciere & mobiliaire) 300 Millioenen Livres betaalden; 't
geen, door dien de oude schattingen eene som van 552,147,386 Livres beliepen,
een jaarlyks onderscheid van 252,147,386 Livres uitmaakt.’
Van de drie-en-tachtig Departementen in 't byzonder handelende, zou de Schryver
gaarne de onderscheiding des Ryks in negen grooter Afdeelingen gevolgd hebben;
doch hy had wel het getal, maar niet de naamen der byzondere Departementen,
gevonden, welke tot elk deezer Afdeelingen gebragt waren. Ook heeft hy, om
verwarring, en de moeite van gestadig na het volgende Departement te moeten
(*)
zoeken, voor te komen, zich van de Alphabetische Orde niet willen bedienen ; maar
houdt hy in de nieuwe Kaart van Frankryk, welke, naar de uitgebreidheid van hare
schaal te rekenen, alle de drie-en-tachtig Departementen van dat Ryk zeer duidelyk
aanwyst, deeze orde, dat hy dezelve voor zich hebbende, van boven, dat is van de
Noordlykste Departementen, begint, en dan telkens van den Zeekant, of het Westen,
Oostwaards voortgaat na de Grenzen van Duitschland, Zwitzerland en Italie, en zo,

(*)

Ten aanzien van den Rang der Departementen, merkte de Schryver te vooren op, heeft de
Nationaale Vergadering de Orde van het Alphabet. In deeze schikking volgden zy elkander,
ten tyde van het gedenkwaardig Feest der Vereeniging, in den staarlyken optocht na het Veld
van Mars, op den 14 July des jaars 1790; en in deeze orde komen zy ook voor in de Lyst der
Afgevaardigden, welke ieder Departement in de Nationaale Vergadering zendt.
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eindelyk, Zuidwaards, na de Grenzen van Spanje nederdaalt.
De Departementen heeft men, naar gelang der verschillende omstandigheden,
welken men daar by in agt moest neemen, zo veel mogelyk, van gelyke
Uitgestrektheid gemaakt; terwyl men derzelver Benaaming zeer zeldzaam van
Steden, maar allermeest van ééne of meer Rivieren, welke 'er doorstroomen, of
aldaar in Zee vallen, gelyk de Seine, de Rhone, enz. en zomtyds ook van
aangrenzende Bergen, by voorbeeld de Alpen, de Pyreneën, en anderen, en
eindelyk, ook nog van andere plaatslyke omstandigheden, ontleend heeft. Gelyk
de byzondere optelling uitwyst.
Twee derzelven zullen wy tot een staal asschryven: het eerste noemen wy het
Departement Moselle, thans het voornaam tooneel des Krygs. ‘Dit Departement
ontleent zynen naam van de Rivier de Mosel of Moezel, die 'er van het Zuiden naar
het Noorden midden door stroomt. Het grenst ten Noorden aan Luxemburg; ten
Oosten aan Duitschland, en het Departement Bas-Rhin; ten Zuiden aan het
Departement Meurte, en ten Westen aan dat van Meuse, en bevat voornaamlyk de
Landen, welken, voorheen, de Bisdommen van Metz, Toul en Verdun genoemd
werden. - De Zetelplaats der Regeering, en de Hoofdstad van dit Rechtsgebied, is
Metz; eene groote, schoone en ryke, Stad, aan de Moezel, en teffens eene goede
Vesting, welke zo door haare natuurlyke ligging, als door de bygevoegde Werken
van Citadellen, ongemeen sterk is. - Het Departement is in de volgende negen
Districten verdeeld, als in dat van Longwy, Thionville, Sarlois, Bricy, Metz, Bouly,
Morange, Sarguemine en Bische. - De Schattingen, welken het jaarlyks aan het
Land opbrengt, bedraagen de som van 2,881,000 Livres; het getal zyner
Afgevaardigden, ter Nationaale Vergadering, bestaat in acht Leden, en zyne grootte
is 328 mylen.
Dit Departement levert overvloed van keurigen Wyn op, en is, daar de
aangrenzende Duitsche Ryksvorsten aanzienlyke goederen in dit en de twee andere
Departementen, Haut- en Bas-Rhin, hebben, waaromtrent de Nationaale Vergadering
een besluit ten hunnen nadeele genomen heeft, een van die, waarover Frankryk
met het Duitsche Ryk wel het meest overhoop ligt.’
Het andere Departement, in welks beschryven wy den Op-
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steller van dit Tasereel volgen, is dat van Parys. - ‘Onder alle Departementen, waarin
Frankryk verdeeld is, is dit het eenige, welk noch van Naam, noch van Rechtsgebied,
is veranderd. Ook is het onder alle het eenige, welk naar zyn Hoofdstad genoemd
is. Zyne Grenzen behoeven wy niet te melden, vermids het als een Eiland, binnen
den omtrek van het Departement, Seine en Oise, begreepen is, en door 't zelve van
alle kanten omringd wordt. Het werd voorheen de Generaliteit, of liever het
Gouvernement van Parys, geheeten: dan, daar 'er geene andere Steden in gelegen
zyn, dan de Hoofdstad, zo heeft hier geene Verdeeling in byzondere Districten,
gelyk in andere Regtsgebieden, plaats; wordende dit gebrek door de menigvuldige
Vergaderplaatzen van onderscheiden Wyken, en andere soortgelyke
Gemeente-verzamelingen, vergoed. - Schoon nu dit Departement, ten aanzien zyner
uitgestrektheid, zeer verre het kleinste van alle Departementen in Frankryk is
(bevattende hetzelve, volgens een besluit der Nationaale Vergadering van den
13den van Louwmaand des jaars 1790, niet meer dan de Hoofdstad, met een omtrek
van drie Fransche mylen in 't rond,) is het echter het meest bevolktste, rykste en
magtigste, van allen. - Volgens eene echte lyst, is dit Departement, in de belasting
van 300 Millioenen Livres, jaarlyksche inkomsten, op 20,729,600 Livres, ieder jaar
geschat, waarom ook het zelve vieren-twintig Afgevaardigden, als
Medevertegenwoordigers der Fransche Natie, in de Nationaale Vergadering heeft.
- Hetzelve beslaat niet meer dan 24 mylen. - In de twintig Kwartieren der Hoofdstad
alleen, waarin zy verdeeld is, zyn zo veele merkwaardigheden van onderscheiden
soort, dat zy dezelve niet eens kunnen optellen, ik laat staan, sommigen derzelven,
eenigzins breeder melden.’
De LXXXIII Departementen zyn in XXIII Militaire verdeelingen onderscheiden;
een hier opgegeeven Tafel wyst uit welk tot elk derzelven behooren.
Wy moeten hier by afschryven 't geen de Vervaardiger van dit belangryk Stuk,
voor elk die Frankryks tegenwoordige Verdeeling wenscht te kennen, ten slot zegt:
‘Dus hebben wy de drie-en-tachtig Departementen, in welken Frankryk, naar
aanleiding der nieuwe Kaart, eerst in 't algemeen, en daar naa ieder in 't byzonder,
kort-
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lyk overwogen. - Behalven derzelver Naamen, Grenzen, oude Provincien,
Hoofdsteden, Districten, Schattingen en Volksvertegenwoordigers, hebben wy, voor
zo veel ons bestek toeliet, voornaamlyk den aart des Lands, en de Voortbrengzelen
der Departementen, aangestipt. Genoeg hebben wy 'er van gezegd, om den Rykdom,
de Sterkte en het Aanzien van dit uitgebreid, volkryk en magtig, Koningryk, van alle
noodwendigheden niet alleen, maar ook gerieflykheden des Leevens, overvloedig
voorzien, met grond daar uit te besluiten, en 'er onze Leezers van te overtuigen. De Wynen, nogthans, op dat wy dit met een enkel word nog zeggen, zyn Frankryks
grootste schat. Geen Departement bykans hebben wy ontmoet, of het brengt dat
heerlyk Gewas voort. De waarde van alle Wynen, die jaarlyks in Frankryk geteeld
worden, wordt op meer dan drie honderd Millioenen Livres geschat; en hoe
verbaazend zullen dezelve, gelyk ook andere nuttige voortbrengzelen van dit groot
en gelukkig Land, nog vermeerderd worden, wanneer deszelfs Regeeringsvorm die
gewenschte uitwerking heeft, dat de Zeden der Franschen daardoor verbeterd, de
Industrie aangekweekt, de Koophandel uitgebreid, en de Kunsten en
Weetenschappen bevorderd worden!’ - Mogten die gewenschte dagen over dat
gesolterd Ryk opgaan!
In het Tweede Stuk des Tweeden Deels komen voor, twee Leevensschetzen;
een van THOMAS PAINE, door zyn Werkje, de Regten van den Mensch, en als
Tegenschryver van BURKE, eerst hier te lande bekend geworden, en wiens Naam
men nu in de Nieuwsmaaren leest als een daadlyk Deelneemer in de zaak der
Franschen. Waarlyk deeze Leevensschets is niet geschikt, om hem, hoe zeer ook
te bewonderen over zyne bekwaamheden, hoog te agten of te beminnen. Dan zyne
Leevens- en Lotgevallen, waarin het aan geen zonderlingheid ontbreekt, om de
nieuwsgierigheid uit te lokken en de aandagt bezig te houden, hebben veel, om tot
leering, of tot waarschuwing, te dienen. In korte woorden, zegt de Schryver veel,
als hy, van PAINE's Ouders gesprooken hebbende, 'er byvoegt: ‘Zy leefden beiden
om kennis te draagen van de wanbedryven van hunnen Zoon; zyne Ongelukken te
betreuren, en zynen Roem te hooren vermelden; doch tevens om weinig van zyne
Goedheid te genieten!’ PAINE'S Afbeelding, hier bygevoegd, tekent schranderheid
en vlugheid.
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De tweede Leevensschets is die van een agtenswaardiger en beminnelyker Man,
lang de Lieveling der Vryheidsvrienden, de Kweekeling van WASHINGTON, doth, door
de vreemde wending der Zaaken in Frankryk, thans balling en gevangen, de Marquis
DE LA FAYETTE. Men zal, door deeze beknopte Leevensbeschryving, zich met vermaak
dien Held herinneren, en wenschen, dat alle verdenking, welke, zints het schryven
deezer Leevensschetse, op hem gevallen is, verdwyne. - Van deezen Markgraaf
gaat 'er een Afbeeldzel nevens; ook vinden wy een keurig Portrait van Riquetti DE
MIRABEAU in dit Deel geplaatst.
Wy twyselen niet, of de Schryver en Uitgeever vinden zich, door een genoegzaam
vertier, aangemoedigd, om op denzelfden voet voort te gaan, en, op den duur, den
Nederlanderen een Werk te leveren, niet ongelyk aan het in Engeland sterk gezogte
Annual Register, waar voor het in Schikking, noch Uitvoer, behoeft te wyken.

Epistola Critica in Propertium ad virum eruditissimum Laurentium
van Santen. Accedunt nonnulla in Catullum & Tibullum, auctore
Imman. Gottliee Huschke. Amstelodami apud Petrum den Hengst,
MDCCXCII, 110 pagg. in 8vo. maj.
PETRUS FONTEIN, een zeer waardig Leerling van den grooten HEMSTERHUIS, die voor
meer dan veertig jaaren het Leeraarambt, onder de Doopsgezinden te Amsteldam,
bekleedde, hadt, na het nederleggen van dien post, geheel zynen tyd besteed aan
de beoefening der oude Schryvers, die hem in zyne jeugd gevormd hadden, en die
tot in zyn' meer dan tachtigjaarigen ouderdom zyn vermaak bleven. Schoon hy niets
uitgaf, verzamelde hy echter, in die lange reeks van jaaren, een grooten schat van
aanmerkingen over onderscheidene Schryvers. Hy bearbeidde voornaamelyk de
Characteres van THEOPHRASTUS, en liet alles, wat hy daar over by één gebragt hadt,
by zyn overlyden, over aan de zorg van den grooten WYTTENBACH, den besten Voogd
buiten twyfel, die aan dit nu ouderloos kind te beurt kon vallen. Zyne aanmerkingen
over PROPERTIUS kwamen in handen van den oordeelkundigen LOUW VAN SANTEN,
en deze deelde dezelven mede aan den Heere IMMANUëL
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GOTTLIEB HUSCHKE,

den Schryver van het Stukje, waarvan wy hier boven den titul
hebben opgegeven, en wel zo, dat hy hem tevens de vryheid verleende, om deze
aanmerkingen in het licht te geeven. De Heer HUSCHKE, die de verdiensten van
FONTEIN kende, doorbladerde ze met de grootste gretigheid, en, daar hy, onder het
lezen, dikwyls vrolyk het geluk van den Dichter vermeldde, aan wien zulk een
Uitlegger was te beurt gevallen, werdt even daardoor zyn yver voor PROPERTIUS
weder verlevendigd, welke, of schoon hy te voren dezen Dichter vlytig bewerkt hadt,
echter zederd eenigen tyd door andere bezigheden byna was verdoofd geworden.
Hier kwam by, dat zyn vriend VAN SANTEN hem raadde, zyne eigene aanmerkingen
op PROPERTIUS, vóór die van den Heer FONTEIN, in het licht te geeven, welke
aanmoedigende raad, met regt, zo veel gezags by hem hadt, dat hy het besluit nam
denzelven op te volgen, zo als hy dit dan ook in dezen oordeelkundigen brief aan
zynen Vriend volvoerde.
In denzelven worden een aantal plaatzen van PROPERTIUS, en, van bladz. 91 af,
ook eenige weinige van CATULLUS en TIBULLUS, behandeld; in welken de Schryver
of bedorvene lezingen poogt te verbeteren, of de zodanigen, die door andere
geleerden afgekeurd en veranderd waren, te verdedigen, of waarin hy eindelyk aan
duistere woorden en spreekwyzen licht tracht by te zetten.
Hy vergelykt, ten dien einde, deze Dichters veelal met Grieksche Dichters, welken
zy hebben nagevolgd, en deze wyze van behandelen geeft dikwyls aan hem, en
zyne Lezers, het dubbeld voordeel, dat daar door de plaatzen der Grieken, zo wel
als der Romeinen, verbeterd of verklaard worden. Een ieder, die in dit zoort van
studiën geen vreemdeling is, zal terstond begrypen, hoe veele vruchten zulk een
arbeid draagen moet, indien dezelve door een kundig man ondernomen wordt. By
andere Natiën was de Dichtkunst een voortbrengzel van de natuur, en niet van de
kunst, en het was 'er zo verre af, dat haare Oudste Dichters zich door het lezen der
Dichtwerken van andere volken gevormd of beschaafd zouden hebben, dat zy,
integendeel, zelfs in hunne eigene taal onkundig, en byna geheel en al onbeschaafd
waren. By de Romeinen, gelyk de Heer HUSCHKE, p. 88, op het voetspoor van CICERO,
(Tusc. quoest. I. 1.) met regt aan-
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merkt, ging de zaak anders toe. Onder hun werdt de Dichtkunst zeer laat bekend,
en zy werdt niet op Romeinschen grond geboren, maar geheel en al van de Grieken
ontleend, en naar hun voorbeeld gevormd. De eerste proeven zelfs der Latynsche
Dichtkunst waren niets als Overzettingen uit het Grieksch, en het was eerst in
laateren tyd, toen de Wysbegeerte nu reeds te Rome in bloei was, dat deze
Overzettingen voor meer vrye navolgingen der Grieken begonnen plaats te maaken.
Daar dit zo is, ziet een ieder hoe veel de vergelyking der Grieken toe moet brengen
om den nog maar al te zeer verminkten, of bedorvenen, tekst der meeste Latynsche
Dichters te herstellen, en om de duistere plaatzen van de laatsten te verklaaren. En
hoe betreurenswaardiger dierhalven ook daarom het verlies van zo veele Grieksche
Dichtstukken, die door de Romeinen nagevolgd zyn, voor ons is, des te meer vlyt
behooren wy te besteden, om dat geen, dat ons overgebleven is, ten dien einde
naarstig te gebruiken. Vooral is dit by PROPERTIUS nodig, die, zo wel als HORATIUS,
zich zo geheel en al aan het navolgen der Grieken overgegeven heeft, dat
HEMSTERHUIS met regt van deze beide Dichters zeide, dat zy aan die geenen, die
geen Grieksch verstaan, niet zeer behaagen kunnen.
In de daad, de Heer HUSCHKE heeft in dezen brief een aantal spreekende bewyzen
van de voordeelen dezer vergelyking gegeven, dewyl hy daar door de waare lezing
van verscheidene plaatzen gelukkig hersteld, verklaard, of verdedigd heeft. Eene
goede maate van vernuft, oordeel, en beleenheid in de Schriften der ouden
bezittende, was hy volkomen voor dezen taak berekend, en alle minnaars van dit
zoort van Letteroefeningen zullen zyne verdiensten dankbaar erkennen. Gelyk
ondertusschen niet ligt een oordeelkundige op zal staan, die, zo veele bedorvene
of duistere plaatzen onder handen nemende, in dezelven allen even gelukkig slaagen
zal, zo zullen ook geenzins alle bevoegde oordeelaars alle de gissingen van onzen
Schryver voor genoegzaam gegrond houden. Althans het is ons voorgekomen, dat
zommige van zyne verbeteringen aan den Dichter eene zekere stysheid geven, die
na eene nieuwe en meer waarschynlyke gissing verlangen doet: en zomtyds schynt
ook wel eene slechte lezing, door eene ontydige vergelyking van een' Griekschen
Dichter, ten onregte verdedigd te zyn. Dit ten minsten
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dunkt ons, dat het geval is by eene plaats van TIBULLUS, 1, 2, 89, waar het verband,
naar onze gedachten, volkomen de schoone verbetering van VAN SANTEN vordert:
Vidi ego, qui JUVENIS miseros risisset amantes,
Post Veneris vinclis subdere colla SENEM:

en waar de Heer HUSCHKE de lezing van HEYNE,
Vidi ego, qui juvenum miseros lusisset amores,
Post Veneris vinclis subdere colla senem,

door vergelyking met een Epigramma van MELEAGER, tracht te verdedigen.
Wy moeten hier by nog ééne aanmerking voegen. Schoon PROPERTIUS en andere
oude Latynsche Dichters nog niet zo naauwkeurig met de Grieken vergeleken zyn,
of 'er is nog ruime stof van nalezing voor anderen overgebleven, zo hadt toch de
Heer HUSCHKE geen regt, om van deze zyne onderneming, als van iets nieuws, te
spreken, zo als hy op p. 87 doet, waar hy schryst: ‘Hanc enim interpretationis partem,
qua, propter novitatis gratiam, valde me delectari profiteor, hucusque nimis ab
Editoribus neglectam esse, non ignoras, &c.’ Wanneer men alleen de aantekeningen
van SCALIGER naziet (om maar éénen ouden uitlegger van PROPERTIUS te noemen)
dan zal men bevinden, dat hy zich byna op iedere bladzyde van plaatzen van
Grieken, met hetzelfde oogmerk, bedient. Voorts doet het ons wonder, dat wy in
dezen geheelen brief geen gewag gemaakt vinden van de schoone recensie van
den PROPERTIUS van BURMAN, in de Bibliotheca Critica, (Vol. II, p. 2, p. 1, & seqq.)
geplaatst, vooral daar de Schryver van dezelve niet alleen, met hetzelfde oogmerk
als de Heer HUSCHKE, verscheidene plaatzen van Grieken met den Romeinschen
Dichter vergeleken, maar ook ééne en andere plaats aangeroerd heeft, die ook door
den Heer HUSCHKE behandeld zyn; zo als, Lib. I, Eleg. XX, vs. 37, en verv., waar
met regt mede vergeleken is de plaats uit de Hypsipyle van EURIPIDES, welke door
PLUTARCHUS bewaard is, Opp. T. III, p. 93 C. en 661. F, en Lib. I, Eleg. VIII, vs. 16,
waar HUSCHKE infesta manu in insesto mari verandert, terwyl de Schryver der
genoemde recensie, die, met LIVINEJUS, infecta manu leest, deze lezing ver-
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klaart uit het Grieksche απραϰτος, het welk gebruikt wordt voor iemand, die niets
uitvoert. - De vergelyking, die HUSCHKE maakt tusschen Lib. I, El. 3 vs. 9, en EURIP.
Phoen. vs. 310, was ook reeds gemaakt door NODELL, Not. Crit. p. 66.
Over het geheel schynt de Heer HUSCHKE meer belezen te zyn in de Schriften der
Ouden, dan in die van zyne voorgangers, welken of opzettelyk, of, iets anders
doende, zyne Dichters behandeld hebben. Dikwyls hebben wy het opgemerkt, dat
hy een diep stilzwygen bewaart van de gissingen van geleerden, die, na BURMAN,
zommige plaatzen van PROPERTIUS, en daar onder ook die, over welken de Heer
HUSCHKE thans zyne gedachten mededeelt, trachtten te verbeteren of te verklaaren.
By voorbeeld, II, 7, 42, waar F. JACOBS, (in Ep. Crit. ad HEYNIUM, p. 94.) hadt
voorgeslagen, ‘multis femina cincta procis: en II, 10, 53 en verv., waar dezelfde
Geleerde leest:
Dentibus ut niveum quondam percussit Adonin
Venantem Idalio vertice durus aper.
Illis formosum gemuisse in saltibus, illuc
Diceris essusa, tu Venus, isse coma;

en, ter bevestiginge, bybrengt BION, Eid. I, 7. - Wy hadden gaarne het oordeel van
den Heer HUSCHKE over deze gissingen geweten.
Zomtyds hadt hy ook, by de verklaaring van woorden en spreekwyzen, zich op
anderen kunnen beroepen om zich te bekorten, en de herhaaling van reeds gegevene
voorbeelden te ontwyken; zo als by Ne tibi sit. III, 2, 41, waar hy GRONOVIUS, Obs.
III: 3, of HEYNE, ad Tibullum, I, 6, 24, hadt kunnen aanhaalen.
Met dit alles verdient hy grooten dank, en hy zal dien nog meer verdienen, wanneer
hy ons spoedig ook de aanmerkingen van FONTEIN bezorgt. De weinige proeven,
die hy 'er ons van gegeven heeft, gevoegd by die, welken ons te voren in de
Bibliotheca Critica, op de a.p., p. 15 en 21, medegedeeld waren, doen ons na meer
verlangen. - Ondertusschen wenschen wy dan eene meer naauwkeurige correctie
der proeven, vooral in de getalletters.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

524

De Beginselen der Aardklootkunde voor de Jeugd, in Vraagen en
Antwoorden, door S. van Emdre, Lid van verscheiden
Maatschappyen der Geleerdheid, en Predikant te Wageningen. Te
Utrecht by H. van Otterloo, 1790. In 8vo. 140 bl.
De Eerw: VAN EMDRE, de geheele Geographie in XXVI Lessen behandelende, heeft
goedgevonden, tot onderwys van Kinderen en Leerlingen, boven zyne grootere
Aardklootkunde, dit kleine Werkje in Vraagen en Antwoorden uit te geeven. Hetzelve
bevat in 't klein alles wat men gewoonlyk in uitgebreide Werken over de Geographie
vindt aangetekend; en, schoon het niet dan eene korte aanwyzing van dat alles is,
kan dezelve, zo ter herinnering als tot onderwys, der jeugd van nut zyn. Ook de
laatste ontdekkingen worden in dit Werkje aangetrossen, benevens eene kleine
schets der geschiedenis, die 'er aanleiding toe gaf; blykende voor een en ander uit
de volgende aanwyzinge der Botanybaay, thans zo berucht en gevreesd in Engeland.
‘Vraage. Wat valt 'er van Nieuw-Holland te berichten?
Antw. Door de ontdekkingen van den Heer COOK weet men thans, dat het een
Eiland is, en wel het grootste der geheele aarde, genoegzaam zo groot als Europa;
de kusten alleen zyn thans nog maar bekend.
Vraage. Welke Kust verdient tegenwoordig onze aandacht?
Antw. De Oostkust, genaamd Nieuw-Zuid-Walles, dewyl uit Grootbrittanje aldaar
eene volkplanting gevestigd is, bestaande uit ondeugende menschen, die tot een
altoos duurende gevangenis verwezen waren.
Vraage. Wanneer is dit gebeurd?
Antw. In January 1788, wanneer 12 Schepen, op welke 565 mans-, en 192
vrouwspersoonen waren, na een reis van 36 weeken, in de Botanybaay aankwamen,
vervolgens nog wat noordwaards voeren, en te Port-Jakson aanlandden.
Vraage. Zyn 'er naderhand nog derwaards overgebragt?
Antw. Ja, in November 1789, nog wel omtrend honderd persoonen, alleen uit de
gevangenis te Londen.
Vraage. Hoe zyn de natuurlyke Inwooners gesteld?
Antw. De Inwooners zyn zwart, maaken zich nog lelyker door lidtekens, draagen
in den neus een vischgraad, en byna alle mans missen een tand in 't bovenste
kakebeen.
Vraage. Wat is 'er meer van te zeggen?
Antw. Hunne hutten zyn slegt, klein en laag, hun Canoo's maaken zy van
boombast, bewonden met wyngaard-ranken, met welke zy zich ver in zee begeeven,
en snel kunnen vaaren.
Vraage. Hoe is hun Caracter?
Antw. Zy zyn stoutmoedig, schynen zeer onverschillig, niet
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diefachrig, hunne wapenen zyn zwaare knotsen, lange spiesen, steenen bylen; zy
verwaarloozen den landbouw, en verzamelen vruchten die zy eeten, gelyk ook
visch.’
Wy zeiden hier boven, dat deeze plaats thans zo berucht als gevreesd in Engeland
was; intusschen weet men, uit de nieuwste Engelsche berichten, dat veele dieven
daar hun fortuin maaken, die anders nimmer langs den gewoonen weg daar toe
geraakt zouden zyn: zynde bekende Roovers en Straatdieven van Londen, nu
Schouten, Secretarissen, Leermeesters, enz. aan de Botanybaay. Zeer wel, zeide
BREDERODE, dus ook ten hun opzichten: 't kan verkeeren!

De Cyfferkunst gemakkelyk gemaakt, of de beginselen derzelve
op eene nieuwe en zeer klaare wyze voorgesteld, door Jean des
Fontaines. Twee Deelen. In 's Gravenhage, by J.C. Leeu. westyn,
1790 en 1792. In 8vo. 146 en 220 bl.
Onder de Rekenboeken, sedert eenigen tyd in het licht gekomen, verdient deeze
Cyfferkunst gemakkelyk gemaakt geen der laagste plaatsen. De Schryver, voorheen
een Leerling van den beroemden Utrechtschen Hoogleeraar in de Wiskunde, J.F.
HENNERT, en thans een Onderwyzer van zes jonge Heeren te Bergen op den Zoom,
wykt geheel van den gewoonen schooltrant af, zoo als BLASSIERE reeds vóór hem
gedaan had: en geeft zich veel moeite, om zyne leerwyze bevattelyk voor te draagen;
behandelende, om die reden, de eerste beginzelen der Rekenkunde veel wydloopiger
dan gemelde BLASSIERE gedaan heeft.
Volgens het uitgebreid ontwerp van den Heer DES FONTAINES, behelst het Eerste
Deel, na eene uitgebreide Voorrede, en verklaaring der Maaten, Gelden en Gewigten,
de Numeratio, Additio, Multiplicatio, Substractio en Divisio, met eene uitbreiding van
het voorgaande, of liever, het gebruik der zogenaamde vier Spetien. Het Tweede
Deel begint met eene nadere oefening in de gebrokens, en derzelver gebruik in de
gemelde vier Spetien; vervolgt met de verandering van gedeelten; met eene
toelichting tot de AEquatien of gelykheden; de Proportien of evenredigheden; en
eindigt met dat geene, 't welk men, op de schoolen, den Regel van Drieën noemt;
wordende deeze laatste, door den Schryver, naar maate de gevallen zyn, andere
naamen toegeëigend: als de drie bekende getallen met Breuken verzeld, en de drie
bekende getallen als geheelen opgegeeven, en in Breuken bewerkt.
Of de voorgedragene Leerwyze van den Autheur ras veel ingang zal vinden, hier
toe hebben wy reden om te twyffelen. Oude Paalen laaten zich niet makkelyk
verzetten; en veele meesters zouden zelfs nog veel moeten leeren, indien zy zich
deeze Leerwyze wilden eigen maaken. Bovendien, zo zouden, op
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deeze en geene gevallen, zeer ligt in aanmerking kunnen komen, dat de verkorting,
by veele schoolmeesters reeds in gebruik, boven deeze den voorrang zoude
verdienen, om dat zy, de gewoone wyze van opstel volgende, in de daad geen meer
getalmerken, dan de Autheur, zullen behoeven te bezigen. - De voordragt zyner
Leerwyze is ook meer uitgebreid dan duidelyk; en had eenvoudig en zuiver te gelyk
kunnen zyn. In de Voorrede voor het Tweede Deel, zegt de Autheur wel, dat hy in
de dagelyksche uitkomende Schriften geene gelykheid van spelling heeft kunnen
ontdekken; dat hy zich derhalven aan verscheidene onderscheidingen niet heeft
willen bekreunen; maar nu eens dus en dan weêr eens anders geschreven heeft,
zo als het hem uit de pen is gevallen. Maar is zulk eene schryfwyze goed? Moet
een Schryver niet aan zich zelven gelyk blyven? Moet hy de Geslachten der woorden,
en de byzondere Naamvallen, niet kennen; en dezelve behoorlyk onderscheiden?
Over deeze laatste is weinig verschil: en deeze zyn het, welke de Schryver op elke
bladz. heeft veronachtzaamd; zonder dat men hem over kleinigheden behoeft te
berispen, of drukfeilen op zyne rekening moet stellen; zo als: het is een Cyfferkoek,
maar geen Spraakkonst, en meer anderen.

Heldenbrieven. Te Amsterdam by W. Holtrop, 1790. In 8vo. 140 bl.
Een zestal Brieven, uit het Fransch vertaald, maaken den inhoud van dit Werkjen
uit: zy zyn 1. Van den Abt DE RANCE, uit zyne Abtdy La Trappe, aan eenen Vriend.
Men schryst de bekeering van deezen man toe aan den dood van zekere Hertogin,
die hy beminde. Hy had eenige dagen op het land doorgebragt; hy wist niet dat
deeze vrouw in dien tyd aan de Kinderziekte gestorven was; en komt dus langs een
verborgen trap by haar. Het eerste voorwerp, dat hy gewaar wordt, is eene doodkist,
die het ligchaam van zyne minnaares bevatte. Voorneemens zynde, om haar naar
het graf haarer Ouders te laaten vervoeren, had men een looden kist laaten maaken,
doch deeze te kort gemaakt zynde, had men het hoofd van het ligchaam moeten
scheiden. De Abt vindt dit hoofd op eene tafel, onder eene bebloedde sluijer; hy
herkent het wezen, en treed vol schrik te rug: begeeft zich daadelyk naar La Trappe,
alwaar hy de strengste boete doet. Vanhier is het, dat hy aan eenen Vriend schryst,
die in Italien reist, en aan wien dit voorval oubekend is. 2. Brief van BARNWELL, in
zyne gevangenis, aan zynen Vriend TRUEMAN. Dit karakter is uit den Koopman van
London, een Engelsch Tooneelspel, en uit Adelaart, eene vrye Fransche navolging
van dat stuk, genoegzaam bekend. BARNWEL
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leiding, door welke hy zyn eigen Vader in een bosch vermoord heeft, ten einde zyne
allersnoodste FANNY te kunnen onderhouden. 3. Brief van ZEÏLA, eene jonge wilde
Slaavinne te Constantinopolen, aan VALCOUR, eenen Franschen Officier. Het bekend
geval van INKLE en JARICO, door de Schryvers van den Engelschen Spectator
medegedeeld, door GELLERT's Fabelen meer algemeen bekend geworden, en door
een Tooneelspel in Engeland telkens herinnerd wordende, heeft ook de stoffe voor
deezen brief aan de hand gegeeven. VALCOUR, een Franschman, is, in de plaats
van INKLE, een jongman die zich verveelt, en die de liefde verlaat om het vermaak
te zoeken. ZEÏLA, die te Constantinopolen de plaats van JARICO vervuld, is eene
verlaatene vrouw, eene moeder, en een slaavin. De Fransche Dichter heeft deeze
verblysplaatse voor haar gekozen, om haar niet uit de Wildernis te laaten schryven,
dat oneigen zoude zyn. Haare verwytingen zyn gegrond, en zouden aan veele INKLES
of VALCOURS van deezen ryd even zo gegrond gedaan kunnen worden. 4. OCTAVIA,
zuster van AUGUSTUS, aan ANTONIUS. De Huwlyksliefde van den schrysster deezes
briefs, geplaatst tegen de verleidingen der wulpsche CLEOPATRA, verschynt hier in
den grootsten glans. Zekerlyk moet het Tafereel van de overheersching van
CLEOPATRA over ANTONIUS van eenig nut zyn in eene Eeuw, in welke die doorluchte
en zwakke Romein zo veele navolgers heeft gevonden. 5. HERO aan LEANDER, een
uit OVIDIUS genoeg bekende stoffe; doch op een geheel andere wyze; behandeld.
En 6. ABEILARD aan HELOISE. De verregaande liefde deezer beide persoonen, zo
meesterlyk door POPE's Penceel geschilderd, en zo treffend door P. LEUTER
nagevolgd, houd in deezen Brief zich ook, ondanks de goede gevoelens van
ABEILARD, staande: dus een en ander deezer Brieven, zo wel om de wyze van
behandeling, als om de uitmuntenheid der stoffe, den gevoeligen Leezer zeer wel
bezig kunnen houden.

De Watergeuzen, Heldenspel, door A. Loosjes P.z. Te Haarlem by
A. Loosjes P.Z. 1790. in groot 8vo. 118 bladz.
Het onverwagts inneemen van den Briel, op den eersten van Grasmaand 1572, 't
welk, tegen den zin van WILLEM den Eersten, door de uit Engeland verdreevene
Watergeuzen, onder LUMEY's bevel, geschiedde, en eene deur opende, om de
vryheid in Nederland te vestigen, is het onderwerp deezes Tooneelspels. Een
onderwerp dat geen Vaderlander onbekend kan zyn, ten minsten dien niet, die iets
van onze Geschiedenissen gelezen heeft; zynde hetzelve onlangs nog veel licht
bygezet, door den Heere Mr. H. VAN WYN, in de Byvoegzels en Aanmerkingen, op
het zesde Deel der Vaderlandsche Historie van den beroemden J. WAGENAAR, bl.
76-87. De Heer LOOSJES
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heeft zyn stuk op een nieuwen leest geschoeid; zynde hetzelve, door zangen
tusschen de Bedryven, zodanig aaneen gebonden, dat het geheele Heldenspel
maar één enkel aaneengeschakeld Bedryf schynt te zyn; van het welk hy eigenlyk
de Proef heeft willen neemen. De verzen zyn, over 't algemeen genomen, schoon;
eenige zwakke daar van uitgezonderd, welke laatste mogelyk die plaatsen zyn, van
welken de Dichter klaagt, dat hy dezelve, by de beschaaving en herziening, niet wel
heeft kunnen veranderen. Ten ware hy de menigte Tooneelsieradien, of de te groote
pompe, van Rederykers en gemaskerde persoonen bedoelde; die by het veroveren
van een Stad, daar naauwelyks vyftig weêrbaare mannen in gebleven zyn, met veel
moeite zamengehaald kunnen worden. Men kan ook eene schoone Vrouw zodanig
met diamanten overlaaden, dat zy veel van haare schoonheid daar by moet verliezen.

Gemengde Dichtproeven van eenige Letterlievende Vrienden. Te
Dordrecht by A. Blussé en Zoon, 1788. In groot 8vo. 116 bladz.
Drie jaaren was deeze kleine verzameling van Dichtproeven, op het laatste blad na,
afgedrukt, eer zy werdt uitgegeeven; en even zo veele jaaren hebben wy gewagt,
om 'er bericht van te geeven; om dat wy op een tweede Deeltje, volgens het
Voorbericht, wagtende waren. Tot heden is zulk een Vervolg echter niet verscheenen;
des het tyd worde, dat wy van het voor ons liggende boekjen alleen spreeken.
Een kleine kring van vrienden, bestaande uit de Dichtkundige A.H. HAGEDOORN,
B. FREMERY, J.P. VAN HEEL en D. VAN STOLK, hebben een gedeelte van hunnen
voorraad bygedraagen; maakende te zamen een aantal van 36 verzen uit, welke
deeze Gemengde Dichtproeven opleveren. De laatstgenoemde Dichter stierf in April
1787, in den ouderdom van 27 jaaren; wordende er een loffelyk getuigenis, in
gemelde Voorbericht, wegens dien man gegeeven. Een Zedelied van Mejufvrouw
AGNITA VAN DYCK, by het wiegje der Huwelyks-eersteling van gemelden overiedenen,
haaren vriend en bloedverwant, was daarom de plaatsing zeer wel waardig: schoon
de meeste dezer Gedichten enkel vluchtige gedachten zyn, zo als men gewoon is
in de meeste Dichterlyke Schakeeringen aan te treffen. Het volgend strekke ter
proeve:

Alles.
ô Mensch! hoe ydel is uw slaven!
Waartoe verzamelt gy? Behoeftge dan zoo veel?
Helaas! twee schreden doetge op 't ondermaansch tooneel:
Gy wordt geboren - en begraven.
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Iets van Jacob Petrus van Heel. Te Dordrecht by A. Blussé en
Zoon, 1790. In groot 8vo. 174 bl.
De Heer VAN HEEL, by zyne dichtlievende Landgenooten met roem bekend, deelt,
in dit Iets, verscheidene, zo oorsprongelyke, als uit andere taalen overgenomen,
Stukjes mede; welke, meer of min gewigtig, alle hunne bevalligheid hebben. Eenigen
van dezelven zyn Minnedichtjes, en als zodanig moeten zy als vruchten zyner jeugd
beschouwd worden; die geenszins in het morssige vallen, zo als zommiger jeugdige
Gedichten maar al te veel doen; maar die, ten opzichte van de vinding, beter hadden
kunnen zyn. Daar dit Iets, gedeeltelyk uit Poëzy, en gedeeltelyk uit Prosa, bestaat,
zullen wy, ter Proeve, van elk een klein Stukjen mededeelen.

De ontwerpen.
‘Ik heb tegenwoordig honderd duizend guinies,’ zeide de oude GREGORIUS, in het
beklimmen van eenen berg, van wiens top men de kostbaare landeryen, die hy
gekogt had, konde beschouwen.
‘Ik heb honderd duizend guinies, door naarstigen arbeid gewonnen; ik zal voor
myn' Zoon eene plaats in het Parlement koopen, en myne Dochter aan een Pair
van het ryk uittrouwen.
Ik ben niet ouder dan vyf en zestig jaaren, met myne honderd duizend guinies;
ik ben sterk en gezond; ik eet en drink wel, en zal het overig gedeelte van myn leven
vrolyk doorbrengen.
Ja, waarlyk, vervolgde de oude GREGORIUS, den top van den berg bereikende, ik
heb honderd duizend guinies: Hier zal ik myn huis laaten bouwen, dáár myn
boomgaard doen planten - dáár is de plek, waar myne trekkassen zullen staan, en
waar ik myne ananassen zal kweeken.
Die Pagtwooningen verhinderen myn uitzigt - Ik zal die doen wegneemen.’
‘Waar zullen dan de Pagters blyven?’ vroeg zyn Rentmeester die hem vergezelde.
‘Dat is hunne zaak, antwoordde de oude GREGORIUS: de moolen, die gy daar ziet,
zal ook afgebroken worden, en zal de beek, die myne velden bevochtigt, niet langer
stuiten.’
‘Waar zullen dan de Dorpelingen hun graan doen maalen?’ vroeg de
Rentmeester...... ‘Dat zyn myne zaaken niet,’ viel hem de Grysaard in.
‘GREGORIUS kwam in zyn huis te rug, zeer te vrede over zyne wandeling; hield,
met sinaak, zyn avondmaal, denkende
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op zyne ontwerpen; hy dronk lustig, rookte twee pypen, en ging naar bed; spoedig
viel hy in eenen diepen slaap, en - ontwaakte niet weder.
De Landlieden bewoonen nog de Pagtwooningen, die GREGORIUS wilde doen
verdelgen - zy doen nog hun graan maalen op de moolen, die hy begeerde dat
afgebroken zoude worden, en derzelver Eigenaar is - vergeeten.

De proceskosten.
ô Hoe voordeelig is de vond,
Die 't regt voor zynen loon doet zorgen:
Gy twist slechts om één voetje grond,
En 't kost u meer dan twintig morgen.’

Briefwisseling tusschen Academie-Vrienden, door J.L. Miller. Naar
de tweede verbeterde Hoogduitsche uitgave. Tweede Deel. Te
Utrecht en te Amsterdam by G.T. van Paddenburg en Zoon en M.
Schalekamp, 1791. In 8vo. 275 bl.
(*)

By onze beöordeeling van het Eerste Deel deezer Briefwisseling , hebben wy 'er
de waarde genoegzaam van doen kennen; en den schrystrant, daar in gehouden,
vooräl om deszelfs levendigheid en verscheidenheid, onzen Leezeren aangeprezen.
Wy hebben, by het leezen van dit Tweede Deel, geene reden gevonden, om van
dat gunstig oordeel af te gaan, maar zyn 'er telkens in versterkt geworden. Een
aantal van Vieren-dertig Brieven maakt den inhoud van dit Tweede Deel uit; die
zekerlyk meer dan aan enkel Academie-Vrienden zullen bevallen.

Carolina, of de Wisselvalligheid der Fortuin. III Deelen. Te
Amsterdam by W. Vermandel en J. van Gulik, 1790. In gr. 8vo, 760
bl.
Zonder de Heldin van deezen Roman, in alle haare rampen en tegenspoeden, zelfs
kortelyk te schetsen, kunnen wy 'er dit van zeggen: dat zy voor de Leezers en
Leezeressen van deezen tyd, wier sinaak in het romaneske valt, eenige goede
Tafreelen levert, die niet overdreeven noch gewrongen zyn, zo min als zy de goede
Zeden kwetzen. Het geheele Werk is in XXXVIII Hoofdstukken verdeeld, welken, in
FIELDING's smaak, alle byzondere Opschriften hebben. Men meld niet of het een

(*)

Zie boven, bladz. 300.
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Origineel of eene Vertaaling is, schoon wy het laatste zouden denken: ten minsten
het Tooneel der Geschiedenissen is Engeland, en de afwisselende Caracters en
Leevenswyze zyn daar mede overeenkomstig.

De Lantaarn voor 1792. Door Amurat-Effendi, Hekim-Bachi. Te
Amsterdam in 't Nieuwe Licht, 165 bladz. in duodecimo.
Vooraf gaat een gewoone Almanach, waarin, even als in die van den Heer SWILDENS,
op iederen dag eene gewigtige Vaderlandsche Gebeurtenis, die op denzelven
voorgevallen is, aangetekend staat. Achter denzelven zyn de volgende Mengelstukjes
gevoegd.
1. De Aarde; of over derzelver gedaante, grootte, bevolking, enz.
2. Over de natuurlyke gesteldheid van ons Vaderland, en over de Levensmanier
van deszelfs bewooners, voor zo verre beide invloed hebben op de gezondheid.
3. Natuurlyke Historie van den Mensch, van onder tot boven.
4. Noodzakelykheid van meer militaire kundigheden voor onze Regenten.
5. Van de Finantien der Republiek.
6. Over de Trapswyze vermeerdering van verteeringe.
7. Lof der Amsterdamsche soberheid!
8. Tafel der Geboorte-lysten by de Gereformeerde en Luthersche Gemeentens,
geduurende zeventien jaaren: behangen met verscheidenerlei Ornamenten. Sterflysten van Amsterdam, van 1767 tot 1790. - Zyne volkrykheid. Gevolgtrekkingen.
9. Algemeene Regeering van Holland.
10. Verdediging van 't Vaderland te Land en te Water.
11. Fragmenten des Predikers.
12. Staat der Geleerdheid in Nederland, en van de Geleerden.
13. Faculteit van Koophandel.
14. 15. 't Nadeel van den te grooten invloed der Priesters op den geest der
Overheid; en Historie der geestelyke vervolgingen, tegen elkanderen over gedrukt.
16. Troost voor gemoedelyken.
17. Gelooven. Niet gelooven.
18. Van de Kinderteelt.
19. De zedelyke toestand der Nederlandsche Natie op 't einde der Achttiende
Eeuw; eene gantsch niet vriendelyke beoordeeling van het boek van den Heer
HAMELSVELD, over dit Onderwerp.
20. Die kaatst moet de bal verwachten, of dankschryven aan
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Mr. MONTHLY REVIEW; een zeer bitter en onheusch antwoord op de recensie, die in
dat met regt zeer geprezen Journaal geplaatst was van het beruchte boek:
Aantekeningen gehouden op eene Reize door Turkyen, enz. het welk insgelyks een
product van den Schryver van de Lantaarn is.
21. Pynstillende Pleister.
22. Slot en Sleutel.
Het laatstgenoemde Stukje wordt aldus besloten: ‘De opmerkzaame Lezer moet
by de minste opmerkzaamheid opmerken, dat wy ons best deeden, om dit boekje
van binnen en van buiten om 't mooiste te maaken. Is ons dit mislukt; en zet hy by
de doorbladering een gezicht, als een musicus by 't matten-kloppen, of 't aanvylen
van een zaag, 't publiek trooste zich. Zeer waarschynelyk trekken wy met onze
Kantdoos naa eene andere kermis, en vallen het niet meer lastig.’
Van een Schryver, die zulke voornemens, en daar by zulk een singulier hoofd en
character heeft, als de Schryver van dit boekje toont de bezitten, heeft men
doorgaans weinig eerbied voor het Publiek te wachten. En, in de daad, schoon in
hetzelve een aantal gewigtige en algemeen-nuttige waarheden gezegd, en een
aantal schadelyke vooroordeelen bestreden worden, is 'er echter ook veel in, dat
aan verlichte en onbevooroordeelde Lezers mishaagen zal, en de toon vooral, die
'er doorgaans in heerscht, het scherpe en bytende, en het spotten met zulke dingen,
die of waarlyk heilig zyn, of, door de grootere meerderheid des menschdoms, als
zodanig aangezien worden, moet aan iederen bedaarden beoordeelaar ongenoegen
wekken. Daarenboven toont de Schryver dikwyls te veel verachting voor andere
Schryvers, en eene te groote verbeelding van zich zelven, iets, dat te minder te
verdraagen is, van een man, die zo weinig waarheidsliefde bezit. dat hy schryven
durft: ‘In alles behaagt my de afwisseling. Ik haat niets meer dan ouwbakke kost.
Laat anderen, zo 't hun vermaakt, bewyzen, dat 's middags om 12 uuren dag is. 'k
Zal hen niet stooten van hun Stokpaardje. 't Myne is 't singuliere. En waarlyk raakt
men 'er misschien niet verder meê van de waarheid (heeft dit ook een klein snuifje
van verwaandheid?) dan met te loopen over 't gebaande pad. In gevaar van
ketterachtige Waar aan de markt te brengen, wil ik liever van den gepriviliegeerden
weg afwyken, dan rechtzinnig anderen en my verveelen. Eene behaaglyke nieuwe
dwaaling is my welkomer dan eene verlepte waarheid.’
Het boekje is van binnen en buiten met eenige afbeeldingen voorzien, die even
satyriek en scherp zyn, als de inhoud van hetzelve is.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Aanmerkingen over 's Menschen Vermogen en Onvermogen in
den Godsdienst; of de uitgestrektheid der bekeerende Genade;
volgens de Grondstellingen in de beroemde Brieven van
Philadelphus, en onzer uitmuntendste Godgeleerden: door een
Medelid en Beminnaar der Hervormde Kerk. Te bekomen by
verscheiden Boekverkoopers. In twee Stukken, het eerste 202, het
ander 219, bladzyden. In gr. 8vo.
In de hitte des Geschilvoerens, ten tyde als het Godgeleerd Zamenstelzel onzer
Nederlandsche Kerke wierdt ontworpen en vastgesteld, verviel men, zomtyds, in
uitersten. Geen verstandig hedendaagsch Godgeleerde, hoe yverig de heerschende
gevoelens onzer Kerke toegedaan, zal dit ontkennen. Want wat toch is meer
eigenaartig aan de natuure des dikmaals zwakken stervelings, dan, onder het
vervolgen van eenen vyand, nu en dan te struikelen. De zulken, met welke onze
eerste Hervormers te doen hadden, dreeven, veelal, Leerstellingen, welke hun
voorkwamen eene hooggaande en verdeflyke strydigheid met de Leere des
Euangeliums in te sluiten. Moedig gingen zy dezelve te keer. Om met den vyand
niets gemeens te hebben, vervielen ze, ongelukkig, nu en dan in tegengestelde
uitersten, en lieten zich uitdrukkingen ontvallen, die, naar het oordeel van een meer
bedaard onderzoek, insgelyks aan bedenkelykheden onderhevig waren. 't Is hier
uit, veelligt, onder anderen, dat, in vervolg van tyd, onder de menigte der Hervormde
Christenen, ontstaan zyn, verscheiden overdreevene begrippen, over welker in
stand blyven, tot op den huidigen dag, onze ongenoemde Schryver klaagt. 't Zyn
deeze, zyns oordeels, overdreevene begrippen, welke hy, in dit Geschrift, zoekt te
keer te gaan. Intusschen is by ons, onder het doorbladeren van dit Werk, nu en dan,
eenige twyfeling ontstaan, of de Schryver zyn oogmerk wel zal bereiken. 't Zyn de
ongeleerden en eenvoudigen, welke hy inzonderheid van hunne
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vooroordeelen zoekt te rug te brengen. Maar 't zyn deeze lieden, veelal, welke met
het aangenomen Zamenstelzel der. Kerke driftigst zyn vooringenomen, en niet zo
zeer gezonde redekavelingen of de gevoelens van hedendaagsche Godgeleerden,
als de aloude uitstaande Formulieren en Geloofsbekentenissen, als den waaren
toetssteen der Regtzinnigheid beschouwen. Welke nu zyn de wapenen, met welke
onze Schryver de dwaalenden, naar zyn begrip, van hunne overdreevene meeningen
zoekt te rug te brengen? Even die zelfde bewysredenen, welke by hen onder
verdenking liggen, om dat zy dezelve, meermaalen, als strydig met de geëerbiedigde
Oudheid, hebben hooren betigten.
Met dit alles, en hoedanig ook iemand omtrent de onderwerpen, welke hier
verhandeld worden, moge gezind zyn; dit zal ieder moeten erkennen, dat de Opsteller
van dit Werk lof verdient, om zyne gemaatigde voordragt, en zyne onthouding van
het geeven van kwaade naamen aan dezulken, die van hem verschillen; als mede,
dat dezulken, welke niet in het spoorbyster wanbegrip verkeeren, als of de
Onfeilbaarheid het deel der vroegere geëerbiedigde Godgeleerden ware, hier nog
al 't een en ander zullen aantreffen, 't welk hun derzelver uitspraaken en beslissing
in herziening doet neemen, eer zy aan dezelven een ingewikkeld geloof mogen
slaan.
Vermits dit Geschrift van te veel uitgebreidheid is (want, geheel te onregt noemt,
de Schryver hetzelve, een Werkje, en een klein Geschrift) om een doorloopend
uittrekzel te gedoogen, zullen wy den hoofdzaaklyken inhoud, en ginds en elders 't
een en ander, ter proeve mededeelen. In het eerste Stuk, handelende over 's
Menschen Vryheid, verdorvenheid en onvermogen, en over de bekeerende Genade:
naa eenige algemeene aanmerkingen over deeze onderwerpen, doet de Schryver
eene opgave van den staat des geschils; volgens welke opgave de denkwyze der
zulken, welke hy tragt in andere begrippen te brengen, hier op neder komt: Door
den val van Adam zyn alle menschen gevallen in eenen staat van volstrekte onmagt,
een natuurkundig gebrek der Zielsvermogens, 't welk niet dan door een scheppend
Alvermogen kan hersteld worden. Aan zommigen verleent God de genade der
bekeeringe, door welke, in een oogenblik, een nieuw leevend beginzel wordt
ingestort; zo dat de Mensch, in dat eerste tydpunt, geheel lydelyk zy, en tot dit Werk
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geene pooging toebrengen, noch hetzelve eenigzins kan wederstaan; doch
naderhand uit dit beginzel werkzaam wordt. Deeze genade wordt aan zeer weinigen
medegedeeld, en is voor alle anderen onverkrygbaar. Nogthans geschiedt dit
regtvaardig, dewyl de Mensch in Adam deeze kragten moedwillig verloor, en God
niet verpligt is dezelve weder te geeven. Het gevoelen, 't welk onze Schryver, in
tegenstelling daarvan, tragt te verdeedigen, luidt aldus, volgens zyne eigen woorden:
‘Dat alle Menschen zedelyk verdorven zyn, en zonder Gods Woord en Geest
onmogelyk tot een Christelyk Geloof en Bekeering kunnen gebragt worden. Doch
dat deeze vernieuwende genade, onder het Euangelie, aan allen aangeboden, en
langs eenen zekeren weg te verkrygen is; zo dat de reden onzer onbekeerlykheid
geenzins daarin te zoeken zy, dat God ons geen genade verpligt is, noch schenken
wil; maar dat elk in eigen perzoon deeze groote genade verwaarloost en verwerpt,
door welke hy anderzins tot een waar Geloof en Zaligheid konde geraaken. Of, met
veel kortere woorden; dat Jesus Christus zo wel tot bekeering, als vergeeving der
zonden, aan allen welmeenend wordt aangebooden, en dus ook voor ieder
verkrygbaar is.’
Ter staavinge van deeze Leere, en om de daarvan verschillenden te keer te gaan,
bedient zich onze Schryver van vier voornaame bewysredenen, welke in de
byzonderheden ontvouwd, en nader worden aangedrongen. Hoofdzaakelyk komen
dezelve hier op neder; dat 's Menschen Verdorvenheid en Onvermogen niet in een
natuurkundig of wezenlyk gebrek in onze Zielsvermogens bestaat, maar van eenen
zedelyken aart is. Wyders, dat daarom de Bekeering, niet door eene wonderdaadige
herschepping en instorting van een nieuw beginzel, maar op eene redelyke wyze
door Gods Woord en Geest geschiedt. Voorts, dat wy, onder het Euangelie, reeds
eenige genade van Gods Woord en gemeenere invloeden van den Geest deelagtig
zyn. Eindelyk, dat verdere genade, tot bekeering en een heilig leeven, aan elk wordt
aangebooden, en niet onmogelyk te verkrygen is. Aan dit alles hegt de Schryver
eenige algemeene bedenkingen, door welke het bovenstaande nader wordt
aangedrongen.
Vermits het niet slegts redeneeringen, maar vooral Schriftuurtexten zyn, op welke
de andersdenkenden zich gronden, maakt onze Autheur ook voornaamelyk zyn
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werk, om het bewys, uit dezelve ontleend, te ontzenuwen, door aan te toonen, dat
de uitdrukkingen, welke 's menschen volstrekte onmagt schynen aan te kondigen,
of in een figuurlyken zin moeten worden opgevat, of op den staat der Heidensche
Waereld en derzelver verregaande verdorvenheid moeten worden toegepast.
Het tweede Stuk deezes Boekdeels is meer bepaaldelyk ingerigt, ter aanwyzinge
van de bronnen, uit welke de misvattingen, aangaande de boven verhandelde
onderwerpen, zyn voortgevloeid. Onder deeze bronnen telt onze Schryver,
inzonderheid, verkeerde begrippen aangaande het Geloof, de Bekeering, en de
Kerk; voorts verkeerde uitlegging van den Bybel; wyders eene spoorbystere
Wysbegeerte; vervolgens verkeerde Zamenstelzels van Godgeleerdheid; verder,
Ketteryen; aan al het welk hy nog hegt eenige bykomende oorzaaken van verkeerd
begrip, vooral by den gemeenen man.
Zie hier eenige algemeene Aanmerkingen, betressende de bron van misvattinge,
uit eene verkeerde uitlegging van den Bybel ontstaande.
1. ‘Zeer bekend (dus schryft men hier) is die beklaaglyke Uitlegkunde, waarby
men, den eigenlyken letterzin verlaatende, overal eenen verborgenen geestlyken
wist op te delven, en dus alles van den Bybel kon maaken, wat men wilde. Maar
hoe vreemd is het, dat men te gelyk in het tegengesteld uiterste is vervallen, om
zeer veele oneigenlyke spreekwyzen, byna eigenlyk, op te neemen. In den Bybelstyl,
worden meest alle geestlyke zaaken uitgedrukt met woorden van de stoflyke Waereld
ontleend; deeze woorden eigenlyk op te vatten, zoude alle ongerymdheid te boven
gaan. Men ziet het, met verbaasdheid, in de Transsubstantiatie, door die woorden,
dat is myn lighaam, eigenlyk te neemen.
Maar zouden 'er geene eenvoudigen in onze Kerk zyn, die in de vernieuwing
onder Gezindheden, als een geestlyke Transsubstantiatie stellen, dat onze Ziel,
naar den schyn, dezelfde blyvende, als met een woord spreekens, in een oogenblik,
in alle vermogens veranderd is; uit die zelfde oorzaak, dat men de woorden van
geboorte, leevendig worden, een nieuw hart, naar de letter verstaat.
2. Ontelbaare doolingen zyn ontstaan uit een tweede zoort van Uitlegging, welke
alle woorden in den hoogst-
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mogelyken nadruk doet spreeken. Gods rechtvaardigheid is een oneindige zugt om
alle Menschen eeuwig te straffen; barmhartigheid, om allen eeuwig gelukkig te
maaken; de dood is tydelyk, geestlyk en eeuwig; heil en gelukzaligheid is eeuwig
in den hoogsten trap; zegt de Schrift, dat wy verdorven zyn, het is, op alle
bedenkelyke wyze en maate; geeft God hulp en genade, het is een oneindig almagtig
werk, waar door men, terstond, in een staat van onherroepelyke eeuwige Zaligheid
komt.
Dit kan men te regt noemen, eene oneindig overdreevene Godgeleerdheid: niet
ongelyk aan een zangstuk, daar alle nooten, in den hoogstmooglyken toon, en
presto worden uitgeschreeuwd.
3. Hier komt by, dat de meeste eenvoudigen niet weeten te onderscheiden,
tusschen het Oostersch en Westersch taalgebruik, tusschen den toenmaaligen en
hedendaagschen Kerkstaat.
Wy zeggen, een Volk of Maatschappy oprigten, in stand brengen; de
Bybelschryvers, dat een Volk, of Gemeente, geteeld, gebooren, geschaapen wordt.
Een eenvoudig Nederlander meent, volgens zyne taal, dat hier een onbegryplyke
geboorte of schepping moet plaats grypen, om een Lid deezer Maatschappy te
worden.
De Apostels zoeken de Jooden en Heidens tot het Christendom te bekeeren; nu
denkt men, dat wy eenige jaaren Jooden en Heidens zyn, en dan tot het Christendom
overgaan.
PAULUS, de Apostel der Heidenen, schryft meest over de geschillen der Jooden
en Heidenen; een eenvoudige verbeeld zig, dat hy tegen Pelagius, tegen Arminius,
of Luther schreef. Men ziet ligt, dat dit de dikste duisternis, en de wonderlykste
vooroordeelen, ten gevolge heeft.
4. Nog is 'er een groote misslag, in het leezen en uitleggen van Gods Woord, dat
elke Gezindte eerst een regelmaat des Geloofs vormt; een schakel van Waarheden,
doorgaans van oude en onzekere herkomst, en dan alles in de Schrift naar die
regelmaat uitlegt.
Stel een Mensch, die, van jongs af, als een onfeilbaaren regel heeft aangenoomen,
dat wy in het Christendom geheel dood zyn, en maar weinigen kunnen leevendig
worden; het oog van zyn verstand is derwyze gevormd, dat hy geene andere Leer
in alle Bybelbladen kan of wil ontdekken.
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5. Van hier is het, dat, ieder Godsdienstgezindte, den Bybel in twee deelen verdeelt;
het geen met haare regelmaat instemt, is waarheid en bewys, het tweede deel
bestaat in tegenwerpingen, welke men tegenspreeken en wederleggen moet. Zouden
niet veele eenvoudigen in dit begrip staan, dat een klein gedeelte der H. Schrift
zuiver Gereformeerd is, handelende van onze elende en lydelyke bekeering; maar
dat het grootste deel deezer Boeken, spreekende van een doodlyk geloof, en de
geheele Zedekunde, tot de gansche Christelyke Kerk, min of meer Arminiaansch
is, het welk zy met tegenzin leezen, het geen wy in onze Godgeleerdheid overslaan,
of, zo goed als wy kunnen, wederspreeken en bestryden moeten.’

Over den geestelyken Stand. Zo gy immer het Zout der aarde zyt,
dan kan, gelooft my, de Waereld u noch miskennen noch
ontbeeren. Naar het Hoogduitsch van C.T. Sangerhausen. Te
Gouda by M. van Loopik en Comp. 1792. 30 bladz. in gr. 8vo.
‘In eenen tyd, waarin zommige verdwaalde Schryvers de Waereld willen overreden,
om den Geestlyken Stand, als eenen nutteloozen en gevaarlyken Stand, af te
schaffen, in even denzelfden tyd wenschen anderen, dat men aan denzelven zyn
verlooren aanzien wederom moge geven.’ Met deze woorden begint de weldenkende
Schryver dit uitmuntend boekje, het welk voornaamlyk ingerigt is, om te onderzoeken,
of het raadzaam, noodzaaklyk, en mogelyk zy, dat de wenschen der laatstgenoemden
vervuld worden.
Hy overweegt eerst, of, en in hoe verre, die uitspraak gegrond zy, dat de
geestelyke stand in dezen tyd zyn aanzien verlooren hebbe. Indien men van waare
eer en regtmaatig aanzien spreekt, dan zyn de klachten over dit verlies zekerlyk
ongegrond. De geestelyke stand is, en blyft nog altyd, in de oogen van elk redelyk
denkenden, die nuttige, die onöntbeerlyke, en eerwaardige Stand, die hy eertyds
was. Het ontbreekt hem nog niet aan mannen, die aan hunnen Stand eer aandoen.
Zederd dat de Godgeleerdheid op Exegese en Critiek, op de Geschiedenis en
Wysbegeerte, gegrond is, zederd dat een aantal Leden van den geestelyken stand,
door de uitbreiding van den kring hunner kundigheden en oefeningen,
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aan de Waereld nuttiger zyn geworden, kan deze Stand onmogelyk in waare achting
verloren hebben. Men moest veeleer vermoeden, dat hy zelfs daarby gewonnen
hadt, indien men zulks niet reeds uit ondervinding wist.
In welk opzicht kan men dan met regt zeggen, dat het aanzien van den geestelyken
stand gedaald is?... ‘Verdweenen is de glans van onseilbaarheid, vervlogen is de
dampkring van heiligheid, die eertyds den geestelyken omringde. By deszelfs
beschouwing zoekt de Waereld naar verstand en bekwaamheid, naar oordeel en
deugdzaamheid, zonder op deszelfs handen te letten, of hy ook wel de Sleutels en
den Zegen des Hemels daarin hebbe, of niet. Zy houdt zich gerechtigd, om te mogen
onderzoeken, wat ze hoort, te gelooven, wat ze gevoelt, en te verwerpen, wat met
haare ondervinding strydt; overtuigd, dat de Kantzel niet voor dwaalingen, en de
Myter, of het geestelyk gewaad, niet voor gebreken bescherme; kortöm, zy eerbiedigt
den geestelyken niet, om dat hy zulks is, maar om dat hy waardig is, zulks te zyn.
De gevolgen daarvan zyn zonneklaar. De geestelyke behield zederd dien tyd slechts
nog de zielzorge, doch niet meer de heerschappy over het geweeten. Men houdt
hem voor geenen buitengewoonen, maar voor eenen middelyken, afgezant der
Godheid, die van zyne zending geene andere geloofsbrieven te vertoonen heeft,
dan zyne kennis en deugd. Men meent de waarheid ook van Leeken te kunnen
hooren, en in de Schriften der Wysgeeren even zo gemaklyk stichting te vinden, als
in de openbaare Leerredenen. De waereldlyke Overheid heeft het veld
langzaamerhand weder in bezit genomen, waar uit de geestelykheid in voorgaande
tyden dezelve wist te weeren. Zedert dat men overtuigd is, dat de kunst van wel te
sterven, niet anders zy, dan de kunst van te vooren wel te leven, zedert dien tyd
hebben de bezoeken der geestlyken, en door deze de invloed op de huisgezinnen,
de inkomsten, de gerieflykheden, en inzonderheid die zekere bygeloovige uiterlyke
eerbied veel verloren, waarby die geenen zich steeds het best bevonden, welken
het gemaklyker viel, eere te genieten, dan ze zelf te verdienen.’
Na dus naauwkeurig bepaald te hebben; in welk opzicht eigenlyk het aanzien van
den geestelyken stand gedaald
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zy, spoort hy de bronnen van dit verschynzel op, en beweert, op goede gronden,
dat de Opklaaring de voornaamste oorzaak der daaling van dat uiterlyk ontzag zy.
‘Byaldien het natuurlyk was (zegt hy), dat de Waereld de voorwerpen immer meer
in hun waar daglicht beschouwde, dat het geloof aan de onfeilbaarheid, en meer
dan menschlyke magt van den geestelyken stand verviel, zo was het even zo
natuurlyk, dat deszelfs ontzag te gelyk mede weg zonk. Dit was even zo min
wonderbaarlyk, dan het tegendeel daarvan veelëer een wonder zou geweest zyn.
By elke Natie rees of daalde dit ontzag steeds met derzelver verlichting. Toen de
Stichter van den Christelyken Godsdienst dit ondermaansch tooneel beklom, toen
zonk het groote gezag van het Joodsche Priesterdom; toen LUTHER opstond, toen
stortte het reuzenbeeld der Pauslyke magt neder; en, toen de verlichting haar
weldaadig licht op nieuw verspreidde, toen verdweenen de benevelde overblyfzelen
van het Luthersche [en van het Gereformeerde] Pausdom.’
Hy toont vervolgens overtuigend, en op eene wyze, die door een ieder verdient
gelezen te worden, dat noch de Godsdienst noch de Waereld by deze daaling van
het uiterlyk ontzag voor den geestelyken stand iets verloren hebbe. Indien 'er eenig
verlies door geleden was, dan zou de geestelyke stand de éénigste verliezende
party zyn; doch ook deze, noch in zyn geheel, noch met 'er daad: Niet in zyn geheel,
want een groot gedeelte, en dat daar en boven nog het verstandigste was, deed
van deze vermeende aanspraaken vrywilliglyk afstand: ook niet in de daad,
integendeel, de Stand heeft door deze verandering meer gewonnen, dan verloren,
onder anderen, dewyl thans de Waereld het uiterlyke van het inwendige, den schyn
van het wezenlyke, en het pronk-sieraad van de waarheid heeft leeren
onderscheiden, en dus den verstandigen en braaven Geestelyken, niet meer om
zynen Stand, maar om zyne eigene innerlyke waarde, vereert.
Na dit bewezen te hebben, oppert hy de volgende vraagen: ‘Is het raadzaam,
noodzaaklyk, of ook slechts mogelyk, het gedaalde aanzien van den Geestelyken
Stand weder te herstellen:’ en hy beantwoord alle deze vraagen ontkennender wyze.
Hartelyk gaarne zouden wy hier de bondige redeneering van den Schryver geheel
aan onze Lezers mededeelen, maar ons kort bestek gebiedt ons, slechts eenige
trekken daar uit ten proeve te geven.
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De herstelling van het gedaalde aanzien van den geestelyken stand is niet raadzaam,
om dat men daar door op eenmaal wederom eene menigte van Godgeleerd
onverstand zou heiligen; om dat men op deze wyze hem, die met het goede en
waare den spot dryft, op nieuw de wapenen in handen zou geven, om op den
Godsdienst aan te vallen, en zyne aanvallen, gelyk zulks altyd geschiedde, op
deszelfs zwakste zyde, dat is te zeggen, op deszelfs Dienaaren, te rigten; om dat
de Waereld daar door weder van het zelf-denken, en van het zo echt protestantsch
onderzoek ontwend zou worden; om dat de geestelyke stand, met het vorige ontzag
op nieuw uitgerust, in verzoeking zou komen, van het zelve wederom, gelyk
voorheen, te misbruiken, enz.: niet noodzaaklyk, om dat 'er een ander wáár, en
redenlyk, gezag is, dat immer blyven moet, en blyven zal; een gezag, dat niets
gemeens heeft, met dat blinde aangemaatigde ontzag, het welk geheel en al daar
op doelt, om de Waereld niet te onderrigten, maar te beheerschen, niet
langzaamerhand te verlichten, maar eeuwig en altyd in haare kindschheid te
onderhouden; een gezag, dat op de waarde en nuttigheid des amts en op de
waardigheid, dat is te zeggen, op de wysheid, kennis en rechtschapenheid, van
deszelfs Dienaaren gegrondvest is; en om dat dit gezag overvloedig genoegzaam
is in die weinige gevallen, waarin, by een gedeelte van het menschdom, gezag te
pas komt, terwyl toch een ieder, in de meeste gevallen, door zyne eigene
ondervinding genoeg bevestigd zal zien, het geen zyn Predikant (ondersteld zynde,
dat het een verstandig man is) hem voorstelt, enz.: eindelyk de herstelling van het
gedaalde aanzien van den geestelyken stand, is onmogelyk, vooreerst, uit hoofde
van den tegenwoordigen staat der verlichting van het menschdom, die toch by geene
mogelykheid wederom kan uitgedoofd worden; ten anderen, uit hoofde van de
ongenoegzaamheid der middelen, door welken deze herstelling zou moeten worden
uitgevoerd; dwangmiddelen en wetten zouden hier volstrekt niets vermogen, eer
en achting kan door geene wetten afgeperst worden, en, indien ook zelfs de
gewetensdwang zo ver ging, dat men de menschen noodzaakte, om de Leerredenen
hunner Predikanten elke reis aan te hooren, dan kon men ze toch niet dwingen, om
deze Leerredenen voor goed, en derzelver Opstellers voor bekwaam, te houden,
indien ze zulks
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niet wezenlyk waren; een verhevener rang en meerder inkomsten aan de
geestelykheid te geven, mogt haar by dwaazen meer aanzien baaren, die aan zulke
dingen hangen, maar het zou zeker den eerbied der redelyk denkende Waereld
voor haar niet vermeerderen; eindelyk, eene strengere afzondering van de Waereld
zou den geestelyken in dezen tyd nog meer vernederen dan verheffen, hy zou daar
door de grenzen van zyn amt verengen, zich van veele gelegenheden om zyne
kundigheden te vermeerderen, en zyn character te verbeteren, beroven, en geheel
anders handelen, als de Stichter van zynen Godsdienst, die tot zyne tydgenooten
zeggen kon: Ik was altyd onder ulieden.
Het boekje wordt besloten met eene regt hartlyke aanspraak aan de Predikanten,
waarvan men den geest genoegzaam kan opmaaken uit de woorden, die tot een
motto op den titul staan, en die 'er een gedeelte van uitmaaken.
Wy schroomen niet, dat men dit uittrekzel van een zo klein geschrift te lang zal
noemen. Het is oneindig belangryker, dan een aantal zwaare boekdeelen. Dit zullen
ons alle onze kundige en braave Lezers toestemmen. Het sinertte ons zelfs, dat wy
zo menige schoone plaats geheel onaangeroerd moesten laaten; en wy hopen
maar, dat ons uittrekzel ten minsten daar toe dienen zal, om aan dit voortreslyk
Stukje regt veele Lezers te bezorgen.

Proeve over het Koningryk van Christus, door Abraham Booth,
Dienaar van het Euangelie, binnen Londen. Uit het Engelsch
vertaald, door Marinus van Werkhoven. Te Amsterdam by M. de
Bruyn. Zonder Jaargetal. In gr. 8vo., 124 bl.
Uit verscheiden Geschriften, door den Eerw. A. BOOTH, van tyd tot tyd, in 't licht
gegeeven, en in 't Nederduitsch vertaald, is 's Mans denkwyze, ook hier te Lande,
genoeg bekend. Zy valt, veelal, in het ernstige, of, zogenaamde gemoedelyke, en
is dus zeer geschikt voor de zodanigen, welke in dusdanig eene manier van
beschouwen en voordraagen, de meeste stigting voor hun gemoed vinden. Het
onderwerp, welk in het thans afgegeeven Boekdeeltje wordt behandeld, is zekerlyk
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zeer gewigtig; het loopt over de natuur des Koningryks van CHRISTUS, of de
Evangelie-Kerk. Daar de Schryver tot den grondslag zyner Verhandelinge legt, de
woorden des Zaligmaakers: Myn Koningryk is niet van deeze Wereld, daalt hy neder
tot de byzonderheden eener uitvoerige vergelykinge van dit Koningryk met de
aardsche heerschappyen; toonende, in verscheiden Afdeelingen, het verschil, ten
aanzien van den oorsprong, de onderwerpen, de regeeringen, de middelen der
oprechtinge, uitbreidinge en bevestiginge, de wetten van bestuur, den uitwendigen
luister, de voorregten, rykdom en eere, en eindelyk, de uitgebreidheid en duuringe.
Hoewel alle deeze Vergelykingen, in derzelver uitbreiding, geenen algemeenen
byval zullen ontmoeten, de Leezer, egter, zal ginds en elders aanmerkingen vinden,
welke den geest van Euangelische vryheid ademen, en eere doen aan het
verdraagzaam en vredelievend hart des godvrugtigen Schryvers. Van zulk eenen
aart is, onder anderen, de bedenking in de Afdeeling, welke over de oprechting,
uitbreiding en bevestiging des Koningryks van CHRISTUS handelt. ‘Noch het geweld
der weereldlyke magt,’ (dus schryft hy, onder anderen,) ‘noch het beleid van
menschlyke Staatkunde, behooren, in het bevoorderen der zaak van CHRISTUS, te
werk gesteld te worden; zulke dingen zyn gansch strydig met zynen wil, en
onbestaanbaar met den aart van zyn Koningryk. Het groot oogmerk van onzen
Heere, in het oprechten van een geestlyk Koningryk, was, de Godlyke volmaaktheden
ten toon te spreiden, in de heiligheid en gelukzaligheid van zyn uitverkooren Volk.
Het Koningryk van CHRISTUS is een Ryk van waarheid en gerechtigheid, van liefde
en vrede. Maar de belangen van zulk een Ryk, en het einde door het zelve bedoeld,
kunnen niet anders bevoorderd worden, dan door geestlyke en van God verordende
middelen. De zaak van CHRISTUS wordt alleen bevoorderd, in zo verre de gemoederen
der menschen verlicht worden door de hemelsche waarheid, hunne gewetens
aangedaan door een leevendig gevoel van Gods oppergezag, en hunne harten
overgeneigd tot geestlyke dingen. Maar hoe zal geweld en vervolging dienen kunnen,
om het donker verstand op te klaaren, het geweten uit den slaap te wekken, of het
bedorven hart te heiligen? Het is alleen door de vruchten eener aanbid-
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dende genegenheid tot God, eener oprechte liefde tot de broederen, en hartlyke
goedwilligheid jegens alle menschen, dat onze Heer door de onderdaanen zyner
heerschappy vereerd, of zyn doeleinde beantwoord kan worden. Hoe zullen dan
scherpe middelen dienen kunnen, om die vruchten der heiligheid te vermeerderen?
of hoe zal kwaadwilligheid, in eenige haarer helsche gedaanten, kunnen aangewend
worden tot ondersteuning van een Ryk der liefde en des vredes?’

Verhandelingen uitgegeeven door den Oeconomischen Tak van
de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem
Eerste Deel. Vervattende de Verhandelingen over den Landbouw
van de Jaaren 1778-1789. Te Haarlem by C. Plaat en A. Loosjes
Pz., 1790. In gr. 8vo.
Dit Eerste Deel bevat veertien Verhandelingen, alle tot den Landbouw of Veeteelt,
betrekkelyk:
No. 1. Is over de Castanjeboomen, en wel met oogmerk, om in ons Land even
zo goede Castanjen in eene genoegzaame hoeveelheid aan te kweeken, als men
van buitenlands gewoon is te gebruiken.
2. Is een Antwoord op de Vraag over een Tinctuur, in plaats van de Tournesol,
en wel om de Kaas daar mede te verwen. De opgegeeve bereiding uit de Klaproozen
is gemaklyk en onkostbaar.
3. Antw. op de Vraag, over het Voeder van het Rundvee, in Maart en April
groeijende. Van allen ten dien tyd enog bekende Voeders, heeft de Schryver
bevonden, dat de Roomsche Aardappelen de beste en voordeeligste waren, wier
wyze van pooten en bewerking teffens beschreeven word.
4. Antw. op de Vraag, over het Voortteelen der Byen, derzelver Ziekten, enz. In
dit zeer wel geschreeven Stukje, worden, eerst, eenige middelen aan de hand
gegeeven, om de Voortteeling der Byen te bevorderen, onder welke geen der minste
is, om dezelve in het najaar, by het ledigen der Korven, niet te dooden, waar toe
een gepast middel aan de hand gegeeven word; ten tweeden worden 'er ter
voorkoming der Ziekten, onder de Byen,
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negen verschillende, doch alle zeer nuttige, lessen voorgeschreeven; in het derde
gedeelte worden de geschiktste plaatzen tot het verzamelen van Honig, op gezette
tyden van het jaar, aangeweezen; waar uit men teffens zien kan, op welke planten
en boomen de Byen met het grootste voordeel kunnen aazen: in het vierde word
het voordeelig gebruik, dat men van het honigwater kan maaken, aangetoond; het
vyfde gedeelte van dit Antwoord is ingerigt, om de gevoeglykste middelen aan te
wyzen, om onzen Inlandschen Honig, zo naby mooglyk, aan den Marseliaanschen
te brengen, waar toe drieërlei middelen als noodzaaklyk opgegeeven worden.
5. Antw. op de Vraag, op het beplanten van Duinen of Geestgronden, dat dezelve
in de drie eerste jaaren, Klaver, Boekweit, enz. of eenige andere Graanen, uitleveren,
en in een goeden staat blyven. In dit Stukje word een volledige beschryving
gegeeven, van de handelwyze door den Inleveraar gehouden, met omtrent tien
morgen Heide-veld, gelegen in den omtrek van Apeldoorn, zo wel ten aanzien van
het bebouwen en bruikbaar maaken van dien zeer harden en steenachtigen grond,
als ook van het geen dezelve in de eerste jaaren opgeleverd hebben; alles vergezeld
met eenige zeer goede voorschriften, om zich daarvan ook met voordeel op andere
gronden te kunnen bedienen.
6. Behelst een tweede Antwoord op de Vraag, van No. 4., welke schoon minder
aan de opgegeevene vraag, ten aanzien van de Ziekten, enz. der Byen voldoende,
evenwel eenige nutte voorschriften met betrekking tot de Honig, het honigwater, en
voornamelyk van de Wasch, oplevert.
7. Wyst het gebruik aan van een nieuw uitgevonden Hooi-Egge, welker maakzel,
gebruik, en het voordeel, dat men daar mede doen kan, kort en duidelyk aangetoond
word.
8. Zyn twee Antwoorden op de Vraag, over het uitroeijen van Hop. Het middel
zelve is om de jonge planten uit te trekken, en om dit met het beste gevolg te doen,
worden daar toe de plaatzen, de wyze hoe, waar by teffens een zeker werktuig
opgegeeven word, en de tyd, wanneer zulks dient te geschieden, aangeweezen.
9. Behelst twee Antw. op de Vraag, over het teelen van Aardappelen uit Zaad,
waarvan de behandeling zo
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wel ten opzigte van de zaaijing, verplanting, de manier om het Zaad in te winnen,
als ook de vrugtbaarheid, gemeld word.
10. Is een Bericht, wegens een middel ter geneezinge der Koeijen, die na het
Kalven blyven liggen, en niet kunnen staan. Dit bestaat in zodanig een beest met
warm gemaakte Genever en Brandewyn, in gelyke hoeveelheid onder een gemengd,
van de klaanwen af tot het lyf toe, te wasschen en te wryven.
11. Antw. op de Vraag, over het voorkomen of geneezen van het Kankeren,
inzonderheid der Vruchtboomen, is eene goede Verhandeling over dit ongemak,
en geeft ter wegneeming het insnyden, op eene aangeweezen manier, en ter
behoorlyker tyd gedaan, als het beste middel op.
12. Antw. op de Vraag, over de voordeeligste en zekerste manier om hooge Zandof Geestgronden met Hout te beplanten: dit bestaat voornamelyk hier in, om vooraf
te beproeven, welk hout op deeze of geene gronden het best wortel vatten en tieren
wil.
13. Antw. op de Vraag, over het uitroeijen van het Onkruid, Rossement genaamd.
Het middel, hier toe dienstig, bestaat in Schoorsteenroet, waarby de handelwyze
beschreeven word.
14. Antw. op de Vraag, over de minstkostbaare wyze, om de Bouwlanden te
zuiveren van het schadelyk Onkruid, Hoevenbladen genaamd. Hier toe worden,
naar eene korte beschouwing van dit Onkruid, vyf onderscheide middelen aan de
hand gegeeven, welke alle vervolgens nader verklaard en beschreeven worden.

Vervolg op M.N. Chomel, Algemeen, Huishoudelyk, Natuur,
Zedekundig en Kunst-Woordenboek, door J.A. de Chalmot. Verrykt
met Kunstplaaten. Dertiende Stuk. Te Campen by J.A. de Chalmot,
en te Amsterdam by J. Yntema, 1792. In gr. 4to.
Onvermoeid vaart de Heer DE CHALMOT voort met dit Vervolg eens Woordenboeks,
't geen, door de rykheid der stoffe, zo wel als door de behandeling, moet behaagen,
en eene eerste plaats verdient in de Boekeryen der Liefhebberen.
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Wy kunnen, uit den ruimen overvloed van Artykelen, in dit Deel begreepen, niet
beter doen dan een enkel stuk uit te kippen. In het doorbladeren werd onze aandagt
getrokken op het woord LANGLEEVENHEID. Geheel vonden wy het te lang voor
ons bestek, en laaten daarom agterwege wat hy over de Langleevenheid in 't
algemeen aanmerkt, als mede zyne bedenkingen over den langen Leeftyd der
Menschen vóór den Zondvloed. Dit afgehandeld hebbende, schryft hy: ‘Met regt
mogen derhalven, allen, die hun leeven boven de tachentig jaaren brengen, onder
de Langleevenden geteld worden. Wy vinden, nogthans, in alle tyden, eenige
Menschen, die eene aanmerkelyke uitzondering op deezen Regel maaken, dat is
van Langleevenheid, welke verre boven de honderd Jaaren geleefd hebben.’
Hier op volgen de voorbeelden, die, in een klein bestek, ons eene Lyst opgeeven
van veeljaarige Grysaarts, zo belangryk, dat wy ze geheel afschryven.
‘De navolgende voorbeelden van buitengemeene Langleevenheid schynen met
genoegzaame getuigenissen gestaatd te zyn, om geen twyfel der echtheid van die
berichten over te laaten. Volgens een bericht van D. ROBINSON, geplaatst in de Philos.
Transact. No. 221, en in BADDAM'S, Memoirs. Vol. 3. p. 174, overleed in den jaare
1670 te Ellerthon in Yorkshire, zekeren HENRY JENKINS: deeze man was, by den slag
te Flowdenfield, in 1513, den 9 Sept. voorgevallen, 12 jaaren oud geweest, en heeft
dus 169 jaaren geleefd. Het bleek uit de Registers der Kancelaaryen, en van andere
Gerechtshoven, dat hy, zedert 140 jaaren, voor dezelve getuigenissen en ook ééden
afgelegd hadt: hy was een Visscher, en men wist dat hy nog dikwils over de stroomen
gezwommen hadt, toen hy reeds meer dan 100 jaaren oud was.
Het tweede onwraakbaar voorbeeld levert ons mede het nabuurig Engeland, in
den persoon van THOMAS PARR, een armen Landman in Shropshire. Van denzelven
wordt, insgelyks in de Philos. Transact. No. 44. en BADDAM'S, Mem. Vol. I. p. 164
bericht, dat hy onder de Regeering van tien Vorsten, te weeten van den tyd van
EDUARD DEN IV, tot die van KAREL DEN I, heeft geleefd. Hy was gebooren in 1483.
In zyn 120ste jaar was hy getrouwd met eene Weduwe, volgens welker bekentenis,
hy haar nog twaalf jaaren lang, dus tot den ouderdom van 132
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jaaren toe, de plicht van een' man beweezen hadt. Tot in zyn 130ste jaar, hadt hy
ook nog allen arbeid in het huis waargenomen, en zelfs gedorscht: eindelyk bragt
hem de Hertog VAN ARUNDEL naar Londen, alwaar hy, in den ouderdom van 152
jaaren en 9 maanden, is gestorven. Eenige jaaren vóór zyn dood begaven hem het
gezicht en geheugen, maar zyn gehoor en verstand bleeven goed. Alle zyne
inwendige deelen wierden by de ontleeding gezond bevonden, zo dat hy, volgens
het oordeel der Geneesheeren, nog langer hadt kunnen leeven, indien hy niet van
lucht en leevenswyze was veranderd. Men vindt zyn grafplaats en grafschrift in de
Abdy-Kerk te Westmunster.
De Heer M. ALBERTI bericht, in zyne Brieven over Engeland, uit HARLEY,
Miscellanies, B.C. n. 8, dat, in den jaare 1648, eenen THOMAS DAMME, te Minshall,
in Engeland, 155 jaaren oud geworden is: dit staat niet alleen uitgehouwen op
deszelfs Grafsteen aldaar, maar is ook aangetekend in het Kerkenboek van die
plaats, en met de ondertekening van verscheiden getuigen bevestigd. - Dezelfde
Schryver gewaagt ook, uit HOOCKS, Philosophische Ondervindingen, van eene
Vrouw, welke, eenigen tyd geleeden, in het Graafschap Cornwall, in het 154ste jaar
haares ouderdoms was overleden.
De Heer D. RICHARDSON gedenkt in zyne Natural History of North-Bierley, te vinden
in BADDAM'S, Memoirs, Vol. VI. p. 41, en in de Philos. Transact. No. 337, van twee
Zusters, welke te North-Bierley in Yorkshire twee jaaren na elkander overleden zyn,
waarvan de eene 107, en de andere 140, jaaren geleefd had.
In 1572 overleed, te Brislington, in 't Graafschap Sommerset, niet verre van Bristol,
THOMAS NEWMAN, die, uitwyzens zyn aldaar voorhanden zynde Grafschrift, 152
jaaren oud geworden was.
De Hoogleeraar HANOW, te Dantzig, heeft, in zyne Gelertheiten der Natur, I. Theil,
pag. 120, ook verscheiden voorbeelden van buitengemeen oude lieden byéén
vergaderd, en met nuttige aanmerkingen vergezeld. Hy gedenkt, onder anderen,
aan eene Familie in Hongaryen, waarvan de Portraiten leevensgrootte bewaard
worden in het Stadhouderlyk Paleis te Brussel, en, zo hy meent, ook in koperen
Plaaten gegraveerd zyn, van welke versscheiden generatien na elkander, over de
140 en 150 jaaren, leefden, tot dat de jongste van dien stam, in den ou-
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derdom van 120 jaaren, op Zee verongelukte. JOHANN ROVIN, woonachtig by
Caransebes, zou, in het jaar 1727, reeds 172, en zyne Vrouw SARA DESSON 164,
jaaren oud geweest zyn: beiden zouden 127 jaaren in het huwelyk geleefd, en hunne
jongste Zoon toen 117 jaaren oud geweest zyn. Een andere Boer, PETER ZORTON,
in het Bannaat van Temeswar, is, volgens berichten, op den 5 January 1734, in zyn
185ste jaar overleden, wanneer van hem nog een Zoon leefde, die ook reeds 150
jaaren oud was. Dezelfde Schryver haalt wyders een werk aan van den Keizerlyken
Leger-Arts D. CRAMER, waarin deeze getuigt in Hongaryen veele oude lieden gekend
te hebben. By Temeswar hadt hy twee broeders gezien, van 110 en 112 jaaren; en
te Caransebes, onder de Wallachen, een man van 190 jaaren gevonden. De Heer
HANOW meent, dat dit de bovengemelde ROVIN geweest is: doch deeze zou, volgens
het eerst opgegeeven bericht, in 1740, toen CRAMER hem gezien hadt, nog maar
185, en geene 190 jaaren oud geweest zyn.
Dr. KANDMANN maakt, in zyne boven aangehaald Museum, ook nog gewag van
eenen Ierlander, WILLIAM LELAND genaamd, die, op den 13 December 1732, in den
ouderdom van 140 jaaren overleeden is. In de Nieuwstydingen van het jaar 1757,
vindt men aangetekend van eenen JOHN EFFINGHAM, op den 6 February van het
genoemde jaar, in het Graafschap Cornwall, in eenen ouderdom van 144 jaaren
gestorven. Deeze man was, onder de Regeering van JACOBUS DEN I, van arme
Ouders gebooren, en van zyne kindsheid af tot den arbeid opgevoed. Ook hadt hy
als Soldaat en Korporaal lang gediend, laatstelyk nog in den slag by Hogstedt, en
eindelyk als werkman, in zyne geboorteplaats, geleefd. In zyne jeugd hadt hy nooit
sterke of gedistilleerde Wateren gedronken; hy hadt ook zelden vleesch gegeeten,
en altoos eene maatige leefwyze gehouden. Nog vindt men, in de Nieuwspapieren
van het jaar 1771, uit Frankfort een bericht medegedeeld, dat een Baronesse VAN
LEYEN, toen in den ouderdom van ruim 110 jaaren overleeden, alle haare goederen
hadt nagelaaten aan eene eenige Zuster, die slegts één jaar jonger was.
'Er zou geen einde aan zyn, indien wy alle voorbeelden van Langleevenheid
wilden mededeelen, waarvan in eene menigte van schriften gewag gemaakt wordt:
alleenlyk zy het ons vergund, nog eenige laatere voorbeelden
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daar van, om hunne merkwaardigheid, der vergetelheid te ontrukken.
Toen men, in den jaare 1788, in één der herbergen van Londen, de honderdste
verjaaring der omwenteling vierde, door welke JACOBUS DE II van den Throon wierd
verdreeven, was 'er een persoon tegenwoordig, die deeze gebeurdtenis nog heugde,
als zynde toen 112 jaaren oud. Hy hieldt diestyds zyn verblyf in het Fransch Hospitaal
in Oldstreet-road, waarin, in 't genoemde jaar 1788, tien persoonen waren, welker
ouderdom, zamen gerekend, 1000 jaaren uitmaakte.
In de maand Maart 1789, leefde op het dorpje Pillneur, in 't Graafschap
Cumberland, een gemeen Arbeider, met naame WILLIAM MARSHALL, zynde een
reizend Ketellapper, toen 116 jaaren oud, en nog dagelyks zyne gewoone bezigheden
waarneemende; insgelyks te Buncrain in Ierland eenen DERMOT KENNEDY, oud 108
jaaren. Volgens andere berichten van de maand Augustus, des genoemden jaars,
woonde, digt by Cork in Ierland, zekeren OWEN MARTIN; en te Augton Lake, in
Schotland, eenen MATHEW TAIT, beide nog sterk en gezond, hoewel de eerste in
een ouderdom van 110, de laatste in die van 120, jaaren. Volgens berichten uit
Portugal, leefde in dit zelfde jaar te Maxapaon eene Vrouw, die reeds 119 jaaren
bereikt hadde, nog zeer sterk was, en een vast geheugen hadt.
In Frankryk werdt, in October 1789, zekere JEAN JACOB, gebooren den 10 October
1669, te Sorbin in 't Franche Comté, aan den Koning gepresenteerd, die hem een
jaarwedde van 200 livres toeleide. Hy verscheen ook den 23 der genoemde maand,
voor de Nationaale Vergadering, en gaf aldaar zyn Doopcedul over, welke
voorgeleezen wierd; zynde deeze grysaart toen 120 jaaren oud, en is kort daar na,
te weeten op den 29 January 1790, in den ouderdom van 120 jaaren, 2 maanden
en 28 dagen, overleeden.
In het dorp Aldborough, in Yorkshire, leefde nog in de maand Maart 1790,
JONATHAN HARTOP, gebooren in 1653, en dus 137 jaaren oud. Hy hadt vyf Vrouwen
gehad. 'Er waren toen nog 7 kinderen, 26 kleinkinderen, en 140 agter-kleinkinderen,
van hem in 't leeven. Hy kon zonder bril leezen, en hadt de voorige Kerstyd nog een
wandeling gedaan van negen Engelsche mylen, om by een zyner agter-kleinkinderen
het middagmaal te
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neemen. Deeze man was altyd zeer maatig geweest in het eeten, en gebruikte geen
anderen drank, dan melk.
Behalven de bovenstaanden, vinden wy nog de volgende voorbeelden van
ongemeene Langleevenheid, in deeze laatere tyden:
Naamen.

Ouderdom.
152 jaaren.

Woonpl.
Killingworth.

gestorv.
1656

R. MONTGOMERY.

126

Yorkshire.

1670

JAMES ECLESTON.

143

Ierland.

1691

JOHN BALES.

126

Northampton.

1706

SIMOM SACK.

141

Trioula.

1764

JAN FRANKEN.

105

Enschede in
Overyssel.

1765

THOMAS WINSLOW.

146

Ierland.

1766

J. SAGOR.

112

Lancashire.

1768

F. CONFIST.

150

Yorkshire.

-

FRANCOIS BONS.

121

Frankryk.

1769

Gravin van
DESMOND.

140

Ierland.

1770

JAMES SANDS.

140}

Staffordshire.

-

Zyne Vrouw.

120}

Staffordshire.

-

C. DRAKENBORGH.

146

Noorwegen.

-

JOHN TRIAL.

125

Worcestershire.

1774

JOHN MOUNT.

136

Schotland.

1776

A. GOLDSMIT.

140

Frankryk.

-

MARY YATES.

128

Shropshire.

-

MARGARETHA
FOSTER.

136

Cumberland.

1777

Haare Dochter.

104

Ibid.

-

JOHN BROOKLEY.

134

Devin.

-

WILLIAM ELLIS.

130

Leverpool.

1780

MARGARETHA
PATTEN.

138

Schotland.

-

JAMES HAYLEY.

112

Cheshire.

-

JAMES TAYLOR.

108

Schotland.

-

JAMES LAWRENCE.

140

Ibid.

1786

Een Edelman
HOHEL.

124

Oud Constantinow, in Volhynien.

JAMES BOWELS.
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105

Winterswyk in 't
Graafschap
Zutphen.

1787

MARIA VAN

111

Croonstad in
Rusland.

1789

MANUEL ALVARO.

111

Lissabon.

-

Een Vrouw.

116

Lamigo in Portugal. -

CHAPELET.
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Naamen.

Ouderdom.
BENEDICT. PEREGRA. 107 jaaren.

Woonpl.
Volhena in
Portugal.

gestorv.
1789

Juffrouw SMITHS.

105

Leeds.

-

EDWARD MENEMON.

119

Donoegmore in
Ierland.

1790

ANTHONY NOBLE.

115

Ierland.

-

M. SUPPLE.

114

Kerry in Ierland.

-

H. LIEVELLEN.

115

Lean-Cerdwallard
in Wales.

-

FRANCIS BURTON.

107

Burton.

-

BRIDGET SCAVER.

108

Dublin.

-

DAVIS,

105

Hereford.

-

MARY BURKE.

105

Londen.

-

HANNAH JENK.

104

Sutton.

-

JAN MICHIELS.

101

's Hage.

-

SIXTUS PETRAEUS.

105

Wytgaard in
Friesland.

1791

WILLIAM BILLINGS.

122

Tanfield.

-

Predikant.

Dat de meeste deezer voorbeelden uit Engeland, Schotland en Ierland, ontleend
zyn, is geenzints een bewys, dat eene buitengemeene Langleevenheid aldaar minder
zeldzaam is dan in andere Landen; maar bewyst alleenlyk, dat de Engelsche Natie,
over 't algemeen, veel opmerkzaamer is, om diergelyke omstandigheden zorgvuldig
aan te tekenen, en door gepaste middelen wereldkundig te maaken. Men zou de
lyst van zodanige persoonen, die, wat hunne Langleevenheid aanbetreft, in de
algemeene orde der natuur, als het ware eene uitzondering maaken, zelfs met
voorbeelden uit ons Vaderland, zeer aanmerkelyk vergrooten kunnen, indien de
bewyzen daar voor niet al veel verspreid waren.
Intusschen blykt, uit de aangehaalde voorbeelden, ten vollen, dat eene ongemeene
Langleevenheid in deeze en de voorige eeuw, misschien nog niet veel zeldzaamer
is, dan voor twintig of dertig en meer eeuwen. Veele menschen zouden waarschynlyk
een' veel hoogeren leeftyd bereiken kunnen, indien zy hunne dagen door eene
onmaatige leevenswyze niet verkortten, en zich minder door hevige driften en
hartstochten lieten overheerschen. Zo als de zaaken thans zyn, is het zeker, dat,
onder eenige duizend menschen, niet slegts één boven de honderd jaaren komt,
maat
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dat ook, onder millioenen, eenigen hunnen ouderdom nog veel hooger brengen.
Het is diensvolgens niet geheel onmooglyk, om 150, 160, tot 170 jaaren oud te
worden. Van hen, die gezegd worden 180 en 200 jaaren bereikt te hebben,
ontbreeken zekere en geloofwaardige bewyzen. Tegen de mooglykheid daarvan
kan men egter niets met grond inbrengen.
Schier alle voorbeelden van zulke Langleevende Grysaarts zyn onder de
Landlieden, en gedeeltelyk onder de Inwoonders van hooge en bergachtige streeken,
gevonden. Men zoekt de oorzaak daar van, in de eerste plaats, in de gezuiverde
lucht; en, ten tweeden, in de werkzaamheid en maatigheid. Deeze is egter, volgens
myn begrip, ook wel, ten derden, in het vastere gestel des lighaams, te zamen met
de twee eerstgenoemde oorzaaken, te zoeken; nadien anders de geenen die 110,
120 en meer, jaaren bereiken, onder de Landlieden, welke op zodanige wyze, te
weeten, maatig en werkzaam leeven, menigvuldiger zyn moesten, dan ze in de
daad zyn. De honderdjaarigen zyn egter, zo wel onder de Landbewoonderen, als
onder de Stedelingen, als eene zeldzaamheid aan te merken. Buiten tegenspraak
is de zuiverder landlucht, gepaard met de arbeid en maatigheid der eerstgenoemde,
oorzaak, dat ze gemeenlyk ouder worden dan de Inwoonderen, der Steden, gelyk
de Sterflysten zulks bewyzen; maar tot eene Langleevenheid van 100 en van 150
jaaren behoort nog vry meer. Deeze laatste is nergens anders in te zoeken, dan in
het sterker en duurzaamer gestel des lighaams, waar mede nogthans ook de
maatigheid in het genot van spyze, en werkzaamheid, moet gepaard gaan; dewyl,
zonder dien, zelfs het sterkste lighaam, ras kan vernietigd worden.’

Gedenkschriften, betreklyk tot het Kweekschool voor de Zeevaart.
Te Amsterdam, 1791. In gr. 8vo. Te bekomen in het Kweekschool
te Amsterdam.
Is 'er eene Stichting in ons Land, die by uitstek den dikwyls zo kwistig gebruikten
bynaam van Vaderlandsch mag draagen, het is de Kweekschool tot de Zeevaart,
voortgesprooten uit het Vaderlandsch Fonds, ter aanmoedi-
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ging van 's Lands Zeedienst, naa den altoos gedenkwaardigen Doggerbankschen
Zeeslag, opgerigt. Van den aanleg, voortgang, en instandhouding, deezer Stichtinge,
boven allen lof verheven, hebben wy hier en daar verstrooide Berigten ontvangen;
het volledigste, 't geen wy tot hier toe deswegens aantroffen, was eene Korte Schets
van den Oorsprong en den tegenwoordigen Staat van het Kweekschool voor de
Zeevaart, benevens een Uittrekzel uit het laatstgedaane openbaar Verslag van het
(*)
Bestuur over die Stichting, in de Algem. Kunst- en Letterbode . Dan thans hebben
Heeren Commissarissen een Stuk, den opgegeeven Tytel voerende, ten geschenke
gezonden aan alle Intekenaaren op het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van
's Lands Zeedienst, en 't welk voor rekening van het Kweekschool gedrukt, en in
het zelve te bekomen is; bevattende: Het Publiek verslag, voorgeleezen in het
Atheneum Illustre, den 21 Maart 1791, by de jaarlyksche Rekenschap van den staat
van zaaken gegeeven; strekkende, om allen, die dezelve met hunne
tegenwoordigheid vereeden, zo wel de voorspoeden als tegenspoeden der Stichtinge,
zo wel den goeden uitslag van veele hunner verrigtingen, als de hinderpaalen, welke
zy ontmoetten, bekend te maaken.
De geheele Hoofdsom, voor het algemeene Fonds, bedroeg eene somma van ƒ
196150, en was dezelve dit jaar met 4000 Guldens vermeerderd; naamlyk met 1000
Guldens te Haarlem voor het Weduwen Fonds, en met ƒ 3000 te Amsterdam voor
het Kweekschool, welke somme zy geoordeeld hadden uit de gezamenlyke
inkomsten te moeten bezuinigen.
Overneemenswaardig oordeelen wy de taal der Commissarissen, ten slot van de
openlegging hunner Financien: ‘Wy kunnen voor u, myne Heeren! de onaangenaame
gewaarwording niet verbergen, welke wy by het vergelyken van meer dan eene
post der ontvangene penningen met dezelfde posten in voorige jaaren ondervonden
hebben; wy oordeelen onze bekommering over dezelve in uwen boezem te moeten
uitstorten, en van u de noodige hulpmiddelen te moeten zoeken, en te kunnen
verwagten.
In het laatst voorgaand jaar, zyn wy, even weinig als in het jaar te vooren, met
eenig Legaat begunstigd ge-

(*)

IV D. bl. 105, enz.
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worden; daar wy in de voorige jaaren 'er altoos eenige en zomtyds aanmerkelyke
(*)
ontvangen hebben ; doch wy hoopen, dat 'er, onder het groot getal ryke of
welgezeete Nederlanders, nog verscheiden zullen gevonden worden, die by hunne
uiterste wille dit Gesticht zullen bedenken, of reeds bedagt hebben, en 't zelve, by
hunne verscheiding, welke wy wenschen, dat niet dan in een gryzen onderdom
moge voorvallen, door milde giften zullen ondersteunen.
Eene tweede zaak, die ons bedroeft, is de vermindering der jaarlyksche Donatiën
voor het Kweekschool. Deeze hebben, in het voorgaand jaar, slechts ƒ 6492
opgebragt, daar zy in 1789 nog ƒ 6727, in 1788 nog ƒ 7642, in 1787 nog ƒ 7750
bedroegen, zonder de buitengemeene gifte van ƒ 4000 ons dat jaar door den nu
wylen Heer AMESHOF geschonken, 'er by te rekenen, en in 1786 tot ƒ 9000 geloopen
zyn. Vergunt ons dan, myne Heeren, dat wy uwe medewerking tot het in stand
houden van dit Gesticht, op het nadrukkelykst, verzoeken; dat wy met allen ernst
de milddaadige Nederlanders, die tot nu toe niets voor het Kweekschool bygebragt
hebben, bidden in 't vervolg ook, ten behoeve van dit Gesticht, jaarlyks iets van het
hunne te schenken; daar het uit dergelyke Donatiën is, dat wy een goed gedeelte
van onze uitgaven moeten goedmaaken, en vooral, daar de Hollandsche Natie
altoos den roem moet kunnen behouden van dit Gesticht door haare milde giften
tot stand te hebben gebragt, en het door de voortduuring van dezelfde milddaadigheid
te onderhouden; ook hebben wy het genoegen, zo dikwerf wy aanzienlyke
Vreemdelingen in het bezigtigen van dit Gesticht begeleiden, de verwondering
derzelven, ook wel byzonder hier over, te bemerken, dat een Gesticht van dien aart
zynen oorsprong geheel, en zyne instandhouding meest al, aan Particulieren
(†)
verschuldigd is , en hun eenpaarig hoo-

(*)
(†)

Men zie, wegens del Legaten en Donatien, zo aan het Weduwen Fonds, als aan het
Kweekschool, het Berigt, bl. 82 en 98.
In het Bericht leezen wy des betreffende, bl. 102, deeze aanmerking: ‘Het zal byna altoos
iets onbegrypelyks blyven, hoe een Instituut van 't welk, voor verre het grootste gedeelte, alle
de kosten, door particuliere Ingezetenen deezer Republiek gedraagen zyn, en nog gedraagen
worden; niet alleen tot den staat, in welken het zich thans bevindt, gebragt is; maar dat
Commissarissen, daar en boven, in minder dan tien jaaren tyds, naa aftrek van alle onkosten
aan Gratificatien, of tot onderhoud van het Kweekschool voor de Zeevaart besteed, welke
gezamenlyk circa twee Tonnen Gouds uitmaaken, nog een Capitaal van eene byna gelyke
waarde hebben kunnen overhouden en aanleggen. Waarlyk eene verbaazende somme! als
men overweegt, dat alleen door onze Landgenooten, zo hier te Lande als in Indiën, in dien
tyd, eene somme van ongeveer drie Tonnen Schats, ten behoeve van dit Fonds, is opgebragt.’
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ren getuigen nimmer iets van dien aart, op dien voet, aangetroffen te hebben, en
der Hollanderen zugt voor het algemeen belang op dit stuk niet genoeg te kunnen
pryzen. Wy dan ook, wy moeten niet alleen wenschen, maar ook zorgen, dat die
roem, in zynen vollen glans, blyve praalen.
Uit de somme van 4800 Guldens, die wy uit Indiën ontvangen hebben, ziet gy,
myne Heeren! dat onze Begunstigers uit die Gewesten ons niet vergeeten; doch
ook die somme is ver beneden die van 7266 Guldens, welke wy in 1787, beneden
die van 6030 Guldens, welke wy in 1788, en vooral beneden die van 12080 Guldens,
welke wy in 1789, van wegens gemelde Begunstigers van dit Gesticht in Indiën,
hebben geïncasseerd. - Denkt echter niet, dat de yver van deeze onze Vrienden
verflaauwt; want, boven de ƒ 4800, welke wy in 't laatst verloopen jaar in gelde
ontvangen hebben, zyn wy aan de goedgunstige medewerking onzer
Mede-Commissarissen in Indiën eene Assignatie van ƒ 6000 verschuldigd, welke
zy ons, by hunne Missive van den 26 Feb. 1790, gezonden hebben, en die wy naa
de Verkooping, welke de O.I.C. in 't Voorjaar houden zal, zullen ontvangen. Deeze
Assignatie nu bedraagt het beloop der fournissementen zedert het afzenden der
laatste Assignatie, in de Indiën verzameld: eene somme, welke onze Vrienden ons
niet ontveinzen, dat hunne verwagting heeft overtroffen, daar zy ƒ 48000 hadden
byeen verzameld, tot het oprichten van een Gesticht voor arme en behoeftige
Pennisten, en boven dien nog jaarlyks eene
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aanzienlyke verzameling doen, tot het op Samarang opgerichte Marine-School.
Indien echter iemand hier uit mogt opmaaken, dat het om die reden te vreezen staat,
dat wy in 't vervolg, niet tegenstaande de waarlyk pryswaardige en voorbeeldige
yver van onze Begunstigers in Indiën, misschien nog geringer Subsidien uit die
Gewesten zullen ontvangen; een gemis, dat dit Gesticht aanmerkelyk zou drukken;
zullen wy antwoorden, reeds zo veele blyken van Goedgunstigheid uit Indiën
bekomen te hebben, dat wy aan de volduuring van dezelve niet kunnen twyfelen;
en dat wy ons met reden durven vleijen, dat de Ingezetenen van Nederland, in alle
gevallen, een gemis van dien aart door eene vermeerdering van yver en
milddaadigheid altoos zullen vergoeden, en veelligt voorkomen.’
Voorts geeven Commissarissen verantwoording van hun gedrag als Bestuurders,
en vestigen de aandagt op het getal hunner Voedsterlingen: dit getal was aanvanglyk
50, in het tweede jaar 100, en in het derde tot 150 vermeerderd; welk getal van 150
zy oordeelen thans noch te kunnen noch te moeten vergrooten - op hunne
Aanneeming, op hunne Opvoeding, hunne Uitzending, op hunne Bekwaamheden,
en de Diensten, die dezelve reeds aan den Lande, en aan de O.I.C., gedaan hebben,
en aan de commercieerende Zeevaart, insgelyks zonden hebben kunnen doen, zo
niet een zamenloop van omstandigheden zulks hadt belet. Wy kunnen in dit verslag
niet treeden, en niets anders doen dan het ter leezinge in de Gedenkschriften zelve
aan te pryzen. Alleen mogen wy niet verzwygen twee allerspreekendste voorbeelden
van gedaane diensten, welke in deezer voege vermeld worden: ‘Wy hebben u, myne
Heeren! van de kundigheden des oudsten GREVENSTEIN gesprooken, zo wel als van
diensten, die hy aan de Compagnie op zyne Reis beweezen heeft, door het bestek,
uit eenige belangryke Waarneemingen van Lengte, te verbeteren, en de waare
plaats daar het Schip zich, naa veel sukkelen, stilte en tegenwinden, bevondt, te
bepaalen, en de Reis rustig te kunnen voortzetten, zo als u nog nader uit deeze
Kaart zal kunnen blyken, welke wy de eer hebben voor u open te leggen. Thans
hebben wy zyn Journaal in het breede kunnen nagaan, en ons door ons zelven
overtuigen, hoe veel die schoone, veelvuldige en verschillende, Waarneemingen,
tot
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veiligheid van zyne Reis hebben toegebragt, en tot volmaaking der Geographie en
Zeekaarten zullen toebrengen. En om u slegts door een eenig voorbeeld van 's
Jongelings kundigheden, en van het groote nut der berekening van de Lengte op
Zee, te overtuigen, zullen wy het voorgevallene op den 2 Sept. 1790 verhaalen,
toen men giste, volgens het bestek, zich reeds 104 mylen beoosten de Vlaamsche
Eilanden Corvo en Flores, te bevinden, en dezelve gepasseerd te zyn; maar onze
GREVENSTEIN, die, door zyne Observatien, de misgissing van het bestek reeds kende,
nam eene waarneeming van Maans en Zons afstand; hy berekende dezelve, en
o

hield rustig staande dat men zich bedroog, dat 'er eene misgissing van 9 . 33′, in
het bestek, plaats hadt, dat men, wel verre van reeds 104 mylen beoosten het Eiland
Corvo te zyn, 'er 7 bewesten hetzelve was; eene verzekering die vry wat opziens
baarde, tot dat de juistheid daar van, daar naa, door allen erkend wierd, toen men,
eerst duister, doch op den middag, zeer duidelyk den Berg van het Eiland Corvo, 7
mylen beoosten het Schip, zag. - Is het verbeteren van eene zo aanmerkelyke
misgissing van geen weezenlyken dienst? Herdenkt slechts, myne Heeren! wat 'er
zou hebben moeten gebeuren, indien men op een zo onnaauwkeurig bestek hadt
voortgevaaren; slaat het oog op deeze door GREVENSTEIN zelve getekende Kaart,
en de thans overgeleverde Memorie, en oordeelt! - Wy zyn verheugd geweest, te
verneemen, dat gemelde Jongeling, geduurende zyn verblyf op Java, door de
gunstige bestelling van den Hoogedelen Heer Gouverneur Generaal ALTING, en van
de Mede-Commissarissen over dit Fonds in Indiën, eenigen tyd in het Marine-School
te Samarang heeft doorgebragt. Is het nagaan der manier op welke men de
Jongelingen aldaar onderwyst, hem zeer voordeelig geweest, wy zyn ook verzekerd,
dat zyn verblyf aldaar, en het mededeelen zyner kundigheden, daar veel nuts gedaan
heeft.
De jongste GREVENSTEIN heeft zich ook uitmuntend gedraagen, en op de te rug
reis, tot aan de Kaap, toen alle de andere Officieren ziek waren, het Schip als tweede
Officier gecommandeerd: en nog verder, op de hoogte van de Vlaamsche Eilanden,
toen insgelyks de Capitein en alle de overige Officieren ziek waren, alleen
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met den Luitenant, het Schip, volgens ontvangen bevel, midden door de blinde en
andere klippen gebragt.’
Voorts ontmoeten wy in deeze Gedenkschriften een breedvoerig berigt van den
eersten aanleg der Kweekschoole, zints den tyd dat de Heer GULIELMUS TITSINGH,
in den jaare 1780, den eersten spoorslag daartoe gaf, in zyne Bedenkingen over
de schaarsheid van Zeevaarend Volk in 't gemeen, en het verval onzer Nationaale
Zeevaart in 't byzonder, tot den verderen voortgang van het Vaderlands Fonds ter
aanmoediging van 's Lands Zeedienst, naa den Doggerbankschen Slag, in 't volgend
jaar, 't geen de Moeder der Kweekschoole mag heeten; door eene ondersteuning
uit Indie aangemoedigd, kwam dezelve tot stand. Wat van 's Lands en Stads wege,
van de O.I. Maatschappy, van de Kooplieden en Zeehandelaaren, als mede van
byzondere Persoonen, daar aan toegebragt is, kan men hier te zyner voldoeninge
by den anderen vinden; als mede de vervaardiging van het Gebouw; met de
Benoodigdheden tot in- en uitwendige Cieraaden, meest Geschenken van
edelmoedige Deelneemers in dit Vaderlandsch Gesticht, wier Naamen, met
welverdienden lof, vermeld worden. - Wyders stelt het ons voor oogen de
Huishouding en het Onderwys der Kweekelingen. Hoe, met eene hoogstpryslyke
verdraagzaamheid, gehandeld wordt, omtrent het leeren der Godsdienstige
Waarheden, zonder onderscheid van Gezindheden; hoe men byzonder let op het
Zedelyk gedrag der hier vertrouwde Jongelingen; voor hunne gezondheid zorg
draagt, en in ziekte bystand biedt; wat omtrent hunne Uitrustingen wordt in agt
genomen.
‘Het getal der Kweekelingen, welke uit het Kweekschool, zedert de Maand October
1786, na Zee gezonden zyn, bedroeg, op den 3 Dec. 1791, reeds 168 Koppen;
onder welken 93 hunne tweede of derde, of ook vierde reis gedaan hebben, of thans
doen; zo dat het getal der Uitrustingen 261 bedraagt.
Agter dit Berigt zyn omstandige Bylaagen te vinden, dienende tot nadere
opheldering van daar in aangestipte byzonderheden, als Generaale Rekeningen
van den beginne tot het jaar 1789 ingeslooten, terwyl die van 1789 tot 1790, in 't
verslag voor 1791, te vinden is. - Een Reglement op het Bestuur van het
Kweekschool. - Een Instructie voor den Commandeur over 't zelve. - Voor
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den Bootsman - voor den Bottelier - voor den Kok - Een Reglement omtrent de
Schafting. - Een Instructie voor den Leermeester in de Cyfer - Wis- en
Zeevaartkunde. - Rapport wegens de bekwaamheden en gemaakte vorderingen
der Jongelingen. - Een Instructie voor den Onder-Chirurgyn. - Een Artykelbrief voor
de Kweekelingen. - Ettelyke Gebeden, ten gebruike der Kweekelingen. - Een
Verbandschrift door de Ouders of Voogden, by het aanneemen van hunne Kinderen,
of Pupillen, in het Kweekschool voor de Zeevaart, te ondertekenen. - En wordt alles
beslooten met een Naamlyst der Commissarissen over het Vaderlandsch Fonds,
ter aanmoediging van 's Lands Zeedienst, zedert deszelfs oprigting in den Jaare
1781.
Wy durven niet twyfelen, of deeze Gedenkschriften, met zo veel naauwkeurigheids
opgesteld, zullen, overeenkomstig met den wensch van Commissarissen, in hunnen
Brieve voor de Geschenk-Exemplaaren, ‘de goedkeuring der Ontvangeren verdienen,
en den yver van alle Nederlanderen opwekken, om het hunne tot Instandhouding,
Uitbreiding en Volmaaking, van dat Gesticht toe te brengen.’ In die hoope pryzen
wy dezelve aan, en hebben 'er te breeder van gewaagd, om onze Leezeren te
onderrigten, wat zy 'er al in kunnen aantreffen. - Ouders, Voogden, die hunne
Kinderen hier gaarne besteld of bezorgd zagen, kunnen, door het leezen deezer
Gedenkschriften, en het raadpleegen der Bylaagen, de noodige kundigheden opdoen
omtrent 't geen zy te verrigten, en wat zy van deeze Instelling voor hunne Kinderen,
of Pupillen, te wagten hebben.

Beknopte Geschiedenis der Fransche Staatsomwenteling, door
J.P. Rabaud. Uit het Fransche vertaald. Vercierd met zes
Konstplaaten, naar de tekening van den Heer Moreau, en
ophelderende Aanmerkingen der Vertaalers.
...Et l'Univers reconquerant ses droits
Limitera bientôt la puissance des rois.

Te Parys by H, Jansen, en te Leyden by A. en J. Honkoop, 1792. In gr.
8vo.
Eene Gebeurtenis, zo groot in zich zelve, en van onberekenbaare gevolgen, als de
Fransche Staatsom-
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wenteling, wekt onvermydelyk veelen op, om dezelve te beschryven; en ontbreekt
het niet aan vaardige pennen om ze uit vreemde Taalen in 't Nederduitsch te brengen.
Aan deeze beknopte Geschiedenis in 't Nederduitsch te kleeden, hebben meer dan
één in Frankryk gearbeid; op den Tytel en aan 't hoofd der Voorreden ontmoeten
wy het meervoudig getal. Zy bevinden zich in Frankryk, althans het Werk is te Parys
gedrukt: jammer, in de daad, dat een zo schoone Druk ontluisterd wordt door zo
veele drukfeilen, die meer dan vier bladzyden beslaan, en boven welke zwarte lyst,
de Leezer verzogt wordt, ‘Indagtig te zyn, hoe moeilyk het valt, om hier te lande iets
in de Hollandsche taal te doen drukken, en, om deeze reden, het getal der Drukfeilen
met een inschiklyk oog aan te zien.’
Uit de Voorreden der Vertaalers blykt, dat zy yverige Voorstanders der Vryheid
zyn. ‘De aanmerkingen, welke zy, ter betoon daarvan bybrengen, hebben,’ gelyk
hunne betuiging luidt, ‘ons met lust en yver de hand aan 't werk doen slaan; immers
wy ook zyn Vrienden der Vryheid; wy beminnen haar, en zullen haar getrouw blyven;
zy moet ons waard zyn, zy komt ons duur genoeg te staan.’ Een wenk, genoegzaam
om te doen kennen aan hoedanige Hollanders wy deeze Vertaaling verschuldigd
zyn. - Wat het Werk zelve aanbelangt, ‘het zelve is,’ om de woorden der
Voorredenaaren te bezigen, ‘getrokken uit eene Verzameling, uitgegeeven door
den Heer RABAUD, een Man van zonderlinge Verdiensten, welke afgezonden ter
eerste Volksvergadering, en, te Nimes in Languedoc, Leeraar der Hervormde
Gemeente geweest is; zyne deugden en bekwaamheden hebben op beide plaatzen
uitgeblonken, en de Leezer kan in dit Werk zelve 'er zich eenig denkbeeld van
vormen. Wy hebben, uit die Verzameling, dit eenige stuk getrokken; wyl dit ons
toescheen thans meer algemeen van nut en aanbelang te kunnen zyn. Indien onze
welmeenende pooging nuttig geoordeeld wordt, zullen wy vervolgens andere even
belangryke stukken aan onze Hollandsche Medeburgeren aanbieden.’
De Heeren Vertaalers hebben 't zelve doorgaands met agter aangevoegde, en
in den Text aangeweezene, Aantekeningen verrykt, en zomtyds tot wederlegging,
doch
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die, over 't algemeen, ter staaving en aandrang strekken van 't geen de Heer RABAUD
gezegd hadt, en zyn dezelve, voor geen gering gedeelte, met eene vuurige pen
geschreeven, ter opheldering eens Werks, welks aanvang luidt: ‘Ik stel my voor, om
de Geschiedenis der Staatsomwenteling in Frankryk, in een kort bestek, te besluiten,
ten einde zy, geschikt naar de bevatting van alle Leezers, en zonder moeite door
alle Landen verspreid zynde, de indrukken uitwisschen, (dit is onder de Drukfeilen
niet opgetekend, en moet uitwissche zyn) welke de Vyanden der Vryheid hebben
trachten uit te strooijen. De nakomelingschap alleen zal onderrigt kunnen zyn van
de geheime beweegredenen, aan welke men de byzondere Gebeurtenissen moet
toeschryven, welke in groote menigte den loop der Omwentelinge hebben aangezet
en verhaast, doch de algemeene oorzaaken klimmen hooger op. Zy was door den
loop der ondermaansche Gebeurtenissen voorbereid, en de onvermydelyke
oproeping der Algemeene Staaten (Estats Généraux) riep, als 't ware de daar
opgevolgde Staatsverandering op. Indien 'er iets is, 't geen de bewondering der
Vreemdelingen moet bewerken, is het de gelukkige wyze, op welke zy bestuurd is
geworden, te midden van zo veele verhitte driften en tegenstrydige belangen. Twintig
maalen scheen het Schip van staat door den storm te zullen verzwolgen worden,
en twintig maalen ontkwam het de schipbreuk, door de sterkte van zyn gevaarte,
en het beleid der stuurlieden. De Geschiedenis dier drie merkwaardige jaaren levert
ons een tooneelstuk op, 't geen zyn begin, midden en einde, gehad heeft. Byzondere
belangen leverden in 't zelve hinderpaalen op, welke verydeld wierden, of door 't
gezag van het wetgeevend Lichaam, of door de magt en onwederstaanbaare drift
der Natie zelve, tot den dag toe, op welken de Koning, door het aanneemen der
Regeeringsvorm, de ontknooping van dit luisterryk tooneel te wege bragt.’
Hier uit ziet de Leezer, welk een Tydperk het van de Staatsomwenteling beschryve;
hoe de Eerw. RABAUD DE SAINT ETIENNE tot de eerste oorsprongen opklimme;
oorzaaken van eenen geheel anderen aart, en weezenlyker, dan wy in een ander
Frânsch Werk aantreffen, waar die groote Omwenteling beschreeven wordt, als te

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

563
wege gebragt door het Dierlyk Magnetismus van eenen MESMER, en den invloed
(*)
van eenen CAGLIOSTRO . Hy, die, als Wetgeever en Redenaar, in de Nationale
Vergaaering zich zo zeer deedt kennen, betoont zich geen min bekwaam
Geschiedboeker van eene Gebeurtenis, om welke tot stand te brengen, hy zo veel
gedaan heeft. Zyne welversneede penne stelt, van elders reeds meestal bekende,
Gebeurtenissen op de belangrykste en inneemendste wyze voor. Zyn vuurige
schryftrant doet ze ons, hoe bekend, met genoegen leezen: wy vinden ons als op
de plaats tegenwoordig. Waarlyk hy mag, ten slot van alles, schryven: ‘Te eeniger
tyd zullen wy meer omstandiglyk Gebeurtenissen kunnen ontwikkelen, welke zo
belangryk voor het Fransche Volk zyn, en tot welke het in 't algemeen medegewerkt
heeft; ons voorneemen is thans alleenlyk geweest, om een vluchtig tafereel der
Staatsomwenteling te schilderen, even als men een gevecht beschryft, 's daags
naa dat het voorgevallen is. Gemeene Waarneemers hebben in dit verwonderlyk
tooneel, 't welk Frankryk aan Europa vertoond heeft, niets opgemerkt dan eenige
menschen tegen elkander verbitterd, en sommige driften tegen andere driften
kampende. Maar verlichte Mannen van alle Landen hebben ligt bespeurd, dat deeze
zaak die van 't geheele Menschdom is, en hunne harten zyn aangedaan geweest
door de verwagting van de uitkomst van deezen stryd. Het Menschlyk Geslacht kan,
geduurende eenen geruimen tyd, vernederd en verlaagd worden in Landstreeken,
waar slechts één heerscher, één meening, ééne wet, en één boek is, vermids de
dwinglandy, dien gemaklyken teugel in handen hebbende, voor altoos kudden van
menschen onder het juk houdt, wier vernuft geen voortgang maakt. Dáár is het eene
misdaad van gevoelen te veranderen, wyl men, dusdoende, in de daad, den meester
en de wetten wederstreeft. Maar by Volken, welke leezen en denken, ontwarren
zich de menschen op eene ongevoelige wyze uit de netten der onkunde en der
dwaaling, welke nog nadeeliger is om onfeilbaar tot de waarheid te geraaken: want
'er zyn geen paalen, welke de volmaaking van ons ver-

(*)

Histoire de la Noblesse hereditaire, par l'Abbé C.J. DE BEVY, 1791.
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stand begrenzen. Dáár is het eene deugd om van gevoelen te veranderen: wyl dit,
in de daad, moet heeten het juk der dwaaling af te werpen; dáár zyn de tyrannen
der vryheid van denken de haatlykste aller stervelingen; wyl men hen beschouwt
als vyanden van het menschlyk geslacht, wiens vorderingen zy zouden willen
vertraagen; zy verlaagen, zo veel in hun is, het meesterstuk der schepping.
De Fransche Staatsomwenteling is, derhalven, het voortbrengzel geweest der
verlichtheid, welke by dit Volk, meer dan by anderen, tot alle Classen der Ingezetenen
was doorgedrongen. Zy is begonnen op het oogenblik, toen de menschen hebben
beginnen te denken. De misslagen van drie Regeeringen hebben haar doen ryp
worden; de wederstand der bevoorregten heeft haar verhaast, en der Franschen
driftige stoutmoedigheid heeft haar volbragt. Toen BACON zyne eerste
proefneemingen in 't werk stelde, toen MONTAGNE zyne twyfelingen opperde, toen
BAYLE zich tot de algemeene voorspraak der Wysbegeerte opwierp, voorbereidden
zy reeds de Fransche Staatsomwenteling. Doch het licht der rede is het eigendom
aller Volken in alle Gewesten, en het is boven de magt van eenig Vorst, of eenig
Lichaam, om heeden deszelfs voortgang te stuiten. Zy zal derhalven in haaren
arbeid voortvaaren met die bedaardheid, en die omzigtigheid, welke de
Gebeurtenissen ryp maaken, zonder dezelve te verhaasten; en terwyl Frankryk den
hevigen stryd voleind, in welken het gewikkeld is, zullen de Volken van Europa, niet
zonder aandoening, deszelfs luisterryk lot zien volmaaken, aan 't welk dat van het
Heelal verknogt is.’
Wat den tegenstand van vreemde Mogenheden betreft, daaromtrent hadt de Heer
RABAUD kort te vooren zich dus uitgelaaten: ‘De Buitenlandsche Hoven zullen onze
Staatsvorming, of niet of al, erkennen, naar maate hunne Staatkundige inzigten hen
zullen doen hoopen of wanhoopen, om, onzen buit onder hen te verdeelen. - Maar
de magt der Fransche Staats-hervorming zal door haare eigene kragt aan alles
wederstand bieden; want zy is het gewrocht der Eeuwen, der Natuur, der Rede en
der Magt!’
Zeer juist is de aanmerking van den Schryver, als hy, naa geschreeven te hebben,
dat de Koning eindelyk het

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

565

Fransche Staatsgestel aannam, en deeze beruchte stap het zegelmerk op de
Omwenteling zette, te nederstelt: ‘Buiten twyfel zyn wy nog geschokt; de
Bevoorrechten zullen nog middelen vinden om onze rust te stooren, en onze
brandende drift voor de Vryheid zal nog een tyd lang het wantrouwen, ja zelfs de
buitenspoorigheden, welke dezelve vergezellen, gaande houden;’ Buitenspoorigheden, ja, deeze worden in de beknopte Geschiedenis niet verzweegen,
maar met gepaste kleuren voorgesteld; en de Vertaalers hebben, in hunne veelal
gewigtige Aantekeningen, 'er hoogzels en diepzels aan gegeeven, die ons dezelve
in een nog sterker licht doen voorkomen, en maaken zy te deezer plaatze by het
woord Buitenspoorigheden de volgende Aantekening, die met het slot ten voorbeelde
zal kunnen strekken van hunnen schrystrant: ‘Men kan dit niet ontkennen, overal,
waar de vryheid haaren throon wil vestigen, vallen hevige schokkingen voor, en dit
is in de natuur der zaak gelegen. De Vrienden der Vryheid zullen in ééns alie
misbruiken uitrooijen, alle nuttige instellingen invoeren, en vaaren voort zonder
eenige bypaden te willen betreeden. Aan de andere zyde ziet men, dat de talryke
schaare der aanhangelingen van de dwinglandy alle kragten inspant, om dit heilzaam
oogmerk te verydelen. Uit deezen geweldigen schok moet noodwendig een hevige
stryd ontstaan, en wee hem, die de nederlaage heeft! Echter verdiende eene zo
gewichtige zaak met koelbloedig en ryp beraad overlegd te worden; doch waar zal
men dit vinden? Misschien levert Noord-America 'er het eenig voorbeeld van op. Men moet geenzins de zaak der Vryheid beoordeelen naar de beweegingen, welke
zy veroorzaakt, of het bloed, 't geen zy gekost heeft; die berekening zou even
ongerymd als onregtvaardig zyn: want 'er is nimmer een despotisch gezag gevestigd,
't geen niet oneindig meer bloeds heeft doen storten; alle geschiedenissen zullen
deeze stelling billyken. - Doch men moet in 't oog houden, welke onschatbaare
voordeelen de Vryheid aan het algemeen verschaft; hoe zeer zy overeenkomt met
de Wetten der Godheid en de Regten des Menschdoms; men moet nagaan welke
rampen de Tyranny by alle Velkeren, in alle Landen, in alle Eeuwen, veroorzaakt
heeft; en dan zal men voorzeker moeten toestemmen, dat de Albe-
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stuurder, de Almachtige, welke zyne schepzelen tot geluk en welzyn gevormd heeft,
ook nooit heeft kunnen begeeren, dat dezelve ten prooi van eigendunklyke
Heerschzugt zoude worden. Hy leeft, hy regeert, hy is de Weldoener aller
Stervelingen, en de God der Vryheid!’
Hoe zeer het reeds vermelde kunne strekken, om den Leezer den aart deezes
Werks te toonen, zal het, egter, voegen, iets te ontleenen, waarin de schryswyze
van den Heer RABAUD, als hy de geschiedenis verhaalt, blyke. Wy neemen daar toe
de verovering der Bastille. De Volkswapening beschreeven hebbende, vervolgt hy:
‘Ter zelfder tyd zond de Volksvergadering Afgevaardigden tot den Koning, om hem
van het gevaar te verwittigen, 't welk de algemeene zaak liep, indien de Krygsbenden
niet van Parys verwyderd wierden, en de Gedeputeerden booden aan om zich in
de Hoofdstad tuschen die beiden te begeeven. Doch de Koning antwoordde hen,
dat hy alléén over de noodwendigheid dier trospen konde oordeel vellen, dat hy in
deeze schikkingen geene verandering zoude maaken, en dat het onnoodig was,
dat de Afgevaardigden zich naar Parys zouden begeeven, waar hunne
tegenwoordigheid niets nuttigs zou uitwerken. Toen besloot de Vergadering, dat de
Heer NECKER, en de overige Staatsdienaars, die nu verzonden waren, haare achting
en nabeklag medevoerden; dat zy onophoudelyk zoude aandringen op het
verwyderen der Krygsbenden, en de instelling der Burgerwapening, en verklaarde,
dat 'er tusschen haar en den Koning geene magt verder konde bestaan; eindelyk
stelde zy de tegenwoordige Staatsdienaaren voor alle toekomende Gebeurtenissen
verantwoordelyk, en dreigde met de wraak der Wetten een elk die het onteerend
woord van Bankbreuk zou herleeven doen. Zy besloot eindelyk, den geheelen nagt
door, haare zitting te doen duuren.
Echter waren zo veel moeds en zo veele vereende poogingen van het Volk en
zyne Vertegenwoordigers niet bekwaam om het Hof te doen besluiten, om van
deszelfs opzet afte zien. De weigering des Konings, welke de Volksvergadering met
leedweezen vernomen hadt, vervulde Parys van wanhoop. Zyne Inwoonders
geloofden, dat hunne vyanden voorgenomen hadden om hen te vernielen, en zy
beslooten, om te verwinnen of te
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sterven. Toen kwamen uit dien aangehitsten hoop eenigen dier moedige mannen
te voorschyn, welke in voornaame gelegenheden byna nimmer ontbreeken, en die
zich als dan natuurlyker wyze in de plaats stellen, tot welke zy geschikt zyn.
Verscheidene stemmen doen zich hooren; zy roepen uit, dat 'er noch vrede noch
vryheid zal zyn, zo lang de Bastille in weezen blyft. Duizenden anderen herhaalen
dit, en men hoort niets anders dan dit geschreeuw, dat men de Bastille veroveren
moet. LAUNAY, welke het bevel in deeze schrikbaarende Vesting voerde, hadt zich,
in voorraad, tot deszelfs verdeediging voorbereid, en bevelen van BERENVAL
bekomen, om vol te houden tot hy hulp erlangen zoude. Doch hoe kon hy wederstand
bieden aan de aandrift der Franschen, en aan de moedige hardnekkigheid van een
groot gedeelte van Parys, 't geen de Wallen dier Vesting kwam bestormen? Men
sommeert hem tot de overgave, hy veinst die toe te stemmen; de burgeren worden
op de eerste binnenplaats ingelaaten, en 'er wordt op dezelve geschooten. Toen.
steeg de woede der geenen, welke buiten stonden, ten hoogsten top, en weldra
verbraken de voorste reien Burgers, met heldenmoed, de ketenen der Ophaalbrug,
en neemen in eenige uuren tyds deeze plaats in, welke een gedugt leger met den
grooten CONDé aan 't hoofd, drie-entwintig dagen lang zonder vrugt belegerd hadt.
De Gedenkschriften der Natie hebben hunne naagedagtenis vereeuwigd, onder de
algemeene benaaming van Verwinnaars der Bastille. LAUNAY wordt gevangen
gemaakt, en na het Stadhuis gebragt, tusschen eene ontzaglyke menigte van 't
vergramde volk; zyne begeleiders betoonen evenveel moeds ter zyner bescherming,
als in de verovering van die gedugte Fortres; maar na een uur met veel moeite en
tegenstand doorgedrongen te zyn, wierd LAUNAY onder aan den trap van het Stadhuis,
op het oogenblik toen hy in veiligheid gebragt stondt te worden, vermoord. Te zelfder
tyd werdt ontdekt, dat de Heer DE FLESVELES, Groot-Provoost van Parys, met LAUNAY
het eens was geweest; men stelt hem dit op het Stadhuis voor oogen; hy sluipt weg;
doch op het eind der plaats ontvangt hy een Pistoolschoot. Het hoofd wordt hem
afgehouwen, en die
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bloedige kop met dien van LAUNAY worden op een piek door Parys omgedraagen.’
De Vertaalers maaken hier op deeze overschryvenswaardige Aantekening. ‘De
trouwlooze handelwyze van den Gouverneur billykt de wraak der Burgeren. Zy was
des te rechtvaardiger, wyl de overgave reeds, door het uitsteeken van een wit
Vaandel, aangekondigd was, en dat men, door deezen verraaderschen trek, de
belegeraaren op het binnenplein gelokt, en veelen van hun nedergeschooten hadt.
Het ware nogthans te wenschen geweest, dat men hem gespaard en gerechtlyk
verhoord hadt; als wanneer men bezadigder te werk zoude gegaan hebben, en
misschien meer lichts zou hebben kunnen verkrygen. Dus doende zou men ook
onschuldig bloed gespaard hebben, dat naamlyk van den braaven Groot-Major,
welke steeds gestemd heeft om de Bastille aan de Burgeren in te ruimen, en wiens
kop niet te min, even als die van LAUNAY, op de Place de Gréve afgehouwen en op
een piek rondgedraagen is, en dat van twee onschuldige Soldaaten der Invalides,
welke, met weerzin, ter verdeediging van de Vesting hadden moeten dienen, en
zelve de deuren aan de Burgeren geopend hadden; doch, in de woede van den
eersten aanval, jammerlyk wierden mishandeld, en vervolgens op de bovengemelde
Strafplaats opgehangen. - Dit tafereel doet yzen; men verfoeit te recht de
buitenspoorigheden van een onzinnig gepeupel; doch leveren niet de
geschiedenissen aller Volkeren dusdanige bloedige toonelen op? En, om niet verder
uit te weiden, is 'er iets afgryslyker uit te denken dan de moord der Gebroeders DE
WITT. - Wy schuiven het gordyn der duisternis over de onmenschlykheden, welke
die twee Staatsmannen verduurd hebben; doch alle eeuwen zullen van die
barbaarschheid gewaagen. Wy moeten, derhalven, de Fransche Natie niet van
bloeddorstigheid beschuldigen, daar wy zelve zulke hemeltergende Gruweldaaden
begaan hebben.’
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Grammaticae Graecae Pars posterior; syntaxis, Prosodia, &
Appendix de Figuris Grammaticis & Dialectis, quam in usum
Linguae Graecae studiosorum composuit C. Fr. Hachenberg,
Scholae Latinae Vadensis Rector emeritus. Trajecti ad Rhenum
apud W. van Yzerworst, 1792. 219 pp. in 8vo.
Beloofde de Heer HACHENBERG by de uitgave van het eerste Gedeelte zyner
Grieksche Spraakkunst, gaande over de Spelling en Woordvoeging, ingevalle een
(*)
gunstig vertier, het overige Gedeelte , de Uitgave van 't zelve moet ons doen
besluiten, dat deeze aan de hoope heeft beantwoord. 't Geen wy ten voordeele van
het voorloopend Gedeelte, ter aangeduide plaatze, gezegd hebben, past ook op dit
laatste, waarin hy van de Woordvoeging en Maatklank handelt. Met een Byvoegzel
over de Spraakkunstige Figuuren; en breeder uitweldt over byzondere Diatecten,
als Attische, Jonische, Dorische, AEolische, en eindelyk het Dichterlyke, 't geen
zich van alle onderscheidt, dewyl de gebonden styl de Dichters dikwyls drong tot
het neemen van vryheden, in den ongebonden min gebruiklyk; en de Dichters daar
en boven hunne Verzen oudtyds opstelden om gezongen te worden, en dus, in de
kortheid of langheid der Lettergreepen, en in andere opzigten, veel schikten naar
den eisch des Zangs. Van daar, dat zy de vryheid namen om alle Dialecten door
elkander te bezigen, en daar uit te kiezen, welke hun het best voegde. - Nevens
eenige weinige nog aan het eerste Deel, ter verbetering dienende, Byvoegzelen,
vinden wy, aan 't slot, eene korte ontleedende Schets van de geheele Spraakkunst,
die met eenen opslag aan het oog den geheelen inhoud en zamenhang bloot legt.

(*)

Zie Algem. Vaderl. Letteroef. voor 't Jaar 1791, 1 Stuk, bl. 359.
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Nieuwste Poëzy van P.J. Kasteleyn. Te Amsterdam by W. Holtrop,
1792. In gr. 8vo, 188 bl.
‘Te onbedreeven zynde in de gronden en schoonheden zyner ryke moedertaale;
bouwende op een valsch grondbeginsel, aangaande het waare Wezen der Poëzy;
vervuld met de hersenschimmige fraaiheid eener zogenaamde losse Werktuiglykheid,
welke weldra in slordigheid ontäart, en zich boven de, op de natuur gegronde,
kanstregelen van het schoone, en de kieschheid en eigenäartigheid des styls
verheven waant; was de Heer KASTELEYN welëer vermetel genoeg, om de aandacht
zelfs van het kundig gedeelte zyner Landgenooten, voor zynen zoo onbevoegden
als onvolkomen arbeid, in 't vak der fraaije letteren, te verzoeken.’ - Dit, niet zeer
gunstig, getuigenis geeft de Heer KASTELEYN zelf, van zyne voormaalige
bekwaamheden, in eene korte beschouwing zyner eertyds uitgegeeven Dicht- en
Tooneelwerken; en noodig bericht by de uitgave van deezen arbeid, voor dezelve
geplaatst: waarna alle zyne uitgegeevene Dichtwerken de Revue passeeren, en
ten slotte, by voorraad, van deeze verzameling voor altoos worden uitgesloten. 1.
De Graaf van Olsbach, Tooneelspel, naar het Hoogduitsche van BRANDIS, (1778.)
2. Dormont en Julia, een Tooneelspel; ten deele uit het Hoogduitsche overgenomen.
(1779.) 3. Dichtlievende Verlustigingen; eene verzameling van uit 't Hoogduitsch
overgebragte Versen, (1779.) 4. De kunst om altyd vrolyk te zyn, naar UZ. (1780.)
5. De Vaderlandsche Zanger, eenige losse oorspronglyke Stukjes, in 1781
uitgegeeven. 6. Geschenk voor Tooneeldichters en Tooneelspeelers (1781); meest
vertaaling 7. De Marquis de Bouillé, Heldenspel (1782), bevattende de herovering
van St. Eustatius, door de Franschen. 8. De Jufferlyke Kamerdienaar; een Blyspel
(1783), zonder eenheid van daad of oogmerk. 9. Oorsprongelyke Dichtwerken
(1783), een middenmaatig werk. En 10. De Tooneelstuiting, (1788). De volgende
heeft de Dichter echter met meer genegenheid aangezien, en, by voorraad, nog
behouden; 1. Moliere, Tooneelspel (1781), oorspronglyk naar GOLDONI. 2. Elfride,
Treurspel, (1783 en 1787), naar het Hoogduitsche van BARTUCH. 3. Codrus, Treurspel
(1784 en 1785), naar VAN CRONEGK. 4. Eduard de derde, Treurspel (1786), naar
WEISZE: zynde dit Stuk ook in dit Deel der Nieuwste Poëzy te vinden. 5. Erastus en
Lucinde, een Zangspel, naar GESZNER (1786). 6. Olintes, een Treurspel (1786 en
1789), gedeeltelyk naar VAN CRONEGK. 7. Carolina van Eerburg, Tooneelspel, (1788),
gevolgd naar SPRIKMANS Natuurlyke Dochter. 8. Wysheid de Zuil der Vryheid (1787),
in Zangen; en 9. Lierzang over den
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invloed van een vast geloof aan de Voorzienigheid, (1791), door het Leydsch
Genootschap: Kunst wordt door arbeid verkreegen, bekroond; en in het VIIde Deel
van deszelfs Werken geplaatst.
Behalven het reeds gemelde Treurspel, Eduard de Derde, Kroonprins van
Engeland, 't welk de laatste 75 bl. van dit Deel der Nieuwste Poëzy beslaat; zyn 'er
de volgende Lierzangen in: 1. Aan Joanna. 2. Aan God. 3. Aan den Doed. 4. Aan
Menschenvrienden. 5. Aan de Wysheid. 6. Aan Kortzigtigen. 7. Aan A. Vereul. 8.
Vriendschapstrouw. 9. Washington. 10. God regeert. 11. Aan het Mededoogen. 12.
Elise. 13. De twee gelieven. 14. Aan de Jongelingschap. 15. Aan de Liefde, en 16.
Aan de Eenzaamheid. Tot eene Proeve strekke, uit deeze, de agt eerste Coupletten,
van het schoone stuk:

Aan god.
God!.... aller glans is nacht by uwen glans te noemen,
En aller luister duisternis!
En echter durft het wormpje uw grootheid staamlend roemen,
Wyl 't wormpje óók 't werk der Almagt is.
*

Gy waart van eeuwigheid, Gy zult dezelfde weezen
Tot aller eeuwen eeuwigheid:
Maar nimmer wordt uw lof, uw roem, uw naam volpreezen,
Jehovah! God van majesteit!
*

Wat ben ik by deeze aarde? een stip, zoo klein, zoo teder,
Als 't drupje by den Oceaan;
Als 't stofje by den berg; als 't halmpje by den çeder;
Als 't lamplicht by de volle Maan.
*

En wat, wat is deeze aard' by duizend, duizend bollen
En waerelden, die uwe hand
In hunnen loopbaan doet door 't perkloos ydel rollen?....
Min dan één korl by 't oeverzand.
*

Wie telt de duizenden, de duizend myrryaden,
Verdubbeld door een duizendtal,
Der schepslen, die vóór my op deezen aardbol traden,
En 't heir, dat is en weezen zal?
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Wat zyn zy by het heir, dat leeft in alle kringen,
Door U gehangen aan het niet? Wat is dit heir by hen die uwen troon omringen?
Een teder, ligt te knakken, riet.
*

En wat dit glansryk choor by U, o Levensader?
By U, die was en weezen zal?
By U, der chooren God? By U, der heiren Vader?
By U, ô oorsprong van 't Heeläl?....
*

God!.... aller glans is nacht by uwen glans te noemen,
En aller luister duisternis!
En echter durft het wormpje uw grootheid staamlend roemen,
Wyl 't wermpje óók 't werk der Almagt is!

Of de Dichter, in het vervolg, nog eene nadere schifting in zyne Dichtstukken zal
maaken, waar toe het woordje by voorraad eenig vermoeden geeft, zal de tyd leeren.
Mogelyk zal eene nadere beschouwing hem doen opmerken, dat de reeds
uitgeslotene Tooneelsluiting, als oorspronglyk werk, meer waarde heeft, dan Carolina
van Eerburg; door hem, in hetzelfde jaar 1788, in 't licht gegeeven: al ware het zelfs
dat zyne Vertaaling van het laatste het oorspronglyke van SPRIKMANS overtrof.
Mogelyk zal hy zien, dat hy, eertyds te gunstig over zyne Werken gedacht hebbende,
nu in eens al te streng met dezelve handelt. Zynde het, ten voordeele zyner
Leezeren, te weuschen, dat de verdere beschouwingen hem, in alle tyden, toch zoo
gelyk aan zich zelven zullen doen blyven, dat in laater jaaren ook deeze Nieuwe
Poëzy niet door hem uitgesloten worde.

De Wysgeer. Tooneelspel. Door G. Paape. Te Rotterdam by J.
Meyer, 1792. In gr. 8vo, 114 bl.
FERDINAND, de geschetste Wysgeer, by een zyner Vrienden, EDUARD, gelogeerd
zynde, ontvangt een' brief wegens den dood zyner Huisvrouw, welke laatste hy met
tegenzin getrouwd had; hebbende zyne liefde gevestigd op eene andere schoone,
met naame CONSTANTIA, wier verblyfplaatze hem onbekend, maar, niet zeer verre
van de wooning zyns Vriends, aan het Zeestrand is. EDUARD reeds, by den knecht
van FERDINAND, als een schurk verdacht gehouden, en wezenlyk in stilte de
Medeminnaar van FERDINAND by CONSTANTIA zynde, beraad-
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slaagt zich met een bedrieger KAREL, welke door hem bestaan moet. Deeze beiden
stellen een aantal valsche brieven op, welken, als door zo veele Jobs booden
aangebragt, den wysgeerigen lyder verwittigen: Primo, dat zyn Westindisch Schip,
met man en muis, vergaan is. Secondo, dat zyn huis tot den grond is afgebrand,
zonder dat men iets heeft kunnen bergen. Tertio, dat hy zyn Proces verlooren heeft,
met de kosten, en nu dood arm is. Eindelyk, Quarto, dat zyn eenigen Zoon is
overleden: alle tydingen, die ieder, behalven JOB en deezen Wysgeer, raazend
zouden maaken. Intusschen blyft het hier niet by: hy wordt door een' onbekenden
(die EDUARD is) tot een tweegevegt uitgedaagd: deezen doorschiet hy, zo hy meent,
en ontdekt daarna dat het zyn Vriend EDUARD is. Nu ontzinkt hem zyne wysbegeerte,
en, aan het strand vegtende, is 'er niets natuurlyker dan zich daadelyk in Zee te
verdrinken. Hier toe maakt hy alle schikkingen, doch wordt, op het oogenblik dat
die daad zal geschieden, door CONSTANTIA (hem in dit geval onbekend zynde)
wederhouden. Dit doel, derhalven, mislukt; FERDINAND zo wel als EDUARD, in 't leeven
gebleven zynde, ontmoeten vervolgens elkander; en nadien CONSTANTIA juist het
tegendeel ondersteld heeft, van het geen 'er geschied is: namelyk dat haar Minnaar
doorschoten is, en zy, zynen Moordenaar gered heeft; zo vliegt zy, om haaren
dooden Minnaar te zien, naa het huis van EDUARD, alwaar alles reeds tot de
ontknooping van het stuk gereed is: namenlyk een Huwelyk tusschen FERDINAND
en CONSTANTIA.
Om van de Wysbegeerte van FERDINAND eenigzins te kunnen oordeelen, zullen
wy een gedeelte van zyn gesprek met zyn knecht plaatzen; zynde na het ontvangen
van den brief, in welken hem het verliezen van zyn Proces wordt aangekondigd.
JAN.

‘Behelst deeze laatste brief weder een ongeluk?
FERDINAND.

Ja! Jan!

ter zyde.
‘Die verwenschte Laconische antwoorden!’ (overluid.) Mag
ik ook weeten, waarin dat ongeluk bestaat?
JAN,

FERDINAND.

Waarom niet? Jan! - dat de geheele Waereld weet is geen
geheim. - Maar, eer gy verder gaat.
JAN.

Wat gelieft u, myn Heer?
FERDINAND.

Geef my myn pyp!

hem een pyp geevende.
Zie daar, myn Heer.
JAN,
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FERDINAND.

Gy geeft my juist het geen ik vraag, en ook niets meer.
JAN.

Gy verkiest Laconisch te spreeken, - en ik Laconisch
te handelen.

lagchende.
Zeer goed, Jan! - Wy zullen zien wie van ons beiden het
't langst zal uithouden. - Tabak!
FERDINAND,

hem de Tabaksdoos geevende.
Daar is zy.
JAN,

FERDINAND.

Gy verliest het, Jan!
JAN.

Dat is onmogelyk, myn Heer! - Hoe dat?
FERDINAND.

Gy geest my meer dan ik vraag.
JAN.

Te weeten? FERDINAND.

Ik vraag u om tabak, - en gy geeft 'er my de doos by.
- Willen wy dat Laconische nu niet maar aan een kant
zetten?
JAN.

Hoe eerder hoe liever.
FERDINAND.

Uw goed hart, Jan! ik zie het, verlangt te weeten, wat
ramp my op heden weder wordt aangekondigd. Ik zal 't u
zeggen, myn Vriend! alleenlyk moet gy my belooven, dat gy
uwe bedaardheid behouden zult!
JAN.

Ik beloof u alles te zullen doen, wat in myn vermogen is.
FERDINAND.

Ik heb myn proces verlooren, met kosten en al.
JAN.

Vervloekt! FERDINAND.

Jan! - denk om uw belofte! JAN.

Zo dat gy nu alles kwyt zyt?
FERDINAND.

Alles! - Nu ben ik dood arm! - Die tabak is te vogtig,
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JAN.

Dood arm! - en uw tabak te vogtig? - Hemel!
FERDINAND.

Wel nu, Jan! dat zyn twee dingen, die immers wel saamen
kunnen gaan?
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met zigtbaar ongeduld en misnoegen.
Ja! myn Heer! ja! ja! zy kunnen saamen gaan! ja! dat kunnen
zy! ja! JAN,

FERDINAND.

Zy is anders niet kwaad van reuk.
JAN.

Gy zyt dood arm?
FERDINAND.

Zo als ik u reeds gezegd heb, Jan! - Ziet gy die rook
wel wegvliegen en verdwynen?
JAN.

Ja! - en, - wat zegt dat? FERDINAND.

Even eens, myn Vriend! vervliegt en verdwynt ook het menschlyk
geluk! - Waarom zouden wy onze zielen kwellen en
pynigen, ten einde deeze rookkolommen te omhelzen en te behouden?
- Immers weeten wy, dat het rook is, waarvan
het een wonderwerk zou weezen, by aldien zy niet verdween!’

Eéne aanmerking moeten wy op het gedrag van FERDINAND maaken, bestaande
dezelve hierin: dat hy, als Wysgeer, de nietigheid en bedrieglykheid van al het
ondermaansche inziende, geh el geene bedenking tot wantrouwen heeft, wegens
de valsche brieven aan hem gezonden.
Hy geloost alles daadelyk - en bezit, in dit geval, veel minder wysbegeerte dan
zyn knecht, die EDUARD altoos gewantrouwd had. - Voor zulke Bedriegers als EDUARD
en KAREL zyn, is ook een tweegevegt met FERDINAND, in de nabyheid van CONSTANTIA,
eene ongerymdheid, die men van hen niet zoude verwagten. Dan de ontknooping
is, over 't geheel genomen, te veel gewrongen.

Kabinet van Mode en Smaak. Tweede en Derde Deel. Te Haarlem
by A. Loosjes Pz., 179: en 1792. In 8vo. 432 en 448 bl. Met Plaaten.
In het Tweede Deel van dit Kabinet, behelzende de zeven laatste Stukjes, welke in
den Jaare 1791 zyn uitgegeeven, vindt men weder een aantal gebruiken, vermaaken,
enz. van andere Natien, medegedeeld, als: 1. Bericht wegens Celebes en het
Koningryk Macassar, uit VON ARCHENHOLTZ, Neue Litteratur und Volkerkunde
overgenomen. 2. Eene fraaije Geschiedenis der uiterlyke Zeden, naar het
Hoogduitsch van den Hoogleeraar ESCHENBURG. 3. Over Rusland, deszelfs land-aart,
Zeden, Luxe, Modes en Vermaaken; beschreven door een ooggetuigen, welke zich
aldaar eenige jaaren heeft opgehouden. 4. Over
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het Bly- en Kluchtspel der Italianen. 5. Balletten uit de XVIIde Eeuw. 6. De Regatta
te Venetien. 7. Schouwspeelen der Spanjaarden. 8. Zeden der Morlakken. 9. Luxe
en Modes in Poolen. 10. Hair- en Baard-Modes, en 11. Huisraad der Dames in de
XVde Eeuw. Verder eene beschryving van verscheidene oude en hedendaagsche
Vaderlandsche Dragten. Modenieuws uit de verschillende ryken van Europa.
Tooneelnieuws van verscheiden plaatsen, elf Byzonderheden, en Mengelwerk, uit
Gedichten, Fabelen en Anecdoten, bestaande. - Het Derde Deel, of de zeven eerste
Stukjes, in dit jaar 1792 uitgekomen, bevatten, boven de laatstgemelde Artykelen,
en een vervolg van de Geschiedenis der uiterlyke Zeden. 1. Fragmenten eener reize
naar Spanjen, uit Le Marquis DE LANGLE, Voyage en Espagne. 2. Zeden der
Slaaven-kust bewooners, uit MATTHEWS Reize naar Sierra-Leona. 3. Beschryving
van een yzeren Dameskapzel te Newcastle, overgenomen uit the Memoirs of the
Life of LACKINGTON, en 4. Eene uitmuntende Verhandeling, over de Germaanen.
grootdeels overgenomen uit PH. LUDW. HAUS, Altertumskunde von Germaniën. Twee
Tooneelspelen, als 1. Die geslagen zyn betaalen de Boete, een bekend Stukje, naar
het Fransche van den Heer DORVIGNY, en 2. De Ring, naar het Hoogduitsch, zullen
verscheidene Leezers bevallen, schoon het Plaatje tot het eerste Stuk elendig slecht
is: even als de afbeelding van het gedenkteken op JOSEPH SCHMIT, in leeven een
beroemd Componist te Amsterdam: welk gedeukstuk men, op Donderdag den
22sten Maart, deezes jaars, in een buitengewoon Treur-Concert, in de Maatschappy,
Felix Meritis, heeft opgericht.
Daar dit Kabinet zo veel ten opzichte van het Tooneel heeft; en onze Nabuuren,
de Duitschers, zedert eenige jaaren, groote vorderingen, in het vervaardigen van
Tooneelspelen, gemaakt hebben; zo valt onze aandacht thans, op de beschryving
van een der openbaare Tooneelen in Duitschland, en hoe de stukken daar vertoond
worden. Zynde deeze beschryving voorgedraagen, in eenen brief over Berlin; en
uit een geächt Hoogduitsch Maandwerk overgenomen. Dus schryft men uit die
Hosplaats:
‘Gy kent het schoone Opera-huis, of liever, gy kendet het voorheen; want nu heeft
het eene andere gedaante gekreegen. Het is, wat het uitwendige betreft, 'er mede
vergaan, als met een' eenwaardigen Grysaart, welken men zyne eigen gryze hairen
heeft afgesneeden, en een gryze paruik opgezet, om daar mede zyn ouderdom aan
te duiden. Het gansche gebouw is van buiten à l'antique opgesierd; heeft van binnen
een nieuw plafond, eene parysche Reverbére, en twee kroonen zonder licht; maar
trotsch de aanmerkelyke Reverbéres kan men echter geen woord in zyn boek zien,
en onverminderd het overvloedig verguldzel der Logés, zit men 'er
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echter zeer ongemaklyk in, en ziet het tooneel alleen, als men in de eerste rei zit.
Geduurende het Carneval zyn 'er doorgaands tien vertooningen, en gewoonlyk
twee nieuwe Operas. REICHARD zou een goed en verdienstelyk Componist zyn,
maar - hy is een Duitscher! om dit te verhelpen, zet men hem eenen Signor
ALLESSANDRI, welke Kapelmeester is, op zyde; ALLESSANDRI componeert eene Opera,
die zoo Italiaansch, als mooglyk, is - men is verrukt - en REICHARD moet wyken.
Het Hof bezoekt de Opera telkens, en een hoogst talryk publiek van allerleiën
rang dringt 'er in, is verrukt over de kakelbonte pragt, babbelt geduurende de Arias
en Choren, en is, by het Ballet, geheel oog. De meeste gaan in de Opera, niet om
de muziek, maar, gedeeltelyk, wyl het de mode is, gedeeltelyk, wyl het niets kost;
hierom is hun de Componist onverschillig: de ANDROMEDA des eersten, of de DARIUS
des laatsten.
Om zes uuren komt het Hof; de Maitre de Spectacle maakt dit door een hard
gebons met zyn stok bekend, en de Synfonie heft aan. Blyft men daarby
onbevreedigd, dan zeker is zulks niet aan de uitvoering te wyten, wyl het Orchest
een der besten in Duitschland is.
Het Gordyn vliegt niet, maar wordt langzaam opgerold, en men ziet verwonderlyke
dingen elkanderen volgen. De Hoven der Hesperiden! zoo bont, zoo over verguld
en beuzelachtig, met zoo veel bronnen en stroomen doorweeven, dat het overal
onnatuurlyke natuur is - dan weder den tempel van NEPHTUNUS, welke zich uit de
lynwaten Zee verheft, en met al deszelfs pragt de verbaasde menigte verblindt,
omringd met Tritons en Najaden met vederbossen en hoepelrokken, of het hol der
Gorgonen, duister en schrikkelyk, met drie ingangen, van welke echter de middenste
alleen gangbaar schynt, wyl de beide anderen met tuindeuren gesloten zyn, en dus
wisselt het een het andere af, wel is waar, tamelyk langzaam, wyl het Mechanismus
daarby geene wonderen doet. Zomwylen echter ziet men zeer natuurlyke dingen,
wanneer men naamlyk, door tydsgebrek, genoodzaakt is, oude Decoratiën te
neemen, als by voorbeeld, eene Zaal, een Zuilen-gallery, zoo schoon, zoo geheel
wat het zyn moet, dat men zich onwillig, door de grilligheid des tegenwoordigen
Decorateurs, uit de verbeelding rukken laat.
De meeste Operas heffen met een Chorus aan; daarby heeft men zorg gedraagen,
op de eene zyde des tooneels in eene lynrechte richting een Choor scholieren te
plaatsen, allen met witte handschoenen en afgelegde kleederen der Zangers en
Zangeressen aangedaan; deeze laatste echter zyn hun niet naar 't lyf gepast, maar
volkomen nog in dezelfde grootte, als zy voor
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de bejaarde Grieken waren, zoo dat zy den twaalfjaarigen gasten vry groot en wyd
zyn.
Deeze nedergeplante Volken staan in de derde Positie, zingen hunne Chooren
vol gebed, dank, weeklagten en triumf, zien censtemmig, men onzekeren, angstigen,
blik beneden naar den maatslaanden Kapelmeester, en volgen de maat met den
rechter voet na, geheel onbezorgd voor hunnen beheerscher of beheerscheres,
welke met de hevigste elenden te stryden heeft.
Intusschen verschynt de beangste heldin, fraai gekleed, met den neusdoek in de
hand; zy nadert met een langzaam trippelende waardigheid den voorgrond; de
Volken verdubbelen hun geschrei, en loopen vervolgens heen om zich te verkleeden.
Een schitterende Hoefstoet van 3 of 10 vertrouwden, allen met den neusdoek in de
hand, marcheeren, twee aan twee, agter haar, en rangeeren zich, wanneer zy op
den voorgrond aangeland zyn, in eene halve maan, achter haar. Zy deelt in eene
klagende recitatief heur lyden der waereld, en heuren vertrouwden, mede; deeze
laatste echter neemen in die elende geen deel, maar wagten heur laatste woord af;
zy, gestikuleert daarby met afgemeeten tempo's, vergeet het Port de bras, de
eigendomlyke fraaiheld der Opera-Zangeressen, niet. Het slotwoord is daar, en
plotslyk verkrygen de beeldzuilen, agter haar, leeven, brengen heure keelen en
neusdoeken in beweeging en vallen met een tutti van troostredenen in. Nu is zy
getroost, eene schelle Fluit van boven kondigt nu eene Aria aan, en tevens de
verandering des tooneels; zy zingt de Aria, en de Dames agter haar neemen henre
voorige beeldenstand weder aan. De geliefde komt, met een vertrouwden,
aangcloopen, zingt, daar hy reeds begint oud te worden, in een eenigermaate
onaangenaamen discant, zyne liefde: het schouwspel voor de Goden begint, en het
publiek gaapt.
Of het Tooneel wordt met eene beleegering geopend. Voor de Stad, in de Stad,
op den muur, overal Soldaaten de Stad wordt stormenderhand veroverd; een
halfduizend huisladders, waar aan hier en daar een Strooman vast gemaakt is,
leunen aan den muur; de vyandelyke Soldaaten boven pikken naar de maat, op de
braave Stroohelden, welke standvastig post houden, schoon 'er zeer ernstig gevogten
wordt. - Ik verzeker, het is geen gekheid! twee aan twee staan zy op hun aangewezen
plaats, en slaan hunne Sabels zoo lang tegen elkander, tot een van hun nedervalt;
men zoude het vooraf zoo niet denken, maar, eer men omkykt, is de schouwplaats
vol lyken. De kloeke Stroomannen vliegen eindelyk ook van de ladders af, en, om
de verschrikking in dit tydpunct nog verschrikkelyker te maaken, wordt 'er eene
machine aangevoerd, even zoo als de hoveniers tot het scheeren der boomen
gebruiken, en dit verbeeldt een muurbreeker; naauwlyks verschynt dit stuk, of de
muur valt, uit respect, voor hetzelve
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neder, en na deeze Zegepraal behoort de Stad dén belegeraars. Van verre ziet men
het Voorhof eenes tempels. De arme vestaalsche Maagden hebben geen rust meer
in denzelven, stygen de kleine houten trap af, en trekken uit met zak en pak.
Waarschynlyk hebben zich de Meisjes verkleed, om ongekend te blyven, en zich
op de vlugt niet bloot te stellen; immers, zy draagen kleine korte baleinen rokken,
en een klein rood manteltjen, met veel smaak over de schouderen en borst vast
gemaakt; en, even als een Wapenmantel, ten teken wat zy voormaals waren, een
klein gaazen kapje, in plaats van een sluiër, boven op de toupet vastgehecht. Aldus
toegerust, gaan zy onder een treurig gezang en dans heen, om, met heiligdommen
belaaden, verder heur fortuin te zoeken.
Dit treurig tooneel verwisselt met een triumf. Hoe veel geslonker en goud, en hoe
weinig pragt! - Een der Goden zaagt gy misschien hier nooit in het spel, - nu dan verbeeld u een arme minnaar in de domme verlegenheid, dat men zyne geliefde
aan een draak ter spyze zal geeven. Natuurlyk kan niemand, dan een God, haar
redden, en deeze verschynt ook. MERKUUR, fraai gesriseerd, in vieeschkleurig taf
genaaid, met witte vleugels aan het hoofd, en vier dito dito aan zyne voeten,
verschynt; zittende, als 't ware, in een vogelnest, om hoog in de lucht. Rondom hem
heen hangen, even als Zwaluwen, eene menigte Choorkweekelingen, als Geniën,
en snateren een Choor; zy zyn ook gekapt, en, om aan een God den rang te laaten,
alleen in linnen gewaad, en met bloemen omkranst. Deeze vormlooze massa
ontwikkelt zich meer en meer, hoe nader zy by de aarde komt, en zie daar! het zyn
linnen wolken, welke zich in een langwerpig vierkant ontrollen, en in het midden
een gat hebben, groot genoeg, om den Goden bode, door hetzelve heen, in zyne
Wolkenkoets op een bank te zien zitten. Hy spreekt, in een styven bastoon, zynen
Heer Broeder PERSEUS aan; deeze is getroffen door die verschyning, en uit zyne
verbaazing in schoone discant toonen. MERKUUR geest hem den raad, tot de
Gorgonen af te stygen, om Madame MEDUSA den kop af te ronsselen, en, wyl het
veel scheelen kan, of zy in deezen oogenblik kennis met hem maakt of niet, voorziet
hy hem met een onzichtbaarmaakenden helm; na dat MERKUUR zyne zaaken verricht
heest, neemt hy PERSEUS met zich, en zy vaaren beiden met deezen ordinairen
Wolkenpost zeer langzaam opwaards; echter zingt PERSEUS vooras nog eene Aria,
vol bravour en resolutie.
Nu is het hol der Gorgonen daar; furien en duivels, met zwarte baleinen rokken,
rood uitgemonsterd, met roode schoenen en koussen, en zwarte vederbosschen,
komen van alle zyden ten voorschyn. PERSEUS verschynt onder hun, zy grynen hem
aan, doch onze held verliest zyne contenante niet,
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en ronselt recht handig, in zyn incognito, het hoofd van MEDUSA; draagt hetzelve in
een witten neusdoek met zich heen, en de arme duivels zingen en dansen hunne
droesheid uit. Onze held vervolgt zynen weg door de Hoven der Hesperiden. Hy
laat zyne geliefde smachten, en amuseert zich in deezen Chineeschen Lusthof.
Natuurlyker wyze wordt de brutaale draak woest, en wil zich door geene ydele
woorden laaten paaiën; ANDROMEDA moet dus aan hem opgeöfferd. Men ziet in den
agtergrond der Zee een Rots van vyf voeten hoogte, op eene witte vlakte, met
geschilderde aanschouwers, van welken de een den anderen op de schouders zit,
voor dezelve weder de voorige volken, in twee liniën opgemarcheerd. ANDROMEDA
verschynt in eene geheel witte Robe en een baleinen rok, ten einde den draak met
haar toilet iets te doen te geeven. Elk houdt den neusdoek voor de oogen, en zy
wordt op de rots gevoerd. Een verschriklyk monster van lynwaad, met opgeplakte
schubben, zwemt aan, en PERSEUS, met een galanteriedegen in de hand, verschynt
van de andere zyde, slaat het monster eenige reizen met den vlakken kling op den
kop, daar door verliest het gevaarte zyn evenwigt, en begint te wentelen. Men moet
een held als PERSEUS zyn, om daar niet by te lachen. Daar de degen niet helpt,
houdt by hem zyn schild voor, en de theater-dichter geeft van agter de schermen,
in naam zynes schepzels, een vreeslyke schreeu, de daarin verborgen mannen
kruipen 'er zagtjens uit, en het monster zakt in één. Na eenige danssen is de
voorstelling geëindigd, even als deeze myne opgave’
Wanneer wy deeze beschryving der Berlynsche Opera, en de uitvoering der
stukken in dezelve, in vergelyking wilden brengen, met het geen op onze
Schouwburgen in Nederland gezien wordt; dan zouden wy, al te dikmaals, zuchtende
moeten uitroepen: tout comme ches nous! en maar zomtyds kunnen zeggen: neen,
zoo slegt is het hier noch niet. - Intusschen hoopen wy noch al, dat de zaaken, in
deezen brief voorkomende, door des Schryvers boertig genie eenigzins vergroot
zullen zyn; en eindigen met de volgende snaaksche Anecdote, mede in dit Kabinet
van Mode en Smaak te vinden.
‘Een Edelman had in zynen Hof een schoonen vrugtboom, welke deerlyk door
de Wespen aangevallen werd. De bezitter, geen middel ziende om dezelve te
verdryven, kreeg den inval om 'er onder te laaten schieten; hy zend ten dien einde
zyn zoon en zyn knecht in den Hof; de knecht klom in den boom, om, door het
schudden, de Wespen aan 't vliegen te helpen; middelerwyl schoot de Jonker toe,
en trof zo ongelukkig, dat HANS, hals over kop, uit den boom tuimelde. Toen de zoon
te rug kwam, vroeg Papa hoe het gegaan ware. Uitmuntend, antwoordde hy, 'er zyn
wel duizend op het slagveld gebleeven, en wy hebben slechts één eenig man
verlooren.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
De Boeken der Richteren en Ruth, naar het Hebreeuwsch, met
Aanmerkingen voor ongeleerden, door Y. van Hamelsveld. Te
Amsteldam by M. de Bruyn, 1792. 196 en 184 bladz., in gr. 8vo.
Ter voldoeninge aan onze te voren gedaane beloften, zullen wy wederom de
gedachten van den Heere VAN HAMELSVELD mededeelen over eenige meeilyke
plaatzen uit deze twee boeken, of de zoodanige, waaromtrent de gevoelens der
uitleggeren aanmerkelyk verschillen.
Kap. VII: 3. neemt hy de verbetering aan, welke, door MICHAëLIS, die, voor ר
liever  רlezen wilde, in den tekst gemaakt was. Hy vertaalt: dat al wie vreesächtig
of vertzaagd is, te rug keere, en vliede, zoo snel mooglyk, naa Gileäd: en tekent op
deeze overzetting het volgende aan: ‘volgends de lezing der Hebr. punten: van het
gebergte Gileäds, doch, dewyl het Israëlitische leger zich bevondt by het dal Jizreël,
bewesten den Jordaan, kan deze lezing, van het gebergte Gileads, dat aan de
Oostzyde van den Jordaan lag, hier niet bestaan. - Eene kleine verandering der
punten levert den zin, dien ik in de Vertaaling uitdruk. - GIDEON, wiens grootste magt
uit Manassiten bestondt, geeft allen vreesächtigen vryheid, om zich in Gilead, over
den Jordaan, by de andere helft van den Stam Manasse, met de vlucht te bergen.’
Kap. IX: 6. vertaalt hy: ‘Hier op vergaderden alle de burgers van Sichem, en alle
de bewooners van het algemeen Heiligdom, alwaar zy tot dien stap kwamen, dat
zy ABIMELECH Koning maakten.’ En op de woorden, het algemeen Heiligdom, tekent
hy aan: ‘Het huis Millo heeft de gewoone Vertaaling, gelyk wy in 't vervolg ook een
Millo te Jerusalem ontmoeten zullen, ondertusschen is Millo geen eigen naam; Millo
betekent eene verzamelplaats, eene plaats daar men by één komt, en wordt
genomen voor een Heiligdom, dat
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algemeen was aan een volk, hoedanige Heiligdommen oudtyds dikwyls versterkt
waren. Het schynt te Sichem hetzelfde te zyn geweest met den tempel van
Baäl-Berith, en Huis Millo kan best vertaald worden, door, het algemeen Heiligdom,
dewyl de dienst van Baäl-Berith thans vry algemeen was geworden onder de
Israëliten. Hoofdst. VIII: 33.’
Kap. XI: 1. vertaalt hy de uitdrukking  הנוז השאeene heidensche Vrouwe, even
gelyk Jos. II: 1: doch Kap. XVI: 1. houdt hy de gewoone vertaaling hoere. JOSEPHUS
ondertusschen verstondt ook de laatstgemelde plaats niet van eene onkuische
Vrouw, maar van eene herbergierster; Oudh. Boek V, Hoofdst. 8. (έν τινι των
ϰαταγωγιων διετριβε.)
Het geen de Heer HAMELSVELD over de gelofte van Jephta, Kap. XI: 30 en verv.,
aanmerkt, is zeer rigtig, en verdient volkomen onze goedkeuring: ‘Het komt my voor
(zegt hy) dat, wanneer iemand de geheele geschiedenis leest, zonder eenige
vooringenomenheid, of zonder acht te geven op de gevolgen, die men 'er dan uit
wil afleiden, hy zal moeten denken, dat de meening van JEFTHA is, dat het geen hem
het eerst te gemoet komt, aan Jehova gewyd zal zyn, om aan hem geöfferd, en ter
dood gebracht te worden. - Alleen dit kan plaats hebben, dat JEFTHA niet kundig
genoeg geweest is in de Mosaische wet, om de gelofte, Neder genoemd, volgens
welke, indien een mensch aan JEHOVA verloofd was, dezelve kon vrygekocht worden,
te onderscheiden van de gelofte, Cherem, of der verbanning, volgens welke geene
lossing plaats hadt; doch welke alleen in heel byzondere gevallen, den geheelen
staat raakende, kon plaats hebben. - Wy ontmoeten een dergelyk voorbeeld van
onkunde, omtrent het onderscheid van de gelofte Neder, en den ban Cherem, en
den eigen aart van den laatsten, 1 Sam. XIV: 24 volg. Vergelyk den Bybel Verd. II
Deel. bladz. 332.’ - Voorts op vs. 39: tekent hy het volgende aan: ‘Die nu zyne gelofte
volbracht, dat is, haar als eene verbannene ter dood bragt, niet offerde.
Menschen-offers aan Jehova zyn iet onbekends in de Joodsche Wetten, en geen
Priester zou haar geöfferd hebben, maar hy deedt haar sterven, als een Cherem,
een ban. Dit, geloove ik, de waare mening van het geschiedverhaal te wezen. Niet,
dat hy haar tot eenen altydduurenden maagdelyken staat verwees. Daar
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van zyn even min voorbeelden, naar de wetten der Israëliten, als van
menschen-offers.’
De geschiedenis, die Richt. XV: 15 verhaald wordt, en die, in de daad, volgens
de gewoone opvatting, vry ongelooflyk is, verklaart de Heer HAMELSVELD op eene
zeer aannemelyke wyze: ‘Ik stel my, zegt hy, dit geval dus voor. SIMSON, zyne
touwen zoo gemaklyk verbrekende, op den vyand toetredende, en, met één daar
gevonden versch ezels-kinnebakken, den eersten den besten met éénen slag
nedervellende, ontstaat 'er onder de Filistynen een algemeene schrik, en elk ziet
naar een goed heenkomen. Nu zullen ook de 3000 Israëliten geene ledige
aanschouwers geweest zyn, maar, moed grypende, tasten zy ook de Filistynen,
hunne onderdrukkers, aan, en 'er sneuvelen van dezen, by die gelegenheid, 1000
mannen. Ten minsten van dezen tyd af, wordt SIMSON als Richter van Israël erkend,
vs. 20.’
Kap. XVIII: 30, verstaat men de woorden, tot den tyd toe, dat de Inwooners des
lands gevanglyk werden weggevoerd, gemeenlyk van de wegvoering in de Assyrische
ballingschap; doch de Heer HEMELSVELD denkt hier liever aan de wegvoering door
de Filistynen, 1 Sam. IV, wanneer de Stad Silo byzonder een groot onheil schynt
ondergaan te hebben, Ps. LXXVIII: 60, 61, by welke gelegenheid ook de Tabernakel
van daar vervoerd is na Neb, 1 Sam. XXI. De bewyzen, die hy voor dit gevoelen
o

bybrengt, maaken het zelve zeer aanneemelyk: 1 . Het is niet waarschynlyk, dat
o

enz. den Beeldendienst te Dan zouden geduld hebben. 2 . De
bewoordingen, tot dat de Inwooners des lands gevanglyk werden weggevoerd, vs.
30, en al den tyd, dat het heiligdom van God te Silo was, vs. 31, slaan duidelyk op
elkander.
Kap. XIX: 2, waar in onze Overzetting staat, maar zyn bywyf hoereerde, by hem
zynde, verkiest de Heer HAMELSVELD liever: Dit bywyf, hem moede geworden zynde,
verliet hem. Hy leest namelyk  חנזחvoor הנזח, eene lezing, die door de meeste oude
Overzettingen bevestigd wordt, en het verhaal natuurlyker af doet loopen.
Kap. XXI: 22 vertaalt hy: Schenkt ze hun, om onzen wil, om dat wy voor elk van
hun geen Vrouw in den oorlog buit gemaakt hebben; gy hebt ze hun eigenlyk toch
niet gegeven, zoo dat gy thans daarvan de schuld zoudt hebben.
SAMUEL, DAVID,
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‘De laatste woorden van dit vers (zegt hy in de aantekening) zyn in den Hebr. text
moeilyk. De Vertaaling, hier gegeven, komt my voor, de duidelykste te zyn. Zy
zouden de vaders of broeders der geroofde maagden verzoeken, om gewillig te
berusten in dit geval, en derzelver huwlyken met de Benjaminiten toe te stemmen;
zy zouden hen te vrede stellen, zo zy bedenkingen maakten, dat zy toch ook
gezworen hadden hunne dochters aan geene Benjaminiten te zullen geven, uit dien
hoofde, dewyl zy haar toch eigenlyk niet gegeven hadden, daar zy geroofd waren,
en dus dat zy van schending van hunnen eed niet beschuldigd konden worden.’
Op Ruth III: 1 (om uit de Aanmerkingen op dit Boekje ook eene proeve te geven)
tekent de Heer HAMELSVELD het volgende aan: ‘Dezen voorslag van NAÖMI moet
men alleen beoordeelen naar de Zeden van dien tyd. Ligtvaardigheid, dartelheid,
oneerbaarheid, speelt 'er geene rolle in. De zaak is eenvouwig deze. Weduwen,
wier man zonder kinderen overleden was, merkten het als een recht aan, dat haar
toekwam, dat de broeder, of naaste bloedverwant, van den overledenen, haar
trouwde, ten einde zy het Stamhuis van haaren man in stand hielden: dit huwlyk
konden zy eischen, en zy stelden alle middelen in 't werk, om in haar oogmerk te
slagen. Men herinnere zich het voorbeeld van THAMAR, Gen. XXXVIII. De vriendelyke
heuschheid van BOAS geeft aan NAÖMI gelegenheid, om een plan te ontwerpen,
waardoor zy de weldaadigheid van RUTH, door een, voor haar voordeelig, pligthuwlyk
te bewerken, zou kunnen vergelden.’
Wy zullen dit uittrekzel besluiten, met de Vertaaling van het lied van DEBORA,
Richt. V, mede te deelen, op dat onze Lezers daar uit mogen zien, wat zy van den
Heer HAMELSVELD te wachten hebben, wanneer hy tot de zoo moeilyke, en voor den
Lezer der gewoone Vertaalingen dikwyls zoo onverstaanbaare, poëtische boeken
van het O.T. zal gevorderd zyn:
Dat Israëls hoofden hen aanvoerden,
Dat het volk gewillig volgde,
Zingt daar voor JEHOVA's lof!
Gy, Koningen, hoort,
Verleent aandacht, gy Vorsten!
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Ik zal JEHOVA, hem zal ik ter eere zingen!
JEHOVA, Israëls God, met snaarenspel verheffen.
Toen gy, JEHOVA, uit Seïr, optrokt,
Uit Edoms vlakte, voortstaptet,
Toen beefde de aarde,
De Hemelen dropen,
De wolken stortten haar water;
De bergen smolten
Voor JEHOVA'S [bliksemend] oog;
Gindsche Sinai voor het [bliksemend] oog
Van JEHOVA, Israëls God!
Ten tyde van SAMGAR, ANATHS zoon,
Ten tyde van JAËL,
Stonden de openbare wegen ledig;
Zy, die voorheen de heirstraaten bewandelden,
Moesten thans kromme bypaden inslaan;
De Volksbestuurers ontbraken in Israël,
Zy ontbraken, tot ik, DEBORA, opstond,
Tot dat ik opstond, eene moeder in Israël.
Men hadt nieuwe Goden verkozen,
Toen was de vyand voor de poorten.
Geen schild, geen spies was 'er te zien,
Onder de veertig duizend in Israël.
Myn hart [klopt] voor Israëls legerhoofden,
Gy vrywilligers onder myn volk,
Zingt JEHOVA's lof!
Gy, die op witte ezelinnen rydt,
Gy, die op kostbare dekkleden zit,
En gy, die te voet gaat,
Stemt hier mede in!
Voor het gejuich der herderen by het drenken der kudden,
Daar zinge men nu JEHOVA's daaden!
De daaden zyner Helden in Israël!
Dan keere JEHOVA's volk gerust naar de Steden!
Lustig, lustig, DEBORA!
Lustig, lustig, zing een Lied!
Lustig BARAK, ABINOäMS zoon,
Voer uwe gevangenen aan.
Het overgebleven volk trok tegen de sterken,
JEHOVA's volk, met my, tegen de Helden te veld,
Uit Efraïm trokken op, die op Amaleks berg
Hunne vastigheid hadden;
Na u, [ô Efraïm,] volgde Benjamin,
Onder uwe legerbenden.
Uit Machir kwamen de bevelhebbers.
Uit Zebulon, die den Staf als volkstellers voerden.
Ook waren Issaschars Vorsten met DEBORA;
Issaschar was de steun van BARAK,
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Te voet snelde hy na de vlakte!
By de Beeken der Rubeniten,
Hadt men groote beraadslagingen.
Waaröm bleeft gy tusschen de veehorden,
Was het, om het blaaten der kudde te hooren?
By de beeken van Ruben was rype beraadslaging!
Gilead bleef gerust over den Jordaan.
Waaröm was Dan voor schepen bevreesd?
Asar zat stil aan de Zeekusten,
En bleef in zyne havens.
Maar Zobulons volk waagde het leven,
Ook Nafthali, op de grazige hoogten.
De Koningen rukten aan ten stryde,
Kanaäns Koningen togen te veld,
Te Taänach, by het meir Megiddo.
Geen stuk zilver behaalden zy buit.
Van den hemel streeden de Starren,
Uit hunne loopbaanen streeden zy tegen SISERA.
De beek Kison spoelde ze weg,
De Ooster-beek, de beek Kison.
Stap voort, myn ziel, met moed.
Daar klapten struikelend de hoeven der paarden,
Door het rennen, het geweldig rennen der dappren.
Vloekt Meroz, spreekt JEHOVA's Engel,
Vloekt haare bewooners aanhoudend;
Zy kwamen niet op, tot JEHOVA's hulp,
Tot JEHOVA's hulp, met andere helden.
Boven andere Vrouwen zy JAëL gezegend!
De huisvrouw van HEBER, den Keniter!
Gezegend boven alle bewooneressen van tenten!
Water eischte hy; zy gaf hem melk,
In eene prachtige schaal bragt zy botermelk.
Haare hand greep den nagel,
Haare rechtehand den zwaaren hamer;
Zy klopte SISERA, en doorboorde zyn hoosd,
Zy trof en doorboorde zyne slaapen,
Aan haare voeten lag hy gekromd, en bleef liggen,
Aan haare voeten lag hy gekromd,
Daar hy zich kromde, daar lag hy,
En bleef levenloos liggen.
Door het venster keek SISERA's moeder,
En riep met geklag, door het traliëvenster:
‘Waaröm vertoeft zyn wagen te keeren?
Waaröm draalen de raders van zyn gespan?’
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De verstandigsten haarer Staatjuffers antwoordden,
Zy zelve loste haare bedenkingen op:
‘Hoe? zouden zy dan geen' buit hebben te deelen,
Voor elken soldaat een meisjen of twee,
Voor SISERA een buit veelverwige kleêren,
Veelverwige kleêren met keurig borduurzel,
Veelverwig, geborduurd aan weêrskanten,
Tot halsdekken der lastdieren zelven!’
Zoo moeten alle uwe vyanden sneeven, JEHOVA!
Maar die hem beminnen, aan de opgaande zon,
In haaren eersten luister, gelyken!

Wy zouden hier ook gaarne de schoone ophelderen le Aanmerkingen byvoegen,
doch dan zou ons uittrekzel te uitvoerig worden.

Verkeering met God by byzondere gevallen en tyden, door J.F.
Feddersen, Predikant aan de Domkerk te Brunswyk: ten vervolge
van de Verkeering met God in de Morgen- en Avond-uuren, door
Sturm en Tiede. Naar de derde uitgaave uit het Hoogduitsch
vertaald. Te Amsteldam by H. Keyzer, 1790, 1791. Tweede Deel,
208 bl. Derde Deel, 200 bl. In gr. 8vo.
Men vindt in het tweede Deel Beschouwingen en Gebeden, over en by de volgende
onderwerpen en gelegenheden:
I. Verkeering met God in Sterfgevallen: By het troostelooze einde eens verachters
van den Godsdienst. - By het blymoedig einde eens Christens. - By den dood van
een godvruchtig mensch in zyne beste jaaren. - By den dood van een godvruchtig
mensch in eenen hoogen ouderdom. - By een schielyk sterfgeval. - Als iemand na
langduurige smarten en zwaare rampspoeden sterft.
II. By den dood van een Christen zelven: Troost des geloofs op het sterfbed. - De
dood, eene verlossing van alle kwaad. - De onsterflykheid der ziel. - De opstanding.
- Het laatste oordeel. - De toekomende zaligheid. - Belydenis van geloof en trouw
op het sterfbed. - Het blymoedig verlangen naar den dood. - De geruste verwachting
des doods. - Gebeden voor stervenden. - Wanneer de stervende het avondmaal
ge-
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nooten heeft. - Voorbiddingen voor stervenden. - Gebed na den dood van een
Christen.
III. Verkeering met God in byzondere tyden: Op Zondag. - By de vernieuwing van
het kerkjaar. - Voor het feest van Jesus geboorte. - By het besluit en begin van 't
Jaar. - In den Passie-tyd. - Op vrydag voor Paasschen. - Op het feest van Jesus
opstanding. - Op het feest van Jesus hemelvaart. - Op het Pinksterfeest. - Op eenen
Boet- en Bededag. - Dankzegging voor den Oogst. - Op eenen openlyken Dankdag.
- Voor de openlyke belydenis der zonden. - Na de openlyke belydenis der zonden.
- Vóór de genieting van het heilige avondmaal. - Na de genieting van het heilige
avondmaal. - Als men zyne geloofsbelydenis zal afleggen. - Na de afgelegde
geloofsbelydenis. - By de eerste genieting des avondmaals. - Gebed voor ouders,
wier kinderen hunne geloofsbelydenis hebben afgelegd, en voor de eerstemaal het
heilige avondmaal genieten. - Dagelyksche vernieuwing van het doopverbond. - Op
iemands geboortedag. - Ten gedenkdage van byzondere zegeningen van God. Ten gedenkdage van een byzondere hulp van God. - Ten gedenkdage van groote
angst en gevaar.
Het derde Deel bevat:
I. Eene voortzetting der laatste Rubriek van het tweede Deel: Verkeering met God
in byzondere tyden: Opwekking in ziektens door bybelsche voorbeelden. - De troost
des geloofs in ziektens. - By 't begin en den voortgang der geneezing. - Na de
volmaakte geneezing. - Gebeden voor zieken. - By de ziektens van beminde
perzoonen. - Dank-gebed voor hunne geneezing. - In vernedering en verachting. In armoede. - Onder vervolging. - Onder lastering. - Onder valsche menschen. Onder godsdienstspotters en roekelooze menschen. - Onder huislyk lyden. - Wien
zyne kinderen hartzeer veroorzaaken. - Die zieke, ongezonde, en krankzinnige
kinderen heeft. - By angstvallige bezorgdheid voor de kostwinningen. - By het verlies
van tydelyke goederen. - By het verlies van beminde persoonen door den dood. By het verlies van kinderen. - De weduwe. - De wees. - In eene treurige jeugd. - In
eenen rampspoedigen meer gevorderden ouderdom. - In eenen lastigen hoogen
ouderdom. - De verborgen leidingen van God. - By dreigende
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gevaaren en wederwaardigheden. - By verydelde wenschen, bedoelingen en hoop.
- In landplaagen. - In het oorlog. - In eenen duuren tyd. - Wanneer 'er doodelyke
ziekten heerschen. - In de verschillende jaargetyden.
II. Verkeeringen met God in verschillende tyden van den Dag: Vroome
morgen-gedachten. - Vroome avond-gedachten. - Morgen-aandacht op maandag,
en op den eersten dag van eene maand. - Avond-aandacht op zaturdag, en op den
laatsten dag eener maand. - Aan de tafel voor den maaltyd. - Na den maaltyd. Stichtelyke bespiegelingen geduurende den dag. - In lyden.
III. Aanhangzel, behelzende eene bespiegeling by gewigtige ondernemingen en
besluiten. - Eene uitbreiding van het gebed des Heeren. - Eene uitbreiding van den
plechtigen zegenwensch, dien de Hoogepriester weleer aan de Israëliten deed,
Num. VI: 24-26. - Eene bespiegeling by het lyden van anderen. - Twee
bespiegelingen voor reizenden, vóór de reize en na de volbragte reize, - en eindelyk,
eene beschouwing by een onweder.
Voor die geenen, die dit zoort van boeken meenen nodig te hebben, zal dit Werk
een aangenaam geschenk wezen. De Beschouwingen over de Werken van God in
het Ryk der Natuur, door STURM; en de Verkeering met God, in de Morgen- en
Avond-uuren, door STURM en TIEDE, hebben onder verschillende Natiën zeer veel
byval gevonden; en van het eerstgenoemde werk is zelfs nog onlangs, te Venetiën,
eene Italiaansche Overzetting in het licht gegeven. En de Heer FEDDERSEN, die ook
reeds door andere Stukken, byzonder door zyn Leven van JESUS voor kinderen,
met lof bekend is, verdient zekerlyk niet minder goedkeuring, dan zyne
Voorgangeren. Wy willen echter niet ontveinzen, dat wy aan die geenen, die
Aandachtsboeken begeeren, liever de zodanige zouden aanraaden, die minder in
den bespiegelenden toon geschreven zyn, en meer opzettelyk op zelfskennis en
de betrachting van byzondere deugden aandringen, onder welke laatsten dat van
MAREZOLL vooral verdient geroemd te worden. Daaden alleen maaken ons volmaakter
en dus gelukkiger, terwyl bloote bespiegeling noch nuttigheid noch verdienste heeft;
en de kunst van wel te sterven is, buiten twyfel, niets anders, dan de kunst van te
vooren wel te leeven.
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Leerrede over 2 Petr. I: 12, 13, 14. §. 1. ter gedagtenisvieringe van
zynen Vyftigjaarigen Predikdienst, by de Gemeente, toegedaan de
onveranderde Augsburgsche Geloofsbelydenisse te Haarlem.
Aldaar gehouden den 12 Augustus 1792. Door C.C.H. van der Aa,
Leeraar by dezelve Gemeente. Te Haarlem by C. Plaat, 1792. In gr.
8vo., 34 bladz.
De Eerw. VAN DER AA, met zonderlinge graagte gehoord, om zyne bevalligheid in
het voordraagen zyner Leerreden, bekend door zyne uitgegeevene Schriften, en
nog meer algemeen, als Secretaris van de Hollandsche Maatschappy der
Weetenschappen: een Leeraar, van zo veel roems en vermaardheids, hadt, by een
zeldzaam goluk, in ééne, de Haarlemsche, Gemeente, vyftig jaaren het Leeraarampt
bekleed. Om veele redenen geagt en bemind by de zynen, viel zeer natuurlyk het
verzoek, om diens Voorvals plegtig te gedenken. Gelyk de Grysaart aan dit verzoek
voldeed door het uitspreeken, zullen veelen niet kwalyk voldaan zyn over het doen
drukken en uitgeeven dier toepasselyke Leerrede. Naa eene zaaklyke Opgave van
den inhoud der Textwoorden, die, in eene Aantekening, in derzelver zamenhang
meer uitvoerig beschouwd worden, ontvouwt de Leeraar, met zyne gewoone kragt
van uitdrukkingen, en klaarheid van voordragt, eenige der voornaamste voordeelen,
door het Euangelie het Menschdom aangebragt, met toepassing op zyne doorgaande
prediking, in welke hy op deeze voordeelen, en op derzelver invloed op de Godsvrugt
en den vrede der Ziele, steeds hadt aangedrongen. In het tweede Deel der Leerrede
worden de redenen opengelegd, om welke de Redenaar, hoewel hy, geduurende
zynen vyftigjaarigen dienst, op die volwigtige Waarheden telkens hadt aangedrongen,
zo lang hy, in deeze hutte, nog in leeven was, in dezelfde poogingen zou volharden.
In de Aanspraaken, op de gelegenheid passende, vermeldt de Heer VAN DER AA
met dankbaarheid, eenige byzonderheden, zynen dienst te Haarlem betreffende,
welke de blyken draagen van de hoogagtinge des Kerkenraads jegens hem, zo wel
als van die der geheele Gemeente. Hier door hadt hy een en ander beroep, na
Batavia en na 's Hage, hem aangeboden, van de hand geweezen, Hier door was
hy van
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eenige lastige pligten van zyn ampt ontslagen. Hier door, eindelyk, was het, dat, op
aanbod van ondersteuninge, door eenige edelmoedige Vrienden gedaan, om dat
de staat der Kerkelyke Finantien het draagen van dien last niet toeliet, hem een
Adjunct-Predikant was toegevoegd. Gelyk de Heer VAN DER AA, in deeze gantsche
Leerrede, voorkomt als een Christen, wiens hart van belangneeminge in 't heil zyner
Gemeente, en van hoogwaardeeringe van den Christelyken Godsdienst, doordrongen
is, twyfelen wy niet, of het Opstel zal van veelen met genoegen geleezen worden;
te meer, dewyl hetzelve, voor zo veel met den tyd bestaanbaar was, voortreffelyk
is uitgevoerd.

Schriften voor- en tegen het Koningl. Pruissische Religions-Edict
van den 9 July 1788. Uit het Hoogduitsch. Te Utrecht by W. van
Yzerworst, 1792. 1ste Stukje, 183, 2de en laatste Stukje, 146, bladz.
In gr. 8vo.
Dit Werk bevat, behalven het berugte Pruissische Religions-Edict zelve, en eenige
andere daar toe behoorende Stukken, uitvoerige Uittrekzels en Beoordeelingen van
alle de Schriften, die voor- en tegen hetzelve zyn uitgekomen. Het is overgenomen
uit het zelfde Hoogduitsche Journaal, waar uit de Berichten nopens de nieuwe
Hervormers in Duitschland ontleend zyn, en, zo het schynt, door denzelfden
Vertaaler. Daar dit Edict een zo zonderling contrast oplevert met de denk- en
handelwyze van den laatst overledenen Koning, en op het einde der verlichte
achttiende eeuw een zo merkwaardig verschynzel is, kan het niet anders dan van
groot belang gerekend worden, te verneemen, wat door eene menigte Schryvers
van verschillende denkwyze, en onder dezelven mannen van groote kunde en
braafheid, over dit Stuk geschreven is. De Wysgeer zal hier ruime stof vinden tot
een aantal gewigtige en aangenaame aanmerkingen. Voorts kunnen wy van dit
Werk geen breeder verslag geven, indien wy geene recensiën van recensiën
schryven willen.
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Fragmenten, uit het Dagboek van een Mensch en Christen, voor
myn Hart; toegewyd aan myne Vriendinnen en Vrienden. Te
Rotterdam by N. Brakel, 1792. In gr. 8vo., 152 bladz.
Onder de moeilyke taak, welke wy, dit gelieven eenige knorrige Heeren Autheurs
wel op te merken, niet om broodgewin, maar uit zucht ter verspreidinge van nutte
kundigheden, op ons genomen hebben, voedden wy ons, zints eenigen tyd, met de
hoope, eenmaal te zullen ontslagen worden van de verpligting tot het leezen van
dat zeer lastig hoofd- en hart-bedervend Sentimenteele, 't welk, in de
jongstverloopene jaaren, den goeden smaak by veelen heeft doen verbasteren,
woorden en klanken, boven zaaken en weezenlykheden, waardeeren, en wie weet
hoe veelen onder de jeugd, van beide Sexen, zich zelve heeft doen verwarren in
eenen doolhof van harsenschimmen en ydele verbeeldingen. Ongegronde hoop!
Onder de stapels van boeken, waar mede men ons, van tyd tot tyd, overlaadt, komt
al wederom zulk een soort van geschryf op ons indringen. By het inzien van den
titel, schrikten wy reeds van het woord Fragmenten. Daar 'er reeds zo veele
millioenen boeken in de waereld zyn, wat toch, dagten wy, kan iemand beweegen,
stukken en brokken af te geeven, indien hy niet iet volkomens kan leveren? Een
begin maakende met het doorsnuffelen van dit Brokwerk, lazen wy reeds op bl. 4:
‘Het is overdreven gevoel en geestdryvery, zouden duizende menschen zeggen,
wanneer zy wisten, dat my niets zo wel te vreden - zo vergenoegd maakt, als het
licht der maan, en eene lieve Vriendin.’ Eenige weinige bladzyden verder, ontmoeten
wy eene niet kwalyk gestelde afbeelding van een Kristen, met opzigte tot de
werkzaamheden van zyn gemoed, zyne uitwendige gedraagingen, en zyne uitzigten
in het toekomende. Op den 7 Augustus des jaars 1786, maalde de Schryver dit
tafereel. Het behaagde ons. In de verwagting van meer foortgelyk stigtelyks, lazen
wy voort. Doch hoe wierden wy in onze verwagting bedroogen, wanneer wy den
Autheur, onmiddelyk agter het bovengemelde, dus zagen voortschryven: ‘In de
zoete Mey, daar de Natuur, in een nieuw gewaad, met verjongde schoonheid, den
Jaar-
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dag der Schepping viert, daar alles liefde ademt, alles op nieuw leeft, en zich, in
zyn bestaan, verheugt, daar ontwaken ook de smeulende vonken in myn hart, en
ik kan het, voor my zelven, niet langer loochenen, dat ik ware, ernstige, liefde voor
Elize voede. - Voor eenige weeken leerde ik dit lief, onschuldig, Meisje, te.... kennen.
Wy sloten eene innige vriendschap, en, schoon dit het werk van eenen kleenen tyd
ware, was dezelve echter op waar gevoel - op de volkomen overeenstemming onzer
harten, gevestigd, en onze vreugd nam toe, naar mate wy dagelyks nieuwe blyken
zagen, dat wy voor elkander geschikt waren, en dat wy elkander niet bedrogen
hadden. - Zo dra ik den oord van myn verblyf, voor eenige uuren, kon verlaten, ylde
ik naar.... in de armen myner lieve Vriendinne, en in die van haare beminnelyke
Zuster, Fanny. - Wy spraken - lazen - speelden - kuschten; en ik verwonderde my
over den snellen afloop van dagen - weken en maanden.’ Het Boek verder
doorloopende, ontmoetten wy meermaalen zulke kwalyk zamenvoegende stukken
en brokken, zulke afwisselingen van het ernstige door het sentimenteele. Meer
behoeven wy niet te melden, om ons gevoelen over de waardy deezer Fragmenten
open te leggen.

Verhandelingen uitgegeeven door den Oeconomischen Tak van
de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem.
Tweede Deel. Vervattende de Verhandelingen over de Handwerken
en Fabricquen, Zeevaart en Visscheryen, Werktuig- en Scheikunde,
Koophandel en Colonien, enz. Van de Jaaren 1778-1789. Te
Haarlem by C. Plaat en A. Loosjes Pz., 1790. In gr. 8vo.
Dit Tweede Deel behelst weder een dertiental Antwoorden en Verhandelingen,
waarvan de vier eersten tot de Werktuig- en Scheikunde behooren.
No. 1. Behelst een Antw. op de Vraag, over een versteenende Compositie, om
Muuren, enz. waterdigt te maaken. Het middel, hier gemeld, is eene Compositie uit
Yzerërts, roode Bolus, Lynkoekenmeel en Teer, waarvan de bereiding, en het
verschillend gebruik, duidelyk en kort beschreeven word.
2. Antw. op de Vraag, over eene nieuwe vaste Cou-
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leur uit Planten, Insecten of Mineraalen, in ons Vaderland vallende; hier by word
het wilde Wormkruid als zodanig een opgegeven, en met de vereischte proeven
bevestigd.
3. Antw. op de Vraag, over de Vuurwerken en de Branderyen; hiertoe word, na
een voorafgegaane beschouwing over de werking van het Vuur ten deezen opzigte,
een verbeterd Vuurwerk aangeweezen, beschreeven, in Plaat verbeeld, en het nut
daarvan aangetoond.
4. Is eene Verhandeling over een Toevoegzel aan de gewoone Brandspuiten,
waarin beschreeven, en teffens in Plaat verbeeld, word, een tweede Slang of leere
Buis, geschikt om twee Perspompen teffens van het noodige water te voorzien, als
mede een tweede Slang aan eene Perspomp aangeschroefd, waar door men
meerder water teffens, en op verschillende plaatzen, kan brengen, alhoewel het
zelve dan niet volkomen tot de gewoone hoogte opgedreeven kan worden.
Tot de Zeevaart en Visscheryen zyn de volgende zeven betreklyk, waarvan
1. Antw. op de Vraag, wegens het verdiepen van den Mond der Buitenzaan,
waarby de oorzaaken der Ondiepten, Schorren, enz. onderzogt, en gepaste middelen
daar tegen aangeweezen, worden.
2. Antw. op de Vraag, wegens de beste middelen om Inboorelingen van den Staat
tot de Zeevaart aan te moedigen. Dit antwoord, schoon het niet geheel aan het
oogmerk der Vraag voldoende is geoordeeld, en waarom dezelve ook met eene
breedere omschryving weder voorgesteld is, behelst echter eenige goede
voorschriften, die, alhoewel zy ook op zich zelve wel niet nieuw, zelfs zeer algemeen
bekend, zyn, daarom niet ophouden (indien dezelve slegts opgevolgd wierden) ter
bereiking van het oogmerk der Vraag van wezentlyk nut te kunnen zyn; dan veele
derzelve behooren op de lyst der Desideria pia, wier vervulling vooreerst nog niet
te verwagten is.
3. Antw. op de Vraag, wegens de Kabeljaauw-Visscherye. De Schryver van het
zelve geeft by een zeer wel beredeneerd Vertoog over het beste Aas, de Vooren,
Ruys, Bley en Grundels, nevens de Garnaat, als hiertoe dienstig, op; dan de
zwaarigheid, om zich van dezelve op zulk een afstand als onze Hoekers en
Gaffelaars ter Vischvangst vaaren, te kunnen bedienen, daar men dezelve niet wel
zo langduurig, als daartoe vereischt word,
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in het leven behouden kan, hier door niet weggenomen zynde, is oorzaak geweest,
dat de Maatschappye dezelfde Vraag met eenige nadere bepaaling wederom
opgegeeven heeft.
4. Bevat een tweede Antw. op de Vraag, in No. 2. gemeld: dit is eene uitvocrige
Verhandeling, waarin de oorzaaken van het verval der lust onzer Inboorelingen tot
de Zeevaart van den grond af opgedolven en aangeweezen worden, en, vervolgens,
de beste en bruikbaarste middelen, tot herstel derzelve, worden opgegeeven.
5. Is een derde Antw. op dezelfde Vraag, en ingeleverd door den Schryver van
het Antw. by No. 2., en verdient, nevens het laatstgemelde, geleezen te worden,
schoon daarby in allen deele het onderwerp minder uitvoerig behandeld word.
6. Antw. op de Vraag, over het plaatzen van Vuuren aan een of ander Zeegat.
De Schryver van het zelve geeft het plaatzen van een nieuw Vuur en Lantaarn op
het Eiland Goederede, als een dienstig middel, op, om daardoor, by nagt, het gat
van Goederede veilig te kunnen inzeilen; voegende daar teffens by de bondigste
bewysredenen, die ter staaving van zyn voorstel kunnen gebruikt worden, en eene
naauwkeurige aanwyzinge hoedanig zich de Zeelieden van dezelve met het
gewenschte nut zullen kunnen bedienen.
7. Antw. op de Vraag, over de Zalm, op onze Rivieren. Hierin worden de oorzaaken
zo veel doenlyk nagespoord, waarom tegenswoordig de Zalm, inzonderheid op de
Rivier de Lecq, veel minder dan wel in voorige jaaren, gevonden worde, en als
waarschynlyk gegist, zulks re ontstaan uit de verhooging der gronden van den uitloop
der Rivieren, uit het opvangen der jonge Salmpjes door de Palingvisschers in hunne
Fuiken of Staalen, en eindelyk, door dat de Vogels, Schollevaars genaamd, wier
getal onbegrypelyk groot is, op dezelve zouden aazen, en daardoor eene ontelbaare
menigte daarvan vernielen: voegende de Schryver, vervolgens, eenige voorslagen
daar by, door welke, indien dezelve uitvoerlyk zyn, deeze en andere oorzaaken,
waardoor eene voor ons Land en Ingezetenen zo nutte Visschery zo verbaasd in
verval geraakt is, uit den weg geruimd kunnen worden. By eene hier by gevoegde
nadere aanmerking word de veronderstelling der kleine Salmpjes op de Rivier nader
bevestigd.
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Handwerken en Fabricquen.
1. Behelst een bericht wegens het inzetten van een Glasraam in lood. De
Inleveraar van het zelve geeft zyne handelwyze niet alleen als nieuw op, maar
inzonderheid als veel duurzaamer en vaster, dan die tot hier toe in gebruik geweest
is; al het welk door den tyd eerst nader kan bevestigd worden.
Koophandel en Colonien.
1. Antw. op de Vraag, over den Tetanus of Spasmus Cynicus. Deeze uitmuntende
Verhandeling, schoon aan het oogmerk der Maatschappye, om die redenen, niet
volledig beantwoordende, dat in dezelve meer deeze ziekte in het algemeen, dan
wel byzonder met betrekking tot onze Colonien, behandeld word, het geen echter
uit de nadere ampliatie eerst bekend wierd, is van dien aart, dat wy ons byna
beklaagen, dat dezelve niet in een Geneeskundig werk geplaatst is, alwaar dezelve
eigentlyk behoort, en gewis meer van Geneeskundigen zoude geleezen worden,
en bygevolg van veel uitgebreider nut kunnen zyn; dit durven wy 'er van verzekeren,
dat 'er, in onze Taal, niemand deeze ziekte duidelyker beschreeven, derzelver
oorzaaken naauwkeuriger onderzogt, en de daar tegen gepaste Voorbehoed- en
Geneesmiddelen, beter opgegeeven heeft, dan hier gedaan word, en waarom wy
dezelve den Geneesheeren op het sterkste aanbeveelen.
Ten Slot van dit Deel is hier nog by gevoegd:
Bericht van de Maaten en Gewichten, te Amsterdam in gebruik; hun oorsprong
en inhoud. Dit met zeer veel moeite en naauwkeurigheid berekend Stukje is voor
allen, die, in welken opzigte ook, belang hebben in eene juiste kennis der Maaten
en Gewichten, van eene zeer uitgebreide nuttigheid, en men vindt 'er veel meer in
behandeld, dan op den titel beloofd word; te weeten, eene nette vergelyking van
veele soorten van Maaten en Gewichten, in zommige andere plaatzen van ons
Vaderland, en ook buiten 's lands, gebruikelyk, tegen die, welke alhier in Amsterdam
gebruikt worden, met eene bygevoegde tafel, waar uit men, met een opslag van het
oog, den waaren inhoud der ronde Maaten, berekend volgens Amsterdamsch en
Troisch Gewigt, Amsterd. en Rhynl. cubicq duimen, zien kan.
De Schets, door ons van den inhoud deezes Werks gegeeven, is reeds meer dan
te wydloopig voor ons bestek,
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waarom wy over de byzondere waarde der verschillende Stukken ons ook niet verder
uitlaaten kunnen, en oordeelen genoeg gedaan te hebben, met onze Leezers in
staat te stellen, om door onze opgave te kunnen weeten, wat in dit Werk verhandeld
is; vertrouwende, dat zy, die in een of ander deezer Stukken belang hebben, zich
door eigen nader onderzoek van derzelver wezentlyke nuttigheid best overtuigen
zullen.

Vervolg op M.N. Chomel, Algemeen Huishoudelyk, Natuur,
Zedekundig en Kunst-Woordenboek, door J.A. de Chalmot. Verrykt
met Kunstplaäten. Veertiende Stuk. Te Campen by J.A. de Chalmot,
en te Amsterdam by J. Yntema, 1792. In gr. 4to.
Tot eene zeer verre uitbreiding is de aart deezes Vervolgs van het zo bekend en
beroemd Woordenboek geschikt. Elk Stuk levert hier blyk by blyk van op. En de
groote zaak, om, in een arbeid van zo langen adem, niet te verflaauwen, en daardoor
eene oneenpaarigheid te verwekken, zo vaak het lot der Woordenboeken, welker
eerste Letters meestal het rykst voorzien, en 't best uitgewerkt zyn, ontdekken wy,
tot ons genoegen, dat de onvermoeide CHALMOT rustig te boven komt.
Keur baart angst. Onder de veelvuldige Artykelen, die dit XIVde Stuk aanbiedt,
waarin de aan het Werk eigene verscheidenheid, reeds in zo veele aankondigingen
door ons opgemerkt, blyft stand houden, en dus geene herhaaling behoeft, om het
Leezeren van allerlei soort aan te pryzen, vinden wy ons, daar dit berigt met de
verwisseling van het Jaar staat uit te komen, genoopt ons te bepaalen, tot het geen
wy op het Woord NIEUWJAARSDAG aantreffen.
‘NEUWJAARSDAG, of eerste dag van 't Jaar, is altoos als eene plechtige dag
aangemerkt, waar voor men grooten eerbied droeg, doch de tyd van derzelver
viering is, by de onderscheidene Volkeren, zeer verschillende geweest.
By de Romeinen was de eerste en de laatste dag aan JANUS toegewyd; 't welk
de oorzaak is, dat men hem met twee aangezichten afbeeld.
Ook is van de Romeinen tot ons het zo oude gebruik afgedaald, om malkanderen
op dien dag complimenten te maaken. Vóór dat die verloopen was, bezochten zy
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malkanderen, gaven zich wederzydsch geschenken, en verzelden die met
gelukwenschingen. LUCIANUS spreekt van die gewoonte als zeer oud, en doet die
opklimmen tot den tyd van NUMA.
OVIDIUS bedoelt dit zelfde gebruik in het begin van zyne Feestdagen:
Postera lux oritur, linguisque animisque fovete:
Nunc dicenda bono sunt bona verba die.

En PLINIUS nog duidelyker, Lib. XXVIII. Cap. 1. Primum anni incipientis diem laetis
precationibus invicem faustum ominantur.
Niet minder vindt deeze gewoonte nog onder ons plaats, doch welk een begrip
moet men zich maaken van diergelyke heilwenschen, als het gebruik en de
welleevendheid op dien dag van ons vordert? zyn het woorden zonder betekenis?
immers neen; want als men over iemands persoon en familie, in dit en veele volgende
jaaren, allerlei heil verklaart te wenschen, hebben die woorden eenen zin. Doch
verba valent usu, “de woorden gelden alleen volgens 't gebruik,” en wie bekommert
zich over de meening van een Nieuwjaars-Compliment, meer dan over den waaren
zin van andere Complimenten, als van Myn Heer, ik ben uw ootmoedige Dienaar,
ik heb de EER van u te verwelkomen, van u gezondheid te wenschen, van uwe
vriendschap te solliciteeren, en van honderd diergelyke fraaije en beleefde
gezegden? Niemand verstaat zulks kwalyk; niemand zal onderneemen zyn
ootmoedigen Dienaar om een boodschap te stuuren, nog zich verbeelden dat de
man 't in der daad een eer rekent zynen vriend te verwelkomen, gezondheid te
wenschen, enz. Het is wel zeker, dat men zulke complimenten niet naar de letter
der woorden kan aandringen: doch dat ze niets gerekend moeten worden te
betekenen, en slegts voor bloote klanken te houden zyn, wil by my niet in. Alle
zodanige beleefde uitdrukkingen vertoonen nederigheid, onderdaanigheid,
dienstvaardigheid, liefde en toegenegenheid, jegens onze medemenschen. Zy
vertoonen dierhalven zulke geestgesteldheden en neigingen, ten aanzien van
anderen, als in ons behooren plaats te hebben, en in zommige menschen in der
daad gevonden worden; en wanneer wy die uitdrukkingen met eene billyke
verzagting, en in eenen redelyken zin willen opvatten, wordt 'er door te kennen
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gegeeven, dat men gezind is elkanderen te dienen, door de liefde elkanderen
onderdanig te zyn, en door ootmoedigheid de een den ander uitneemender te achten
dan zich zelv, of liever, als ware hy uitneemender, te behandelen. Schoon men niet
gewoon zy, zulke denkbeelden te hechten aan woorden, die ons zo gemeenzaam
zyn geworden, dat wy ze gebruiken zonder dat wy 't zelv' weeten, acht ik evenwel
dat een verstandig Man, en een liefhebbend Christen, 'er de gemelde betekenis
zeer gevoeglyk aan geeven kan; vermits hy, 't zy hy zulks doe of niet, in der daad,
die gesteldheden, ten aanzien van zyne medemenschen, in een meerder of minder
maate bezit.
Doch wat men ook van zulk slag van Complimenten te houden hebbe,
Heilwenschen kunnen niet als woorden zonder eenigen zin worden aangemerkt.
Zulken, die het plechtigst en met den deftigsten ernst gedaan worden, schynt men
voor eene soort van gebeden te moeten houden, die een stilzwygend opzicht hebben
op den Allerhoogsten, den Geever alles goeds. Anderen, die gemeenzaamer
geschieden, over geringer onderwerpen loopen, en meer by wyze van een
compliment gedaan worden, geeven ten minsten te kennen, dat het den wenscher
aangenaam zyn zal, indien het heil, welk hy eenen anderen toewenscht, denzelven
in der daad te beurt valle. Dit laatste is onafscheidelyk van het denkbeeld van eenen
wensch. Het eerste kan men niet wel onderstellen, de meening te zyn van alle
heilwenschen in den dagelykschen omgang: maar zou het de meening niet weezen,
of behooren te weezen, van eenen Nieuwjaarswensch? Wanneer men elkanderen
allerlei heil, welstand, voorspoed, en alle bedenkelyke zegeningen, geduurende
veele jaaren, met een taamelyk grooten omslag van woorden, en met eene plechtige
houding, toewenscht, begeert men dan niet dat GOD, van wien alle heil moet
nederdaalen, de gewenschte heilgoederen aan zynen evenmensch schenken zal?
indien ja, dan behelst een Nieuwjaarswensch eene soort van bede aan den
Allerhoogsten, die wel denzelfden eerbied niet eischt als een rechtstreeks gebed
tot GOD, maar egter een ernstige zaak is, die een gewigtige betekenis heeft. Een
Nieuwjaarswensch vertoont, volgens dit begrip, eene duidelyke erkentenis, niet
alleen van ons onvermogen, om ons zelven, en om elkanderen, alle begeerlyk goed
te bezorgen, (iets 't welk alle wenschen, hoe
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men ze ook beschouwe, klaarblyklyk onderstellen,) maar ook dat wy allen geheel
en al afhangen van het Opperweezen, dat wy ons geluk uit zyne hand hoopen te
ontvangen, en voor anderen, zo wel als voor ons zelven, heil begeeren van Hem,
in wien alle Gelukzaligheid oorspronglyk berust.
Ik wil egter niet sterk dringen op deeze meening van eenen Nieuwjaarswensch,
die veelen van myne Leezers, buiten twyfel, al te ernstig weezen zal. Laat zulk een
wensch meer niet betekenen dan eene verklaaring, dat het ons aangenaam zal zyn,
indien anderen 't Nieuwjaar, en veele volgenden, gelukkig slyten; dan hebben de
woorden waar van men zich bedient, egter eenen zin, en men behoort elkanderen
geen Nieuwjaars-Compliment te maaken, zonder 'er dien zin aan te hechten. Men
geeft dan ten minsten te kennen, dat men zich de welvaart zyner medemenschen
aantrekt, dat men eenige begeerte heeft tot hun heil, en liever heeft dat het hun wel
dan kwalyk gaa; zo dat 'er eene waare goedgunstigheid in ons behoort gevonden
te worden, als wy elkanderen op eenen Nieuwjaarsdag, of by andere gelegenheden,
eenen heilwensch doen. Kwaadaartigheid en vyandschap, haat en wrok, worden
hier door niet alleen uitgeslooten, maar zelfs onverschilligheid en belangeloosheid
in 't geen een' ander' betreft. Die zynen medemensch wat goeds wenscht, moet 'er
ten minsten eenig belang in stellen, dat dezelve 't gewenschte goed verkryge of
behoude.
Menschen van eene bekrompene geestgesteltenis mogen het ongerymd houden
te vorderen, dat alle Nieuwjaarswenschen zulk eenen zin hebben, om dat zy niemand
dan zich zelven, en hunne byzondere goede vrienden of bloedverwanten, eenige
waare genegenheid toedraagende, ten opzichte van de rest des menschdoms
volstrekt onverschillig zyn. Zuike laage zielen mogen denken, dat men op dien voet
zyne zegenwenschen tot weinige persoonen zou moeten bepaalen, en zich wel
wagten van elk dien men kent, en in den aanvang van een Nieuwjaar aantreft, te
feliciteeren. Maar zy, die weeten wat uitgebreide liefde, wat algemeene
goedwilligheid, zy, en zich dat beminnelyk karakter eenigzints hebben eigen gemaakt,
zullen, vertrouw ik, hier in geene zwaarigheid vinden. Zy, die liefhebbers zyn van
het menschdom, die allen welken nevens hen naar GODS beeld geschaapen zyn,
beminnen, en niet nalaaten zouden dezelven allen geluk-
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kig te maaken, zo 't in hun vermogen was; die hunne Medechristenen,
Medevaderlanderen en Medeburgeren, zonder uitzondering, een goed hart
toedraagen, en genegen zyn, ieder een te helpen, en dienst te doen daar zy kunnen,
bevinden zich, by alle bekwaame gelegenheden, bereid en geschikt, om elk, die
hun voorkomt, met eene oprechte en hartelyke meening heil te wenschen. Zy
verklaaren dan door woorden, hoe zeer zy hunnen Medemenschen het goede
gunnen, en zy zouden het zelfde door daaden toonen, indien zy 'er gelegenheid toe
hadden; en, schoon zy den eenen mensch boven den anderen beminnen, gelyk
natuurlyk en redelyk is, niemand ondertusschen van hunne liefde uitgeslooten zynde,
kunnen zy ook niemand aantreffen in 't begin van een Nieuwjaar, dien zy niet gaarne
gelukkig zouden zien.’
Te meermaalen geeft de Heer DE CHALMOT, op een Woord, in stede van veel om
te haalen, alleen van een enkel Schryver, die 'er best over geschreeven heeft, het
voornaamste op. Ten blyke hier van leeze men, wat hy op het Woord NAGT-MERRIE
aantekent.
NAGT-MERRIE, in het latyn Incubus, is een ongemak waar van de Heer JOHN
BOND, Med. Docter te Londen in zyn Essay on the Incubus, or Nigtmare, 1753,
ingevolge het getuigenis van des kundigen, het beste bericht geeft; dus wy niet
beter kunnen doen, om een begrip van dit lastig ongemak aan onze Leezers te
geeven, dan een zaaklyk uittrekzel hiervan mede te deelen.
‘De Schryver zegt, dat hy zelv' dikwils overvallen wordende van het gebrek, 't
welk in 't gemeen Nagtmerrie genoemd wordt, zich aangespoord vondt dit ongemak
met naauwkeurigheid te onderzoeken, of hy, hier door, in staat mogt geraaken zich
van het zelve te bevryden. By oude Schryvers vondt hy weinig het geen tot
opheldering hier van kon dienen; en by de hedendaagschen ook niet dan gebreklyke
verklaaringen. De reden hier van is, naar alle waarschynlykheid, om dat niemand
van deeze Schryvers het gebrek, in zich zelve, zal ondervonden, of in anderen,
onder het overval zynde, gezien hebben. Het laatste kan niet ligt gebeuren, om dat
het iemand altyd in den slaap overkomt, en hy, zo dra hy ontwaakt, 'er van bevryd
wordt; dat geen Geneesheer by den Lyder kan geroepen worden, vóór dat het
overval reeds geweeken zy. De Heer BOND, een Geneesheer zynde, en zelv' het
gebrek onderworpen, is, hier door,
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dubbel in staat, om 'er een goede beschryving van te geeven.
De naam van deeze kwaal is, waarschynlyk, zynen oorsprong verschuldigd aan
zekere bygeloovigheid: doch dit is van weinig aanbelang. Van meerdere
aangelegenheid is de beschryving of afbeelding van dezelve, welke van den Heer
BOND opgegeeven wordt, gelyk hy ze dikwils gevoeld heeft. “Zy overvalt de menschen
in den slaap, op den rug liggende; begint veelmaalen met verschriklyke droomen,
waar op, schielyk, een bezwaarde ademhaaling volgt, met een zwaare drukking op
de borst, en een volslaage belemmering van de vrywillige beweegingen. In deeze
doodlyke benaauwdheid geschied een luid gezugt en gesteen, en een verward
geluid. Op deeze wyze wordt zulk een Lyder als in de kaaken van den dood
gehouden, tot dat hy, door de alleruiterste worstelingen der natuure, of door eenige
bykomende hulpe, uit dien naaren doodslaap ontkome. Zo dra hy de zwaare drukking
op de borst eenigzins ontworsteld is, krygt hy een sterke hartklopping, groote
beangstheid, ongemaklykheid en krachteloosheid; welke toevallen trapswyze
wederom verminderen, en gevolgd worden van vergenoegde gedachten, van uit
zulk een groot gevaar ontkomen te zyn.”
Aangaande de oorzaak van deeze kwaal, wordt, in 't algemeen, erkend; dat
dezelve bestaat in zekeren stilstand, of beletzel, van den omloop des bloeds: het
komt 'er maar op aan, hoe zulk een stilstand veroorzaakt worde. Om dit te verklaaren,
merkt de Schryver, vooraf, aan, 't welk van veelen erkend wordt, dat, in een liggenden
staat van het lighaam, meer bloed naar het hoofd gaat, en ook traager naar het hart
te rug keert, dan in een opgerechten stand; dat hier door slaap, en door
agteroverligging op den rug, zwaare slaap en droomen veroorzaakt worden. Hier
na neemt hy in aanmerking, 't geen, van hem, van het meeste aanbelang geoordeeld
wordt, de natuurlyke plaatzing van het hart. Het zelve is, met het grootste gedeelte,
gelegen in de slinker holligheid van de borst; aan de longen vast door de groote
bloedvaten, en aan het middenrif (Diaphragma) gehecht door het hartezakje. Het
hart moet, by gevolg, aangemerkt worden als een lighaam in de borst eenigzins vry
hangende (Corpus pendulum), en, gelyk andere hangende lighaamen,
plaats-verandering onderworpen. Als het lighaam in
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een opgerechten stand gehouden wordt, moeten de deelen van het hart, welken
doorgaans het slinker en rechter genoemd worden, begreepen worden als voorste
en agterste. Maar het lighaam op den rug gelegen zynde, worden deeze deelen de
bovenste en onderste van het hart. Dat het hart plaats-verandering onderga, naar
den verschillenden stand van het lighaam, volgens de richting van het middenpunt
der zwaarte van het hart, bewyst de Schryver dus: men behoeft maar, zegt hy, den
vinger te houden op de plaats der ribben, waar deszelfs klopping gevoeld wordt, in
een opgerechten stand; en zo ras dan het middenrif, door inademing, sterk
samengetrokken wordt, en hier door naar beneden wykt, zal de klopping flaauwer
gevoeld worden, om dat het hart naar beneden getrokken is door het middenrif. Hier
komt by, dat men de klopping, als iemand op de slinker zyde legt, nader by den
ruggraat gevoelt; en, op den rug liggende, naauwlyks kan voelen, en, op de rechter
zyde gelegen zynde, geheel niet kan gewaar worden. De Schryver bekent egter,
dat deeze veranderingen, in alle lighaamen, niet even blykbaar zyn. Hier op wordt
nu, vervolgens, de verklaaring van de oorzaak der kwaale, naar de onderstelling
van den Heer BOND, gevestigd.
“Als iemand op zyn rug ligt, valt het hart, noodzaaklyk, op de lighaamen der
wervelbeenderen van den rug, en moet, bygevolg, door zyn eigen zwaarte, het
slinker oor van het hart, en de longader, welken, dan, recht onder deszelfs grondstuk,
of breedste gedeelte, liggen, drukken; en hier door zal de beweeging van het bloed,
door de longen, gestuit worden. Het bloed zal, derhalve, opgehoopt worden in de
longvaten; en de rechter, of liever, in deezen stand, de bovenste holligheid van het
hart, zich niet kunnende ontlasten in de long-slagader, zal, door het bloed, van de
uiterste ledemaaten te rug komende, overkropt worden; het welk, zich ophoopende
in de bloedvaten by het bovenste gedeelte van het hart, het zelve zwaarder zal doen
worden, en, dus, de oorzaak van de belemmeringe te grooter maaken. Op deeze
wyze zal ook de te rugkeering van het bloed, uit het hoofd, belet, en de tedere en
ligt rekbaare bloedvaten der herssenen, meer dan gemeen, uitgezet worden; de
invloed der dierlyke geesten, door de zenuwen gestopt; en de leevensbeweegingen
(Motus Vitalis), voor een
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gedeelte, indien niet geheel en al, gestremd worden.” Zie daar de eigentlyke en
natuurlyke oorzaak van de zogenaamde Nagt-merrie, of Nagt-drukking.
Nu valt het den Schryver gemaklyk, alle de byzondere toevallen, welken dit overval,
altyd, of doorgaans, verzellen, te verklaaren. De verschriklyke droomen ontstaan
uit de geweldige uitzetting van de bloedvaten der herssenen: de bevinding leert dat
zodanige droomen meest volgen op het liggen slaapen op den rug. De zwaare
drukking op de borst, en onvermogen van zich te kunnen beweegen, ontstaan uit
de overmaat van bloed in de longen, de hol-ader, de rechter holligheid en het rechter
oor van het hart; welke, de spieren geene gelegenheid laatende van te kunnen
werken, een gelyke aandoening maakt, als of, inderdaad, de borst door eenig zwaar
lighaam gedrukt wierd. Het verwerd geluid moet, waarschynlyk, van dezelfde oorzaak
afgeleid worden; dewyl de beweegspieren van de tong, en het strottenhoofd, spieren
zyn van de vrywillige beweeging, welke belemmerd is: ook zal de onbeweegbaarheid
van de longen, welken met bloed overkropt zyn, de lugt, welke noodzaaklyk is tot
de stem, uitsluiten. Het zugten en steenen zyn jammerende uitdrukkingen, dat de
natuur in lyden is, en ontstaan, gelyk doorgaans ook hier, uit verstopping en
ophooping van bloed in de longen. De benaauwdheid en hastklopping worden
insgelyks, gemaklyk, uit dezelfde oorzaak verklaard.
De Heer BOND maakt, vervolgens, gewag van eenige aanleidelyke en bykomende
oorzaaken; als, een bloedryke gesteldheid, en alles wat, in den tyd, te veel opvulling
kan maaken; opstopping van gewoone bloedloozingen; onmaatig eeten en drinken
tegen den nagt: want hy beweert, tegen Dr. STUART en den Baron HALLER, dat de
maag, meer dan gemeen opgevuld zynde, de groote slagader (Aorta), in een leevend
lighaam, kan drukken en vernaauwen, (schoon dit in een dood lighaam anders moge
schynen, om dat de spieren en het buikvlies (Peritonaeum) dan doorgesneeden
zynde, de maag naar buiten kan uitwyken, 't welk in leevenden niet geschieden
kan,) en dus den doorgang van het bloed, door dezelve, naar beneden, voor een
gedeelte verhinderen, en meer naar het hoofd doen gaan; waar door toedrukking
in de tusschenribbige, en het agtste paar zenuwen, by derzelver oorsprong, kan
veroorzaakt worden; en het gevolg hier
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van zal zyn eene verlamming van de spier-vezelen van het hart. Behalven dit zal
ook een zeer opgevulde maag de vrye zamentrekking van het middenrif verhinderen;
waar door de holte van de borst niet zo groot kan gemaakt worden, als vereischt
wordt: en het middenrif aangemerkt als een hellend vlak, schuins opgaande naar
het borstbeen, rust de overlaaden maag hier eenigzins op en tegen, inzonderheid
het lighaam op den rug liggende, en de zwaarte derzelve zal de drukking van het
hart op de long-aderen vermeerderen, wyl het, aan de andere zyde, hier aan vast
is door het hartezakje. Dit wordt ook van den Heer RIGA, gelyk van onzen Schryver,
als de oorzaak van de Nagt-merrie aangemerkt. De Sympath. pag. 112.
De ontkoming uit, of redding van, dit overval, geschied, doorgaans, door de natuur.
De longen verstopt zynde, moet de rechter holligheid van het hart geweldig uitgezet
worden, en zeer sterke aandoening (Irritatio) lyden, welke het zelve tot een sterke
zamentrekking aanzet, 't welk alles is het geen vereischt wordt, om het geheele
werktuig wederom in voorgaande beweeging te brengen. Want zo dra zich de rechter
holligheid ontlast in de long-slagader, zal het bloed, in de long-aders, ook wederom
in beweeging geraaken, en de drukking van deeze vaten overwonnen worden. En
zo haast deeze beweeging hersteld is, zal 'er eene pooging ontstaan, om, door
beweeging van het geheele lighaam, te maaken, dat de ongemaklyke stand
veranderd worde; en hier door zal ook verandering geschieden in het middenpunt
der zwaarte van het hart, en, gevolglyk, alles overgaan. Uitwendige hulp kan hier
toe van merklyken dienst zyn, om het schielyker te doen overgaan; als is, iemand
op den rug liggende op zyde te haalen, te schudden, en sterke aandoeningen op
het lighaam te maaken, door prikken, steeken, geluid te maaken, enz. om hem
wakker te doen worden. De Schryver zegt, dat hy, op zekeren tyd, in een zwaar
overval van de Nagt-merrie liggende te worstelen, zyn knegt in de kamer kwam om
vuur aan te leggen, en den bak met koolen liet vallen, 't welk zulk een geraas maakte,
dat hy zeer gelukkig ontwaakte, en van zyn overval verlost wierd.
Schoon nu dit ongemak zelden lang duurt, is het egter niet alleen zeer lastig,
maar ook dikwils een voorlooper van kwaade gevolgen; naamlyk, krankzinnigheid,
vallen-
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de ziekte, beroerte, en een haastigen dood. De Schryver houdt het voor
waarschynlyk, dat zommige menschen, die, 's avonds gezond naar bed gegaan
zynde, 's morgens dood gevonden worden, in zulk een overval gestorven zyn.
Tot voorkoming van het zelve wordt, boven alles, aangeraaden, niet op den rug
te gaan liggen slaapen; geen bezwaarlyke maaltyd te doen, of veel te drinken, kort
voor dat men naar bed gaat. En, zo 'er voorafgaande oorzaaken in aanmerking
komen, hier tegen, volgens de gewoone wyze, in andere gevallen, te voorzien; in
een bloedryke gesteldheid aderlaatingen te doen; in te groote zwakheid versterkende
middelen te gebruiken, en zo in andere omstandigheden.’

Observationes in Euripidis maxime Hippolytum; Exercitationum
Academicarum Specimen primum; quod praeside Joanne Luzac,
J.U.D., & in Academia Batava Linguae Graecae & Hist. Patriae
Professore ordinario, die 21 Januarii MDCCXCII, publice defendit
Abraham Blussé. Lugd. Bat. apud H. Mostert, MDCCXCII. 58 pagg.
o
in 8 maj.
Observationes in loca Veterum, praecipue quae sunt de vindicta
divina; Exercitationum Academicarum Specimen secundum; quod
praeside Joanne Luzac, die 16 Junii MDCCXCII, publice defendit
o
Janus ten Brink. Ibid. MDCCXCII. 60 pagg. in 8 maj.
Schoon de beoefening der oude Letterkunde in het gemeen, en der Grieksche in
het byzonder, waarin ons Vaderland wel eer den grootsten roem verwierf, thans in
het zelve jammerlyk kwynt; moet men dit echter tot lof van Leyden's Hoogeschool
getuigen, dat, gelyk zy, geduurende een lange reeks van jaaren, op verscheidene
groote mannen boogen kon, en nog met regt boogt, die zich in dit vak door geheel
Europa beroemd maakten, het zo ook haar nimmer ontbrak, en ook nu nog niet
ontbreekt, aan Jongelingen, die, door zulke groote meesters aangemoedigd en
gevormd, zich op dit zoort van Studiën met groote vlyt toeleiden, en daarin de beste
vorderingen maakten. Allen, wien waare geleerdheid ter harte gaat, wenschen en
hoopen, dat het getal van deze laatsten, meer en meer, moge toenemen, op dat de
nood-
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zaaklykheid ophoude van het wegschenken der gewigtigste ambten in Kerk en
Staat, by gebrek van waardiger voorwerpen, aan dezulken, die van alle die
kundigheden ontbloot zyn, welken den mensch waarlyk beschaaven, welken ons
alleen den toegang tot gegronde kennis in alle zoorten van Weetenschappen openen,
en welken zo veel toebrengen om ons hart te vormen, en het geluk van ons leven
te vermeerderen.
Om deze hoop meer en meer te voeden, en op te wekken, besloot de Hoogleeraar
LUZAC, de waardige opvolger van den grooten VALCKENAER, eenige zyner
aanmerkingen over oude Grieksche en Latynsche Schryvers zo in het licht te geven,
dat zy tevens dienen voor Academische Dissertatien, welken hy van tyd tot tyd door
zyne Leerlingen opentlyk zal laaten verdedigen, en welken vervolgens in éénen
bundel by elkanderen gevoegd zullen kunnen worden.
De twee eerste van deze Academische Verhandelingen hebben wy thans voor
ons. De eerste van dezelven gaat, voornaamlyk, over den Hippolytus van EURIPIDES,
van welken een aantal plaatzen verbeterd en opgehelderd worden, deels uit gissingen
van de Heeren VALCKENAER en VAN ELDIK, welken door den eerstgenoemden op den
rand van het exemplaar, dat hy na de uitgave van den Hippolytus gebruikte, by
geschreven waren, deels en voornaamlyk door het vernuft en de geleerdheid van
den Heer LUZAC zelven. In het voorbygaan behandelt de Hoogleeraar nog een aantal
andere plaatzen, zo uit de overige Tragoediën van EURIPIDES, of derzelver
Fragmenten, als uit andere oude Schryvers, waarin hy of den door de afschryvers
verminkten tekst poogt te herstellen, of de duisterheid van zommige spreekwyzen
te verklaaren. Voorts is deze verhandeling vol van de gewigtigste aanmerkingen,
over een aantal onderwerpen, die by de verklaaring van de Schriften der ouden van
zeer veel gebruik zullen zyn; by voorbeeld, over de noodzaaklykheid, die 'er is, om
EURIPIDES dikwyls uit de Wysbegeerte van SOCRATES op te helderen; over het
gevoelen van PLATO, dat de ziel in twee of drie deelen verdeeld moet worden; over
de benaamingen ψνχιϰοι en πνευματιϰοι ανθρωποι, die in het Nieuwe Testament
tegen elkanderen over gesteld worden (onze Vertaaling heeft natuurlyke en
geestelyke menschen) enz. enz.
De tweede Verhandeling gaat voornaamlyk over die
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plaatzen der ouden, waarin van de wreekende geregtigheid Gods over de boozen;
van de belooningen der vroomen in een ander leven; van de geesten, die deze
aarde doorzweven, om als gezanten der Godheid op de daaden der menschen te
letten; van het boek van JUPITER, waar in deze daaden aangeschreven worden, en
dergelyke onderwerpen meer, gehandeld wordt. De Heer LUZAC brengt echter
geenszins alle plaatzen by één, welken hier toe behoren, maar bepaalt zich
voornaamlyk tot de zodanigen, die door de afschryvers bedorven zyn, en de hulp
van den oordeelkundigen beoefenaar nodig hebben. In het herstellen der waare
lezing is de Hoogleeraar allergelukkigst, en geen wonder, daar hy, by zyn vernuft,
oordeel, en bondige geleerdheid, eene maate van bescheidenheid bezit, die maar
zeer zelden het eigendom van die geenen is, die zich met de verbetering van de
Schriften der ouden bezig houden. Het zou de meesten onzer Lezers weinig bevallen,
wanneer wy alle de plaatzen optelden, die door hem verbeterd zyn, en van deze
verbeteringen zelven verslag deden. Wy twyfelen niet, of een ieder, die in dit zoort
van Studiën belang stelt, zal zich deze Verhandelingen aanschaffen. Aan de meesten
onzer Lezers, ondertusschen, denken wy dienst te zullen doen met eene
Nederduitsche Vertaaling van het Fragment, uit het boek de mulieris harmonia, het
welk aan PERICTYONE, eene navolgster van PYTHAGORAS, toegeschreven wordt. Dit
(*)
Fragment, dat ons door STOBAEUS bewaard is, heeft de Heer LUZAC vooral
allerzorgvuldigst behandeld; verscheidene plaatzen in hetzelve allergelukkigst
verbeterd en opgehelderd; en eindelyk eene schoone Latynsche Overzetting daar
van gegeven, volgens welke het in onze taal aldus luidt:
‘Men moet zyne Ouders noch door woorden, noch door daaden, beledigen; maar
hun en in groote en in kleine dingen gehoorzaamen. Men moet ook by hen woonen,
en hen nimmer ontvluchten, in welken toestand zy zich ook bevinden, het zy van
ziel, het zy van lighaam, het zy van uitwendige omstandigheden; in vrede en in
oorlog; in gezondheid en ziekte; het zy, zy ryk of arm, aangezien en geëerd, of
gering en onaanzienlyk, hoofden van het gemeenebest of ambtelooze burgers, zyn.
Men moet hun gehoorzaamen, en hunnen

(*)

Serm. LXXVII, p. 457.
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wil doen, zo zy maar niet uitzinnig zyn. Want dit is billyk en betaamelyk voor alle
braaven. Maar, zo iemand zyne Ouders veracht, tegen dezen Zondaar wordt, en
geduurende zyn leven, en na zynen dood, eene actie van kwaade behandeling by
de Goden ingesteld. Hy is by de menschen gehaat, en wordt onder de aarde, in de
plaats der elenden, in het gezelschap der boozen, eeuwig gebonden bewaard, door
de Goddelyke Wraak, en door de onderaardsche Goden, die tot wreekers dezer
schenddaaden aangesteld zyn. Want het beschouwen van onze Ouders is een
goddelyk en schoon gezicht. Ja hunne beschouwing en vereering is zodanig,
hoedanig zelfs niet de beschouwing der Zonne is, noch die van alle de overige
Sterren, welker lichtende choren den hemel omringen, of zo men nog iets grooter
mogt achten onder die wezens, die men met een' heiligen eerbied beschouwt. Ik
althans ben van gedachten, dat de Goden nimmer eenig verzuim van de plichten
jegens Ouders ongestraft zullen laaten. Dierhalven moeten wy de persoon onzer
Ouders, zo lang zy leven, en hunne gedachtenis, na hunnen dood, met een vroom
hart eerbiedigen; en nooit tegen hen morren; maar indien zy iets misdoen, het zy
door hunne zwakheid, of door misleiding van anderen tot dwaaling vervoerd, moeten
wy hen vriendelyk vermaanen en te regt brengen, maar nooit met hun in onmin
leven. Want zwaarder zonde, of grooter ongelyk, kan door de menschen niet
bedreven worden, dan, wanneer zy zich slecht tegen hunne Ouders gedraagen.’
De Hoogleeraar geeft voorts een schat van de gewigtigste aanmerkingen, waar
door en dit uitmuntend Fragment, en andere plaatzen der Ouden, die hy 'er mede
vergelykt, opgehelderd worden; onder anderen ook over de διϰη ϰαϰωσεως, of actie
van kwaade behandeling, welke, volgens het Attisch regt (een vak, waar in de Heer
LUZAC ten hoogsten bedreven is) in drie gevallen, en, onder die, in het geval van
slechte behandeling van Ouders, verleend werdt. Doch wy moeten dit uittrekzel
sluiten, na 'er alleen dit nog bygevoegd te hebben, dat ook de Theses, achter beide
deze Verhandelingen gevoegd, ten hoogsten merkwaardig zyn, en dat veelen van
dezelven van de opgeklaarde en vrye denkwyze des Hoogleeraars getuigenis
draagen.
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Wy wenschen, dat het getal der Leydsche Studenten, die van zulken uitmuntenden
meester naarstig gebruik maaken, verder moge toenemen, en dat de vereenigde
hulp van SCHULTENS, RHUNKENIUS, en LUZAC, aldaar de fraaije Letteren en waare
geleerdheid verder moge doen herleven!

Ruth, in vier Boeken. Door Petronella Moens en Adriana van
Overstraten. Leden van onderscheiden Kunstgenootschappen. In
's Hage by J.C. Leeuwestyn, 1790. In Quarto, 142 bl.
Jacoba van Beieren, in vyf Boeken. Door Adriana van Overstraten.
Lid van onderscheiden Letterkundige Genootschappen. Te
Amsterdam by de Wed. J. Dóll, 1790. In gr. 8vo. 174 bl.
Hugo de Groot, in zeven Boeken. Te Amsterdam by J. Allart, 1790.
In gr. 8vo. 280 bl.
Wy voegen deeze drie Dichterlyke Voortbrengzels, in een zelfde jaar uitgegeeven,
by elkander, om dat dezelve in éénen trant, en door dezelfde maaksters, vervaardigd
zyn; indien de berichten waar zyn, dat het laatstgenoemde Werk door Mejuffrouw
MOENS geschreeven is. Het zyn alle drie Historiestukken, of levensbeschryvingen
van RUTH, JACOBA VAN BEIEREN, en HUGO DE GROOT, in Zangen; missende men, in
alle, het wonderbaare, dat het Heldendicht zo veel ciersel kan geeven: terwyl de
kleinigheden, die men van die onderwerpen in Prosa zoude melden, in deeze
Dichtstukken zyn agter gelaaten: hebbende de Dichteressen zich vooräl met de
uitsteekendste daaden van haaren Held en Heldinnen bezig gehouden.
Of de Dichteressen, in het eerste Dichtstuk, de hooge vlucht eenes Seraphs
gewaagd hebben, zo als Mejuffrouw MARIA VAN ZUYLEKOM, in haar Lofdicht, verzekert,
dit durven wy niet voorönderstellen. 'Er zyn zeker schoone Tafreelen in, doch het
geheel is op verre na niet zo verheven, dat men het een Seraphs vlucht kan heeten.
Zie 'er hier eene kleine proef van:
Een minzaame afscheidskus sterkt RUTHS verslaauwden moed,
Terwyl de feestrei haar, wel haast, al juichend groet.
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Men leid haar, zingend, in de tent der blyde Maagden,
Daar deugd en edle trouw van BOäS roem gewaagden,
Hier huwde Vriendschap zich aan gulle vrolykheid;
De lieve welvaart waar in 't blos der jeugd verspreid,
De schoone werd onthaalt op edle Zomervruchten,
Op melk en honingraat, de vreugd deed zorgen vluchten.
Men heft het feestlied aan, de galm der schelle luit,
En blinkend Cimbelspel, lokt elk ter veldtent uit,
Terwyl de blyde harp zich met een danktoon mengde.
De koelen (*) avond, die de schaduwen verlengde,
En statig voortdreef, had zyn grootsche plechtigheid,
Om 't rustbed der natuur, thans sluimrende heen gespreid,
Hier doet een veldling, by het pas gedorschen (§) Kooren,
't Eenvouwig zoet des lands, op gulle klanken horen,
Daar leid een blyde rei, by heldre sterrenglans,
In 't zacht bebloemde groen, elkaêr ten avond dans.
't Bevallig meisje vlecht een krans van kooren airen,
Of streeld, door vreugd verrukt, de tedre Cytersnaren,
RUTH deelt in 't lief geluk dat lachend om haar zweevt,
Schoon achtbre grootheid in haar losse zwieren leevt.
Ze onttrekt zich aan 't gejuich der huppelende reiën,
Bevredigt met zich zelv, kan stille vreugd haar vleiën.
De blonde FIMIA, wier vriendschap 't meest bekoord,
Daar zedigheid en deugd in dryvende oogen gloort,
Die lieve maagd, omringt door gulle landvermaken,
Mag, met de schoone RUTH, de reinste wellust smaken.
Hun hart, zoo zacht gestemt, als 't kwynend licht der maan,
Mag nu, op éénen toon, voor deugd en vriendschap slaan.
In 't donkre schaduw van een hemel hoogen ceder
Zet gints de liefde en vreugd der kuische landjeugd neder,
Terwyl het reinst gevoel hun zachte ziel ontgloeit,
En 't strelend veldmuzyk hun luistrende aandacht boeit,
De groenen (†) heuvel, daar de jeugdige vriendinnen
De sombre schoonheid, daar natuur meê pronkt, beminnen,
Schynt in één stip, waar op een koor van englen zingt,
De ruisende fontein, die aan den voet ontspringt,
Besproeit de bloempjes gul: een wolk van edle geuren,
Voert thans verrukking aan. De zacht bezwymde kleuren
Ontwaken telkens, door een tintelende vonk,
Van starren goud, dat op het veldviooltje blonk.
Daar d'avond 't zweet der bloem tot zilvren waas doet stollen,
De tyd scheen zelf verrukt in 't eeuwig niet te rollen,
't Genoegen speelde alöm, door beemd en wandelpaên,
En de overvloed bood keur van boom- en veldvrucht aan.
Dan, nu spreid lieve rust haar poezlige armen open,
De scheemring snelt in 't zwart, en schynt tot slaap te nopen,
Natuur vergt stilte; daar, gints in het denne wond,
't Gezang der feestrei aan 't gekras des nachtuils trouwd.
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Men zal in deeze Proeve reeds kunnen opmerken, dat, hier en daar, de zuiverheid
der spraake aan maat of rym zyn opgeofferd geworden. Immers moest (*) de koelen
avond, eigenlyk de koele avond, in den eersten naamval, zyn: hebbende de Dichteres
mogelyk, door deeze feil, de smelting willen ontgaan, die haar vers te kort zoude
gemaakt hebben. Doch (†) de groenen heuvel, toont een zelfde misslag aan, zonder
dat 'er eenige reden voor gevonden kan worden.
Verre van eene zuivere taal is de uitdrukking (§), gedorschen Kooren. Kooren, of
Chooren, betekenen eigenlyk reijen van Menschen of Engelen, zo als Zangkooren,
Dichtkooren; stammende dit woord af van Chorus (Schaare). Zodanige reijen te
dorschen, zou zoo moeilyk als onbetaamlyk zyn. Koorn, dat gedorscht wordt, mag
niet rymen op hooren, maar kooren, of reijen, wel. Ook zou het gedorscht, in plaats
van gedorschen, moeten heeten, dat een wondere taal oplevert, zelfs voor
onkundigen. De Dichteres heeft, door gedorschen, de maat, en door kooren, maat
en rym, al te spoedig willen vinden. In de geslachten der woorden is dikmaals
gezondigd: wordende, by voorb. wellust, feminin gebezigd.
JACOBA VAN BEYEREN is een voorwerp, dat veele bekwaame pennen reeds heeft
bezig gehouden, en is door Mejuffrouw VAN OVERSTRATEN, schoon niet kwaad, echter
zo min meesterlyk geschilderd, als RUTH. De Dichteres zegt van haar Onderwerp,
dat het ten voorbeelde kan strekken van dien heldenmoed, die het vooroordeel vaak
zoo onrechtvaerdig aan de Vrouwen betwist heeft; en hadt deeze rampspoedige
Vorstin in de beschaafdere eeuw van ELISÁBETH van Engeland geleefd, zy zoude
gewis haar Vaderland en Volk gelukkig gemaakt hebben. Geen denkend hoofd zal
JACOBA grootheid van ziel betwisten, doch dit was haar ongeluk, dat zy, van alle
zyden, door verraaders en heerschzuchtige dwingelanden omringd was; dat zy in
eenen JAN VAN BRABAND een echtgenoot haar geheel onwaardig, en in haare Voogden
dweepende tyrannen, aantrof. Hadt FRANC VAN BORSELEN het vermogen en de magt
van den zwakken HERTOG VAN GLOCHESTER bezeten, JACOBA ware zeker, als 's
Lands Gravinne, ten grave gedaald; het was voor deeze edele Vrouw ongelukkig,
(hoe zeer het anders voor de Maatschappy gelukkig is,) dat men in haaren tyd
minder het recht van gekwetste majesteit inriep; zy hadt zich, als Souveraine, door
die magtspreuk, van veele on-
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derdrukkers kunnen ontslaan; men kende toen alléén den banblikzem des
Roomschen-Stoels, en het was deezen die JACOBA, in plaatse van haar recht te
verdeedigen, hielp vervolgen.
De toestand, in welken ons Land, als ook JACOBA, zich bevond, toen FILIP haar
den Vrede deedt voorstellen, wordt door de Dichteres, in het Vierde Boek, dus
voorgedragen:
- ‘Vorst FILIP laat haar den voorslag biên,
Om de onderhandling tot verzoening te beginnen.
Hoe klopt haar teder hart door zagte dankbaarheid!
Schoon die gedwongen zoen haar grootheid zal vernedren;
Zy voelt hoe stille hoop een sombren glans verspreidt,
Die al haar fierheid op 't aanminnigst kan vertedren.
Zy stemt, tot heil des lands, de vredehandling toe.
Delft zal de Olyvengaart in 't zuchtend Neêrland planten,
Verdrukte vryheid hoort die heilmaar, bly te moê,
De toon der zagte vreugd weêrgalmt aan alle kanten.
Men hadt, sints lang, den klank der vryheid niet gehoord,
De schorre moordkreet rolde alom op vuurge dampen,
De blonde voorspoed lag in puin en bloed versmoord,
De welvaart was gevlucht voor de yslykste oorlogsrampen.
De Zeevaart lag in zwym, op 't aklig strand geboeid.
De nutte Koopmanschap kwynde in verwoeste Steden.
De Weiden treurden, door des krygers toorts verschroeid.
De nyvre Landbouw wierdt door woede en wraak bestreden.
De Weetenschappen, door de vryheid opgevoed,
Die telgen van den vreê, sieraaden dezer aarde,
Bezweeken moedeloos, door tweedrachts helschen gloed,
Terwyl der Kunsten bloei noch vreugd noch voorspoed baarde.
ô Leyden! vroeg bewoond door onvermoeide vlyt,
Toen welvaart juichte by 't geklos der Weverspoelen.
Gy moest het treurig lot, tot vreugd der vaale nyd,
Tot smart van dit gewest, en Englands blydschap voelen!
Naauw zwygt de Krygstrompet, of blyde hoop herleeft,
't Gerucht der vrede stoort de doodsche jammerklagten,
Het stil genoegen, dat door de eenzaame oorden zweeft,
Kan zelf het knaagend leed der armoê bly verzagten.

Het derde Werk, of HUGO DE GROOT, is, wat het dichtkundige betreft, het best van
allen; zynde het dus nog meer te bejammeren, dat deeze zeven Zangen zo
aanmerkelyk ontsierd zyn, door verscheidene taalkundige misslagen, welken wel
zeventigmaal zeven beloopen. Verre zy het, dat wy zulks der Dichteresse zouden
wyten; haar toestand is niet geschikt om zich in dat gedeelte van
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haar Werk te kunnen volmaaken: doch een Corrector behoorde daar voor te zorgen,
ten einde den Taal- en Dichtlievenden Leezer, ten deezen opzichte, geene reden
van klaagen overblyve.
De Dichteres begint haar Dichtstuk met eene Inleiding van 5 bladz., van welke
de volgende Verzen de eerste uitmaaken:
Thans streelt myn tedre hand, de Vaderlandsche snaaren,
Ik zing de glorie, van der Belgen oud geslacht,
De roem van 't Menschdom - de eer der braave Delvenaaren,
Hem, die de laatste galm van 't dankbaar nakroost wacht.
Ik durv' een' lauwerkrans, om de eeuwige eernaald slingren;
Bloos niet, myn jonge Nimf! durf vry ten reïe gaan,
Gints wenkt de onsterslykheid! zy leert uw zwakke vingren,
Voor zalige DE GROOT de glorie nooten slaan.

Wy zouden zwarigheid vinden om glorie nooten te slaan. Men kan wel nooten
schryven; Muzyk op nooten volgen; maar als men snaaren roert, slaat men eigenlyk
toonen, geen nooten: doch dit is eene kleinigheid.
Om overtuigd te zyn, wegens het geen wy van de taalfeilen deezes Dichtstuks
gezegd hebben; zullen wy enkel de volgende aantekenen:
Bladz. 3, reg. 2. staat van de tyd, moet zyn van deN tyd, nadien tyd mannelyk is.
Bl. 7, reg. 14. Het volk te wapenen RIET, behoorde te zyn, RIEDT; stammende dit
woord af van het Werkwoord raaden, en niet van rieten.
Bl. 14, reg. 4. WEIT moest zyn WEIDT, - Bladz. 29, reg. 2, van onderen: U veilig, in
plaatse van UW veilig: uw is het bezittend voornaamwoord.
Bl. 53, reg. 8. VERHART geweeten, moest zyn VERHARD geweeten, en bl. 35, reg.
8. 'T VERSCHEURT Gemeenebest, VERSCHEURD Gemeenebest; om dat men verharde
en verscheurde, of verhard en verscheurd, zegt.
Zeer dikmaals zyn de woorden in een verkeerden naamval geplaatst, en vooral
de zodanigen, die, in den eersten staande, als zy goed geschreven waren, eene
smelting zouden veroorzaaken: zo als bl. 25, reg. 2. hier worstelde deN dood, bl.
26, reg. 9. Zoo luid deN Inhoud, bl. 89, reg. 2, van onderen: uw afgeleefdeN Vader
eischt, en verscheidene anderen.
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Historisch Dagverhaal der Reize van den Heer De Lesseps, zedert
het verlaaten van den Heer Graaf de la Perouse, en zyne
Togtgenooten, in de haven van St. Pieter en Paulus, op
Kamschatka, tot op zyne komst in Frankryk, den 17den October
1788. Naar het Fransch. Tweede Deel. Met Plaaten en Kaarten. Te
Utrecht by B. Wild en J. Altheer, 1792. In gr. 8vo., 347 bl.
In dit Tweede Deel beschryft de Heer DE LESSEPS alles, wat hem, van 18 Maart tot
17 October 1788, op zyne reize van Poustanetsk, aan de Zee van Okotsk in
Kamschatka, tot Versailles in Frankryk, is wedervaaren. Zeldzaam zal men iemand
vinden, die meer moeilykheden en gevaaren, in zulk een korten tyd, met geduld en
yver heeft doorgeworsteld, ten einde zyn Vaderland te kunnen bereiken, dan deeze
Schryver. Zelfs hebben zyne verhaalen daar eene zekere eenzelvigheid door
verkreegen, die den Leezer wel eens verveelt, en die eensdeels aan het Land dat
DE LESSEPS doorreisde, en aan het saisoen, in het welk hy zyne reize aanving;
anderdeels aan zyn ontwerp, om een volledig Historisch Dagverhaal zyner reize te
geeven, moet toegekend worden. Kunnende men echter niet nalaaten, om des
Schryvers standvastigheid, in zo veele rampen en tegenspoeden, telkens te
bewonderen.
Verscheidene weetenswaardige zaaken, zo ten opzichte der Koriaken, Yakouten,
als die van de andere Volken in Kamschatka, maaken ook dit Tweede Deel, voor
den Landen Volkonderzoeker gewigtig. Eenigen van dien zullen wy mededeelen.
‘De Zeden der Koriaken, die een vaste woonplaats hebben, zyn niets minder dan
achtingswaardig. Volgens onzen Schryver (bl. 66.) is dit Volk niet anders dan een
mengzel van dubbelhartigheid, wantrouwen en gierigheid; zy bezitten alle de
ondeugden der Volken uit het Noorden van Asia, zonder iets van derzelver deugden.
Dieven van aart, zyn zy achterdochtig, wreed, en kennen noch de goedwilligheid
noch het medelyden. Om den minsten dienst van hun te verkrygen, moet men hun
eerst de belooning daar van laaten zien; willende zy zich beweegen, noch handelen,
dan door geschenken. De zwervende Koriaken daar tegen, heeft de Schryver veel
openhartiger en gedienstiger gevonden; geevende daar van op verscheidene
plaatzen bewyzen.
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Met deezen trouwloozen en beestachtigen inborst moet het hun niet gemakkelyk
vallen, om in vrede te leeven, noch om duurzaame verbintenissen met derzelver
Nabuuren aan te gaan. Uit deezen geest van ongezelligheid moest de afkeer voor
eene vreemde heerschappy geboren worden. Van daar hunne geduurige opstanden
tegen de Russen; hunne afschuwelyke roveryen; hunne dagelyksche stroperyen
by de Volken, die hun omringen; van daar de wederzydsche wraakoefeningen, die
telkens wederom opwellen.
Deeze geduurige oorlog voed en onderhoud den woesten aart in alle de harten.
De gewoonte van zich te verdeedigen, en aan te vallen, bezorgde hun die
onverzettelyke kloekmoedigheid, welke de gevegten vereeuwigt, en een roem stelt
in de verachting van het leeven. Het Bygeloof werkte mede, om in hunne oogen
dien bloeddorst te veredelen, met hun de wet op te leggen van te sterven of te
dooden. Hoe ernstiger de zaak is, die hun de Wapenen doet opneemen, hoe gretiger
zy na den dood haaken. De dapperheid, het aantal hunner tegenstanders, heeft
niets schrikbaarends voor hun; dan is het dat zy zweeren, de Zon niet meer te zullen
aanschouwen: zy vervullen deezen schrikkelyken eed met hunne Vrouwen en
Kinderen te vermoorden; met alles te verbranden, wat zy bezitten, en met zich
vervolgens woedende in het midden der Vyanden te werpen. Het gevegt eindigt
niet dan met de geheele verwoesting van een der twee partyen; men ziet de
overwonnenen hun heil in de vlucht niet zoeken, de eer verbied zulks aan de
Koriaken; geen één wil de slagting zyner Landsgenooten overleeven.
Tot heden toe heeft de nabuurschap der Russen geen de minste verandering
gemaakt in de levenswyze der Koriaken, welke eene vaste verblyfplaats hebben.
De band des Koophandels, die hun meer en meer met deze vreemdelingen bekend
maakt, heeft op hun geene andere uitwerking gehad, dan de bekooring tot rykdom
en tot roof in hun te ontsteeken; onverschillig omtrent de voordeelen van een meer
geregeld leeven, schynen zy de beschaafdheid van zich af te weeren, en hunne
zeden en gebruiken als de best mogelyke te beschouwen.
De zwervende Koriaken toonden zich langen tyd nog onhandelbaarder; de
onafhangelykheid, aan welke zy gewoon waren; die natuurlyke onrustigheid, welke
hun kenschetst, gaven hun geene geneigdheid om het juk te
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draagen; daar en boven maakte de zucht tot heerschen misschien in den beginne
de Russen niet zo gematigd, als wel behoord had; misschien gebruikten ze niet zo
veel kunst om zich te doen beminnen, als wel om zich te doen vreezen; dit is
zekerder, dat zy het verdriet gehad hebben, van geheele horden of benden, op de
minste vertooning van onderdrukking, te zien verloopen, en gezamentlyk ver van
de Steden te zien vluchten, alwaar het lokaas van Koophandel hoop had gegeeven,
dat zy hun verblyf zouden neemen. Doch dit is nu reeds gedeeltelyk veranderd,
daar men van de noodwendige betrekkingen, door den Koophandel, heeft gebruik
gemaakt, om langzamerhand tusschen de Russen en de zwervende en de andere
Koriaken van de omliggende Streeken, eene wederkeerigheid van hulp in te richten;
als mede een soort van overeenkomst tusschen ieder persoon, welke de oude
herbergzaamheid doet herbooren worden, en die zeker het zaad zal strooijen van
eene omwending in de Zeden der laatsten.
Wanneer een Koriak genoodzaakt is, uit hoofde van zyne zaaken, den nagt in de
Stad door te brengen, gaat hy een schuilplaats by zyn Russischen Vriend zoeken;
zonder verdere omwegen dringt hy zich by zynen gastheer in, die het zich een plicht
rekent van hem wel te onthaalen, en om zyne begeertens en behoeftens na te gaan
en te voorkomen; niets wordt bespaard om hem wel te behandelen, dat is te zeggen,
om hem geheel dronken te maaken. By zyne Haardstee te rug gekomen, vermaakt
by zich in het vleyend onthaal te verhaalen, het welk hy ontvangen heeft, dit is eene
verplichting, eene geheiligde schuld, die hy zich bevlytigt, om, zo dra als de
gelegenheid zich opdoet, te vereffenen; dit heeft zyne aangenaamheid, vooral voor
den Russischen Soldaat, die in het geval is om menigvuldige reizen in de nabuurige
Vlekken te doen; de erkentenis van den Koriak omtrent zyn Vriend bepaalt zich niet
alleen om hem een legerplaats te geeven, om hem te onthaalen, om hem
levensmiddelen te verschaffen tot voortzetting van zyne reis; maar hy beschermt
hem, hy word zelfs zyn verdeediger tegen zyne Landsgenooten.
De Jagt en de Visschery maaken de gewoone bezigheden der Koriaken uit, doch
alle de jaargetyden laaten niet toe om daar mede bezig te weezen. Geduurende
deeze tusschenpoozingen in hunne diepe wooningen begraaven, doen ze niets dan
slaapen, rooken en zich dronken drin-
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ken; zonder zorg voor het toekomende, zonder leedwezen over het gebeurde, komen
zy niet uit hunne Yourtes, dan wanneer eene dringende noodzaakelykheid hun daar
toe verplicht.
Dit volk, afkeerig van den arbeid, leeft, even als dat van Kamschatka, van droogen
visch, van Walvisschen en Zeewolvenvleesch, en vet; het eene word gewoonlyk
raauw gegeeten, het andere word gedroogd en gekookt op dezelfde wys als de
visch; doch de zenuwen, het merg, de harsens en dikwils geheele stukken van het
vleesch, worden geheel raauw, met eene woeste gretigheid, verslonden; het
Rendierenvleesch is het meest geacht; de Koriaken trekken daar dezelfde party
van als van de Zeewolven, Walvisschen en andere dieren, waar op zy jagt maaken.
Zy voeden zich ook met aardgewassen, zy plukken in den herfst verscheiden soorten
van vrugten; een gedeelte van den oogst dient, om daar van verkwikkende dranken
te vervaardigen, het overige word verbryzeld en gekneed met olie van Walvisschen
of Zeewolven. Dit beslag of ingemaakte vrugten word toltchoukha genaamd. Men
maakt 'er in dat land veel werk van, doch, volgens des Schryvers smaak, is 'er niets
onaangenaamers. Alle de Koriaken, die hy op zynen weg van Poustaretsk af
ontmoette, hadden geen ander voedzel, dan berkenschors gemengt met
Zeewolvenvet.’
Om onzen Leezeren een denkbeeld te geeven van de wooningen in Kamschatka,
zullen wy nog de volgende beschryving van eene Yakoutsche Yourte, en van den
Yakoutschen drank, Koumouiss, mede deelen. Onze Reiziger spreekt 'er, bl. 242,
dus van: ‘De grootte van deeze huizen verschilt, naar maate dat de eigenaar meer
of minder ryk, of zyn gezin meer of min talryk, is. Overeind geplaatste balken, de
een naast den ander, en bedekt met klei-aarde, vormen deszelfs muuren, die niet
rechtstandig even als de onze opgaan; bovenwaards digter aan elkander staande,
onderstutten ze een dak, welkers afhelling niet zeer steil is; in eenige Yourtes word
het door paalen ondersteund; eene deur geeft alleen toegang naar binnen, het welk
in tweeën afgedeeld is; het agterste gedeelte word door de menschen bewoond,
die zich daar in afdeelingen begeeven, welken op gelyken afstand naast de muuren
verdeeld zyn. Het zyn hutten, die men niet beter kan vergelyken
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dan met de kleine vertrekjes der Dekofficieren op de Hollandsche Schepen; ieder
paar heeft het zyne. Aan den anderen kant van den muur hebben de beesten, de
koeijen, de kalveren, enz. derzelver verblyf; dit alles maakt maar eene stal uit. In
het midden van het gebouw is de schoorsteen geplaatst, zynde van eene ronde
gedaante, en van hout gemaakt. Men bezorgt die, om ongelukken voor te komen,
met een dik pleister van leemaarde. Om het vuur te ontsteeken, word het hout regt
overeind in de schoorsteen geplaatst, aan elken uitspringenden hoek, maakt men
een lange stok vast, waar uit een ander op dezelfde hoogte voortkomt, dienende
om den ketel aan te hangen; en ziet daar de haal en de hengel in gereedheid; het
is gemakkelyk om die te vermenigvuldigen, indien men meer dan eene pot behoeft
heet te maaken.
In een hoek van de Yourte staat een leeren tobbe geplaatst; alle dagen doet men
daar paardemelk in, die men met een stok, even als met een karnstok, omroert.
Ieder, die binnen komt, vooral de vrouwen, verzuimt nooit, voor dat men zich aan
ander werk begeeft, om die melk geduurende eenige minuuten te karnen; dit levert
dien zuurachtigen en nogthans aangenaamen drank op, welken men Koumouiss
noemt; wil men denzelven nog meerder doen gisten, als dan word ze een der
koppigste dranken.’
Dit Tweede en laatste Deel eindigt met een Woordenboek der Kamschatsche,
Koriaksche, Tchouktchishe en Lamoutsche Taalen; als mede met een der
Kamschatsche Taal, zo als dezelve te St. Pieter en Paulus, en te Paratounka,
gesprooken wordt; zynde het Hollandsch en Russisch daar naast gedrukt. De
bygevoegde Fransche Kaart, op welke de geheele reize van den Schryver, van
Avatscha af, tot aan Parys toe, kan nagezien worden, stelt een groot gedeelte van
o

o

o

het Noorderhalfrond, van de Pool af tot op 40 breedte, en van 35 . tot 140 lengte,
voor.
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Intressante Characterschetzen en Anecdoten der voornaamste
Vorsten van Europa, byeen verzameld uit de Oude en Nieuwe
Geschiedenissen; behelzende veele merkwaardige Voorbeelden
van goede en kwaade Vorsten, door welke verscheiden Landen
en Ryken gelukkig of ongelukkig zyn geworden; alle zeer nuttig
en leerzaam, om by de tegenwoordige omstandigheden, wegens
den gevaarlyken toestand van zommige Vorsten in Europa,
geleezen te worden. Uit het Hoogduitsch vertaald. Eerste Stukje.
Te Amsterdam by P. van Leeuwen, 46 bl., in gr. 8vo.
Niet zeldzaam is het verkeerd gebruik van bywoorden, inzonderheid op Boektytels,
en komt ons het woord Intressante op deezen breeden Tytel in dat licht voor. Begrypt
Leezers, dat in 46 bl., vooral niet klein gedrukt, alle de Koningen van Engeland, van
EGBERT af tot GEORGE DE III toe, geschetst worden. Miniatuuren kunnen fraai,
uitsteekend fraai, weezen. Dan zie hier, hoe WILLEM DE III, onzen Landsgenooten
van alle Engelsche Koningen meest bekend, geschetst wordt: ‘De Prins van Oranje,
die toen (naa de nederlaage zynen Schoonvader toegebragt) als Koning WILLEM III
genoemd wierd, hadde zig reeds in den Oorlog, dien de Republiek Holland tegen
LODEWYK DEN XIV voerde, zeer tot zyn voordeel betoond. Zyne dapperheid kon toen
ook gemaklyk over den zwakken JACOBUS zegepraalen, en hy wierd wel dra
algemeen als Koning erkent. Doch zyne Regeering was onrustig, vermits hy
bestendig met binnen- en buitenlandsche vyanden te kampen hadt. Hy voedde
onder het Hollandsche Phlegma eene sterke Eerzugt en Roemzugt, die zig wel nooit
in zyne redeneeringen, maar des te werkzaamer in zyne daaden, vertoonde. Hy
was agterhoudend en ernstig; maar van eenen werkzaamen en doordringenden
Geest. Zyne onoverwinnelyke moed verhardde zyn anderzins zwak lichaam tot het
verdraagen van bezwaarlykheden, die zyne kragten te boven gingen. Hy was dapper
zonder pralery, vol eergierigheid, maar een vyand van alle pragt. Hy was met een
Phlegmatike styfzinnigheid gebooren, die geheel daar toe geschikt was, om
wederwaardigheden te verdraagen; hy beminde den Oorlog en de bezigheden, en
had niet veel op met vermaaklykheden. Hy was by de Engelschen niet zeer bemind,
en zyne manieren waren voor hen niet inneemende: want hy was straf, trotsch en
afschrikkend. Zyne magt was door het Parlement zeer naauw bepaald, en men
zeide daarom, dat hy in Engeland Stadhouder, en in Holland Koning, was. Hy
overleefde Koning JACOBUS niet lang, en stierf, in 't Jaar 1702, zonder Erven.’
Bevalt zodanig een Characterschets den Leezer, de Hoogduitsche Schryver heeft
op denzelfden trant de Koningen van Dee-
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nemarken, Zweeden, Poolen, Rusland, Hongaryen, Spanje, Portugal, enz. afgemaald;
is hy door dit eerste Stukje van de Koningen van Engeland nieuwsgierig gemaakt,
om na de verdere Stukjes van de overige Vorsten te verlangen, de Vertaaler en
Uitgeever zullen niet in gebreke blyven, om die nieuwsgierigheid, dat verlangen, te
voldoen. - Wy zouden niet opregt, of voor de vuist, spreeken, als wy betuigden onder
de verlangenden te behooren.

Aanmerkingen en Ophelderingen op een Artikel in de
Nederduitsche Leydsche Courant van Vrydag den 15 Juny 1792,
betreffende den Heer Grave Cesar Brancadoro, Aartsbischop van
Nisibe, Overste der Hollandsche Missie. Te Haarlem by J. van
Walré en Comp. 1792. 39 bl. in 8vo.
Het korte Voorberigt, aan 't hoofd van dit Werkje, wyst uit, dat de Schryver althans
geen vriend is van den Heere BRANCADORO, die, door het toedienen des Vormzels
in den Zomer deezes Jaars, zo veel van zich in deezen Lande deedt spreeken; zyne
Letterkundige verrigtingen worden in den ongunstigsten dag gezet, en met de
vinnigheid der vooringenomenheid gehekeld. - De Opsteller blykt alleszins te
behooren tot die soort van Catholyken, welke men gewoon is met den naam van
Jansenisten te bestempelen, schoon, zyns oordeels, ten onregte. De Aanmerkingen
en Ophelderingen des Schryvers strekken hoofdzaaklyk, om aan te toonen, dat de
Graaf BRANCADORO geene wettige Zending heeft om het Vormzel te verrigten.
Ten dien einde beweert hy in de Iste plaats, dat de Schryver, in het aangeduidde
en hier opgegeevene Artykel des Leydschen Courants, den Heer BRANCADORO met
den Heer ZONDADARI, eertyds Nuncius te Brussel, verwart, en zoekt aan te toonen,
waarom de Paus geen Nuncius meer heeft in de Oostenryksche Nederlanden. Ten II. Dat de Heer BRANCADORO, als Overste der Missie, alleen een afgezondene
of Vicaris van den Paus is, om uit zyn naam, en door zyne Ordens, te bestuuren. Ten III. Dat hy geen Regt heeft om het H. Vormzel, of eenige andere Bediening, in
de Bisdommen van Utrecht en Haarlem, te verrigten, zonder verlof der eigen
Bischoppen. Met ophaaling der Regelen, die dit verbieden. - Ten IV. Stelt hy voor,
hoe het Hof van Rome, zints langen tyd, gewoon geweest is de Regten der
Hollandsche Bisschoppen en Cleresie niet te agten, en om ze zich zelven toe te
eigenen. Met ophaaling van de Tegenspraak dier Geestlykheid, en van die der
buitenlandsche Kerken. - Waarop hy ten V. voorstelt het verkeerde denkbeeld van
veelen omtrent de Holland-
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sche Cleresie, opgemaakt uit valsche schynbaarheden; en dat zy, haare Regten
verdeedigende, nooit de wettige van den Paus miskend heeft. - Ten VI. aantoonende
haare verknogtheid aan het Geloof en Eenheid der Kerke uit haare Schriften,
openbaare Leeringen en Handel. Met ontvouwing van de Beuzelagtigheid der
Beschuldiging van Jansenistery, en wat het zogenaamde Jansenismus is.
Uit deeze opgave des Inhouds van dit kleine Stukje ziet men, hoe de Schryver
het oude Geschil tusschen de Roomschgezinden, 't welk dezelve hier te Lande in
twee zeer tegen elkander overstaande Partyen verdeeld heeft, weder verleevendigt.
Misnoegdheid straalt 'er allerwegen in door, en deeze vervoert den Opsteller, die
anders zyne zaak niet ongelukkig bepleit, tot scherpheden, welker agterwege laaten
zyn Geschrift eene meerdere waarde zou bygezet hebben. - Zie hier het slot. De
Schryver van het Artykel in de Leydsche Courant meent, ‘dat zedert 1695 niets
diergelyks gebeurd is van 't geene toen de Heer BRANCADORO in verscheide Catholyke
Kerken te Amsterdam verrigtte. Zonder twyfel is zyne meening niet, dat het
Sacrament des Vormzels in die Stad zedert dat tydstip niet is bediend geweest; dit
(*)
zoude onwaar zyn . Hy meent alleenlyk, dat het niet geschied is met zo veel ophef
en gerugt, gelyk 't nu gedaan is, door een Minister van het Roomsche Hof, met eene
enkele Commissie van den Paus, en zonder eenige hoedanigheid van eigen Harder
over de Catholyke Kerken deezer Provincien, welke hem het regt gaf om 'er de
Bisschoplyke bedieninge te oesenen; in der daad, eene geheele nieuwe vertooning,
en waarvan men nog geen voorbeeld gezien hadt, niet alleen zedert 1695, maar
zelfs niet zedert dat de Catholyke Godsdienst opgehouden heeft, in dit Land de
heerschende te weezen. Men begrypt wel, dat zo een onverwagt verschynzel, terwyl
't een ieder met verwondering trof, zeer aangenaam moet geweest zyn aan die
Catho-

(*)

‘In 1695 had de Utrechtsche Kerk tot Aartsbisschop den Heer PETRUS CODDE, die toen alleen
belast was met het bestier van alle de Catholyken deezer Provincien. 't Kan zyn, dat die
Kerkvoogd, hae ieverig ook om alle de pligten zyner Bedieninge waar te neemen, het
Sacrament des Vormzels niet heeft bediend binnen de vyf jaaren, die 'er verloopen zyn zedert
1695 tot zyne reis na Rome in 1700. Dog 't is egter zeker, dat noch de Aartsbisschoppen van
Utrecht, die hem opgevolgd zyn; noch de Bisschoppen van Haarlem, door hem aangesteld,
nooit den Geloovigen dit hulpmiddel hebben laaten ontbreeken. Heeft eene groote menigte,
door de vooringenomenheid afgedwaald, liever hier van willen beroofd blyven, als het zelve
van hunne hand ontvangen, andere hebben 'er zich van bediend; en op den dag zelve, dat
de Heer BRANCADORO, te Amsterdam, begon te vormen, bediende aldaar de Bisschop van
Haarlem dat Sacrament in zyne Kerk, aan eenige zyner Parochiaanen, wel is waar, op een
stiller maar niet minder bekwaame wyze, om den Heiligen Geest mede te deelen.’
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lyken, welke den Heer BRANCADORO erkennen voor hun Overste. Wy zullen hier niet
onderzoeken, wat voor vrugten en stigting zulks heeft voortgebragt’
Komen de Werken over het Vormzel, welke men, ter gelegenheid van deeze hier
gewraakte Gebeurtenis, in de Nieuwspapieren, als onder handen, aangekondigd
heeft, in 't licht, dan zullen wy zien wat de Verdeedigers van den Heer BRANCADORO
voor zyne zaak te zeggen hebben. Wy verneemen, dat 'er reeds eene wederlegging
is van dit Stukje; doch het is ons nog niet ter hand gesteld. - Intusschen gaat, terwyl
wy dit schryven, de Heer BRANCADORO voort met het Vormzel in andere Steden van
Holland, als Rotterdam, Leyden en Haarlem, toe te dienen.

Vraag-oefening voor jonge Lieden, ter beschaaving van Verstand
en Hart. Antwoorden. Te Utrecht by de Wed. J. van Schoonhoven,
1792. In gr. 8vo. 109 bl.
Zeldzaam kwam ons deeze Vraag-oefening voor, en hebben wy, by het doorbladeren,
dit woord Zeldzaam menigvoud herhaald. Onze eerste pooging, om eenig licht te
krygen, was volstrekt vrugtloos; een Berigt of Voorreden, dienende om ons den aart
van dit Werkje te doen kennen, zagen wy, ontbrak; in 't Werkje zelve vonden wy
geen spoor van den aanleg. Misschien, doch het staat ons niet te vooren, slaat het
op eenig ander Werkje; dan zulks hadt de Opsteller moeten aanwyzen, of met een
wenk te kennen geeven. Het naaste dagt ons veronderstelt een Vraager, die
voorstellen doet op welke de hier gegeevene Antwoorden passen: dit gaat omtrent
veele goed, doch niet omtrent alle; zo dat het ons zeldzaam blyve.
Om onzen Leezeren een denkbeeld van het Werkje te geeven, zullen wy de IIIde
Afdeeling, (het geheel bestaat uit XVII zodanige Afdeelingen,) daar dezelve voor
ons ligt, overschryven.

1.
‘Geenen, wyl hy 'er geen agt op slaat.

2.
Zeer nuttigen, wyl hy 'er gebruik van maakt.

3.
Deeze regtbank beoordeelde dezelven volmaakt onpartydig, en veroordeelde ze
somtyds om geringe misslagen. Dus werd zeker Raadsheer afgezet, om dat hy een
vogeltje hadt verstikt, het welk deszelfs toevlugt in zynen boezem genomen hadt;
om hem te leeren, dat hy, wiens hart, voor 't mededogen, geslooten is, over 't leeven
zyner medeburgers niet moet beslissen. Ook werden de vonnissen van deezen
Raad

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

624
aangezien als grondregels, niet alleen van wysheid, maar ook van menschlykheid.

4.
Met verwaandheid.

5.
De onvrugtbaare Koornäir, welke haar ledig hoofd opheft, boven de vrugtbaare, die,
onder het gewigt der graankorrels, geboogen gaat.

6.
Met de duif, die het graan verzagt, waar mede zy haare Jongen voeden wil.

7.
Onder de wilden de lasteraar, onder de tammen de vleyer.

8.
Door deugdzaam te worden.

9.
De toorn.

10.
Om dat het zeer onvoorzigtig is met een storm onder zeil te gaan.

11.
Goed te doen.
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12.
Geeven en vergeeven.

13.
ô Gy, die de Vorst des Hemels zyt, vergun ons 't geen ons nuttig is, het zy wy 'er u
om vraagen of niet; weiger ons 't geen ons schaaden zou, al mogten wy 'er u ook
om bidden.

14.
Den Christen in tegenspoed; hy wordt geschokt, maar blyft bedaard; hy lydt, maar
hoopt; hy weent, maar is getroost.

15.
De eerste neemt vooral de zwaarigheden in aanmerking; de tweede ziet niets, dan
de voordeelen eener groote onderneeming; de derde beschouwt die beiden te gelyk,
weet de eersten te overwinnen, en zich de laatste te bezorgen.

16.
Keizer Titus.

17.
Niets dan de schittering eens grooten bruids.

18.
Met de lans van Achilles, die verwondt en geneest.

19.
Raad te geeven.

20.
Zichzelven te kennen.
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21.
Door nimmer te doen, 't geen men, in anderen, laakt.

22.
Wyl myn Zoon schuldig is, daar myn Man onschuldig was.

23.
Ik weet een middel, zeide hy, om dit gezigt te ontgaan, en dat is, in het laatste
bolwerk, te sterven.
‘Hy deedt nog meer, dan hy gezegd hadt, en verloste zyn land van 't byna
opgedrongen juk. Hy was toen omtrent 23 jaaren oud.

24.
Dat hy nimmer loog, zelfs niet uit jokkerny.

25.
Slaa toe, maar geef gehoor.’
Over 't geheel, zo verre wy de Antwoorden, op veronderstelde Vraagen passende,
hebben kunnen begrypen, zyn ze voor 't Verstand en 't Hart, overeenkomstig den
Tytel, geschikt; dan de Onderwystrant is, zonder nadere opheldering, ons duister.
Mogelyk komen de Vraagen wel in een volgend Stukje; schoon dit eene vreemde
orde der zaaken zyn zou, en het tegenovergestelde van den gewoonen
onderwystrant.

Nieuw Geschenk voor de Jeugd. Te Amsterdam by J. Allart, 1792.
In 12mo. 172 bl.
By aanhoudenheid bezield met een lofwaardigen yver ter vermeerderinge van nutte
kundigheden by de aankomende Jeugd, volharden de Eerw. Heeren MARTINET en
VAN DEN BERG in het voortzetten van hunnen arbeid. Eene voegzaame plaats beslaat
zekerlyk, in hunne opgevatte taak, het mededeelen van eenige kundschap omtrent
het land der inwooninge. Zodanig eene kennis is op zich zelve aangenaam, zy kan,
daarenboven, haare nuttigheid hebben, uit aanmerking der omstandigheden, in
welke de Jeugd, in meer rypen ouderdom, kan gesteld worden. Met zeer veel oordeel
hebben de Heeren Opstellers de beknoptheid in agt genomen, om dat eene
uitgebreider Voordragt voor de nog ongezette aandagt van ongeoefende kinderen,
lastig en verdrietig zoude vallen. Het tegenwoordig Stukje bevat eene Geographische
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beschryving van Zuldholland, opgehelderd met eene zindlyk uitgevoerde Kaart van
dat Gewest. Vooraf gaan eenige algemeene aanmerkingen, raakende de Gronden,
Rivieren, Regeering, enz. Vervolgens gaat de Onderwyzer voort, om zynen Leerling
te verzellen op eene Reize, evenwel vethaalswyze gesteld, om hem het
merkwaardigste, zo in de Steden als in de omleggende Dorpen, te doen bezigtigen.
Het Reisverhaal neemt eenen aanvang van Amsterdam, loopt voort over Haarlem,
Leyden, 's Hage, Delst, en vervolgens het
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Zuidlykst gedeelte van Holland, en keert van daar te rug, om den Reiziger, door 't
Gooiland, in de eerstgenoemde Stad te doen te rug keeren. Soortgelyk een berigt
wegens Noordholland verschuiven de Schryvers tot een volgend Stukje, gelyk ook
een grooter voorraad en verscheidenheid van Mengelwerk, dan, in het thans
afgegeeven Deeltje, eene voegzaame plaats kon vinden. Daar de Eerw. Schryvers
meermaalen blyken gegeeven hebben van hunne bekwaamheid, om zich naar den
smaak en de vatbaarheid der Jeugd te schikken, wenschen wy dezelven
voortduurenden lust en leeven, ter voortzettinge van hunnen nutten arbeid.

Dr. Karel Frederik Bahrdt's Leeven, Dood en Begraafnis. Uit het
Hoogduitsch, 1792. In gr. 8vo., 22 bladz.
Een oppervlakkig Verhaal der voornaamste leevensbyzonderheden van den veel
gerugtsmaakenden Dr. BAHRDT. De echtheid der opgave ondersteld zynde, vertoont
zich de Doktor als een Man van losse beginzelen, en, door zyn geenzins lofwaardig
zedelyk Karakter, als de voornaamste bewerker der ongevallen, die hem bejegenden.
Eerst Student, - met zyn negentiende jaar Predikant, - kort daarnaa Professor, vervolgens Generaal-Superintendent - voorts aan het hoofd van een Philantropinium,
- wyders van zyne bedieningen verlaaten, - eindelyk Herbergier op eenen Wynberg,
en in arinoede overleeden: deeze zyn de voornaamste Epoquen van den Man,
wiens Godsdienstige begrippen, 't eenigen tyde, by zommigen geene geringe
toejuiching vonden.

Verlustigingen in de Eenzaamheid, of nieuwe Verzameling van
meer dan tweehonderd-en-vyfiig uitgeleezene Anekdoten,
Vertellingen en Karakter-trekken. In 8vo., 100 bladz.
By gebrek aan lust tot het leezen van Boeken van meer zamenhangenden inhoud,
durven wy deezen bondel nog al aanpryzen, om dat de Verzamelaar doorgaans vry
wel heeft in 't oog gehouden, om zedenkwetzende trekken agterwege te laaten.
Voor 't overige kan van deeze, gelyk, inderdaad, van bykans alle soortgelyke
Verzamelingen, gezegd worden,
Sunt bona, sunt quaedam mediocria, sunt mala plura.
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Mengelingen uit myne Portefeuille. In vier Afdeelingen. Door J.A.
Backer. Eerste Deel. Te Amsteldam by A.B. Saakes, 1791. In 8vo,
274 bl.
De vier afdeelingen, welken in den tytel van deeze Mengelingen genoemd worden,
volgen in deezen rang op elkander. De Eerste Afdeeling, bestaande in Vertelzels,
Vertoogen, en Herderszangen in prosa. Tweede Afdeeling, behelzende Dichtstukjes;
de Derde, Anecdotes; en de Vierde bevat Medegedeelde Mengelingen: alle zyn
zodanig, dat ze den Leezer, in een uur van uitspanning, kunnen bevallen, en den
Heere BACKER aanmoedigen, om als Verzamelaar van alle, en als Opsteller van
veele, met de uitgaave deezer Mengelingen te vervolgen.
Wy zullen onzen Leezer zeker eenig genoegen verschaffen, wanneer wy drie
kleine staaltjes, uit de derde Afdeeling, mededeelen. Anecdotes zyn thans in den
smaak; schoon 'er maar al te veel zonder zout, of zonder doel, in verscheidene
gezelschappen gehoord worden.

Antwoord van den Mertog van Orleans, aan de Gravin de Sillery.
Men weet, dat de tegenswoordige Hertog van Orleans (Egalitë) een Volksvriend is.
- Zich bevindende by de Gravin DE SILLERY, zeide deeze tegen den Hertog: ‘Gy
behartigt weinig het belang uwer kinderen, door dus de zaak der Gemeente voor
te staan; denkt gy wel, dat zy, ten eenigen tyde, kunnen geroepen worden, om den
troon van Frankryk te betreden? en gy dan, door deeze handelwyze, hunne magt
zoudt fnuiken.’ - Ja Dame, was het antwoord van dien Prins, Ja, maar Dame, denk
niet dat ik zelf Slaaf wil weezen, om myne kinderen het vermaak te geeven van
Tirannen te kunnen zyn.

De bakker van Roermond.
Een zeker Bakker in de Stad Roermond, een geestige Snaak, had het ongeluk zich
in een gezelschap zo overstallig dronken te drinken, dat hy volstrekt van niets meer
wist. Eenige der tegenswoordig zynde Vrienden wilden hem een pots speelen. Zy
wisten ten dien einde het kleed van een Capucyner Monnik te bekomen, trokken
hem dat aan, lagen hem voor de poort van een Klooster neder, schelden aan, en
gingen heen.
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De Portier open doende, en na zyn gedachten daar een dronken Monnik ziende
leggen, gaf 'er kennis van aan den Pater Guardiaan, die aanstonds beval, dit ergerlyk
voorbeeld op te neemen, en in het Klooster te laaten uitslaapen. Dit geschiedde. Toen hy 's morgens nuchteren ontwaakte, meende de Pater Guardiaan hem
scherpelyk door te haalen, als een schande van zyne Orde. Ten dien einde by hem
gegaan zynde (terwyl de Bakker zich zelf van het hoofd tot de voeten, en aan alle
zyden, bekeek) vraagde hy: wie zyt gy? - ‘Ik weet het niet,’ - antwoordde de Bakker.
- Waar is uw Klooster? - ‘Ik weet het niet.’ Kortom, op alle vraagen viel het zelfde
antwoord. De Pater Guardiaan eindelyk knorrig wordende, en een' dreigenden toon
aanneemende, zeide de Bakker: ‘Pater! ik zal u alles zeggen wat ik weet, heb de
goedheid, en zend een der Monniken naar den Bakker, op den hoek van gintsche
straat; indien deeze niet te huis is, ben ik hem, maar anders ken ik waarachtig my
zelve niet.’

De Kruisdraager.
Zeker Priester zyn Gemeente de noodzaakelykheid voorgehouden hebbende, dat
elk zyn kruis met geduld moest draagen, was 'er eene zyner toehoorders, welke
zyn Vrouw aan de Kerkdeur opwachtte, en haar op zyne schouderen te huis droeg.

Coraly en Zamora, of de doorluchtige Amerikaanen. Naar het
Fransche. Te Utrecht by A.F. Blanche, 1790. In gr. 8vo. 204 bl.
Het voornaam tooneel dezer Roman is te Manoa, en de voortreffelykste bedryvers
op het zelve, zyn de in den tytel genoemde CORALY en ZAMORA; als mede een
Franschman TUQUANTE. De Spanjaarden, die landstreek komende te verwoesten,
scheiden die gelieven van elkander, die door geene hinderpaalen, hoe genaamd,
van elkander te scheiden zyn: maar door deugd en liefde elkander altoos aankleven.
Nimmer ziet men dezelve verflaauwen. Schoon de een gelooft, dat de ander dood
is; schoon aan CORALY de luisterrykste aanbiedingen gedaan worden; niets is in
staat hunne liefde te breeken; welke dan ook eindelyk, zo door de edelmoedigheid
van TUQUANTE, als door hun eigen moed en standvastigheid geholpen, volkomen
zegepraalt: met de gelukkigste echtverbintenis eindigt hunnen ramp, en ook dit
Boek.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Julius, of over de Onsterflykheid der Zielen, door Johan Frederik
Haeseler, Generaal Superintendent te Holtzminden. Uit het
Hoogduitsch vertaald. Te Amsterdam by A. Fokke, Simonsz. 1791.
241 bl. in gr. 8vo.
Een Wysgeer, die reeds een geruimen tyd in de Wereld heeft doorgebragt, en met
snelle schreden den Ouderdom, en tevens het oogenblik, in 't welk hy de Wereld
verlaaten en de Eeuwigheid intreeden zal, - een Wysgeer, die uit den beker des
leevens veel zoets, maar ook veel bitters, gesmaakt heeft, - die de meeste Vrienden
zyner Jeugd, en alle zyne Kinderen, waar onder Jongelingen van zeer groote
verwagting waren, verloor, en inzonderheid één, JULIUS geheeten, naar wien hy dit
Werkje noemt, treed hier te voorschyn met de Verdediging van de Onsterslykheid
der Ziele, enkel uit de Rede ontleend, zonder uit eenig Godsdienstig Leerstelzel iets
het minste daar by aan te haalen. ‘Myne Bespiegelingen,’ schryft hy, ‘moesten nuttig
zyn voor alle Menschen, hoedanige Godsdienstige Secte deeze ook mogen
toegedaan zyn. De Christen kan zelve die waarheid zeer gemaklyk in den Bybel
vinden, en behoeft daar toe myne aanwyzing niet. De Stichter van het Christendom
droeg dezelve zeer dikwyls voor, in zyne Redenvoeringen, of zy volgt ten minsten
daar uit zeer onbedwongen.’ - ‘Dit Werkje is,’ gelyk hy elders verklaart, ‘slegts eene
verdere uitbreiding van die afdeeling, in zyne Bedenkingen wegens den Natuurlyken
Godsdienst, in welke over dit zelfde Onderwerp gesprooken wordt; en ik heb in 't
zelve uit geenerhande Godsdienstig Leerstelzel, hoe genaamd, iets het minste willen
ontleenen, maar voorgenomen, enkel dat geen te zeggen, wat ons het gezond
menschenverstand leert, en te onderzoeken, hoe verre het laatste ons op dit pad
kan voorlichten: alzo ik van gedagten ben, dat zulks volstrekt noodzaaklyk is by
bespiegelingen over Waarheden, welke men uit de bloote Rede wil aflei-
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den. Niet slegts Christenen, maar ook Mahometaanen en Bramins moesten deeze
Bedenkingen zonder aanstoot kunnen leezen, byaldien alles wat daarin
voorgedraagen wierd, uit het eenvoudig menschenverstand wierd afgeleid. Ik kon
de Christlyke Openbaaring diensvolgens geheel niet aanhaalen, hoe zeer ik ook
van heure zekerheid, en wel op de allergewigtigste gronden, ten vollen overtuigd
ben.’
De wyze op welke hy in de naspeuring te werk ging, is eenen rechtschaapen
Wysgeer waardig. Laaten wy hooren, hoe hy zelve zich daar over uitdrukt: ‘Ik heb
voorgenomen deeze zaak, met de uiterste onzydigheid, te onderzoeken: want ik wil
met zekerheid weeten, wat ik daar van denken en gelooven moet. Niet ééne
zwaarigheid, niet ééne tegenwerping, welke redenlyker wyze daar tegen ingebragt
kan worden, zal ik onaangeroerd laaten. Wat zou tog al myn onderzoek baaten,
indien hetzelve zo veel overtuiging niet in my te wege bragt, als ik, ten aanziene
eener zo gewigtige zaak, begeeren kan, van welke myne geheele gerustheid afhangt.
Ik moet deswegens even zeker zyn, als ik van myn aanweezen overtuigd ben. En
wanneer ik alle bewysgronden, voor en tegen dit Leerstelzel, naauwkeurig en onzydig
beproeve, dan moet my ten minsten blyken, wat de uitkomst daar van zy. - Worde
ik van de Onsterflykheid der Zielen niet overtuigd, dan waarlyk is myn lot van harten
treurig; dan ben ik, mitsgaders veele millioenen menschen; ja, alle, zonder
uitzondering, zyn dan tot het geluk niet geschaapen. - Worde ik, daar en tegen,
overtuigd, dan is geruststelling, te vredenheid, vreugde, en eene kloekmoedige
standvastigheid by de rampen deezes leevens, het zalig gevolg myner overtuiging.
Dan beween ik mynen lieven JULIUS, dan beween ik myne afgescheidene Vrienden,
niet langer met zielpynigenden kommer: want wy zullen elkander wederzien! Dan
zal ook de bleeke dood my niet verschrikken; hy is myn Vriend, en roept my tot eene
gelukkige verandering. Ik zal dan even zo gerust en blymoedig sterven kunnen, als
ik gerust en blymoedig eene reis zou aanvangen, van welke ik zeker weet, dat zy
my aan eene aangenaame plaats brengen zal, waar geluk, onschuldig vermaak,
en myne geliefde vrienden, my verwagten.’
Vier Hoofdstukken maaken dit gansche Boekdeeltje uit, en zy voeren deeze
Opschriften. I.H. Wat ik eigenlyk
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verstaa door de Onsterflykheid der Zielen. II. H. Twyfelingen, nopens de
Onsterflykheid der Zielen. III. H. Gronden voor de Onsterflykheid der Zielen. IV. H.
Eenige Gevolgen uit de Onsterflykheid der Zielen.
(*)
De Heer HAESELER het gevoelen der Materialisten bestreeden hebbende , verklaart
(†)
hy: ‘Het denkend weezen, dat in ons woont, moet een Physisch weezen hebben.
Dit wezen kan van dien zelfden aart niet zyn, als de stoffe, zelfs niet de fynste die
wy kennen, als, by voorbeeld, lucht, vuur of aether; wy kennen geen een, ook niet
het fynste lichaamlyk wezen, dat de eigenschap zou hebben van denken. Ik kan
my egter geene kragt voorstellen, en dit zal niemand doen kunnen, welke met geen
Physisch wezen verbonden is. Had nu de Ziel geen Physisch wezen, dan kon zy
ook, na allen schyn, op het lichaam niet werken. Deeze stelling is, egter, geen
Materialismus: want dit laatste is, gelyk wy reeds gezien hebben, geheel iets anders.
Men zou hier vraagen kunnen; of dan God aan een gedeelte der stoffe deeze magt
niet had kunnen schenken? Of hy zulks al of niet doen konde: dewyl het onmogelyk
en met de natuur der zaake strydig was, weet ik niet; ook zal ik daar mede myn
hoofd niet breeken, alzo ik maar alleen begeer te weeten, of het in my woonend
denkvermogen aan een wezen toebehoort, dat van het werktuig des lichaams onder-

(*)

(†)

In dit bestryden spreekt hy van het veel gerugtsmaakend Kunstbeeld, den Schaakspeeler
des Heeren VAN KEMPELEN: en zegt voluit, hoe gebleeken is, dat een kleine Knaap, die in het
holle lichaam deezer door veelen bewonderde Machine was opgeslooten, eigenlyk de
Schaakspeeler was, en het werktuig bestuurde; zynde het raderwerk meerendeels alleen
daarby gevoegd, om het bedrog beter te bedekken. Men zie, ondertusschen, de Brieven van
CAREL GOTTLIEB VAN WINDISCH, over den Schaakspeeler, of het Kunstbeeld, des Heeren W.
VAN KEMPELEN, waarin het tegendeel beweerd wordt; by den Drukker deezes, J. YNTEMA, in
den jaare 1785 uitgegeeven. REDACT.
Ik heb, zegt de Vertaaler, bl 13, waar dit woord eerst voorkomt, deeze uitdrukking zo gelaaten,
als die in het oorspronglyk Werk door den Auteur gebezigd is, om dat ik daar van geen
Nederduitsch woord wist te vinden, 't welk zyne meening volkomen uitdrukte. Hy schynt daar
mede niet zo zeer iets volstrekt onstoslyks te bedoelen, als wel iets dat van de grove stoffe
onderscheiden is, en aldus aan onze zintuigen ontsnapt.
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scheiden is. Men noemt dit denkend wezen Geest, of Ziel, ter onderscheiding van
de stoffe, die wy kennen. Doch wy kennen eigenlyk zo min stoffe als geest, en
kunnen derhalven, hoe zeer wy ook de onderscheidingen zo fyn als mogelyk
uitpluizen, het onderscheid tusschen beiden niet volmaakt duidelyk bepaalen. Dit
doet ook, in den grond genomen, niets ter zaake; genoeg, wanneer wy slegts weeten,
dat in ons een wezen woone, 't welk geen deel van de lichaamlyke machine, maar
daar van onderscheiden, is; dat wel door zyne hulp gewaar wordt, en werkt, maar
egter bewustheid heeft van zyn eigen IK, en dit wezen noemen wy de Ziel.’
Wat hy door de Onsterflykheid der Ziele verstaat, komt, naa eenige ontkenningen,
waarin dezelve niet gelegen is, hier op neder: ‘Wanneer ik zeg onze Ziel, ons
denkend Wezen, ons IK, of hoedanigen naam wy daar aan geeven willen, is
onsterflyk, dan verstaa ik daarmede, in de eerste plaats, dat onze Ziel, naa den
dood des lichaams, heure bewustheid, verbeeldingskragt, denkvermogen en
geheugen of herinneringskragt, behoudt, eveneens als zy hier bewustheid,
verbeeldingskragt, denkvermogen en geheugen van voorledene zaaken heeft gehad.
Dat zy van dit alles niets verliest, hoewel met geen lichaam meer omkleed zynde,
't welk zy, gelyk op deeze waereld geschiedde, tot denken gebruiken kan, maar dit
laatste van haar afgescheiden, vergaan en in zyne deelen ontbonden is, 't welk haar
nu niet langer aangaat; dat zy ook van dit alles niets verliest, maar bestendig, tot in
de verste eeuwigheden, in 't bezit daar van blyven zal. - Ik verstaa daar door wyders,
dat zy alle die kundigheden behoudt, welke zy hier byééngezameld, mitsgaders alle
die volkomenheden, welke zy voor haar zelven hier verworven, heeft; dat, bygevolg,
heure bezigheden, heure vlyt, hier op aarde, niet vergeefsch geweest, maar voor
haar nog nuttig, even zo nuttig, ja zelfs veel nuttiger, dan in dit leeven, zyn; dat zy
bewustheid heeft van de zaaken, die haar omringen, schoon zy nu niet langer in
het lichaam woont, waardoor zy hier gewaarwordingen verkreeg; niettegenstaande
het ons ten eenemaale onbekend zy, op hoedanige manier en wyze, en waardoor,
zy dezelve zal verkrygen; dat zy, bygevolg, de nieuwe voorwerpen, welke zy ontmoet,
leert kennen, daar over nadenkt, en die beöordeelt; zich met verstandige weezens
van heuren eigen, of van eenen verhevener,
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aart, onderhouden kan, derzelver gedagten leert kennen, en daar aan de heure
mededeelt; ook heure vrienden, die zy in deeze waereld gehad heeft, ontmoeten
zal, en zich met dezelve kan onderhouden en verheugen. Dat zy, over het algemeen,
handelt en werkt, gelyk zy op aarde heeft kunnen handelen en werken: het zy alleen
door haar zelve, of door werktuigen, gelyk hier beneden door de zintuigen heurs
lichaams geschiedde; dat zy bestendig aanleert, daar door steeds volkomener wordt,
en dus allengs tot den graad van verhevener wezens opklimt. Dat zy, wyders, na
maate heur gedrag alhier geweest zy, en zich tot het goede voorbereid, of zulks
verzuimd, heeft, hoogst gelukkig is, of lydt, indien de gevolgen heurer daaden het
laatste, tot heure verbetering, vereischen; waar door dan zodanig lyden alleszins
een geluk voor haar wordt, naardien 't zelve haar verbetert, bygevolge volkomener
maakt, en dit den weg tot heure welvaart baant; dat zy aldus werklyk, en in den
strengsten eigenlyksten zin, leeft, alleenlyk zonder het lichaam, waarin zy hier
woonde, invoege de dood heures lichaams slegts een bevryding van hetzelve is
geweest, en zy in eene andere waereld is overgegaan, gelyk men, op de aarde, uit
het eene land na het andere reist. Eindelyk verstaa ik door de Onsterflykheid der
Zielen, dat derzelver toekomend leeven niet bepaald zal zyn aan zekere tyden, of
jaaren, hoe veele die ook zyn mogen, maar in de eeuwigheid voortduuren, en nooit
een einde neemen zal. - Ik wil nogthans op geenerhande wyze hier mede ontkennen,
dat zy aan veranderingen van heuren toestand kan onderworpen weezen, gelyk
alle eindige zaaken aan veranderingen onderworpen zyn; dat, by voorbeeld, eene
verandering met opzicht tot heure verblyfplaats en bezigheden zal kunnen plaats
hebben; doch welke veranderingen tot heur geluk zullen verstrekken, indien zy
voortgaat met wel te handelen, ja, over 't algemeen, onder alle omstandigheden,
tot heur geluk verstrekken moeten, en dat zy, onder zodanige veranderingen van
heuren toestand, toch altoos even hetzelfde zich bewust zynde, zich het voorledene
herinnerend en werkzaam wezen blyft, en tot in eeuwigheid blyven zal.’
In het Tweede Hoofdstuk draagt de Heer HAESELER de Tegenwerpingen, tegen
de Leer der Onsterflykheid ingebragt, oprecht en onpartydig voor. - Het derde en
breedvoerigste Hoofdstuk vangt hy aan met te hande-
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len over den aart der bewyzen. De algemeenheid van het gevoelen wil hy als geen
bewys aanmerken, hoewel het geen gering vermoeden geeve. - Die bewyzen, uit
het weezen der Ziele afgeleid, schynen hem mede geenzins toereikend. - Zyns
agtens zyn de bewyzen, welke men ten behoeve van de Onsterflykheid der Ziele
voordraagen kan, voorzeker geene wiskundige bewyzen; doch vergenoegt zich met
dezelve tot eene moreele zekerheid te brengen. ‘Het is,’ schryft hy, ‘door dusdanige
soort van bewyzen, dat ik de waarheid van de Onsterflykheid der Zielen in een
helder licht hoop te plaatzen, en men kan zich daar mede volkomen te vrede stellen.
Ik neem één der kragtigste bewyzen voor de Onsterflykheid der Zielen, uit myne
eigene gewaarwordingen, en uit de gewaarwordingen van alle menschen, die, in 't
geen ik denke voor te draagen, al te zamen hierin overeenstemmen. Al hadde men
nu volstrekt geen ander bewys voor dezelve, dan is deeze overeenstemming alleen
toereikend, om daar aan allen twyfel te ontneemen, en haar tot zo hoogen graad
van waarschynlykheid te brengen, dat men dezelve, zonder de minste bedenking,
als zekerheid kan aanneemen, of, wat het zelfde is, dit bewys is zo sterk, als men
ooit eenig bewys, ten aanzien van een moreel voorwerp, kon begeeren.’
Eer hy dit Bewys opmaakt, laat hy eenige, op de ondervinding rustende, stellingen
vooraf gaan, als: Ik ben bekwaam, my het toekomende voer te stellen. - Ik wensch
over 't algemeen gelukkig te zyn. - De mensch wenscht niet slegts op dit oogenblik,
maar ook in het toekomende, gelukkig te zyn. - De mensch wenscht, dat dit geluk,
't welk hy ook voor het toekomende begeert, nimmer ophouden moge. Uit deeze,
op de ondervinding gegronden, Stellingen, met byvoeging van nog eenige andere,
leidt hy zyne bewyzen en gevolgtrekkingen voor de Onsterflykheid af. Wy kunnen
onzen Schryver hier in, en in het oplossen van tusschen beide komende
tegenbedenkingen en zwaarigheden niet volgen. Genoeg hebben wy bygebragt om
den Leezer uit te lokken, dat hy zich dit Werkje eigen maake, en 't met aandagt
leeze; 't zelve is in geen dorren, maar, zo veel het onderwerp toelaat, uitlokkenden,
trant geschreeven: op veele plaatzen spreekt het Hart des Schryvers met veel
nadruks, en kan niet
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nalaaten, de gevoelige harten zyner Leezeren te treffen, waar toe het laatste
Hoofdstuk byzonder is ingerigt.
‘Misschien,’ is zyne taal in de Voorreden, ‘misschien dankt my ook wel in stilte
menig lydende, wanneer hy deeze Bespiegelingen leest; desgelyks menig gelukkige,
maar wiens geloof aan de Onsterflykheid nog twyfelt, wiens overtuiging nog niet
genoeg gevestigd is, en die, wanneer hy het overlyden zyner Vrienden hoort, by al
zynen overvloed, hoogheid of tydlyk geluk, door de gedagten des doods vreeslyk
gefolterd wordt. - Ik zal de zuivere, eenvoudige, ronde taal der waarheid, zonder
het minste blanketzel, zonder de geringste sieraaden van styl, spreeken; en ik durf
my vleijen, dat deeze in de ziel myner Leezers gerustheid uitstorten zal, gelyk zy
gerustheid in myne ziel verspreid heeft. - Duizendvoudig zal ik myne moeite beloond
agten, indien ik door deeze Bespiegelingen gerustheid, tevredenheid en opwekking
tot deugd, in de harten myner Leezeren moge uitstorten, of dat deeze daardoor in
hen gesterkt en vermeerderd worden.’

De Eenzaamheid, door Zimmerman. Derde Deel. Naar het
Hoogduitsch. Met Plaaten. Te Amsterdam by J. Allart, 1791. 352
bl. in gr. 8vo.
De lof dien wy, by de aankondiging van de twee eerste Deelen, aan de Menschkunde
(*)
en belezenheid van den Heer ZIMMERMAN gegeven hebben , komt hem vooral,
wegens dit derde Deel, niet minder toe. Het zelve bevat het achtste, negende, en
tiende Hoofdstuk. In het achtste Hoofddeel gaat hy nog voort, met den nadeeligen
invloed der eenzaamheid op de hartstochten, vooral van Monniken, na te gaan;
maar met het negende begint hy dezelve uit een vrolyker oogpunt te beschouwen,
en haare voordeelen op te geven.
‘Godsdienstige onverdraagzaamheid en vervolgzucht wordt eenzaamen of
hardvochtigen Monniken ligter en dieper ingedrukt, dan eenige andere drift: want
Eenzaamheid bevordert alle zoorten van dweepery en woede.’ Deze is de stelling,
welke de Schryver in het ne-

(*)

Alg. Vad. Letteroef. voor 1792, No. 1, bl. 29-36.
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gende Hoofddeel betoogt, vooral door het aanvoeren van een aantal schanddaaden
en gruwelen, die het gevolg geweest zyn van het, in de vierde eeuw, als een
geloofsartikel aangenomen, valsch gevoelen, dat niets, dan vervolging, marteling
en doodstraffen, in staat is, om godgeleerde dwalingen uit te rooien. Men vindt hier
dus de schandelyke bewyzen van de onchristelyke vervolgzucht van eenige
Roomsche Keizers, als CONSTANTYN DEN GROOTEN, THEODOSIUS DEN GROOTEN,
ARCADIUS, HONORIUS, JUSTINIANUS, enz.; en vooral van eenige Geestlyken, als
HIERONYMUS, AUGUSTINUS, NESTORIUS, en van de Monniken van lateren tyd, welken
altyd die geenen waren, die de aan hun verslaafde Vorsten tot zulke domme en
wreede maatregelen overhaalden: en aan het slot van dit voor de menschheid zo
ontëerend tafereel, voegt de Heer ZIMMERMAN 'er by: ‘Alle deze vooroordeelen
wegens rechtzinnigheid en onrechtzinnigheid, de zucht om te bekeeren of te
verdoemen, kwamen dus eerst van de Monniken voort, en groeiden nergens
vruchtbaarer, dan in eenzaamheid, dewyl haat en vyandschap tegen menschen
nergens meer voedzel vinden, dan in het ongezellige Leeven, en om dat men zich
altyd minder waardeert, naar maate wy ons zelven minder kennen. In de
eenzaamheid heerschte steeds de zwartgallige droefgeestigheid, in welke lighaam
en ziel stomp gemaakt werden. Hoe zoude men van dweepers, die zich geheel met
tegenzin moesten martelen en pynigen, billyke beoordeelingen over hunne
medemenschen, zachte aandoeningen van medelyden en toegevendheid, hebben
kunnen verwachten?’ Hy erkent, evenwel, aan het einde van dit Hoofdstuk, dat 'er
ook andere mede-oorzaaken van alle die onheilen, waar van hy melding gemaakt
hadt, opgegeven kunnen worden, en dat zy niet enkel aan de eenzaamheid toe te
schryven zyn. ‘Hoe veel zy echter hier toe bydraagt (zegt hy) blykt reeds hier uit,
om dat alle burgerlyke twist, grootendeels in den schoot des vredes, uit de
werkeloosheid van verhitte hersenen, ontstaat.’ Alle Monniken zyn wel geene
eenzaamen; de Bedelmonniken behoren 'er niet toe, ook niet de Monniken van de
Steden, die hunnen tyd in lediggang doorbrengen, en zo veele onheilen in Familiën
stichten; maar echter ontstaat ook al het kwaad, dat dezen te wege brengen, uit
hunne barbaarsche opvoeding in de eenzaamheid der Kloosters, door dien men,
in de schoone dagen hunner

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

637
jeugd, woedende hartstogten onnatuurlyk bedwingt, waar uit de ééne
onmenschlykheid op de andere volgt.
De Algemeene Voordeelen der Eenzaamheid maken den inhoud van het negende
Hoofdstuk uit. Wy zullen dezelven, naar aanleiding van onzen Schryver, kortelyk
o

optellen. 1 . Eene wel besteedde Eenzaamheid maakt den mensch gezellig met
zich zelven; verstrooijing is dan geene behoefte meer voor hem; hy kent de juiste
waarde van den omgang met de waereld, maar even daarom vindt hy 'er geen
sinaak meer in; hy is niet het werktuig van alles, wat hem omringt, maar hy denkt
en werkt zelf; hy vindt zyn geluk in zich zelven; in de armen eener opgeklaarde,
tedere, en toegevende, vriendschap kan dit geluk slechts vermeerderd worden,
maar de waereld kan niets tot zyn geluk bydragen, hy is haar moede, en komt 'er
o

nimmer in, dan gedwongen, en met verdriet en koelzinnigheid. 2 . De grootste
zegepraal der Eenzaamheid bestaat hier in, dat geene mismoedigheid zoo groot,
en geene droefenis zoo verschrikkelyk, kan zyn, of zy worden door eene
o

welbesteedde Eenzaamheid altyd verzacht, en eindelyk genezen. 3 . De
Eenzaamheid leert ons het wáár huislyk geluk kennen en genieten, en stelt ons in
het ruim bezit van de vergenoegingen des geestes, welke die der zinnen verre
overtreffen, en voor ieder mensch, jong en oud, steeds open staan; wy krygen in
dezelve lust tot arbeid, die de vermogens van onze ziel uitbreidt en opscherpt, en
wy worden 'er door bewaard tegen den onverzadelyken trek naar ydele bezoeken.
o

4 . In de Eenzaamheid ontwikkelen zich deugden, tot welken men, in de
beminnenswaardigste verkeering, nimmer zou geraakt zyn; afgescheiden van de
hulp van anderen, zyn wy genoodzaakt onze eigene krachten te beproeven, wy
leeren dezelven dus beter kennen, wy vinden hulpmiddelen in ons zelven, waar aan
wy nooit gedacht hadden, en wy verkrygen dus eene maate van heldenmoed en
sterkte van geest, die wy te voren nooit bezaten, en eene verhevenheid van ziel,
o

die ons boven toevallen, geluk en ongeluk, lof en verachting, verheft. 5 . Nergens
wordt ook de kennis van ons eigen hart zo goed bevorderd, als in de Eenzaamheid.
Wy zyn ons zelven hier veel nader, wy leven hier met ons zelven veel vertrouwder:
wy kunnen menige nuttige ontdekking doen, zo wy ons, zomwylen, aan onze
gewoone bezigheden in de waereld onttrekken, of slechts buiten dezel-
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ven heen denken; en zo wy dan, enkel met oprechtheid, in ons zelven inkeeren, en
alle onze daaden, benevens het goed of kwaad, dat hier door in de waereld wordt
veroorzaakt, met alle onpartydigheid toetzen: wy kunnen aan ons zelven elken
hartstogt altyd beter en grondiger zien, zo wy dien te huis bedaard willen toetzen;
de ziel geraakt dan veel minder uit haaren regten plooi, en dobbert niet, zoo
menigmaalen, tusschen moedeloosheid en trotschheid: eindelyk, daar in de waereld
de een den anderen misleidt, en even hier door elk ten laatsten zich zelven verblindt,
zo wordt in de eenzaamheid de ziel naauwkeuriger onderzocht, en juister beoordeeld;
ieder open vak in onze kennis, alles, wat aan ons verstand, aan ons doorzicht,
ontbreekt, elke zwakke zyde van ons hart, doet zich aan het onpartydig oog voor;
al het gebrekkige onzer deugd, alle onvolkomenheden onzer beste gezindheden
en daaden, alle gezwets onzer eigenliefde verschynt in derzelver naaktheid, en de
stille inspraak des gewetens overtuigt ons klaarlyk, hoe weinig wy dat geene zyn,
waar voor wy gehouden worden: en, by zulk een onpartydig onderzoek van zich
zelven, worden booze hartstogten het best uitgerooid, en dus duurzaam
vergenoegen, wáár, inwendig geluk verkregen. - Alle deze byzonderheden worden
in de eerste Afdeeling van dit Hoofdstuk op zulke eene wyze ontwikkeld, dat wy
overal het juist oordeel van den Schryver over de waarde der waereldlyke zaaken,
en zyn diepe kennis van het menschelyk hart, moeten bewonderen, terwyl tevens
zyne bevallige styl ons altyd medesleept en bekoort. Telkens waren wy in verzoeking,
om eene of andere schoone plaats uit deze Afdeeling in haar geheel aan onze
Lezers mede te deelen; doch 'er is zo veel gewigtigs in, zo veel dat aan onze
Tydgenooten verdient op het harte gebonden te worden, dat de keuze moeilyk voor
ons was; en wy hebben ook, by nadere overdenking, het beter geoordeeld, eene
korte schets van het geheel te geven, op dat zy, die dit voortreslyk boek nog niet
gelezen hebben, door de menigte van gewigtige onderwerpen, die 'er in verhandeld
worden, mogten worden bewogen, om hetzelve in zyn geheel zich eigen te maken,
en met aandacht en toepassing op zich zelven te lezen. Wy zullen dus in deze
schets voortgaan, doch met alle mogelyke kortheid, op dat ons verslag niet te
uitvoerig worde. - In de tweede Afdeeling van dit Hoofdstuk dan, toont de Heer
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meer bepaald aan, hoe de Eenzaamheid, in menigerleië gevallen en
wederwaardigheden, waar aan ons leven is blootgesteld, nuttig wordt; hoe zy ons
in ziekte, in zwaarmoedigheid, in droefheid by sterfgevallen, of by de scheiding van
geliefde personen, opbeurt; hoe zy het laatste mogelyke middel is ter genezing der
neêrslachtigheid van menschen van eene tedere gevoeligheid, wier zenuwgestel
of verbeelding niet genoeg met de waereld instemt, die ook altyd over de menschen,
en de waereldsche zaaken, iet te klaagen hebben; en eindelyk hoe veele gevallen
van droevig lyden 'er zyn, welken de waereld niet ziet; welken men dus met eigen
krachten dragen moet, en welken men nergens verdragen kan, dan alleen in de
Eenzaamheid. - Vervolgens handelt hy over de voordeelen eener godsdienstige
afzondering van de waereld, en betoogt hier ontegenzeggelyk, dat alle goede
gevoelens, welken wy uit de waereld medebrengen, zich in de Eenzaamheid hoe
langer zoo dieper in de ziel indrukken; dat zy ons leert eener waereld den rug toe
te keeren, in welke het zoo moeilyk is, wys te worden; dat zy de grootste hinderpaalen
der deugd beteugelt, en ons de beoefening van elke stille deugd gemakkelyker
maakt; en dat men voorzeker doorgaans in de laatste uuren zyns levens verlangt,
eerder in Eenzaamheid verkeerd te hebben, dan in de waereld. Ten besluite voegt
hy 'er twee tegen elkanderen over gestelde schetzen by van den levensloop en
dood van een' Engelschman van de waereld, en van eene stille, en aan God
overgegeven, Zwitsersche jonge Juffer, zyne eigene dochter namelyk, die hem, in
den ouderdom van 25 jaren, ontviel; ten bewyze, dat een woelig en onnadenkend
leven in de waereld geheel anders eindigt, dan het stille leven der onschuld en
zachtmoedigheid.
Met het tiende Hoofdstuk gaat hy over ter beschouwinge van de meer byzondere
Voordeelen der Eenzaamheid, en wel eerst van die, welke zy aan den geest schenkt.
Na dat hy hier hadt aangemerkt, dat men tweemaal in zyn leven volstrekt eenzaam
moet kunnen zyn; ‘in de jeugd, om oneindig veele wetenswaardige zaaken te leeren,
en om, éénmaal, eene wyze van denken te verkrygen, welke door het gansche
leven eenpaarig werkt; in den ouderdom, om zich nog eens den afgelegden weg te
erinneren, om alles te overdenken, wat ons bejegend is, alle bloemen, welken wy
geplukt, alle
ZIMMERMAN
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de stormen, welken wy in ons leeven hebben doorgestaan,’ doet hy eene roerende
aanspraak aan onbevooroordeelde en onbedorvene Jongelingen, de éénigsten,
aan welken hy denkt tot nut te kunnen strekken, om hen tot de eenzaamheid te
vermaanen. Hy geeft vervolgens eene treurige tekening van de gewoone denk- en
levenswyze in kleene Steden eener Republiek, en een niet min treurig tafereel van
het leven der zogenaamde groote waereld in groote Steden; en onderzoekt daar
by, hoe elk mensch van een fyn en doordringend gevoel, van welken staat hy zy,
in elk vak van zyn leven, overal, in kleene zo wel als in groote Steden, zich voor
laffe gezelschappen en ellendig tydverdryf, door Eenzaamheid, schadeloos kan
stellen. Vervolgens gaat hy over, om de onlochenbaare en inwendige nuttigheden
van de Eenzaamheid voor den geest op te geven. Onder dezelven behoort, in de
eerste plaats, dat zy ons tot overdenken geschikt maakt, en zelfs eene school van
menschenkennis wordt, dewyl wy de stof tot nadenken die wy in de groote waereld
verzameld, en de waarnemingen, die wy in dezelve gedaan hebben, nooit anders
kunnen in orde brengen, en ten nutte maken, als juist in de Eenzaamheid, in welke
alleen ons denkvermogen in zyne gantsche sterkte geoefend wordt. De gewigtigste
waarheden ontwikkelen zich by den verstandigen, by den kundigen denker, by den
man van vernuft, het best, in de Eenzaamheid: en zy baart, dikwyls, alleen de genie,
door haare inwendige kracht, zonder eenigen bystand der Grooten, zonder eenige
aanmoediging, zelfs by de rampzaligste belooning. Voorts leert de Eenzaamheid,
natuurlyker wyze, meer, dan het ongestadig leven in de waereld, de hooge waarde
van den tyd kennen, die den werkelozen onbekend is, en die ook, zonder de daartoe
vereischte werkzaamheid der ziel, nimmer genoeg geschat wordt. Zy verschaft den
geest een fyner smaak, uitgebreider denkbeelden, meer aandrift tot werkzaamheid;
zy verschaft hem genoegens, welken alles overtreffen, en waar van hy door niemand
kan beroofd worden. De waarheid gaat, in de waereld, altyd gekleed; in de
eenzaamheid vertoont zy zich naakt; een Schryver brengt haar uit de eenzaamheid
onder het volk, en onder het oog der Grooten; de eenzaame denker zegt, zonder
verbloeming, alles, wat hy, in het gemeene leven, slechts onderdaanig vermoedt;
en menig één verdedigt, uit zyne
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eenzaamheid, zyne eer, door het geen hy laat drukken, tegen die geenen, in wier
tegenwoordigheid hy zwygen moet. De Eenzaamheid is het, die den Schryver
gelukkig doet slagen, die den wysgeerigen Denker, en den waaren Dichter vormt;
in dezelve vestigt elk groot Schryver een' blik van geest-vervoering op de
nakomelingschap, heeft het voorgevoel van zich onsterflyk te zullen maken, en
arbeidt, door eenzaamheid gesterkt, zo, dat de Nakomelingschap dit voorgevoel
billykt. Maar nog oneindig grooter is het genoegen, dat een Schryver, in de
eenzaamheid, voor zich zelven genieten kan; een genoegen, waardiger dan alle
waereldsche eer te zamen genomen; een genoegen, dat, reeds onder het schryven,
uit de aanhoudende aandacht, en uit de, zomwylen hier mede verbonde, stille
geestvervoering voortvloeit, dat zo veel moedeloosheid wegneemt, zo veele
onaangenaamheden vergeten doet, en zelfs, midden onder een gestadig lyden,
een genot schenkt, 't welk de ziel met regt aan het tegenwoordig oogenblik kluistert,
doch haar tevens tot alles goeds in staat stelt, en verheft. - Eenzaamheid verschaft
den geest vryheid, vastheid, uitdrukking, zelfstandigheid, waarde, adel, en daar
door kracht tot alles; zy doet ons, met een' onverwinbaaren moed, vooroordeelen
en dwalingen aantasten, en vermindert, by een' erstigen wil, het getal onzer
hartstochten; zy vestigt onze aandacht op de groote voorbeelden van alle tyden,
vormt ons hart tot edele gevoelens en geneigdheden, waar mede de waereld den
spot dryft, maar die voor ons eene ryke bron van verhevenheid en geluk worden,
en geeft eindelyk aan onze zeden de waare eenvouwigheid.
Deze zyn de voornaamste voordeelen van de eenzaamheid voor den geest, die
de Schryver in dit tiende Hoofdstuk op eene meesterlyke wyze ontwikkelt. Men vindt,
ondertusschen, in dit Hoofdstuk, gelyk in het gantsche boek, eene menigte
uitstappen, die dikwyls den draad der redenering zo zeer afbreken, dat het voor
een' niet zeer oplettenden Lezer ten uitersten moeilyk valt, denzelven telkens weder
te vinden, en aanhoudend te volgen. Daar door heeft ons ook het vervaardigen van
de gegevene korte schets van dit Deel eene ongelooflyke moeite gekost. Men
vergeeft ondertusschen deze schryfwyze zeer ligtelyk aan den Heer ZIMMERMAN,
wanneer men op het gewigt dezer uitstappen ziet, en op de wetenswaardige Anec-
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doten, die hy ons in dezelven dikwyls mededeelt, en die de lecture van dit boek zo
zeer veraangenamen, en vooral, wanneer men op den toestand denkt, waarin dit
Werk door den Schryver vervaardigd is, namelyk, onder aanhoudende, gruwzaame,
smarten, die hem veele jaaren folterden, en onder eene aanhoudende zwakheid
op de zenuwen, welke den geest nog oneindig meer ter neder drukt, dan eenige
andere droefheid. Het geen hy hieromtrent zich zelf, op bl. 250 en 251, schryft, moet
hem by billyke Lezers ontschuldigen, wegens het gebrekkige, dat men, onder zo
veele uitmuntendheden, in zyn Boek vinden mogt: ‘Alles ontstelt my, uitgenomen
het zeer zeldzaam geval, dat ik my volkomen welvarend bevinde. Ik moet dus elke
zaak, met rust, kunnen doen, anderzins verricht ik niets, of ten uitersten onvolmaakt.
Ik ben, zederd den aanvang van dit myn Werk, over de Eenzaamheid, door gestadige
verstooringen, dikwyls, maanden lang, zoo van myn stuk geweest, dat ik, niet alleen,
niet in staat was, een' regel te schryven, maar zelfs, om aan myn boek te denken.
Op een' anderen tyd, echter, wanneer ik wat meer moed en krachten bezat,
verzettede ik my, zoo veel, als het met eer, en een goed geweten, bestaan kon, ten
minsten, tegen de zeer overtollige hindernissen, en gaf niet ligt toe, dan in gevallen
van noodzaaklykheid. Doch ook dit alles is oorzaak van myn' afgebroken voordragt,
en misschien van al het slechte, dat in dit boek gevonden wordt.’

Verzameling van alle de Stukken, gevonden in het Cabinet van
den Koning der Franschen, by den Heer de la Porte, Intendant er
Civile Lyst, en andere Persoonen, zederd den 10 Augustus 1792,
welke, ingevolge van het Decreet van de Nationale Vergadering,
door daar toe benoemde Commissarissen zyn geïnventariseerd,
en aan de Departementen en Armeén verzonden. Uit het Fransch
vertaald, No. 1. Te Haarlem by J. Tetmans. In gr. 8 vo. 96 bladz.
Het besluit der Nationale Vergadering, op den zestienden van Augustus deezes
jaars genomen, ‘om alle Stukken reeds gevonden in het Cabinet des Konings, by
den Bestuurder der Civile Lyst, en op andere plaatzen, die de grootste
baarblyklykheid opleveren van de Trouwloosheden en Verraderyen der Uitvoerende
Magt, door buitenge-
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woone Couriers aan de Departementen en Armeén te zenden,’ wekte de
nieuwsgierigheid, die het oog op het wissellot van Frankryk gevestigd houdt, ten
sterksten op, om deeze onder 't ooge te krygen. De vaardige Drukpers stond gereed
om ze in 't Fransch onder aller oog te brengen, die deezer taale magtig zyn; en om
die dezelve niet verstaan te voldoen, heeft men 'er eene Nederduitsche Vertaaling
van gaan vervaardigen, waar van wy het eerste No. thans aanmelden.
Eene voorloopige Aanmerking onderrigt ons: ‘Om de egtheid der Stukken te
kennen, van welke de Nationaale Vergadering het drukken, en openbaar maaken,
heeft bevolen, moet men weeten, op welk eene plechtige en naauwkeurige wyze
die zyn geïnventariseerd. Zulks is geschied in tegenwoordigheid van twee
Commissarissen uit de Nationaale Vergadering, twee Commissarissen uit de
Municipaliteit, en den Heer DE LA CHAPELLE, een der eerste Clerken van de Civile
Lyst, die alle de Papieren onderzogt en geïnventariseerd hebben; en de Persoonen,
die belast zyn met het opstellen der Inventaris, zyn twee Commissarissen, daar toe
benoemd door de Algemeene Vergadering der Sectie van de Louvre. Elk Stuk wordt
genommerd en ondertekend; en het Proces-verbaal van al wat de Commissarissen
verrigten, wordt telkens in ieder zitting, door allen, die tegenwoordig zyn geweest,
ondertekend.
In de eerste plaats deelt men een en ander Geschrift uit 's Konings Cabinet mede;
als ook een Aantekening, gevonden met Brieven aan den Heer MONTMORIN,
Gouverneur van Fontainebleau, geaddresseerd, en in zyn Apartement in de Tuileries
gevonden. - Voorts eenige Stukken by den Heer DE LA PORTE, en anderen,
aangetroffen, waarvan de oorspronglyke in bewaaring zyn gesteld van het Committé
van Toeverzigt. By den aanvang der mededeeling deezer Stukken, wordt, in eene
Aantekening, die 'er anders weinig in voorkomen, opgemerkt: ‘Hoewel deeze Stukken
byna alle zonder dag- of naamtekening zyn, en geen kenmerk draagen, welk
derzelver Schryers kunnen aanduiden, eenige weinige uitgenomen, welker schrift
volkomen bekend is, blykt het egter niet te min 'er zeer duidlyk uit, dat de Heer DE
LA PORTE de innerlyke vertrouwde was van alle die geenen, die den nieuwen
Regeeringsvorm wilden vernietigen, om den ouden 'er voor in plaats te stellen. De
styl deezer Brieven duidt het aan, hoe aangenaam deeze Briefwisseling aan den
Heer DE LA PORTE was, en welk vertrouwen de begeerders eener Weder-omwenteling
in zyne tegen-burgerlyke gevoelens stelden.’
De aart deezer Stukken laat geen Uittrekzel toe. Ze zyn allen zeker niet van
dezelfde aangelegenheid, en deelen eenige in die duisterheid, welke eigenaartig
Papieren, in zulke om-
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standigheden geschreeven, aankleeft; eene duisterheid, voor den Nederduitschen
Leezer, van veele kleinigheden, op welke gedoeld wordt, onkundig, veel grooter
dan voor den Franschen. Wy zien het vervolg te gemoete.

Twee Brieven aan den Hertog van Brunswyk, over zyn zogenaamd
Manifest tegen Frankryk, enz. door den Schryver van den Brief
aan den Koning van Pruissen, gedagtekend den zesden van
Oogstmaand 1792. Uit het Fransch vertaald. Tweede Druk. Te
Haarlem by J. Tetmans. In gr. 8vo. 29 bl.
Dc ongenoemde Schryver deezer twee opgemelde Brieven doet zich zelven voor
als een Man, die een groot gedeelte van zyn leeven in den Krygsdienst, op reizen,
en voornaamlyk in de Noordsche Staaten, gesleeten heeft; die de Vorsten, de
Grooten, en de Staatsdienaars, welke de voornaamste rollen in die Gewesten
gespeeld hebben, en nog speelen, ten vollen kent; die noch Duitscher, noch
Franschman, noch Demokraat, noch Aristocraat is; die, vreemd van allen Partyschap,
de zaaken zonder drift beschouwt, en, bedaard in 't midden der Stormen, alles in
koelen moede, en zonder bewimpeling, onderzoekt.
Hy kan het Manifest tegen Frankryk niet aanmerken als daadlyk van den Hertog
van Brunswyk komende, of hoe het mogelyk is dat de Emigranten de Vorsten en
zyne Doorlugtige Hoogheid hebben kunnen misleiden, om zich in de zaak van
Frankryk te steeken. Hy schetst hem de bezwaarlykheden af om zyne Legerbenden
na Parys te brengen, of die Hoofdstad te bemagtigen; of, zo hem dit gelukte, eene
Tegen-omwenteling te bewerken.
In den tweeden Brief, geeft de Schryver een verhaal van het gebeurde op den
10 van Augustus, 't geen in verscheide opzigten van anderen verschilt, en schryft
hy het gebeurde ten dien schriklyken dage toe aan het Manifest des Hertogs, en
het Byvoegzel op het zelve.
Hy maant den Hertog aan, as te zien van het doorzetten der aangevangene zaak.
Vuurig is zyn schrystrant: om 'er een staal van te geeven, en tevens zyne denkwyze
te doen kennen, zullen wy alleen het slot des laatsten Briefs mededeelen: ‘Open
uwe oogen Doorlugtig Vorst! en open de oogen der Despoten, welken gy dient. De Beschermgeest der Natien bestiert de Staats-omwenteling, welke te Parys
volbragt is. De geest der Geregtigheid zal niet toelaaten, dat geheele Natien door
een hand vol dwinglanden, ongestraft, onderdrukt worden; hy wil over de misdaaden
der Grooten wraak neemen; hy wil alle de geenen, welke zich, in het toekomende,
zouden laaten bekooren, om hunne voetstap-
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pen na te volgen, door een groot voorbeeld verschrikken. - Om alle soorten van
openbaare, algemeene, belangen, en byzonder om de uwen, Doorlugtig Vorst! bid
ik u, verwerp myne raadgeevingen niet. Wel verre van de Emigranten te verpligten,
zoudt gy hun alle hulpmiddelen doen verliezen; in plaats van eene Contra-Revolutie
in Frankryk te bewerken, zoudt gy ligtlyk door geheel Europa Staatsomwentelingen
kunnen aanblaazen; meenende het Koningdom dienst te doen, kon het ligtlyk
gebeuren, dat gy 'er den doodlyken slag aan toebragt; wel verre van u met lauwrieren
te dekken, zoudt gy, met het leeven, dien hoogen roem, welken gy verworven hebt,
kunnen verliezen; en slechts eenen Naam, met schande bedekt, aan het
Naakomelingschap overlaaten.’

Testamentaire Dispositie van wylen zyne Majesteit Gustaaf Adolph
de III, Koning van Zweeden, enz. enz. verraderlyk gewond den
16den, en aan zyne wonden overleeden den 29sten, Maart 1792,
in den ouderdom van 46 Jaaren en twee Maanden, benevens een
omstandig Verhaal van 's Konings laatste leevensuuren. Uit het
Hoogduitsch vertaald. Te Amsterdam by A. Fokke Simonsz. 1792.
In gr. 8vo 44 bl.
Niets heeft dit Stukje om het byzonder aan te pryzen. Alleen vindt men 'er in byéén,
overeenkomstig met den breeden Tytel, wat ten dien opzigte in veele
Nieuwspapieren, wegens dien Koningsmoord, te meermaalen gezegd is, welke ons
ook 's Vorsten Uitersten wil met de Codicille gegeeven hebben. Eene Afbeelding
der gedaante van het geweerhaakt Mes, by den Moorder gevonden, naar eene
oorspronglyke Astekening, vult den voet des blads, waar op het waarlyk beknopt
verhaal van den Dood van GUSTAAF DEN III eindigt.

Byvoegselen, ofte uitbreiding der Aantekeningen op A. Severinus
oorspronckelyke Beschryving van de belegering en het ontzet der
Stad Leyden. 15 bladzyden, in groot octavo.
De Heer JOHANNES PRINS, die ruim dertig jaaren aan zyne Aantekeningen op het
boekje van SEVERINUS gearbeid heeft, geeft hier eenige Byvoegselen tot dezelven,
die voor de Liefhebberen onzer Vaderlandsche Geschiedenissen van belang zyn.
Voor uittrekzels is die Stukje niet vatbaar, dewyl de Byvoegsels, zonder de
Aantekeningen zelven, waar toe zy
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behooren, meestal onverstaanbaar zyn. Wy vergenoegen ons dus, met het aanwezen
van hetzelve aan de bezitters der Beschryving van SEVERINUS bekend te maken.
Achteraan is een Lyst geplaatst van eenige oude Tractaaten, betrekking hebbende
tot de geschiedenis van Leyden's lotgevallen, geduurende haare belegering en
ontzet; waarby wy nog het volgende niet zeer bekende Stukje voegen kunnen:

Benoude Belegheringe der Stad Leyden, uyt bevel des Machtighen
Conincx van Hispaingnen, in den jaere 1574, haer aen-ghedaen. Ende
het wonderbaerlyck ontset daer op den derden dagh Octobris 1574
ghevolght. Comedische wyse in Dichte ghestelt door Jacob Duym.
Ghedruckt tot Leyden, by Henrick Lodowixsoon van Haestens. Int jaer
o
1606. 4 .
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Verhandeling over de waare eer.
(Naar het Engelsch.)

De Onsterflykheid is de gedagtenisse der Deugd: dewyl zy beide by GOD
en Menschen gekend wordt. Als zy tegenwoordig is, zo volgt men haar
na; en gaat zy weg, zo verlangt men na haar; en in de toekomende eeuwe
draagt zy eene kroone, en triumpheert; naa dat zy den stryd der pryzen,
die onbevlekt zyn, gewonnen heeft. - Want zy is een damp der kragt GODS,
en eene zuivere uitvloeijinge der heerlykheid des Almagtigen: daarom
valt in haar niets dat besmet is: want zy is een afschynzel des eeuwigen
Lichts, en een onbevlekte spiegel van GODS werkende kragt, en een beeld
zyner Goedheid. En eenig zynde, kan zy alles doen; en blyvende in haar
zelven, vernieuwt zy alle dingen; en van geslachte tot geslachte in heilige
zielen overgaande, maakt zy Vrienden GODS en Propheeten: want God
bemint niets, dan den geenen, die by de wysheid woont: want zy is
schooner dan de Zonne, en boven alle stellingen der Sterren; by het licht
vergeleeken zynde, wordt zy treflyker bevonden.
'T BOEK DER WYSHEID.
De zugt tot Eer is eene der sterkste Driften in 's Menschen boezem. Deeze vertoont
zich in onze vroegste Jaaren, en is gelyktydig met de eerste uitbottingen der Rede.
Zy vergezelt ons op alle de tooneelen onzes volgenden leevens, en vertoont zich
niet minder in de laagere dan in de hoogere rangen der Maatschappye: grootlyks
verschillen de Menschen in hunne begrippen over 't geen Eer uitmaakt, en dikwyls
zyn zy het spoor deerlyk byster: maar allen streeven zy na iets, 't geen zy begrypen,
dat uitsteekenheid en onderscheiding medebrengt; allen wenschen zy, door 't een
of ander middel, de Agting te verwerven der geenen, onder welken
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zy leeven; voor veragting en smaad is niemand ongevoelig.
Onder de voordeelen, die Godsdienst en Deugd vergezellen, wordt de Eer, welke
zy den Mensch aanbrengen, in de gewyde Bladeren, als een der aanmerkelykste
gerekend. SALOMO, die in zyn Spreukenboek door Wysheid het Beginzel van
Godsdienst verltaat, 't geen tot een deugdzaam Gedrag opleidt, spreekt hier over
op den verheevensten trant, als hy zich dus laat hooren: ‘De Wysheid is het
voornaamste, verkrygt dan Wysheid, en verkrygt Verstand met alle uwe bezittingen.
Verheft ze, en zy zal u verhoogen; zy zal u vereeren als gy haar omhelzen zult. Zy
zal uwen hoofde een aangehaam toevoegzel geeven; eene cierlyke kroone zal zy
(*)
u leveren. ’
't Is te meer noodig op deeze aanpryzing van den Godsdienst onze aandagt te
vestigen; dewyl dezelve door Lieden van de Wereld daaraan menigmaalen ontzegd
wordt. Hunne begrippen van Eer loopen alle eenen anderen weg op. Wanneer men
van Godsdienst spreekt, hegten zy daar aan denkbeelden van zwaargeestigheid
en neêrslagtigheid. Zy stemmen mogelyk toe, dat de Godsdienst nuttig kan weezen
voor de menigte, als een beginzel om hun van ongeregeldheid en misdryven te rug
te houden; dat dezelve aan Lieden van eene byzondere geestgesteltenisse troost
kan verschaffen, te midden van de rampen deezes leevens. Maar van de werkzaame
tooneelen deezer Wereld, van die moedige uitoefeningen, welke der Menschen
bekwaamheden met het meeste voordeel ten toon spreiden, willen zy den Godsdienst
geheel hebben uitgeslooten. Deeze moge den vreesagtigen, of den loggen, streelen;
maar zy merken denzelven aan als geene betrekking altoos hebbende met het geen
geschikt is om den Mensch onderscheidende Eer by te zetten. - Ik zal my bevlytigen
om deeze smaad van den Godsdienst af te wenden; en te toonen, dat, in elken
Leevensstand, zelfs in den hoogsten, de Godsdienst zo wel de Eer als het Geluk
des Menschen uitmaakt.
Doch dat wy vooraf zorgvuldig bepaalen wat Godsdienst is. - Ik erken, 'er is eene
soort van Godsdienst (indien wy dien heiligen naam daar aan mogen geeven,) welke
geen eisch heeft op zulk eene onder-

(*)

SPREUKEN, IV: 7, 8, 9.
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scheiding; wanneer men, naamlyk, dezelve geheel in Bespiegeling en Geloof stelt,
in de geregelde toebrenging van uitwendigen Eerdienst, of in den vuurig heeten
yver voor betwiste gevoelens. Uit kragt van eene Bygeloovigheid, diep in 's Menschen
boezem gehuisvest, is de Godsdienst der menigte al te zeer met dien geest behebt
geweest. Zy dienen GOD gelyk zy een trotschen Meester zouden dienen, die
genoegen vindt in hunne onderwerpingen, bevredigd wordt door hunne giften, en
gestreeld door luidrugtige betuigingen van gehegtheid aan zyne belangen, en door
de sterkste verklaaringen van vyandschap tegen allen, die zy veronderstellen zyne
vyanden te weezen. - Maar deeze is de Godsdienst niet aan welken SALOMO zo veel
goeds en de waare Eer toeschryft; deeze is de Godsdienst niet van JESUS CHRISTUS.
De Godsdienst van deezen grootsten Afgezant des Hemels bestaat in liefde tot God
en liefde tot den Naasten, gegrond op 't geloof in Hem als den Verlosser der Wereld,
de Voorspraak der Boetvaardigen, en den Patroon der Deugdzaamen, door wien
wy den troostvollen toegang hebben tot den Opperheer des Heelals in onze
Godsdienstverrigtingen: deeze bestaat in Regtvaardigheid, Billykheid en Liefde, in
Opregtheid en Edelmoedigheid van hart, gepaard met maatigheid en zelfbestuur,
en eene gestadige agtgeeving, in alle onze verrigtingen, op ons Geweeten en de
Wet van GOD. Een Godsdienstig en geheel deugdzaam Character beschouw ik als
een en 't zelfde.
Door de waare Eer van den Mensch hebbe men niet te verstaan, 't geen enkel
uitwendige Eerbetooning verwekt, maar eerbied des harten, 't geen niemand verheft
tot een erkende uitmuntenheid boven anderen van dezelfde soort; 't geen altoos
agting baart, en, in den hoogsten graad opgevoerd, eerbied inboezemt. De vraag
valt, waaruit dus eene voortreslykheid gebooren wordt? En hoe men dezelve
verkrygt?
Uit Rykdom komt ze niet voort. Schatten, weeten wy allen, kunnen den snoodsten
onder de Kinderen der Menschen ten deele vallen. De Voorzienigheid heeft ze onder
de menigte uitgedeeld, met eene niet onderscheidende hand, als ten doele
hebbende, om daar door te toonen, hoe luttel zy betekenen in het oog van GOD. De
ondervinding bewyst dagelyks, dat derzelver bezit
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bestaanbaar is met de algemeenste veragting. Hierop behoef ik geen oogenblik
langer stil te staan.
's Menschen waare Eer ontstaat ook niet enkel uit de Waardigheid, welke hy
bekleedt, of het Ampt, waarin hy gesteld is. Werden zodanige onderscheidingen
altoos, of zelfs doorgaans, verworven door zeldzaame verdiensten, zy zouden,
indedaad, Eer op het Character verspreiden. Doch, 't is maar al te wel bekend, dat,
in den tegenwoordigen staat der Maatschappye, dit op verre na het geval niet is.
Dikwyls zyn ze de gevolgen van geboorte alleen, zomtyds de vrugt van kruipende
afhanglykheid, of de belooning van vleiery, zwenking, en kunststreeken; en dus
zamengevoegd met laagheid en slegtheid van Character. Aan Persoonen, in hoogen
rang gebooren, op verheevene posten gesteld, is men veel uitwendigen eerbied
verschuldigd. Zulks vordert de ondergeschiktheid der Maatschappye noodwendig,
en elk goed Lid van dezelve zal ze gaarne toebrengen. Maar hoe menigwerf is het
gebeurd, dat zodanige Persoonen, schoon, uitwendig geëerbiedigd, door de
eerbiedigers zelve in 't hart versmaad, ja zomtyds openbaar gevloekt, wierden?
Hunne verheffing, indien zy zich derzelver onwaardig aanstellen, is zo verre van
hun waare Eer toe te brengen, dat ze alleen hunne weinig beduidenheid, misschien
hunne schande, te zigtbaarder maaken. De aandagt hunne bedryven trekkende,
komt het in het helderst daglicht hoe weinig zy den staat, door hun bekleed,
verdienen.
Ik moet hierby in opmerking neemen, dat de waare Eer der Menschen niet ontstaat
uit eenige dier schitterende bedryven en bekwaamheden, die hooggaande
bewondering baaren. Dapperheid en Moedbetoon, Krygsroem, Overwinning en
Vermeestering, mogen den naam van een Man vermaard maaken, zonder zyn
Character waarlyk Eerwaardig te doen worden. Veele dappere Mannen, veele
Helden, in de Geschiedboeken vereeuwigd, beschouwen wy met verwondering.
Hunne verrigtingen worden vermeld. Hun lof wordt opgezongen. Zy staan als op
eene hoogte boven de rest des Menschdoms verheeven. Hunne verheevenheid
kan, egter, niet van die soort weezen, voor welke wy met inwendige hoogagting
nederbuigen. Iets meer wordt 'er ten dien einde vereischt, dan de overwinnende
arm en het onverschrokken hart. De Laurieren des Krygshelds zyn altoos met bloed
bespat, en vogtig van de
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traanen der Weduwen en Weezen. Maar, indien ze, daar en boven, bevlekt zyn
door Roof en Onmenschlykheid; indien slordige gierigheid, of beestlyke wellust, 'er
bykomt, dan daalt de groote Held tot de kleinheid van een veragtlyk Man. 't Geen
wy op een afstand, of by eene oppervlakkige beschouwing, bewonderen, wordt
gering, en misschien haatlyk, als wy het van naderby bezien. 't Is 'er mede als met
een reusagtig Standbeeld, welks verbaazende grootte den Aanschouwer van verre
met verbaasdheid vervult, doch, van naby bekeeken, blykt vol onevenredigheden,
wanstaltig en ruw, te zyn.
Soortgelyke aanmerkingen mogen toegepast worden op alle agting, ontleend van
Burgerlyke Bekwaamheden, van de verfynde Staatkunde der Staatsdienaaren, of
de poogingen om Letterroem te behaalen. Deeze verschaffen uitsteekenheid en
onderscheiding, en moeten het, in zekere maate, doen. Zy ontdekken talenten, die
op zich zelve schitteren, en hoogst dierbaar worden, als men ze aanwendt tot het
bevorderen van het heil des Menschdoms. Vanhier geeven zy dikwyls geboorte aan
vermaardheid. Maar men hebbe onderscheid te maaken tusschen Vermaardheid
en waare Eer. De eerste is eene luidrugtige en veel geraas maakende toejuiching;
de laatste eene stiller en inwendige hulde. Vermaardheid zweeft op de lippen der
menigte; Eer rust in het oordeel der denkenden. Vermaardheid moge lof schenken,
terwyl dezelve van agting beroofd blyft. Waare Eer sluit agting in, met eerbied
gemengd. De Eer betreft byzonder uitsteekende talenten; de ander het geheele
Character. Te deezer oorzaake kan de Staatsman, de Redenaar, of de Dichter,
vermaard zyn; terwyl de Man zelve verre van geagt is. Wy benyden zyne
bekwaamheden. Wy wenschen hem daarin te evenaaren; doch wy zouden niet
begeeren, over 't geheel, met den bezitter van dezelve gerangschikt te worden.
Voorbeelden van deezen aart ontmoet men maar al te veel in de oude en in de
hedendaagsche Geschiedenissen.
Uit dit alles volgt, dat wy, om te onderkennen waarin 's Menschen waare Eer
gelegen is, het oog niet moeten vestigen op eenige bykomende omstandigheden
van tydlyk geluk; niet op eene enkele schitterende hoedanigheid, maar op 't geen
een Mensch in 't geheel uitmaakt, en hem, als zodanig, regt geeft om hoog geplaatst
te worden in den rang der weezens, tot welken hy behoort;
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met één woord, wy moeten op zyne zielsgesteltenisse agt geeven. - Eene Ziel,
verheeven boven Vrees, boven Baatzugt en Omkooping; eene Ziel, bestuurd door
de beginzelen van eenpaarige Regtheid en Braafheid, dezelfde in voor- en
tegenspoed, die geen geld kan verlokken, geen schrik bedwelmen; die door vermaak
tot geene verwyfdheid vervalt, en door tegenheid niet wegzinkt in moedloosheid, is
de Ziel die den Mensch tot hoogheid onder de Menschen verheft. - Een, die in geene
omstandigheid des leevens beschaamd of bevreesd is om zyn pligt te doen, en met
onbezweeke standvastigheid te volbrengen; getrouw aan GOD dien hy dient, getrouw
aan 't Geloof, voor welke belydenis hy uitkomt; vol van genegenheid tot zyne
Broederen, het Menschdom; opregt voor zyne Vrienden, edelmoedig omtrent zyne
vyanden, met teder medelyden jegens de ongelukkigen vervuld. Zelfveriochenend
ten opzigte van kleine byzondere belangen en vermaaken; waar volyverig voor 't
algemeen belang en geluk; grootmoedig zonder trots; nederig zonder laagheid;
eenvoudig in zyne zeden, maar grootsch in zyne gevoelens; op wien gy u geheel
kunt verlaaten; wiens gelaad u nimmer bedriegt; wiens betuigingen van goedwilligheid
de uitboezemingen van zyn hart zyn. - Een, in 't kort, dien gy, onafhanglyk van
eenige inzigten van voordeel, zoudt verkiezen voor uwen Meerderen; op wien gy
als een Vriend zoudt vertrouwen, en kunnen lieshebben als een Broeder. - Deeze
is de Man, dien gy in uw hart het meest eert en moet eeren.
Zodanig een Character, hoe onvolkomen ook geschetst, moeten allen bekennen,
dat alleen gevormd wordt door den bestendig werkenden invloed van Godsdienst
en Deugd. 't Is het uitwerkzel van beginzels, die, op het Geweeten werkende, 't
zelve eenpaarig bepaalen, ‘om alles te bedenken wat waaragtig is, wat eerlyk is,
wat regtvaardig is, wat rein is; wat lieflyk is; wat welluidt, zo daar eenige Deugd is,
(*)
zo daar eenige lof is .’ Door deeze middelen brengt ons de Godsdienstige Wysheid
tot Eere.
Tot nadere staaving deezer Leere hebbe men op te merken, dat de Eer, die een
Mensch verkrygt door Godsdienst en Deugd, onafhangelyker en volkomener is, dan
de Eer, welke door eenige andere middelen kan verworven worden. Dezelve hangt
niet af van iet vreemds of

(*)

PHILIPPENSEN, IV: 8.
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uitwendigs. 't Is geene gedeeltlyke maar eene volkomene ating, welke zy ons bezorgt.
Waar wereldlyk geluk in betrokken is, zal de Stand of Rang ons ontzag afvergen.
Waar eenige uitschitterende bekwaamheid onze verwondering trekt, is het alleen
aan een gedeelte van 't Character, aan 't welk wy onze hulde afleggen. Maar,
wanneer iemand uitsteekt, in weezenlyke waarde en goedheid, is het de Man, de
geheele Man, dien wy agten. De Eer, welke hy bezit, is inwendig. Stelt hem in
eenigen leevensstand, zelfs in eenen geringen, doch geeft alleen gelegenheid dat
zyne Deugden te voorschyn komen, en gy zult hem eeren, als een Burger, of als
een Vader des Huisgezins. Schittert hy in hooger leevenskring, met meer luister,
zulks heeft men niet alleen toe te schryven aan de meerdere agting, uit Rang
herkomstig; maar daar aan, dat hem een ruimer kring van werkzaamheid geopend
is: dewyl zyne Deugden zich in een wyder veld vertoonen, en dermaate in 't licht
verschynen, dat zy de post, welke hy bekleedt, luister byzetten. Zelfs in de stilte van
een amptloos leeven, en den omslag ontwykenden Ouderdom, zinkt zodanig een
Mensch niet weg in een vergeeten duisternis. Zyne herdagte Deugden worden nog
vereerd, als derzelver daadlyke uitoefening voorby is, en, tot het laatste tooneel des
leevens, volgt hem de algemeene Hoogagting. Terwyl, indien weezenlyke waarde
mangelt, de toejuiching, welke een Mensch voor eenigen tyd vergezeld heeft,
allengskens verdooft. Schoon hy een gedeelte zyns leevens de Wereld verblindde,
ontstondt zulks daaruit, dat zyne gebreklykheid, in weezenlyke bekwaamheden,
niet vermoed wierd. Zo ras het bedrog ontdekt is, verdwynt de verschietende Star
in donkerheid. - Daar is, derhalven, een maatstok van onafhangelyke innerlyke
waarde, aan welken wy, in 't einde, alles, wat na Eere onder de Kinderen der
Menschen dingt, moeten afmeeten. Naar deezen moeten wy het afpassen, en wy
zullen altoos bevinden, dat niets, dan 't geen weezenlyk tot den Mensch behoort,
het vermogen hebbe, om de Eer, die uit het hart voortkomt, weg te draagen.
Men voege hier by, dat de algemeene toestemming des Menschdoms, in het
vereeren van weezenlyke Deugd, genoeg is om te toonen, wat het waare gevoelen
der menschelyke Natuure is ten deezen opzigte. Alle andere eischen op Eere zyn
voorbygaande en veranderlyk. De maate van
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agting beweezen aan uiterlyke omstandigheden, veranderen met de vormen van
Regeering, en de heerschende Mode der tyden. Hoedanigheden, welke men in 't
eene land hoogst vereert, worden in een ander klein geagt. Ja, 't geen, in eenige
Gewesten der Aarde, den eenen Mensch boven den anderen verheft, zal hem elders
aan veragting en uitjouwing blootstellen. Doch waar was ooit op 't gansche
Wereldrond een Volk, 't welk innerlyke waarde, ongemaakte Godsvrugt, standvaste
en geregeld werkende Deugd, niet eerde? Voor wien werden, in de Heidensche
Wereld, Altaaren opgerigt, dan voor de zodanigen, die, door hunne Verdiensten en
Helden-arbeid, door hunne uitvinding van nuttige Kunsten, of door eenige treffende
bedryven van weldaadigheid voor hun Vaderland of voor het Menschdom, waardig
gekeurd werden, naar het heerschend gevoelen, om van onder de Menschen
weggenomen, en aan 't getal der Goden toegevoegd, te worden? - Zelfs de
namaakzels der Deugd, zo vaak in de Wereld voorkomende, werken tot haaren lof
mede. De Geveinsde weet, dat hy, zonder den mantel der Deugd om te hangen,
alles niet genoegzaam is om hem agting te verschaffen. Tusschen beiden komend
belang, of verkeerdheid van aart, moge nu en dan eenigen aanzetten om den
opregten en goeden tegen te streeven, ja zelfs te haaten. Maar hoe zeer de
Characters van zodanige Persoonen mogen misnomen, of in een verkeerden dag
gesteld worden, durven nogthans de boozen, hun, in zo verre men ze voor
deugdzaam erkent, niet schandvlekken. Waare Deugd spreekt eene taal, die de
geheele Wereld door gehoord wordt; eene taal, die allen verstaan, in elk Land, onder
welke Lugtstreek, is de hulde, daar aan toegebragt, dezelfde. In geen gevoelen
stemt het Menschdom meer overeen.
Eindelyk, de Eer, door Godsdienst en Deugd verworven, is Godlyk en Onsterflyk.
't Is Eer, niet alleen volgens de waardeering der Menschen, maar in 't oog van GOD,
wiens oordeel ten maatregel strekt van waarheid en regt; wiens goedkeuring een
onverwelklyke kroon schenkt. Alle Eer, welke zy onder de Menschen kunnen
behaalen, is bepaald. Haare kring is eng. Haar duur kort en voorbygaande. Maar
de Eer, gegrond op waare Deugd, vergezelt ons door ons geheel volgend bestaan.
Deeze treedt met den Mensch in eenen toekomenden staat, en volduurt met helderen
glans in eeuwigheid. 't Geen hem op Aarde agting bezorgde, zal hem agtenswaardig
maaken in het gezelschap
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der Engelen, in de vergadering van de Geesten der volmaakt Regtvaardigen, waar
wy verzekerd worden, dat zy die in Regtvaardigheid hebben uitgemunt, ‘zullen
(*)
schynen met den glans des uitspanzels, en als de Starren, voor eeuwig .’ - Aardsche
Eer is kortstondig, en in die kortstondigheid nog met vlekken besmet. In een of ander
gedeelte taant de helderheid, en de verheffing wordt vernederd. Maar de Eer, die
van GOD en Deugd komt, is onvermengd en zuiver. 't Is een luister, die van den
Hemel afdaalt, en in de Heilige Bladeren vergeleeken wordt, ‘by het licht van den
Morgenstond, wanneer de Zon opgaat, zelfs by een onbewolkten Morgen; by een
(†)
licht 't geen in glans toeneemt, tot den vollen dag toe .’ Terwyl de Eer, die de Wereld
schenkt, gelykt naar de zwakke, en by slikkering lichtende, fakkel, dikwyls verdonkerd
door den daar mede gepaard gaande rook, altoos verteerende, en eindelyk geheel
uitgedoofd.
Dat hy, derhalven, die eenig bezef heeft van 's Menschen waardigheid, die in zich
de begeerte tot Eere, met den Mensch te eener dragt gebooren, gevoelt, na de
voldoening van die aandrift streeve, door middelen zyner Natuure waardig. Dat hy
het niet laate berusten by eene dier uitwendige Onderscheidingen, door ydelen trots
ingevoerd. Deeze kunnen hem niets meer dan de schynvertooning van Agting
verzorgen. Dat hy zich niet kittele wegens de toejuiching, welke deeze of geene ten
toonspreiding van bekwaamheden hem verwekke. Deeze toejuiching kan met
versmaading gepaard gaan. Dat hy uitzie na 't geen zyn Character, als Mensch,
waardigheid byzet. Dat hy deeze zedelyke hoedanigheden aankweeke, welke alle
Menschen in hun hart eerbied toedraagen. ‘Dan zal de Wysheid zynen hoofde een
aangenaam toevoegzel geeven, en hem eene cierlyke Kroone leveren.’ Na deeze
Eere mogen wy allen streeven. Na dien prys mag ieder, van welk een Leevensrang
ook, dingen. 't Is altoos in zyne magt zich derwyze te onderscheiden door een
waardig en deugdzaam gedrag, dat hy de Agting der geenen, die hem omringen,
wegdraage, en, 't geen 't meest van allen is, de goedkeuring van GOD.
Niemand maake zich diets, dat 'er in het Godsdienstig gedeelte van dat Character
iets is, 't welk daarover een

(*)
(†)

DAN. XII: 3.
2 SAM. XXIII: 4. SPR. IV: 18.
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donkere schaduw verspreidt, of strekt tot wegneeming van die Agting, welk de
Menschen doorgaans genegen zyn aan voorbeeldlyke Deugd te schenken. Valsche
denkbeelden moge men zich van den Godsdienst vormen; valsche en onvolkomene
bevattingen van de Deugd hebben menigmaal in de weereld de overhand gehad.
Doch tot waaren Godsdienst behoort geen naare droefgeestigheid, geen ongezellige
gestrengheid, strekkende om de Menschen de zamenleeving te doen ontvlieden,
of de betooningen van werkzaame Deugd te belemmeren. Integendeel, het
Godsdienstig beginzel, wel begreepen, vereenigt zich niet alleen met alle zodanige
Deugden; maar onderschraagt, versterkt en bevestigt, dezelve. Godsdienst is verre
van den luister eens Characters te verdooven, integendeel wordt die daar door
vermeerderd. Deeze voegt aan de Zedelyke Deugden iets eerwaardigs toe, en
maakt een deugdzaam Character heiliger. Met de cieraaden van een Paleis, om zo
te spreeken, vereenigt dezelve de grootsheid van een Tempel.
Hy, die Godsdienst en Deugd vaneen scheidt, kent noch den een, noch de ander.
't Is de vereeniging dier beiden, welke 's Menschen Character volmaakt. 't Is derzelver
vereeniging, welke de groote Mannen vormde, die, in vroegere eeuwen, met zo veel
Eere schitterden, en wier Gedagtenis nog leeft in de Naagedagtenis der volgende
Geslachten. ‘Zy waren Mannen der Barmhartigheid, wier geregtigheden niet worden
vergeeten; zy werden in vrede begraaven, en hun naam blyst van geslachte tot
geslachte: de Volken vertellen hunne wysheid, en de Gemeente verkondigt hun lof.’
- ‘Ik hieldt,’ zegt daarom de Schryver van het Boek der Wysheid, ‘meer van de
Wysheid, dan van Schepters en Throonen; Rykdom agtte ik voor niets in vergelykinge
met haar. Ik vergeleek geen Edelgesteente by haar: want al het Goud ten aanzien
van haar is als een weinig Zands; en Zilver is als slyk tegen haar te rekenen. Boven
Gezondheid en schoone Gestaltenisse heb ik haar bemind, en heb ze verkooren
voor een licht: want de glans uit haar wordt niet uitgebluscht. Zy is den mensche
(*)
een schat, die niet afneemt, en die dezelve gebruiken krygen Vriendschap by GOD .’

(*)

Boek der Wysheid. VII. 8, 11, 14.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

11

Waarneeming en geneeswyze, gehouden na het doorzwelgen van
een speld.
Dat het ongelukkig doorslikken van Spelden en Naalden, in ons Land, menigwerf
gebeurt, en niet zelden de treurigste gevolgen na zich sleept, is meer dan te veel
bekend, en men vind, in verscheide Geneeskundige Werken, merkwaardige
voorvallen daar van opgetekend; dan men heeft niet altyd gezorgd, om teffens eene,
beide met eene goede Theorie en Practyk, overeenstemmende Geneeswyze aan
de hand te geeven, en dit is ongetwyffeld de oorzaak waarom meenig
Geneeskundige, schoon tydig by zulk een voorval geroepen, gewoonlyk geene
andere middelen aanwend, dan om, ware het mogelyk, de nadeelige toevallen voor
te komen; verwachtende dat de goede moeder Natuur het overige werk wel afdoen,
en dit vreemde lichaam op deeze of geene wyze wederom ontlasten zal. Daar
evenwel door deeze, of zomtyds nog wel erger, behandeling de Lyders aan het
dreigendste gevaar blootgesteld worden, zo is het wel der moeite waardig, om eene
andere en betere Geneeswyze algemeen bekend te maaken, in hoop dat men
daardoor, by zoortgelyke voorkomende ongevallen, terstond de vereischte
hulpmiddelen zal gebruiken, om de doorgaans zorglooze, doch altyd ongelukkige,
Lyders, of liever Lyderessen, eene spoedige hulp te verschaffen, en het is alleen
tot dat oogmerk, waar toe de volgende Waarneeming en de daarby gehoudene
Geneeswyze, aan het Publiek word medegedeeld.
De Dienstmaagd van den Heer J.W...., te Amsterdam, had het ongeluk, om op
Zondag namiddag den 13den November 1791, een zeer scherpe speld, van meer
dan een duim lengte, by het aankleeden, door te slikken; terstond hier op gevoelde
zy eene sterk steekende pyn in den slokdarm (Oesophagus) op de hoogte van het
schildwyze kraakbeen (Cartilago Thyroidea); men liet haar kruim van brood en
gekookte aardappelen doorslikken, doch dit vormeerderde de pyn grootlyks, toen
deed men haar eene goede hoeveelheid boomöly met zoetemelk drinken, het welk
eene verzagting te weeg bragt, maar geene walging noch overgeeven, zo als men
gehoopt hadde.
Den volgenden dag haar bezoekende, was de pyn nog op dezelfde plaats; zy
had een onrustigen nagt doorgebragt,
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evenwel was 'er weinig opzetting in de pols, zo dat ik voor als nog eene aderlaating
onnodig oordeelde. Uit de bovengemelde en meer zoortgelyk genomene Proeven
om drooge lichaamen door te slikken, waar by dan telkens de pyn vermeerderde,
scheen het my toe, dat de speld, met de punt naar om laag, schuins in het inwendige
bekleedzel van den Oesophagus, stak, en daar door belet wierd om naar beneden
te kunnen daalen; ik schreef haar, met oogmerk om te beproeven, of dezelve naar
boven konde ontlast worden, deeze infusie voor, ℞ rad. Ipecac: Ʒii, inf. cum s.q. Δ

ad ℥vi: col. adde i emetici gr. iv, oxymell. squill: ℥i.m. - Dan zy, om het overgeeven
zich gemaklyker te maaken, dronk zulk eene hoeveelheid water en melk, dat het
vomitief daardoor dermaate verzwakt wierd, dat het slegts twee keeren, en nog
maar zeer flaauw, werkte.
De hier op gevolgde nagt was niet rustiger dan de voorige; op den 15den bevond
ik alle de omstandigheden even als daags te vooren; ik besloot dus om door een
ander middel te beproeven, of ik myn oogmerk bereiken konde; ik Iiet haar eene
vry aanzienelyke portie half gaar gestoofde roode kool eeten, en liet haar een
vierendeel uurs daar na het volgende poeijer op eene keer inneemen, ℞ pulv. rad.
Ipecac: Ʒi, i emet. gr. iii, Arcani dupl: ℈i m. pro dosi. verbiedende haar daar by,
om niet meer water en melk te drinken, dan alleen voor den dorst nodig was. Dat
ik, door het eeten der roode kool, niets anders beoogde, dan om daardoor een
middel te krygen, waardoor de speld konde gevat en naar boven uit gebracht worden,
laat zich ligtelyk begrypen; ook heb ik naderhand tot myn genoegen ontdekt, dat de
Heer LE TUAL, by gelegenheid dat zich eene doorgeslikte speld reeds in de maag
bevond, juist het zelfde middel beproefd heeft, en daar mede naar wensch geslaagd
(*)
is . Dan dit volgde hier niet, de kool en een goed gedeelte slym, wierd naar boven
uitgeworpen, doch de speld bleef op de oude plaats steeken.
In den volgenden nagt echter zakte hy van zelve om laag, en ik bevond haar den
16den over eene geweldig steekende pyn klaagende, omtrent den grond der maag,
naar deszelfs uitgang (pilorus). Dit bewoog my om op eene andere wyze te werk te
gaan, en ik liet haar dierhalven, twee

(*)

Vide Comment. de rebus in scient. nat. & med. gestis, Vol. XVII, pag. 314.
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achter een volgende dagen niet anders dan in zoetemelk dik gekookte rystenbry
eeten, en schreef haar ieder dag den volgenden koeldrank voor. ℞ Aq. Hordei ℥viij,
sal. prunell. Ʒi, spec. diatrag. fr. Ʒiii, Syr. Moror. Ʒx, Laud. Liquid. Sydenh. ℈i m.
Myn doeleinde was hier mede tweeledig, eerst om de ontsteeking te weeren, en
dan om, door eene zwaare en lyvige stoffe, de speld naderhand zo veel te
gemakkelyker uit de maag door het darmkanaal te kunnen afvoeren.
Den 18den bevond-ik alles nog in denzelfden toestand; nu schreef ik haar het
volgend middel voor, ℞ Aq. Hordei ℥viij, pulv. rhei, spec. diatrag. fr. ana Ʒii, salis
prunell. Ʒi, Syr. Mororum ℥i.m. om alle uuren een theekopje daar van koud te
gebruiken. Naa het gebruiken van het braakmiddel had zy geen stoelgang weder
gehad, maar hier op volgden dien dag vier ruime ontlastingen; zy bragt den
volgenden nagt zeer onrustig door, tot in den morgenstond van den 19den, toen zy
omstreeks 6 uuren eene hevig steekende pyn in den endeldarm gevoelde, met
persing om af te gaan, het welk dan ook kort daar op volgde, en waar by teffens
deeze gedugte vyand gelukkig geloosd wierd.
Daar ik haar op dien dag reedlyk wel bevond, schreef ik alleen eenig volgende
dagen een zagten leefregel voor, en verliet haar met wederzyds groot genoegen.
Amsterdam, 23 Dec. 1791......Med. Dr.

Berigt van de Nardus Indica, of Oost-Indische Nardus.
Door Gilbert Blane, M.D.F.R.S.
(Uit de Philosophical Transactions P. II. for. 1790.)
Dr. BLANE heeft, met veel oordeels, en zeer voldoende, ons de waare Oost-Indische
Nardus, onder de Ouden zo zeer beroemd als een heilzaam Geneesmiddel en
aangenaam Reukwerk, doen kennen. De ontdekking werd gedaan door zyn Broeder,
in Indie, vergezeld met deeze optekenenswaardige omstandigheden. - Den Nabob
Visier vergezellende op eene zyner Jagtpartyen, na het Noordlykst gebergte, stond
ik versteld, wanneer wy de Rivier Rapty, omtrent twintig mylen van den voet der
bergen, overgetrokken zynde, de lugt met een geur van
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welriekende kruiden vervuld vonden. De reden vraagende, kreeg ik tot bescheid,
dat die geur voortkwam uit de wortelen van het Gras, platgetreeden en uit den grond
gerukt door de pooten der Olyphanten en Paarden, in den stoet des Nabob Visiers.
Het land was wild en onbebouwd, en dit was het gemeen Gras 't welk den grond
bedekte; groeijende in groote bosschen digt by elkander, en in 't algemeen van drie
tot vier voeten lang. Naardemaal het winter was, bloeide het niet. Het grootste
gedeelte was ook afgebrand op den weg dien wy volgden, ten einde het geen
beletzel mogt veroorzaaken aan den Nabob, om zich ergens neder te slaan.
Ik droeg zorg, om, met beleid, eenige Planten uit te spitten, welke ik zond om
geplaatst te worden in myn tuin te Lucknow. Zy tierden 'er weeldrig, en in den
Regentyd schooten zy ter hoogte van omtrent zes voeten op. De Inboorelingen
noemen deeze Plant Terankus, 't welk in de Hindoo-taal letterlyk betekent
Koorts-bedwinger, uit hoofde van de kragt, welke zy daar aan toeschryven. De
geheele Plant heeft een sterke specery-geur; dan en de kragt en de reuk huisvesten
voornaamlyk in de wortelen, die in het kaauwen een bitteren, warmen, prikkelenden,
smaak hebben, eenigzins gepaard met dat gloeiende in den mond, 't welk Cardamom
veroorzaakt.
Deeze ontdekking van de Nardus Indica beantwoordt zeer juist aan een voorval
door ARRIANUS verhaald, in zyne Geschiedenis des Krygstochts van ALEXANDER DEN
GROOTEN in Indie. Hy schryft Lib. VI. c. 22. ‘dat, geduurende zyn optocht door de
wildernissen van Gadrosia, de lugt vervuld was met de geur van de Nardus,
platgetreeden door de voeten des Legers; en dat de Pheniciers, die den tocht
bywoonden, een zeer grooten voorraad daar van, als ook van Myrrhe, verzamelden,
om ze in hun eigen Land, als Koopwaaren, over te brengen.’
Eene Aftekening van de Plant in bloei, en een welbewaarde gedroogde Plant,
stelden Sir JOSEPH BANKS in staat, om, volgens de kenmerken der Kruidkunde, te
bepaalen, dat dezelve eene soort van Andropogon was, verschillende van alle
Planten, onder den naam van Nardus uit Indie gebragt, alsmede van alle van die
soort tot nog toe in de Plantkundige Stelzels beschreeven.
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Proeve, genomen op zeewater uit wyd van een gelegen deelen des
oceaans.
Door den heer Baumé.
(Hist. & Mem. de l'Academie Royale des Sciences, &c)
De Heer DE PAGES verschafte den Heer BAUMÉ vier vlessen Zeewater, door hem op
zyne Reize gevuld, in onderscheide deelen des Oceaans, op twaalf vademen diepte
o

beneden het oppervlak der Zee. Eén deezer Vlessen, gevuld op 31 , 41′
o

Noorderbreedte, en 21 15′ Westerlengte, van Parys, gaf een vry sterken zwavelreuk
uit, die, nogthans, in 't verloop van één dag weg was, schoon men de Vles,
onmiddelyk naa het openen, weder wel toegekurkt hadt. - In alle de Vlessen was
het Water volkomen helder, zonder eenig bezakzel. - De evenredigheid van Zout
was in alle bykans gelyk, en bleek, by de Proeve, alleen een vyf en twintigste
gedeelte van 't gewigt des Waters te bedraagen.

Proeve, over de veranderingen des barometers.
(Uit het Engelsch van den Heer RICHARD KIRWAN.)
Onder de veelvuldige Naaspeuringen, die, zints eene Eeuw, de aandagt der
Natuurkundigen bepaald en hun geest geoefend hebben, is 'er geene, welke meer
aan den voortgang der Natuurkennisse toegebragt, en aan het Menschdom
uitgestrekter en onmiddelyker voordeelen bezorgd, heeft, dan die de Natuur en de
Eigenschappen des Dampkrings zich ter voorwerpe stelden. Om niets te zeggen
van de diepzinnige Opspeuringen van SCHEELE, van CAVENDISH en van PRIESTLEY,
die zo gelukkig de verborgenste boedanigheden deezer Vloeistofse ontwikkeld
hebben, is het aan de ontdekking van derzelver algemeener en merkbaarder
eigenschappen, ik wil zeggen haare Zwaarte en Veerkragt, dat de Werktuigkunde
en Starrekunde haare volmaaking hebben dank te weeten.
De Barometer is het werktuig, 't welk de Natuurkundigen eerst opgeleid heeft om
te veronderstellen, en vervolgens volkomen te bevestigen en te bepaalen, de
uitgestrekt-
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heid en grenspaalen dier eigenschappen. Aan den Barometer zyn wy verschuldigd
de oplossing van een vraagstuk, 't welk, vóór deszelfs uitvinding, buiten het bereik
van 's menschen verstand scheen; naamlyk, de naauwkeurige kennis van het gewigt
des geheelen Dampkrings, die onzen Aardbol omringt. - 't Is dit Werktuig, 't geen in
de handen van OTTO GUERIKE, en van onzen onsterflyken Landsgenoot BOYLE,
aanleiding gaf tot de ontdekking en verbetering van den Lugtpomp; eene ontdekking,
die op zichzelve ontelbaare andere heeft doen gebooren worden. - Het is de
Barometer, die ons kennis heeft doen krygen van de veerkragt, de verdikking en
verdunning der Lugt; eigenschappen van welken men zo gelukkige toepassingen
gemaakt heeft op de Werktuigkunde, het zamenstellen van Waterwerktuigen en het
meeten van Hoogten. - Aan denzelven zyn wy nog verschuldigd eene veel juister
kennis van de wetten der schommelingen des Slingers, en van de straalbreeking
des Lichts; eene kundigheid, van welke de Starrekunde, en bygevolge de
Zeevaardkunde, de grootste voordeelen getrokken heeft. Men mag teffens met
waarheid beweeren, dat de hedendaagsche Natuurkunde aan dit Werktuig haar
bestaan verschuldigd is.
Hoe uitgestrekt, hoe veelvuldig, de voordeelen ook mogen weezen, welke het
Menschdom uit het bezit deezes Werktuigs ontleend hebbe, het wagt 'er nog een
veel grooter van, de Weêrvoorspelling. Deeze verwagting is niet geheel bedrieglyk,
inzonderheid, in omstandigheden, waar in die voorspelling van de meeste
aangelegenheid is. Indien wy ons vervoegen tot verscheide agtbaare Mannen, tot
(*)
(†)
(‡)
Dr. HALLEY , tot Capitein MIDDLETON , tot Lord MULGRAVE , en een groot getal
(§)
Fransche Zeelieden, , mist de Zee-barometer nooit een' Storm, veele uuree vóór
dat dezelve begint te woeden, aan te kondigen.
Men moet, ondertusschen, toestemmen, dat haare aankondigingen, wat mindere
Weêrsveranderingen betreft, niet even vast gaan, schoon zy, met eenige
bepaalingen, ons aauleidingen verschaffen, die tot groudslagen van waarschynlyke
gissingen kunnen dienen. De reden van dit verschil is, gelyk wy in 't vervolg zullen
aantoonen, dat de

(*)
(†)
(‡)
(§)

IV Philos. Transact. abr. II. p. 6.
VIII Philos. Transact. abr. p. 468.
PHIPPS Voyage. p. 74.
Encyclop. par ordre des matieres, Navigation. Tom. I. p 112.
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hoogte van de Kwik, geen onmiddelyk en noodwendig verband heeft, met den Regen
of schoon Weêr. Het lydt geen twyfel, of de veranderingen in de hoogte van de Kwik
zyn een onmiddelyk gevolg van de veranderingen in de drukking des Dampkrings:
maar de oorzaaken van die veranderingen, in de drukking, zyn tot nog toe niet
volkomen bepaald. Men heeft 'er, 't is waar, veele aangeweezen; maar geene strekt
zich uit zo verre de verschynzels reiken. De weinig gelukkige uitslag der geenen,
die my voorgegaan zyn in deeze Naaspeuringen, geeft my regt om verdere in deeze
zaak te doen, en zal my teffens ter verschooninge dienen, wanneer myne poogingen
vrugtloos mogten asloopen. Om myn Onderwerp met orde te behandelen, zal ik, in
de eerste plaats, de voornaamste Waarneemingen, wegens de veranderingen van
den Barometer gedaan, opgeeven. Vervolgens de voornaamste oorzaaken
overweegen, aan welke men die veranderingen heeft toegekend. - Hier by zal ik
eenige aan merkingen voegen om de onvoldoenendheid aan te wyzen, en besluiten
met myn eigen gevoelen voor te draagen.
EERSTE WAARNEEMING. De grootste Veranderingen, in het daalen en ryzen van
de kwik, kunnen voorvallen op plaatzen zeer wyd van een gelegen, in zeer korten
tusschentyd. Dit is waargenomen door den Eerw. DERHAM, in den Jaare MDCXCIX,
tusschen de hoogte van de kwik te Upminster in Essex, en te Torrutey in Lancashire,
en vervolgens door den Heer MARALDI, tusschen de veranderingen te Parys en te
o

(*)

Genua , op een afstand van omtrent 4 Breedte. De Heer DERHAM merkte dezelfde
o
o
(†)
overeenkomst op te Berlyn op 53 , en te Pithau op 65 Breedte . ASCLEPI deedt
o
o
(‡)
dezelfde waarneemingen te Rome op 42 , en te Padua op 45 Breedte . Maar ik
merk op, dat dezelfde overeenstemming geen stand grypt op Plaatzen die zeer in
Lengte verschillen. De Heer HALLEY heeft waargenomen, dat te Londen en te Padua
(§)
de veranderingen menigmaal tegen elkander overstaan . Dit valt gewoonlyk voor
o
o
o
o
te Ponoi op 67 Breedte en 47 Lengte O, en te Petersburg 60 Breedte en 30
Lengte O:

(*)
(†)
(‡)
(§)

Mem. Par. 1709.
VIII Philos. Transact. abr.
LA GOTTE Meteorol. p. 181.
VIII Philos. Transact. abr. p. 587.
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en dit verschil van veranderingen is nog grooter tusschen Petersburg en Jatkutsky,
o

o

(*)

62 Breedte 129 Lengte O . De Heer MARALDI heeft elders waargenomen, dar 'er
verschillende Winden te Parys en te Genua waaiden, geduurende de overeenkomst
der veranderingen in den Barometer. Daarenboven heeft men groote
verschillendheden ontdekt in de hoogte van de Kwik, op zeer naby elkander liggende
Plaatzen; als by voorbeeld Franeker en Leeuwarden, gelyk ons de Hoogleeraar VAN
(†)
SWINDEN verzekert .
TWEEDE WAARNEEMING. De Afwykingen der Kwik, van de gemiddelde hoogte, zyn
veel menigvuldiger en veel uitgestrekter naby de Poolen, dan by de Middaglyn. Te
Petersburg zag de Heer COUSSET, in den Jaare MDCCXXV, eens den Barometer
op de verbaazende hoogte van 31,59 duimen, en vervolgens tot 28,14 daalen. In
de Noordlykste gedeelten van Frankryk zyn de veranderingen veel grooter dan in
(‡)
(§)
de Zuidlyke . Te Napels verschillen ze naauwlyks éénen duim . In Peru ander de
Middaglyn, en op gelyke hoogte met de Zee, bedraagen zy slegts twee of drie tiende
deelen van een duim; maar op andere Plaatzen, eenige Graaden van de Linie
verwyderd, doet de aannadering van Regen of Onweer den Barometer één duim
(**)
en meer zakken .
DERDE WAARNEEMING. Buiten de Keerkringen zyn de Barometer-veranderingen
(††)
veel grooter en veelvuldiger in den Winter dan in den Zomer .
VIERDE WAARNEEMING. De Barometer-veranderingen zyn veel minder op zeer
groote Hoogten, dan op gelyken grond met de Zee. In de daad de Heer BOUGUER
merkte op, dat, daar op de Kusten van Peru de Barometer-veranderingen zich
uitstrekten tot een vierde van een duim, dezelve te Quito, 9374 voeten boven 't
waterpas der Zee gelegen, niet verder gingen dan tot 0,083 duim. De Hoogleeraar
SAUSSURE heeft dergelyke Waar-

(*)
(†)
(‡)
(§)
(**)
(††)

XIV N. Act. Petrop.
Observations sur le froid de l'Année 1776. p. 55. VIII Philos. Transact. abr. p. 555.
LA COTTE. p. 186.
VIII Philos. Transact. abr. p. 566.
BOUG. fig. XXXIX. Philos. Transact. 1778. p. 182. Hist. of Jamaica Vol. I. p. 372.
VIII Philos. Transact. abr. p. 605. LA COTTE p. 298.
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(*)

neemingen in Savoye, en de Heer LAMBERT in Zwitzerland, gedaan .
VYFDE WAARNEEMING. De gemeene hoogte van den Barometer is op plaatzen,
waterpas met de Zee gelegen, in bykans alle de Gewesten des Aardryks tot nu
bezogt, omtrent 30 duimen. De Heer BOUGUER nam dezelve onder de Linie waar
op 29,908 duimen: maar dewyl zyne Barometer niet van Lugt gezuiverd was door
het vuur, is het waarschynlyk dat dezelve laager bleef dan behoorde. De Heer
GEORGE SCHUCKBURGH stelt, naa eene groote menigte van waarneemingen op de
Kusten van Italie en Engeland genomen, de gemiddelde hoogte op 30,04. In de
nabyheid der Poolen verschillen de jaarlyksche gemiddelde hoogten veel meer van
dit punt, dan in de Zuidlyker deelen van ons Halfrond.
Wat het verband betreft tusschen de Barometer-veranderingen met de wisselingen
van het Weêr, dunken my de vier volgende Waarneemingen van Dr. HALLEY, in
Engeland gedaan, de over 't algemeen gegrondste, en zy zyn zodanig gevonden
o(†)

door den Heer MELANDER op de Breedte van 39

, door den Heer DE LUC op de

o(‡)

Breedte van 46 .
ZESDE WAARNEEMING. ‘By bedaard Weer als de Lugt zich tot Regen schikt, is de
Barometer doorgaans laag.
ZEVENDE WAARNEEMING. ‘Wanneer 'er sterke Winden waaijen, schoon niet
vergezeld van Regen, valt de Kwik zeer laag, volgens den hoek uit welken de Wind
komt.
ACHTSTE WAARNEEMING. ‘Als het Weêr bestendig en helder is, staat de Kwik
gemeenlyk hoog; desgelyks by stil en koud Weêr.
NEGENDE WAARNEEMING. ‘Men heeft opgemerkt, dat de Kwik hoogst klimt by Ooste
en Noord-Ooste Winden. lk voeg 'er by, dat dezelve doorgaans by een Zuiden Wind
laagst staat.’
De oorzaaken, aan welken men deeze Verschynzels heeft toegeschreeven, zyn,
voor eerst, de Veranderingen van de Lugtsgesteltenis. - Ten tweeden, de Snelheid
en

(*)
(†)
(‡)

SAUSSURE'S. Voyage aux Alpes. p. 577.
Schwed. Abhand 1773. S. 255.
DE LUC Modif. p. 77.
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andere hoedanigheden der onderscheide Winden. - Ten derden, de werking der
Dampen.

Over den invloed van 't verschil der Lugtsgesteltenisse.
Men weet, dat de Lugt door de Warmte verdund en door de Koude verdikt wordt:
men weet desgelyks dat de dikke Lugt zwaarder is dan de verdunde, welke ook de
gesteldheid des Dampkrings moge weezen, en by de soortlyke zwaarte der Lugt is
het noodig, om verandering in den Barometer te wege te brengen, dat de hoeveelheid
der Lugt, die op den Barometer weegt, ongelyk zy; want deeze dezelfde zynde, zal
ook de hoogte van den Barometer een zelfde blyven. Indien, derhalven, eene
verandering van Lugtsgesteltenisse de hoogte van den Barometer doet veranderen,
geschiedt zulks ingevolge van de vermeerdering of vermindering der grootte des
Dampkrings. - Maar de Waarneeming wyst uit, dat eene verandering van
Lugtsgesteltenisse niet noodzaaklyk eene verandering in de grootte des Dampkrings
te wege brengt: want de Kwik staat dikwyls op dezelfde hoogte in verschillende
Jaargetyden, en op onderscheide Plaatzen in 't zelfde Jaargetyde, als, by voorbeeld,
in den Winter te Londen en te Petersburg, waar de Barometer-hoogten zomtyds
dezelfde zyn, hoe veel ook de Lugtsgesteltenisse verschille; en zelfs wanneer de
hoogte des Barometers gelyktydig met de Lugtsgesteltenisse verandert, is die
verandering dikwyls rechtstreeks overgesteld tegen die, welke de verandering der
Lugtsgesteltenisse zou hebben moeten doen verwagten. In de daad den 9den van
January MDCCLXXVII stondt te Londen, 's morgens ten acht uuren, met een Noorden
o

Wind, de Thermometer op 19 , en de Barometer op 29,69: en naa den middag, ten
o

twee uuren, toen de Wind Zuid-Oost geloopen was, rees de Thermometer tot 31,5 ,
en de Barometer op 29,7, in stede van te daalen gelyk men zou hebben moeten
o

verwagten, uit de vermeerdering van 12,5 Warmte.
Daarenboven hebben de grootste veranderingen in de Lugtsgesteltenisse alleen
plaats in het benedenste gedeelte van den Dampkring: ze zyn zeer gering in veel
hoogere. Nu is de vermeerdering of de vermindering van de hoeveelheid Lugts van
dit laage gedeelte des Dampkrings, die toegeschreeven kan worden aan de
verandering der Lugtsgesteltenisse, te klein om eenige aanmerkelyke veran-
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dering in de hoogte van den Barometer te veroorzaaken: want in den Winter gaat
de hoogte, tot welke men kan veronderstellen, dat eenige aanmerkelyke verandering
der Lugtsgesteltenisse zich uitstrekt, naauwlyks 5000 voeten te boven, gelyk wy
des onderrigt worden door het getuigenis der Lugtreizigers, en door de hoogte der
Wolken; en, in de daad, de Winden, welken op de oppervlakte der Aarde waaijen,
en de voornaamste bewerkers zyn van de verandering der Lugtsgesteltenisse,
bereiken zelden die hoogte, en komen 'er zeker niet in de Noordlyk gelegene
Gewesten. Maar te Parys, toen 'er, den 1 October MDCCLXXXIII, een Zuide Wind
(*)
beneden waaide, hadt men een Noorden Wind op de hoogte van 1280 voeten , en
men heeft dezelfde tegenoverstelling in den Lugtstroom te Besançon, in January
MDCCLXXXIV, waargenomen. Dikwyls zag men, te Ponoi, de Wolken onbeweeglyk
(†)
stil blyven, geduurende een geweldigen Storm ; en den 21 December MDCCLXXIX,
o

de Thermometer in de open lugt op 49 staande met een Zuid-Zuid-Oosten Wind,
was de Barometer 28,91 duim; 's anderen daags, wanneer de Wind
o

Noord-Noord-Oost liep, daalde de Thermometer tot 30 , en de Barometer klom tot
o

29,89. Hier hebben wy een verschil in de Lugtsgesteltenisse van 19 , en de
verandering van den Barometer is omtrent 9/10 duims. Laaten wy onderzoeken hoe
men dit kan verklaaren, op de veronderstelling, dat de digtheid des Dampkrings in
het benedenste gedeelte vermeerderd wordt, in evenredigheid der verdikking van
zyne uitgestrektheid.
Vooreerst kan men zeggen, dat de warmte in haaren voortgang, van beneden na
boven in de onderscheide Lugtlaagen, bykans in eene Arithmetische Evenredigheid
afneemt. De wyze, om de hoogte der Bergen, door behulp van den Barometer, te
meeten, is grootendeels op deeze veronderstelling uitgevonden; en daar de
misslagen van deeze wyze van meeten geen twee of drie voeten, en zelfs zelden
één voet op duizend, bedraagen, kunnen wy dezelve, als genoegzaam naauwkeurig,
aanmerken, en gevolglyk ook als zodanig de veronderstelling, op welke zy gebouwd
is. Naa een groot aantal Waarneemingen van deeze soort onderzogt te hebben,
bevond ik dat de ver-

(*)
(†)

Mem. Paris 1783. p. 650.
FAUJAS BALOUS. p. 274. XVI. N. Act. Petrop. p. 68.
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schillen van Warmte, op onderscheidene hoogten tot de verschillen der Logarithmus
der hoogte van de Kwik op die zelfde hoogten staan omtrent als 160 tot 1; en het
verschil der Logarithmus laat zich vinden by nadering, als men door 60,000 verdeelt
de hoogte, aangeweezen door het getal der voeten. Indien, derhalven, in het even
bygebragte voorbeeld, de Zuide Wind gekomen is op de hoogte van 5,000 voeten,
dan zal het verschil der Logarithmus zyn 5000/60000 = 0,083333, die
o

vermenigvuldigd door 160,13 ,33, geeven voor het verschil der Lugtsgesteltenisse
aan de Oppervlakte der Aarde, en op de hoogte van 5,000 voeten; maar de
o

Lugtsgesteltenisse aan 's Aardryks Oppervlakte 49 zynde, zal de Lugtsgesteltenisse
o

op 5,000 voeten 35 ,67 weezen, en gevolglyk de gemiddelde Lugtsgesteltenisse
o

42 ,33, en de Lugtstroom, die van 't Zuiden komt, zal de laatstgemelde Graad van
Warmte hebben. - Van den anderen kant, verondersteld zynde, dat de Noorde Wind
tot dezelfde hoogte kwam als de gemelde Zuide Wind, de Lugtsgesteltenisse
o

o

beneden 30 zynde, dan zal dezelve op de hoogte van 5,000 voeten 16 ,67 weezen,
o

en de gemiddelde Lugtsgesteltenisse 23 ,33. Dus zal, de gebrooken getallen
agterwege gelaaten, de gemiddelde Lugtsgesteltenisse door den Zuiden Wind
o

o

voortgebragt 42 , en die van den Noorden Wind 23 , en het verschil tusschen die
o

twee Lugtsgesteltenissen 19 zyn. Maar 5000 voeten = 60000 duimen; en daar,
(*)
volgens de Proeven van den Generaal ROY , bekend is, dat 1000 deelen Lugts, in
o

eene Lugtsgesteltenisse van 42 , omtrent 40 van derzelver uitgebreidheid verliezen,
o

door eene Koude van 19 , zo volgt dat 60000 deelen 2400 zouden verliezen. Maar
in dit geval de hoogte van de Lugtkolom verondersteld zynde dezelfde te weezen
vóór en naa de verdikking, moet haare hoeveelheid zeer veel vermeerderen door
de byvoeging van 2400 duimen; dus, wanneer de Barometer op 29,89 staat, en de
o

Thermometer op 23 , 76236 Greinen weegen; en dewyl 1/10 van een duim Kwik,
o

zelfs in eene Lugtsgesteltenisse van 62 , 34432 Greinen weegt, volgt dat de
vermeerdering van zwaarte, waarover wy hier handelen, gelyk staat aan eene
drukking van een weinig meer dan 2/10 duims Kwik, en dat dezelve, by gevolge,
kan voortbrengen eene Barometer-verandering van omtrent 2/10 duims, en niet van
9/10 duims, 't welk de verandering is,

(*)

Philos. Transact. 1777. P. II.
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welke voorvalt in de omstandigheden, die wy bezig zyn te verklaaren. - Deeze
oorzaak, derhalven, schoon dezelve niet volstrekt niets is, op de veronderstelling,
dat de geheele hoeveelheid van de Lugtkolom, welke aan den Barometer
beantwoordt, vermeerderd zy door de toevoeging van eene nieuwe hoeveelheid
Lugts in evenredigheid der verdikking, is nogthans onvoldoende, om reden te geeven
van het voortgebragte uitwerkzel.

Over den invloed der Winden.
De Winden, welker invloed op de veranderingen van den Barometer ik nu gaa
onderzoeken, zyn die, welke in de laagste deelen van den Dampkring heerschen,
en ook voornaamlyk in aanmerking komen by de Natuurkundigen, die toevlugt
genomen hebben tot derzelver werking.
I. Dr. HALLEY schryft het klimmen van den Barometer, boven de middelbaare
hoogte, toe, aan de opeenstapeling der Lugt ter plaatze der Waarneeminge: en
deeze opeenstapeling kent hy toe aan twee strydige Winden, die na deeze plaats
waaijen; maar indien dit de oorzaak ware van het klimmen des Barometers, zouden
wy altoos stil Weêr hebben, wanneer de Kwik het hoogst staat. Want die
opeenstapeling zou geen plaats vinden, dan wanneer de twee strydige Winden met
eene gelyke kragt waaiden; dewyl, de een de overhand op den anderen hebbende,
deeze den zwaksten zou voortdryven, en de Lugt niet dan door eene gelyke werking
dier Winden kon opgehoopt worden. Nu weet men dat de grootste hoogten van den
Barometer vergezeld gaan van een Oosten of Noorden Wind, gelyk Dr. HALLEY ze
zelve heeft waargenomen; en kan men op deeze veronderstelling niet verklaaren
die gelykheid van hoogte des Barometers, welke wy in onze Eerste Waarneeming
gezien hebben, dat plaats grypt in zeer wyd van elkander liggende Landen, waar
zeer onderscheide Winden waaijen. Allersterkst wordt zulks wedersprooken, door
de Waarneeming van den Heer FORTH, die bevondt, dat, op een tyd wanneer door
gansch Engeland de Barometer zeer laag stondt, de Wind Noord-Oost was in het
(*)
Noordlykst deel des Eilands, en Zuid-Oost in het Zuidlykst .

(*)

VIII Philos. Transact. abr. p. 497.
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II. Volgens deeze veronderstelling wordt het daalen van den Barometer, beneden
de middelbaare hoogte, toegeschreven aan de verdunning der Lugt boven de plaats
der Waarneeminge: eene verdunning veroorzaakt door twee tegen elkander strydige
Winden, by voorbeeld, over Engeland als een Ooste Wind over de Noord-Zee waait,
en een Weste over de Iersche Zee. Maar, in die omstandigheden, schynt het my
onmogelyk dit als de oorzaak der verdunning aan te merken: want, die twee strydige
Winden veronderstellende, zal de Lugt, uit het Noorden en Zuiden komende, het
evenwigt in dezelfde evenredigheid herstellen; of wel, vier strydige Winden laatende
werken, zou die bovenlugt nederdaalen, en eene vermindering van Warmte
veroorzaaken; die men zeldzaam in Engeland waarneemt, wanneer de Barometer
laag staat: in tegendeel heeft men doorgaans een warmen Zuiden Wind, aan welke
Lugtsgesteltenisse men nogthans de verdunning der Lugt, gelyk wy reeds gezien
hebben, niet kan toeschryven.
III. Zie hier hoe Dr. HALLEY de groote daaling van de Kwik, by zwaare Stormwinden,
verklaart: ‘het gewest, waar zich deeze Winden loslaaten, zich niet rondsom den
Aardkloot uitstrekkende, blyft de Lugt daar agter stil, en kan zich aan de zyden met
geene genoegzaame snelheid uitzetten, om de ruimte, door een zo snellen
Lugtstroom veroorzaakt, te vullen; waaruit ontstaat dat de Lugt verdund moet worden,
overal, waar deeze Winden blyven waaijen. Daar en boven heeft de horizontaale
beweeging zo veel snelheid, dat de Lugt zeer wel een gedeelte van de rechtstandige
drukking konne verliezen.’ - Deeze laatste reden schynt eenige maate van versterking
te krygen door eene Proeve van den Heer HAWKSBY: deeze vernuftige Natuurkundige
een Lugtstroom in een doos gemaakt hebbende, in welke hy het kortste gedeelte
van een Barometer stak, merkte op, dat de Kwik daalde, wanneer de Lugtstroom
door de doos ging. Hy merkte hetzelfde op in een anderen Barometer, die
gemeenschap hadt met de doos, maar door welke de Lugtstroom niet heen ging.
Zelfs dit alles toegestaan zynde, zal het verschynzel, daar het hier op aankomt,
onverklaard blyven; want, niet alleen geduurende den Storm, maar eenige uuren
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ja zomtyds eenige dagen van te vooren, gelyk HALLEY zelve getuigt, (en allen die
den Barometer op Zee aanpryzen,) daalt de Kwik op eene aanmerkelyke wyze, en
anderzins zou dezelve den Zeeman van geen dienst weezen. De Heer CASWEL
schryft, dat, twee dagen vóór den zwaaren Storm, in January des Jaars MDCCXXXIV,
(*)
de Kwik 1/10 van een duim beneden 28 duim daalde . Maar wanneer de daaling
alleen een gezellinne was van den Storm, zouden de redenen van HALLEY derzelver
verband niet bewyzen. Want zal een Lichaam zich in de Lugt met genoegzaame
snelheid beweegen, om eene ruimte agter zich te laaten, dan moet het 11 of 1200
voeten in een seconde voortgaan, gelyk de Heer ROBINS beweezen heeft. Nu blykt
het, uit de Waarneemingen van den Heer BRICE en veele anderen, dat de snelste
(†)
Winden niet meer dan 92 of 93 voeten in een seconde afleggen .
De Heer DE LUC heeft duidelyk de ongenoegzaamheid aangetoond, van de tweede
reden door Dr. HALLEY bygebragt. Wat de Proeve van den Heer HAWKSBY aanbelangt,
deeze is althans niet beslissende; dewyl het blykt, dat het gedeelte Lugts, eerst in
de doos beslooten, verdreeven is door een geblaas der Lugt. En, om geen twyfel
altoos over te laaten, wegens de ongenoegzaamheid deezer verklaaringe, heb ik
alleen noodig de Waarneeming te herinneren van Dr. DERHAM, die opgemerkt heeft,
dat in het hevigst woeden van een Stormwind, de Kwik, in stede van te zakken,
(‡)
rees . En heb ik te Londen, in den Jaare MDCCLXXXV, den 28 Feb. het zelfde
waargenomen.
(Het vervolg by eene nadere gelegenheid.)

(*)
(†)
(‡)

VIII Philos. Transact. abr. p. 458.
Philos. Transact 1766. p. 266.
IV Philos. Transact. abr. P. II. p. 77.
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Geschiedkundig verslag, wegens het invoeren der zydewormen
in Europa.
(Overgenomen uit An Historical Disquisition, concerning the Knowledge, which the
Ancients had of India, and the Progress of Trade with that Country prior to the
Discovery of the Passage to it by the Cape of Good Hope. Whit an Appendix,
containing Observations on Civil Policy, the Laws and Judical Procedings, the Arts,
the Sciences, and Religious Institutions of the Indians. By WILLIAM ROBERTSON,
(*)
D.D.F.R.S. 1791 .)
De veelvuldigheid der openbaare vyandlykheden tusschen de Keizers van
Constantinopole en de Monarchen van Persie, gepaard met de aangroeiende
mededinging hunner Onderdaanen in den Handel op Indie, gaf gelegenheid tot eene
Gebeurtenis, welke eene groote verandering in de Natuur van dien Handel
veroorzaakte. Naardemaal het gebruik der Zyde, zo in Kleeding als tot Huiscieraad,
allengskens algemeener werd ten Hove der Grieksche Keizeren, die de Vorsten
van Asia in schitterenden luister van Hofhouding naavolgden, en overtroffen; en
dewyl China, waar, volgens het eenpaarige Getuigenis der Oostersche Schryveren,
(†)
de Zydeteelt oorspronglyk bekend was , nog het éénig Land bleef, 't welk die
kostelyke Waar uitleverde, wisten de Persen, zich bedienende van de voordeelen
welke hunne ligging gaf boven de Kooplieden van de Arabische Golf, deezen den
voet te ligten op alle Marktplaatzen van Indie, werwaards de Zyde ter Zee uit het
Oosten gebragt werd. Het desgelyks in hunne magt hebbende, om de Caravaanen,
die, om het Grieksche Ryk van Zyde te voorzien, te Land na China trokken, door
de Noordlykste Landschappen huns Koningryks lastig te vallen en af te snyden,
trokken zy dien geheelen Handeltak aan zich. Constantinopole werd afhang-

(*)

(†)

Dit belangryk Werk, der penne van den grooten ROBERTSON waardig, word thans vertaald,
en staat uitgegeeven te worden by den Drukker deezes J. YNTEMA en A. LOOSJES PZ. Dezelfde
hand, die ons de Geschiedenis van America en van Schotland, door dien beroemden Man
opgesteld, in 't Nederduitsch leverde, zal ook die Vertaaling vervaardigen.
HERBELOT Biblioth. Orient. Art. HARIR.
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lyk van eene mededingende Magt ten aanziene van een Artykel, 't geen Weelde
aanzag als onmisbaar tot verfraaijing en opschik, en diensvolgens sterk zogt.
Met de greetigheid, Opkooperen eigen, deeden de Persen den prys van de Zyde
(*)
tot zulk eene verbaazende hoogte stygen , dat JUSTINIANUS, 'er niet alleen op gesteld
om een voldoenden en zeker gaande toevoer te krygen eener Koopwaare van een
onmisbaar gebruik geworden, maar ook begeerig om den Handel zyner Onderdaanen
te ontheffen van de verdrukkingen zyner Vyanden, zyn best deedt, om, met hulpe
van zynen Bondgenoot, den Christen Monarch van Abyssinie, een gedeelte van
den Zydehandel den Persen te ontweldigen. Deeze onderneeming mislukte hem.
Doch, toen hy't het minst verwagtte, verkreeg hy, door eene onvoorziene
gebeurtenisse, eenigermaate het voorwerp zyner wenschen.
Twee Persische Monniken, als Zendelingen afgevaardigd na eenige der
Christen-Kerken, volgens het berigt van COSMAS in verscheide deelen van Indie
opgerigt, waren doorgedrongen tot het Land van de Seres, of China. Daar zagen
zy het spinnen der Zydewormen, en kreegen kennis aan de werkzaamheden der
Menschen, om het voortbrengzel van deezen Worm tot zo veelerlei fraaije Stoffen
te vervaardigen. - Het vooruitzigt op winst, of misschien een verontwaardigingvolle
yver, verwekt door deezen ryken winstgeevenden Handeltak in de handen van
Ongeloovige Volken te zien, zette hun aan om na Constantinopole weder te keeren.
Hier verklaarden zy by den Keizer den oorsprong der Zyde, als mede de
onderscheide wyzen van die te bereiden en te verwerken; verborgenheden tot dus
(†)
lang onbekend, of zeer onvolkomen in Europa begreepen .

(*)
(†)

PROCOP. Hist. Arcan. C. 25.
Vroeger hadt de Heer ROBERTSON, 't geen wy hier kortlyk byvoegen, opgemerkt, dat de
Grieksche en Romeinsche Schryvers, eeuwen lang naa dat het gebruik daarvan algemeen
geworden was, toonden niets te weeten van de wyze, waar op dezelve voortkwam. ‘Eenigen
veronderstelden, dat de Zyde een fyne daauw was, kleevende aan de bladeren van zommige
boomen of bloemen; anderen hielden dezelve voor eene tedere soort van Wolle of Katoen,
en zelfs zy, die geleerd hadden dat de Stoffe het werk was van een Insect, toonen, door
hunne beschryvingen, geen onderscheiden denkbeeld gehad te hebben hoe dit spinnen
geschiedde. De Heer MAHUDEL heeft, in een Vertoog, aan de Academie des Inscriptions &
Belles Lettres, in den Jaare 1719 voorgeleezen, de onderscheide gevoelens der Ouden, over
de natuur en den oorsprong der Zyde verzameld, 't welk strekt om hunne onkunde ten dien
opzigte te toonen. - Het is eene byzondere omstandigheid in de Geschiedenis der Zyde, dat
de Mahomethaanen, uit hoofde dat dezelve het uitwerpzel is van een Worm, de Zyde aanzien
voor een onreine Kleeding, en het is, met algemeene toestemming der Leeraaren, bepaald,
dat een Persoon, die eene Kleeding geheel van Zyde draagt, de dagelyksche Geheden in
den Coran voorgeschreeven, niet wettig kan uitstorten.’ HERBEL. Biblioth. Orient. Art. HARIR.
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Aangemoedigd, door 's Keizers milde beloften, namen zy het op zich een
genoegzaam aantal van deeze wonderbaare Insecten, aan welker arbeid de Mensch
zo veel verschuldigd is, in de Hoofdstad te brengen. Zy volvoerden dit door de Eytjes
van den Zydeworm in een hol Riet te verbergen. Deeze werden uitgebroed door de
warmte van een Mesthoop, en gevoed met de bladeren van den Wilden
Moerbezieboom; zy vermenigvuldigden en werkten op dezelfde wyze als in die
Lugtstreeken, waar zy eerst de voorwerpen waren van der Menschen aandagt en
(*)
bezorging .
Welhaast kweekte men, in verscheide deelen van Griekenland, byzonder in
Peloponesus, deeze Insecten in grooten getale. Op Sicilie ondernam men,
vervolgens, met een even gunstigen uitslag, het teelen van Zydewormen, en het
werd, van tyd tot tyd, in verscheide Steden van Italie gevolgd. Op alle deeze plaatzen
rigtte men Handwerken op, en hieldt ze aan den gang met de Zyde, daar vallende.
De vraag om Zyde uit het Oosten nam gevolglyk af; de Onderdaanen der Grieksche
Keizeren waren niet langer genoodzaakt zich tot de Persen te vervoegen om
voorraad van Zyde te verkrygen, en 'er greep eene verbaazende verandering plaats
(†)
in den aart der Handelgemeenschap tusschen Europa en Indie .

(*)
(†)

PROCOP. de Bello Gallico.
De invoering van Zydewormen in Europa, en de Uitwerkzels, welke dezelve voortbragt,
kwamen onder 't oog van den Heer GIBBON, by het schryven der Geschiedenisse van Keizer
JUSTINIANUS, en, schoon dit een byzonder geval was, slegts van een ondergeschikt aanbelang,
te midden van de groote menigte der gewigtige Gebeurtenissen, die zyne aandagt moesten
bezig houden, heeft hy deeze byzonderheid nagegaan met eene naauwkeurigheid, die geen
hooger bedoeling hadt. - Vol. IV. p. 71. &c.
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Zeer gewigtige byzonderheden, den aart en zeden der Hindoos
betreffende.
(Ontleend uit een in 't voorleden Jaar uitgegeeven Werk, getyteld: Sketches chiefly
relating to the History, Religion, Learning, and Manners of the Hindoos, with a
concise Account of the present State of the Native Powers of Hindostan.)
De invloed van de geregeldste Lugtsgesteltenisse, die de behoeften des leevens
vermindert, en den Mensch afkeerig maakt van den arbeid, misschien ook het zeer
spaarzaam gebruik van Dierlyk voedzel, en de onthouding van geestryke dranken,
brengt veel toe om de Hindoos de zagtaartigste en waarschynlyk het verzwaktste
(*)
Volk des Aardbodems te maaken . Dat zy Geduld bezitten, en zeer onderwerpelyk
zyn te midden van wederwaardigheden, zal niet veel verwonderings verwekken;
nademaal dezelfde oorzaaken, die strekken om moedbetoon te dempen, deeze
hoedanigheden kunnen hervoortbrengen; doch wy hebben, des niet tegenstaande,
veelvuldige voorbeelden van Standvastigheid en Moed, die ons grootlyks moeten
verbaazen. De zagtaartige en doorgaans beschroomde Hindoo zal door den invloed
(†)
van Godsdienstige begrippen, of van zyne gedagten over Pligt en Eer , niet alleen
den dood met onverschilligheid ondergaan; maar by verkiezing omhelzen.
Een Engelschman, op een Jagtparty, gaf, in haast, een

(*)

(†)

In een Land van zulk eene onmeetlyke uitgestrektheid, ontmoet men, ongetwyseld,
uitzonderingen op dit algemeen Character; een Volk, aan den Oorlog gewoon, verkrygt moed
door veelvuldig aan gevaar blootgesteld te weezen: en zyn de Inwoonders der Noordlyke
Gedeelten van Hindostan geharder en sterker dan die de Zuidlyke bewoonen.
Veele denkbeelden van Eer hangen af van aangenomene begrippen. De Grieksche en
Romeinsche Helden schynen niet zo gevoelig geweest te zyn voor zekere betooningen van
smaad of dezelve als smaadheden aangemerkt te hebben, boven welke een hedendaagsche
Held, misschien van minder moed, het ondergaan van den dood zou kiezen. THEMISTOCLES
kon zeggen: slaa; doch hoor my! - Valschheid en verraad schynt overal voor eerloos gerekend.
- Dit mag misschien ontkend worden; doch ik geloof, dat veele Reizigers tot dwaalbegrippen
vervallen zyn, door verhaast over Volken te oordeelen, uit het geen hun byzonder in persoon
wedervoer; en, schoon deeze ondeugden in eenige Landen meer mogen heerschen dan in
andere, kende ik nooit eenig Land, in 't welk iemand, op deeze daaden betrapt, niet poogde
zich te verontschuldigen en te regtvaardigen, en hier door zyne bewustheid, van een
schandelyk bedryf gepleegd te hebben, aan den dag lag.
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(*)

slag aan een Peon , om dat hy op een ongelegen tyd een Jagthoud losliet. De Peon
was een Rajah-Pout, of uit den Stam der Hindoo-Krygslieden. Den slag ontvangende,
sprong hy te rug, met een gelaad vol verbaasdheids en schriks, en trok zyn Dolk.
Doch zich weder herstellende, en zyn Heer sterk aanziende, zeide hy: ‘ik ben uw
(†)
Knegt, en ik heb lang uw brood geëeten. ’ Dit gezegd hebbende, stak hy den Dolk
in zyn eigen hart. Met die weinige woorden gaf hy zeker zeer nadruklyk te kennen.
‘De arm, dien gy gevoed hebt, zal zich niet uitstrekken om uw leeven weg te neemen;
maar uw leeven bespaarende, moet ik myn eigen opofferen; ik kan myn oneer niet
overleeven.’
Eenige Sepoys in Engelschen dienst, ter oorzaake van muitery ter doodstraffe
veroordeeld zynde, werd bevolen dat zy voor de trompen van 't Geschut zouden
gesteld en

(*)

(†)

Een Peon is eigenlyk een Soldaat te voet. Lieden van Rang hebben altoos Peons in hun
dienst. Zy draagen een Sabel en Dolk. Zy vergezellen hunne Meesters als zy uitgaan, doen
boodschappen, en zyn over 't algemeen zeer getrouw. Die eigenlyk tot de Hindoo-Casten
behooren, zullen niet ligt eenig gemeen dienstwerk verrigten; maar de Europeaanen neemen
doorgaans Parians (dat is de zodanigen, die het voorregt van hunne Cast verbeurd hebben)
in hun dienst.
Letterlyk is de uitdrukking: ‘Ik heb lang uw Ryst geëeten.’ Zomtyds zeggen zy: ‘Ik heb lang
uw Zout geëeten,’ uit hoofde van de schaarsheid van Zout in veele streeken van Hindostan,
en de hooge waarde gevolglyk daaraan toegekend, als van de hoogste noodzaaklykheid tot
het gereed maaken van voedzel.
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weggeschooten worden. Eenigen deezer Misdaadigers waren Grenadiers, en ziende,
dat zy niet voor anderen ter strafplaatze geleid wierden, riepen zy uit: ‘Waarom word
ons, daar wy meest altoos op de gevaarlykste posten vooruit gingen, thans die eer
geweigerd?’ - Zy traden na de Kanonstukken toe met de grootste bedaardheid en
standvastigheid, met verzoek dat men hun verschoonen zou van de schande om
vastgebonden te worden, en, de borst voor de trompen van het Geschut zettende,
werden zy weggeschooten. Schoon een groot aantal tot die straffe verweezen was,
wrogt het gedrag deezer kloekmoedigen zo sterk op den bevelvoerenden Officier,
dat de overigen vergiffenis kreegen.
De Rajah van Ongole, uit zyne Bezittingen gedreeven zynde, besloot, na veele
vrugtlooze poogingen, om dezelve te herkrygen, eene laatste pooging in 't werk te
stellen. Hy rukte ten dien einde het Land in, aan 't hoofd der geenen die hem hadden
blyven aanhangen, en veelen zyner Onderdaanen versterkten dit Leger. De
(*)
Engelsche Officier , die te Ongole het bevel voerde voor den Nabob van Arcot, toog
uit hem te gemoete. De slag ving aan. In het gevegt werd de Rajah gedood door
een Snaphaanschoot, en de meesten zyner voornaamste Volgers mede gesneuveld
zynde, toog de rest, in wanorde gebragt, op de vlugt. De Engelsche Bevelhebber,
onderrigt, dat een Bloedverwant van den Rajah op 't veld gewond lag, ging tot hem,
vergezeld van een Tolk, om hem zyne bescherming en bystand aan te bieden. Hy
vondt hem op den grond uitgestrekt liggende, en spreekende tot een oppasser,
vroeg hy of het Lichaam van den Rajah was weggevoerd. Dit met ja beantwoord
zynde, gaf hy, zonder eenig woord meer te spreeken, zich eene wonde met zyn
Dolk, en stierf op 't oogenblik.
Wanneer een Hindoo bemerkt, dat zyn leeven ten einde loopt, spreekt hy met
groote bedaardheid over zyne ontbinding: en, indien hy zich naby de Ganges of
eenige andere heilige Rivier bevindt, zal hy verzoeken op den oever gebragt te
worden, om daar den laatsten leevens; adem uit te blaazen; hy zal niets doen om
zyn leeven te bewaaren, 't welk eenigzins aanloopt tegen de rege-

(*)

De Luitenant Colonel FLETCHER.
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len van zyn Cast of Godsdienst. - Een der Inboorelingen, die eene aanzienlyke post
op eene Engelsche Vastigheid bekleedde, liet zich in eene gevaarlyke Ziekte
overhaalen, om een Europischen Geneesheer te spreeken; deeze bevondt, dat
door de lange Spysonthouding, welke de zieke Hindoos zomtyds tot
buitenspoorigheid voortzetten, de maag niet langer iets verdraagen kon. De kwaal
van een rottenden aart zynde, wilde de Arts hem Kina met Wyn geeven: maar de
Hindoo weigerde volstrekt dien te drinken, ondanks alles wat de Geneesheer zeide,
en het aandringen van den Gouverneur die 'er by was, en anders grooten invloed
op den Hindoo hadt. Zy beloofden, dat het een onschendbaar geheim zou blyven;
doch hy antwoordde, met de uiterste bedaardheid, ‘dat hy het voor zichzelven niet
kon verbergen,’ en hy werd korte dagen daar naa het slachtoffer van zyne
volstandigheid.
Schoon ik hier zeer veele voorbeelden zou kunnen byvoegen, van daadlyken en
lydenden moed der Hindoos, zal ik my vernoegen met het ophaalen van de
voornaamste omstandigheden eener droeve Geschiedenisse, reeds breedvoerig
verhaald door een uitmuntend Geschiedschryver, en die, naar de gewoonte van
Hindostan, in Gezangen word vermeld.
De Heer DE BUSSY, in den Jaare MDCCLVII het Leger, waar over hy toen het
bevel voerde, in de Landschappen, de Noordlyke Circars geheeten, gebragt
hebbende, waren de inkomsten van dezelve door zyn toedoen aan de Franschen
vergund, door den Soubadar SALABET JUNG. VIZIARAMRAUZE, Rajah van Vizianagaram,
de magtigste der Rajahs van Cicacole, werd voornaamlyk door hem geraadpleegd
over de zaaken van dat Landschap, en bezat een groot deel van zyn betrouwen.
De Rajah, of de inkomsten van Cicacole voor zekere som verpagt hebbende, of
met de bekeering daarvan belast zynde, maakte welhaast gebruik van het gezag,
't welk zulks hem gaf om voldoening te schenken aan een wrok, die, zints lang, in
zyn borst woelde.
De Landbezittingen van RANGAROW, Rajah van Boobelee, grensden aan die van
VIZIARAMRAUZE, en de geschillen over de grensscheidingen en het asleiden des
(*)
Waters

(*)

In een Gewest, waar men het Water zo zeer behoeft tot den Landbouw, verwekt hetzelve
dikwyls groot geschil tusschen de nabuurige Landeigenaaren.
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waren veelvuldig. Maar de heimlyk en waarschynlyk sterkstwerkende oorzaak van
zyn haat, was het Aanzien, dat RANGAROW van zyne Geboorte ontleende, na 't welk
de ander, niettegenstaande hy dien Rajah in rykdom en bezittingen overtrof, te
vergeefsch dong. RANGAROW hadt de eer, van uit zeer doorluchtige Voorouderen
af te stammen, en kon niet altoos de verontwaardiging bedekken, welke zomtyds
in een hoogmeedig hart opkomt, als het zich blootgesteld vindt aan de onbeschoftheid
van eenen minder aanzienlyken, doch door het Geluk meer begunstigden. Hy
rekende af te stammen van de oude Koningen van Orixa; zyn Persoon en Gezin
werden algemeen hooggeagt. VIZIARAMRAUZE was, in vergelyking met hem, een
Man van geringe afkomst; zyne Familie was in aanzien en rykdom opgeklommen
door derzelver Kunstenaryen aan de Hoven der Mahomethaansche Onderkoningen.
Hy nam schielyk eene gelegenheid waar, om aan RANGAROW te schryven, hem
opeischende, om by hem te komen als de Afgevaardigde van het Gouvernement,
en af te rekenen wegens de cyns. De ander zag het gevaar, waaraan hy zich by
weigering blootstelde - en de laagheid, waartoe hy verviel, als hy gehoorzaamde;
zyne aandoeningen waren te sterk, om na de inboezemingen van voorzigtigheid te
luisteren. Zonder zich te verwaardigen, om VIZIARAMRAUZE te antwoorden, schreef
hy aan den Heer DE BUSSY, dien verzekerende van zyne bereidvaardigheid, om in
alles aan diens bevelen te gehoorzaamen, uitgenomen het bevel, om zyne opwagting
te komen maaken by zyn geslaagen vyand; eene kwelling, welke hy DE BUSSY
smeekte, dat hem niet mogt worden aangedaan.
De Brief was waarschynlyk onderschept door VIZIARAMRAUZE, en RANGAROWS
stilzwygen en niet opdaagen werd uitgeduidt voor versmaading en ongewilligheid.
Omtrent denzelfden tyd werden eenige Sepoys in Franschen dienst, met eenige
van VIZIARAMRAUZES Peons, als zy in het Landschap Boobelee wilden gaan, te rug
gedreeven. Het Volk van dat Land zegt, dat zy met oogmerk van hem gezonden
waren, zonder den Rajah eenige kunstschap te doen, ten einde wederstand te
verwekken. Doch hoe dit ook bykwame, deeze omstandigheid versterkte den Heer
DE BUSSY in het denkbeeld, 't geen men hem hadt zoeken in te boezemen, en
VIZIARAMRAUZE bediende zich
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van dit gevoelen, om DE BUSSY over te haalen, dat zy met vereende magt na
Boobelee zouden rukken.
Toen RANGAROW den optocht des Franschen Legers vernam, en dat
VIZIARAMRAUZE, 't zelve vergezelde, besloot hy uit den voorgaanden inval, op zyn
Grondgebied gedaan, en het niet beantwoorden van zyn Brief, dat men zyn val en
verderf bepaald hadt. Te volmoedig zynde om te vlugten, en alles liever willende
ondergaan, dan als een Verraader in een ander Landschap te verschynen, nam hy
het noodlottig besluit, en, in stede van regt te vraagen by den Heer DE BUSSY, zich
ter verdeediging gereed te maaken, en liet zich opsluiten in een kleine, slegt
aangelegde, Sterkte, met zyne Familie en voornaamste Aanhoorigen. De plaats
werd onmiddelyk aangetast, het Geschut maakte schielyk bres in de Wallen; maar
de Belegerden, vegtende met den moed, die ontstaat uit wraak en wanhoop,
wederstonden een langduurigen aanval. Een tweede bestorming weerden zy
desgelyks af, op den vier en twintigsten van January MDCCLVIII, doch het getal
der Belegerden thans zeer veel gedund zynde, verzamelde RANGAROW zyne
Medegenooten, en onderrigtte hun, ‘dat hy, dewyl het onmogelyk was, de plaats
veel langer te verdeedigen, of misschien een derden aanval uit te staan, beslooten
hadt zyn ongeluk niet te overleeven, of zich en zyne Familie bloot te stellen aan de
vernedering, om als Gevangenen te verschynen voor een Persoon, door hem veragt;
dat hy egter niet wenschte, dat zyn voorbeeld op hun eenigen invloed zou hebben;
dat hy, de voorschriften van de inspraaken van zyn eigen hart gevolgd hebbende,
hun overliet, die van hun eigen gemoed te volgen; hy zag niet, dat zy zich met hem
in 't zelfde geval bevonden: want dewyl de wraak zyner Vyanden het alleen op hem
gemunt hadt, zouden zy, naa zyn dood, waarschynlyk min tot strengheid overslaan.’
Maar zy keurden eenpaarig zyn besluit goed, en verklaarden hem niet te zullen
overleeven. Hy zondt daarop om zyn éénig Kind, een Zoon, en dien in zyne armen
neemende, en aanspreekende als het eenig overschot van een oud, doorlugtig,
maar ongelukkig Geslacht van Vorsten, gaf hy het den laatsten zegen, en het over
aan aan de bezorging van twee zyner Officieren, op welken hy veilig durfde
vertrouwen, en verzogt, dat zy zich
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met het Kind in eene heimlyke plaats tot den avond zouden verbergen, en tragten
't zelve te brengen tot een zyner Vrienden, een Rajah aan het Westlyk Gebergte
met deeze boodschap. - ‘RANGAROW zend u zyn Zoon, als het laatste pand van zyn
vertrouwen en genegenheid!’
De besluiten, in deeze Vergadering genomen, werden omhelsd door allen, die
zich in de plaats bevonden, zy besteedden een korten tyd in het verrigten van eenige
Godsdienstplegtigheden, en het plegtig afscheid neemen van elkander.
Wederkeerende tot hunne wooningen, maakten zy alles gereed, om dezelve te
verbranden met stroo en alle brandbaare stoffen, welke zy konden byeenzamelen.
De Vrouwen stonden hun yverig by, en elk haarer ontving den doodsteek van den
Persoon, die zy het naaste was, of volbragt dit werk met eigen hand. Deeze treurrol
volspeeld zynde, staken zy den brand in de huizen, op dat zy dit zien mogten, en
zeker weezen, dat de lichaamen hunner Vrouwen niet blootgesteld zouden zyn aan
eenige onteering.
De Vyand den brand ziende, was weder op de bres geklommen, ten tyde dat
RANGAROW met zyne Volgers zich derwaards begaaven. Hy viel door een
Snaphaanschoot, en elk die hem vergezelde, sneuvelde: dewyl zy geen genaê
wilden ontvangen. De eenige leevende Persoon, dien zy in het Fort vonden, was
(*)
een oude Brahman, die verslag gaf van het voorgevallene .
De Heer DE BUSSY, zegt men, was zo diep getroffen door deeze jammerlyke
ontknooping, dat hy besloot eene plaats te verlaaten, waar elk voorwerp hem ter
herinnering diende van het deerlyk lot der laatste Bewoonderen. - Niettegenstaande
de veelvuldige Omwentelingen, welke het Ryk ondergaan heeft, hadden zy nog een
kleinen en afgelegen hoek van de uitgestrekte Landbezittingen hunner Voorouderen
behouden, dien zy nog eenige eeuwen zouden heb-

(*)

Ik hoorde de bovengemelde omstandigheden verhaalen door eenige Rajahs van die
Landstreeke, die gelegenheid gehad hadden, om des naar behooren onderrigt te worden.
Niet veele Jaaren geleden, was het Land in 't bezit des Rajahs van Vizianagaram, schoon ik
geloof, dat RANGAROWS Zoon toen nog leefde, en misschien leeft hy nog. Hy werd onderhouden
door de goedgunstigheid van eenige Rajahs.
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ben kunnen bezitten, was het niet dat der Europeaanen doldriftig voortslaan hun
daar van beroofde. Zy hebben, by meer gelegenheden, dan in dit geval, oorzaak
geweest van veel jammers en onheils, door blindeling deel te neemen in de
Asiatische twisten, zonder die recht te verstaan, of naar eisch te onderzoeken.
De twee Officieren, aan wier zorge RANGAROW zyn Zoon hadt aanbevolen, de
zaak hun toevertrouwd, wel voltooid hebbende, kwamen vermomd als Yogeys in
de Legerplaats van VIZIARAMRAUZE, op den dag, vóór dat hy met zyn Leger uit
Boobelee zou trekken. Met de vryheid, aan deeze Boetelingen vergund, namen zy
hun verblyf onder een boom, naby de Tent van de Rajah, zonder dat men hen des
iets vroeg. In den nagt sloopen zy 'er in, door langs den grond te kruipen, en een
hol te graaven aan eene zyde, waar geen Schildwagt stondt. VIZIARAMRAUZE was
een dik zwaarlyvig Man; zy vonden hem slaapende op zyn bedde; zy maakten hem
wakker, en, zeggende, wie zy waren, doorstaken zy hem met hunne Dolken. De
Wagts, gerugt verneemende, stooven na binnen: maar VIZIARAMRAUZE lag dood,
met verscheide wonden doorstooken; schoon zy hadden kunnen ontkomen langs
den weg, dien zy in de Tent ingekomen waren, deeden zy hiertoe geene pooging
in 't minste; maar bleven staan, en, op het Lyk wyzende, zeiden zy, ‘zie hier, wy zyn
voldaan!’ Zy verhaalden, op welk eene wyze zy beraamd hadden den dood van hun
Opperhoofd te wreeken, en verklaard hebbende, dat niemand anders hun oogmerk
wist, of eenigermaate met hun in verbintenis stondt, werden zy ter dood gebragt;
wel te vrede over het volbragte werk, leeden zy dien met volkomen gelaatenheid.
(Het Vervolg by de eerste gelegenheid.)

Voordeelen der aandoenlykheid.
Eene Zedeleerende Geschiedenis.
(Uit het Engelsch.)
't Was, geduurende de strenge Vorst, van 't Jaar MDCCLXXXIX, dat de Heer
COURLAND, uit zyn huis gedreeven door de rustlooze beweegingen van een ge-
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wond gemoed, mymerend zwierf door de velden, omstreeks de Hoofdstad. Zyn
gelaat droeg alle de tekens van hartzeer, en de verbysterende ongeduldigheid van
zyn gestoorden vrede der Ziele duidde aan, dat hy tragtte te ontvlieden die knaaging,
welke hem verscheurde.
Wanneer de Ziel zo verwilderd, en in haare eigene ongesteltenisse als verlooren
is, kan de geringste omstandigheid zomwylen de vlugtige vermogens der rede
herroepen, en de bekwaamheden van smertelyke overdenking opwekken.
't Geviel, op dien tyd, dat een kreupel, en, met gescheurde kleederen gedekte,
oude man, op geen grooten afstand van hem voorby ging, met een vergenoegd
gelaat, en neuriënde op een toon zo vol te vredenheids, dat hy de aandagt van den
ongelukkigen Lyder trok.
‘Helaas!’ zeide hy tot zich zelven, ‘hoe verkeerd oordeelt het Menschdom
menigwerf over 't geluk en ongeluk hunner Medeschepselen! Hoe menigmaal worden
de zugten van medelyden, en het gegrom van den nyd, verkeerd geplaatst. - Wie,
die u, halfgekleedde Bedelaar, bykans barrevoets hinkende over de Sneeuw,
beschouwt, voelt de kloppingen niet van medelyden; wie, die my dus gedekt ziet
tegen de ongenade der lugt, kan zich wederhouden van te morren over de on elyke
verdeeling der aardsche zegeningen? - Nogthans is het voorwerp van medelyden
wel te vrede, vrolyk, terwyl ik, het benyde Kind des overvloeds....... Maar deeze
gelukkige Bedelaar is, door eene langduurige gemeenzaamheid met jammer en
elende, verhard geworden tegen lichaamsleed. Aanhoudend lyden heeft zyn gevoel
verdoofd. Helaas! waarom kan Zielslyden niet even zo het gevoel van
Aandoenlykheid verstompen? - Myne Vrouw! myn Plaag! myne Schande! was Natuur
niet overdwarst geworden; hadt een trotsche Vader, my, in myne jeugd, niet
gescheurd uit de armen van myne dierbaare MARIA! Ik was nu (naa achtien jaaren
verdrietig oppassens van eene Vrouw, die ik nooit kon beminnen) niet gebrandmerkt
met schande - niet onteerd door myn Stalknegt.
Dood! is dit het loon van Kinderpligt! Pligt? 't was geen Pligt. Het edelmoedig
vertrouwen van myne MARIA maakte alles misdaadig, 't geen haare vrede en eer
kon schenden. 't Is regtvaardig! 't Is regtvaardig! Deeze myne ongelegenheid is
slegts een geringe wedervergelding voor myne onmenschelyke verlaating van de
beminnelykste haarer Sexe. - Maar met myn Stalknegt! MARIA zou my zo niet
behandeld hebben. Neen, beledigde onschuld! Schoon gy laag waart van geboorte,
schoon eene vreemdeling ten opzigte van de kiesche versyningen van
hedendaagschen trots, zou, nogthans, de aangeboore waardigheid van eer, de
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edelmoedige genegenheid die u bedroog, en de gevoeligheid van uw hart, uw
COURLAND bewaard hebben van deezeknaagingen der schaamte.
Onmenschelyke Vader! zie, indien uw geest iets kan opmerken, hoe uw hoogmoed
my dwong, om onschuld, waarheid en geluk op te offeren? Maar wat baat het Gevoel!
wat helpt Aandoenlykheid! Beter, dat het bezef van Eer nooit in dit hart gegloeid
hadt, dan dat het dus geschokt wierd, door de valschheid eener Vrouwe, omtrent
welke haare kiesche beginzels my aandreeven, om haar met aanhoudende tederheid
te behandelen, hoewel zy my nimmer met genegenheid konden vervullen of gelukkig
maaken! - Beter ware het, dat medelyden nimmer in deezen boezem woonde, dan
dat ik het zelve zo langen tyd te vergeefsch koesterde voor de beledigde onschuld,
welke ouderlyke hoogmoed my verhinderde, gelukkig te maaken! - Ach MARIA! MARIA!
tot wat einde verwyten my deeze boezemzugten myne voorgaande wreedheid, en
pleiten by den Hemel, om hergeeven te worden (schoon niet aan uwe armen, want
dat ben ik onwaardig) aan uw medelyden en aan uw vertrouwen.
Helaas! de knaaging van Aandoenlykheid baat niets; zy strekt alleen, om den
schuldigen te plaagen, en het lyden des ongelukkigen te verdubbelen!’
Dit waren de ontrustende bedenkingen van COURLAND, die met leedweezen te
rug zag op de dagen zyner jeugd, en de verwyten van berouw over gepleegde
wreedheid gevoelde. Hy zwierf om, tot zyn redelyk vermogen geheel verbysterd
werd, en zyne beroerde verbeeldingskragt hem bykans tot bysterzinnigheid
vervoerde.
Geduurende de voorgemelde Alleenspraak, was een jong Vrouwspersoon, van
omtrent achttien Jaaren, schraal, doch voegelyk gekleed, in 't gewaad van
onverdiende armoede, een en andermaal, onopgemerkt den Heer COURLAND
genaderd, met oogmerk, om hem een aalmoes af te vraagen; zy was even zo veel
keeren te rug getreeden, buiten staat, om de haar ongewoone taal eener
Bedelaaresse te voeren. In 't einde kreeg de taal der Natuure de overhand op haare
kieschheid en zy wierp zich voor hem neder, zeggende met eene zwakke stem, die
ten teken strekte van haare uitgehongerdheid en schaamte. ‘Ach, myn Heer! heb
medelyden met het lyden van een ongelukkige, ongelukkiger dan gy. Indien gy hoopt
dat Hy, die den balzem des vredes kan storten in elk gewond hart, uwe onheilen
zal verligten, verzuim dan niet, die verligting te schenken, waartoe de Vader der
Genade u in staat stelt, aan eene, die kwynt in de grootste ongelegenheid. Verschoon, myn Heer! deeze stoorenis van eene die nooit voor-
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heen de taal eener Bedelaaresse sprak; honger, droefheid, en wanhoop hebben
my, na lang tegenworstelens, tot deeze stoutheid gedreeven. Hoor myne
geschiedenis...’
Maar 't was niet noodig, haar gelaat pleitte voor haar ten sterkste Elke traan, die
haar ten ooge uitbiggelde, viel op 't hart van COURLAND, en deedt het in medelyden
wegsmelten. - ‘Doe,’ was zyn woord. ‘u zelve geene moeite aan met het sinertend
verhaal. Aanvaard deeze beurs, (en op dit oogenblik haalde hy zynen Goudbeurs
uit, en reikte dezelve haar over) en wees niet langer ongelukkig, voorheen
ongelukkige Schoone! Gaa, koop wat u noodig en verkwikkend is, en smeek in uwe
gebeden om het eeuwig geluk van hem, die hier op aarde geen geluk meer kan
smaaken. - En gy beledigde Onschuld!’ riep hy uit, zich omwendende, zonder te
letten op de dankbetuigingen van de verwonderd staande beweldaadigde, en zich
vervoegende tot het beeld, 't welk zyne verbeelding hem schilderde van zyne MARIA,
‘en gy beledigde Onschuld! indien de valschheid van uwe COURLAND, u van dit
aardsch tooneel gedreeven heeft, zweef dan, eene wyl, dierbaare schim over uwen
berouwvollen Minnaar, daar hy de geloste doet, van nimmer eene traan te zien in
't oog van hulplooze schoonheid, zonder zyne poogingen te zullen aanwenden, om
die af te droogen. Nooit zal het verhaal van vrouwlyke behoefte het oor van uwen
COURLAND treffen, of hy zal, zo lang hy daar toe vermogen bezit, om uwent wil, zyn
best doen tot het toebrengen van hulpe! Ontvang, dierbaare Cherub! ontvang deeze
beste verzoening, welke het noodlot toelaat, toetebrengen, aan den wreeden
misleider van uwe Onschuld. - Ja, gy zult dezelve willen aanneemen: gy waart
geheel gevoel, geheel goedheid; en uw schim zal blyven waaren omstreeks alle
kinderen des onheils, en ze met mededoogen aanschouwen.’
Zodanig waren de wilde uitboezemingen, die de ongelukkige COURLAND,
goeddaadig te midden van zyne verbystering, toebragt aan de nagedagtenis van
het eerste voorwerp zyner genegenheid.
Zo ras de beweldaadigde bekomen was van haare verbaasdheid, en
dankzeggingen van haar getroffen hart uitgestort hadt, liep zy, met zo veel spoeds,
als haare zwakke voeten wilden gehengen, na de gevangenis, waar haare zieke
en verlegene Moeder hooploos kwynde. Niets, in de daad, dan de ongelegenheid
van eene tederbeminde Moeder, zou haar hebben kunnen aanzetten om het
medelyden van een vreemdeling te smeeken.
Het besluit, om daadlyke verligting toe te brengen waar toe COURLAND zich
bewoogen gevoelde, gaf eenige verzagting aan zyn gewond hart, en schonk
bezigheid aan zyne verbeelding, opende hem een vooruitzigt van hoope in de
elenden,
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welke hy dagt te voorkomen, en het geluk 't geen hy voor hadt te bezorgen.
Verzagt door deeze overdenkingen, werd hy eerlang bedaard genoeg, om te
bevroeden, dat hem nog eene vertroosting was overgebleeven - een Vriend, by
wien hy zyn zorgvollen boezem kon ontlasten, en op wiens raad hy zich kon
verlaaten. Hy vervoegde zich daarop ten huize van den Heer ELPHINSTON, en dien
aantreffende, ontdekte hy hem al de schande, hem overgekomen, en de
verlegenheid, waarin hy zich bevondt; de trouwloosheid eener Vrouwe, dien hy
nimmer beminde; en de diepgaande knaaging, welke hem aangreep, wegens het
ongelyk, door hem aangedaan aan eene schuldelooze Schoone, die hy nooit hadt
opgehouden, te beminnen.
Zyn Vriend, hoewel zeer getroffen, stondt niet versteld op het verhaal. COURLANDS
aanhoudend hartzeer over het verlies van de beledigde MARIA, en zyne
onverschilligheid of liever afkeer van zyne Vrouw, schoon nooit zigtbaar voor
anderen, waren niet bedekt gebleeven voor het vertrouwen der Vriendschap; de
ligtvaardigheid en onbestendigheid van die trouwlooze was het diep doorziend oog
van ELPHINSTON niet ontglipt, hoewel hy wyslyk bedagt hadt, dat het ontdekken dier
ongelukken, welke noch hersteld noch voorgekomen kunnen worden, veeleer de
rol is van vyandschap dan vriendschap.
De eenige zorg van den Heer ELPHINSTON was (nu bedekken niet langer kon
baaten) hoe hy best de wonde van zyn Vriend zou heelen. Dit onderneemende ging
hy niet te werk, als een die zich geoefend hadt in de beschouwende grondregelen
van Kluizenaars, of Wysgeeren; maar als een Man van verstand, die een voorraad
van kennis van het menschlyk hart, en van het groot tooneel der Wereld hadt
opgedaan. Met één woord, hy deedt zyn best niet, om door bewysredenen zyne
droefgeestige driften te onder te brengen; maar zogt de wanhoop zyns Vriends te
verbannen, door de voordeelen aan te wyzen, welke zyn toekomend geluk mogt
ontleenen uit eene omstandigheid, die hem in staat kon stellen, om zich te ontslaan
van eene Vrouw, welke hy nooit bemind hadt, en regt te laaten wedervaaren aan
de beminnelyke MARIA, wegens welker gemis zyns Vriends hart bloedde.
Overeenkomstig met dit denkbeeld, raadde hy hem, de vaardigst werkende
middelen by de hand te neemen, om eene Echtscheiding te bewerken: en hy boodt
zichzelven aan, om terstond te gaan na de Geboorteplaats van MARIA, en allen
mogelyk onderzoek te doen na die haars tegenwoordigen verblyfs, en van den
toestand, waarin zy zich bevondt; en of zy, als hy haar aantrof, nog waardig was
die genegenheid die COURLAND bestendig voor haar koesterde, en alle noodige
stappen te doen tot het vestigen van beider geluk.
Een plan, zo geheel zamenstemmende met zyn pligt en wen-
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schen, kon niet missen greetig omhelsd te worden door den Heer COURLAND: en,
schoon een droefgeestig voorgevoel hem verboodt met veel vertrouwen te hoopen,
dat zyne MARIA nog in leeven zou zyn, en geneegen, om gehoor te geeven aan zyn
berouw hebbende liefdedrift, drong hy by zyn Vriend aan, om terstond de reis na M
- aan te vangen. Intusschen verzagtte hy de uuren van angstvallig wagten, door het
opspeuren van gelegenheden, om zyn weldaadig besluit te werk te stellen, 't geen
hy, in de vervoering zyner Aandoenlykheid genomen hadt, als eene voldoening voor
het onregt, voorheen aan de beminnelykste der Sexe aangedaan.
Dewyl de Leezer misschien niet weinig belang stelt in het lot van de ongelukkige
ANNA, wier aanzoek zo sterk de aandoening van onzen Held trof, zal men het ons
ten goede duiden, dat wy, geduurende den tyd dat de Heer ELPHINSTON op reis was,
vermelden, hoe zy ontvangen werd van haare Moeder, als zy in de elendige
gevangenis kwam, met de tyding van haar onverwagt goed geluk.
ANNA hieldt zich alleen onder den weg op tot het koopen van zulke behoeften,
als zy wist dat haare Moeder onmiddelyk noodig hadt, en haastte zich toen, om een
maaltyd toe te bereiden, die haar vrolyk uitzigt en blykbaare vergenoegdheid, dubbel
aangenaam maakte aan haar kwynende Moeder.
Tot dus lang hadt ANNA de gelukkige omstandigheid verzweegen, welke haar in
staat gesteld hadt, om haar dit onthaal te verschaffen, en de Moeder, onkundig van
de verlegene omstandigheden, waarin haare Dogter, zints eenige dagen verkeerde,
verbeeldde zich, dat zy dit onthaal te danken hadt aan de vrugt van het gelukkig
vlytbetoon haarer Dogter. Maar toen de lieve Maagd, gedagtig aan den zwakken
staat der gezondheid van haare Moeder, met een onbeschryflyk genoegen op 't
gelaat, 't welk de voldoening haarer Ziele aankondigde, haar wat wyn voorzette,
werd zy verlegen, en deedt onderzoek, wat haar in staat gesteld mogt hebben om
eene verkwikking te bezorgen, die, schoon haar geheel dienstig in haare zwakheid,
haare omstandigheden als gantsch overtollig scheenen te verbieden.
‘Myn waarde Kind,’ sprak zy, ‘waarom hebt gy uw schraal gewin dus uitgeput, om
dingen te koopen, buiten welke wy het zeer wel zouden kunnen stellen. Ik vrees,
myne ANNA, dat uwe bezorgdheid, om den tegenwoordigen dag by uitstek
verkwikkelyk te maaken, u heeft doen vergeeten, dat 'er nog veele dagen van
behoefte voorhanden zyn. Put, u, myne Waarde, mynent halve niet geheel uit. Draag
meer zorgs voor u zelve. Gy zyt jong, onschuldig, en zonder vrienden; 't is hard, dat
gy zoudt lyden om myne ongelukken. Helaas! waarom beroof ik u van alle de
vertroostingen deezes leevens? De wetten der Natuure schynen omgekeerd, daar
ik dus aaze
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op den arbeid myns Kinds. Gy zyt my geen onderhoud, geen voedzel verschuldigd
- ik moest het u geeven. Maar, wanneer ik niet meer ben, zal misschien de
vertroosting van, voor een korten tyd, myn leevensdraad gerekt te hebben, door
uwe Kinderliefde eenige vergoeding schenken voor uw betoonde trouwe, en de
Hemel zal gewis uwe deugden beloonen. Ik bid u, myn Kind, beroof u niet te zeer
om mynent wil.’
Het hart van ANNA was te vol, om haare Moeder te stuiten in deeze tedere
aanspraak, doch, zo dra zy zich lugt gegeeven hadt door een traanenvloed, zeide
zy, vriendlyk lachende, ‘laat deeze kommervolle denkbeelden vaaren. De goede
Hemel verhoede het, dat gy dus zoudt omkomen. Gy zult leeven, en wy zullen weder
gelukkig zyn. Niet myn arbeid; maar de edelmoedigheid van een vreemdeling heeft
deeze verkwikkingen bezorgd, ja hy heeft gezorgd voor ons bestaan in het
toekomende.’
De verwonderde Moeder, riep uit, ‘wat meent myn Kind?’
‘Dat gy niet meer in deeze elendige gevangenis zult slaapen. Zie, zie, myn waarde
Moeder!’ met haalde zy de beurs uit, die zo wel van Banknooten als Geld voorzien
was. ‘Zie, wat deeze goede Vreemdeling voor ons gedaan heeft!’
Beevende voerde de Moeder haar te gemoet. ‘Helaas! de Hemel verhoede het,
dat myn Kind deeze verkwikking te duur gekogt hebbe. O, de Driften, niet de
Aandoeningen van de andere Sexe, maaken hun edelmoedig jegens behoeftige en
jeugdige Schoonheid; Ach, indien eenige verlokkingen der verzoeking - eenige
aandrang van behoefte, myne ANNA bewoogen hebben, om te gelooven, dat
overvloed wenschlyker is dan onschuld, dan is zy de wreedste en bitterste myner
vyanden; en myn ontmenschte schuldeischer is edelmoedig, met haar vergeleeken.’
‘Ach! twyfel niet,’ sprak de bloozende ANNA, ‘gy weet niet, hoe veel ik reeds heb
moeten lyden, of gy zoudt tevens weeten, hoe onmogelyk het voor uwe ANNA is zulk
eene opoffering te doen.’
Het hart van de bedroefde Moeder begon zich gerust te stellen. Maar zy keerde
het hoofd af, met een zugt, en wischte een opwellende traan af. ANNA voer voort
met de omstandigheden van COURLANDS edelmoedigheid, niet zonder traanen te
storten, als onder het vermelden van de droeve verbystering haars Weldoenders.
Doch het verhaal hadt eene geheel andere uitwerking, dan zy verwagtte, op het
gemoed van haare Moeder.
‘Kunt gy denken, myn waarde ANNA! dat wy regt hebben, om gebruik te maaken
van het geld, 't welk de oogenbliklyke aandrift van krankzinnigheid, veeleer dan de
welbedagte overleggingen van een weldaadig hart, in onze magt gesteld
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heeft? Zal onze verlegenheid, hoe drukkend ook, ons tot oneerlykheid vervoeren?
Ons aanzetten, om voordeel te trekken van de onbedagte ryklykheid, door een
mymerenden aan ons besteed? Zullen wy ons toeëigenen, 't geen de eigendom is
van iemand, die niet weetende, wat hy deedt, het ons toereikte? De grootheid der
gifte is op zichzelven genoeg, om ons te overtuigen, dat, hadt de ongelukkige geever
by zyn verstand geweest, zo veel nooit aan eene volstrekt vreemde en onbekende
zou gegeeven hebben. - Ja, misschien, voegde het hem van regtswegen niet,
dusdanig eene gift te schenken; hy kon eene verdienstlyke Vrouw, een Kind, of
Bloedverwanten hebben, welke hy moest bezorgen, en die het verlies zouden voelen
van 't geen hy zo kwistig wegwierp aan die van natuure geen eisch op zyne goedheid
konden hebben Het kan niet zyn, myn kind, dat iemand met volle bewustheid, zulk
een ruime som aan een vreemdeling geeft. Gy moet gaan ter plaatze, waar gy hem
ontmoette, en onderstaan, of gy hem niet weder kunt aantreffen: en, indien dit niet
gelukt, dan moeten wy 't geval in de nieuwspapieren plaatzen, op dat het geld aan
den rechten eigenaar ter hand kome. 't Is beter, te vrede te weezen met een klein
geschenk, 't geen zy denken aan onze braafheid verschuldigd te zyn, dan onze
verlegenheid verligt te voelen, door eene daad, die, schoon de Wet ze ons toewyze,
ons Geweeten ons zegt, dat noch eerlyk, noch regtvaardig is.’
De tedere ANNA, wier drift, om haare Moeder te helpen, haar belet hadt op deeze
omstandigheden agt te slaan, bezat nogthans eene Ziel, vatbaar voor de kiesheid
van de zwaarigheden van haare Moeder. Zy gehoorzaamde, overzulks, zonder
wederspreeken, schoon het bekoorelyk uitzigt van naderend geluk verdween,
vertroostte zy zich met de verzeketing, dat de Deugd, in 't einde, haare eigene
belooning medebrengt; en dat lieden, omtrent welken zy zich met zulk eene
naauwgezette eerlykheid gedroegen, niet zouden naalaaten, haar te verlossen uit
eene ongelegenheid, die zy dus toonden dat haar niet af kon brengen van het pad
des Regts.
Het zoeken van de beminnelyke ANNA na haaren veronderstelden krankhoofdigen
Weldoender was vrugtloos: zy zwierf om, 's morgens, 's middags en 's avonds, ter
plaatze waar zy hem eerst aantrof, zy beschreef hem aan ieder een, en deedt
veelvuldige naaspeuringen; doch kon geen bescheid altoos opdoen. De
Bekendmaakingen wrogten niets meer uit. ELPHINSTON, de éénige Vriend, die iets
van de zaak wist, was buiten de Stad, en hy was zo bezig met het volvoeren van
zyne eigene plans, dat hy geen tyd of smaak vondt, om zich onledig te houden met
het leezen van Nieuwspapieren.
COURLAND bragt den lastigen tyd van afwagten, wat zyn Vriend voor hem zou
uitvoeren, niet geheel door in het her-
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denken van aangedaan ongelyk, en ydele bespiegelingen van toekomend geluk;
hy vondt een kragtdaadiger verligting in het volvoeren van de genomene goeddaadige
voorneemens. Het afgedroogde oog van meenig een schreiende Schoone, en de,
van dankbaarheid kloppende, boezem der geredde, leenigde de sinert van zyn
eigen.
Naa het verloop van vier dagen keerde zyn Vriend ELPHINSTON weder. Hy hadt
alles volvaardig aangewend, om zyn Vriendschapspligt te volbrengen, maar hy bragt
geen geruststellende tyding mede. Geen kundschap van MARIA hadt hy opgedaan,
dan die strekte, om al de hoop van COURLAND te doen verdwynen, en zyne Ziel in
een afgrond van verdriet te storten.
MARIA hadt haare Geboorteplaats verlaaten: niemand wist, werwaards. Zy was
in 't eerst overstelpt geweest van veragting en armoede, een prooi van schaamte
en wroeging, en bykans volstrekt behoeftig, tot dat haare blykbaare zwangerheid
haar blootstelde aan de ongenade des Regts. Om zulks te ontwyken, was zy spoedig
verdweenen, en men hadt haar niet meer gezien.
‘Hemel en Aarde!’ riep de verwilderde COURLAND uit, ‘wat heb ik gedaan? - Maar
wat zegt myn Vriend, - Geld gebrek - Hier moet bedrog en schurkery onder schuilen.
Ik dagt haar wel bezorgd te hebben, als ik haar, door MASON, Banknooten zondt ter
waarde van vystien honderd Ponden. - Een Kind!.... Welk een vermeerdering van
spyt. Ik dagt genoegzaame zekerheid te hebben in de moederlyke genegenheid,
tegen de schriklyke misdaad, om de dierbaare afstammeling myner Liefde niet
blootgesteld te zien aan behoefte en schande, toen ik haar, in myn Brief verzogt,
my te laaten weeten of 'er eenige vrugt was van onze omhelzingen; ten einde ik
schikkingen mogt maaken noodig tot welweezen van dit pand onzer Liefde.’
ELPHINSTON antwoordde, ‘het blykt niet, dat uw last ooit volvoerd is, of dat de
hulpe, door u bestemd en toegeschikt, immer de ongelukkige ter hand kwame.’
‘O schurk!’ riep COURLAND uit. ‘zal de wraak zulk een gedrocht niet verpletten? Maar ik was de eerste Verleider. Ik gaf een slegt voorbeeld, en hy gaf slechts een
flaauwe afbeelding van myne trouwloosheid. - Ach MARIA! Ach myn Kind! myn Kind!
Verleiders der onschuld neem een les aan myne verbystering en hartzeer! Kon, in
het zieden van 't jeugdig bloed, wanneer schoonheid de lust aanprikkelt, en de
begeerte scherpt, het beeld, 't welk nu voor myne verbeelding zweeft, daar voor
komen - konden wy in die oogenblikken slegts bedenken, dat een elendige zuigeling,
door onze drift geteeld, door zyn geheel volgend bestaan, reden kan hebben, om
onze gestoole lustvoldoening te vloeken; zeker 'er was geen Mensch boos genoeg,
om
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zulk een misdaadig vermaak te neemen. - O schrik! welk een vooruitzigt!’
ELPHINSTON viel hem in de reden, ‘Helaas! myn Vriend! ik weet niet, of het u tot
vertroosting zal dienen, de droeve verzekering te hooren, dat gy geene reden hebt,
om ontrust te weezen over zulk een voornitzigt. Men gelooft, te M - in 't algemeen,
dat MARIA en uw Kind niet meer zyn!’
‘'t Is wel 't is wel!’ sprak COURLAND, de kamer op en neder wandelende met eene
bedaardheid, die gelyk is aan eene doodlyke stilte, welk een storm voorgaat. ‘Zy
zyn ingeleid in zaliger gewest, myn lot is misdryf en knaaging!’ Dit zeggende, wierp
hy zich neder op een Sopha, in spraaklooze boezemsmerte, en gaf zich over aan
zyn lot. Geen aanzoeken konden hem uit zyne mymering trekken, of beweegen,
om eenig voedzel te gebruiken, of na troostredenen te luisteren, tot dat hy, naa
eenige uuren in dien staat doorgebragt te hebben, ontdekte, dat ELPHINSTON, hem
oppassende, aan zyne zyde zat, en hy, in 't einde, na bedde ging; niet, om daar
verligting van hartenleed te vinden; maar om het oppassen van zyn Vriend te
ontgaan.
('t Vervolg by de eerste gelegenheid.)

By den aanvang van het jaar 1792.
Tot hier toe heeft ons de Heere geholpen.
SAMUEL.

Geachte Nederlanders!
Daar ziet gy weder een Jaar verdweenen, een onherroepelyk Jaar voorbygegaan!
- en zyt een schrede nader gevorderd tot dat geen, dat wy allen te gemoet gaan,
en - dat niemand nog door rykdom, nog door eer, nog door macht kan ontwyken!
gy ziet het, boven zoo veelen uwer natuurgenooten, die reeds, door de dood, na
de Feuwigheid zyn weggenomen, en - hoe toont u deeze dag weder de
uitsteekendste blyken van Gods voorzorg, en liefde voor u! hoe wordt gy hierdoor,
meer en meer, in het gevoelen bevestigd, dat God, uw liefderyke Vader en
Weldoender is. - Hy bewaart u nog in deeze sterflykheid, op dat gy u voor de
onsterfelykheid zoude schikken! en - is dit begonnen Jaar wel iets anders, dan een
vrywillig geschenk, uit de hand des grootsten Weldoeners; of - hing het niet geheellyk
van Hem af, die Waerelden scheppen, en Waerelden in één oogenblik vernietigen
kan! dat wy ons, met den aanvang van dit Jaar, gezond, en vrolyk gevoelden! Had
Hy ons, in het ver-
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loopene Jaar, niet ten duisteren Grafkelder kunnen doen wegdraagen! was het Hem
niet, even zoo ligt mooglyk, het bloed, dat nu nog door onze aderen rolt in zynen
loop te stuiten! Ja gy, voor wien het verloopene Jaar, een Jaar, van zegen,
voorspoed, en Welvaart was, gy inzonderheid, hebt dubbele reden van dankzegging
aan Hem wiens zegen ryk maakt! Dan - mooglyk zullen sommigen myner
Landgenooten zeggen, hoe! wy hebben geene reden van dankzegging - veele zyn
voor ons de tegenspoeden in het verdweenen Jaar geweest: de kelk van ons lyden
was vol - ten boorden vol - doch Nederlanders! wat klaagt gy - gy murmureert, die
gisteren nog niet was, en - morgen, zal vergeeten zyn: het is God, die elks deel
heeft verordend, de Alwetende, de Almagtige - de wegen Zyner Aanbiddelyke
Voorzienigheid zyn duister, - - maar goed! den Mensch is het weessel zyner
lotgevallen onbekend: maar; een Wyze Hand, bestuurt den loop uwer dagen: ô!
gewislyk de Eeuwige telde alle de hairen op uw hoofd: ja - weet, dat 'er millioenen
schepselen, beklagenswaardiger zyn, dan gy. Edoch - die God, die u, in het
afgeloopene Jaar, uit den bittren rampkelk heest doen drinken, kan u in dit begonnen
Jaar, zelfs aan de grenzen van uw leven, nog de hoogste blydschap schenken: hy
kan, door zyne Vaderlyke Hand, in 't einde nog uwe traanen afdroogen - houdt
moed! was u een treurig Jaar beschoren, even heerlyk zal voor u, eens op den
morgen eenes beteren levens, de Zon opgaan! Dan, - inwoonders van dit land, wat
klaagt een levendig Mensch! een ieder klaage van wegen zyne Zonden! hoedanig
was uw gedrag, ten aanzien van uwen God! - uwen naasten, en - u zelven! allezins
ondankbaar, ongodsdienstig, als zonder God in deeze Waereld leevende, behandelde
gy zynen heiligen dienst als onverschillig: 'die hartgrondige iever voor den dienst
van uwen God, waardoor uw Vaderland verheven is geworden, is niet meer te
vinden, - het is te laag - het valt niet in den smaak, Godsdienstpligten te verrigten!
Neen, ongeloof, en - spotterny speelt thans haaren rol: en, gaat gy dus voort,
ontwyfelbaar zeker, zult gy eens daarvan de wrange vruchten smaaken: - dan verder! - hebt gy ook met uwen naasten zoo gehandeld, als gy gaarne an hun
wenschte behandeld te worden! Laat ik u slegts vraagen! heeft eene strikte
Regtvaardigheid by u plaats gehad! - hebt gy Weldadigheid geoeffend aan hun, die
gebrek hadden! kend gy u zelven vry van knevelary en onderdrukking! - hebt gy het
loon van den - voor u slaavenden arbeider, niet beknibbeid, wel ten vollen voldaan?
- hebt gy niet gezegd tot uwen naasten! gaa heenen, en morgen zal ik geeven!
terwyl het in het vermogen uwer hand was, het te doen! wat zult gy, hier op
antwoorden! kunt gy ieder verstreeken oogenblik, met vreugde, zonder schaamte
en berouw u herinneren, en -
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zeggen, ik ben rein van alle deeze dingen! Ja, - om nog meer te zeggen - hoe is
onze Vaderlandsche Zedigheid veranderd in losbandigheid, - de naarstigheid, in
luiheid, - de spaarzaamheid in verkwisting en die allerverregaandste Mode-zucht,
die Huisgezinnen doet ten gronde gaan! - 't moet immers, alles naar den smaak,
naar de Mode zyn - dus - hebt gy uw Vaderland zien opryzen door destige Zedigheid!
door losbandigheid, en verwyfdheid zal het te gronde gaan! Doch Landgenooten!
wenscht gy egter, dat dit begonnen Jaar, voor u van zegen zy: wat is dan
pligtmaatiger, dan dat gy u zelven vraagt, wat u te doen staa, om - de gunst der
hoogste Goedheid te erlangen! maakt door uw gedrag de Zegeningen des Hemels
u waardig - dat Godsdienstige verrigtingen uw Sieraat zy. - Tracht alles in het werk
te stellen to welzyn van uw lieve Vaderland, en deszelfs Medeburgeren, - helpt hun,
die gebrek hebben, droogt de traanen der bedroefden, bevordert door uw raad en
daad de luisterryke Instandhouding van alle Maatschappyen, tot nut van 't algemeen
ingerigt. - Stelt alles in het werk, wat strekken kan, ter behoorlyke opvoeding van
het aankomend geslacht: boezemt de jonge Jeugd edele beginselen in, opdat zy
in den volgenden tyd, ter Eere van hunnen Schepper, en ten wezentlyken nutte van
hun Vaderland mogen leeven: en - tracht altoos door naarstigheid, ingetogendheid,
en eenen regt Zedelyken Wandel, aangenaam in de oogen van uwen God te zyn,
- dan zal die God, die met eenen wenk Koningryken kan vernietigen Gemeenebesten omkeeren, zyne oordeelen van uw afwenden, en - ten goede aan
u gedenken, ja, gy zult in eene dubbele mate van hem gezegend worden, uwe
kudden zullen by duizenden werpen, by tien duizenden vermeenigvuldigen op uwe
hoeven, uwe kielen zullen vol, en - ongestoord, ter plaatze hunner bestemming
aanlanden, uwe winkelen zullen, den eenen voorraad na den anderen uitleveren!
en, gy zult in alle opzigten ondervinden, de zegenende Hand van den aanbiddelyk
Wyzen, maar tevens goeden, bestuurder van ons lot.
En Gy, o God, en Vader van alle menschen! die ons Vaderland, ver, boven onze
verdiensten, met uwe weldaden zegent - die ons weder een Jaar, in uwe gunste,
gespaard hebt, ons, naar den geest, en het lichaam, met uwe goedertierenheden
omringt, en meer zegen hebt laaten ondervinden, dan wy van u hoopen, of verwachten konden! Gy zyt het, in wien zich de gantsche onafmeetbare schepping
verheugt! 't zyn uwe goedertierendheden, dat wy nog niet vernield zyn, en, uwe
bermhartigheden, dat wy nog geen einde hebben: 't is op uwen wenk, dat wy dit
nieuw begonnen Jaar aanschouwen - alle de treffende blyken uwer gadelooze
menschenliefde overal gewaar worden: en - hoofd voor hoofd; dagelyks aan ons
zelven ondervinden: Dank - vuurige, hartlyke dank, en de hoogste lof, worden u,
door ons toegebracht: hebt gy
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ons Vaderland meer Zegen geschonken, dan het verdiende! laat het u dan niet
mishaagen, dat wy het zelve, met den aanvang van dit Jaar, aan uwe genadige
Bescherming nogmaals eerbiedig opdraagen! bewaar, ô God, ons Vaderland, voor
alle gevaaren, en onheilen, die het zelve zouden kunnen naderen, en treffen: - neem
het zelve onder uwe goedertierene bescherming: laaten vrede, en eendragt,
belanglooze Vaderlandsliefde en Burgertrouw, zich telkens verder onder ons
uitbreiden; dat elk de kragten en vermogens, welke gy hem geschonken hebt,
voortaan, op de waardigste wyze gebruiken, - in alles hunnen pligt trachten te
volbrengen: - staag wyzer en beter worden, en - allezins gelaaten berusten in het
lot, welk ons, onder uwe wyze en goede Regeering, te beurt valt! laat elk regtgeaart
Vaderlander steeds bedenken, dat het begonnen Jaar ons opwekt - toeroept, om
onze verplichtingen, jegens u, onze medemenschen, en ons zelven te vervullen, om met veruieuwden yver den weg van deugd te bewandelen, en alle onze
lichaamskragten, en Zielsvermogens tot anderer, en onzer eigen Welvaart, aan te
leggen en te besteeden:
Dan - Heilige God! hoe zeer moeten wy met schaamte te rugge zien op onze
gebreklykheden en verzuimenissen, op onze zonden, die veele zyn! - Vergeef, o
God! den Inwoonderen des Lands alle derzelver overtredingen: - geeft, dat wy
voortaan aan onze goede voorneemens getrouwer beantwoorden, - - de kragten
van ons lichaam, en onzen geest waardig gebruiken, - de noodige bezigheden onzes
levens, yveriger en vlytiger verrigten, en - zoo veel goeds op aarde stigten, als onze
vermogens gehengen! opdat wy uwer genade en goedertierendheid steeds waardiger
worden. - Och! dat ons Vaderland, onze geschokte Republiek met alle deszelfs
duurgekogte Voorregten, en wy - altoos waardige voorwerpen uwer gunste, en
genade mogen zyn en blyven: - dat het ons, en onze Kinderen, en den Lande altoos
wel gaa: laat de Koophandel, die zenuw van onzen Staat, altoos groeijen en bloeijen:
- laat elk arbeidzaam Burger, van zyn eerlyk bestaan, eenen ruimen zegen genieten,
ter instandhouding en ondersteuning, van zich en de zynen: - Zegent in allerleie
opzigten de Handhavers van alle nuttige Kunsten en Wetenschappen, ten nutte van
het Algemeen, en - laaten wy door welvaart en milde voorspoed vergezeld, het
goede van dit leeven smaaken, en - dus onze Jaaren in vergenoegdheid ten einde
brengen, - en laat ons, door uwe kragt gesterkt, in opregtheid voor uw aangezigte
wandelen, en - deugdzaam zyn.
MET ZY ZOO

--

J.D.V.
Rotterdam,
den 1 January 1792.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Antwoord aan het Haagsch Genootschap, dat, yverende voor de
Eer van het Evangelie, en voor de belangen onzer Vaderlandsche
Gemeenten, thans vraagt:
‘Welke zyn de voornaamste oorzaaken van het klein getal der geenen, die zich in
ons Vaderland voorbereiden tot den openbaaren Predikdienst? - En welke zyn de
gereedste middelen, om veelen daartoe op te wekken, en alzo een gevreesd gebrek
aan Predikanten voor te komen?’
De eerste deezer twee Vraagen geeft inderdaad weinig eere aan het Vaderland.
Zy kondigt aan een zeer diep verval, in een zaak van het allerhoogste belang.
Ligtelyk zon men echter de daar uit vloeiende smert vergeeten kunnen, zo de tweede
Vraag volkomen beantwoord mogte worden; dat is, indien men zeer gereede
middelen kon vinden, en waarlyk aanwenden, zo wel om onze zinkende eer te
herstellen, als om een gedreigd oordeel over veele Vaderlandsche Gemeenten, by
tyds, te voorkomen.
Gaarne willen wy, tot het bereiken der beide einden, eenige Aanmerkingen op
het papier werpen: Aanmerkingen die wel veel waarheids zuilen bevatten; maar,
mogelyk, onvoldoende gekeurd worden, om het groote doelwit te bereiken. Dan,
hoe zulks ook moge weezen, wy willen de volgende proeve ter overweeginge
overgeeven.
De eerste oorzaak van 't klein getal der geenen, die zich thans tot den Predikdienst
voorbereiden, moet gezogt worden in de afkeer, welke aan sommige jonge Lieden
of gegeeven is, of die zy zelve uit die bediening afleiden. De middelen, noodig tot
het opstellen van goede Leerredenen, zyn wel, van tyd tot tyd, door de uitgaaf van
voortreffelyke Boeken, zeer vermeerderd; maar de begeerte, om wel uitgewerkte
Predikatien te hooren, is by veelen ook niet weinig toegenomen, en dit heeft den
arbeid der Leeraaren
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niet weinig vergroot. Hiervan is het thans de tyd niet meer, om te onderneemen,
een Leerreden, gelyk men het noemt, voor de vuist te doen, of uit den mouw te
schudden. De vermeerderde leeslust, ook onder het gemeen, min gewoon in voorige
jaaren; de tegenwoordige kieschheid, de gezuiverde en verbeterde smaak, zo niet
van allen, ten minsten van zeer veelen, laaten den Predikanten niet toe, over eenig
stuk heen te loopen, zo zy in eenige achtinge willen staan, en Toehoorders
behouden. Zy zyn dus verpligt meer te studeeren, vooral, wanneer zy geen sterk
geheugen hebben, of geen scherp gezigt, om hunne opstellen vlot te kunnen leezen,
hoewel de meesten het leezen, met regt, altyd zullen blyven afkeuren. - Daarenboven
zyn sommige Gemeenten te talryk, om, naar behoozen, door éénen Herder te
kunnen bestierd worden; ten minsten gaat daardoor, dewyl men 'er thans, meer dan
ooit, op schynt gesteld te zyn, zo veel des kostbaaren tyds verlooren, dat de
huisselyke studie zeer verzwaard wordt. Wy zullen niet aanmerken, dat men, oudtyds,
maar honderd en vyftig Leden onder het bestier van éénen Herder vertrouwde, en
nu kennen wy Leeraars in het Vaderland, die, zonder Kinderen en Dienstboden te
rekenen, vyftien honderd Ledemaaten onder hun opzigt tellen: wy zullen ons niet
herinneren eenen Man, die, weekelyks, zes honderd Katechisanten heeft te
onderwyzen: wy zullen niet zeggen wat het zy, als dan nog twee Predikatien op te
stellen, (ten minsten een nieuwe, terwyl de namiddagspreek slegts een verbetering
ondergaat): wy verzwygen, dat Lieden van geene groote vlugheid of sterk geheugen
daar aan werken, (zodanigen hebben wy gekend,) van 's maandags 's morgens tot
's zaturdags avonds: wy zullen onze smert niet uitdrukken, dat het Plan van Prins
Willem den IV, (volgens welk alle Namiddags-Predikatien ten platten lande veranderd
moesten worden, in openbaare Katechisatien, het geen den Leeraaren veel gemaks,
en der Gemeenten veel voordeels, zou gegeeven hebben,) onuitgevoerd gebleeven
is: wy zullen geene meer andere dingen hier byvoegen, en verder afdwaalen; maar
tot dit besluit komen: ‘zodanige niet verligte, maar meer en meer verzwaarde, arbeid,
dagelyks gezien van de Kinderen der Predikanten; soms opgemerkt van zulken der
Familie, die hen komen bezoeken, of van anderen waargenomen, die toevallig
daarvan kennis kreegen, heeft deeze ongelukkige uitwerking op veelen gehad, dat
ik menigmaal, wanneer Kinders alleen
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waren en vry praaten hadden, hen heb hooren uitvaaren tegen zodanige moeilyke
bediening, en elkander afschrikten, om 'er immer toe over te gaan: ook weet ik zeker,
dat verscheidenen, die anders daartoe neigden, volkomen, door zodanige redenen,
tot andere studien gekomen zyn.’
De tweede oorzaak zoeken wy in de hoogere kosten, die thans tot de studien
verëischt worden, zwaarer in der daad, dan in voorige tyden, zo wel wegens den
gedaalden prys van het geld, als om de hedendaagsche kostbaarer leevenswyze.
Ouders, ten platten lande woonende, zeggen: ‘Zullen wy onze zoonen, vyf of zes
jaaren, naar een duure Stad op de Latynsche Schoolen zenden?’ en de Stedelingen
voegen daarby: ‘Zullen wy daarna onze zoonen naar een Academie zenden, waar
men, (om maar ééne staal aan te haalen,) vóór dertig jaaren, een goede kamer voor
vyftig guldens huurde, die nu negentig of meer moet kosten? Zullen wy, dit al eens
overslaande, en aan andere dingen van meer duurte niet denkende, het overige
berekenen; en zo alles al eens wel uitvalt, het geen onzeker is, voort moeten gaan
om hen te onderhouden, tot zy een goed beroep ontvangen, hoe veel zal dat niet
kosten? Wanneer zullen zy, of wy, intrest van de uitgegeeven gelden ontvangen,
of zal het Tractement op een Dorp, de rente van het verstudeerd Capitaal, (laat my
't zo eens noemen) kunnen uitmaaken; en wat zal hy dan hebben voor zynen arbeid
van prediken, enz.? Wy hebben eenen tyd beleefd, waarin men drie honderd en
vyftig Proponenten telde; waarin 'er zes en vyftig hunne gaaven op ééne vacatuur
lieten hooren, waarin sommigen der bekwaamsten, agt of meer jaaren, ledig liepen;
eenen schat verteerende met hun heen en weêr reizen naar openstaande plaatsen,
waarin anderen, geen beroep kunnende verkrygen, of van verdriet byna vergingen,
of verpligt waren, zich tot een ander beroep te begeeven. En zullen wy onze Zoonen,
zo zy een plaats verkrygen, in een ordentelyk huisraad zetten, die thans tweemaal
hooger loopt, dan in onze vroege jeugd? Zullen wy het examineeren, het zitting
neemen in een Classis, het intreeden in Weduwe Beurzen, opschieten, al 't welk,
hier en daar, op vyf of zes honderd guldens loopt, betaalen? en dan, dan nog onze
Kinderen zien op een arm, afgelegen, onvermaakelvk Boeren Dorp, waar geen
gezelschap ter waereld is, waar zy geheel vergeeten worden: neen, dat, dat zal
voorzeker nimmer gebeuren.’ - Deeze of dergelyke redenee-
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ring, door Ouders gedaan, is al mede oorzaak geworden, van de thans zo weinig
studeerende jonge Lieden. - Sedert de, in ons Vaderland zo gelukkig opgekomen,
Hervorming, byzonder in Holland, waar men toen maar twee Leeraars kende, is het
getal ongemeen vermeerderd; en schoon men nu een meerder, dan een minder,
getal telde; men kan zich niet herinneren, dat men ooit gebrek gehad heeft. Waren
'er weinig Proponenten, dan werden de Ouders aangemoedigd, om meer Kinders
tot de studie te bestemmen: waren 'er veelen, dan zagen zy daarvan af; maar, zo
veel wy weeten, (wy herhaalen dit) 'er kwam geen gebrek aan Leeraaren, door Gods
goede Voorzienigheid. Maar na den jaare 1750, toen het getal tot byna vier honderd
Proponenten opklom, zagen veele Ouders geheel van de Theologische studie af,
en niet minder de opgroeiende Zoonen; te meer, om dat men merkte, dat de
Proponenten, wegens hun groot getal, in verachting vielen. Wy kunnen ons
herinneren, dat sommigen den smaadnaam van Wagtmeesters ontvingen. Van
anderen zeide men, dat men de zilveren bruiloft van hun Proponentschap wilde
vieren. Had een Proponent zyne gaaven aan een Gemeente laaten hooren, hy wilde
wel, met den hoed in de hand, in het Doophek staan voor een Boeren-Kerkenraad;
maar van deezen, toen byster kiesch op hunne manier, onzoete aanmerkingen over
gaaven en preek, als van zulke ongeschikte en onbedreeven Richters, te hooren,
viel niet weinig zuur. Zodanige boersche behandeling bleef niet verborgen, zy kwam
den Ouderen en anderen ter ooren, en liet niet na, by een grievende smert, een
diepen nadeeligen indruk, tegen de Godgeleerde Studien te maaken. En ik ben wel
verzekerd, dat veele in leven zynde Predikanten, nog gedagtig aan die versmaadende
tyden, niet bewoogen hebben kunnen worden, om hunne Zoonen tot de heilige
Bediening te laaten overgaan. En men mag vraagen, of niet zulke Gemeenten, toen
zo viesche veragters van braave jonge Nazireërs, thans, door een rechtvaardig
oordeel van God, met gebrek aan Leeraars gedreigd worden? Of zou de heilige en
regtvaardige Heer van zyne Kerk dat aangezien hebben met onverschillige oogen?
Laat ons tot een derde oorzaak komen, wy bedoelen de geringe besolding, welke
den Predikanten te beurt gevallen is. Hier boven hebben we reeds één woord
daarvan gerept; een byvoegsel zal, ter deezer plaatze, niet gewraakt worden. Men
moet nu niet meer zeggen, dat de tegen-
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woordige loon der Leeraaren gelyk staat met den verleden: of weet men niet, dat
de Tractementen veel geringer in onzen tyd geworden zyn, wegens de gedaalde
waarde des gelds? Gewislyk, de dagen zyn voorby, in welken men, voor tien duiten,
brassen kon. Wy hebben een Predikant gekend, die jaarlyks, voor al zynen arbeid,
niet meer dan twee honderd en zes en dertig guldens ontving. Veele anderen kennen
wy nog, die slegts op drie of vier honderd guldens hoopen mogen. In een groote
streek onzes Lands, trekken alle Leeraars, ten platten lande, niet meer dan vier
honderd en vyf en zeventig guldens, waarvan zy met Vrouw en Kinders, soms zes,
agt of meer in getal, een geheel jaar moeten leeven. Welk een jammerhartige
besolding! - Eenmaal heb ik met eigen oogen gezien, dat een oud Predikant agter
den ploeg ging, terwyl zyn oudste Zoon de paarden mende: want, in sommige
Provintien, betaalt men hen maar ten deele in geld; moetende het overige uit
landeryen, die aan de Pastoryen eigen zyn, gevonden worden. Het ongewoon gezigt
van een zwaar ploegenden Predikant, gewis overvreemd in ons Vaderland, trof
myne geheele ziel: ik verzugtte, en moest 'er myne oogen afwenden. Uit den mond
eens anderen hoorde ik eens: ‘myn Schoolmeester heeft het beter, dan ik.’ En een
derde getuigde: ‘myn Roomsche Pastoor kan ruimer leeven, dan ik. Twee oxhoofden
Rhynschen Wyn drinkt hy jaarlyks met de gasten, die hem bezoeken; terwyl ik,
zondags avonds, na mynen zwaaren arbeid, niet meer dan een glas Bier kan
hebben.’ Dit sober inkomen is den Staaten van Holland niet verhoolen gebleeven.
Men heeft my dikwyls verhaald, dat de Rentmeester Generaal der Geestelyke
goederen, vóór eenigen tyd, van die Staaten gevraagd werd, of men den Predikanten,
jaarlyks, eene verhooging van vyftig guldens zou kunnen betaalen, waarop de
gemelde Heer, alles nagezien hebbende, ten antwoorde zou gegeeven hebben:
‘niet slegts vyftig, maar twee honderd guldens.’ Dan, van zodanige verhooging is
dus lang niets geworden. De Staaten van Gelderland scheenen, vóór meer jaaren,
ook iets van dien aart in den zin gehad te hebben; geevende in last, dat de
Predikanten van hun Gewest een opgaaf van alle hunne inkomsten zouden inzenden,
om alles in een geregelder orde te brengen, en aan hun, die te weinig hadden, meer
toe te leggen. Maar ook die verwagting is verdweenen; doch 'er is overgebleeven
een weerzin in Ouders en Zoonen, om zo veele jaaren der studie toe te wy-
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den, en, na zwaare uitgiften, voor een soberen loon, al hun leven te dienen. Of is
een arbeider, (al heeft men intusschen hooger bedoelingen, dan de winst van
aardsche inkomsten) zyn loon niet waardig? Paulus schreef niet minder, dan een
half Hoofdstuk, om zulks der eerste Gemeenten te beduiden. De gevolgen heeft
men ook gezien, zo dra de verlangde verhooging agterbleef. Onder anderen hebben
wy een geleerden Proponent, wiens naam wy zouden kunnen noemen, en aan
welken men niet, met regt, een Hoogleeraars-ampt te Leiden zou hebben kunnen
weigeren, om deeze en geene reden, naar Indiën zien vertrekken. Meer andere
gevallen zouden wy hierby kunnen voegen: maar zy krabben de oude wonden op,
zonder de tegenwoordige te kunnen heelen.
Als een vierde oorzaak willen wy hier aanvoeren, dat de grilligheden der geenen,
die, ten tyde des grooten aantals van Proponenten, de beroepingen in handen
hadden, daar men naauwlyks wist, wien te neemen, zeer dikwils de minst bekwaame
Proponenten boven anderen voortrokken, en de kundigsten lieten agterstaan.
Hierdoor viel de moed der laatsten; en veele Ouders, dat verneemende, riepen uit:
‘gaat het 'er zo toe, onze Kinders zullen geene Godgeleerden worden!’ Men moet
hier niet aanvoeren, dat zulks te vooren ook dikwyls is gebeurd, en in het vervolg
zal blyven gebeuren. Wy zullen zulks niet ontkennen; maar 't gaat vast, dat deeze
voorvallen toen een grooten invloed hebben gehad, om de Theologische Studien
agter de bank te zetten. En daar de toen heerschende denkwyze en partyschappen
van die dagen, meer dan thans, de bevordering van deezen, al was hy minder dan
een ander van tegenstrydige gevoelens, bewerkten, zo vermeerderde zulks den
weerzin in den Predikdienst.
Een ander nadeel, reeds van ons genoemd, is, als een vyfde oorzaak, van
langzaamerhand, hierby gekomen, namelyk: de verhoogde prys der meeste dingen,
de mindere waarde van het geld, en de kostbaarheid der leevenswyze, waarbuiten
een Leeraar, hoe ongezind hy ook daartoe moge weezen, zich niet geheel kan
houden. Alles hier by te haalen, ten bewyze deezer drie genoemde dingen, duldt
ons bestek niet. Met drie voorbeelden willen wy ons vergenoegen. De beste spiegel,
in de schoonste kamer van een Predikants huis voorheen gehangen, werdt, ten
tyde zyner volwassen Kinderen, zo slegt gerekend, dat dezelve niet te goed geacht
werd, om op eene meiden-kamer gehangen te worden. Men heeft
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een Amsterdamsch Predikant hooren zeggen, dat zyn geheel Tractement weg was,
wanneer hy zyne huishuur, 't loon zyner dienstbooden, en het schoolgeld zyner
kinderen betaalde. Wy weeten, dat Predikants Vrouwen, zelfs in afgelegen Dorpen,
gedrongen worden om sakken te draagen, zullen zy in geene algemeene verachting
vervallen. En zullen Zoonen, die al vroeg bemerkt hebben, hoe veel meer een
huishouding thans kost; die hunnen Vader, of den Predikant hunner plaats, hoorden
klaagen, dat hy geen nieuw uitkomend Boek koopen kon, (en hoe noodwendig zyn
thans kostbaare groote Bibliotheeken geworden?) die ondervonden hebben, hoe
bekrompen alles in deszelfs huis toeging: hoe zullen zy, zeg ik, lust krygen, om tot
zodanigen kommerlyken staat over te gaan? - Daarenboven, hoe menigmaal gebeurt
het, dat een Student op de Latynsche Schoolen, in Steden, verlokt door de
vermaaken, door uitspanningen, en voorbeelden van anderen, of door de winsten,
die hy ziet door den koophandel te zullen krygen, vóór 't gaan naar de Academie,
begint te denken: ‘indien ik my tot den kansel schikke, en geene brillante gaaven
heb, (wie toch kan daar voor instaan?) dan worde ik, waarschynlyk, naar eenen
achterhoek des Vaderlands verschooven, waar ik naauwlyks het brood zal hebben;
waar (gelyk ik zo dikwerf van anderen hoorde) geene gegoede Juffrouw, aan het
stedelyk leven gewoon, my zal willen volgen; waar eene min vermogende my te
beurt zal vallen; waar geene Kinderen eenige Opvoeding naar hunnen staat zullen
kunnen verkrygen, en welke ik, by gebrek van geld, naar elders niet zal kunnen
zenden: en waarom zal ik dan nu naar de Academie gaan, om my tot het
Leeraarampt bekwaam te maaken? Men sprak my gisteren van een Predikant,
wiens tien Kinders, by zyn sterven, verpligt waren, om voor meiden en knegts te
gaan dienen: men wees my Zoonen en Dochteren van Predikanten, die thans boeren
en boerinnen zyn, en met groenten ter markte komen!’
De zesde oorzaak moet gezogt, en zal gevonden, worden in de onverdiende
Verachting, welke op de orde onzer Geestlyken, ten deezen tyde, meer dan
voorheen, gevallen is, en hen voor bitterheden bloot stelt. De beroemde
Salisburysche Bisschop BURNET, die in de voorige Eeuw ons Vaderland bezogt,
verwonderde zich niet weinig over het aanzien, waarin de Leeraars alhier stonden,
en den invloed, dien zy in veele zaaken hadden.
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Maar, maar die tyden, zegt men, zyn voorby. Hierom hoorde men, niet lang geleeden,
in een der voornaamste Steden, lang vóór de Omwenteling, by de bevestiging van
een Predikant, den Bevestiger tot zynen nieuwen Amptgenoot zeggen: ‘dat de
Regeering aldaar niet naliet de magt en het gezag der Leeraaren klein te houden.’
Wy hebben eenen Drossaard gekend, die des Predikants Vrouw dreigde in boete
te slaan wegens Sabbathschennis, dewyl zy, kleine kinders hebbende, eenige natte
doeken ter drooginge had laaten hangen op de hegge van haaren Tuin. Met andere
voorbeelden, alle blyken van versmaading, die wy in eene groote menigte zouden
kunnen aanvoeren, willen wy ons niet ophouden; maar liever aanmerken, dat dezelve
invloed hebben op het week hart van Zoonen, die anders neigen zouden tot deeze
eerwaardige Ambtsbediening, vooral, wanneer, gelyk niet vaak gebeurt, de
versmaading afdaalt van den Vader tot op de Zoonen. Men moet hier niet tegen
zeggen, dat 'er altoos Lieden zyn geweest, en altyd blyven zullen, die geringe
achtingstekenen aan Predikanten hebben laaten blyken. Dan, wy moeten daar op
aanmerken, dat, over 't gemeen genomen, de achting voor Leeraars, van tyd tot
tyd, gedaald is, en dat deeze vermindering ook invloed heeft op 't geen, waarvan
wy thans handelen. In vroeger tyden zag men Edellieden, Mannen van geboorte,
Zoonen van Regenten, den Kansel beklimmen. Maar rekent men het thans niet te
laag voor den Zoon eens Magistraatspersoon, een' Dorpprediker te worden? Welk
Regent krygt het nu in den zin, zynen Zoon de voortreffelykheid van het
Opzienders-Ambt voor te preeken, en hem tot de Theologische Studie op te wekken?
Welk geschreeuw zou 'er ontstaan, vooral onder de lieden van de bon ton, indien
dat gebeurde? Wy hebben onze gedagten laaten gaan over de jonge Lieden, die
thans aan onze Academien zyn; doch hebben 'er niet éénen Zoon van een Regent
onder hen kunnen vinden. - Evenwel de Kerkelyke Leerstoelen moesten beklommen
worden, en wat is toen gebeurd? Zo dra de Regenten hunne Zoonen terug hielden
van den Kansel der Godgeleerden, en de zinnen der eersten vroeg begocheld
werden door ingebeelde Waereldgrootheid, bleef egter de eerbied voor de heilige
Studie nog volstaan by de eerste Burgers; maar toen veelen van deezen ook bemet
werden door den damp van ydele glorie, zagen de
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mindere Burgers, dat men hunne kinders nog tamelyk goed genoeg keurde, om 's
Volks Leeraars te worden. Dan, onder zulke Burgerzoonen, waren 'er van de laagste
Klasse, die, op de beurzen van anderen bekrompen studeerende, ter Kerke intraden,
en, geene beschaafde opvoeding, naar de keur van de hedendaagsche Heeren en
Dames gehad hebbende, aan den exquisen smaak der welleevende Waereld
sobertjes voldeeden. En wat was hiervan het gevolg? Mindere Lieden, Dienstbooden
en andere, hoorende deeze beau monde dagelyks snaateren van zodanige
Geestelyken, die onderneemen durfden de gebreken der Eeuw aan te randen: en
dezelve te bestraffen, verlooren al mede den nog gebleeven eerbied voor de
Gezanten van JESUS. En de goeden moesten toen meer lyden, wanneer 'er, hier of
daar, één onder liep, die de toets niet kon doorstaan: want hier ging het altoos, en
het zal altyd zo gaan, dat men, onder de Theologanten zo wel als onder de
Regtsgeleerden, Geneesheeren en andere Klassen van Geleerden, kaf onder het
koorn vindt; en het ontbreekt dan veelal aan bescheidenheid, waardoor men de
vlekken des eenen ook den anderen, zonder eenig regt of reden, aanwryft.
De zevende oorzaak zoeken en vinden wy in de Vrygeestery van onzen tyd. De
bron van dit euvel wordt aangetroffen in de losbandigheid, in de weelde, wellust,
bedorven smaak, en kwaade Boeken, zo gemeen in onze dagen. Zeer veelen, en
meer dan men denkt, van onze aanzienlyke Jongelingen zyn, min of meer, tot de
Vrygeestery verleid. En waren 'er geen ouden van dagen, die zingen, gelyk nu de
jongen piepen. Openlyk of bedekt schimpen met het Evangelie, (waarvan men zo
veel geleerd heeft, zonder overtuiging, als 'er noodig is om belydenis te doen, zonder
welke men in geene posten van Regeering kan komen) openlyk of bedekt schimpen,
met 't Evangelie, zeg ik, heeft ten gevolge, dat de achting der zulken voor Leeraars
allergeringst moet weezen. En gaan zodanige Leidslieden voor, op welk eene wyze
volgen dan de geringen; of hoedanig is de vrugt der prediking der eersten? En zal
dat euvel, wordt het den Ouderen of Zoonen bekend, gelyk het voor hun niet
verhoolen kan blyven, hen aanmoedigen, om de verkondiging van een versmaad
Evangelie boven een ander ongehoond beroep in de Waereld te stellen? - Hier, hier
weent
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de beledigde versmaade Waarheid, en alle Opregten weenen met haar.
Traag en huiverig komt de hortende pen tot de agtste en laatste oorzaak van de
kwynende studie in de schoonste Weetenschap. Zy word afgeleid uit de laatste
treurige Gebeurtenissen voor de Vaderlandsche Kerk, uit de bekende Remotien
van Predikanten. Een vry groot aantal van Leeraaren onzer Gewesten, en, 't geen
te aandoenlyker is, van de bekwaamsten, na veele laage en smertelyke
behandelingen van het gemeene Volk geleeden te hebben, is, openlyk, uit hunne
bediening gezet. Dit moest, natuurlyk, veele jonge Lieden, die van gelyke denkwyze
waren, en op het punt stonden, om de Theologische Studie te omhelzen, doen stil
staan, doen weifelen, en, na eenig beraad, hen doen omkeeren tot een ander beroep
of studie. Om ons niet langer hiermede op te houden, zeggen wy alleen, dat de
bekende gevallen omtrent Predikanten in en buiten Groningen, Harderwyk, Utrecht,
Rotterdam, Vlissingen, Middelburg en elders, Ouders en Zoonen diep getroffen
hebben, ten grooten nadeele der Kerk. Men vraage niet, wat Academien, Illustre en
Latynsche Schoolen, daardoor reeds geleeden hebben, en nog verder zullen lyden:
want dit is niet onbekend.
Na het opgeeven van deeze agt oorzaaken, moeten wy overgaan tot het tweede
Deel der Vraage: ‘En welke zyn de gereedste middelen, om veelen daartoe op te
wekken, en alzo een gevreesd gebrek aan Predikanten voor te komen?’
Wy moeten hier aanstonds aanmerken, dat de oorzaaken eener kwaal veelal
ligter te ontdekken zyn, dan de hulpmiddelen tot herstel; of dat de hulpmiddelen
gemakkelyker op te geeven zyn, dan zy uitgevoerd kunnen, of zullen, worden. Dit
maakt ons huiverig in het beantwoorden van dit tweede Deel der Vraage. Dan daar
de oplossing van het eerste Deel niets baaten kan zonder dit tweede aan te voeren,
vinden wy ons gedrongen, ook eenige voorstellen omtrent dit Stuk te doen.
1. Allerwege gaan klagten op over de gebreken der Latynsche Schoolen in het
Vaderland; maar wat baat het klaagen? Wat helpt het, dat het Vlissingschs
Genootschap de noodzaakelyke verbeteringen, voorgesteld door de Heeren KROM,
VAN DER PALM en VAN VOORST, den Vaderlande heeft laaten bekend maaken; zo
lang men, in het algemeen, die verbeteringen niet ter harte neemt? Zul-
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len dan Ouders en Kinders aangemoedigd worden ter Studien, dat de Algemeene
Staaten te zamen, of de byzondere van elke Provintie; en, gaat dat niet, dat de
Regenten der Steden, waar Latynsche Schoolen zyn, onderzoek doen naar derzelver
gebreken; dat ze die wegneemen, en vooral zorgen, dat jonge Lieden, in korter tyd,
en op een gemaklyker wyze, de doode Taalen leeren. Dit kan den eersten grond
ter aanmoediginge leggen.
2. De Stedelyke Regenten behooren aan jonge Lieden, die van het platte Land
komen, om de Latynsche en Grieksche Taalen te leeren, een douceur of premie te
geeven, te meer, daar de studie van deezen kostbaarer valt, dan van de geenen,
wier Ouders in de Steden zelve woonen.
3. Dewyl veele Beurzen, geschikt voor Studenten in de Godgeleerdheid, of
verdonkerd, of tot andere slinksche oogmerken uitgegeeven worden, behoorde men
te onderzoeken, welke dat lot ondergaan hebben, om dat misbruik weg te neemen,
en aan het godvrugtig oogmerk der Stichteren volkomen te beantwoorden. Men zou
hiervan niet reppen, ten zy men volkomen verzekerd ware van zulk een schandelyk
misbruik. 'Er zyn Studenten op onze Academien, aan welken twee Ducaaten
gebooden werdt, zo zy een getuigenis van hunne studien in de de Godgeleerdheid,
ondertekend door een Hoogleeraar, bezorgen wilden aan Lieden, welken wy niet
noemen kunnen, op dat die zelfde Lieden daarop zouden kunnen ontvangen de
Inkomsten der Beurzen. Dit laat een Student zich welgevallen; hy trekt die twee
Ducaaten daarvoor, en noemt dat gevonden geld.
4. De Promotien op de Latynsche Schoolen moesten met grooter plegtigheid
geschieden: en, in de eerste twaalf jaaren, moest men niet alleen een Prys voor
een Student, die naar de Academie zou gaan, om in de Godgeleerdheid te studeeren,
aanzienlyker maaken in waarde; maar ook, by die gelegenheid, hem een dubbele
eer aandoen, boven anderen, die zich in andere Weetenschappen zouden gaan
oefenen, om alzo de aanmoediging tot het Predikämbt daarvoor te vermeerderen.
5. Door het gantsche Vaderland moesten de Tractementen der Predikanten,
byzonder der geenen, die geene ƒ 500-: trekken, op staande voet vermeerderd
worden, ten minsten tot ƒ 600-: en vervolgens eene aanzienlyke verhooging voor
de overigen bepaalen, in zo verre, dat
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alles, na genoeg, op een gelyken voet, gebragt worde binneu korten tyd. Men kon
uitzonderen de hooge Tractementen van eenige Predikanten in de Ommelanden,
die boven de duizend en nog hooger loopen.
6. Wy hebben aangetoond, dat de Zoonen der Predikanten de minste
aanmoediging ontvangen tot de studie hunner Vaderen; en wanneer men de rekening
eens wilde opmaaken, zou men, meen ik, ontdekken, dat, naar gelange, juist de
Zoonen van Predikanten de Godgeleerdheid 't minst omhelzen. Om dan deeze
afkeerigheid uit hen weg te neemen, behoorde men een aanzienlyk douceur aan
zodanige Zoonen, jaarlyks, te geeven, tot zy hunne Studien voltrokken zouden
hebben, onder dit verband, dat zy, van zin daarna veranderende, en tot een andere
Studie overgaande, al het genootene zouden hebben terug te geeven, gerekend
van den tyd, dat zy op de Latynsche Schoolen gekomen waren; tot den dag van
hunne veranderde keuze.
7. Men behoorde allerwege de Predikanten, welke toch veele jonge Lieden, van
de vroege jeugd af, katechiseeren, en dus ligtlyk ontdekken, in welken edele en
veel beloovende gaaven van God gelegd zyn: men behoorde, zeg ik, de Predikanten
ernstig te verzoeken, om de Ouders van zodanige Zoonen met allen yver op te
wekken, om dezelven op te leiden tot de Studie der Godgeleerdheid, vooral wanneer
zulke Ouders vermogen hebben, om de kosten, daar op loopende, zeer wel te
kunnen draagen. Verder, moest men, indien zy daartoe min gegoed waren, by de
Regeering van vermogende Dorpen of Steden, aanzoek doen, om in de kosten te
voorzien, met deeze voorzorge, dat zodanige jonge Lieden gedekt werden tegen
den smaad, van op giften van anderen te studeeren. Men zou dat kunnen
tegengegaan door zodanigen eenen eernaam te geeven. In oude tyden deeden de
Steden dat meermaalen. Amsterdam, meen ik, hadt Arminius voor haare rekening
genomen, en liet hem, niet alleen, reizen, zelf tot in Italie, maar ook daar, gelyk ook
te Geneve, en elders, zyne Studien voortzetten en voltrekken.
8. Aan elken Student, Proponent geworden zynde, behoorde op het getuigenis
der Classis, dat hy zeer kundig in 't Examen bevonden was, uit naam der Provintie,
of van wegen der Generaliteit, indien hy onder deszelfs Landen behooren mogt,
een aanzienlyk Geschenk van Godgeleerde Boeken ter verklaaringe des Bybels
ge-
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geeven te worden, welks vermelding, op een der schoone Schutbladeren dier
Boeken, door den Secretaris der Stad, tot deszelfs eer, moest ingeschreeven worden.
Dit besluit moest, voor de eerste twaalf jaaren, gemaakt worden.
9. Het geen tot verbetering der Hooge Schoolen zou kunnen gedaan worden,
gaat wel niet geheel buiten ons bestek; maar andere pennen zullen eerlang, zo wy
het wel hebben, derzelver gebreken aanwyzen, nevens de middelen tot verbetering,
die gewis veel aanmoediging zullen geeven, maar, dewyl 'er Classen zyn, die, op
hoogen last, geen Student mogen onderzoeken, en tot Proponent aanneemen, ten
zy hy een getuigenis medebrenge, dat hy, vyf jaaren, op eene Vaderlandsche
Academie gestudeerd hebbe, behoorde men aan te houden by de Hooge Overheid,
welke dat besluit gemaakt heeft, om het, voor de eerste twaalf jaaren, in te trekken:
maar men moest, daarenboven, aan elken Student, die, zonder Illustre Schoolen
of Gymnasiums bezogt te hebben, zyne Studie, binnen vier jaaren, op een onzer
Academien, volkomen geëindigd had, mids mede brengende een loflyk en
voldoenend Getuigschrift van de Professoren in de Taalen, Wysbegeerte en
Godgeleerdheid, een aanzienlyk douceur geeven, uit naam van de Stedelyke
Regenten, of van de Staaten der Provintie, waar hy mogt t'huis hooren.
10. Men moest zo wel de Proponenten ontslaan van alle kosten by de Examina,
en by het sessie neemen in de Classen, als de Predikanten by losmaakingen; of
daarin voorzien buiten nadeel van anderen.
Deeze zyn onze gedagten: aan anderen blyve de beöordeeling!

Waarneeming wegens eene ongelukkig uitgevallene operatie van
eene vermeende verzweering.
Daar de ongelukken van anderen zomtyds tot eene nutte waarschuwing dienen,
om by voorkomende zoortgelyke gelegenheden zich daarvoor te kunnen wagten,
zo scheen my de navolgende Waarneeming niet ongeschikt, om dezelve aan het
Publiek mede te deelen, en wel voornaamelyk, om die redenen, dat het doorgaans
zeer moejelyk is, diep onder zwaare spieren gelegene ab-
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scessen van andere ongemakken wel en duidelyk te onderkennen, en men door
eene verkeerde behandeling ligtelyk gevaar kan loopen, om het leeven van den
Lyder en zyn eigen eer en reputatie in gevaar te brengen.
Jannetje Scheitz, oud 17 Jaaren, door eene aanhoudende sleepende Koorts zeer
vermagerd, had, omtrent 6 Maanden te vooren, het ongeluk gehad van op de Straat
te vallen, waarua zy eene geweldige pyn in de linker dye gevoelde, die men door
allerleye zoorten van smeeringen vrugteloos gepoogt had te verdryven; hierop waren
de menstrua weggebleeven, en eene meer en meer toeneemende steekende pyn,
vergezeld van aanhoudende Koortzen, gevolgd.
Op de linker dye bevond men een gezwel ter hoogte van 3 a 4 duimen, hebbende
meer dan anderhalve span omtrek, zeer veerkragtig en van eene donkerroode kleur.
Men kon geenerhande klopping in het zelve bespeuren, maar wel eene schynbaare
fluctuatie; zy had het vermogen, om niet alleen het been in alle richtingen te
beweegen, maar kon op het zelve vry gemakkelyk gaan en staan; waardoor men
dus buiten alle vermoeden bleef, dat het dyebeen zelve zoude aangedaan zyn;
maar men verwagtte, voor het waarschynlykst, eene zeer in de diepte liggende
verzweering te zullen vinden, welke indien de tumor niet geopend, en naar behooren
behandeld wierde, het leeven der Lyderesse in zeer groot gevaar moest brengen.
Hierop wierd dan, met goedkeuring van drie zeer kundige Heelmeesters, door
middel van eene Bistouri en holle Sonde, het gezwel in deszelfs geheele lengte tot
op het been toe geopend; 'er ontlastten zich 8 a 9 oncen zeer gezond bloed, maar
geene de minste etterstoffe was er te vinden: dan men ontdekte dat het been niet
alleen door eene geweldige caries aangedaan was, maar 'er hadden zich reeds
aanzienlyke schilfers van hetzelve afgezonderd, die met de cellulosa teffens te
voorschyn kwamen.
De gemaakte wond wierd behoorlyk gedekt, en de vereischte middelen aan de
Lyderesse toegediend; doch de pynen, na de operatie nog veel heviger dan voor
dezelve geworden zynde, maakten op 4den dag een einde aan haar elendig leeven.
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Natuurlyke historie van den Pylstaart.
(Volgens den Heer DE BUFFON.)
De Pylstaart heet in 't Latyn Anas cauducata, te Rome Coda lancea, in 't Hoogduitsch
Fasan-ente, Meerent, Zeevogel en op eenige plaatzen Spitz-schwantz, in 't Zweedsch
Aler of Ahl-fogel, in 't Engelsch Sea-pheasant of Cracher, in 't Fransch Pelet of
Coque de Mer, op Jamaica Whitebellied Duch, in 't Mexicaansch Tzitzihoa.
De Pylstaart is een treffelyk wild, en een zeer schoone Vogel; zonder de luisterryke
kleuren te hebben van de Slobbe, is zyne Pluimadie zeer aartig, ligt grys, golfswyze
met zwarte streepjes, die men zou zeggen met de pen getrokken te zyn; de groote
Dekveeren der vleugelen zyn breed gestreept, met glinsterend zwart, en sneeuwwit:
hy heeft op de zyden van den hals twee witte streepen, naar linten gelykende, die
zich ligt en zelfs op een afstand doen kennen: de gestalte en de evenredigheden
des Lichaams zyn veel langwerpiger en tederder dan in eenigen andere van de
Eenden-soort; de Hals is zeer lang en dun; de Kop klein en kastanje bruin; de Staart
zwart en wit, dezelve loopt uit in twee smalle strooken, die men met die der Zwaluwen
zou kunnen vergelyken: hy draagt denzelven niet horizontaal, maar half opgewipt;
het vleesch van deezen Vogel is, in alle opzigten, beter dan dat der wilde
Eendvogelen, en min bruin; het dyeboutje, doorgaans hard en taay in den Eendvogel,
is by de Pylstaart zo zagt als het vleugelboutje.
Men ziet, volgens den Heer HEBERT, in Brie, den Pylstaart by twee overtogten; hy
onthoudt zich op groote Meiren; zyn geschreeuw hoort men op een verren afstand,
't zelve bestaat in de klanken hi Zouë Zouë, de eerste syllabe is een scherp geblaas
en de tweede een gemurmel min helder doch zwaarder.
Volgens de opmerking van dien voortreffelyken Waarneemer, schynt de Pylstaart
een overgang uit te maaken van de Eendvogelen tot de Talingen, en in verscheide
opzigten de laatstgemelde naby te komen: de schikking der kleuren komt overeen
met die der kleuren in de Talingen,
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hy heeft ook een dergelyken Bek: want de Bek van de Taling is niet juist een
Eendenbek.
Het Wyfje verschilt van het Mannetje zo veel als de Wilde Eend van den Tammen;
het heeft even als het Mannetje den Staart lang en spits, buiten zulks zou men 't
ligt met den Wilden Eend verwarren: maar het kenmerk van den langen Staart is
genoegzaam om deezen Eend van alle andere te onderscheiden, die doorgaans
een zeer korten hebben. 't Is uit hoofde van deeze twee uitsteekende staartveeren,
dat Duitschers, schoon oneigen genoeg, den Pylstaart den naam gegeeven hebben
van Fasan-ente, (Phaisant-Eend) en de Engelschen dien van Sea-pheasant,
(Zee-Phaisant). De naam Winter-and, in 't Noorden aan den Pylstaart veelal
toegevoegd, schynt te bewyzen, dat deeze Eendvogel de strengste koude niet
ontziet; in de daad LINNAEUS schryft, dat men ze in Zweeden in de koudste Winters
(*)
vindt .
Het schynt, dat deeze Vogelsoort eigen is aan de oude en nieuwe Wereld; men
herkent den Pylstaart in de Tzitzihoa, te Mexico by FERNANDES, en Doctor MAUDUIT
heeft van Louisiana een dergelyken Vogel ontvangen, onder den naam van Canard
paille en queue: de Eend met een Stroo in den Staart, waaruit men kan opmaaken,
dat de Pylstaart, schoon natuurlyk een Inwoonder der Noordsche Gewesten, zich
ook na heete Landen vervoegt.
By deezen Pylstaart, voegen wy, de Langstaartige Eend van Terre-neuve, schoon
van den voorgemelden in kleur wydverschillende, en alleen 'er mede
overeenkomende in de twee lange Veeren die ten Staart uitsteeken.
De kleuren zyn op deezen Endvogel fraay geschikt: de witte bedekt den Kop, en
den Hals tot hoog op de Borst en Rug; alleen loopt 'er een Oranjeverwige streep
van de Oogen ter wederzyde van den Hals; de Buik als mede twee bundeltjes lange
smalle veeren, tusschen den Rug en de Vleugels verborgen, zyn even wit als de
Kop en Hals; het overige der Pluimadie is zwart, gelyk mede de Bek; de Pooten zyn
zeer donker rood, en men bespeurt aan de pooten eenig vlies; de langte der twee
Staartpennen, vermeerdert de grootte van deezen Eendvogel; maar naauwlyks
haalt hy de grootte van den gemeenen Eend.
EDWARDS veronderstelt, met veel waarschynlykheids, dat

(*)

Habitat in borealibus Sueciae provinciis, hieme intensissima ad nos accedit Fauna Suecica.
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(*)

de langstaartige Eend uit de Hudsons-Baay het Wyfje van den boven beschreeven
is; de gestalte, de gedaante en de Pluimadie zyn bykans dezelfde; alleen is de rug
van die uit de Hudsons-Baay met minder verscheidenheids van zwart en wit, en
over 't geheel is de Pluimadie veel donkerder. - De Vogel, die ons toeschynt het
Wyfje te weezen, was in de Hudsons-Baay gevangen, en de andere op Terre-Neuve
gedood; en naardemaal dezelfde soort zich voordoet in de Halvelda der Yslanderen
(†)
by WORMIUS blykt het, dat deeze soort, gelyk veele andere van dit Geslacht, de
verstafgelegene oorden van het Noorden bewoont. Zy bevindt zich ook aan den
Noordöosthoek van Asia; want men herkent ze in de Sawki der Kamtschatkaers,
die aan deezen Vogel ook den naam geeven van Kiangitch of Aangitsch, dat is
Diaken, om dat in hunne ooren deeze Eendvogel zingt als een Russische Diaken;
(‡)
en gevolglyk zingt de Russische Diaken, gelyk die Eend quaakt .

Proeve, over de veranderingen des barometers.
(Uit het Engelsch van den Heer RICHARD KIRWAN.)
(Vervolg van bl. 25.)

Over de Invloed der Dampen.
De Natuurkundigen, die het ondernomen hebben de Veranderingen des Barometers
te verklaaren, zagen nooit den Invloed der Dampen geheel en al over 't hoofd,
Ondertusschen heeft niemand, wanneer men den Heer DE LUC uitzondert, derzelver
werking met naauwkeurigheid berekend. Maar, in deezen laatsten tyd, heeft de
(*)
Heer DE SAUSSURE het grootste licht over dit Onderwerp verspreid . Deeze
Hoogleeraar onderscheidt, met veel gronds, twee soorten van Dampen, de
onzigtbaare, aan welke den naam van Damp eigenlyk toekomt, en de zigtbaare;
deeze laatste soort verdeelt hy wederom in een Ne-

(*)
(†)
(‡)
(*)

EDWARDS Hist. p. 156.
Anas Islandica, protensa cauda Halvelda ipsis dicta Mus. Worm. p. 302.
Hist. Generale des Voyages, Tom. XIX Suppl., p. 273 en 355.
Traité de l'Hygrometrie.
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velagtige en Opeengepakte. De onzigtbaare Damp is soortlyk veel ligter dan de
Lugt van dezelfde Gesteltenisse: gelyk DE LUC door veelvuldige Waarneemingen,
en DE SAUSSURE door rechtstreeksche Proeven, bevestigd heeft, maar de Nevelagtige
Dampen hebben dezelfde soortlyke zwaarte als de Lugt, waarin ze bestaan. - Om
den invloed dier twee soorten van Dampen op den Barometer te verstaan, is het
noodig, vooraf eenige van derzelver voornaamste eigenschappen te neder te stellen,
om te toonen, hoe zy de Lugt aandoen.
I. De Heer DE SAUSSURE en de Generaal ROY hebben beweezen, dat het Water
o
in zyn vasten staat uitwaassemt op elken Graad van Koude, tusschen o en 32 .; en
men meldt te over, dat in den vloeibaaren staat deeze uitwaasseming plaats hebbe;
o
maar in eene veel grooter maate in alle Graaden boven de 32 .
II. Schoon het Water veel schielyker, en in eene veel grooter maate, uitwaassemt
in het lugtledige, dan in de Lugt, 't welk ten overtuiglyken blyke strekt, dat de
uitwaasseming van het Water niet konne toegeschreeven worden aan deszelfs
naaverwantheid aan de Lugt, zal dezelve egter veel schielyker verdikt, en tot een
staat van vloeibaarheid gebragt worden, door het aanraaken van veel kouder
lichaamen, indien dezelve geen verband met de Lugt hadt, die dezelve dus
voornaamlyk ondersteunt in den staat van Damp; en 't is in diervoege, dat men de
verschillende gevoelens der Natuurkundigen over dit onderwerp zou kunnen
overeenbrengen. De Heer DE SAUSSURE heeft beweezen, dat de geschiktheid der
Lugt, om den Damp op te houden, vermindert met haare digtheid, maar niet in
dezelfde evenredigheid, wanneer haare Gesteltenisse, koude of hette, dezelfde
blyft. Deeze bekwaamheid hangt derhalven deels af van derzelver Gemaatigdheid,
en deels van derzelver digtheid; en het is, te deezer oorzaake, dat de onzigtbaare
Damp veelvuldiger gevonden wordt in de benedenste laagen des Dampkrings, dan
(*)
in die op eene middelbaare hoogte. De Heer LAMBERT heeft beweezen dat de
hoeveelheid der Dampen, op onderscheide hoogten in den Dampkring, doorgaans
overeenkomt met de vierkanten van de hoogte der Kwik, op diezelfde hoogten. Ik
geloof dat dit

(*)

Memoires de Berlin, pour l'Année 1772.
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waar is op hoogten voor ons beklimbaar, maar in de hoogere Lugtgewesten, die
bovenal vervuld zyn met ontvlambaare Lugt, hel ik over, om te gelooven, dat de
Damp veel overvloediger is, dan in Lugtstreeken op middelbaare hoogten, om dat
het Water veel sterker kleeft aan die Lugt, dan aan de Lugt, voor de Ademhaaling
geschikt; en het is waarschynlyk, dat deeze omstandigheid aanleiding gegeeven
hebbe tot den zwaaren Nevel, die zich in den Jaare MDCCLXXXIII vertoonde.
III. Aan de fraaije proeven van den Heer DE SAUSSURE hebben wy dank te weeten
o

de gewigtige ontdekking, dat een vierkante voet Lugt met Damp verzadigd op 32 ,
omtrent 4 Greinen Waters bevat, en 0,1109 van een Grein aanwint door de verdere
o

o

verzadiging op elken Graad tusschen de 32 en 30 , wanneer de Barometer op
o

28,77 staat; zodanig, dat dezelve op 66 verzadigd zvnde, 7,7 Greinen vogts, en
omtrent 8,7 bevat, als de Barometer op 30 Duimen staat. - 't Is waar, ik heb te
meermaalen eene grootere hoeveelheid van vogtigheid, dan hier vermeld wordt, in
een vierkanten voet Lugts gevonden; maar dit viel voor op sombere dagen, als de
Lugt niet helder was, en zich gevolglyk met eene grootere hoeveelheid van
Nevelagtigen Damp belaaden vondt.
IV. Dezelfde Natuurkundige heeft ontdekt, dat de veerkragt (Elasticiteit) van de
o

Lugt, op 65 , die overgaat uit een staat van volstrekte droogheid tot die van volkomen
vogtigheid, 1/54, of, gelyk ik reken, 1/51 vermeerderd is; en daar uit leidt hy af, dat
de zwaarte van den Damp tot die van de Lugt staat, als 10:14; doch dawyl, volgens
myne eigene ondervinding, de zwaarte van de gewoone Lugt veel minder is, dan
hy veronderstelt, geloof ik, dat de zwaarte van den Damp tot die der Lugt staat, als
10:12. De Heer DE LUC maakt, volgens de Proeven van den Heer WATS, deeze
evenredigheid nog veel grooter; maar dewyl deeze Proefneemingen gedaan zyn
op Damp in een ziedende hette, schynen ze my niet toe tot zulk een besluit op te
leiden. De Veerkragt der Dampen verschilt dermaate van die der Lugt, dat eene
aanmerkelyke vermeerdering van drukking dezelve eenigermaate zou brengen in
den staat van Nevelagtigen Damp, bovenal, indien zy bykans in een staat van
verzadiging zyn in de zamengedrukte Lugt.
V. De Nevelagtige Damp bestaat in een groot getal bol-
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(*)

letjes, zigtbaar voor het oog, sterk geëlectriseerd , en van veerkragt beroofd. Dezelve
bekleedt, als 't ware, een middenplaats tusschen het Water en den onzigtbaaren
Damp: wanneer dezelve in groote hoeveelheid zamen vloeit, worden 'er Wolken en
digte Nevels gevormd; weinig zynde, volgt 'er niets meer, dan eene vermindering
van de doorschynende helderheid der Lugt. De Nevelagtige Damp kan voor eenigen
tyd niet bestaan, dan in een Lugt, geheel vervuld met onzigtbaaren Damp; uit welks
ontbinding dezelve voortkomt.
IV. De verdikking van den Damp ontstaat niet alleen uit de koude; maar uit koude
en aanraaking: want anderzins zou de Damp zich niet vormen, beneden het
Vriespunt.
Dit begrip van de Natuur der Dampen en der veranderingen, welke zy te wege
brengen aan de zwaarte en Veerkragt des Dampkrings, toont klaar, hoe zeer
derzelver tegenwoordigheid of afweezen invloed hebben op de veranderingen des
Barometers. In de daad, veronderstellen wy, dat de Dampkring volkomen droog is,
o

de Barometer op 30 Duimen, en de Thermometer op 65 , en een kolom van dien
Dampkring, die men met vogtigheid moet vervullen, zal zyn Veerkragt, 1/51
vermeerderd zynde, een 1/51 minder behelzen van zyn volumen, dan de Lugt vóór
de verzadiging; dewyl de toeneeming van de Veerkragt ontstaat uit de invoering
van een nieuwe veerkragtige vloeistoffe, gelyk aan 1/51 van de massa; en
naardemaal van het geheele volumen het gewigt eerst gelyk stondt met 30 Duimen
Kwik, zal het gewigt 1/51 van 30 Duimen Kwik verminderd weezen, 't welk op omtrent
0,59 van een Duim uitkomt. Maar, van den anderen kant, wint het 1/51 in Damp, en
dus zal het weezenlyk verlies van zwaarte het verschil zyn van 1/51 Lugt, en van
1/51 Damp; dan het gewigt van de Lugt tot den Damp staat 12:10, de aanwinst is
derhalven 0,49 van een Duim: deeze vervolgens aftrekkende van 0,59 verlies, blyft
'er 1/10 van een Duim verlies over. - Zodanig is, derhalven, de verandering, die de
Barometer zou ondergaan, indien een Lugtkolom van eene volstrekte droogheid in
eene volslaagene vogtigheid overging; doch deeze omstandigheid heeft misschien
nooit plaats, vermids de

(*)

DE SAUSSURE Voyage aux Alpes, p. 259.
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Dampkring nooit volkomen droog wordt; daarenboven zien wy dikwyls, dat, door
zwaare Regenvlaagen de Barometer van 3, 4 of 5 tiende deelen van Duimen daalt;
eene daaling, welke wy weeten, dat daaruit niet kan voortkomen dat de Dampkring
met vogt verzadigd is: en ook is 'er geene evenredigheid tusschen het ryzen van
de Kwik naa zwaare Stortregens en het gewigt van den verdikten Damp: want als
dan ryst de Kwik menigmaal 3 of 4 tiende deelen van een Duim: en de zwaarste
Stortregen brengt zelden een Duim waters aan; en de zwaarte van een vierkante
Duim waters staat niet gelyk met 1/10 van een vierkante Duim Kwik.

Over de Ongelykheid der Hoogten van de Kolommen des Dampkrings.
Naa in deezer voege de ongenoegzaamheid beweezen te hebben van de oorzaaken,
aan welke men gewoonlyk de veranderingen van de zwaarte des Dampkrings en
van de hoogte des Barometers toeschryft, zal ik nu voorts ontvouwen, welke oorzaak
my toeschynt alleen te beantwoorden aan de voortgebragte uitwerkzelen; te weeten,
de opeenhooping der Lugt boven die gedeelten des Aardkloots, waar de Kwik boven
de middelbaare hoogte klimt; eene hoogte, welke bepaald wordt door haar stand,
en de vermindering van de natuurlyke hoeveelheid van Lugt boven die Gewesten,
waar de Kwik beneden haare middelbaare hoogte daalt. Om den oorsprong aan te
wyzen van die opeenhooping en van die vermindering, moeten wy overweegen, 't
geen men den Natuurlyken staat des Dampkrings kan noemen, en hoe die staat
gestoord wordt.
Ik noem den Natuurlyken staat des Dampkrings dien, waarin de Barometer, op 't
waterpas der Zee, zou staan blyven op 30 Duimen by schoon Weêr, overeenkomstig
met de Vyfde Waarneeming. Om dien staat voort te brengen, moet het gewigt des
Dampkrings gelyk weezen over alle punten van de oppervlakte der Zee. Het gewigt
van den Dampkring ontstaat uit deszelfs digtheid en hoogte, zo dat, om die gelykheid
van zwaarte te wege te brengen, de hoogte zeer gering, of de digtheid zeer groot
is, en dat de hoogte zeer groot of de digtheid minder is. Deeze uitersten van digtheid
hebben plaats in de Gewesten aan den Equator en aan de Poolen. Onder den
Equator is de middelpuntschuwende kragt de afstand van het middelpunt der Aarde
en de

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

70
warmte, op hun Maximum; in de nabyheid der Poolen zyn deeze, in tegendeel, op
hun Minimum. Derhalven, indien de hoogte van de Kwik 30 Duimen is onder den
Equator en onder de Poolen, moet de Dampkring onder den Equator zeer hoog, en
zeer laag onder de Poolen, zyn, met veele tusschenstanden.
Maar, schoon de Lugt aan den Equator veel minder digtheids hebbe op eene
zekere hoogte, dan de Lugt aan de Poolen, moet dezelve egter veel digter weezen
op zekere veel grooter hoogten; want dewyl de hoogten van de Kwik by 't waterpas
der Zee gelyk zyn, moeten de massas van de Dampkring Kolommen, die daaraan
beantwoorden, gelyk weezen; maar dewyl het laagste gedeelte van de Kolom by
den Equator, door de warmte, enz. meer uitgezet is, dan een daarmede
overeenkomend gedeelte van een Kolom aan de Poolen, moet de massa ook veel
kleinder zyn, dan die van een daarmede overeenkomend gedeelte van een Kolom
aan de Poolen; derhalven wordt een naar evenredigheid veel grooter gedeelte van
zyn massa in het bovenste gedeelte gevonden, dan in het bovenste gedeelte van
de Kolom aan de Pool; derhalven is het laagste gedeelte van de bovenste afdeeling
van de Kolom, aan den Equator, meer zamengedrukt, en bygevolge veel digter dan
het laagste gedeelte van de bovenste afdeeling der Pool-Kolom. 't Geen wy hier
van den Equator en Pool-Kolommen gezegd hebben, kan men toepassen op de
Kolommen buiten den Equator, met betrekking tot elkander, waar men zeer
onderscheide Graaden van warmte heeft.
Vanhier, dat in de hoogste Gewesten des Dampkrings de digtste Lugt aan den
Equator, niet ondersteund wordende door daar nevensstaande Kolommen buiten
den Equator, zich zydwaards verspreidt, en na 't Noorden en Zuiden stroomt.
Deeze hooge Lugtvloeden zyn meest zamengesteld uit brandbaare Lugt, die veel
ligter is dan alle andere, en in grooten overvloed voortgebragt wordt tusschen de
Keerkringen; deeze verschaft stoffe aan de Noorder- en Zuiderlichten, welker
verbranding ze vernietigt, en zonder welke die hoeveelheid, met der tyd, veel te
groot zou worden, en den Dampkring 's jaarlyks overlaaden: maar die verbranding
is de voornaame oorzaak van de grootste veranderingen in den Dampkring, 't welk
ik nu gaa bewyzen.
Indien de Lugtstroom, van het Noorden en Zuiden des Equator weggevoerd, door
de op vastbepaalde tyden
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waaijende winden, gelyk stondt met het wegvloeien der boven Lugt, dan zou het
evenwigt kunnen standhouden. Maar de snelheid dier winden is zodanig, dat zy niet
meer dan 12 voeten in een seconde, of omtrent acht mylen in een uur afleggen;
o

terwyl buiten de Keerkringen, of ten minsten op de Breedte van 30 , de Lugtstroomen
(*)
des bovensten Dampkrings onvergelyklyk veel sneller loopen : want, daar de
o

gemiddelde warmte van de geheele ruimte, tusschen 0 en 30 Breedte, niet meer
dan 7 graaden minder is, dan de gemiddelde Warmte onder den Equator, is het
verschil van digtheid niet groot genoeg, om een schielyke uitzetting der bovenste
o

o

Kolommen in die ruimte te veroorzaaken; maar van 30 tot 60 Breedte, een veel
minder ruimte, verschilt de jaarlyksche gemiddelde Warmte van den Oceaan, van
o

(†)

die op 30 bykans 14 Graaden . Vanhier is de snelheid der boven Lugtstroomen,
na de Poolgewesten, veel grooter, en 'er moeten verscheide afbreekingen plaats
grypen, geduurende welke het gewigt des Dampkrings verminderd wordt. Vanhier,
dat, niettegenstaande de hevige Winden, die menigmaal tusschen de Keerkringen
waaijen, de Barometer slegts weinig en zeldzaam verandert; terwyl, buiten die
Kringen, de veranderingen groot en veelvuldig zyn, en bykans in evenredigheid van
den afstand des Equators, en hierdoor wordt de Tweede Waarneeming genoegzaam
opgehelderd.
Naardemaal de vloed des boven Dampkrings zich uitbreidt in zo veel meerder
maate, als dezelve minder wederstands ontmoet, is de rigting van dit Maximum van
de hoeveelheid verschillend in onderscheide jaarsaisoenen, en in onderscheide
Gewesten.
Wanneer de Zomer heerscht, in het Noordlyk Halfrond, en de Winter in het Zuidlyk,
is de digtheid van de Lugt des Equators veel grooter, dan die van de Zuidlyke Lugt
op eene mindere hoogte, dan die op welke zy veel grooter wordt, dan de digtheid
der Noordsche Lugt, welke als dan zelve uitgezet is, door de tegenwoordigheid der
Zonne in den Keerkring van het Noorden. Als dan, derhalven, wendt zich de boven
Lugtstroom boven al na het Zuiden, in stede, dat dezelve na het Noorden zich niet

(*)
(†)

SAUSS. Hygrom. 300. GENTIL Voyage aux Indes, p. 486.
Van Asia boven de breedte van 30, en Oostwaards van de Caspische Zee. Credo di non
capir questo cheho tradotto come se valea erat.
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uitstrekt, dan in een by vergelyking veel minder gedeelte; 't is daarom, dat de
veranderingen van den Barometer voor ons veel min merkbaar zyn in den Zomer,
overeenkomstig met de Derde Waarneeming, alsmede, dat men veel minder
Noorderlichten heeft.
Op de hoogste Bergen, welker toppen zelfs in den Zomer met sneeuw bedekt
zyn, zal de Lugt veel kouder weezen dan in de vlakten en Kolommen veel korter;
als dan zal de boven Lugt, in haaren loop na de Poolen, zich ophouden en
opëenhoopen op die Kolommen, tot dat het verschil van digtheid groot genoeg
worde, om die Lugt heen te dringen door de veel warmer Lugt, welke dezelve omringt,
en dus die koude Winden vormen, welke ten dien tyde den Barometer doen ryzen.
(Het Vervolg en Slot in het volgend Stukje.)

Zeer gewigtige byzonderheden, den aart en zeden der Hindoos
betreffende.
(Vervolg en Slot van bl. 36.)
De Hindoos zyn stipte inagtneemers van het Welvoeglyke: hunne Zeden zyn
ongemaakt, zy bezitten veel natuurlyke Beleefdheid, en draagen de behoedzaamste
voorzorgen, om niets te zeggen of te doen, 't geen zy denken dat kwetzend of
beledigend zou kunnen weezen. De Brahmans betoonen doorgaans de minste
beleefdheid, 't welk moet toegeschreeven worden aan de Meerderheid, welke zy
zich boven de andere Casten aanmaatigen, en den Eerbied, hun steeds
toegedraagen.
Eenige jaaren geleeden, werd de Bevelhebber van eene Europische Vastigheid,
met eenige andere Heeren, genoodigd, om een Feest by te woonen, door een Rajah
gegeeven, by gelegenheid van een Huwelyk. 't Zelve bestondt, gelyk hunne
Avondvermaaken altoos, uit Vuurwerken, dansen en zingen. De plaats, waar de
Rajah de Gasten ontving, was een Parterre of kleine Bloemtuin, omringd van een
open gaandery, belegd met Carpetten; en deeze, gelyk het gebruik medebrengt,
overdekt met linnen kleeden. In 't midden van het Parterre, was een Waterkom met
een Fontein. De Gasten kwamen in door een poort, in 't midden des gebouws, tegen
over de zyde waar de Rajah zat,
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en, door het Parterre heen wandelende, groetten zy deezen, en namen hun plaats
in de gaandery. Een oud Man, zyne pligtpleeging afgelegd hebbende, viel onverhoeds
in den Waterkom. De Oppassers schooten terstond toe, om hem te helpen, en
haalden hem uit het water. De gebaaren en de betuigingen van alle de Inboorelingen
duidden deelneeming aan in het ongeluk; doch, wanneer hun angstvalligheid bedaard
was, door te verneemen, dat de oude Man geen letzel ontvangen hadt, stonden zy
zeer versteld, als zy bemerkten, dat eenige Europeaanen in een schaterenden lach
uitborsten; van zulk een gelach konden zy geen reden geeven.
Ik herinner my eenen jongen Rajah gezien te hebben, een jongeling van omtrent
twaalf jaaren, die een Engelschman kwam bezoeken, en, schoon hy nimmer te
vooren eenen Europeaan gezien hadt, was zyn houding beleefd en onbedwongen;
hy gaf geene verwondering te kennen over de Kleeding, en de veelvuldige, hem
nieuwe, voorwerpen; dit ontstondt egter niet uit afkeer of mangel aan opmerking:
want, ik vernam, naderhand, dat hy zeer weetgierig was, en veele zeer wel ter
sneede komende vraagen deedt.
De Ziels- zo wel als Lichaams-vermogens der Menschen schynen in Hindostan
vroeger tot rypheid te komen, dan in kouder lugtstreeken: het is geenzins ongewoon
te zien, dat Kinderen met eene maate van ernsthaftigheid, en gepastheid, spreeken,
welke met hunne jaaren niet schynt te strooken. Maar de Ziel, zo wel als het Lichaam,
komt mogelyk niet tot die sterkte, als men by de Inboorelingen van Europa aantreft.
- Behalven zedelyke oorzaaken, die ongetwyfeld hieraan veel toebrengen, strekt
de Lugtstreek zeker, om ten minsten het lichaam te verzwakken; het is min bekwaam,
om vermoeienis uit te harden; de Leevensbehoeften weinig en gereed te bekomen
zynde, is het vlytbetoon gering, en alles werkt zamen, om werkloosheid en zugt tot
gemak aan te moedigen.
De gewoonte, om de Dooden te verbranden, is bykans algemeen, en die, dat
eene Weduwe zich op den Houtstapel, nevens het Lyk van haaren Egtgenoot, ter
verbrandinge overgeeft, grypt nog stand. Het schynt de toeleg geweest te zyn der
Mahomethaansche Regeeringe, om een gebruik, voor de Menschlykheid zo
aanstootelyk, af te schaffen; maar, men beschuldigt de Landvoogden der Gewesten,
dat zy het vooroordeel der Hindoos, tot hun eigen voordeel, bekeeren, door voor
eene somme gelds het oog-
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luikend toe te staan. Thans heerscht het meest in de Mahratten heerschappyen, en
in de Landen van de oude Rajahs, waar men die voorbeelden vaak aantreft, byzonder
by de aanzienlykste Familien. - De Engelschen hebben, in de Landen aan hun
onderhoorig, 'er zich allerwegen tegen aangekant, en het gebeurt zeldzaam, of men
moet het heimlyk verrigten, of eer zy, die de magt bezitten om het te voorkomen,
zulks ontwaar worden.
De Wet pryst deeze gewoonte eer aan, dan dat zy dit Bedryf beveelt. ‘'t Is,’ dus
luidt dezelve, ‘voeglyk: of het past eene Vrouwe, dat zy zich met het Lyk van haaren
Man verbrande,’ en worden haar de grootste toekomende zegeningen voor dit Bedryf
beloofd. - Maar, in gevalle eene Weduwe liever verkiest in 't leeven te blyven, is zy
verpligt eene onschendbaare Kuischheid te bewaaren, het hair af te snyden, en
geene Juweelen of eenig ander cieraad te draagen. - Eenige gevallen zyn 'er, waarin
het uitdruklyk verboden wordt. Eene Vrouw, die Zwanger is, mag zich niet ter
verbrandinge aanbieden, ook niet, wanneer haar Egtgenoot op een verren afstand
van haar gestorven is, of zy moet zyn Gordel en Tulband weeten te krygen, en die
op den Houtstapel plaatzen.
Het oogmerk van eene zo barbaarsche Gewoonte is blykbaar genoeg; in alle
Oostersche Landen schynt de Meerderheid en Veiligheid des Mans, als mede de
Bewaaring van zyn Huislyk Gezag, een hoofdöogmerk der Wetgeeveren geweest
te zyn. - Zo sterk is de invloed der gezagvoerende Gewoonte, en zo kragtig werkend
het gevoel van schande, dat eene Vrouw van de aanzienlykste Geboorte, met alle
zagtheid en zorgvuldigheid, haaren rang voegende, opgebragt, vol van die
schroomachtigheid, eigen aan haar Sexe, en bovenal in dit Land, deeze schriklyke
Opoffering ondergaat, met zo veel kloekmoedigheid, en bedaardheid van geest, als
ooit eenig Held of Wysgeer van den ouden tyd betoonde. Nooit vond ik my
tegenwoordig by zulk eene droeve Lykplegtigheid; dan een myner bekenden, die
ze bywoonde, gaf 'er my de volgende beschryving van. - Een houtmyt opgerigt
zynde, op een plek gronds ten dien einde geheiligd, werd het Lyk van den Rajah
uit de sterkte gebragt, vergezeld door veele Brahmans en anderen, en gevolgd door
de Weduwe, met haare Bloedverwanten van beide de Sexen. Tot den Houtstapel
genaderd, werd het Lyk daar op gelegd, men volvoerd eeenige plegtigheden, en
de Weduwe nam afscheid van haare Bloedverwanten.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

75
Zy omhelsde die van haare eigene Sexe, nam eenige van de Juweelen af, welke
zy droeg, en verdeelde ze onder haar, als de laatste tekens van haare genegenheid.
De Vrouwen scheenen grootlyks aangedaan; eenige schreidden in stilte, andere
boezemden weeklagten uit. Maar de Weduwe was volkomen bedaard, glimlachte
en poogde haar te vertroosten; zy tradt na den Houtstapel, en wandelde 'er staatlyk
rondsom heenen. Zy stondt stil, en het Lyk beschouwd hebbende, raakte zy den
voet met haare hand aan; dien tot haar voorhoofd opbeurende, en voorover
bukkende. Daarop groette zy de omstanders; door de Brahmans geholpen, klom
zy ten Houtstapel op, en plaatste zich nevens het Lyk. Eenige, die digt by haar
waren, met Fakkels in de handen, staken 'er den brand in, en was de Houtmyt, van
droog hout en stroo zamengesteld, terstond in vlam. De rook was in den beginne
zo zwaar, dat ik my verbeeldde, dat dit jeugdig ongelukkig Slachtoffer onmiddelyk
moet gestikt weezen, 't geen my de verligtende troost gaf, dat haar lyden schielyk
geëindigd was.
(*)
De Heer HOLWELL heeft een omstandiger verslag van deeze Zelföpoffering
gegeeven, 't welk allermededeelings waardigst is. Op den 4. van Feb. 1742, overleedt
RHAAM CHUND, Pundit van den Mahratten stam, acht en twintig jaaren oud. Zyne
Weduwe, (want hy hadt maar ééne Vrouw,) tusschen de zeventien en achttien
jaaren, weigerde, zo ras haar Man het leeven had afgelegd, den tyd te verbeiden,
haar tot bedenken gelaaten, en verklaarde terstond aan de Brahmans, en de daar
by zynde getuigen, haar besluit, om zich, nevens haaren overleden Man, te laaten
verbranden. Naardemaal haare Familie zeer aanzienlyk was, lieten alle de
Kooplieden van Cossimbuzaar, en haare Bloedverwanten, niets onbeproefd, om
haar dit te ontraaden. Mevrouw RUSSEL, vol mededogen en menschliefde, deedt
haar verscheide boodschappen ten zelfden einde, - de jongheid haarer Kinderen,
(twee Meisjes en één Jongetje, de oudste vier jaaren) en de verschriklykheden en
pyn van den dood, dien zy zogt, werden haar met de leevendigste kleuren voor
oogen geschilderd. - Zy was doof voor alles, - zy bedankte Mevrouw RUSSEL, en liet
haar boodschappen, dat 'er niets meer overig was, waarom zy

(*)

HOLWELL's Mythology and Cosmogony of the Gentoos or Hindoos.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

76
zou leeven; doch beval haare Kinderen aan haare bescherming. Toen men de smert
der vlamme haar voorhieldt, stak zy, met groote bedaardheid, haar vinger in 't vuur,
en hieldt 'er dien eene geruime wyl in; waarop zy met de eene hand vuur in de
andere hand deed, 'er wierook opstrooide, en daar mede de Brahmans bewierookte.
- Op het aandringen, dat zy haare Kinderen Ouderloos liet, gaf zy ten antwoord: ‘Hy
die ze maakte, zal 'er voor zorgen!’ - Men deed haar, in 't einde, weeten, dat het
haar niet zou toegestaan worden, zich te verbranden: dit scheen, voor een korten
tyd, haar zeer te bedroeven; maar, welhaast zich herstellende, betuigde zy, dat de
dood in haare magt stondt, en dat, indien men het haar niet veroorloofde, volgens
de beginzelen van haare Cast, zich der vlammen op te offeren, zy de handen aan
zich zelve zou slaan. Haare Vrienden, haare volslaagene onverzettelykheid
bemerkende, stemden in 't einde toe.
Het Lyk des overledenen werd, 's anderen daags 's morgens vroeg, na den
waterkant gebragt; de Weduwe volgde ten tien uuren, vergezeld van de voornaamste
Brahmans, haare Kinderen, Ouderen en Bloedverwanten, en een talryken sleep
volks.
De Verlofbrief van zich te mogen verbranden kwam niet van HUSSEYN KHAN,
FOURDAAR van Morshadabad, voor één uur, en werd gebragt door een van des
Soubachs eigen Officieren, die bevel hadt, om te verneemen, of zy zich vrywillig ter
verbranding overgave. De tyd, dien zy wagtte na den Verlofbrief, besteedde zy in
gebeden met de Brahmans, en zich in de Ganges te wasschen; zo ras dezelve
aankwam, vertrok zy, en bleef een half uur in 't midden haarer Vrouwlyke
Bloedverwanten; onder deeze bevondt zich haare Moeder; hierop ontdeedt zy zich
van haare armbanden en andere lyfs-cieraaden, en bondt ze in een doek, die als
een voorschoot hing. Haare Vrouwlyke Bloedverwanten bragten haar by een hoek
van den Houtstapel.
Op den Houtstapel was een geboogen boom, van drooge staaken, takken en
bladeren gemaakt, alleen aan 't eene einde open, om haar ten ingang te dienen; in
deezen boog lag het Lyk, met het hoofd na de opening gekeerd. Aan den hoek des
Houtstapels, tot welken men haar geleid hadt, was door de Brahmans een klein
vuur ontstooken; rondsom 't welk zy met drie Brahmannen eenige minuuten zat.
Een deezer gaf haar een blad van den Bale-boom,
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(het hout, doorgaans geheiligd, om een gedeelte van de Houtmyt uit te maaken,)
met verscheide dingen daarop, 't geen zy in 't vuur wierp. - Een andere Brahman
boodt haar een tweede blad aan, 't welk hy drie maalen bedroop met eenig Ghee
(eene soort van Boter,) die sinolt, en in het vuur droop. (Deeze twee verrigtingen
dienden, tot voorbereidende zintekenen van haare op handen zynde ontbinding
door het vuur;) terwyl zy dit volvoerden, las de derde Brahman haar eenige plaatzen
voor uit de Aughtorrach Bhade, en deedt haar eenige vraagen, waarop zy met veel
volstandigheid en bedaardheid antwoordde; doch het geraas was zo groot, dat wy,
schoon op een kleinen afstand verwyderd, niet konden verstaan, wat zy zeide.
Dit alles gedaan zynde, werd zy, met veel staatlykheids, drie keeren rondsom
den Houtstapel geleid. De Brahmans gingen leezende voor haar: toen zy ten derden
maale by het kleine ontstooken vuur kwam, stondt zy stil, nam de ringen van haare
teenen en vingeren, en stak ze by haare andere lyfs-cieraaden. Hier nam zy een
hartroerend afscheid van haare Kinderen, Ouders en Bloedverwanten: waarop een
der Brahmans een groote wiek Katoen in eenig Ghee doopte, het zelve aangestooken
haar in de hand gaf, en haar geleidde na den open kant van den boog; daar vielen
alle de Brahmans voor haar neder, en vertrokken, na haaren zegen ontvangen te
hebben, weenende.
Met twee stappen was zy op den Houtstapel, en tradt door den boog in: by haar
intrede, deedt zy een diepe buiging aan de voeten van het Lyk, en zette zich voorts
aan het hoofdeinde: den korten tyd van een minuut, bekeek zy in stil gepeins zyn
aangezigt, en stak toen den brand in den boog op drie plaatzen; bemerkende, dat
eerst de vlam van haar afwoei, rees zy op, stak den brand aan die zyde, vanwaar
de wind kwam, en ging weder zitten. De Vaandrig DANIEL deedt met zyn stok de
bladeren aan de windzyde weg, door welk middel wy haar zeer onderscheiden
konden zien zitten. Met welk eene standvastige bedaardheid zy den brand, de laatste
keer, in den Houtstapel stak, en weder ging zitten, kan alleen door de verbeelding
begreepen worden; woorden schieten te kort, om 'er een denkbeeld van te geeven.
De Houtmyt, uit zeer ligt brandende stoffen bestaande, vatte schielyk vlam; de stylen
van den boog ras verteerd zynde, viel dezelve op haar neder. - Dus verre de Heer
HOLWELL.
Twee Engelsche Officieren, in dienst by den Nabob van
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Arcot, zich by dus eene Lykplechtigheid bevindende, in het Landschap Tanjour,
waren dermaate over dit vertoon aangedaan, dat zy hunne degens trokken, en de
Vrouw verlosten. Maar, schoon zy onmiddelyk aan haare Bloedverwanten wierd
wedergegeeven, en het geen twyfel leedt, of zy hadden, op geenerlei wyze, haar
iets anders dan de verlossing aangedaan, en door geene andere beweegreden dan
eene sterke aandrift van Menschlievenheid, verwierpen de Brahmans haar verzoek,
om zich andermaal op den Houtstapel te vervoegen; zeggende: dat zy besmet was,
en de Deugden van haare Cast verlooren hadt. Om hun genoegen te geeven wegens
dit bestaan, werden de Officiers in hegtenis genomen, en vervolgens weggezonden,
om elders te dienen.
Een Rajah, in een der Landschappen onder de Regeering der Engelschen, zeer
gevaarlyk ziek liggende, werd den Bevelhebber van 't zelve heimlyk geboodschapt,
dat diens Vrouwe, in gevalle van 't overlyden haar Mans, beslooten hadt zich op
zyn Houtstapel te verbranden. De Rajah hadt een eenig kind, een Jongetje van
omtrent vyf Jaaren. De Europische Bevelhebber vaardigde een Inbooreling van
rang tot haar af, op wien hy vertrouwen stelde, met last, om, zo de Rajah stierf, zyne
Weduwe het gevaar, onder 't oog te brengen, aan 't welk haar Zoon zich zou
blootgesteld vinden, indien deeze overgelaaten werd aan de zorg van eerzugtige
Bloedverwanten, die altoos getragt hadden de rust van zynen Vader te stooren: dat
te leeven, om haars Zoons wille, niets anders zou weezen, dan een onnatuurlyke
en ingebeelde pligt, aan een natuurlyken en weezenlyken op te offeren; alsmede,
dat zy, door de post te bekleeden van eene tedere en voorzigtige Moeder, haare
Liefde en Hoogagting voor den overledenen, op de beste wyze, zou betoonen. De
Bevelhebber hadt hem desgelyks verzogt den Brahmannen te beduiden, dat, indien
zy met de plegtigheid der verbrandinge voortgingen, een Officier, het bevel voerende
over nabyliggend Krygsvolk, bevel hadt om zulks te voorkomen. De vrees, van door
geweld verhinderd te zullen worden, haalde die Priesters, geenzins de andere
bygebragte beweegredenen, over welke zy zich gebelgd toonden, en die zy met
veel verontwaardigings verwierpen, over.
De Rajah stierf, en de Weduw, eene Vrouw van verdiensten, was naderhand
haaren Zoon van uitsteekenden dienst. In deezer voege een eisch hebbende op de
goede
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diensten, zo wel als op de bescherming van een Man, die gezegd mogt worden,
haar gedwongen te hebben om in 't leeven te blyven, genoot zy, door zyne
tusschenkomst, eene maate van agting en aanzien, welke zy anderzins, uit hoofde
van het Landsgebruik, moest verbeurd hebben. Zy verwierf van hem verscheide
blyken van toegeevenheid voor haaren Zoon, en in een haarer Brieven drukte zy
zich deswegen in deezervoege uit.
‘Wanneer Gy u herinnert, dat ik zyne Moeder ben, en dat Gy my overhaalde, om
my, zynenthalve, te schandvlekken, zult Gy u niet gebelgd rekenen, als ik deeze
gunst voor hem verzoek. Gy vorderde een pligt van my af, welke niet behoort tot
(*)
onze Sexe . Indien ik niet slaage in het volvoeren van denzelven, zal ik een voorwerp
van versmaading zyn by allen die tot my behooren; maar, gelukt het my, en doe ik
deeze Landstreek bloeien, dan zal myn smaad vergeeten worden - myn geluk hangt,
derhalven, van u af - aan 't myne hangt, dat van veelen - overweeg dit, en besluit.
-’
De Hindoos rigten zomwylen een Kapél op, ter plaatze waar zulk eene Opoffering
geschied is, voor de ziel der Opgeofferde, en als een zegeteken van haare Deugd.

Beschryving van de beroemde rivier de Jordaan.
(Overgenomen uit Abbé MARITI's Voyages dans l'Isle de Cyphre, & la Palestine, &c.
De vlakte van Jericho verlieten wy in 't midden van den nagt, op den veertienden
van Grasmaand, om na de Rivier de Jordaan te trekken. Deeze optocht hadt iets
groots in zich, uit hoofde van de veelvuldige lichten, gedraagen door de lieden te
paard, die ons voorgingen en omringden. Deeze lichten branden in eene soort van
yzeren Kookers, hangende aan de punten der Spiessen; ze zyn gevuld met
Pynboomen- of eenig ander

(*)

Zy meent hier door, het op zich neemen van het bestuur der zaaken.
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soort van harstagtig hout. Alle Heeren van aanzien reizen 's nagts in deezer voege.
Men vindt de vlakten hier doorsneeden met gragten, beekjes en waterstroomen,
die, in dit jaargetyde, vry droog waren. In dezelve ontdekten wy niets
opmerkenswaardigs, dan de overblyfsels van eene oude Kerk, toegewyd aan
JOANNES DEN DOOPER. Onze Godsdienstige Oosterlingen boogen hunne hoofden in
het voorby trekken, en lieten, uit eerbied voor de gedagtenis van dien Heilig, het
ook hunne Paarden doen.
Een wyduitgestrekt en schoon Veld opende zich voor ons oog, waarin wy onze
Tenten opsloegen. Het wordt besproeid door de wateren der Jordaane, die 't zelve
verfrissen en zeer veel aan de vrugtbaarheid toebrengen. Toen wy stil gehouden
hadden, werden 'er in aller yl twee Altaaren opgerigt, waar op de Vaders van het
Heilig Land de Mis deeden. - Geen tyd, in de daad, kon geschikter weezen tot het
Gebed. De eerste Morgenstraalen der Zonne begonnen de toppen der omliggende
Bergen te verlichten; de Wolken, die de Lugt bedekt hadden, verdweenen, en lieten
ons een helderen gezigteinder beschouwen: doch, verdwynende, lieten zy op aarde
een zagten daauw, die tot myne aderen scheen door te dringen, myn bloed te
verfrissen, en zelfs, mag ik het zo uitdrukken, myne gedagten te verheffen; en myne
ziel te stemmen tot eene vrolyke aandoenlykheid, en dezelve te vervullen met
dankbaarheid aan den Maaker der Natuur.
Doch, waarom vermengt Bygeloof, zelfs in deezen eenvoudigen Tempel, zich
met de Gebeden, die tot de Almagtigen worden opgezonden? - Hier kwyt de
Bedevaartganger zich van zyne gelofte; zyn eenig oogmerk, waarom hy deeze korte
reize ondernam, was om het wonderdaadig Water der Jordaane te zien, van 't zelve
te drinken, en zich daarin te baaden; dewyl men wil, dat het ziel en lichaam, beide,
reinigt. - De Grieken verbeelden zich daarenboven, dat iemand niet recht gedoopt
is, ten zy hy driemaalen in het Water der Jordaane werd gedompeld. Mannen,
Vrouwen, Kinderen vervoegen zich derhalven elk om 't zeerst, met een drift, welke
aan gekheid grenst na den oever, zonder te denken, dat zy tegen zedigheid en
welvoeglykheid handelen.
De Gewoonte, om in deeze Rivier zich te gaan baaden, klimt op tot den tyd van
ELISA: ‘gaa,’ sprak deeze
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Propheet, tot NAAMAN met melaatsheid bezogt, ‘en wasch u zevenmaalen in de
Jordaane, en uw vleesch zal weder aan u komen, en gy zult rein weezen.’ NAAMAN
gehoorzaamde, en zyn bloed werd, ter belooninge van zyn Geloof, gezuiverd, en
hy herkreeg zyn vleesch zo zuiver als dat van een kind.
In 't Arabisch heet de Jordaan Sceriah. Deeze Rivier ontspringt aan den voet van
den Anti-Libanon, in het Landschap, by de Syriërs bekend onder den naam van
Vadettin; dezelve wordt gevormd door het Water van twee Bronnen, omtrent eene
myl van elkander gelegen. Die in 't Oosten opwelt, heet Jor; de andere, in 't Zuiden
gelegen, wordt Dan geheeten. Wy zien, derhalven, dat zy, door derzelver Wateren
te vermengen, ook de naamen vereenigd, en de geboorte aan de Jordaan gegeeven
hebben.
Eenige Schryvers hebben, nogthans, deezen Naamsoorsprong gewraakt, en als
valsch en ongerymd verworpen, op het gezag van twee of drie oude Schryveren;
beweerende, dat de Jordaan voortvloeit uit de Bronnen Paneades. Hierin hebben
zy beide gelyk, en teffens ongelyk. Zy zyn misleid door de verandering van een
naam, want de Bron van Paneades is dezelfde met die van Dan, gelyk blykt uit
deeze plaats by WILLIAM VAN TYRUS. ‘De Bron Dan wordt dus geheeten naar eene
oude Stad, in de nabuurschap, die naderhand den naam kreeg van Paneades, naar
eene andere Stad, in plaats van de eerstgemelde gebouwd.’. - Een Oudheidkenner
zou hier aanhaalingen opeenhoopen, maar een Reiziger mag zich hierin geen
botvieren.
De zamenloop dier twee Stroomen ontmoet men by de oude Stad Caesarea
Philippi, thans slegts een groot Dorp, bewoond door Drusen, en Beline geheeten.
- De Rivier vangt haaren loop aan, tusschen het Oosten en het Zuiden; en na zeven
mylen stroomens, valt dezelve in het Meir Somochon of Meron, thans Hulet-Panias
geheeten.
Dit Meir haalt zes mylen in de lengte, van het Noorden na het Zuiden, en, omtrent
vier in breedte, van het Oosten na het Westen. 's Winters vol waters, is het bykans
droog in den Zomer, en laat den zwartagtigen modderigen bodem bloot voor 't oog.
De oevers zyn begroeid met rietgewassen, en daaromstreeks staan veele
vrugtboomen, eene soort van bosch maakende, na 't welk zich de Reizigers, buiten
twyfel om de verfrissende scha-
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duw, zouden begeeven, hadden verscheurende Dieren, als de Tygers, 't zelve niet
ten verblysplaats verkooren.
De Jordaan komt uit dit Meir voort, vermeerderd door deszelfs water, loopt door
de vlakte, en twee mylen vandaar door een steenen Brug, by de Arabieren bekend
onder den naam van Gisrjaacub, zo veel als Jacobs-brug. Deeze Brug is zestig
Cubiten lang, en slegts tien breed. Dezelve bestaat uit drie boogen, die my zeer wel
zamengesteld scheenen. De Inwoonders draagen dezelve grooten eerbied toe:
dewyl, naar hun zeggen, Aartsvader JACOB dezelve overtoog, toen hy de wraak van
zynen Broeder ESAU ontvloodt. Wy leezen by WILLIAM VAN TYRUS, dat deeze Brug
aan BOUDEWYN den IV ten bolwerk diende, tegen de Krygsmagt der Saraceenen,
alsmede dat die Vorst eene sterkte op een nabuurigen heuvel deedt aanleggen.
De Jordaan loopt in dezelfde rigting, tusschen Tracontis en Galilea tot het Meir
Tiberias, by het oude Corazan en Capernaum, waar mede dezelve haare wateren
vermengt. - Als de Jordaan uit dit Meir hervoortkomt, welke dezelve de ruimte van
achttien mylen doorkruist, krygt ze den naam van de Groote Jordaan. Dan spoedt
dezelve Zuidwaards op, scheidt Perea van Samaria, de vlakten der Moabiten van
Judea, en ontvangt, onder het voortstroomen, verscheide rivieren en beeken: als
de Jacob, die in het gebergte van Arabië ontspringt; de Dibon, zo geheeten naar
eene Stad der Ammoriten, naby welke zy den oorsprong heeft; de Jazer, die ontstaat
uit een rots, waar eene Stad van denzelfden naam lag, in 't bezit des Stams van
Gad, en de Carith, een zeer groot Meir, in de Schristuur beroemd, als de wykplaats
van den Propheet ELIAS, toen hy door de Raaven gespyzigd werd. - Na vermeerderd
te zyn door alle deeze stroomen, die de schoone vlakten van Avlona bewateren, in
de uitgestrektheid van vyf en zestig mylen, van het Meir van Tiberias, ontlast zich
de Jordaan in de Doode Zee.
Over 't algemeen, is deeze Rivier omtrent vyf en dertig Cubiten breed; maar,
wanneer de sneeuw gesmolten is, of, in den regentyd, neemen de wateren toe,
overschreeden de oevers, en strekken zich op een afstand van meer dan vier mylen
uit; wanneer de ongelykheid van den grond dezelve zomtyds in twee of drie kanaalen
verdeelt. De diepte is omtrent zes Cubiten. - Altoos is de stroom zo geweldig, dat
de kloekste zwemmer de Jordaan niet
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kan over komen. Het water is altoos modderig, doch uit de Rivier geschept, en in
eene soort van vat gedaan, wordt het terstond helder, laatende op den bodem een
zwart bezinkzel, gemengd met jooden-lymagtige deeltjes. Het water is nogthans
zoet, bederft niet schielyk, en heeft ovrvloed van visch.
Beide de oevers van de Jordaan zyn bezet door een bosch van hoog getopte
boomen, die, in zommige oorden, zo digt ineen groeien, dat de Zonnestraalen 'er
geheel niet door heen kunnen booren. Dit woud is even als 't geen omstreeks het
Meir Somochon gevonden wordt, eene woonplaats der Tygers, die zomwylen
vernieling in het omliggende land aanrigten. Men vertelde my, dat 'er eene groote
menigte Leeuwen in was; doch ik hou my verzekerd, dat zy hierin mis hadden. 't Is
waar, dat deeze Dieren 'er veelvuldig gevonden wierden, ten tyde van den Propheet
JEREMIA, die de vyanden van Jerusalem vergelykt by de verscheurende Leeuwen,
uit derzelver Legers verdreeven door het zwellen der Jordaane; doch 'er is alle
reden, om te veronderstellen, dat dit Gedierte, naderhand, na eene voor 't zelve
voeglyker wykplaats gegaan is.
Deeze wouden zyn desgelyks met Vogelen van veelerhande soort vervuld, en
bovenal met Nagtegaalen, wier verrukkende toonen het oor streelen, en bykans de
gevaaren by het naderen der Riviere doen vergeeten.
De Jordaan diende eenigermaate, om de zegepraal van TITUS te vermeerderen.
Nog ziet men te Rome een Triumphboog, op welken deeze Rivier wordt afgebeeld,
onder de gedaante van een oud man, leunende op een Waterkruik; zyne handen
na de Ketenen van den Overmeesteraar uitstrekkende.
Wy vinden in de Jaarboeken van Florence opgetekend, dat FRANCISCUS de I de
Medicis, Groot-Hertog van Toscane, gedoopt wierd met water uit de Jordaan, 't welk
ALBERT BOLOGNETTI, de Nuncius, door eenige Kooplieden, ten dien einde hadt doen
brengen, even of 't zelve eene byzondere kragt bezate: dan, zodanig was het
bygeloof dier tyden, dat het Volk waande, door dit water, beter dan door eenig ander,
van de oorspronglyke zonde gereinigd te worden. 't Is daarom vreemd, dat de Adel,
die ten deezen dage zich verbeeldde, verre boven de rest des Menschdoms verheven
te zyn, niet oordeelde desgelyks met dit bevoorregt water te moeten gedoopt
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worden, als 't welk hun, by hunne Geboorte, zulk eene aanmerkelyke onderscheiding
zou gegeeven hebben.
Wanneer de Caravane de Godsdienstplegtigheden volvoerd hadt, verlieten wy
de Jordaan, om na Jericho weder te keeren. - Ik verheugde my grootlyks deeze
gelegenheid te hebben, om de overblyfzels der Kerke van JOANNES DEN DOOPER,
voorheen slegts in 't voorbygaan bezien, nader te bezigtigen. Drie buiken van deeze
Kerk, welke de opmerking van elk man van smaak verdient, zyn nog geheel, en
schynen wel geëvenredigd. De bouwstoffen zyn kostbaar, en de pylaaren zeer
keurig gewerkt. Op eene gaandery, die de tyd gespaard heeft, zyn eenige Medaillons,
die voor meesterstukken van Beeldhouwkunde mogen aangezien worden. Met één
woord, ik ben van gevoelen, dat de kundigste Kunstenaar het zich niet zou
beklaagen, eenige uuren besteed te hebben, in het beoefenen deezer ruïnen.
Digt by deeze Kerk stondt eertyds een Klooster, gebouwd door St. HELENA, en
grootlyks vermeerderd door Keizer JUSTINIANUS.

Voordeelen der aandoenlykheid.
Eene Zedeleerende Geschiedenis.
(Uit het Engelsch.)
(Vervolg en Slot van bl. 45.)
Onze Droomen zyn, schoon niet altoos, zeker menigmaalen, de verwarde
aanmerkingen over de denkbeelden, die ons waakende bezig houden; en, dewyl
onze ziel, werkzaam zynde over alle mogelyke toevalligheden, verbonden met onzen
tegenwoordigen toestand, zomtyds, met veel leevendigheids, verkeert omtrent
uitzigten, die naderhand een daadlyk bestaan krygen, ontstaat het misschien daar
uit, (op dat wy deeze aanmerking hier tusschen beiden laaten invloeien,) dat onze
Droomen, door Bygeloovigen, aangezien worden als voorspellende, enkel dewyl
zy ons uitkomsten schilderen, die onze gedagten, als wy waaken, in het wyde veld
van gissing opvat.
Hoewel slaapen COURLAND's oogmerk geheel niet was, toen hy te bedde ging,
werd nogthans zyn geest, onophoudelyk denkende aan zyne verloorene MARIA, en
de herinnering van
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zyn ontworpen plan van goeddaadigheid, eindelyk door den slaap vermeesterd, en
zyne ontroeringen eindigden in eene zagte sluimering.
De denkbeelden, die hem, wakker zynde, beroerd hadden, ontrustten zynen slaap;
derzelver strengheid, 't is waar, werd verzagt door eene droefgeestige hoope; dan,
derzelver invloed nam toe, door het verhoogend vermogen der schilderende
verbeelding.
Hy verbeeldde zich, dat hy zweefde onder een graauw betrokken lugt, over wilde
en ongeregelde rotzen, wier onbewoonde kanten bezet waren met doornen en
braamstruiken, die de bloedende zyden verscheurden van half uitgehongerde
lammeren, welke 'er vergeefsch na voedzel zogten; dit ruw gebergte werd
doorsneeden van een schuimenden waterstroom, welke by verscheidenheid
akeligheid mede bragt. - In de uitgebreide bedding van dit water, welke zich voor
hem verspreidde, zag hy verscheide hulplooze Vrouwen, die worstelden tegen het
woedend water, en, geen andere hulp voor handen ziende, hem smeekten om
verlossing uit hun deerlyk lot.
Zyn hart smolt van medelyden, en hy stondt gereed om zich in het water te
begeeven. De onzigtbaare horizont werd oogenbliklyk helder. Een witte straal, niet
ongelyk aan dien de Morgenstar uitschiet, werd onmiddelyk gevolgd door een
Morgengloed, helder als die onmiddelyk het opdaagen van de Zon voorgaat.
Terwyl hy met eene genoeglyke verwondering deeze verandering beschouwde,
vertoonde zich aan zyn oog de schoone gedaante van MARIA, bekleed met een
langen mantel, nederdaalende te midden van die heerlykheid; zy sprak hem met
deeze woorden aan: ‘Denk niet, my noch dierbaare, noch beminde COURLAND, dat
ik verschyne om uwe drift te stuiten, in het volvoeren van uw edelaartig opzet; of u
te belemmeren in de poogingen, om myne ongelukkige Zusters te redden uit den
overstelpenden vloed der elende. - Neen: ik kom, om uwe Deugd te onderschraagen,
en uwe werkzaame edelmoedigheid te ontvonken, door u te berigten, welke belooning
uwen arbeid van berouwhebbende Aandoenlykheid zal bekroonen. Hier, in deeze
gelukkige wooning, is de verblyfplaats van uwe MARIA; en de eenige weg, langs
welken gy dezelve kunt bereiken, loopt door den waterstroom, die tusschen ons
schuimt. Vaar, derhalven voort, om deeze ongelukkige Vrouwen te redden uit een
onverdiend lot: zo zal uwe werkzaame goeddaadigheid u die vergiffenis bezorgen,
welke ik verkreegen heb op myne berouwvolle traanen. - Haast u dan tot uwe MARIA,
en wy zullen beide gelukkig weezen, in eene zuivere hemelsche verëeniging: waar
trotsche Ouders onze vreugd niet meer zullen stooren, of onze zuivere wenschen
dwarsboomen. Dan
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zullen wy bekroond worden met nimmer dorrende zegekranssen, en in onvermengd
geluk leeven.’
Aangemoedigd door deeze streelende beloften, wierp hy zich in den stroom, en
haastte zich na eene schoone Maagd, die allermeest zyn bystand scheen te
behoeven; waarop hy, tegen den stroom aanworstelende, ontwaakte met eene hem
moeilyk vallende overtuiging van de bedrieglykheid zyns Drooms. Hy rees, nogthans,
op, door de sluimering versrist, en, met eene ziel, eenigzins bedaard door de
zedelyke vertroosting, welke hy by herdenking uit dien Droom trok; hy nam een kort
ontbyt, en ging zoeken na een voorwerp zyner goeddaadigheid.
Terwyl COURLAND vol van dit plan, tot verlossinge der elendigen voortwandelde,
schoot hem te binnen, dat in die jammerlyke verblyfplaatzen, die de Wysheid onzer
wetten opgerigt heeft, niet alleen ter straffe der laaghartigen en snooden; maar ook
voor de armen en ongelukkigen, misschien meenig eene Vrouw kwynde, die, liever
een Gevangenis kiezende, dan een losbandig Leeven, zich genoodzaakt vindt de
ongezonde lugt in te ademen, welke zy door geene eerlyke middelen kon ontgaan.
Hy vervoegde zich derhalven na the Fleet.
Derwaards gaande, werd hy aangesprooken door eene jonge Vrouw, die hy, op
't eerste aanzien, niet herkende; doch die, by een nader beschouwen, bleek dezelfde
te zyn, aan welke hy op den morgen, na het ontdekken van de trouwloosheid zyner
Egtgenoote, zulk eene ruime gaave geschonken hadt.
De bloozende ANNA wenschte zich zelve geluk over de gevallige ontmoeting, en
onderrigtte den Heer COURLAND, wegens het zorgvuldig onderzoek, 't geen zy na
hem gedaan hadt, en de reden waarom; ten slot zeggende, dat zy, overeenkomstig
met de bekendmaaking, zich aanboodt om hem onmiddelyk te brengen ter plaatze,
waar het Geld, ten zynen gebruike, was weggelegd.
COURLAND stondt versteld over de eenvoudigheid deezer aanspraake, en, verrnkt
wegens een zo zeldzaam voorbeeld van naauwgezette eerlykheid, vergat hy het
welvoeglyke op den openbaaren weg; hy vatte haare beevende hand, met drift,
tusschen de zyne, bragt die aan zyn boezem, en betuigde met niet weinig vuurs,
dat hy niet alleen zich volkomen herinnerde, haar Banknooten te hebben gegeeven;
maar ook het beloop daarvan ten vollen wist; maar, dat zy hem nu overtuigd hadt,
dat het door hem verrigtte verre beneden haare verdiensten was; en dat, indien zy
nog eenige behoeften hadt, tot welker voldoening de som niet kon toereiken, hy
zich gelukkig zou rekenen, in het aantreffen deezer gelegenheid, om kragtdaadiger
te zorgen voor haar welweezen.
‘Helaas! myn Heer!’ sprak de verwonderde ANNA, door dankbaarheid geheel
vermeesterd, en, door een traanenvloed
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zich lugt geevende: ‘konden wy met voeglykheid een zo groot geschenk aanvaarden:
't geen gy gedaan hebt, is meer dan genoeg, om myne arme Moeder en my, voor
altoos gelukkig te maaken.’
‘Gaa dan heenen, lieve Dogter!’ voer hy voort: ‘gaa dan heenen tot de gelukkige
Moeder, die de genegenheid kan verdienen van eene zo gevoelige en onschuldige
Schoonheid; en mogt gy beiden, voor altoos, gelukkig weezen! Goede Hemel! kan
misdryf en schuld eene schuilplaats zoeken in wanhoop en zelfmoord, wanneer
zich zulke wegen aanbieden tot verzoening en verligting.’!
Een blos van dankbaarheid verspreidde zich op de wangen van ANNA, en met
eene drift, welke alle haare bekoorlykheden te sterker deedt spreeken, boezemde
zy de erkentenissen uit, welke het geweld der aandoeningen tot nog wederhouden
hadt, en wegens welker uitstellen zy zich begon te beschuldigen, met eene
dankbaare angstvalligheid.
De edelmoedige Weldoener zou haar zeker belet hebben, om die snaar te roeren.
was zyne aandagt niet zo zeer ingenomen geweest, door de beschouwing van haare
Persoon, dat hy als doof werd voor een zo aangelegen onderwerp.
Haare gedaante was teder en fraai; schoon afgepynd door gebrek en droefenisse,
was 'er een leevendigheid, eene eenstemmigheid en zagtheid in haare
weezenstrekken, zo gelykvormig aan alle, die, ten eenigen tyde, zyne ziel verrukt
hadden in de ongelukkige MARIA, dat niemand, die ooit voelde, welke belangneeming
ons wordt ingeboezemd, door de gelykvormigheid van een dierbaar afweezende
Persoon, zich zal verwonderen over de tederheid, welke in COURLAND's boezem
opwelde.
In de daad, onafhangelyk hiervan, was het onmogelyk eene zo bevallige, waarin
alles wat eene jeugdige Schoonheid van achttien Jaaren, gepaard met alle
aanduiding van eene verhevene Ziel, en opgeluisterd door de leevendigste
uitdrukkingen van dankbaarheid en blydschap, zamenliep, te zien, zonder eene
deelneeming te voelen, die mogelyk schoonheid, uit jammer gered, alleen kan
inboezemen.
COURLAND voer voort met de zuiverste tederheid haar aan te zien, tot dat de
blykbaare verlegenheid op 't gelaad van de onschuldige ANNA hem waarschuwde
van de onvoegelykheid zyns gedrags. Hy verweet zichzelven, dat hy, onvoorbedagt,
de gevoeligheid van onbeschermde kieschheid gewond hadt; maar hy verheugde
zich, dat hy, te midden van zyne aanvegtingen, het vermogen behieldt, en den wil,
om zulk eene Vrouw van de deerlyke uitersten, wanhoop of schande, te rug te
houden.
Men mag vry veronderstellen dat het hart van onzen Held thans in geen staat
was, om nieuwe indrukken van Liefde te ontvangen. Neen, het beeld van zyne
beledigde MARIA hieldt zyne geheele ziel bezig; en zyn leed deswegen liet geene
plaats
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open voor eenig ander voorwerp. Maar hy gevoelde voor de heminnelyke ANNA al
de tederheid, welke, (behalven die de Liefde inboezemt,) in een gevoelig hart, kan
opgewekt worden.
Hy besloot de Geschiedenis van haare ongelukken uit te vorschen, en den bystand
van zyne Vriendschap uit te breiden, tot dat hy haar in een staat gesteld hadt, welke
(vergeleeken met de verwagtingen, die zy uit hoofde haarer opvoeding mogt wagten,)
haar geen reden van klaagen zou overlaaten over de lotwisselingen des leevens.
Maar bemerkende, welk eene verlegenheid hy haar veroorzaakt hadt, door haar
zo lang op te houden, liet hy na, haare gevoeligheid diepere wonden door zyn
vraagen te wege te brengen, en een zeger over haar uitspreekende, zeide hy haar
vaarwel.
Het schynbaar heenen gaan van COURLAND was, nogthans, alleen een edelmoedig
bedrog: want hy volgde de beminnelyke ANNA op eenigen afstand, en zag haar de
poort der Gevangenisse in the Fleet intreeden. Zo ras zy binnen de deur was, vloog
zy met een hart vol vreugde na haare kwynende Moeder, die, uitgenomen den dag
van COURLANDS edelmoedige gifte, in langen tyd geen gelaad gezien hadt met een
lach, of eene stemme gehoord, die geen smert aanduidde.
COURLAND deedt eenige navraag by den Deurwagter wegens de ingetreede jonge
Dogter; doch kreeg alleen tot bescheid, dat zy kwam om haare Moeder te bezoeken,
die wegens schuld gevangen zat. - Dit was hem onvoldoende. Doch gezien
hebbende, dat, by haar binnen treeden, een Jongeling byzonder kennis van haar
nam, ging hy in de Gevangenis, in hoope dat deeze hem eenig nader bescheid zou
geeven. ‘Myn Heer!’sprak de Jongeling, vry driftig, en hem met een ergdenkend
oog aanziende, ‘indien gy een van die geenen zyt, die loeren op, van vrienden
ontbloote, Schoonheid, in het gewaad der behoefte gekleed, om die ten prooi te
maaken van beginzellooze drift, moogt gy wel vertrekken, uw tyd en moeite spaaren;
de beminnelyke ANNA, schoon ongelukkig, is deugdzaam, en zal geene ontheffing
van verdriet koopen ten koste van haare onschuld!’
‘Jongeling!’ hervatte de edelmoedige COURLAND, ‘ik bewonder uwe drift. Dezelve
strekt ten blyke van de goedheid van uw eigen hart; terwyl ze teffens my te meer
deels doet neemen in den toestand van haar, die gy zo zeer pryst. Maar wees
verzekerd, omtrent my tast gy deerlyk mis. Ik wilde de Beschermer weezen der
ongelukkige, geenzins de Bederver der deugdzaame. Ik ben niet laag genoeg van
ziel, om de laagste belediging aan te doen, onder het masker van edelmoeheid, of
de elenden van myne Medeschepzelen tot de ongewillige onderpanden van snoode
drift te maaken.’
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‘Verschoon my, myn Heer,’ sprak de Jongeling, ‘maar de Verdervers der onschuld
zyn zo veelen in getal, en de Betooners van Edelmoedigheid zo weinig, dat gy u
niet moet verwonderen, dat de drift, in uwe naspeuring doorstraalende, agterdogt
verwekte.’
COURLAND verzekerde hem, dat hy zich in 't minst niet beledigd rekende, en
beloofde hem dat hy van de waarheid zyner betuiging zou overtuigd worden, en
herhaalde daarop zyn verzoek, om hem alle de onderrigting, welke hy kon, te geeven
wegens het voorwerp zyner naavraage.
Waarop de Jongeling de Geschiedenis van ANNA in deezer voege voordroeg. ‘Die beminnelyke jonge Dogter is het éénig Kind van eene Vrouwe, zo beminnensen agtenswaardig. als zy zelve. - De Wereld, gelyk gy weet, myn Heer, is berispziek,
en ik heb gehoord, dat de Moeder nooit getronwd geweest is. Dit zy zo 't wil. Zy is
het voorwerp van de Liefde en 't medelyden van elk in 't huis; en, indien het geen
men zegt, waar is, levert zy een spreekend bewys op, dat de Mannen laag kunnen
weezen jegens de zodanige, die niets dan Liefde en Bewondering verdienen.’
‘Dit is waarheid, dit is waarheid,’ viel COURLAND hem met een zugt in de reden,
‘ik weet dat zulks mogelyk is. Doch vaar voort.’
‘Omtrent twee maanden geleden werd de Moeder door een medogenloozen
Schuldeischer hier geplaatst. Zy en haare Dogter hadden lang met moeite de kost
gewonnen met de naald. Door de schaarsheid van dit inkomen, en eene langduurige
ziekte der Moeder geraakte zy buiten staat, om haar huishuur te betaalen, en werd
om die kleinigheid in deeze Gevangenis gezet. In deezen deerlyken toestand wilde
de tederhartige ANNA niet afgescheiden leeven van de Beschermster haarer tedere
jeugd. Zy nam haare verblysplaats by haare Moeder, en, uit werken gaande, bragt
zy bestendig het verdiende schraale loon van haar vlyt in dit elendig verblyf. Maar,
met eene welvoegelyke gevoeligheid zich verzet hebbende tegen een Winkelier,
die een aanslag deedt op haare onschuld, werd zy, omtrent drie weeken geleden,
van het werk voor den Winkel beroofd.
Dit nieuwe ongeluk verborg zy voor haare Moeder, en zogt te vergeefsch elders
werk. Zy bleef, nogthans, geregeld uitgaan, onder voorwendzel van te werken; maar,
in de daad, om zich, van tyd tot tyd, te ontdoen, van alles wat zy met voeglykheid
van haare kleederen kon missen. - Maar eindlyk geraakte alles voort. - In drie dagen
hadt de edelmoedige ANNA naauwlyks een stuk eeten geproefd: 't geen van het
laatst verkogte kwam, schikte zy tot onderhoud van haare kwyaende Moeder, die
zy in het denkbeeld bragt, dat de goedheid van den Heer voor wien zy werkte, in
haar Leevensönderhoud voorzien hadt. - Eenige dagen geleden schiep ik hoope,
dat haare elenden aan een einde zouden weezen; want een Vreemdeling, wiens
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edelmoedig hart gevoelig was voor lydende Deugd, en die de middelen, waarmede
de Hemel hem begiftigd hadt, besteedde, om de elenden te verligten van de arme
ANNA, door eene ruime gifte. Maar de verregaande kieschheid van beiden wil de,
op een nader bedenken, niet gehengen, zich die gift toe te eigenen; zy hebben
daarom allen mogelyk onderzoek gedaan na den Schenker en diens Familie; en
met de uiterste moeite hebben zy zich laaten overreeden, om een klein gedeelte
daarvan te gebruiken, genoegzaam, om haar voor volstrekt gebrek te bewaaren.’
Hun, die ooit het vermaak kenden van in 't verborgen eene edelmoedige daad te
doen, en onbekend te luisteren na den ongezogten lof, die hunne goeddaadigheid
bekroonde, behoeft niet gezegd te worden, met welke aandoeninge COURLAND die
lofspraak vernam uit de driftige MASON, wiens toejuiching even ongezogt als
onverwagt was.
‘Dit, myn Heer,’ voer de Jongeling voort, ‘is al de onderrigting, welke ik u kan
geeven. - Staa my nu toe, u in het elendig verblyf in te leiden, waar tedere
genegenheid zich vereenigt met hooplooze elende, om het hart tot medelyden te
vermurwen, en mogt de Magt, die goeddaadigheid beloont, uw hart voor
voorbeeldlyke Edelmoedigheid openen. - Schoon de milde hand, die myne ANNA
eene vreemdelinge maakt in dit akelig verblyf, de minste straal van hoope doet
verdwynen voor de hooplooze MASON!’
‘MASON! MASON!’ hernam COURLAND, hem sterk aanziende, ‘gy gelykt zeer veel
op iemand, de jaaren uitgezonderd, van dien naam, op wien ik, verscheide jaaren
geleden, een ingewikkeld vertrouwen stelde. Heette uw Vader niet JACOB?’
‘Ja myn Heer! hy woonde by den braaven Heer COURLAND als Rentmeester.’
‘Ging hy, eenige Jaaren geleden, niet na de Oost-Indiën?’
‘Dit deedt hy, en kwam nooit weder. Schoon zyn Zoon, want ik moet de waarheid
spreeken, geloof ik, dat de Hemel, geregte wraak van misdryven neemende, hem
een ontydigen dood heeft doen sterven.’
‘Wat meent gy?’ heinam COURLAND.
‘Myn Heer!’ voer MASON voort. ‘eer zyn jonge Heer COURLAND trouwde zondt hy,
door handen van myn Vader, een brief aan een jonge Juffrouw op 't land, met welke
hy in eene tedere verbintenis leefde. Myn Vader hadt de nieuwsgierigheid om den
brief te openen, en vondt 'er Banknooten in, ter waarde van vystien honderd Ponden
Sterling. Myn Vader, schoon men niets van hem vermoedde, was nooit zeer naauw
gezet geweest in zyn Rentmeesterschap: en dit was eene verzoeking, die hy althans
niet kon wederstaan. Hy verdigtte, derhalven, een anderen brief. in welken hy een
Banknoot van twintig Ponden sloot, haar gelas-
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tende af te laaten van alle verdere briefwisseling: dewyl de verbintenis, in welke hy
stondt te treeden (schryvende in den Persoon van den Heer COURLAND), alle vertoon
van gemeenschap voor hem onvoegelyk zou maaken, en haar nadeelig voor dien
goeden naam, welken zy, met eenige omzigtigheid te werk gaande, nog
eenigermaate kon behouden.’
‘Myn GOD!’ riep de ontroerde COURLAND uit, ‘dit was dan de oorzaak van zyn
voorgewend ongenoegen en schielyk vertrek: ô Schurk, ô Schurk! - Doch zeg my,
wat 'er wierd van de dubbel beledigde MARIA? waar is zy? wat deedt zy op het
ontvangen van deezen wreeden Brief? - ô MARIA! zyn dan allen van onze Sexe in
eene verbintenis van snoodheid tegen u getreeden!’
De jonge MASON stondt geheel versteld. Hy vermoedde, met wien hy sprak; doch
kon geen het minste berigt wegens die ongelukkige geeven. Ten tyde van zyns
Vaders vertrek was hy slegts vier jaaren oud, en van de evengemelde
omstandigheden was hy eerst, omtrent vyf jaaren geleden, onderrigt geworden;
wanneer eene oude Bloedverwante, aan wier bezorging hy hem overgelaaten hadt,
dit op haar doodbedde hem verhaalde, met daarby gevoegde waarschuwing, dat
hy uit het lot zyns Vaders moest leeren, de Deugd aan te kleeven, en te vreezen
voor de wraak, die altoos den Booswigten over 't hoofd hangt. De ongelukkige
Jongeling was bykans zo wreed behandeld door zyn beginzelloozen Vader, als de
rampzalige MARIA. Eene kleine som hadt hy agter gelaaten tot zyne opvoeding,
welke de oude Vrouw daaraan besteedde, zonder ooit iets verder te ontvangen.
COURLAND wandelde, eene geruime wyle, voor- en agterwaards in de hevigste
gemoedsbeweeging. - ‘Genadige Hemel!’ riep hy uit, ‘tot welke elenden is zy
verweezen! Waar zal ik haar zoeken? - Waar zal ik haar vinden? - Doch zy is niet
meer! - Verzaakt, door die haar beminde, - verraaden! - verlaaten! - Hartzeer!
Behoefte! Zelfsverwyt! ô Welk een opeenstapeling! te zwaar voor haar, om te draagen
- Vrugtlooze herinnering!’
Hier hieldt hy voor eenigen tyd op. Eindelyk, oogen vol traanen ten Hemel slaande,
boezemde hy uit: - ‘Dierbaare, afgescheide Geest - slaa een oog op de arme - door
opregte boete van berouw hebbende Aandoenlykheid, en, indien gy kunt - - vergeef.’
- Zo spreekende, greep hy den arm van MASON, en verzogt hem by ANNA te brengen.
MASON gehoorzaamde gereed, en geleidde den weldaadigen Boeteling na het
verblyf van Wie? - Och! welke waren de aandoeningen van COURLAND, toen hy het schoone
voorwerp zyner goedheid met eene tedere bezorgdheid zag leunen over de
overblyfsels van die Schoonheid, die eerst zyn hart overweldigd hadt, welke de tyd
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nooit uit zyne verbeelding kon wisschen, en die de onlangs geledene verongelykingen
al den voorgaanden invloed weder gaf. Hy stondt als een Standbeeld, en kon in 't
eerst zyne oogen niet gelooven.
‘O, myne waarde Moeder,’ sprak de ontzette ANNA, ‘zie onzen edelmoedigen
Weldoener!’
De Moeder rees beevende overeinde, om hem te bedanken. Maar op 't oogenblik
dat zy zyn gelaad aanschouwde, schreeuwde zy, COURLAND! en zeeg in haar stoel
neder.
‘Genadige Hemel!’ riep hy, voorwaards stappende, ‘'t is - 't is - myne beledigde,
lieve, MARIA! - en de geredde jonge Maagd is myn Kind!’ - Hy drukte ze beurtlings
aan zyn boezem; haar besproeiende met traanen van toegenegenheid; terwyl zy,
met gelyke tederheid, zyne omhelzingen beantwoordden.
MASON's hart nam te veel deel in dit alles, om al het ontroerende deezer
gebeurtenisse niet te gevoelen. Hy stondt spraaken beweegloos, opgetoogen, en
stortte traanen van medegevoeligheid.
Zo ras de eerste vervoeringen van verbaasdheid en blydschap eenigzins bedaard
waren, verhaalde MARIA (op het aanstaan van COURLAND,) de onderscheide tooneelen
van behoefte, welke zy hadt moeten doorgaan met haare Dogter, van welke zy
zwanger was ten tyde, dat haar Minnaar haar verliet; en in wier lof zy uitweidde met
al de welspreekenheid eener tederhartige Moeder. COURLAND hoorde dit met
verrukking. - Uit het laatste gedeelte des verhaals bleek, dat de jonge MASON en
ANNA eene hartlyke genegenheid voor elkander in dit verblyf hadden opgevat.
COURLAND's eerste zorg was (naa zyne MARIA en Dogter uit de jammerlyke
Gevangenis verlost te hebben,) een naauwkeurig onderzoek te doen na de
geschiedenis, en het character van den Jongeling.
Het bleek, by onderzoek, dat zyne ongelukken in geenen deele moesten
toegeschreeven worden aan ondeugd of verkwisting; en daar de edelmoedige Vader
de niets beduidende onderscheidingen van Geboorte en Rykdom, als zy tegen
Deugd en Verstand overstaan, versmaadde, gaf hy niet alleen zyne toeftemming
aan de vereeniging der twee Gelieven; maar gaf hun ook, op den dag huns Huwelyks,
een goed gedeelte van zyne middelen, ‘op dat hy, (om zyne eigene uitdrukking te
bezigen,) het vermaak mogt hebben, om zyne Kinderen by zyn leeven gelukkig te
zien.’
In dien tusschentyd was hy niet onoplettend op de zaaken, die hemzelven meer
onmiddelyk betroffen. Hy verzuimde niets, 't geen kon strekken om eene
Echtscheiding van zyne trouwlooze Echtgenoote te bewerken; en door den bystand
van zyn Vriend ELPHINSTON, (wiens betrekkingen. zo wel als de zyne, zeer uitgestrekt
waren,) bereikte hy welhaast zyn oogmerk.
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Zich dus ontslaagen hebbende van eene Verbintenisse, die hem altoos moeilyk
gevallen hadt, marde hy niet, om de inspraaken van zyn hart te volgen, door zich
in den heiligen Echt te verbinden met het eerste Voorwerp zyner Liefde.
Beide de Huwelyken zyn gezegend geweest met Kinderen, de Panden van
wederzydsche Toegenegenheid; en de twee Familiën blyven dat geluk genieten, 't
welk Deugd en wederzydsche Genegenheid alleen kunnen verwagten in den
Echtenstaat.

De winter.
Weldoende Winter! schoon me uw strengheid schaars bekoort,
Leert gy my 't Albestuur, met blyde toonen, roemen;
Keer vry, op uwe beurt, van 't eeuwig koude Noord:
Ik blyf u 't mild geschenk der hoogste Wysheid noemen.
MOENS.

Zo komt dan de trillende Winter den geschakeerden Jaarkring voltoojen - hy komt
droef en norsch. Verzeld van donkere Wolken en dikke Nevelen, met sombere
stappen aan. Dan - het zyn echter deeze, die myne Ziele tot plegtige gedagten, en
- hemelsche overdenkingen, opheffen; ja, welkom zyt gy my, die ons heilzaamste
nut, met kille handen, schenkt, en - beschouwden wy weleer, de bekoorlykheden
der Lente, wanneer de blonde Mey zich cierde, met jeugdig groen en frische
Lentekranssen: - de aangenaame Zomer en deszelfs uitwerkselen, - de bedaagde
Herfst, met haare frische Winden en koele Schaduwen! Dat wy dan beproeven, om
eindelyk de Winter, en alle deszelfs aanbiddenswaardige nuttigheden, insgelyks te
beschouwen, op dat wy daardoor mogten opgeleid worden tot dankbaare aanbidding
en grootmaking van Hem, wiens Grootheid, Wysheid en Magt, ontzag verwekt door
de gantsche onafmeetbaare Schepping!
Nu schynt Natuur te kwynen, ter Winterslaap gereed te zyn, - de Zon thans na
de uiterstens van 't Heeläl overhellende, breid nu even den korten dag over de
Waerld uit, en schiet zyne schuinsche straalen door de dikke lugt neder, terwyl zyne
verflaauwde schyf, van graauwe Wolken omgeeven, zeer schielyk weder ondergaat,
om - de kwyneude Waereld in een langen nacht te dompelen. De sluimerende
eenzaamheid bewoont, en Woud en Velden, - de werkzaamheid verstyft, en - het
vaale doodskleed spreid zich over het Aardryk uit; zo valt de Winter, met eenen
sterk
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drukkenden last, op 't Aardryk neder, - hoe verwonderenswaardig is hier weder de
Natuur met alle haare veranderingen! den vorigen avond zag men haar eenvoudig
en zonder cieraaden; maar thans heest een dikke Rym allerwegen haare fraaiheden
uitgestort, - de vachten van het Schaap zyn geheel en al ruig gemaakt, en de lokken
van den Reiziger, als ineen gekroest; de Wanden, en de gantsche grond, schynen
als bestrooid met zilver! Dan - nu zwerft de strenge Vorst op barre Noorderstormen.
Nu komen de dikke Wolken aan, zy rollen, zwaar weegende, haaren blanken wollen
last voort, en - de witte - de nuttige, Sneeuw daalt in de stille lugt, na beneden; welk
eene heerlyke verwonderingwekkende vertooning! nergens is eenig onderscheid
van coleur, alle de Velden zyn in Winterpracht getooid, alles schittert van het
heerlykste wit: de bosschen buigen haare gryze kruinen nederwaarts, en, men ziet
geen onderscheid tusschen de gronden, tot den Ploeg geschikt, en die - welken tot
groene Weiden bewaard worden; alles ligt bewaard, onder de kostelyke Sneeuw,
en geeft zulk een sterk weerkaatsend ligt, ook in zyne gevolgen tot heerlyke einden
dienende: ô! Hoe verbaazende zyn de Werken van den Grooten, den
Aanbiddenswaardigen Schepper, en - hoe wonderbaarlyk verscheiden. Hoe
buigzaam en gedwee is de Natuur onder zyne vormende Hand! Op zyn bevel neemt
dezelfde stof verschillende gedaanten aan, en wordt in eene oneindige menigte van
beeldtenissen hervormd: op het wenken van zynen Wil, wordt dezelsde hoofdstof,
in ruigen Rym als eene fyne assche, op de aarde gestrooid, of - als een digt vlokkig
dons over de wyde vlakte heen gespreid: dan - hoe heerlyk, hoe nuttig, is de
nedergevallene Sneeuw, die, door zyne schittering, de staarende oogen doet pinken!
Welk eene koude zy ook mag aanvoeren, zy schenkt ons echter het heilzaamste
nut: levert een warm Dekkleed voor het Veldgewas: beschut het voor de nypende
Vorst, en koestert zyne groe ende Werkzaamheid; zy blyft voor een wyle liggen, om
haare beveiligende hoede te werk te stellen, en haaren kweekenden invloed te
oefenen, en - wanneer het tydstip daar is, dat de straalen der leevenwekkende Zon
het zelve doen versmelten, dan strekt het vocht tot heerlyke einden, daar het
ontbindende Salpeter in de aderen der aarde indringt terwyl het de vooren; met dat
groeizaame leeven vervult, welk zich in den bloessem van de Lente zal openbaaren,
en - in de vruchten van den Herfst doen rypen.
En, beschouwen wy de heldere en blinkende dagen, van den vriezenden Winter,
welke den Dampkring in een nuttig evenwigt houdt, daar door zynen adem de Zaaden
der besmettingen worden weggevaagd: en - de vaalgevlerkte Pest, al vroeg, in
haare geboorte wordt gesmoord: - de heldere zuivere
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lugt verlevendigt onze lichaamen; geeft ons nieuwe kragten - voed, en, vervlugt
onze bloedbollen, - versynt onze geesten, - dringt met eene leevendige snelheid in
dezelven. en zich een weg door de Zenuwen, welken hy versterkt, heen baanende,
nadert hy het brein, dat volkonstige verblyf onzer edele Ziel. - De gantsche
geschapene Natuur gevoelt de leevendigmaakende kragt des doordringenden
Winters. - De aarde en derzelver Plantgewassen verzamelen hunne kragten voor
het volgende Jaar byeen; de zuiverste en helderste Rivieren vertoonen in hun diep
een doorschynenden spiegel, en murmelen, hoe langs hoe doffer, na maate zy,
door de stremmende koude in hun loop beteugeld en vastgehouden worden.
O! Winterverst, met uwe aanbidlyke wonderen! vanwaar komen uwe scherpe
schatten voort! vanwaar dat geheim vermogen! 't welk zyn bewind over alles uitbreid
en - waaraan het fynste en geestigste vogt zelve niet kan ontsnappen! immers
bestaat uwe verwondereuswaardige kragt in millioenen van Zoutdeeltjes, die met
onzigtbaare hoeken en punten in de wateren der aarde, ja, allerwegen, door land
en lugt, doordringen, en zich met die alle vereenigen.
Wanneer de stille avond genaderd is, en een einde aan den kortstondigen dag
gemaakt heeft, wanneer het onbewolkte uitspansel met zyn helderst blaauw vercierd
is, en het tallelooze getal van starren, met eenen ongemeenen luister aan het heerlyk
lugtgewest schitteren! dan stort de Vorst haaren doordringenden invloed allerwegen
uit; zo dat wy, by onze ontwaaking, als de morgenstond zyne oogen opent, de
gantsche natuur als veranderd zien een harde korst bedekt het ondiepe moeras,
en - de rivier weifeit in haaren loop, tot dat zy, door haaren stroom de glaze korst
gebroken hebbende, voor een korten poos weder voortsnelt; doch eindelyk, door
de vermeerderde koude, vastgeketend wordt, en in haaren nieuwen kerker moet
blyven, - een allerkonstigst vlies bedekt de glasraamen onzer wooningen, daar
zonderlinge vertooningen op te voorschyn komen, en allerkunstigste beeldtenissen
als uitzwellen, de vrugtbaare akkers, worden als yzer, en - de vogtige weiden als
marmer. Alle de vloeibaare paden zyn thans eenen vasten weg voor de voeten
geworden: en, daar nog korts te vooren 't geschubde Vee als in menigte heenen
zwom, daar wandelt nu de Mensch gerustelyk heenen.
Welk een aantal byzonderheden, in den voor ons zo nuttigen Winter; dan - het is
niet alleen de Winter, neen, alle de Saizoenen. Het is God, die, op zynen tyd, de
Hemelen met Wolken bedekt, die voor de aarde regen bereid, die het gras op de
bergen doet uitspruiten!
Het is God, die, op zynen tyd, ons verzadigt met het vette der tarwe!
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Het is God, die, op zynen tyd, Sneeuw geeft als Wolle, den Rym strooit als assche,
het Ys heenen werpt als stukken. Looft dan, met waare erkentenis, zyne groote,
zyne verhevene, Werken: daar zyne wonderlyke Kragt door Hemel en Aarde is
verspreid.
O! Gy groote en eenige oorsprong der Natuur, wiens Almagtige en onvermoeide
Vingeren de Jaargetyden wentelen en bestieren: hoe vermogende, hoe gedugt, hoe heerlyk, hoe majestieus zyn uwe groote werken, die gy alle met Wysheid hebt
gemaakt; met welk eene aangenaame aandoening doordringen zy onze ziele, die,
met verbaasdheid en verwondering, uwe onbegrypelyke wonderen beschouwd, wonderen, enkel tot ons nut, en ter bevordering van ons geluk en genoegen
verördend!
Mogten onze beschouwingen der Saizoenen waarlyk heilzaam zyn, dan zal ieder
stap, dien wy, in het toekomende, door Gods heerlyke Schepping zullen doen, niet
alleen des te leerryker, maar ook des te bekoorlyker, voor onzen geest zyn.
J.D.V..
22 December.

Anecdote.
De Hekeldichter BOILEAU hadt, eer hy tot Lid van de Fransche Academie werd
aangenomen, omtrent dit Letterkundig Genootschap, zich op deeze schampere
wyze uitgelaaten: ‘Indien deeze Heeren een Zinnebeeld en Spreuk wilden hebben,
op hun passende; men hadt slegts een aantal Aapen te schilderen, die zich in een
bron spiegelden, met dit Randschrift: SIBI PULCHRI, dat is, FRAAI IN HUN EIGEN OOGEN.’
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Opheldering van Gal. III: vs. 15-20.
Ik vind in de gewoone Verklaaringen van deeze plaats veele zwaarigheden. Alle de
Uitleggers, die dezelve hebben zoeken op te helderen, komen, zo veel my bewust
is, daarin overeen, dat Paulus hier het Woord Zaad op Christus toepast, en wel op
den Persoon des Verlossers zelve. - Zelf Grotius en meer andere Uitleggeren van
laater dagen, zelf van den tegenwoordigen tyd, bepaalen zich hier by den Persoon
des Verlossers. - Dan hier ontstaat eene groote zwaarigheid: ‘hoe kan Paulus uit
(*)
een woord, dat altoos meer dan één Persoon in zich bevat , een bewys ontleenen,
ten betooge dat de Schryver niet meer dan een bepaald Persoon bedoeld hebbe.’
- Het woord Zaad wordt altoos gebezigd van de geheele Nakomelingschap, en die
bevatte meer dan één Persoon in zich - in dit geval wordt dit woord nooit van een
enkel Persoon uit de Nakomelingschap verstaan. - Hieronimus gevoelde die
zwaarigheid alrede, en hakte, uit dien hoofde, dien knoop door, met te zeggen, ‘dat
Paulus zich hier slechts van deeze gelykenis bediend had by de botte en
onbeschaafde Galatiers, maar daarom ter waarschuwing voor den verstandigen
Leezer 'er terstond byvoegt, ik spreek naar de vatbaarheid van menschen, (ϰατα
ανθρωπον λεγως vs. 15).’ Eene uitvlucht, die, zo het my voorkomt, weinig betekent,
en den Apostel veeleer oneer aandoet.
Ik meen dat deeze geheele zwaarigheid vervallen moet; wanneer men slechts
eenen anderen weg inslaat, en door de Christus niet den Persoon des Verlossers,
maar het geheele Lichaam der Christenen, zo als het in Christus, als het hoofd der
Kerke, vereenigd is, verstaa. - Zo wordt dit woord gebruikt: 1 Cer. XII: 12, waar
deeze

(*)

Collectivum.
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betekenis, naar ons oordeel, zo duidelyk is, dat 'er geen den minsten twyfel overblyft.
- 't Komt 'er dus op aan, of deeze betekenis hier ter plaatse kan gelden, uit hoofde
van het redenbeleid des Apostels, en wat zou ons dan verhinderen om deeze
Verklaaring aan te neemen.
Apostel Paulus yvert hier tegen de Voorstanders van het Mosaisch Verbond en
van de Wet; deeze wilden dezelve niet alleen in de Christen-Kerk invoeren, en ook
de Christenen uit de Heidenen daarmede belasten, maar daar en boven beweerden
zy, dat de Jooden, uit kracht van dit Verbond en die Wet, en om dat zy Kinderen en
Nazaaten van Abraham waren, ook byzondere Voorrechten, boven de Heidenen,
zelf onder het Euangelie, moesten bezitten. Paulus kant zich hier tegen - alle
Voorrechten, die zy bezaten, hadden zy alleen aan het Euangelie te danken, en
Jooden en Heidenen hadden 'er het zelfde recht op. - Abraham zelve, die man, die
by den Jood zo veel gold, moet hem ten bewys strekken, vs. 6. - alle geloovigen, 't
zy Jooden of Heidenen, waren de waare echte Kinderen van Abraham - uit dien
hoofde wierden zy op denzelfden voet beweldaadigd, namelyk niet door de Wet,
maar door middel van het Geloof. - De Wet bedreigde wel straf, maar beloofde
geene belooning, dan alleen by eene volmaakte en naauwkeurige gehoorzaamheid:
zodanig eene gehoorzaamheid hadt geene plaats gegreepen; uit dien hoofde moest
de Jood voor straffen vreezen. Christus, hoe onschuldig, was intusschen een vloek
geworden d.i. als een misdaadige veroordeeld, en daardoor hadt hy ons (nam. de
(*)
Jooden) verlost van de straf der Wet door zynen Kruisdood . Daardoor was dan
het Sinaïtisch Verbond vernietigd, en met het zelve de Wet, en dus verviel ook het
geheele onderscheid tusschen Jood en Heiden. Dit geschiedde, op dat de Zegen,
aan Abraham beloofd, niet alleen by het Joodsche Volk bepaald zou blyven, maar
ook tot de heidensche Waereld zich zou uitstrekken; dus, dat Jooden en Heidenen,
door de geloovige aanneeming van een en het zelfde Euangelie, in één lichaam
gebragt, en dezelfde Voorrechten erlangen zouden, vs. 10-14. vergelyk vs. 28. Wanneer Paulus nu hier op laat volgen, dat die zegenin-

(*)

Zie dit fraai betoogd door den schranderen HESS, in zyn voortreffelyk Werk over Gods
Koningryk, het IIde Doel.
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gen aan Abraham en zynen Zaade, als aan één Lichaam, en niet aan Abraham en
zynen Zaade als aan veelen, of als aan onderscheiden en verdeelden toegezegt
waren, hoe schoon strookte dit dan met het voorgaande?
Men lette hier tevens byzonder op die uitdrukking, vs. 16. Nu zo zyn de beloften
aan Abraham en zynen Zaade gesprooken. Hier wordt van beloften gewaagd, die
oudtyds aan Abraham en zyn Zaad naa hem gedaan zyn. Worden nu hier zegeningen
bedoeld, die aan Christus toegezegd zyn? of zegeningen, die, raakende den Messias,
aan Abraham toegezegd wierden? Ik meen het laatste. - En volgt hier uit dan niet
zonneklaar, dat dit Zaad niet de Christus zelve zyn kan. Te meer, daar uit het 29
vers wel ten allerduidelyksten blykt, dat Paulus hier, door het Zaad, geene andere
dan de Christenen bedoelt. Zy, die in Christus gedoopt waren, en dus Christus
hadden aangedaan d.i. den Christelyken Godsdienst omhelsd hadden vs. 27, die
zonder onderscheid van Jood of Heiden alle een in Christus waren vs. 28, deeze
worden vs. 29, met ronde woorden het Zaad van Abraham genoemd, waarom zy
dan ook vs. 7, Abrahams Kinderen heetten, en vs. 8, 9, de belofte aan Abraham
gedaan, in u zullen alle Volken gezegend worden, betrekkelyk gemaakt wordt tot
alle die uit het geloove, d.i. die Christenen zyn, als wordende gezegend met den
geloovigen Abraham.
En nu zullen wy het vervolg nog eens inzien. Ook dit ontfangt zeer veel licht uit
deeze Verklaaring. Vooral vervalt de moeilykheid van het 19 en 20 vers.
De Jood zeide ‘de Wet bepaalt de zegeningen aan de Jooden die de Wet houden,
als het wezenlyke Zaad van Abraham; dus kunnen die geene, die de Wet niet
houden, daaraan geen deel hebben.’ - Paulus ontkent de kracht van dit bewys. (*)
Eene belofte, zegt hy vs. 17, 18, te vooren van God gegeeven, met betrekking tot
(†)
de Christenen, kan nooit door de Wet, die vierhonderd dertig Jaaren daarnaa
inkomt, krachteloos gemaakt worden,

(*)

(†)

Het woord διαϑηϰη in de gewoone Overzetting, door verbond vertaald, neem ik hier, in
overeenstemming met het Hebreeuwsch תירב, voor belofte, die, by een verbond altoos plaats
hebbende, meermaalen in 't byzonder bedoeld wordt; zie Ps. LXXIV: 20. LXXVIII. 37. - Deeze
Vertaaling wordt gewettigd door het voorgaande vers.
Het geschil over den tyd dien Israël in Egypten doorbragt, kan ik hier niet aanroeren. Paulus
volgt hier het gewoone denkbeeld der Jooden, en dus beslist deeze plaats niet.
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(*)

ze dat zy geheel zoude te niete gedaan worden. Hangt dit geluk van de Wet af,
dan is de gelukzaligheid geen gevolg meer van de belofte: en evenwel deeze
toezeggingen zyn aan Abraham goedgunstiglyk gedaan. - Hier toont hy duidelyk,
dat eene belofte, reeds zo lang vóór de Wet, met betrekking tot de Christenen,
gegeeven, nooit afhangelyk van de Wet kan zyn. ‘Maar’ zou hier de Jood vraagen
‘tot wat einde was dan de Wet?’ Het antwoord is, om der ongerechtigheden wille,
om de zedenloosheid en ruwheid van Israël te beteugelen, is zy, als 't ware, tusschen
in gekomen tot dien tyd toe dat het Zaad (namelyk de Christenen) zou gekomen
zyn aan het welk de belofte gedaan was. Israël was niet vatbaar voor dat volle genot
van zaligheid, en was daarom aan de Wet als den Tuchtmeester onderworpen;
eerst toen de volheid des tyds gekomen was, waarin de kindsheid als 't ware wierd
afgelegd, was het menschdom voor zulk eene bedeeling geschikt. Te vooren waren
zy onvatbaarer: en daarom wierd hun de Wet van God gegeeven in tegenwoordigheid
(†)
van de Engelen door den dienst van den Midde-

(*)

(†)

Het Grieksche woord ϰληρονομια a ϰληρονομειν ex usu Hebr. consequi s. posidere, betekent
eene bezitting een eigendom. Het wordt doorgaans gebruikt om aan te duiden de bezitting
van Palestina, en de genieting van de gelukzaligheid, die daar gesmaakt zou worden. Dit
wordt vervolgens overgebragt op de gelukzaligheden, die 'er in Messias Ryk door den Israëller
zou gesmaakt worden, die hy als zyn eigendom als eene erfbezitting aanzag. Deut. IV: 20,
21. Ps. XXXVII: 18. Jes. LIV: 17. Hand. XX: 32.
In het Grieksch staat διαταγεισ δί αγγελων. - Het woord διατασσειν wordt altoos gebruikt van
Wetgeevers. Zie Philo de Mund. Opif. in init. en Hand. XVIII: 2. Hiervan hangt nu de Vertaaling
van de woorden δί αγγελων volstrekt af. Glassius, (in Philol. S.L. 1. Tract. 6. c. 13. n. 4. p.
467. ex rec. Datkii) vertaald - inter angelos, in tegenwoordigheid van de Engelen; andere
willen het liever vertaalen, door den dienst der Engelen. - Maar wat betekent dan het volgende,
εν χειϑι μεσιτον? - Ik omhels uit dien hoofde het eerst gevoelen, dat hier de tegenwoordigheid
der Engelen wordt te kennen gegeeven. Zie Krebs in l., en zo wordt δια met de Genitivus in
dien zelfden zin gebezigd. 2 Tim. II: 2.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

101
(*)

laar . Deeze Middelaar strekte tot een openbaar bewys, dat de Wet geen den
minsten invloed kon hebben op de Christenen. Zou de Wet voor hun van eene
verbindende kracht zyn, dan moest de Middelaar ook de Middelaar van dat eene
Zaad zyn, het welk hy verklaard hadt de Christenen te zyn. Maar neen, die Middelaar
was niet [Middelaar] van [dat] ééne [Zaad]. Dus hadt ook de Wet geene betrekking
tot hun. Maar was de belofte aan Abraham gedaan, wel tot hun betrekkelyk? - Ja,
gewisselyk! want die God, die aan Abraham die belofte hadt gegeeven, was slechts
één, en dezelfde die aan Israël de Wet hadt gegeeven. - Hy stond dus tot allen niet
alleen in dezelfde betrekking van Opperheer, maar kon ook nooit door de Wet, die
Hy naderhand gaf, de belofte, te vooren aan Abraham gedaan, te niete doen.
Ik meen dat door deeze Verklaaring veele zwaarigheden uit den weg geruimd
worden, die zich anders in deeze 5 versen opdoen, waarom ik het niet ondienstig
geacht heb, deeze Verklaaring ter proeve gemeen te maaken. - Ook dit weinige
strekke ter bevordering van gezuiverde kennis der waarheid.

(*)

Dat men εν χειοι μεσιτον niet moet vertaalen in de handen van den Middelaar, maar door den
dienst van den Middelaar, daaraan zal wel niemand twyfelen. Levit. VIII: 36. Jos. XIV: 2. XXII:
9. De Middelaar is hier niemand anders dan Moses. Hoewel hy oudtyds dien naam niet droeg,
wordt hy ons echter wat het wezen der zaak betrest, alzo beschreven by Deut. V: 5.
P.B.V.D.M.
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Verhandeling over den Dollen-Honds beet.
Aan de Heeren Schryveren van de Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
MYNE HEEREN!

‘Ofschoon 'er reeds in een Nieuwspapier melding gemaakt is van het Hulpmiddel
van den Poolsch Koninglyken Lyfartz, den Heer CHRISTIAN JACOB DE MONETA, tegens
den zo doodelyken Dollen-Honds Beet, en het nogthans te vreezen is, dat misschien
eenige, en mooglyk veele, het vermogen daarvan zullen in twyfel trekken, en aldus
hetzelve verwaarloozen; zo neem ik, op aanraaden van de Heeren Dr. HOPMAN en
J. VAN DER HAAR, de vryheid een omstandiger verhaal daar van, uit de
Medicinisch-Chirurgische Zeitung van den 16 December 1790, No. 100. mede te
deelen; verzekerd zynde, dat, wanneer het in uw Mengelwerk geplaatst mag worden,
hetzelve meerder vertrouwen verwekken zal.’ In die hoop noem ik my
MYNE HEEREN!

UWE. D.W. Dienaar
J.D.M. CLEVE,

Apothecar van 't Groot Gasthuis.
's Bosch
den 31 January 1792.
De beet van een dol, somtyds ook van een sterk getergd, Dier heeft dikwyls dit
treurig gevolg, dat de gebeetene, na eene hevige heete Koorts, gepaard met Razerny
en Watervrees, eindelyk in zyn eigen speeksel stikt.
Niettegenstaande de Razerny en Watervrees van alle tyden één en dezelfde
oorzaak, en hetzelfde doodlyk einde, gehad hebben; zo heeft men echter, in spyt
der moeite van zo veele scherpziende Geneeskundigen, in een tydperk van eenige
1000 Jaaren, nog de natuur van het Raas - smet, nog deszelfs werkenden aart
kunnen doorgronden, veel min daar tegens een zeker Gencesmiddel uitvinden.
De Heer C.J. DE MONETA woont in Warschau, de verzamelplaats van zo veele
Grooten, die, behalven haare Huisen Schoothonden, veele Jagthonden hebben;
alwaar ieder
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huisgezin een of twee Honden byzonder in de Voorsteden, houd; alwaar veele
honderd Voerlieden, die daaglyks ter markt komen, hunne Honden medebrengen;
alwaar veele Wolven de wegen dikwils onveilig maaken; en heeft veelvuldige
gelegenheid gehad, ongelukkigen, die van dolle Honden en Wolven gebeeten waren,
zelfs te behandelen, of wel door andere Artzen, behandeld te zien.
Van drieëntwintig gezonde Perzoonen, van 60 tot 17 Jaaren oud, die van een
dollen Wolf, twee mylen van Warschau, op het Goed van des Konings broeder
gewond waren, en welke, den volgenden dag in een Hospitaal ingenomen, door
een kundig Artz, met Scarificatien, mercuriale Vryvingen en Houtdranken, behandeld
wierden, kwam 'er geen één af. Zelfs zyn die geenen, die van dolle Dieren gebeeten
waren, en door den Heer DE MONETA in de eerste jaaren van zyn practyk behandeld
wierden, alle gestorven. Het branden en uitsnyden der Wonden; de met zo veel
ophef aangepreezene Meikeever in Honig; de zo geroemde Anagallis; het vlugge
Alcali; het Poeder van Cobb: en de Spaansche Vliegen na de methode van
WERLHOFF, waren alle vrugteloos. Eindelyk kwam de Heer DE MONETA op het uit- en
inwendig gebruik van Bier-azyn met Boter, het geen zyn voormaalige Leermeester,
de Heer Doctor GOTTFRIED THIESEN, in Koningsberg, in het Jaar 1768, opentlyk
bekend maakte. Reeds één jaar van te vooren prees een weldenkend Artz, in het
Dresdensche Intelligentsblad, het uit- en inwendig gebruik van Wyngeest aan, om
dat hy daardoor veele, die van dolle Honden gebeeten waren, gelukkig gered had.
De Heer Hofraad DE MONETA bezigde nu den Bierazyn met Boter, by zulke
ongelukkigen, en stond verwonderd over den gewenschten uitslag. Sedert dien tyd
heeft hy meer dan zestig, van dolle Dieren gebeetenen, zonder één eenigen te
verliezen, geneezen; en meer dan honderd anderen zyn daardoor gered geworden;
zelfs zulken, die reeds de Watervrees hadden, wierden wederom hersteld.
t'Zedert dien tyd is deeze Geneeswys ook in Warschau zo bekend, dat men het
niet meer nodig oordeelt, by dergelyke Zieken, een Doctor te haalen. Dezelve bestaat
in het volgende:
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o
1 . Zo dra iemand van een dol Dier gebeeten is, moet hy terstond versche aarde,
zand, slyk of tabak, het eerste wat hy krygen kan het beste, op de wond doen
schudden, op dat het speekselgift worde ingezogen, eer het zig aan de sappen
mededeelt; daarna kan hy de wonde met water uitwasschen.
o Vervolgens maakt men wat Bier-azyn warm, en doet op een quart een half
2 .
pond Boter; hiermede wordt dan de wonde geduurende eenige dagen belegd;
en by aldien dezelve op deeze wyze binnen negen dagen niet volkomen
geneest, zo legt men men daar op Loodwit-Zalf overdekt met Neurenberger
Plaaster.
o Inwendig gebruikt de Zieke, drie of viermaalen daags, drie lood Bier-azyn met
3 .
wat versche Boter; voor gewoonen drank, water met wat Azyn, Limonade, Bier,
of Water met een weinig Wyn; en hiermede moet men ten minsten veertien
dagen aanhouden.
o In den beginne moet men zig zorgvuldig van Vleesch onthouden, en niets dan
4 .
Fruit, Groenten, en Schilvruchten, eeten. Sterk Bier, Wyn, en alle verhittende
Dranken, moeten vermyd worden: hevige gemoedsaandoeningen kunnen
oogenbliklyk den dood veroorzaaken.
o By sterke volbloedige Menschen kan men wel eene Aderlaating doen, ofschoon
5 .
het by veelen, zo als ook het Scarificeeren, niet gedaan is, die niettemin zyn
geneezen geworden. Al het uitsnyden, het branden der wonden, en de
Spaansche Vliegplaasters, zyn onnut.

Wanneer de gewonde en reeds geheelde plaats wederom begint te jeuken, pynlyk
te worden, of zig te ontsteeken, en dus het Gift wakker wordt; ook als de gebeetene
eene zwaarte en angst ter plaatse van het hart, en hevige hoofdpyn aan de regte
zyde, gevoelt, zyn zulks onfeilbaare tekens, (zegt de Heer DE MONETA) dat de Hond
wezentlyk dol geweest is, hoe zeer men daarvan bevorens niet overtuigd was.
Verders, zeggen de Uitgeevers van de Medicinisch-Chirurgische Zeitung, hebben
wy het ons tot een byzonderen pligt gemaakt, omtrent dit voor het Menschdom zo
gewigtig Geneesmiddel, meerdere en getrouwe berigten te verkrygen, en, daar ons
de Heer Hofraad DE MONETA, als een waar Menschenvriend, en een waarheidlievend
Man, is op-
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gegeeven, en daar ontelbaare Polakken verzekerd hebben, dat al het geene, wat
de Heer DE MONETA hier over geschreeven heeft, de getrouwe waarheid is; zo
maaken wy dit aan onze Leezers met het levendigste genoegen bekend, en
verzoeken hun, om aan den Poolsch-Koninglyken Lyfartz, voor de bekendmaaking
van dit zo dikwerf heilzaam bevonden middel, tegen een van de schrikbaarendste
Kwaalen, hunnen dank met den onzen te vereenigen; terwyl wy ons blad aanbieden
om de proeven aan te kondigen, welken ieder Artz de gelegenheid mogt gehad
hebben daar mede te doen.
Intusschen komt ons heden, zeer gelukkig, ter hand eene Poolsche Courant van
den 26 Juny van dit jaar (1790) waarin wy het volgende vinden:
‘Op de Heerlykheid Willanow, een myl van Warschau, viel een dolle Wolf, den 10
April laatstleden, voormiddags, de Akkerlieden op het Veld aan. De eerste, Jacob
Jezewsky, een Jonge van 15 jaaren, wierd terstond van hem overweldigd, en langs
zyn geheele linker zyde gewond. Het bovenste gedeelte zyns hoofds, en het linker
oor, waren dwars doorgebeeten; de Oorklier, zo verbryzeld, dat de wonde de grootte
van een gulden hadt; op de wang, aan den hals, en op de Schouder, zag men eenige
beeten; in de zyde, aan de dye, en aan het bil, gelyk ook aan de handen, was hy
sterk gekwetst. In 't geheel hadt hy meer dan dertig wonden. De tweede Boer,
Christoph Rudzieke, en de derde, Jacob Zalagowski, die toeschooten om den Jongen
te redden, wierden insgelyks in de handen gebeeten, terwyl hun de Wapens ter
verdediging ontbraken. Van de menschen liep de Wolf na een Zak met Paardevoeder,
doorbeet en verscheurde denzelven; toen viel hy eene kleine Kudde Schaapen aan,
en in een oogenblik hadt hy 'er dertien van verscheurd. Ook heeft hy nog twee
Boeren-Paarden, en eenig Rundvee, gewond, die op dezelfde Weide waren. Men
weet niet, waar dit Vee, hetwelk de Boeren terstond in stilte verkogten, gebleeven
is, maar van de Schaapen wierden 'er aanstonds elf begraven; twee derzelven, aan
welke men niet ontdekt hadt dat zy gekwetst waren, wierden, na de eerste Volle
Maan, nog in April dol; deeze arme Dieren schuimbekten, sprongen, en stieten den
Kop zo lang tegens eenen paal, tot dat de herzenen 'er uit kwamen, en zy
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dood te neder stortten. De Wolf zelfs, dien de Boeren vreesden te naderen, tuimelde
gantsch zwak nog eenigen tyd op 't Veld, en stierf, vermoedelyk, ras daarop, in het
naastby gelegen boschje. De drie gebeetene Boeren wierden terstond naar Willanow,
in het Vorstelyk Ziekenhuis, gebragt, door den Chirurgyn, den Heer KLESSER,
gevisiteerd, en naar de wyze van den Heer DE MONETA behandeld.
Dezelve bestaat hierin: dat warme Bier-azyn met wat Boter, een klein Theekopje
vol, viermaal daags, aan den patient inwendig gegeeven wordt; maar uitwendig
wordt op alle beschadigde plaatzen de warme Bier-azyn met Boter zo lang
omgeslagen, tot dat alle wonden geneezen zyn; zo als zulks in het Tractaatje Sposob jedyny ratowania Ludzi Ktorzy od wscieklych psow, wiekow &c., het welk
in den Gröllischen Boekwinkel te Leipzig verkogt wordt, is beschreeven. Om zeker
te zyn by den jongen, continueerde men, uit hoofde der zo zwaare wonden aan zyn
hoofd, en byzonder aan de Oorklier, met het inwendig gebruik van den Azyn, nog
vier weeken; doch men verminderde daaglyks de gifte.
Deeze drie Boeren zyn, alle volkomen hersteld zynde, den 22 Mey, uit het
Hospitaal gegaan. Dat dit alles de waarheid is, en dat de Boeren zig ook in 't laatst
van Juny nog volkomen wel bevonden, is door uitvoerige Getuigschriften, zo van
den Heer WYTOSZYNSKI, Prediker van het Kerspel, waartoe deeze Lieden behooren,
als van den Heer Opper-Commissaris RUDOMINA, en meer andere ooggetuigen,
bevestigd.’
't Was zeer te wenschen geweest, dat van de bovengemelde drieëntwintig dol
gewordene menschen Aantekeningen gehouden waren, van de wyze hoe zy
gebeeten, en den tyd of dag waarop zy gestorven waren. - BOERHAVE schynt te
stellen, dat de toevallen zig somtyds aanstonds na den beet, of, zegt hy, zo anderen
verhaalen, nageheele twintig Jaaren, enz. te voorschyn komen. Aphor. 1137.
De Heer VAN DER HAAR verhaalt my, een Heer gekend te hebben, die, van een
Hond gebeeten, zes Jaaren lang, in een geduurige ongerustheid voor Watervrees
of Dolheid, leefde, en by verscheide Hooge Schoolen
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steeds raadpleegde: om de Historie van de Watervrees te voltooijen, schynen
soortgelyke Aantekeningen noodzaakelyk. Gemelde Heer gist ook, dat de toevallen
van Watervrees, schoon niet altyd, zig meest, tusschen den 40 en 80sten dag,
vertoonen. Zie zyne Waarneemingen, tweede druk, bladz. 156. 't Verdient vooral
ook opmerking, of iemand door een digt of dik stoffen of wollen Kleed, of in een
ontbloot deel, gebeeten is. Vertaaler.
Vervolgens vind men nog in de Medicinisch-Chirurgische Zeitung, van den 26 Mey
1791, No. 42, het volgende Uittrekzel uit een Brief van den Heer DE MONETA, dienende
tot nadere bevestiging.
Myne Verhandeling over den Dollen-Honds beet geraakte voorleeden Jaar ook
in handen van eenige Geneesheeren te Weenen, aan wien dezelve niet
onwaarschynlyk moet voorgekomen zyn, wyl men in 't Hospitaal daarvan Proeven
nam, met eene even gelukkige uitkomst. Dit nu maakte nog dieperen indruk; men
wendde zich tot den Keizer, om, het door my verhaalde van den Dollen-Honds beet,
ook hier ter plaatze (Warschau) door deszelfs Minister te laaten onderzoeken: of,
en in hoe verre, zulks met myn bericht overeenstemde.
Zyne Keizerlyke Majesteit gelastte hoogstdeszelfs Minister te Warschau, om
nadere kennis met my te maaken, en om die plaatzen en perzoonen, die ik hem
zoude opgeeven, in perzoon te gaan zien, ten einde zelfs ooggetuige te zyn van 't
geen ik opentlyk had bekend gemaakt; en in hoe verre zig dit in zyne
tegenwoordigheid bevestigde. Wy zyn dus te Willanow geweest, alwaar de Inwooners
opgeroepen wierden, op dat de Minister alle die in 't voorleede Jaar gebeeten waren,
waarvan hunne Lidtekenen nog getuigden, zelfs zien, en de waarheid uit deeze
lieden hooren konde, dat zy namentlyk NIETS DAN BIER-AZYN MET BOTER, uit- en
inwendig gebruikt; geen Spaansche Vliegen, geen Scarisicatien, Aderlaatingen noch
Baden, noodig gehad hadden, en niettemin geneezen waren. By deeze gelegenheid
ontdekte ik nog omstandigheden, die my tot hiertoe onbekend waren De Jonge, die
zo zeer gebeeten was, is laatstleden September gestorven. Dit verwekte nieuwe
twyfelingen. Zyn Vader, die tegenwoordig was, verhaalde, dat de Jonge, reeds voor
het ongeval, altyd zieklyk geweest was, en
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dikwyls toevallen van vallende Ziekte had; dat hy in September was ziek geworden,
over hoofd- en ledepyn had geklaagd, ook zeer aamborstig was, dat hy veel
gedronken had, van tyd tot tyd zwakker was geworden, dikwyls gekoortst had; dat
hy, volgens 't gebruik der Roomsche Kerk de heilige Sacramenten ontfangen
hebbende, 7 uuren daarna by zyn volle kennis overleeden was. De Priester van die
plaats, die hem bygestaan had, heeft hiervan eene schriftlyke Verklaaring opgesteld,
en, ondertekend, aan den Minister overgegeeven. Daar nu die Jonge aan eene
Ziekte is gestorven, die men niet als een gevolg der Razerny kan aanmerken, om
dat 'er hoegenaamd geene tekens van Watervrees waren; zo ontstond de groote
vraag: of de Wolf ook wel wezentlyk dol geweest ware; en hoe dit te bewyzen? Vooreerst, al het geen dat ik bevoorens van den Wolf heb opgegeeven, wierd
wederom door de Boeren, die toen op het veld waren, en hem gezien hadden,
bekragtigd. Alle hielden zy hem voor werklyk dol, en toen hy zig van hun verwyderde,
heeft hy, enkel uit zwakheid, getuimeld. De toevallen, in 't vervolg de Dieren
overgekomen, en die ik toen nog niet alle zeker wist, bevestigen volkomen, dat hy
dol was:
o
1 . Zyn, behalven de dertien Schaapen, waarvan ik gesprooken heb, nog vyftien
andere dol geworden, die ook, door geduurig tegen de Heining te stooten, zig
zelfs den dood veroorzaakt hebben, en daarbenevens sterk schuimbekten.
o In plaats van twee Paarden, zyn 'er zes dol geworden, die ook, onder
2 .
aanhoudend schuimbekken en springen, stierven.
o De groote Schaapherders Hond, die mede van den Wolf was gebeeten, wierd
3 .
(*)
ook zes Weeken daarna dol .

(*)

(*)

De Heer VAN DER HAAR zegt, dat het zeer te wenschen ware, te weeten, op welk een tyd of
(*)
dag de Smetziekten zig vertoonden . Van den Dollen-Honds beet by menschen, of
verschillende Huisdieren, kan men dit meest altoos zeker weeten, en zou van veel belang
konnen worden. Vertaaler.
. Tweede Druk, bladz. 156, enz.
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o
4 . De drie Koeibeesten, door de Boeren verkogt, zyn mede dol geworden, om
welke reden zy dan ook het geld moesten terug geeven. - Dat dit alles zo
gebeurd zy, hebben de Boeren, in byzyn van verscheide getuigen, aan den
Minister verklaard, het geene vervolgens door hem is opgetekend. - Ik geloof
niet, dat men hiertegens nu iets meer zal kunnen inbrengen; daar ik het
genoegen heb, dat de waarheid, van 't geene ik opgegeeven heb, door zo eene
aanzienlyke buitenlandsche Commissie, is bekragtigd geworden. Doch ik had
zulks eerder van het Koninglyk-Pruissische Collegium Medicum, aan 't welk ik
myn Tractaat opdroeg, als van de Weener Academie, verwagt. Voorzeker een
bewys, dat ik by het eerste geen volkomen geloof gevonden heb; want dan
immers zouden myne andere Waarneemingen reeds meer indruk en overtuiging
gemaakt hebben, daar ik tog zeker weet, dat zy, zo wel by Geleerden als
Ongeleerden, overal dezelfde uitkomst hebben zullen, als ik heb opgegeeven.

Proeve, over de veranderingen des barometers.
(Uit het Engelsch van den Heer RICHARD KIRWAN.)
(Vervolg en Slot van bl. 72.)

Over den Invloed der Dampen.
In den Winter, in tegendeel, is de boven Lugtstroom voornaamlyk gerigt na het
Zuidlyk half hemelrond, en vandaar ontstaan de grootste hoogten van de Kwik in
dat Saisoen. Dezelve hoopt zich overal op waar de Kolommen van de beneden Lugt
kouder, en byvolge korter zyn; dus zal het zyn, over dat geheele gedeelte van Asia,
(*)
't welk zich verder dan 35 uitstrekt, en van het Oostlyk Gedeelte der Caspische-Zee
tot de Ys Zee, over het Vasteland van Noord-America, 't geen ik elders

(*)

Zie de laatst voorgaande Noot, op bl. 71.
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beweezen heb veel kouder te weezen, dan het oude Vasteland, en eindelyk over
alle Pool-Gewesten. Vanhier is de Barometer doorgaans veel hooger in
(*)
Noord-America, en ondergaat minder verandering dan in onze Landen , en zelfs
o

in Hudsons-Baay op de breedte van 59 , waar het Weêr zo stormagtig is, verandert
de Barometer niet meer dan 1.37 Duim, terwyl dezelve te Petersburg meer dan twee
(†)
Duimen verandert .
De veel digter Lugt van Noord-America, drukkende op de veel min digte van den
Atlantischen Oceaan, veroorzaakt een Westen Wind, die bykans bestendig heerscht
(‡)
op de Oostkust van America , en op de westelyke gedeelten van Europa, beneden
o

de 70 Breedte. Doch daar boven neemt de boven Lugtstroom eenen veel korter
weg van Europa in America, waar de koude veel grooter is.
'Er vormen zich ook opeenhoopingen in de zuidlyke Gedeelten van het oude
Vasteland; by voorbeeld op de Bergketenen van Thibet, van Tartarye, van Turksch
Europa, van Africa, en, in zekere maate, op het Alpische en het Pyreneesche
Gebergte. Wanneer de verdunning in de Noordlykste deelen van Europa veelvuldig
of groot is, 't zy door den overtogt van de Noordlyke Lugt in America, 't zy door veele
en zwaare Noorderlichten, komt de Lugt van die zuidlyke Landen het evenwigt
herstellen; en zo lang die Lugtstroom duurt, en tot het evenwigt hersteld is, moet
de Barometer in de tusschen beide gelegene Gewesten daalen; zo dat de daaling
van de Kwik nooit het uitwerkzel is van een Zuiden Wind; maar die daaling en die
Wind zyn zamengaande uitwerkzels van eene verdunning in de Noordlyke Streeken,
voortgebragt door oorzaaken, waarvan wy hier boven gesprooken hebben.
Van den anderen kant, ryst de Barometer doorgaans met een Noorden of Oosten
Wind; om dat, gelyk wy reeds gezegd hebben, de boven Dampkring voornaamlyk
opgehoopt is in die Gewesten van ons Halfrond, waar deeze Winden gebooren
worden; en die opeengehoopte Lugt gaat met dezelve na het Zuiden. Een zeker
bewys, dat deeze opeenhooping de waare oorzaak is van derzelver hoogere digtheid,
bestaat hierin, dat, wanneer de Noorde Wind

(*)
(†)
(‡)

Phil. Transact. Philad. p. 142.
- 1770. p. 148.
- Philad. p. 99.
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overwonnen wordt, door een Zuidwesten, de Kwik daalt: dewyl als dan de Zuide
(*)
Wind eene verdunning in de hoogere Gewesten te wege brengt . Het blykt, dat de
koude alleen niets uitwerkt in de verandering, door dien wind veroorzaakt, hiervan
(†)
heeft men veele uitmaakende voorbeelden .
Desgelyks, wanneer de Kwik zakt vóór een Onweêr, ontstaat die zakking en dit
Onweêr beide uit eene groote verdunning, ter plaatze waar het Onweêr zich heenen
wendt, en die verdunning komt voort uit de vermindering, of de verwoesting, in den
boven Dampkring te wege gebragt.
Daar de hoogere ophooping bovenal tot ons komt uit Noord-America, waar dezelve
zeer dikwyls tot het Maximum klimt, ontstaat hieruit dat de veranderingen des
Barometers doorgaans zich in Europa beginnen te openbaaren in het Westen, en
dus allengskens na het Oosten voortgaan, zo als de Heer PLANER waargenomen
(‡)
heeft, die van Londen en Weenen vergelykende , en zich vertoonen bykans op
denzelfden tyd, op zeer wyd van een gelegene Breedten; maar niet desgelyks op
de Lengten: indedaad de vloed der hoogere opeenhooping kan op de Kusten van
Europa uitgebreid weezen; maar moet na het Oosten voortgaan. In den voortyd,
begint de boven Lugtstroom zich na het Zuiden te verspreiden; in den Herfst keert
dezelve te rug; vandaar de Stormen ten tyde der Nagtëveningen, en de veelvuldige
veranderingen des Barometers in die tyden des Jaars.
De hoeveelheid van Lugt des Equators, over ons Halfrond verspreid, is alle Jaaren
niet dezelfde, en even zo is 't gelegen met de hoeveelheid in de Noordsche Gewesten
verteerd: te deezer oorzaake is de gemiddelde hoogte des Barometers, in
onderscheide Jaaren, ongelyk. Eene naauwkeurige reeks van Waarneemingen van
de veranderingen, die alle Jaaren voorvallen tusschen de Keerkringen, vergeleeken
met die plaats grypen in de Noordsche en tusschen beide gelegene Gewesten, zou
de duisterheden verdryven, welke hier nog gevonden worden. Barometers op

(*)
(†)
(‡)

Zie de Waarneemingen van DERHAM. IV Phil. Transact. abr. P. II. p. 71.
II Phil Transact. abr. p. 4. 61 62. VIII Phil. Transact. p. 614. Phil. Transact. 1778. p. 574. Mem.
de Par. 1709. p. 302.
Ephem. Palat.
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gemiddelde Breedten geplaatst, zouden ons onderrigten wegens de hoeveelheid
van Lugt over ons Halfrond gebragt; andere Barometers, gesteld in de Poolgewesten,
zouden ons leeren hoe veel Lugts daar verteerd wierd, maar, dewyl die
Waarneemingen ons ontbreeken, zullen wy ons vergenoegen met een algemeen
overzigt, van 't geen de voornaamste oorzaak schynt te weezen, van die
onderscheidene jaarlyksche veranderingen.
In zommige jaaren is de opeenhooping, welke geschiedt op de bergagtige Landen
van het Zuiden van Asia en van Europa, en van het Noorden van Africa, veel grooter
dan in andere, en misschien moet zulks toegeschreeven worden aan een veelvuldiger
of vroeger vallen van Sneeuw; in dit geval is de Lugt van het Noorden veel ligter,
en die van het Zuiden veel kouder dan gewoonlyk; als dan heerschen de Zuide
Winden, voornaamlyk, in de Noordsche Gewesten, en, dewyl deeze doorgaans aan
eene veel strenger Koude onderheevig zyn, moeten de Zuide Winden daar, in
vergelyking, veel warmer weezen. Dus heeft men dikwyls opgemerkt, dat, wanneer
de Winter zeer streng is in 't Zuiden van Europa en Asia, dezelve zeer zagt valt in
de Noordlyke Gewesten, en de Barometer laag daalt.
Schoon op wolken en regenvlaagen, menigmaal, het daalen van de Kwik volgt,
is ondertusschen die daaling geen onmiddelyk uitwerkzel van die wolken en
regenvlaagen; in tegendeel klimt de Kwik dikwyls geduurende den regen. Maar het
verdunnen des Dampkrings, die het daalen van de Kwik veroorzaakt, en ontstaat
uit de wegdryving der hoogere ophooping, is gunstig aan het vormen van wolken;
terwyl een zwaare Dampkring, schoon dezelve de reeds gevormde Dampen
onderschraagt, de uitwaasseming belet: wanneer, derhalven, de zwaarte des
Dampkrings vermindert, en de uitwaasseming vermeerderd is, wordt dezelve
welhaast in de hoogste Lugtgewesten verzadigd, en 't is als dan, dat zich de wolken
vormen; maar de Regen schynt den oorsprong verschuldigd aan eene onttrekking
van de Electrieke stoffe, die, wanneer de Lugt vol Dampen is, gemaklyk na de aarde
gevoerd wordt. By vast en helder Weer, staat de Kwik doorgaans hoog, om dat de
groote ongesteldheden des Dampkrings verbonden zyn aan den staat van
verdunning, die doorgaans verre af is, als de boven ophooping groot is.
Men begrypt, natuurlyk, dat de veranderingen van de
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hoogte der Kwik veel grooter zullen weezen, aan het waterpas der Zee, dan op een
groote verhevenheid daar boven. Want, als wy veronderstellen, dat de Kwik by 't
waterpas der Zee staat op 30 Duimen, en op een zekere hoogte boven dat waterpas
op 25 Duimen, zal, indien het gewigt des Dampkrings 1/100 verminderd is, de Kwik
by 't waterpas der Zee 1/100 van 30 Duimen = 0,30 van een Duim daalen, en de
Kwik, op zekere hoogte, zal 1/100 van 25 Duimen = 0,25 van een Duim zakken.
Maar men heeft waargenomen, dat op hooge Bergen de verandering, naar
evenredigheid veel kleinder is dan by 't waterpas der Zee. Men is tot nog toe onkundig
geweest van de oorzaak deezes onderscheids; egter verdient dezelve alle aandagt.
Een groot aantal van Waarneemingen laat niet langer toe te twyfelen wegens de
eigenschap, welke zy bezitten, om de Lugt, die met derzelver hoogte overeenkomt,
te verdikken en op te hoopen, in eene veel grooter maate, dan de Lugt in de vlakten
op dezelfde hoogte verdikt en opeengehoopt is: van hier zal men bevinden, dat,
wanneer de Barometer daalt in de Vlakte en op 't Gebergte, de daaling, naa het
aftrekken van het verschil der Lugtgesteltenisse, naar evenredigheid veel grooter
is in den benedensten dan in den bovensten Barometer; en, integendeel, dat,
wanneer de Kwik in den eenen en den anderen ryst, de ryzing veel grooter in den
tweeden, dan in den eersten, zal weezen.
Dus vondt men den 17 Aug. MDCCLXXV, ten 9 uuren, de hoogte van den
(*)
Barometer op de Kaai, Carnawen op 30,075, en op de hoogte van Snowden,
26,418. Op den middag was de Barometer op de Kaai gedaald op 30,034, en op
de hoogte 26,405. De daaling van de Kwik in de vlakte was dus 1/1002 van 't geheel,
en op den Berg alleen 1/1032 van de eerste hoogte. Aan den anderen kant klom
de Barometer ten 2 uuren tot 30,045, terwyl op de hoogte van Snowden dezelve
zich verhief tot 1/2640 van zyne hoogte. En daar de daaling van de Kwik beneden
de gewoone gemiddelde hoogte veel menigvuldiger en veel grooter is, dan de
klimming boven dezelve, zyn de veranderingen op de Bergen in alle evenredigheid
minder dan aan 't waterpas der Zee. - 't Is my niet onbekend, hoe eenige
Waarneemingen ontdekt hebben, dat de Kwik daalde op 't gebergte, terwyl dezelve
in de vlakte rees; doch

(*)

Carnawen quag peak of Snowden.
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dit gebeurde niet dan by warm en helder weêr, op pun ten van Rotzen verwarmd
tot een meerder graad, dan derzelver hoogte medebragt, en dus de omringende
Lugt verdunde, of op winderige dagen, die de Lugt niet toelieten stil te blyven hangen,
of eindelyk, wanneer een Zuide Wind boven waaide, zonder zich na beneden uit te
strekken. Het is door eene verdikking van dien aart, welke men meent waargenomen
te hebben, by het meeten van den Berg Hackluyt op Spitsbergen, dat de Generaal
ROY afleide, dat de Lugt aan de Poolen, schoon van dezelfde Gesteltenisse en by
eene gelyke drukking, soortlyk zwaarder was dan die der gemiddelde Wereldriemen;
dit kan, strikt gesprooken, niet waar zyn: dewyl het zeker gaat, dat de Stormen, aan
de Poolen, de Lugt moeten vermengen met den algemeenen Dampkring.
Ik moet nogthans niet verheelen, dat de met regt beroemde BOUQUER een hier
mede strydig verslag uitbragt: want eenige Proeven, welke hy deedt met een Slinger,
deeden hem besluiten, dat de Lugt op de hoogste Bergen, naar evenredigheid, veel
veerkragtiger en min digt was dan by 's Aardryks oppervlakte; maar een zyner
vergelykende Proeven, die hem tot dit besluit bragten, werd gedaan in de vogtige
Lugt van Popayan, met een Slinger, bestaande uit gestrengelde vezelen van den
(*)
Aloë; en ik heb van een bevoegd Regter in het stuk der Hygrometers en Slingers ,
dat deeze Aloë-vezelen de vogtigheid zeer aantrekken: zo dat, derzelver gewigt
veel vermeerderd zynde, het geenzins te verwonderen is, dat de slingeringen
vertraagd zyn in eene veel grooter evenredigheid dan ze anderzins zouden geweest
zyn.
Naardemaal ik altoos verondersteld heb, dat de verdunning des Dampkrings in
de Poolgewesten voortkwam van de Noorder- en Zuiderlichten, welke ik aanmerk
als eene verbranding der ontvlambaare Lugt, veroorzaakt door de Electriciteit, zal
ik deeze Proeve besluiten met het bybrengen der gronden, waarop men deeze
veronderstelling laat rusten.
I. 't Is zeker, dat de ontvlambaare Lugt in 't byzonder wordt voortgebragt, tusschen
de Keerkringen, door verscheide natuurlyke werkingen, als de verrotting van dierlyke
en groeiende zelfstandigheden, de Vuurbergen,

(*)

De Heer WHITESULST. Zie ook HERBERT de Igne p. 18.
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enz. als mede dat die Lugt veel ligter is dan eenige andere, en gevolglyk de hoogste
plaatzen in den Dampkring beslaat: van hier heeft de Hoogleeraar DE SAUSSURE,
en anderen, op de hoogste Bergen de Lugt min zuiver gevonden dan in de vlakten,
en derzelver Electriciteit veel sterker.
II. Dr. HALLEY, en anderen, die over de Passaatwinden geschreeven hebben,
beweeren, dat de hoogstdryvende Lugt tusschen de Keerkringen zich na de Poolen
verspreidt, en ik geloof dat zulks genoegzaam beweezen is: het is, derhalven, de
ontvlambaare Lugt, die zich bovenäl na de Poolen uitstrekt.
III. Het gaat vast, dat de Noorderlichten de hoogste zyn van alle Verhevelingen,
schoon zy zomtyds vry laag in den Dampkring daalen: en het gevoelen van FRANKLIN,
die dezelve uit de Electriciteit doet voortkomen, wordt thans door alle Weêrkundigen
bykans algemeen aangenomen. Ik zal thans niet treeden in eene opgave hunner
redenen, dit zou my te breed doen uitweiden.
IV. Het is zeker, dat, na het schynzel van een Noorderlicht, de Barometer
gewoonlyk daalt. De Heer MADISON is de eerste die deeze Waarneeming in America
(*)
(†)
gedaan heeft , en ik vind dezelve elders bevestigd . Deeze Verschynzels gaan
(‡)
ook doorgaans gepaard met hooge Winden veeläl uit het Zuiden komende; een
vastgaand bewys opleverende, van eene verdunning der Lugt in de Noordlyke
Gewesten. Deeze Noorderlichten vertoonen zich ook veel menigvuldiger in
Noord-America dan in Europa, op dezelfde Breedten. Capitein MIDDLETON merkt op,
o

dat men ze bykans alle nagten zag in Hudsons-Baay, op de Breedte van 59 , terwyl
men ze te Petersburg veel zeldzaamer waarneemt: dit dient tot versterking van het
denkbeeld, waarin ik staa, dat de bovenvloed der Lugt zich in grootere hoeveelheid
over Noord-America, dan over het oude Vasteland, verspreidt.

(*)
(†)
(‡)

Phil. Transact. Philad. p. 142.
Journaux de l'Acad. de Berlin, 1783, 1784.
VIII Phil. Transact. abr. p. 463.
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Natuurlyke historie van verscheide voortbrengzelen des
groeienden ryks, in Judea.
(Volgens den Abbé MARITI.)
Van alle de Voortbrengzelen van Jericho is de allergemeenste de Balzem-boom,
die gezegd wordt byzonder eigen te weezen aan Judea; doch dit wordt door eenige
Reizigers tegengesprooken. Ik zelve heb met eigen oogen gezien, dat dezelve, in
grooten overvloed, gevonden wordt omstreeks Mecca en Medina, en wy leezen by
JOSEPHUS, hoe men te Jericho, in 't algemeen geloofde, dat die Plant door de
Koninginne van Sheba te Jerusalem gebragt was. Een gevoelen, 't welk te
aanneemelyker wordt als men opmerkt, dat de Balzem-boom, zonder eenig behulp
der kunst, in Arabie natuurlyk groeit; terwyl men in Palestina veel zorgs moet
aanwenden om de verbastering te voorkomen.
De Romeinen kweekten den Balzem-boom naa de verwoesting van Jerusalem,
tot den tyd, dat de Egyptenaars, Meesters van dit Land geworden, denzelven na
Babylon overvoerden.
Deeze Boom groeit ter hoogte van een Granaat-boom, met welke dezelve groote
overeenkomst heeft, zo ten aanzien van de lange Takken als de Bloemen. De kleine
bladeren zyn schoon groen, en gelyken veel op Wynruit. Het hout is rood en
gomagtig. De witte kleine bloem geeft een lieflyken geur. De vrugt bestaat in een
kleine Noot, overdekt met een droog en bruin vlies, 't welk een Zaad in heeft, en
zomtyds een tweede Noot, vol van een scherp, bitter, geelagtig vogt.
In de Maanden Juny, July en Augustus, maaken de Arabieren daarin een ligte
insnyding, waaruit eene soort van lymerig vogt vloeit.
De Natuurkundigen merken op, dat het gevaarlyk zou weezen deeze insnyding
in de Boomen van Palestina met een yzeren of staalen werktuig te doen. Men bedient
zich daarom van een scherpen steen, een stuk been, of glas. Daarenboven moet
deeze insnyding niet dieper gaan dan de bast; raakt het 't hout, dan loopt de Plant
groot gevaar van te verdorren; doch, om de Takken te verkorten, mag men een
Snoeimes gebruiken. - Het vogt, uit deeze Plant gehaald, draagt den naam van
Opo-balsamum; de vrugt
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heet Carpo-balsamum, en het Hout Xilo-balsamum. Het Opo-balsamum is het
volkomenste gedeelte. Het is wit, wanneer het uit den Boom komt, vervolgens wordt
het groen, en eindelyk krygt het een goud-kleur: doch meer verouderende, gaat die
glansryke kleur weg, en het vertoont zich als honig. De reuk, schoon sterk, is
aangenaam: het wordt dik, gelyk de Terpentyn van Cyprus. Het Opo-balsamum, 't
welk wy uit Arabie krygen, is dikwyls met deezen Terpentyn vermengd, volgens de
berigten door de Inboorelingen my, des betreffende, gegeeven. Eene groote
hoeveelheid daarvan wordt 's jaarlyks na Europa uitgevoerd, en nogthans brengt
de Plant in 't Land maar zeer weinig voort. Het wordt vermengd en vervalscht door
de Haggis of Turksche Bedevaartgangers, op hunne te rug reize van Mecca.
Ter plaatze zelve wordt men zomtyds bedroogen, wanneer de Inwoonders voor
Opo-balsamum een vogt verkoopen, 't welk met vuur gestookt wordt uit de Takken
van het hout, en de vrugt: een vogt, veel minder van waarde dan het geen uit de
insnyding verkreegen wordt. Gereedlyk, nogthans, kan men beproeven, of de Balzem
zuiver is, door dezelve in een kom met water te doen. Zuiver zynde, wordt dezelve
geel, smelt, en vereenigt zich met het water; vervolgens zich van het water
afscheidende, dryft het op de oppervlakte, en wordt wit als Melk. Integendeel,
wanneer 'er vervalsching plaats hebbe, zinkt het na den grond, en blyft 'er liggen,
zonder van kleur te veranderen. - De Heer LEMERY noemt deezen Boom den
Balzem-boom van Judea; daarin de dooling volgende van alle de Schryveren, die
gelooven dat dezelve byzonder eigen is aan die Landstreeke.
De Palm-boom was niet mm algemeen in de vlakte van Jericho. De Hebreeuwen
noemen denzelven Thamar; in 't Grieksch heet hy Phenix, en by de Arabieren
Nachla. Deeze Boom groeit weelig in Syrie, en bereikt, naa vyf of zes Jaaren geplant
te zyn, de hoogte van een Man.
De stam is zeer schubagtig, 't welk voortkomt uit het veelvuldig afhakken der
Takken, terwyl de Boom jong is, om denzelven te schielyker te doen opschieten.
Deeze Boom heeft geen Takken dan aan den top, en de bladeren hebben de
gedaante van een zwaard. De Takken hangen alle na de aarde, uitgenomen de
middelste schoot, en die
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zelfs kromt zich eenigzins, naar gelange de Boom in hoogte toeneemt.
Onder de Takken, en byzonder onder die het voorgaande Jaar zyn afgesneeden,
komen groote blaaren, welke de bloemen bevatten. Door dezelve met eenige
behoedzaamheid te openen, worden ze droog zonder van den Boom te vallen.
Deeze bloemen, die zeer veel op die van onzen wilden Jasmyn gelyken, zyn de
een by den ander geplaatst, en hangen met zeer dunne steeltjes aan een gemeen
voetstuk.
Ieder bloem verandert in een vrugt, die in 't eerst rood is, vervolgens groen wordt,
tot dat dezelve de helft van haare grootte gekreegen heeft; in 't einde wordt ze geel
of bruin, naar den aart des Palm-booms. Versch, is dezelve zuur, de smaak wordt
zoeter onder het droogen. Men noemt deeze vrugt Dadels.
De kruin van den Palm-boom is bedekt met eene zelfstandigheid, het brein des
Booms geheeten, welke niets anders is dan het Zaad. Men mag het met regt
vergelyken by het donsagtige van een Distel; alleen is het witter, aangenaamer van
smaak, en heeft een melkagtig sap in.
De Palm-boom is van uitsteekenden dienst. Geen gedeelte van denzelven, of de
Oosterlingen weeten het tot eenig nuttig einde te bezigen. Het hout, schoon vol
porien, is nogthans goed tot timmerhout, dewyl de vezels groote vastheid krygen
en vermogen om wederstand te bieden. Manden, bakken, om Koopwaaren in te
bergen, geschikt voor afgelegene Gewesten, als Wierook, Myrrhe, Ryst, worden
van de bladeren vervaardigd. - De Takken gebruikt men om Kouwen, Doozen, en
zelfs Bedsteden, van te maaken. - Een aangenaam vogt vloeit uit den top, 't welk
men, zonder eenig inmengzel, kan drinken, de Inboorelingen noemen dit vogt Lebbi;
't welk zo veel zegt als de Traanen van den Palm-boom. - Zelfs de steenen uit de
vrugt zyn niet nutloos; men bewerkt ze als been en yvoor, en wel zo, dat menigmaal
het kundigst oog 'er door bedroogen wordt. De Mahomethaanen draagen 'er
handcieraaden van.
Verscheide Schryvers stemmen overeen, in te beweeren, dat de Palm-boom van
Jericho en Egypte dezelfde eigenschappen hebben als die van Indie; maar vermids
de Indiaanen vlytiger zyn dan de Inwoonders van Judea, trekken zy veel mèer
voordeels van dien Boom. Van het
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hout maaken zy Schepen en Masten; zy spinnen den bast en vezelen, en
vervaardigen 'er Touw en Dekkleeden van; naa het vogt uit de vrugt genomen te
hebben, weeten zy koppen en vaten van dezelve toe te stellen. ‘Met één woord,’
zegt HERNANDEZ, ‘de Palmboom verschaft Indie Brood en Wyn.’
PLINIUS telt negen-en-veertig soorten van Palm-boomen op. Eenige, van die ik
zag, waren by uitstek groot, andere laager en dikker van stam; eenige draagen
vrugten zonder steenen, andere brengen eene zagte vrugt voort van eene
langwerpige gedaante; en zommige hebben een groote en zeer harde vrugt.
Onder de Palm-boomen van Cyprus merkte ik 'er een op by de Stad Salines,
welke my zeer opmerkenswaardig voorkwam, uit hoofde van één der Takken, die
in dikte den stam evenaarde. Uit deezen voornaamen tak kwamen verscheide
kleinder voort, bedekt met bladeren als die op den top, en welke Dadels voortbragten,
terwyl al het overige van den Boom onvrugtbaar was. Ik zag, nogthans, een groot
aantal blaaren aan den bast van alle de Takken deezes Palm-booms; doch men
berigtte my, dat de bloeizels daarin vorderden, zonder ooit vrugt te geeven.
MATHIOLI verzekert ons, op 't gezag van THEOPHRASTUS, dat de Mannetjes en
Wyfjes Palm-boomen even vrugtbaar zyn; doch men gelooft zulks niet op Cyprus
en in Syrie. In deeze Landen vindt men eenige geen vrugtdraagende Palm-boomen,
Mannetjes geheeten, die men zo noodig rekent tot het bevrugten van alle de
overigen, dat door dezelve weg te neemen, de vrugtbaarheid der geheele Plantadie
verdwynt. Dit is eene zekere waarheid, ik had 'er een beslissende proeve van
omstreeks Larnic.
De Palm-boom wordt voortgeplant door scheuten uit den wortel voortkomende;
door het zaaijen van de steenen uit de Dadels; of het planten van den bovensten
top, het brein geheeten. Dezelve heeft een warme lugtstreek noodig, een vogtigen
zandgrond, met salpeter bezwangerd. Nieuwlings geplant zynde, worden de wortels
omringd met zout en asch, om 'er sterkte aan te geeven, en den groei te bevorderen;
doch men moet omzigtig zorg draagen, om alle vette of rottende zelfstandigheden
weg te weeren, als hoogst nadeelig aan deeze Plant.
Geen Boom is 'er bekend, die in duur en sterkte den Palm-boom evenaart. Al de
strengheid van het Weêr doorstaande, behoudt dezelve de jeugdige sterkte,
verscheide Eeu-
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wen lang; zodanig, dat de Inwoonders zich niet herinneren eenen Palm-boom te
hebben zien verdorren, ten zy dezelve door eenig werktuig beschadigd was. Wanneer
dit gebeurt, wordt de Boom by den wortel afgehakt, en ter plaatze, waar dezelve
stondt, verbrand; men overdekt de assche met een laag aarde, uit welker midden
welhaast eene scheut te voorschyn komt, die, in 't verloop van weinige Jaaren, sterk
wordt. Naardemaal de Palm-boom zomtyds in de Schriftuur den naam van Phenix
draagt, komt het my niet onwaarschynlyk voor, dat het fabelvertelzeltje eens
Arabischen Vogels van dien naam, die uit zyne assche zou herleeven, steunt op
deeze byzonderheid, den Palm-boom eigen.
Deeze Boom, gelyk bekend is, is het zinnebeeld geworden van alles wat groot
en wonderlyk is onder de Menschen. De Palm-boom beduidt Overwinning, Zegepraal,
Duurzaamheid, Onschuld, Regtvaardigheid, en byzonder de Vrugtbaarheid van
Judea. Toen de Romeinen Jerusalem vermeesterd hadden, vervaardigden zy eenige
Gedenkpenningen, op welken eene schoone Vrouw zat, beneden een Palm-boom,
dien zy met haare traanen bevogtigde, en onderaan deeze woorden: Judoea capta,
d.i. Judea vermeesterd.
In de vlakte van Jericho, en de omliggende plaatzen, vond ik een Boom Zaccon
(*)
of Zaccum geheeten , niet vermeld by een der Oostersche Schryveren, 't geen my
doet gelooven, dat zy onkundig waren van de heilzaame Olie, uit de vrugt gehaald.
De Zaccon heeft groote gelykheid op den wilden Pruimen-boom. De Takken zyn
bezet met prikkelen of doorns, tusschen de vier en vyf duimen lang; de bast is
knobbelig en oneffen, groen van kleur, terwyl dezelve aan den Boom is; doch wordt,
by het droogen, geel. Het hout is gelyk dat van den Brix-boom, en, schoon het
dezelfde hardheid niet hebbe, krygt het, onder het be-

(*)

Zaccon, eene soort van Pruimen-boom, groeiende in de vlakte van Jericho, ontleent den
naam van de Kerken van ZACCHEUS, digt by welken dezelve gevonden wordt. Van de vrugt,
eene soort van Pruimen, groen in 't eerst, doch, ryp zynde, geel, maakt men eene Olie, die
gebruikt wordt om koude slymerige vogten te ontbinden. Zie Manuel du Naturaliste.
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werken, dezelfde gladheid en glans. De bladeren zyn gelyk aan die van den
Olyf-boom, doch scherper, smaller, en van een schooner groene kleur. Dezelve
brengt een witte geurige bloem voort; de vrugt is eene soort van eikel, zonder kelk,
en beslooten in een vlies; dezelve heeft een kleine kern, en verdwynt, van den Boom
genomen, bykans tot niets; doch bevat een steen met een pit, die, gekneusd, in Olie
verandert.
De Arabieren schatten deeze Olie zo hoog, dat zy dezelve den voorrang geeven
boven de Balzem van den Balzemboom ter geneezinge van inwendige kneuzingen
en wonden.
Wanneer de Christen-Caravaanen te Jericho komen, ziet men hoopen Vrouwen
hun te gemoet treeden, om den Bedevaartgangeren deeze heilzaame Olie aan te
bieden, die zy in kleine zakjes, van huiden gemaakt, verkoopen. Naardemaal men,
egter, ontdekt heeft, dat deeze Zaccon-Olie zomtyds vermengd wordt met Olie van
Olyven, is het beter, dat zy, die dezelve willen koopen, ze laaten drukken in hun
byweezen; kost zulks iets meer, men is verzekerd van de onvervalschtheid.
Op de volgende wyze zag ik die Olie maaken. Eene genoegzaame hoeveelheid
van de vrugt des Zaccon-booms, volkomen ryp, werd gedaan in een groot Vat,
waarin men dezelve met huid, kern, steen en pik verplette, en, naar gelange de Olie
daaruit droop, verzamelde men dezelve in een ander Vat. - Het overgebleevene
werd met de hand gedrukt tot het droog werd, naderhand in een Ketel met kookend
water geworpen, om 'er alle de Olieagtige deelen uit te trekken; deeze zich op de
oppervlakte zettende, liet zich gemaklyk wegneemen, zonder een enkelen drup te
verliezen. Dan die Olie is veel minder dan de eerste.
De Zaccon-Olie heeft den smaak en kleur van zoete Amandel-Olie; met veel
moeite wordt dezelve helder; dewyl de wyze, waarop men ze maakt, ze niet van
hesse zuivert. - Ik nam waar, dat de Arabische Vrouwen, onder het drukken, alle
deelen des lichaams 'er mede smeerden. Reden hier van vraagende, gaven zy ten
antwoord, dat zy zulks zeer heilzaam vonden: dewyl de Olie de sterke uitwaasseming,
door de hette der lugtstreeke veroorzaakt, en die haar zeer verzwakte, belette.
De Heer LEMERY beschryft de Zaccon-Olie als dienstig ter ontbinding van dikke
en koude vogten. - QUARE-
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zegt, dat dezelve, op een oogenblik, de zwaarste Kolyken stilt, en voegt 'er
by, zelve dit vermogen daarvan ondervonden te hebben. - Ik kan ook van de
heelende kragt getuigenis draagen; tegenwoordig geweest zynde by eene geneezing
daardoor toegebragt aan een Venetiaansch Reiziger. Deeze Man, verzeerd door
een val van zyn paard, voelde zwaare pyn in de borst, die hem groot ongemak
veroorzaakte; doch den raad gekreegen hebbende, om de verzeerde plaats met
Olie van Zaccon te bestryken, en inwendig iets daarvan in te neemen, volgde hy
dien raad, en, in weinige dagen, waren zyne wonden geheeld, en de pyn was weg.
'Er groeit in de tuinen van Jericho een Heestergewas, in 't Hebreeuwsch bekend,
onder den naam van Copher, en door de Latynen Cyprus geheeten. 't Zelve is op
(*)
dat Eiland zeer algemeen, en Kenna genaamd .
Men vindt in de Velden van Jericho ook Roozen; doch van eene veel minder soort,
dan die, waarvan, in den Bybel met zo veel roems gesprooken wordt, welker bloemen
eenige Liefhebbers voorwenden in hunne Kabinetten te hebben. De Roos van
Jericho is een kleine Plant met een dikken wortel, omtrent één en eene halve duim
lang. Dezelve heeft eene menigte van uitspruitzels, die zich van den grond
verwyderen; ze hebben weinige bladeren; maar ze zyn overlaaden met bloemen,
die, op 't uitbreeken staande, rood zyn; maar, by het verder opengaan, bleeker
worden, en eindelyk geheel wit. Deeze bloemen hebben veel gelykheids op den
Vlierbloem, met dit onderscheid, dat ze geheel geen geur hebben. De uitspruitzels
komen nooit meer dan vier of vyf duimen boven den grond.
Deeze Plant schiet haare takken en bloemen, en verdroogt. De takken krommen
dan in 't midden, en, by elkander in den top vereenigd, vormen zy eene soort van
kloot. Dit gebeurt geduurende de grootste hette, doch, by vogtig en regenagtig Weêr,
spreiden zy zich weder open.
In dit Land van Onkunde en Bygeloof, beschouwt het Volk het beurtlings openen
en sluiten van deeze Plant, met geen Wysgeerig oog; zulks dunkt het zelve, een op
zyn
SIMUS

(*)

Onder dien naam hadt de Abbé MARITI, Cyprus beschryvende, over deeze Plant gehandeld.
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tyd wederkomend Wonderwerk, door den Hemel gewrogt om de gebeurtenissen
deezer Wereld bekend te maaken. De Inwoonders van de omliggende streeken
komen deeze Roozen-planten raadpleegen, als zy eene reis zullen onderneemen,
eene verbintenis aangaan, of eene zaak van aanbelang sluiten, of by de geboorte
van een Zoon. Indien deeze Plant openstaat, twyfelen zy niet aan het welgelukken;
maar dezelve geslooten vindende, houden zy het voor een kwaadspellend teken,
en staaken daarom de volvoering, indien het niet te laat is.
Deeze Plant is niet onderworpen aan verrotting of verdorren. Dezelve kan het
verplanten verdraagen, en tiert, zonder verbastering, in alle gronden. Ik weet niet
waarom dezelve, bepaald, de Roos van Jericho genaamd is, dewyl ze niet
oorspronglyk in die vlakte groeit. Ik hel over, om te denken, dat de Reizigers, die
'er deezen naam aan gegeeven hebben, onkundig waren, dat dezelve uit Steenagtig
Arabie herwaards gebragt wierd.
Ik nam in deeze Landstreeke verscheide andere Planten waar, die aanmerking
verdienden, uit hoofde van derzelver nuttigheid, of den geur der bloemen. Ik
verzamelde een groot aantal van dezelve, welke ik, by myne te rug reize, aan Doctor
MANETTI gaf. Hy deelde zyne bedenkingen, daarover, mede op de openbaare
Vergadering van de Wysgeerige en Kruidkundige Societeit te Florence.
Met één woord, het ontbreekt deeze vlakte aan geene Voortbrengzelen in het
Plantenryk, om het zelve ryk en gelukkig te maaken: behalven alle die gemeen zyn
in Europa, worden 'er veele gevonden, aan deeze Plek byzonder eigen.
JOSEPHUS schryft deeze groote vrugtbaarheid toe aan de hette des Dampkrings
en den overvloed van Water; deeze doet de Planten zich uitspreiden, geene verfrist
dezelve.
De vlakte van Jericho is tegenwoordig ook bedekt met ryke Velden van Tarw en
Gerst, die, omtrent het einde van April, ryp wordt.
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Beschryving van de wooningen, gewoonten en zeden, der
inwoonderen van het eiland Man.
(Overgenomen uit TOWNLEY's Journal in the Isle of Man.)
Op het Eiland Man komende, zagen wy verscheide Huizen in een smaak boven
dien van gewoone Landhuizen gebouwd; en veelen, die blykbaar alleen tot
Boerenwooningen moesten dienen: eenige deezer waren redelyk goed aangelegd,
en konden tot draaglyk gemaklyke Wooningen dienen; doch zeer deedt het ons
aan, ten zelfden tyde zulk een aantal van de elendigste Hutten te ontdekken, byeen
onder deeze betere Wooningen. Dit gaf ons een allerongunstigsten indruk van de
armoede deezes Eilands, en maakte ons medelyden gaande met de Bewoonderen
deezer jammerhartige Hutten. De rook kwam uit een kleine spleet, of een vat daar
op gezet, doch veelal alleen ter deure uit; een klein venstertje diende om eenige
straalen van het daglicht in te laaten. - Vrolykheid, nogthans, woont 'er zomwylen,
en wel te vredenheid, geloof ik, meest altoos: want deeze is een der zegeningen
van de armoede, die de Godlyko Voorzienigheid zeldzaam den geringsten der
Stervelingen onthoudt; en waardoor de Vader van allen hun eene vergoeding
schenkt, voor de geluks- en gemaksgoederen, welke zy anderzins derven.
De Wanden van deeze elendige Verblyfplaatzen, zelden meer dan zeven voeten
hoog, bestaan zomtyds uit ruwen ongehouwen steen; doch doorgaans uit
aardzooden. De Daken zyn alle van stroo; doch 'er zo dun opgelegd, dat zy, om dit
ligte dekzel op de plaats te houden, veele van stroo gevlogten koorden daarover
heen haalen, en met pennen in de zwakke Wanden vast steeken.
Gelyk het vertoon van zulk eene menigte slegte Wooningen voor Menschen, als
over alle deelen van dit Eiland verstrooid zyn, een algemeen denkbeeld van de
grootste armoede opleveren, zo krygt men dat van onvrugtbaarheid, door het gebrek
aan timmer- en hakhout, en zelfs aan groeiende haagen. Meest alle hunne
landscheidingen zyn smalle aarden ophoogzels, nu eens geheel onbeplant, dan
weder met eenige in 't wilde opschietend kreupelhout begroeid. De grond, van
welken deeze op-
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hoogzels zyn zamengesteld, is van eene losse zelfstandigheid, zo dat ze geduurig
afvalt, en steeds herstelling behoeft. In den besten staat zyn ze nog slegte
beschermmiddelen van eigendom: ingevolge hiervan zouden veelvuldige
overloopingen tusschen digt aan elkander liggende Nabuuren, moeten voorvallen,
die aanleiding tot pleitgedingen gaven, indien zy de voorzorg niet gebruikten om
alle hunne Schaapen te merken, en ook veelal hunne kleine Paarden.
Het Gemeene Volk op dit Eiland is, zeker, van een luijen en werkloozen aart. Zy
liggen tot zeer laat in den morgen te bedde, en, door noodzaaklykheid daar uit
opstaande, begeeven zy zich, met een blykbaaren wederzin, aan hunne
onderscheide bezigheden. Dit Character wordt eenpaarig gegeeven van het Werkvolk
op dit Eiland in 't algemeen, door de zodanigen, die hun langen tyd gekend hebben.
Nogthans stemmen zy allen toe, dat 'er eene soort van bezigheid is, welke zy met
de grootste vaardigheid aanvangen; te weeten, de Haringvisschery. Geduurende
dat bezig tydperk ontdekt men geen het minste teken van traag- of luiheid onder
allen die zich met die Vischvangst bemoeijen; integendeel ziet men een onaflaatend
vlytbetoon, een werkzaamen en onderneemvollen geest het Volk bezielen, 't welk
bezig is in dat vermoeiend en zomtyds gevaarlyk werk.
Niet minder dan vierhonderd zeer welgemaakte Boots (toebehoorende aan het
Volk deezes Eilands) worden 's jaarlyks tot de Haringvisschery gebruikt. Deeze zyn
met stoute Zeelieden bemand, vyf, zes, zeven of acht in ieder. De winst dier
Visscherye is zomtyds verbaazend groot; doch, als dezelve slegt uitvalt, zeer gering,
en naauwlyks toereikende om de kosten der uitrustinge goed te maaken; nogthans
is de streelende hoop om een hoogen prys te trekken, gelyk in alle Loteryen,
genoegzaam om hun Vischlust wakker te houden, goed en leeven te waagen in
deeze by hun alleen geliefde bezigheid.
Zo ras de Vischtyd geheel voorby is, keeren zy elk na hunne Wooningen te rugge,
om de vrugten van hunnen arbeid te smaaken. Zy geeven zich, op de onbepaaldste
wyze, over aan de eenige vermaaken des leevens, welke zy najaagenswaardig
keuren, en om welke zy een korten tyd in 't zweet huns aangezigts arbeiden,
Onmaatigheid, Slaap, Ledigheid. In den bedwelmden staat, uit deeze inwilligingen
van lust gebooren, blyven zy zo lang 'er iets van de gemaakte winsten overschiet:
eer deeze geheel verteerd zyn,
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is het volstrekt vergeefsche arbeid veelen tot den gemaklyksten en zelf
noodwendigen arbeid te krygen: zy weigeren, volgens egte bescheiden, de hand
te leenen om de vrugten des Velds in te zamelen, zelfs in den voordeeligsten
Oogsttyd.
Om deeze redenen hebben veele verstandigen en doordenkenden, bovenal die
Landeryen bezitten, wel gewenscht, dat de Haring, in derzelver Zuidlyke uittochten,
eenen nieuwen weg nam, en den Jaarlykschen loop verre van de oevers van het
Eiland Man verwyderde, dewyl zy gelooven, dat, indien de gemeene man dit middel
van werkzaamheid en bestaan miste, gemaklyk zou gebragt worden tot een
hebbelyker vlytbetoon, nutter voor 't gemeen, en van zekerder winst voor hun zelven.
Het gevolg hiervan zou weezen, eene betere bebouwing van alle de Landeryen op
het Eiland, een meerderen aanwas van de Veeteelt, en uitbreiding van de
tegenwootdige Linnenweevery, en mogelyk het invoeren van andere voordeelige
Handwerken, die het Eiland min afhangelyk zouden maaken van andere Landen,
ten opzigte van veele Leevensnoodwendigheden, en een geest van werkzaamheid
onder het Volk in 't algemeen opwekken.
Waren deeze gevolgen zo zeker als hier opgegeeven en gehoopt wordt, ik zou
my, schoon enkel een doortrekkend Bezoeker deezes Eilands, vereenigen met
deezen wensch; maar, wanneer men met bedaardheid overweegt, hoe
hoogstbezwaarlyk het valle lang stand gegreepen hebbende gewoonten en
vooroordeelen te onder te brengen; gewoonten en vooroordeelen zelfs, die tastbaar
ongerymd en schadelyk zyn. - Hoe moeilyk het is, om gevestigde kwaade
hebbelykheden, bovenal die van Onmaatigheid en Luiheid, uit te rooijen, en eene
geheele verandering te veroorzaaken, in de geneigdheden van een geheel Volk zal de vervulling van dusdanig een wensch waarschynlyk met zeer slegte, en
misschien zeer schadelyke, gevolgen gepaard gaan. Want, beroofd van die gewoone
bron des bestaans, zou het arm en arbeidend gedeelte der Eilanderen zich opgewekt
vinden om den loop der Haringen te volgen, en zich in eenigen meer vrugtbaaren
oord neder te slaan. Gehegtheid aan den geboorte-grond, dat beschutzel der
Voorzienigheid tegen gestadige verplaatzing, zou op hun, in de omstandigheden
waarin zy zich geplaatst vinden, van weinig of geen indruk weezen; hunne elendige
Wooningen kunnen niets aantrekkelyks
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hebben; want zy kunnen naauwlyks elders slegter gehuisvest zyn: zelfs al werden
zy, voor eene wyl, genoodzaakt Medebewoonders der Dieren te worden in Bosschen,
in Holen en Rotsspelonken. - En wat de weezenlyke middelen van
Leevensonderhoud aanbelangt, zy vinden zich van alles, wat Tafelweelde mag
heeten, zo verre verwyderd als eenig volk op den Aardbodem. Hun Brood, die staf
des leevens, wordt, van ruw Gerstenmeel of slegte Tarwekoeken gekneed, gebakken.
Voorts bestaat hun voedzel uit Aardappelen en Karnemelk; en wanneer de
Huismoeder eens lekker zal opdisschen, doet zy 'er twee of drie roode Haringen
by. Dit laatste is ook, mag ik afgaan op het getuigenis van geloofwaardige Lieden,
het eenig onthaal, dat de Landbouwers in het bergägtige gedeelte genieten,
negentien van de twintig dagen. Vleesch komt nooit in hunne Huizen, dan op twee
vast bepaalde tyden, Kerstyd en Paaschen.
Indien de Landëigenaars ernstig wenschten de arme Boeren van, gelyk zy thans
zyn, luie, tot werkzaame en nutte Leden der Maatschappye te bekeeren, moeten
zy dit loslyk werk beginnen, met den toestand dier elendigen te verbeteren; met
voor hun geschikte Wooningen te bouwen, hun tot werkzaamheid uit te lokken, door
de aanbieding van gestaagen arbeid, die, in den aanvang, niet te zwaar is, en welker
belooning geëvenredigd is aan de behoeften hunner huisgezinnen.
Veele soorten van bezigheid doen zich zeer duidlyk op aan het bespiegelend oog,
in de onderscheidene en noodige verbeteringen van Droogmaakeryen, Afdammingen,
het zuiveren van den grond. Deeze nutte verbeteringen zouden genoegzaamen
daaglykschen arbeid verschaffen aan een dubbel getal van arbeideren, die zich
thans op dit Eiland bevindt.
Droogmaakeryen, waar een overvloed van water is, die den grond verkoudt en
den groei belet, strekken tot grondslagen van alle weezenlyke verbetering in landen
van dien aart. Hoe veele honderd Acres van wel bearbeidbaar land doen zich op in
de Valei, boven het Klooster, geheel met Riet en andere nutlooze Waterplanten
begroeid, die noch tot Weiden kunnen dienen, noch hooi opleveren. Dit is de deerlyke
toestand van meest alle de vlakke gronden, aan de oevers van beide de stroomen,
zich op een grooten afstand tot het gebergte uitstrekkende. Nogthans zouden deeze
gronden, naa eene behoorlyke Droogmaakery, by-
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kans onschatbaar worden door het fynste hooi op te leveren. Duizend en duizend
Acres van moerassige gronden, die zich nu allerwegen op het Eiland vertoonen,
vorderen dezelfde behulpzaame hand. Hoe veele Landeryen worden geheel nutloos,
door in poelen te veranderen, by gebrek van behoorelyke omdyking, en ze te
beschutten voor de overstroomingen der Riviere in regenagtige tyden.
Eene betere wyze van de Eigendommen af te perken, zou grootendeels strekken
om de veelvuldige thans heerschende geschillen tusschen Vrienden en Nabuuren
te doen ophouden, die thans niet zelden het leeven verbitteren, en kostbaare
pleitgedingen veroorzaaken.
Het zeer groot voordeel, van zo veel thans onbruikbaar land bruikbaar te maaken,
is al te in 't oog loopend om eenige verdere verklaaring te behoeven. Egter moet ik
hier byvoegen, dat het geld, aangelegd tot eene verbetering van dien aart, of eenige
andere hier boven aangeweezen, zou, met oordeel gebruikt, het capitaal opbrengen
in een land, waar het dagloon zo laag is; en de voordeelen van verbeterde lauden
zou spoedig volgen: dan het bestendigen arbeid bezorgen aan den armen Eilander
moet het eerst en heerschend oogmerk weezen. Zo lang zy in hun tegenwoordigen
jammerlyken toestand blyven, niet beter gedekt tegen de ongenade der Jaargetyden
dan de Beesten des velds, die rondsom hunne Hutten zwerven, en naauwlyks beter
gevoed dan Huisdieren, zo lang zal moedloosheid onder hun heerschen, zo lang
zullen zy allen prikkel tot werkzaamheid derven. Doch laaten zy eens betere
Wooningen betrekken, Wooningen voor Menschen geschikt; laaten zy eens eenige
der verkwikkingen des leevens smaaken, zy zullen welhaast ten arbeid zich
aangespoord voelen om deeze aangenaamheden te behouden, en, in 't kort, door
een eerlyken hoogmoed aangeprikkeld, zich benaarstigen om ze te doen toeneemen;
en deeze zegeningen welke zy zo zeer behoeven, en helaas! nog niet kennen, over
te planten op hunne Nakomelingschap.
Wat lieden van hooger rang betreft, de Mannen zyn over 't algemeen zeer beleefd,
en betoonen veel oplettenheids voor Vreemdelingen. Deeze waarneeming strekt
zich uit tot de voornaamste Inwoonders van alle deelen des Eilands, behalven tot
een of twee, die, op éénmaal groot geworden, het eene vermindering van hunne
grootheid zouden oordeelen, eenige beleefdheid aan eenen Vreemdeling te bewyzen.
Indien de grillige Fortuin, die verdien-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

129
sten aantreft, waar geen sterveling ze kan vinden, aan haare Gunstelingen, onder
haare ryke gaaven een weinig beleefdheids schonk, zou dit genoeglyker voor hun
zelven weezen, en voor anderen, die op eenigerlei wyze met hun moeten verkeeren.
Een Nabal is overal gehaat, bovenal een onkundige, die zich in alle opzigten een
Egoïst betoont.
De Dames zyn by uitstek beleefd en gespraakzaam, zeer geestig in haar
onderhoud, en ongemeen net in haare kleeding. Men vindt veele schoone Vrouwen
op dit Eiland. - De Vrouwen van den middelbaaren leevensstand vindt men, als zy
bedaard en nugteren zyn, bescheiden zelfs omtrent Vreemdelingen - maar die van
den laagsten rang zyn ruw, lomp, onbeschaafd, en slegter dan eenige die ik ooit
elders aantrof. Dan deeze ongunstige aanmerking, myne pen ontschooten, past
alleen op de Stad Douglas; want ik heb dikwyls met genoegen opgemerkt, dat het
gemeene Volk, binnen in het Eiland, als mede in andere Steden, zo beleefd en
verpligtend was als ik kon wenschen.
Wanneer de Wetten des Eilands verbeterd waren door den zagten geest der
Britsche Wetten, zou 'er welhaast eene hervorming in Zeden en Gewoonten plaats
grypen. Vreemdelingen zouden dan uitgelokt worden om een Eiland te bezigtigen,
zo schoon romanesk, zo vol van schilderagtige gezigten; en waar zy zich, indien
de Lugtstreek met hunne Gesteltenisse overeenkomt, niet alleen des Zomers, maar
ook des Winters, kunnen onthouden.

De oorlog.
(Fragment.)
- - - Hoe? is dan dit verruklyk dal, - deeze stille oord, dezelfde plaats niet meer! hier, waar ik menigmaalen de liefelyke Morgenzon zag opgaan! - maar wat hoor ik
nu van verre! - wat zie ik! een aantal van Wagenen. - Ruiteren op hunne snuivende
Rossen: - eene ontzaggelyke hoeveelheid van Krygsknegten, alle gewapend ten
stryde, vertoonen zich aan myn oog! alles schynt hier eenen Oorlog aan te kondigen,
een groote stryd schynt op handen. Hoe bereidt zich de Krygsknegt tot eenen
naderenden slag! - Hoe vrolyk dartelt het Paard onder zynen Rui-
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ter, onbewust van het lot, dat hem mogelyk aanstaande is. Het trekt uit, den
geharnasten te gemoet: hy keert niet weder van wegen het Zwaart: tegen hem ratelt
de Pylkooker, het vlammig yzer der Spiesse, en der Lanse; hy riekt van verre den
Donder der Vorsten, en het gejuich, en hy en gelooft niet dat het is het geluit der
bazuinen: - Dan - laat ik nader trecden, om te zien, welk de rede zy van deezen
veelbeduidenden toestel! - Ach! Hemel! het zyn twee Vorsten, die hun wederzydsch
geschil met het Zwaard hunner Krygslieden zullen beslegten. - Ongelukkige
Stervelingen, medelydenswaardige Krygsknegten, die gebruikt zullen worden, om,
soms ten koste van uw leven, aan de grilzieke oogmerken uwer Vorsten te voldoen.
- Hoe nadert thans, elk van beide de partyen, tot zyne verzamelplaats; voorzien van
blinkend Krygstuig. - Hoe ziddert de een voor het naderende tydstip, daar de ander
reeds staart op het oogenblik om zynen vyand het hoofd te bieden, als reeds grys
geworden zynde, in het Oorlogsvuur.
Nu begint men alles in slagorden te stellen; - in Gelederen geschikt, - in Pelottons
verdeeld, wordt thans het Krygsmuzyk gehoord, - de veege Trom geroerd: nu wagt
de Krygsknegt naar de bevelen van zyn Opperhoofd: en - het lang gewagte woord,
geeft acht, rolt als een Donder in de ooren der menigte. Daar legt men wederzydsch
aan, - men geeft vuur, en - nu wordt men als verwoed op elkanderen. Een
onophoudelyk vuur ontbrandt aan alle kanten; - de lucht wordt vervuld met rook;
het geklikklak der Wapenen hoort men aan alle zyden; het gebalder der donderende
Kanonnen verheft zich tusschen beiden; - de Kogels speelen door elkanderen; de
vuurspouwende Granaaten vliegen door de lucht. - Intusschen nadert men - het
Zwaard komt uit de scheede; - het bloed stroomt over de vlakte; - hier valt de Ruiter
met zyn Paard; daar sneuvelt de Soldaat, met het Zwaard in zynen vuist; hy wordt
vertrapt, - verpletterd, - als niets geacht: een ander vervult zyne plaatse, en - men
denkt niet meer aan hem. Edoch dit wordt als niets gerekend; de woede verdubbelt,
en - een ontzaggelyk aantal van Manschappen vinden hier hunnen dood.
Nu begint de zwakste party langzaam af te deinzen. - Men jaagt hen agter na, en
- maakt alles af: de Overwinnaar komt te rugge, met overwonnen Vaandelen van
zynen vyand: - een aantal van Krygsgevangenen, - eene groote hoeveelheid
veroverde buit: - het onophoudelyk viva rolt door de lucht, - men siert de hoofden
der Overwinnaaren met Lauwren; en - men houdt Halte.
Hoe stroomt thans het bloed, waar mede de grond geverwd is. - Sta stil, gy
Wandelaar, die ook weleer dit verruklyk dal bezocht. Hoe licht thans de grond, als
bezaaid, met Lyken: - Zieltoogenden liggen, door, en op, malkanderen. Vermink-
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ten - gewondenen, smeeken om hunnen dood: en - zie daar het einde van eenen
Oorlog; veeltyds het onherroepelyk bevel eener ingebeelde Eerzucht!
O! gy Vorsten, gy Grooten der Aarde, is het enkel grilligheid, - vuil eigenbelang,
grootheid naar de Waereld, of andere onrechtvaardige redenen, die u soms zulke
stappen doen begaan: hoe onverantwoordelyk is dan uw gedrag by den Koning
aller Koningen! - Doch, strydt gy voor Haardsteden en Altaaren; voor Godsdienst
en Vryheid; voor het welzyn van uwe Onderdaanen, ter handhaavinge hunner
Voorrechten; dan ruste alleszins de zegen op uwe Wapenen, dan stryde God, naast
u, als in de dagen van ouds! - Dan zal geen wrang naberouw u vergezellen, als gy,
in de uure des doods, op uw Vorstelyk rustbed gelegen, den Koning der
verschrikkingen te gemoet ziet. Geene vervloekingen zullen over u gehoord worden,
uit den mond uwer Onderdaanen; neen! - zy zullen eenpaariglyk hunne gebeden
voor u ten Hemel opzenden; en - stervende, u hartelyk beweenen. Ja - zy zullen,
na uwen dood, Gedenktekenen en Eerezuilen oprichten, die de Eeuwen zullen
tarten; tot een dankbaar aandenken uwer heerlyke - groote en - belangelooze
daaden, voor de Nakomelingschap.
V.

Bespiegeling van den mensch, als het behoeftigste, en te gelyk
het voortreflykste, schepsel in dit ondermaansche.
Wanneer de mensch zich zelven gadesloeg, met alle die naauwkeurigheid, welke
'er vereischt word, welk eene aangenaame bezigheid zou hy zich zelven verschaffen?
hoe veel tyd zou hy op eene nuttige wyze daar aan te kost leggen? 'Er zou zekerlyk
een geruime tyd met een aangenaam nut verloopen eer hy die bron, om zich zelven
te bespiegelen, ten éénemaal had uitgeput. Beschouwt hy zich zelven, by zyne
eerste intrede in de Waereld, - slaat hy zyne magteloosheid in dien weerloozen
staat gade; dan ziet en leert hy, dat zyn bestaan, zonder de medehulp zyner
Natuurgenooten, op dit benedenrond van eene korte duurzaamheid zyn zou; en dat
men hem zo dra de Waereld zou zien verlaaten als hy er in verscheenen was, dat
hy slegts zou doortrekken, als een reiziger, die geen oogenblik vertoeft, op de
plaatzen, waar hy aankomt. - Uit deze zyne magteloosheid, zo als hy de hulp zyner
Natuurgenooten noodig heeft, begrypt hy terstond de volstrekte noodzaaklykheid
eener Maatschappy. - Buiten de Maatschappy zou de mensch, by zyne geboorte,
weldra vergaan; gemerkt
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de menigvuldige behoeften, welke hy niet missen kan; en zonder welker vervulling
hy dit tooneel weder zo dra zou moeten verlaaten, als hy 'er opgetreeden was. - De
mensch is, by zyne geboorte, gewis, één der magteloosste dieren; volstrekt buiten
staat, om zich zelven in het allerminste te kunnen helpen, en hy is daar benevens
ook één der dieren, welke het langst de hulp van anderen noodig heeft. Hoe veel
tyds verloopt 'er eer de mensch in staat is, om voor zich zelven te zorgen, en de
hulp van anderen niet meer behoeft. Geen dier op aarde heeft zo lang een tyd
noodig, eer het aan zich zelven kan overgelaaten worden. - - Neen: het is de mensch
alleen, die zo lang volstrekt behoeftig is. En hoe veele zorg en oplettenheid word
'er al dien tyd niet vereischt, om hem in het leven te bewaaren? welk eene alles
gade slaande goedwillendheid word 'er niet gevorderd voor de allereerste en tederste
Jeugd? - Dan nog al verder heeft hy de hulp van zynen evenmensch bestendig
noodig. - Onze kleederen, die wy aantrekken, het voedsel, dat wy dagelyks nuttigen,
onze verblysplaatzen, de huizen, welke wy bewoonen, alle onze verkwikkingen, alle
onze verlustigingen, alles wat ons het leven aangenaam maakt, dat alles, en nog
meer, komt hier zekerlyk in opmerking. Wy zyn dat alles aan den bystand, de hulp
en bescherming, van anderen verschuldigd; ten minsten de een heeft des anders
hulp noodig; of het leven geraakt, by 't gemis hier van, aan 't kwynen; weldra zouden
wy vergaan, en ophouden te leeven. - Zo veel is de mensch verschuldigd aan zyne
Natuurgenooten. - Zo helpt de een den anderen; door hunne gezamenlyke
medewerking blyft het menschlyk geslagt in stand, en daardoor alleen kan het
algemeene welzyn bevorderd worden. - Zo vertoont zich de mensch van zyne
behoeftige zyde. Dan slaat hy, na deze bespiegeling, zich vervolgens eens van een
anderen kant gade; beschouwt hy zyn eigen maakzel, zo als hy op eene zeer
vreesselyke en wonderbaare wyze gevormd is; - Hoe veel voortreffelyks valt 'er dan
in hem niet te bespiegelen! - Wat is zyn maakzel heerlyk! hoe uitsteekend is zyn
lichaamsgestel! - Het is een verrukkend Kunststuk, welks Maaker men nooit genoeg
bewonderen kan. - Vestigt hy slegts het oog op een enkel deel van zyn lichaam, hy
zal terstond eene onuitputtelyke bron van zeldzaamheden en wonderen ontdekken,
die hem in de uiterste verbaazing moeten wegvoeren. - Hoe ontzettend is de toestel
van 's menschen Gezigt! - Onze oogen zyn op elkander liggende vliezen, met
onderscheiden vogten voorzien, in driehoeks holten geplaatst; ze worden door
veelerlei Spieren bewogen; en tweeërley oogleden dienen tot dekzels. De vyf
onderscheide vliezen, die den oogappel bekleeden, zyn het bind-, harde-, hoorn-,
aderagtige en druifvlies. De oogappel dient om de Lichtstraalen binnen in 't oog
doorgang te verleenen. Op den Regenboog
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worden de koleuren gevormt; dezelve verwydt of vernaauwt zich naar de Lichtstraalen
veel of weinig zyn. De drie onderscheiden vogten, het wateragtige, het cristalline
en het glasagtige, zyn als zo veele verschillende glazen, om de voorwerpen daardoor
te beschouwen; en dan geschied het zien, wanneer de Lichtstraalen, van het verlichte
voorwerp te rug gekaatst, door den oogappel heen schieten, en, door de vogten
gebogen, tot het netvlies doorgaan; alwaar zy eene kleine, dog juiste, beeltenis
vormen; die, door de aandoening der straalen, op het zeer gevoelig netvlies, aan
de hersenen, en vervolgens aan de Ziel, vertegenwoordigd word. - Zie met zulke
wonderen, en nog oneindig veel meer, is 's menschen gezigt voorzien! - Hier heeft
men eene ryke bron van bespiegelingen, welke waarlyk onuitputtelyk word, wanneer
men alle de leden en deelen, uit welke dat wonder kunststuk des menschen lichaams
gevormd is, in overweeging neemt. - Maar, dit is nog het minste: de mensch munt,
op eene nog sterker wyze, ver boven alle dieren uit, in voortreffelykheid en
heerlykheid, door zyne zonderlinge Voorregten. - Hy is een redelyk Wezen, dat
denkt en redeneert; dat denkbeelden zamenvoegt en van een scheid; dat daar uit
gevolgen trekt, en kennis verkrygt van allerleie verschillende soorten van
Voorwerpen. De mensch is met kennis, oordeel, verstand en weetenschap begaafd.
Hoe veel hebben de menschen hier door te weeg gebragt in de dingen dezer
Waereld; ter welker uitvoeringe het redeloos vee nimmer vatbaar kan worden. Stof
kan niet denken. - Stof kan nimmer een vermogen van redeneeren verkrygen. Het
Lam zal nooit bezeffen, dat het word heen gedreven om geslagt te worden, - en de
Koe, welke ons haar sinaakelyk zuivel schenkt, zal nooit berekenen kunnen, dat zy
ons nog met haar vleesch moet voeden - Waarom bezit de mensch alleen die kennis,
welke hem boven alles doet uitmunten? - Het is, om dat God hem gevormd heeft
tot eene hoogere bestemming, tot een edeler doel. - Hoe veel stof van overpeinzing
zal men hier vinden, wanneer men zyne aandagt met dit alles gaande houd! welk
eene stoffe van bewondering! De mensch bezit iets verhevens, boven alle de
Schepzelen die hem omringen; en vandaar is hy ook in staat, om over die
Schepzelen, zelfs dezulken, wier lichaamlyke vermogens de zynen in sterkte verre
te boven gaan, eene soort van heerschappy te voeren. Het moedig paard, dat niet
bezest, waar toe het gevormd is, laat zich breidelen; het onderwerpt zich,
niettegenstaande zyne grootere kragten, onder de veel mindere vermogens van
den mensch! Ja, de allerwoestste dieren laaten zich allengskens door ons temmen!
Dit werkt de verstandlyke bestiering onzer mindere vermogens uit; en hierdoor
blyven de redenlooze Schepzelen aan ons onderworpen. - Overweeg dit, ô mensch!
Ken uwe voortreffelykheid boven al het vee! Dan, bereken bovenal, tot wat einde,
met welk eene bestemming, u alle deze voorregten geschonken zyn! C. V.D. G.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

134

Iets over de wispeltuurigheid.
Chameleonte mutabilior.
Daar is geen verdrietiger, noch lastiger leven, dan veel te moeten omgaan met
menschen van eene onstandvastige en wispeltuurige geaartheid. Dagelyks staat
men bloot voor hunne grillige neigingen, en ieder oogenblik loopt men gevaar van
eene onhensche behandeling: want een wispeltuurig mensch verandert schier ieder
oogenblik buiten eenige reden, en hervormt zich gestadig in een geheel ander
schepzel. Nu gelykt hy een zagtmoedig Lam, weinige oogenblikken daar na,
verandert hy in een verscheurenden Tyger. Nu is hy uw Vriend en Beschermer,
maar ongevoelig word hy uw doodlykste Vyand. De Ouden plaatsten by hun beeld
van Wispeltuurigheid eene Hyëna; een Dier, waarvan men getuigt, dat het nooit een
bestendig wezen blyst behouden, maar zich in verscheiden gedaanten weet te
hervormen; een zeer gepast zinnebeeld, om een mensch at te schilderen, dat nu
eens sterk, dan eens zwak, nu eens bloode, dan eens stout; een mensch, wiens
gedrag aan de golven der Zee gelyk is, welke aan geduurige veranderingen
onderhevig zyn.
Op dit oogenblik, is Polidoor uw allerbeste Vriend, alles wat gy doet behaagt hem
wonder wel; gy zyt regt een man van zyn smaak; bezittende oordeel en verstand.
O! wat is uw gezelschap hem aangenaam, en hoe nuttig is het met een man als gy
zyt te verkeeren. In zulke gezelschappen kan men niet gerekend worden zynen tyd
schandelyk te misbruiken, zo als men in de meeste byëenkomsten gewoon is. Polidoor is in den aart zeer gezet op speelen; doch, als hy met zulke Vrienden, als
gy zyt, kan omgaan, laat hy voortaan alle spelen vaaren. Hy redeneert met u over
het misbruiken van zynen tyd, u verscheiden origineelen aantoonende, en hier mêe
bezig zynde laat hy niet na u zagtjes te vleien. Gy gelooft Polidoor in alles; doch gy
kent den man niet regt: want anders zoud gy u niet verwonderen, hem den volgenden
morgen, na dat hy u in gezelschap is ontmoet, en gy in hem even zo veel smaak
gevonden hebt, als hy in u, als een geheel ander mensch te ontmoeten dan den
avond te vooren. Indien gy Polidoor had gekend, gelyk alle menschen hem kennen,
die genoodzaakt zyn met hem om te gaan, uwe verwondering zou zo groot niet
wezen, om dat de Wispeltuurigheid 's mans natuurlyk karaker is.
Variabilis is een man, dien men zou waanen met Polidoor volmaakt kunnen
omgaan, om dat zy beiden even veranderlyk, even wispeltuurig, zyn; doch, ik kan
my van geen lagchen
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onthouden, als ik die menschen by malkanderen in gezelschap aantref. - Variabilis
kan uitgelaaten vrolyk zyn, en dan is hy de regte man, om een gezelschap te
vermaaken. Maar laat Polidoor eens onverwacht inkomen, wanneer Variabilis op
zyn allervrolykst is. Nauwlyks krygt hy hem in 't oog, of hy wordt eensklaps stom,
men hoort hem den ganschen avond geen enkel woord meer spreeken, en 't gaat
met hem, even als met die hevige stormwinden, welke door eene schielyke kalmte
gevolgd worden. - Kan hy het den ganschen avond in 't gezelschap uitharden, zo
gebeurt 'er iets, dat mogelyk in al zyn leven geen driemaal is voorgevallen: want,
kort na dat Polidoor is ingekomen, schiet Variabilis gemeenlyk eene noodzaaklyke
boodschap in de gedagten; hy staat schielyk op, daar helpen geene sollicitaties om
langer te blyven, hy verdwynt als een Geest uit het gezigt. Hiervan maakt hy net zo
dikwils gebruik, als hy iemand in een gezelschap aantreft, die hem mishaagt, en
het zou geen mirakel zyn hem, op éénen avond, in zes onderscheiden byëenkomsten
aan te treffen. Op dien voet gaat hy te werk, zo dikwils als 'er slegts maar 't minste
gebeurt dat hem tegen de borst staat.
Onlangs ontmoette ik hem, alwaar men een Ombertje zou speelen; hy was
ongemeen vrolyk, en scheen een oogmerk te hebben, om ons allen te vermaaken;
juist komt 'er onverwagt een van de gemantelde orde binnen. Uit eerbied voor 's
mans karakter bergde men die meubels, welke gewis aanstoot zouden gegeeven
hebben. Intusschen ontdekte men, in niemand van ons allen, de geringste
verandering; uitgezonderd Variabilis, toonde elk, dat dit onverwagt bezoek even zo
aangenaam, als onverwagt, was. - Schoon de Predikant te vooren onder Variabilis
beste Vrienden had behoord, heeft hy hem nochtans van dien tyd af beginnen te
haaten. Geduurende onze byeenkomst, sprak hy, buiten hooge noodzaaklykheid,
geen enkel woord; en, wanneer hy genoodzaakt was den Predikant, die opzettelyk
scheen zyn werk te maaken, om met hem te praaten, kennende zyn karacter
volmaakt, op eenige zaaken te moeten antwoord geeven, geschiedde zulks in zeer
korte en knorrige termen, met dusdanige houdingen en manieren van uitdrukkingen,
welke volmaakt zyn ongenoegen te kennen gaven. Kortom, Variabilis wierd knorrig,
begon als de Kinders te pruilen, en een kop te toonen; het welk zo lang duurde, tot
hy eindelyk, als naar ouder gewoonte, een uur met smart hebbende doorgebragt,
zagtjes tot genoegen van 't gezelschap opbrak, en ging aftrekken.
Wie zou nu kunnen gelooven, dat een man, die om éénen avond het kaartspelen
te moeten laaten, de vriendschap brak van iemand, dien hy kort te vooren onder
zyne boezemvrienden telde; iemand, wien hy eene zonderlinge achting toedroeg;
wie zou
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nu kunnen gelooven, dat die zelfde Variabilis tegenswoordig alle spellen zonder
onderscheid verfoeit? Hy heeft nochtans besloten nooit kaarten meer in handen te
neemen, Zondags gezet driemaal ter Kerk te gaan, en, in plaats van in de Week
gezelschap by te woonen, en speelpartyen waar te neemen, voortaan zynen
kostelyken tyd in den Godsdienst te slyten. Dat is een beter leven dan hy gewoon
was te leiden; dus behoorden, volgens zyn oordeel, alle menschen te leeven: het
betaamt geen Kristenen, zich aan zulke iedelheden te vergaapen. Zo meent hy
altoos te volharden: doch de man misleid zich zelven; hy zal het geen jaar uithouden;
want hy bedriegt zich net zo dikwyls, als hy iets standvastig voorneemt; dewyl hy
te grillig van aart is, om bestendig te zyn.
Zelindus verandert ten minsten twaalf maal op eenen dag: hy staat wel op; doch
heeft geen half uur voor den dag geweest, of is dezelfde man niet meer; hy word
knorrig, maar moest hy de reden zeggen waarom, die weet hy niet. - Ondertusschen
is Zelindus ruim zo lastig, indien niet veel lastiger voor zich zelven, dan hy aan het
gansche Huisgezin is; naardien elk, die aan zyne malle nukken gewoon is, met hem
den gek scheert, daar hy zich zelven altyd in den weg staat, en duizend kwellingen
aandoet. Zyn aart is zo wispeltuurig, dat ze hem niet de neiging van zynen wil, maar
allen zyne grillige driften doet volgen. - Zyn leven bestaat in eene aaneenschakeling
van veranderingen. Nu is hy goed, en schenkt u op dat oogenblik met zyn hart
tevens alles; guller mensch dan Zelindus kan men niet begrypen. - Maar, slegts
weinige oogenblikken daar na, zie daar, het begint hem te verveelen; hy word
eensklaps knorrig, niets behaagt hem, alles staat hem tegen, alles verveelt hem,
en zonder reden trekt hy al zyne gulhartigheid in; hy begint u, dat meer is, te haaten,
en daar hy u kort te vooren alles zou geschonken hebben, agt hy u nu zyne reden
niet waardig. Gy verveelt hem geweldig, en nochtans kunt gy, met al uw verstand,
de reden dezer koelheid niet doorgronden. Gy gaat u zelven naauwkeurig
onderzoeken, of gy hem ook reden van ongenoegen kunt gegeeven hebben; doch
ik bid u, spaar zo veel moeite: want Zelindus zelve weet niet waarom hy u haat, al
zo min als hy wist, waarom hy weinige oogenblikken te vooren u zo hoogachtte. Zo
dra men nu dezen man regt kent, is men zelden dwaas genoeg, om hem in zyne
vriendschap aan te neemen; alzo niemand genegen is, zich altyd aan zyne
wispeltuurige geaartheid te onderwerpen. Al wie voortaan met hem omgaat, doet
dat alleen uit zekere inzigten, of om dat hy hem volstrekt noodig heeft, of om dat hy
zynen ommegang niet wel ontgaan kan; dus kan Zelindus staat maaken, dat hy
niemands opregte Vriend is, even gelyk hy niemand kan rekenen, voor eenen waaren
Vriend te bezitten.
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Hienus is van eenen woelagtigen, rusteloozen, en veranderlyken aart. Hemel en
Aarde zal hy beweegen, om iemands vriendschap te verwerven: doch zo dra is hy
'er geen bezitter van, of hy begint 'er van te walgen. Op die zelfde wyze handelt hy
in alle gevallen. Niets is zo dierbaar, niets acht hy voor deszelfs bezitting zo waardig,
of, zo dra het onder zyne magt is, heeft hy 'er niet de minste achting meer voor.
Gelukkig is hy vóór de bezitting; doch zo dra heeft hy 't niet in zyne magt, of hy word
ongelukkig. Hy veragt zyn geluk, en ziet uit naar een ander. Deze handelwyze houd
hem in eene gestadige rusteloosheid, zy baart hem oneindig veel kwelling, en maakt
hem lastig voor al de Waereld. - Hy heeft een talloos aantal van vrienden gehad,
en dagelyks maakt hy zyn werk dit getal nog merkelyk te vergrooten; middelerwyl
heeft hy onder dien grooten hoop geen éénen opregten Vriend; ook is 'er, buiten
den laatsten, geen één, wien hy zyne vriendschap meer waardig kent.
Dus maakt de Wispeltuurigheid iemand het lastigste schepzel, dat op aarde leeft.
Van een wispeltuurig man is nooit iets goeds te wagten; alle zyne beloften zyn gelyk
aan die ligte dampen, welke door het minste windje verdreven worden. Het is
gevaarlyk van hem gevleid te worden; doet hy groote beloften op dat oogenblik,
morgen, en veeltyds nog schielyker, heeft hy geheel andere gedagten. Al het
deugdzaame, het standvastige, al waar eenige staat op te maaken is, word in zulke
menschen, door de veragtelyke neiging naar geduurige verandering, overweldigd,
en dra ziet men zulk een mensch geheel onder de heerschappy van deze verkeerde
hartstogt gebragt. Duizend kleinigheden raaken de fynste zenuwen, en hier door
ontstaat zulk eene geweldige beweeging in het gansche gestel van den mensch,
dat hy schielyk van het een in het ander verandert; want een wispeltuurige is nooit
zich zelven gelyk; hy giet zich in duizend vormen, en in éénen dag vertoont hy zich
zomtyds in zo veele gedaanten, als 'er uuren in dezelve zyn. De lastigheid van zyne
grillen komt meer op zich zelven neer, dan op anderen; want hy kan onmogelyk
zyne eigen grillen ontvlugten, daar men integendeel veelal meester is, zich van een
wispeltuurig mensch te ontdoen, zo dra hy ons begint te verveelen.
Zulke wispeltuurige menschen zyn in 't gemeen zeer ongeschikt, tot eenige zaaken
van aanbelang; hunne gestadige verandering, hunne Wispeltuurigheid, doet zelden
eenen gewenschten uitslag op hunne onderneemingen volgen; alle hunne prysselyke
voorneemens worden telkens gedwarsboomd; want neemt men nu een besluit, één
oogenblik is 'er slegts noodig, om het omver te werpen; eene geringe, eene
beuzelagtige, omstandigheid veriedeld de allerheilzaamste voorneemens. Men zal
gewoonelyk in geringe zaaken denzelfden arbeid aanwenden, dezelfde moeite gelyk
men omtrent de allergewigtigste doet; doch beiden staan
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zy aan het zelfde noodlot bloot, even schielyk verandert men omtrent de eene, als
men zulks doet omtrent de andere; en de bezitting van beiden heeft ook dezelfde
uitwerking; want hoe zeer een veranderlyk mensch zich moge vleien, met een
aangenaam vooruitzigt van het wenschbaarst voorwerp; welk eene gevoelige
aandoening hy in zyn gemoed te voren ontdekke, het genot zal hem, even als
omtrent de allergeringste zaaken gebeurt, volkomen onverschillig maaken, zo het
geene walging in hem verwekt.
Dusdanige menschen zyn even zo bezwaarlyk te verbeteren, als zulke luiden te
geneezen zyn, welke aan verouderde kwaalen kwynen, of aan zekere familieziekten,
die hun met de geboorte zyn aangekomen. Men dient ze, even gelyk zulke, of aan
de natuur over te geeven, dewyl veeltyds het ongemak, te sterk zynde, de
aangewende middelen bespot; of men dient te handelen, gelyk de Geneesheeren
in kwaadaartige ziekten gewoon zyn te werk te gaan; neemende in zulke gevallen
de toevlugt tot de hevigste geneesmiddels, en zomtyds zelfs tot vergisten. - Doch
mogelyk kan zulk een wispeltuurig en veranderlyk mensch best door zich zelven
geneezen worden. - Hy is en zyne eigen plaag, en de bespotting van anderen; zo
dra men hem nu zyn ongemak regt leert kennen, begint hy den last dezer beiden
gewaar te worden, en om de bespotting te ontwyken, zich zelven niet te verveelen,
zal hy langzaamerhand zyne heerschende driften gaan beteugelen; zich gewennende
eindelyk over zich zelven te heerschen; dan zal hy niet langer meer een slaaf onder
de dienstbaarheid, en zwaare heerschappy zyner hartstogten, blyven, maar beginnen
gehoor te geeven aan de inspraak der reden, die, in plaats van zyne driften, nu de
bestiering over hem, en over alle zyne bedryven, begint op zich te neemen. De
gemaatigdheid begint hem gemakkelyk voor zich zelven en anderen te maaken,
zeer geschikt voor de verkeering. Hier door word hy meer en meer aangezet, om
op dat zelfde voetspoor de gelukkigste voortgangen te maaken; merkende zyne
daaden aan, als veel geschikter om te kunnen behaagen, terwyl niets den mensch
meer aandoet, dan dat hy zich of behaagelyk of bespottelyk maakt, naardien aller
menschen toeleg daar op uit is, om aan anderen te behaagen; dus begint hy alsdan
de aangenaamheden, de zoetheid, van een gezellig leven, al meer en meer te
smaaken, en zal niet eer rusten, voor hy van zyne volkomen geneezing verzekerd
is.
C. V.D. G.
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De ongelukkige fluistering.
Een waare Geschiedenis.
Onder de Edelen, door de herroeping van het Edict van Nantes uit Frankryk
verdreeven, bevondt zich de Graaf DE ROYE, uit de Familie van ROCHEFOUCAULD,
die met zyne Vrouw, een Zoon en twee Dogteren, na Deenemarken vlugtte.
Naardemaal hy den rang van Luitenant-Generaal in Frankryk bekleed hadt, werd
hy tot Groot-Marschalk benoemd, door den Koning van Deenemarken, en met de
Ridderorde van den Olyphant bekleed. Hier door vondt hy zich, op eenmaal, op een
met zyn Rang overeenkomstigen voet aan het Deensche Hof geplaatst; doch de
Gravin maakte zich welhaast aan eene onbeleefdheid schuldig, die zyn goed geluk
om verre stiet.
't Is by de Koningen in het Noorden gebruiklyk, dat zy met hunne Hovelingen
eeten: en hadden de Graaf en de Gravinne DE ROYE, met hun Gezin, meermaalen
de eere van aan 's Konings Tafel genoodigd en ontvangen te worden. Op zekeren
tyd voelde de Gravin zich zo getroffen door den zeldzaamen opschik der Koninginne,
dat zy zich tot een haarer Dogteren keerende, haar in 't oor fluisterde: Dunkt u niet
dat de Koningin zeer veel gelykt naar Madame PANNACHE? - Schoon de vraag in 't
Fransch, en zeer stilletjes, geschiedde, hoorde de Koningin dezelve, en vroeg
terstond, wie Madame PANNACHE was? De Gravin was ontzet, en antwoordde, met
veel bedremmeldheids, dat Madame PANNACHE eene beminnelyke Fransche Hofdame
was. De Koningin, de verlegenheid van Mevrouw DE ROYE duidelyk bemerkt
hebbende, was ongerust over die vergelyking, en schreef aan den Deenschen
Afgezant te Parys, dat hy haar zou hebben op te geeven, welk soort van Mensch
Madame PANNACHE was, haar ouderdom, toestand, en op welk een voet zy aan het
Hof te Parys leefde; 'er by voegende, dat hy wel op zyne woorden moest letten:
dewyl zy belang hadt, om in dit stuk wel onderrigt te worden.
De Afgezant stondt versteld over dit verzoek, en schreef de Koningin ten antwoord:
‘Dat hy zich met geene mogelykheid kon verbeelden, hoe de naam van Madame
PANNACHE haar ter oore gekomen was; en nog minder, hoe zy zich zodanig kon
laaten gelegen leggen, om het character te weeten van een zo niets beduidend
Schepzel. - Zy is een klein schrompelig weezen, een oud vel, met gedrogtlyk dikke
lippen, en vuurroode oogen; eene soort van bedelaarster, die ten spot en speelbal
strekt van 't geheele Hof. Zomtyds wordt ze ten Hove verzogt, om het avondeeten
by te woonen van den Koning,
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den Dauphin en de Dauphine, te Versailles of te Parys. Het Gezelschap maakt zich
met haar vrolyk, door haar te tergen: zy wordt dan woedende, en scheldt uit al haar
magt; te welker gelegenheid zy zomtyds zeer hoonende uitdrukkingen gebruikt en
ongezoute waarheden zegt tegen die haar hebben aangevallen, tot groot vermaak
van het Vorstlyk Gezin. Zy steeken haare zakken vol spyzen en zuikergebak; deeze
geeft haar een stuk gelds; geene een slag op den schouder; en zo nabyziende
zynde, dat zy niet zien kan wie dit gedaan heeft, laat zy haare woede los omtrent
die het naast aan haar staat, of haar eerst voorkomt. Met één woord, Madame
PANNACHE is een tydverdryf in elk gezelschap, waar zy komt.’
Op dit schryven was de Koningin zo verstoord, dat zy de Gravin DE ROYE nooit
weder onder haare oogen wilde zien. Zy verzogt den Koning, dat hy deel zou neemen
in haare gevoeligheid. De Koning was zeer misnoegd, dat twee Vreemdelingen, die
hy ten Hove ontvangen, en met zo veel gunstbetoons opgehoopt hadt, de Koningin
op eene zo verregaande wyze bespotten. Veele Deensche Edelen en Staatsdienaars,
jalours over den invloed der Vreemdelingen ten Hove, voegden zich by de verstoorde
Vorstinne; zo dat de Graaf DE ROYE niet langer tegen deezen stroom van ongenade
kon opzeilen, en zich genoodzaakt vondt Deenemarken te verlaaten. Hy zwierf
eenigen tyd met zyne Familie, geheel onzeker ten aanzien van hun lot, tot eindelyk
Koning JACOBUS hem in Engeland ontving, en den Graaf de Iersche Adelschap van
Liffort schonk, welken tytel zyn Zoon naderhand aannam.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen; betrekkelyk.
Opheldering van het opschrift des altaars te Athene, den
onbekenden God toegewyd, Handel. XVII: 23.
(Uit het Engelsch.)
In het derde Deel der Verzamelinge van Joodsche en Heidensche Getuigenissen
(*)
van den Eerwaardigen en Geleerden LARDNER vind ik de volgende
aanmerkenswaardige plaats, betreffende EPIMENIDES, uit DIOGENES LAERTIUS
bygebragt. ‘Ten deezen dage was de roem van EPIMENIDES zeer groot onder alle
de Grieken, en men oordeelde dat hy in blaakende gunste stondt by de Goden. De
Atheniensers, door de Pest aangetast zynde, kreegen, van de Pythische Godspraake,
den raad om hunne Stad daarvan te zuiveren door Offerande. Zy zonden,
diensvolgens NICIAS, Zoon van NICERATUS, met een schip na Creta, met verzoek dat
EPIMENIDES tot hun zou overkomen. Hy kwam daar, in de Zes-en-veertigste
Olympiade, zuiverde de Stad en verloste de Inwoonders, op deeze wyze, van de
Pest. Verscheide Schaapen, zwarte en witte neemende, bragt hy ze na den
Areopagus; en liet ze van daar gaan, gelyk ze wilden; hy hadt aan hun, die deeze
beesten volgden, bevel gegeeven, dat zy, wanneer een derzelven ging liggen,
hetzelve zouden opofferen aan dien God, wien het behoorde: en dus hieldt de Pest
op. Dit is de rede dat men in Athene tot op deezen dag Naamlooze Altaaren vindt,
ter gedagtenisse van de toen geslachte Zoenöffers.’
Men moet in aanmerking neemen, dat EPIMENIDES omtrent zeshonderd Jaaren
vóór CHRISTUS gebloeid heeft, en dat DIOGENES LAERTIUS, die getuigt dat de
Naamlooze Altaaren, ter gedagtenisse van de verzoeninge door EPIMENIDES te wege
gebragt, opgerigt, in het gebied van Athe-

(*)

P. 20.
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ne waren, omtrent het begin der Derde Eeuwe naa CHRISTUS schreef; gevolglyk
moeten die Altaaren daar geweest zyn, wanneer Apostel PAULUS zich te Athene
bevondt, en het schynt hoogwaarschynlyk, dat het een derzelven geweest is die
den Apostel in 't oog geloopen was, en waar van hy gewaagt in 't begin zyner
Redenvoeringe.
De geleerde LARDNER brengt het Getuigenis van CHRYSOSTOMUS en ISIDORUS van
Pelusium by, om 's Apostels Opgave van het Opschrift, DEN ONBEKENDEN GOD, te
bevestigen. THEOPHYLACTUS en OECUMENIUS leezen dit ook in 't enkelvoudig getal;
HIERONYMUS alleen leest het in 't meervoudige, doet daarop eene bedenking van
dien aart steunen, als hy en anderen van de eerwaarde Vaderen maar al te zeer
gesteld waren. Egter zeggen de drie laatstgemelde Schryvers, dat het geheele
Opschrift op de Altaaren dus luidde: AAN DE GODEN VAN ASIA, EN EUROPA EN LYBIA,
DEN ONBEKENDEN EN VREEMDEN GOD. Of, gelyk HIERONYMUS leest, DEN ONBEKENDE
EN VREEMDE GODEN. Doch my dunkt dat dit, met geene mogelykheid, het Opschrift
kon weezen op de Altaaren, ingevolge van den raad van EPIMENIDES opgerigt,
wegens het afwenden van de Pest: want het blykt duidelyk, uit het geheele berigt
van LAERTIUS, dat deeze Theosophist zelve gansch onzeker was, welk een God hun
met de Pest bezogt hadt, en dus verzoend moest worden; of het een hemelsche,
een aardsche, of onderaardsche, ware. Maar, vermids men stelde, dat zommige
Goden het meeste behaagen schepten in witte offeranden, en andere in zwarte,
beval hy, dat men eenige Schaapen, zwarte en witte, van den Areopagus zou
loslaaten, en, ter plaatze waar zy gingen liggen, slagten aan dien God wien ze
behoorden; zulk een algemeen Opschrift, derhalven, als hier boven is opgegeeven,
voegde geenzins aan Altaaren by eene gelegenheid als deeze opgerigt, noch in de
daad, eenig ander Opschrift dan 't geen de Apostel vermeldt, DEN ONBEKENDEN GOD.
Wanneer, in vervolg van tyd, of de Staat, of eenig byzonder Persoon, het goed vondt
een Altaar op te rigten voor alle de Goden, die volgens de Wetten mogten geëerd
worden, mogt het Opschrift op zulke Altaaren zeer eigenaartig weezen: AAN DE
GODEN VAN EUROPA, ASIA EN AFRICA, EN AAN DEN ONBEKENDEN EN VREEMDEN GOD,
dat is, den God, wie hy ook zyn moge, voor welken, op den raad van EPIMENIDES,
Altaaren werden opgerigt wegens het zuiveren van de Stad, en naderhand een der
Goden was, door de wet toegelaaten.
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Naa zulk een voorval als 'er van EPIMENIDES verhaald wordt, is het geenzins te
verwonderen, dat de Onbekende God zeer beroemd en geëerbied werd te Athene,
en dat de Inwoonders langen tyd dien God door Godsdienstplegtigheden eere
beweezen; 't is niet onwaarschynlyk dat THEOPHYLACTUS en anderen een dier laatere
Altaaren genomen heeft voor dat ouder Altaar, waarop PAULUS oogt. Dr. PRESOOT
merkt in eene onlangs uitgegeevene Verhandeling over PAULUS te Athene aan, dat
PAUSANIAS en PHILOSTRATUS van verscheide Altaaren te Athene spreeken, die het
Opschrift in 't meervoudige hadden θεοις αγνωτοις; maar hy geeft ons de plaatzen
(*)
niet op; LARDNER verschaft ze ons . ‘Gewag gemaakt hebbende van een Altaar van
Jupiter Olympius, voegt 'er PAUSANIAS by, “en niet verre van dezelve is een Altaar
der onbekende Goden.” Hy zegt niet het Altaar, maar een Altaar. Overzulks kunnen
'er verscheide zodanige Altaaren geweest zyn, gelyk LAERTIUS berigt. En wanneer
hy zegt, een Altaar der onbekende Goden, behoeft men dit niet op te vatten dat het
Opschrift in 't meervoudig getal was; het kan in 't enkelvoudige geweest zyn, en dit
zelf is waarschynlyk.
Op eene andere plaats sproekt BAUSANIAS van Altaaren der Goden die men
onbekende noemde, en der Helden en der Zoonen van Theseus, by de Haven,
Phalerus geheeten. Het Opschrift deezer Altaaren kan desgelyks in 't enkelvoudig
getal geweest zyn. Doch dewyl'er te Athene, en daar omstreeks, verscheide Altaaren
gevonden werden, Aan den Onbekenden God toegewyd, was het zeer eigenaartig
dat zommige Schryvers ze noemden Altaaren der Onbekende Goden. Dus zegt
GROTIUS, wanneer PAUSANIAS vermeldt, dat 'er te Athene Altaaren der Onbekende
Goden waren, meent hy daar mede dat men verscheide Altaaren vondt met dit
Opschrift, DEN ONBEKENDEN GOD; schoon 'er misschien zommigen een Opschrift in
't meervoudige, en anderen in 't enkelvoudige, hadden.’
Ik neem de vryheid van 'er by te voegen, dat misschien PAUSANIAS, (die omtrent
het einde der tweede Eeuw schreef, en, gevolglyk, omtrent acht honderd Jaaren
naa de oprigting der Altaaren van EPIMENIDES,) ziende hoe 'er in Athene en
daaromstreeks verscheide Altaaren waren, aan DEN ONBEKENDEN GOD gewyd, en
niet genoegzaam

(*)

P. 27.
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onderrigt wegens derzelver oorsprong en het voorval 't welk daartoe gelegenheid
gegeeven hadt, zich verbeeld hebbe, dat ze geheiligd waren aan zo veele
onderscheidene Onbekende Goden, en daardoor van dezelve in 't meervondige
getal spreekt. Dezelfde onkunde of misslag kon, misschien, in laatere Eeuwen te
Athene Opschriften in 't meervoudig getal veroorzaaken. Nogthans denkt de Here
LARDNER, dat men geen blyk of bewys kan bybrengen van Altaaren te Athene aan
de Onbekende Goden, in 't meervoudige getal, toegeschreeven.
PHILOSTRATUS haalt het aan als eene waarneeming van APOLLONIUS TYANAEUS,
‘dat men nooit oneerbiedig van een der Goden moest spreeken; tevens te verstaan
geevende, hoe 'er in 't byzonder rede was om des op zyne hoede te weezen te
Athene, waar men Altaaren voor Onbekende Geesten vondt.’ Dezelfde
aanmerkingen, als wy omtrent de plaats uit PAUSANIAS hebben bygebragt, klemmen
ten opzigte van deeze. Daarenboven leidt dezelve ons op tot het denkbeeld, dat de
Opschriften AAN DEN ONBEKENDEN GOD byzonder eigen waren aan Athene.
Men kan hier op met geene rede altoos in't midden brengen, dat LAERTIUS in de
boven aangehaalde plaats ze alleen Naamlooze Altaaren noemt, maar niet zegt,
dat ze toeëigend waren aan den Onbekenden God. Door Naamlooze hebben wy
alleen te verstaan, dat ze den naam niet voerden van eenigen byzonderen God;
niet dat ze geen Opschrift in 't geheel hadden. Elk Altaar moest den naam draagen
van de Godheid aan welke dezelve was toegeheiligd, indien die naam bekend was;
maar was; maar was de naam onbekend, (gelyk blykt uit de geheele Geschiedenis
dat het geval zich toedroeg by de plegtige gelegenheid, de zuivering der Stad,) dan
kon het eigenaartig Opschrift van zulk een Altaar alleen weezen DEN ONBEKENDEN
GOD, en dit is, in den eigenlyken zin van het woord, een Naamloos Altaar.
Over 't geheel schynt het hoogstwaarschynlyk, dat het Altaar, van 't welk PAULUS
spreekt, een dier Altaaren was, omtrent zes honderd Jaaren te vooren opgerigt in
gevolge der raadgeevinge van EPIMENIDES ter verzoeninge of zuiveringe van de
Stad, in een tyd dat de Pest woedde, welke, gelyk de Geschiedschryver. 'er byvoegt,
daar naa ophieldt.
Deeze plaats van DIOGENES LAERTIUS denkt Dr. LARD-
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NER,

dat zeer dient tot het ophelderen der Inle dinge van 's Apostels Redenvoering
te Athene: ik meen 'er by te mogen voegen van de geheele Redenvoeringe zelve.
Wanneer de Apostel het oog sloeg op een Altaar, met een zo zeldzaam Opschrift,
was het zeer natuurlyk voor hem (om niet te spreeken van de mogelykheid dat hy
door het leezen der Grieksche Geschiedenisse des kundig ware) onderzoek te doen
na den oorsprong deezes Altaars, en de rede der Oprigtinge; en deeze ontdekt
hebbende, moest dezelve hem zeer treffen, en opleiden om 'er zich van te bedienen.
Als hy, derhalven, op den Areopagus gebragt was, en ondervraagd werd, over de
nieuwe Leere door hem gepredikt: daar hy hun vreemde dingen voor de ooren bragt,
en zy wilden weeten wat deeze tog zyn wilden, ontleent de Apostel zeer voorzigtig
en eigenaartig de inleiding zyner Aanspraake uit een welbekend voorval in den
Atheenschen Burgerstaat, en slaande op hunne oude Wetten. Als ik de Stad
doorging, en uwe Heiligdommen aanschouwde, heb ik een Altaar gevonden, op
welke een Opschrift stondt, DEN ONBEKENDEN GOD. Op het vermelden van dit
Opschrift, moesten alle zyne Toehoorders zich terstond herinneren de Altaaren
oudtyds volgens den raad van EPIMENIDES gestigt, wegens de bevryding der Stad
van de Pest; en zy konden niet twyfelen of hy meende een derzelven. Hoe zeer
moet dan hunne aandagt en hunne nieuwsgierigheid gaande geraakt zyn, wanneer
PAULUS 'er byvoegde: Deezen dan, dien gy niet kennende dient, verkondig ik ulieden.
Met welk eene graagte hebben zy geluisterd na eenen Leeraar, die voorgaf hun te
onderwyzen, wie en hoedanig die Godheid was, door wier Magt en Goedheid hun
Staat in ouden tyde zo groot een zegen hadt ontvangen, (van welk gunstbewys
deeze Altaaren tot gedenktekens strekten,) doch welke EPIMENIDES, hun Raadsman,
niet kende, en alle volgende Geslachten onkundig gebleeven waren.
(*)
PAULUS gaat daarop voort om hun de Leer, wegens den eenen waaren GOD ,
den Maaker en Heer van He-

(*)

Ik kan, in geenen deele, het gevoelen van Dr. PRESCOT toestemmen, dat, naamlyk, de
Atheniensers de Opperste Godheid zouden gediend hebben, onder den tytel van den Maaker
des Hemels en der Aarde en dat de Altaaren, die het Opschrist droegen, DEN ONBEKENDEN
GOD, hem waren toegewyd. Hy denkt dat 's Apostels woorden, in den aanvang zyner
Redevoeringe, GOD, die de Wereld gemaakt heeft, enz. aanleiding tot dit denkbeeld geeven,
als beginnende met een tytel van GOD, door de Atheniensers toegestaan. Doch ze schynen
my toe het tegendeel veelëer te bewyzen: want zy zouden, naa dat hy voluit verklaard hadt,
hun een Onbekenden God, dien zy dus lang niet kennende gediend hadden, te verkondigen,
hem ongetwyfeld uitgelachen, en als een ongerymden Beuzelaar versmaad hebben, indien
hy daarop die verklaaring begonnen hadt met hem eene benaaming te geeven, en
hoedanigheden toe te schryven, hun bekend, en onder welke zy de Opperste Godheid des
Heeläls eerden.
Desgelyks kan ik niet treeden in zyne gissing, dat zodanige Altaaren zouden gestigt weezen
ter eere van den GOD der Jooden: want, schoon de Atheniensers eenige stukken van der
Hebreeuwen Burgerlyke Wet in hun Wetboek overnamen, volgt daar uit in geenen deele, dat
zy, in eenig opzigt, hunnen Godsdienst toelieten, welke, indien zy 'er eenige regtmaatige
begrippen van vormden, voor elk bleek volstrekt onbestaanbaar te weezen met het gansche
Stelzel hunner Godgeleerdheid en Godsdienstplegtigheden, en dat het strydig gehandeld
ware met de regelen der Staatkunde het Volk aan te zetten, om onderzoek te doen na dien
God en den Godsdienst hem verschuldigd, door in den Staat, of den naam diens GODS, of
eenige Godsdienstplegtigheden, te zyner eere in te voeren.
Wil iemand hier in 't midden brengen, dat eenig verstandig Man of Wysgeer, een Altaar met
dit duister Opschrift, ter eere van den ALLERHOOGSTEN, hebbe opgerigt, laat de zodanigen
bedenken, dat de Wetten van Athene aan byzondere Persoonen geene vryheid vergunden,
om Nieuwe Godheden, of Godsdienstplegtigheden, door den Staat niet goedgekeurd, in te
voeren; alsmede dat het een algemeen aangenomen grondregel was onder de Wysgeeren,
thans ook van eenigen omhelsd, dat men met de Verstandigen moet denken; maar, in den
openbaaren Eerdienst, de Wetten volgen.
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mel en Aarde, en alles wat 'er in is, te verklaaren; hem te beschryven als Oneindig,
Alomtegenwoordig, Algenoegzaam, den Geever van alle goede gaven aan zyne
schepzelen, den Vader en Weldoener van alle Geslachten en Volken, die, door
zyne magtige en albestuurende Voorzienigheid, over hun beschikking maakt, en
de uitkomsten regelt: met oogmerk, dat de Menschen, door het letten op zyne
tusschenkomste in hunne handelingen, mogten op-
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geleid worden, tot het zoeken, het ontdekken, en erkennen van den
Alomtegenwoordigen GOD, in wien zy leeven, beweegen, en zyn. Baarblyklykheden,
die, in de daad, de bedagtzaamsten onder hun geleid hadden tot het omhelzen en
belyden van zodanige beginzelen, als ten grondslage konden dienen, om edeler en
zuiverder begrippen van dat Weezen te vormen, dan zy tot nog omhelsd hadden,
en de ongerymdheid te bemerken van de Afgodery die dus lang onder hun zo zeer
heerschte.
Doch ik zal my niet verder tot byzonderheden inlaaten. Een aandagtig Leezer,
die 's Apostels Redenvoering in het bovengemelde licht beschouwt, zal, myns
bedunkens, in elk deel van dezelve nieuwe schoonheid en kragt bespeuren: en welk
eene sterke overtuiging moest het te wege brengen, in de gemoederen zyner
Toehoorderen, dat het groot Weezen, van 't welk dit alles met waarheid mogt gezegd
worden, ongetwyfeld, gelyk in alle andere gevallen, ook tusschen beide gekomen
ware, in die gewigtige gebeurtenis, ter gedagtenisse van welke de Altaaren waren
opgerigt.
Ik zal deeze aanmerkingen besluiten met de twee volgende aanwyzingen:
Vooreerst, dat PAULUS, naar strikte waarheid gesprooken, den Athenienseren DIEN
ONBEKENDEN GOD, welken zy duslang niet kennende gediend hadden, predikte: dien
God, naamlyk, door wiens voorzienigheid de Pest geweerd was.
Ten tweeden. Hebben wy hier een aanmerkelyk voorbeeld van de Albestuurende
Wysheid van hem, die de tyden te vooren beschikt of bepaalt, door zo lang van te
vooren beschikking te maaken, tot eene allerheerlykste verkondiging van de waare
Leere, wegens hem en het Euangelie van zynen Zoon, ten gepasten tyde.
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Proeve van eenige aanmerkingen over de verwantschaps-tafel van
den heer Lavoisier, omtrent het zogenaamde Oxygéné, volgens
het uittrekzel in de annalen van den heer Crell, door den heer J.M.
Schiller.
(Vermischte aufsatze Chem.-Pharmac. und Physic. Inhalts s. 97.)
Ik zie noch geene onzer Vaderlandsche Scheikundigen te voorschyn komen, ter
wederlegging van het Antiphlogistik Systema van den Heer LAVOISIER. Ik zie ook
dat veele aan de identiteit van het Phlogiston twyfelen. - Zommigen zelfs verklaaren
openlyk dat men het gemelde Systema moet aanneemen. Verre vandaar, dat ik my
zou vermeeten Regter te willen zyn in dit geschil, zal ik alleen den Scheikundigen
eenige Aanmerkingen voorstellen, of deeze misschien den eenen of den anderen
onzer Scheikundigen konden aanspooren tot een verder onderzoek. - Het overige
tot een wydloopiger onderzoek spaarende.
1. Zonder de minste bedenking, erkenne ik de aanweezenheid eener brandbaare
Stoffe, of Phlogiston, en houde dit voor een scheikundig geloofsartikel: echter geloove
ik niet met den beroemden STAHL, dat het eene aan Hoofdstoffelyke aarde gebonden
Vuur zy, noch met KIRWAN, dat het eene ontvlambaare Lucht zy; maar ik beschouwe
het als eene vereeniging der twee Elementaire Stoffen, WARMTE naamlyk en
LICHTSTOFFE. - Daar nu deeze beide lichaamen, waar uit het Phlogiston bestaat,
volstrekt ligt zyn, is ook het Phlogiston ligt. - Lichaamen, daar mede vereenigd,
verminderen in gewigt; en omgekeerd. - Door een daar bygebragt Vry Vuur of
ontvlambaar Phlogiston, en onder toetreeding der vrye, niet bedorvene, Lucht, wordt
het in zyne samenstellende deelen, in licht en merkbaare warmte, gedecomponeerd.
- Het is het verbindmiddel van alle ontvlambaare lichaamen en der Metaalen. - De
eerste worden, dit verbindmiddel weggenomen zynde, voor het grootste gedeelte,
vernietigd (zerstört), en de samenhang der andere wordt weggenomen, of zy worden
verkalkt. - De menging der samenstellende deelen van het Phlogiston schynt niet
altoos in
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een zelfde evenredigheid te staan, ofschoon ook Phlogiston altoos Phlogiston blyft .
2. Ik houde de Dephlogistike Lucht voor de stoffe der vogtigheid, uitgezet door
de stoffe der warmte. - De wyze, op welke men deeze Lucht verkrygt, versterkt my
in dit gevoelen.
3. Wanneer men deeze Lucht met ontvlambaare, Zuurvrye, Lucht verbrant, dan
vereenigt zich een gedeelte van het Phlogiston deezer Lucht met de stoffe der
vogtigheid van de andere, en maakt, met de terug houding der benodigde
hoeveelheid warmtestoffe, water.
4. Ontvlambaare Lucht ontstaat, als het Phlogiston, met een zeker aandeel water,
(waaruit deszelfs gewigt ontstaat) door warmtestoffe wordt verdund (Rarefazirt).
5. Phlogistike Lucht ontstaat, wanneer Leevenslucht met vry Phlogiston in
aanraaking komt, en zich daar mede verzadigt.
6. Luchtzuur heeft zyne eigendommelyke basis; - Vry Vuur of Zuuren, welke haar
uitdryven, en hunne warmtestoffe daar aan overgeeven, zetten haar in staat van
Lucht.
7. De grondstoffen (bases) der Zuuren zyn nog niet ontdekt: de Zuure stoffe is,
naar myn gevoelen, een Weezen der inbeelding. Elk Zuur is dat wat zyne benaaming
betekent, naamlyk Zuur, onder alle gedaanten, alleen door dit of geene lighaam
omwonden, verstompt, of middelzoutaartig gemaakt; byaldien men het verbindmiddel
daarvan afscheidt, dan toonen zy hunne eigenschap.
8. Metaal-kalken ontstaan, wanneer men de Metaalen berooft van Phlogiston. Alle verschynzelen pleiten voor deeze stelling; want de Lucht en de Zuuren worden
daar door gephlogistiseerd. Zy neemen in gewigt toe, naar maate zy hun Phlogiston
verliezen.
9. Alle Metaal-kalken, welke Leevenslucht geeven, hebben water in zich, of ten
minsten deszelfs grondstoffen. Zy waren of niet genoeg gedroogd, of zy trokken het
vogt tot zich, hier door wierden zy ook zwaarder. - Misschien zyn de Metaal - kalken
ook in staat, om de

(*)

Men vindt eene leezenswaardige Verhandeling over het Hoofdstoffelyk Vuur-beginzel, en
deszelfs Modificatien, in het Alg. Magaz. van Weet. Konst en Smaak, 4 Deel, N. 6. Vert.
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Phlogistike Lucht te decomponeeren, het Phlogiston aan te trekken, en de
Leevenslucht te ontbinden.
Nu zal ik de Affiniteit's of Verwantschaps-tafel van den Heer LAVOISIER eens
nagaan.
De verst afgelegene, tot het zogenaamd Oxygéné, opgegeevene zai zyn de
onbekende grondstoffe van het Zeezoutzuur, - dan de Koolstoffe (Carbone) - Zink
- Yzer - de brandbaare Grondstof des waters - Bruinsteen-Koning - Kobalt-Koning
- Nickel-Koning - Lood - Tin - Pis-Phosphorus - Koper - Wismut - Spiesglas-Koning
- Kwik - Zilver - Arsenik-Koning - Zuiker - Zwavel - Salpeterlucht - Warmtestoffe Goud - rookend Zeezout-zuur - Salpeter-zuur - Bruinsteen-Kalk.
De Heer LAVOISIER laat zich omtrent de aantrekkingskragt der Bruinsteen-kalk,
tot het Oxygéné (Saure stoffe) niet verder uit, dan dat hy haar plaatst als het de
daar mede naast aanverwantte lighaam, en zegt daarop van het Salpeterzuur: ‘Het
konde eene noch overwigtige hoeveelheid van Zuurstoffe tot zich neemen, wanneer
men het over Bruinsteen overhaalde; alsdan lost het een klein deel Gouds op. Deeze
overmaat van Zuurstoffe hangt 'er echter zo los aan, dat zy 'er, door de bloote
warmte, kan worden afgescheiden.’
Aanm. Het gewoon koophaar, en het rookend Salpeterzuur, is altoos met een
merkelyke hoeveelheid Phlogiston, en de Bruinsteen met veel Leevenslucht,
voorzien. Zo ras men nu de beide lighaamen byeen brengt, dan wordt de basis der
Leevenslucht door het zuur los, en door de warmte veerkragtig gemaakt; intusschen
dat dit echter geschiedt, ontstaat 'er tusschen het Phlogiston van het Salpeterzuur,
en de Leevenslucht, eene nieuwe vereeniging, naamlyk Phlogistike Lucht, en welke
door de Bruinsteenkalk wederom ten deele wordt gedecomponeerd, en dus wordt
het Salpeterzuur gedephlogistiseerd (Brenstoffleer). Daar echter, naar maate van
de veelheid der Brumsteen of deszelfs hoedanigheid, meer Leevenslucht kan
ontbonden worden, dan tot opslorping van het Phlogiston van 't Salpeterzuur noodig
is, is het ook mogelyk, dat 'er zich ook eenige vrye Leevenslucht met het zuur
vereenigt, (want het is beweezen, dat zy zich ook met water kan vereenigen,) welke
echter zo los daar mede vermengd is, dat een zagte warmte haar daar van weder
afscheiden kan. - Veele proefneemingen hebben my dit geleerd. -
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Dat nu dit gedephlogistiseerd Salpeterzuur een weinig Goud kan oplossen, is, dunkt
my, gemakkelyk te verklaaren; - door de reeds gemelde berooving van Phlogiston,
verkrygt dit Zuur eenigermaate de eigenschappen van Koningswater, (Aqua Regia)
of gedephlogistiseerd Zoutzuur, en neemt dus het Phlogiston gereed tot zich;
wordende dan in staat gesteld, om de vaste vereeniging van 't Phlogiston met de
Metallike grondaarde des Gouds van een te scheiden, en zelfs een gedeelte Gouds
te ontbinden, waar by de, met het gedephlogistiseerd Salpeterzuur waarschynlyk
nog vereenigde Leevenslucht, volgens deszelfs eigenschappen, ook nog
eenigermaate kan werkzaam zyn. De Heer Professor PICKEL ondervond reeds, dat
men ook by de bereiding van geconcentreerd Salpeterzuur Leevenslucht verkreeg,
en ook kan ik dit, door eigene ondervinding, bewaarheden; ik geloove nochtans
niet, dat dit geschiedt op kosten van het Oxygéné, en der warmtestoffe welke het
uit 't Salpeterzuur zoude trekken, en daar mede tot Leevenslucht overgaan, volgens
het gevoelen van den Heer LAVOISIER, om dat men, alleen dan, in deeze
proefneeming Leevenslucht verkrygt, wanneer 'er noch Salpeter by het overblyfzel
aanweezig is, en het vuur, op 't laatst, zeer sterk wordt aangezet, en men deeze
Lucht ook op 't laatst der bewerking verkrygt.
‘By aldien men met Salpeterzuur, dus met Oxygéné overlaaden, Zeezout-zuur
mengt, dan trekt dit Zuur het overwigt tot zich, en is dan in staat het Goud op te
lossen, of het is, volgens SCHEELE en BERGMAN, gedephlogistiseerd. Het Salpeterzuur
wordt diensvolgens rookend, dat is, met Salpeterlucht overlaaden.’
Aanm. Alle Scheikundigen, welke de aanweezenheid des Phlogistons erkennen,
zyn eenpaarig van gevoelen dat het Zeezout- zuur zeer vast met Phlogiston
verzadigd is. Van daar, dat het zich zeer zwak vereenigt met lichaamen, welke een
(*)
groote menigte Phlogiston bezitten , of daar mede vast vereenigd zyn. Vermengt
men ze nu met gedephlogistiseerd Salpeterzuur, (gewoon Salpeterzuur

(*)

Van daar ook de moeite, welke de Scheikundigen gehad hebben, in de bereiding van een
verzoete Zoutzuur-geest (Spir. Sal. Dulcis, en welke nu zo gemakkelyk, door middel der
Bruinsteen, geschiedt. Aanm. van den Vert.
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doet genoegzaam het zelfde) dan beneemt hun deeze het Phlogiston, gaat dan
wederom tot gewoonen, en by aldien zy beide geconcentreerd zyn, tot rookenden
Salpetergeest over, en het Zoutzuur, begeerig naar Phlogiston, kan dit in het Goud
vinden, en dit Metaal oplossen.
‘Onder het Zeezout-zuur staat het Goud. Wanneer dit Metaal wordt opgelost, dan
verkalkt het, het beneemt derhalven dit Zuur een gedeelte van 't Oxygéné (Zuurstof).
De Kalk kan naderhand alleen door warmte gereduceerd worden, om die reden
staat de warmtestoffe onder het Goud; hier maakt het Oxygéné met de warmte de
Leevenslucht, welke zich niet meer door het Goud laat decomponeeren.’
Aanm. Niet alleen wordt Goud, vóór de oplossing verkalkt, maar alle Metaalen
worden vóór de oplossing in Zuuren, meer of min, verkalkt. - De Theorie hiervan is,
dunkt my, deeze. Elk Zuur heeft eene affiniteit tot Phlogiston, en elk Metaal bezit,
tot vereenigings - band, Phlogiston. Voor dat zich nu het Metaal laat oplossen, moet
eerst deeze samenhang uit den weg geruimd worden. Dit nu geschiedt door de
eerste werking van het Zuur, waar by zich dit of met Phlogiston vereenigt, en, zo
als by het Salpeterzuur geschiedt, tot Salpeterlucht overgaat, of zy geeft alleen aan
het Phlogiston haare warmtestoffe of Specifiek vuur en een weinig waters over, en
gaat daar mede over tot brandbaare Lucht; of vindt 'er geene deezer gevolgen
plaats, dan verzadigt zich blootelyk een gedeelte van het Zuur met Phlogiston van
't Metaal, en een ander gedeelte lost de Kalk op, zo als waarschynlyk hier plaats
heeft by de oplossing van Goud in gedephlogistiseerd Zoutzuur.
De Goud-kalk, zo als ook in 't algemeen de Kalk der andere Edele Metaalen, en
van de Kwik, konnen alleen door warmte gereduceerd worden; zy hebben hier toe
weinig Phlogiston noodig, door dien haar eigen niet geheel vernietigd is, en dat zy
gedeeltelyk uit de lucht, gedeeltelyk uit het nog aanhangend water, aantrekken,
waar door de grondstoffe des waters gedephlogistiseerd (entbrenbart), en door
warmtestoffe veerkragtig wordt gemaakt, en tot Leevenslucht overgaat, welke dan
door Goud niet meer kan gedecomponeerd worden, wyl dit Metaal het Phlogiston
vaster by zich houdt, dan dat de Leevenslucht haar dat zou kunnen ontneemen.
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‘De Salpeterlucht, welke onder de warmtestoffe staat, kan aan deeze het Oxygéné
ontneemen; 'er ontstaat Salpeterzuur, een klein gedeelte der warmtestoffe wordt
vry, maar een veel grooter deel zet zich in de vereeniging vast.’
Aanm. Salpeterlucht, welke, volgens het gevoelen der Fransche Scheikundigen,
de basis van het Salpeterzuur zal uitmaaken; doch, die ik veel eerder geloove te
bestaan uit Phlogistike Leevens- en Vastelucht, welker onderlinge betrekking ik
echter noch niet naauwkeurig kan bepaalen, en waar toe de geboorte des Salpeters
my aanleiding geeft; Salpeterlucht beschouwe ik derhalven voor volkomen
geformeerde, doch met Phlogiston tot een zoort van vloeibaare Zwavel verzadigd,
en verbonden Salpeterzuur. Wordt nu dit gemengd met de naar Phlogiston zo
begeerige Leevenslucht, dan beneemt deeze aan de Salpeterlucht het Phlogiston,
onder eene knarsing en losmaaking der vrye warmtestoffe, vereenigt zich met
Phlogiston tot Phlogistike Lucht (Stikluft), en het Salpeterzuur wordt van haare
banden bevryd, tot eene voelbaare vloeistoffe, welke ook, misschien verschynen
konde als gephlogistiseerd Zuur, wanneer 'er genoeg Leevenslucht in voorraad
ware.
‘Het Salpeterzuur, nu daar gesteld, kan door Zwavel, Zuiker, Arsenik-Koning, en
alle Metaalen, door Phosphorus, door het brandbaare weezen des waters, en door
Koolstof (Carbone), gedecomponeerd worden; in 't eerste geval ontstaat 'er, met
Zwavel, Vitrioolzuur, met Zuiker, Zuikerzuur, met Arsenik, Arsenikzuur.’
Aanm. De Heer LAVOISIER beschouwt Zwavel, Zuiker, Phosphorus, en Arsenicum
als de basis der Zuuren, die men daar uit verkrygt; - dit kan ik echter even zo weinig
bevatten, als dat ik zeggen kan welke de bases deezer Zuuren zyn; deeze verklaaring
schikt zich echter byzonder wel tot de Hypothese van het Oxygéné, ik heb echter
altoos geloofd, dat, byaldien men de basis van eenig lichaam wil doen te voorschyn
komen, moest men deeze lichaamen decomponeeren, en hier kan men de basis,
naamlyk Zwavel, Phosphorus, en Arsenik-Koning verkrygen, wanneer men de daar
toe benoodigde Zuuren met Phlogiston behandelt, en men verkrygt een Zuur,
wanneer men de basis decomponeert. - Hoe wederspreekend!! - Wel is waar, dat
de Heer LAVOISIER deeze zaak, in de voorgaande §. eenigzins anders verklaart,
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door dien hy stelt, dat gemelde Zuuren het Salpeterzuur beroofden van het Oxygéné,
en het weer tot Salpeterzuure basis, of tot Salpeterlucht, maakten. My dacht echter,
of alle proefneemingen bedriegen my, dat de Zuuren der gemelde lighaamen daarin
reeds aanweezig waren, en wel als Zuuren; doch alleen met Phlogiston omwonden,
en middelzoutig gemaakt. Wanneer dit wordt weggenomen, dan vertoonen zy zich
als Zuuren, en hier toe is het Salpeterzuur byzonder geschikt, om dat deszelfs
affiniteit tot Phlogiston sterker is, dan die van gemelde Zuuren. Dat echter deeze,
aangenome of veronderstelde, bases, werkelyk middelzouten zyn, toont hunne
kristalvormige gedaante, en dat het Phlogiston het verbindmiddel zy der Zuuren,
toont haare ontvlambaarheid; en dat de Zuuren daarin werkelyk als Zuuren
aanweezig zyn, toont de bereiding van het Vitrioolzuur uit Zwavel; want men zal
toch niet willen zeggen, dat het Oxygéné van de daarby verbrande Zwavel zich by
de Zwavel voegt, en het tot Zuur maakt? ware daar toe wel genoegzaame
betrekking? of trok de Zwavel het Oxygéné des waters tot zich? maar moest dan
het water zelve niet reeds zuur zyn. Dat het Zuur reeds, werkelyk, als Zuur in de
Zuiker huisvest, heeft de volgende proefneeming my getoond. Ik heb reeds zedert
een jaar een mengzel van Wynsteenzout in Zuiker, met water tot een Pap vermengd,
aan een maatig warme plaats gezet, en reeds 20 grein Kristallen, uit een mengzel
van twee oneen, verkreegen, welke alle eigenschappen van Zuikerzuur,
Plant-Loogzout (alcali veget. Sacharatum), hadden. Van waar kwam daar het
Zuikerzuur? ook wilde ik gaarne weeten, waarom men, by het Phosphoruszuur,
altoos eerst het Zuur bekomt en dan de basis, en waarom men deeze vooraf uit het
Phlogiston der Koolen en 't Zuur moet te zamenstellen? Misschien zegt men, de
Zuuren zyn reeds in de Middelzouten vooraf ontstaan, gevolgelyk moest het
Phosphoruszuur in de Pis, en in de Beenderen, ook reeds vooraf tegenwoordig zyn.
Byaldien dit het gevoelen is van den Heer LAVOISIER, dan is het eene der grootste
tegenspraaken voor zyne Hypothese. Men neeme een Metallik Middelzout, b.v.
Koperrood, en doe 'er zo veel Caustik plantaartig vast Loogzout by, als 'er iets
proecipiteert, dan verkrygt men geen Kalk, en juist zo veel Tart. Vitriolatus, als men
Vitrioolzuur in de Vitriool-oly berekenen konde.
Maar, volgens het gevoelen van den Heer LAVOISIER,
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moest de Yzerkalk het Oxygéné (Sauer Stef) in zich hebben, en het Vitrioolzuur
moest, als haare basis, als Zwavel te voorschyn komen; of men moest met hem
vaststellen, dat het Yzer in het Koperrood met het Oxygéné des waters verbonden
ware, en alleen werktuiglyk in het Vitrioolzuur verdeeld. - Is zulks waarschynlyk? Is het derhalven, volgens het reeds gemelde, niet beter dat men Zuiker, Zwavel,
enz. neeme voor het geen zy zyn, en tot hier toe waren, naamlyk voor Middelzouten,
door Phlogiston omkleed, of, zo men wil, geneutraliseerd? Men stelt vast, dat Zwavel,
Zuiker, enz. door Salpeterzuur gedecomponeerd worden; maar niet omgekeerd. Ik
wil echter niet, dat men een nieuw gevoelen verwerpen moet, om dat het nieuw is;
neen, men moet zich zo lang aan de oude grondstellingen vasthouden, tot zy, zelfs
in het kleinste deel, kragteloos zyn gemaakt. Men kan alles zo goed, ja beter,
verklaaren door het Phlogiston, dan door het zogenaamde Oxygéné, en dit bewyst
dat de gronden voor het aanweezen des Phlogistons, door de Hypothese der
Franschen, noch niet kragteloos zyn gemaakt; en, wat is toch de Koolstof (Carbone)
der Franschen? - Is zy niet het Phlogiston, onder een anderen naam?
‘De Zwavel kan het Goud, en de warmtestoffe, het Oxygéné ontneemen; decomponeert Leevenslucht, en maakt de warmtestoffe in deszelfs te zamenstelling
vry; - decomponeert ook het Salpeterzuur; maar het Vitrioolzuur, welk door
vereeniging met het Oxygéné ontstaat, wordt ook wederom door alle Metaalen, door
Phosphorus, door de brandbaare grondstoffe des waters en Koolstof (Carbone),
gedecomponeerd.’
Aanm. Het is waar, dat Zwavel de Leevenslucht decomponeert. Daar echter,
volgens myne grondstellingen, de Leevenslucht geen Zuur, maar alleen warmtestoffe,
in zich heeft, kan ze ook geen Oxygéné aantrekken, en de Decompositie geschiedt
op de volgende wyze. Wanneer men brandende Zwavel brengt in Leevenslucht,
dan trekt deeze het uitstroomend Phlogiston tot zich, gaat over tot Phlogistike Lucht
(Stikluft), krimpt tot een engere ruimte te zamen, verliest haar gewigt; de Zwavel,
echter, bevrydt van Phlogiston, verkrygt daar door aanwas, en komt tot het Zuur te
rug.
Ik kan niet begrypen, hoe het Vitrioolzuur door alle Metaalen kan gedecomponeerd
worden, veelëer verbindt
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het zich met allen; doch onder eene verschillende behandeling, en is in zyn geheele
weezen daar mede vereenigd; dus het ook met alle zyne eigendommelyke
eigenschappen daar uit kan worden afgescheiden. - Het wordt niet door Phosphorus
gedecomponeerd, maar laat alleen aan haar, om dus te spreeken, zyn loshangend
gewaad over, - en kan het wel door ontvlambaare Lucht gephlogistiseerd worden?
Door Koolstof (Carbone), of Phlogiston, wordt het niet gedecomponeerd, maar maakt
deeze, na deszelfs hoeveelheid, tot Zwavelzuur of Zwavel.
‘Zilver wordt, by de oplossing in Salpeterzuur, verkalkt, en 'er ontstaat
Salpeterlucht; hieruit volgt dat het Oxygéné nader met het Zilver vermaagschapt is
dan met de Salpeterlucht, by aldien men echter Kwik mengt by deeze oplossing,
dan neemt dit het Oxygéné, welk met Zilver vereenigd was, tot zich, en dit valt dan
met een Metaalglans op den grond; uit dien hoofde staat de Kwik naast boven het
Zilver.’
Aanm. Ik heb reeds, by de oplossing des Gouds, gezegd, op welk eene wyze ik
de oplossing der Metaalen in Zuuren begrype. - Dat 'er, by de oplossing des Zilvers
in Salpeterzuur, Salpeterlucht ontstaat, is een gevolg van de vereeniging van dit
Zuur, in zyn geheele weezen, met het Phlogiston des Zilvers, maar niet, dat zich
het Oxygéné aan het Zilver vast zet. By aldien het laatste waar was, dan moest
men, by de behandeling van Zilver-Salpeter (Nitrum Argenti) in geslotene vaten,
een met Oxygéné overlaaden Salpeterzuur konnen uitdryven, - en kan men dit
doen? - Daar nu de Kwik het in Salpeterzuur opgelost Zilver met een Metaalglans
praecipiteert, zo is dit geen gevolg van de afscheuring (Entreissung) van het
Oxygéné, (want dan was de orde van Verwantschap niet goed geschikt, welke boven
dien, by aldien men ook het gevoelen van LAVOISIER aanneemen wilde, niet wel
geschikt is,) maar het neemt het Phlogiston der Kwik tot zich, en wordt op nieuw tot
volkomen Metaal; wordende de Kwik dan in plaats van het Zilver opgelost.
‘Byaldien men Pis-Phosphorus doet by eene oplossing deezer verschillende
Metaalen, dan proecipiteeren zy, zo als de Heer SAGE omtrent Kwik en Zilver heeft
opgemerkt, in haaren Metaalglans; dus is de Phosphorus nader verwantschapt met
het Oxygéné, dan Zilver, Kwik, Spiesglas-Koning, Wismut en Koper.’
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Aanm. Ik heb reeds in myne verklaaring over het Phosphoruszuur, en deszelfs
vereeniging aangemerkt, dat de vereeniging met Phlogiston, op verre na, zo vast
niet zy, dan by Zwavel; des de Phosphorus zich veel eerder decomponeert en laat
decomponeeren. Dit is ook de grondoorzaak waarom de Phosphorus, gedaan by
eene oplossing van Metaal in Zuur, dat Metaal met een Metaalglans proecipiteert,
maar niet in eene nadere verwantschap der Phosphorus tot het Oxygéné. Het
oplossings middel wordt daar door vry, zo als ook het Phosphoruszuur. By aldien
men het geproecipiteerd Metaal niet spoedig 'er uitneemt, dan werken beide Zuuren
op dat Metaal, 'er ontstaat Salpeterlucht, en een gedeelte van 't Metaal wordt
werkelyk in het Phosphoruszuur opgelost.
‘Geen een der Metaalen, welke onder de Phosphorus staan, laat zich in
Phosphoruszuur oplossen: want, dewyl de Metaalen zich niet laaten oplossen, voor
dat zy verkalkt zyn; dat is, zonder dat zy een gedeelte Oxygéné tot zich neemen,
zo kunnen, om dat het Oxygéné meerder verwantschap heeft met Phosphorus, dan
met Koper, Wismut, Spiesglas-Koning, Kwik, Zilver en Arsenik-Koning, deeze
Metaalen niet door Phosphoruszuur verkalkt worden.’
Aanm. Alle deeze Metaalen laaten zich wel degelyk, wanneer zy vooraf fyn gevyld
en met Phosphoruszuur gesmolten worden, in dit Zuur oplossen; derhalven valt
deeze stelling van den Heer LAVOISIER geheel weg.
‘Onder de Metaalen staat de ontvlambaare grondstoffe, welke met Oxygéné het
water maakt; volgens de tot hier toe bekende proeven, laat deeze vereeniging zich
alleen door Zink, Yzer, Koolstof (Carhone), en de onbekende grondstof van het
Zeezoutzuur, decomponeeren; even deeze zelfde scheiding gebeurt ook door, ons
noch onbekende, middelen, by den groei der Planten, by de Wynagtige en rottende
gisting.’
Aanm. By aldien men zeer zuivere, van al het aankleevend Zuur afgewasschen
ontvlambaare en Leevenslucht, onder bekende handgreepen vermengd, verbrandt,
dan gaat 'er een groot deel der warmtestoffe voelbaar verlooren; het verdund geweest
zynde water der ontvlambaare Lucht wordt daar door hersteld, en de stoffe der
vochtigheid van de Leevenslucht neemt zo veel Phlogiston, uit de ontvlambaare
Lucht, tot zich, als hy tot palpabele vogtigheid, en om als
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water voor den dag te komen, nodig heeft; een gedeelte der Leevenslucht. echter,
welke de warmtestoffe niet heeft verlooren, verzadigt zich met Phlogiston, en blyft
als Phlogistike Lucht terug. Moest nu niet, volgens de Theorie van den Heer
LAVOISIER, uit de vereeniging van het Oxygéné en Hydrogéné noodwendig Zuur, en
geen Water, ontstaan? want, naar het voorgeeven der Fransche Scheikundigen,
brengt het aanhangen van het Oxygéné, aan een of ander lighaam altoos Zuur te
voorschyn. Of moet men de vereeniging deezer twee beginzelen, als 't ware, voor
eene zoort van Middelzoutige verbinding aanzien, en by welk zoort van lighaamen
plaatst men dan, in een Systema, het Water?
Het is waar, dat water gedecomponeerd wordt door Zink, Yzer, Kool (Carbone,)
ik voor my stel vast, dat deeze Decompositie geschiedt op de volgende wyze, maar
geenzins door het veronderstelde Oxygéné. Wanneer de Waterdampen zich een
weg baanen door de gloeiende Metaalen of Koolen, neemen zy het Phlogiston tot
zich, en gaan over tot ontvlambaare Lucht. Een gedeelte des waters dringt in de,
door het vuur verwyderde, Poriën, zet zich aldaar, of op de stof der vogtigheid, vast,
doet de lighaamen opzwellen, waar door dan het Phlogiston noch meer, als 't ware,
aan de Waterdampen eigen gemaakt, en het Metaal verkalkt, wordt. De hitte ontbindt
de basis (angeëignet) van het Luchtzuur uit de Koolen, en breidt dezelve uit, waarby
men teffens noch zuivere, en misschien ook Phlogistike, Lucht verkrygt, welker
verschyning zich gemakkelyk laat verklaaren.
De wyze, op welke de Planten het water decomponeeren is, naar myn gevoelen,
deeze. Een gedeelte van het water, welke de Planten uit de Lucht en het Aardryk
tot zich neemen, blyft daarby als voedsel; van het andere gedeelte zet zich het
ontvlambaare op de bladeren en steelen, en geeft haar de kleur; maar de stoffe der
vogtigheid, verdund door de warmte van het Aardryk en der Zon, gaat, als
overvloedig, onder de gedaante van Leevenslucht, over in den Dampkring. De
verbetering der Lucht door de Planten rust dan ook daarop: want, ik geloove als
noch, dat de Planten niet alleen het water, op gezegde wyze, decomponeeren, maar
zyn misschien ook in staat, de Phlogistike Lucht te decomponeeren, het Phlogiston
aan te trekken, en de Phlogistike Lucht vry te
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maaken, en dit Mechanismus geschiedt misschien des avonds en in den nacht; de
daauw en de koelte zyn daar de gevolgen van.
‘De Kool (Carbone) decomponeert het Salpeterzuur, en het Zeezoutzuur, waar
zy overlaaden zyn het Oxygéné; decomponeert de Lucht, en scheidt de warmtestoffe
daar af; decomponeert Zwavel, Vitriool, Arsenik en Phosphoruszuur; herstelt de
Metaalen; decomponeert het water in deszelfs samenstellende deelen, en maakt
(bildet) dus Vastelucht, zo als by andere decompositien, Zwavel, Phosphorus,
Arsenik-Koning en glanzende Metaalen te rug blyven.’
Aanm. Omtrent deeze §. heb ik verders niets te zeggen, dan dat men, in plaats
van decomponeert, zet, stelt te zamen, en dan zal men konnen zeggen, en maakt
dus Phlogistike Salpeter- en Zoutzuur Phlogistike Lucht, Zwavel, Arsenik-Koning,
enz.

Beschryving van den vulcaan op het eiland St. Lucia. Door den
Heer Cassan, M.D.
‘De Antilles zyn vol voetstappen van uitbarstingen der Brandende Bergen, als Lava,
Puinsteen, Zwavel-Aderen, en heet Waterbronnen. Het Eiland St. Lucia levert de
aanmerkelykste op. In 't gedeelte, doorgaans la Soufriere geheeten, ziet men een
uitgedoofden Vulcaan, waarvan de Heer CASSAN ons de volgende Beschryving geeft,
ter plaatze zelve vervaardigd.’
Deeze Vulcaan, zegt hy, maakt een gedeelte uit van een Keten zeer spitze Bergen,
die zich van het Noord-Oosten tot het Zuid-Westen, over de lengte van 't geheele
Eiland, uitstrekt. Dewyl dezelve twee mylen van de Stad aflegt, gaat men 'er te paard
heen. Het Land is bergagtig en doorsneeden met waterstroomen, maar van eene
vrugtbaarheid, die voor de naby liggende plaatzen van den Etna en den Vesuvius
niet behoeft te wyken. Men heeft geen halve myl afgelegd, of ontdekt een
Zwavelstank. Waadende gaat men door veele beekjes, met oevers die de kenmerken
draagen van Zout- en Yzeragtige deeltjes.
Aan den voet des Bergs geuaderd, slaat men eenen weg op in de rots gemaakt,
en slangswys loopende tot
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het binnenste des Monds; waar aan den eenen kant zich een bykans loodlyn-steile
Rots opdoet, en aan den anderen kant, een diepte uit welke een Rook opryst, die
het gezigt verduistert en de ademhaaling dermaate aandoet, dat veelen, te zwak
om zulks uit te staan, te rugge treeden. Deeze werkt ook op de Metaalen, en maakt
inzonderheid het Zilver zwart.
Te paard klimt men tot den top des Bergs, en van daar daalt men te voet neder,
door een eng en bogtig pad, tot den grond des Koms, gevormd door een
zwavelagtige en brandende Aardkorst, waarin men dikwyls tot de enkelen nederzakt,
en groot gevaar loopt om de voeten te branden, als men zich niet van wel sterke
laarzen voorzien heeft.
De Bronnen van kookend Water, die op veele plaatzen in deezen Kom ontspringen,
zyn twee en twintig in getal, eenige deezer zyn meer dan twintig voeten breed, en
verheffen zich kookende ter hoogte van vier en vyf voeten; zonder dat, nogthans,
de hette van dit Water zo groot is als die der Dampen, die uit eenige openingen,
aan de zyden van den Mond, uitwaassemen, in welke de Thermometer tot tien
graaden boven de hette van kookend Water tekent. Deeze spleeten zyn omkorst
van gesublimeerden, en zomtyds gecrystalliseerden Zwavel, gelyk andere gedeelten
van deezen Vulcaan veel Kalk en Vitriool Crystallen opleveren.
De Heer CASSAN gelooft, dat de Zwavel, de Vitriool en de Aluin, welke men hier
zou kunnen verzamelen, een aanmerkelyken tak van Koophandel zou kunnen
vormen; hy wanhoopt zelfs niet hier Yzer te kunnen vinden; eene ontdekking, die,
in deezen oord der Wereld, zeer dierbaar zou weezen; hy gelooft ook, dat de heet
Waterbronnen, in de Geneeskunde, dienst zouden kunnen doen.
De diepte des Monds is zestig Roeden boven de oppervlakte der Zee. De vrye
en onbelemmerde uittogt der Uitwaassemingen schynt de nabuurschap te ontheffen
van alle vrees voor deezen Vulcaan, en de overvloed van Water, die denzelven
vervult, schynt zelfs het ontbranden te beletten. De Heer CASSAN gelooft, dat dit
Water, door onzigtbaare Kanaalen komt van een ander gedeelte des Bergs, wiens
zeer hoog verheeven kruin eene soort van Kom vormt in de gedaante van een
Tregter, in welke de Wateren van den Dampkring zich verzamelen, en neder-
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storten in eene onderaardsche verzamelplaats, vanwaar zy zich in dampen opheffen,
door de openingen van den ouden Mond. Deeze Dampen, vervuld met zo veele
Vulcaanagtige stoffen, die zomtyds een zeer sterke reuk verspreiden, vier mylen in
het rond, zyn geenszins schadelyk voor het dierlyk leeven. Men ziet, integendeel,
dat de Inwoonders van St. Lucia eene grootere maate van gezondheid genieten,
en een hooger trap van jaaren bereiken, dan die der omgelegene Eilanden.

Berigt wegens de laatste ziekte van den heer John Howard, Esq.
(Ontleend uit Dr. AIKIN'S, View of his Character and Public Services.)
‘Reeds veel hebben wy onzen Leezeren medegedeeld, wegens het Leeven en de
(*)
Daaden van deezen Menschenvriend , dan daar wy gaarne ons met zodanige
Characters bezig houden, en dit zelfde van het beste gedeelte onzer Leezeren
vertrouwen, willen wy niet in gebreke blyven om een nader berigt van zyn uitëinde,
door Dr. AIKIN opgegeeven, mede te deelen; als mede om ons nogmaals in de
beschouwing van zyne uitmuntende Charactertrekken te verlustigen. Tot het eerste
bepaalen wy ons tegenwoordig, het tweede moeten wy, om plaats voor andere
Stukken te bewaaren, tot een anderen tyd verschuiven.’
****
Uit den getrouwen en kundigen Knegt van den Heer J. HOWARD, THOMAS THOMASON,
die hem op zyne laatste Reis vergezelde, heb ik een berigt ontvangen; verscheide
byzonderheden behelzende, betreklyk tot de Ziekte van zynen Heer, onder welke
die Menschenvriend bezweek; ik zal ze mededeelen op dezelfde wyze als ik ze
ontvangen heb.
‘De Winter, by het vermeesteren van Bender, vry verre verstreeken zynde, gaf
de Bevelhebber van het Russische Leger te dier plaatze verlof aan veele zyner Offi-

(*)

Zie Nieuwe Algem. Vaderl. Letteroef. V.D. 2de Stuk, bl. 332, enz. en 481.
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cieren om hunne Vrienden te Cherson te bezoeken; dewyl de gestrengheid van het
Jaargetyde het voortzetten der vyandlykheden tegen de Turken niet gehengde.
Cherson werd, ingevolge hiervan, zeer met menschen opgevuld, en de Inwoonders
betoonden door Bals en Masquerades hunne vreugde over den voorspoed der
Russische Wapenen. Verscheide van de Officieren, van de Inwoonderen van
Cherson en van den Adel in de nabuurschap, die deeze Bals bywoonden, werden
bykans onmiddelyk daarop aangetast door Koortzen, en, volgens het gevoelen van
den Heer HOWARD, was de besmetting daar overgebragt door de Officieren uit
Bender.
Onder het getal der geenen, die deeze Koorts-besmetting kreegen, bevondt zich
eene jonge Dame, omtrent zestien mylen van Cherson woonende. Wanneer zy
eenen korten tyd ziek geweest was, werd de Heer HOWARD sterk aangezogt om
haar te gaan zien. Hy deedt het voor de eerste keer, op Zondag den 27 December
1789. Hy bezogt haar andermaal in 't midden van de week, en eene derde keer op
den volgenden Zondag, den 3 January 1790. Op dien dag vondt hy haar in
overvloedig zweet, en die uitwaasseming niet willende stuiten, door het ontblooten
van haar arm, stak hy den zynen onder de beddedekens, om haar pols te voelen.
Terwyl hy dit deedt, hinderden de uitwaassemingen der Dame hem geweldig, en
hy hieldt zich bestendig verzekerd, dat hy toen de Koorts-besmetting gekreegen
hadt; zy stierf den volgenden dag.
De Heer HOWARD was zeer aangedaan over haar dood: dewyl hy zich gevleid
hadt met de hoope van haare herstelling. Van den 3 Jan. tot den 8, ging hy bykans
(*)
niet uit ; maar op den laatstgemelden dag, het middagmaal houden by den Admiraal
MONTGWINOFF, die omtrent anderhalf myl van hem af woonde. Hy bleef 'er langer
dan gewoonlyk, en bevondt zich, t'huis komende, niet wel, en dagt eenige vliegende
Jicht te bespeuren. Hy nam terstond wat Sal Volatile, met een weinig Thee, en
oordeelde zich een weinig beter, tot tusschen drie en vier

(*)

Hier schynt het berigt niet zeer naauwkeurig, dewyl men in de Memorandum, van den Heer
HOWARD, een volledig verslag aantreft van een bezoek in de Hospitaalen van Cherson,
gedagtekend 6 January.
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uuren des Saturdags 's morgens, toen hy, eene meerdere ongesteldheid
bemerkende, het gebruik van het Sal Volatile herhaalde. Hy stondt 's morgens op,
en ging uit; doch, zich erger gevoelende, keerde hy schielyk weder, en nam een
Braakmiddel. Den volgenden nagt kreeg hy eene zwaare Koorts, en nam zyne
toevlugt tot zyn geliefd Geneesmiddel, het James Powder, 't geen hy geregeld alle
twee of vier uuren gebruikte, tot Zondag den 17. Want, schoon Prins POTEMKIN hem
zyn eigen Lyfarts zondt, zo ras hy de ziekte van den Heer HOWARD vernomen hadt,
liet hy niet af, zyne eigene voorschriften, tot deezen tyd toe te gebruiken. Op den
12den hadt hy een soort van toeval gehad, by 't welk hy schielyk nederviel, zyn
gelaad werd zwart, zyne ademhaaling moeilyk, en hy bleef een half uur lang
onaandoenlyk. Op den 17den hadt hy een ander dergelyk toeval. Den 18den kreeg
hy de Hik, die aanhieldt tot den volgenden dag, wanneer hy, op raad des
Geneesheers, wat Muskus innam. Omtrent zeven uuren 's Woensdags 's morgens
den 20sten January, kreeg hy weder een toeval als de voorige, en stierf omtrent
een uur na 't zelve. Geduurende zyne ziekte, was hy volkomen by zyn verstand,
uitgenomen staande die toevallen, tot weinige uuren voor zyn dood. Reeds lang
hadt hy verwagt, dat deeze hem zou treffen, en dikwyls gezegd, om een langer
leeven niet te wenschen, dan dewyl het hem gelegenheid gaf, om verzagting aan
het lot zyner ongelukkige Medemenschen toe te brengen.
In zyne ziekte, ontving hy een brief van een Vriend, die schreef, dat hy onlangs
zyn Zoon te Leicester gezien hadt, en hoope schepte, dat de Heer HOWARD, by zyne
wederkomst in Engeland, dien ongelukkigen beter zou vinden. Op het hooren
voorleezen van die tyding, was hy zeer aangedaan. Hy drukte zyn genoegen hier
over sterk uit, en verzogt, herhaalde keeren, zyn Knegt, dat hy, indien, door den
Godlyken zegen, zyn Zoon ten eenigen tyde herstellen mogt, hem zou vermelden
hoe zeer en hoe vuurig hy om zyne herstelling gebeden hadt. - Hy maakte een
(*)
Uitersten Wil' , Donderdags vóór zyn sterven, en werd, overeenkomstig met zyne
eigene be-

(*)

Dit zyn waarschynlyk eenige Onderrigtingen geweest, voor de Uitvoerderen van zyn Uitersten
Wil, dewyl deeze in 't Jaar 1787 is gedagtekend.
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geerte, begraaven op het Landgoed van den Heer DAUPHINÉ, omtrent agt mylen van
Cherson, waar een Gedenkteken boven zyne Begraafplaats is opgerigt. Hy oordeelde
daar even naby den Hemel te weezen, als of zyn lichaam na Engeland gevoerd
ware. - Te Cherson zynde, ontving hy het verhaal van de omverwerping en slooping
der Bastille; die Gebeurtenis scheen hem een byzonder genoegen te verschaffen;
daar hy oordeelde, dat mogelyk het berigt deezer Staatsgevangenisse, door hem
uitgegeeven, iets 'er aan mogt hebben toegebragt.’
By dit Berigt, op welks naauwkeurigheid, in 't algemeen, wy ons, gelyk ik niet
twyfel, ten vollen mogen verlaaten, zal ik alleen een of twee Geneeskundige
Aanmerkingen maaken. Niettegenstaande de Heer HOWARD zich verzekerd hieldt,
dat hy de Besmetting van de jonge Dame gekreegen hadt, dunkt my dat de tyd
tusschen zyn laatste bezoek by haar, en zyne eigene ongesteldheid, dit twyfelagtig
maakt. Besmetting op eene zo merkbaare wyze ontvangen, geloof ik, werkt binnen
een korter tydperk dan vyf dagen. Misschien zal zyn bezoeken van de Hospitaalen
te Cherson op den 6den, of zyn laat wederkeeren van den Admiraal MONTGWINOFF
in een koud jaargetyde, in eene ongezonde lugtstreeke, een nadere oorzaak weezen.
De natuur van zyn ongemak is niet zeer duidelyk; want het is zeer ongemeen, dat
iemand, in dusdanige Koortzen, geheel- by zyne zinnen blyft; en zyn ook toevallen,
op vlaagen van vallende ziekte gelykende, geene gewoone verschynzelen in die
Koorts. Dat een vliegende Jicht een gedeelte was zyner Ongesteltenisse, is niet
zeer onwaarschynlyk; dewyl hy zich daaraan, uit hoofde van zyne gesteltenisse,
onderhevig vondt, schoon zyne leevenswyze de zwaare verschynzels daarvan
voorkwam. Wat 'er ook van zyn moge, zyne kwaal ging zeker vergezeld van eene
zwakheid in de leevensvermogens, en dus moest het langduurig en veelvuldig
gebruik van de James Powders hem nadeelig weezen. En komt het my
hoogstwaarschynlyk voor, dat de naam van den Heer HOWARD aangeschreeven
moet worden op de lange lyst van de zodanigen, die hun leeven opgeofferd hebben
aan het gebruik van een Geneesmiddel, 't geen sterk werkt, en uit dien hoofde zo
wel veel kwaads als veel goeds kan doen.
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Beknopt geschiedkundig verslag, wegens de keizerlyke
waardigheid.
(Uit het Engelsch.)
‘Ter gelegenheid dat de onverwagte dood van Keizer LEOPOLD DEN II, in de
Gezelschappen, zo veel stoffe geeft om over de Keizerlyke Waardigheid te spreeken,
oordeelden wy het niet ongepast het volgend Beknopt Geschiedkundig Verslag,
wegens de Keizerlyke Waardigheid, 't geen wy in een Engelsch Werkje aantroffen,
eene plaats in ons Mengelwerk te geeven.’
****
Het woord Keizer, in 't Latyn Imperator, duidde, by de oude Romeinen, den Veldheer
eens Legers aan, die, van wegen een by uitstek gelukkig volvoerde Krygsverrigting,
met dien naam begroet en vereerd werd. Zo hoorde AUGUSTUS, niet minder dan
twintig roemryke Overwinningen behaald hebbende, zich te meermaalen met dien
Eernaam bejegenen; en TITUS werd, naa de overmeestering van Jerusalem, door
zyn Leger, Keizer geheeten.
Vervolgens bediende men zich van die Benaaming om eenen volstrekten
Opperheerscher, een Monarch en Opper-Ryksbevelhebber aan te duiden. In deezen
zin droeg JULIUS CAESAR den naam van Keizer; die Tytel ging met de Waardigheid
over op AUGUSTUS, TIBERIUS en CALIGULA, en naderhand werd dezelve verkiesbaar.
Strikt gesprooken kan de Tytel van Keizer niets toebrengen aan de Regten der
Oppermogenheid; alleen schenkt dezelve een voorrang boven andere Vorsten, en
als zodanig wordt hy, die daarmede bekleed is, tot het hoogste toppunt van
Menschlyke Grootheid verheeven.
De Keizers wenden, nogthans, voor, dat de Keizerlyke Waardigheid boven de
Koninglyke uitsteekt: doch de grond van zulk eene Meerderheid blykt niet. Het gaat
vast dat de grootste, de oudste en volstrektste Monarchen, als die van Babylon,
Persie, Assyrie, Egypte, Macedonie, enz. in alle taalen, oude en hedendaagsche,
den naam van Koningen droegen.
Men twist, of de Keizers magt hebben, om den Tytel van Koning te schenken, en
kan niet lochenen dat zy 't
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zich zomtyds aanmaatigden Koningryken op te richten. Zo wil men, dat Boheemen
en Poolen tot die Waardigheid opsteegen; dus heeft ook Keizer CAREL DE KAALE, in
den Jaare 877, Provence aan BOSON gegeeven; hem de kroon op 't hoofd zettende,
met een besluit, dat hy den naam van Koning zou voeren. Keizer LEOPOLD DE I
verhief het Hertogdom Pruissen tot een Koningryk, ten voordeele van den Keurvorst
van Brandenburg, en, schoon verscheide Koningen van Europa, een tyd lang,
weigerden hem in die Waardigheid te erkennen, hebben zy allen, eindelyk, by het
Vredesverdrag te Utrecht, in den Jaare 1713 geslooten, daarin berust.
In het Oosten is de Tytel en Waardigheid van Keizer veel algemeener dan by ons;
in deezer voege worden de Souveraine Vorsten van China, Japan, Hindostan,
Persie, enz. Keizers van China, Japan, enz. geheeten.
In 't Jaar 1723 nam de Czaar van Muscovie den Tytel aan van Keizer aller Russen,
en deedt zich, als zodanig, erkennen, door de meeste Staaten en Vorsten van
Europa.
Het Wester Romeinsch Keizerryk, 't welk in den Jaare 475 een einde nam in den
Persoon van AUGUSTULUS, den laatsten Romeinschen Keizer, en opgevolgd werd
door de Heerschappy der Hunnen, Ostrogothen en Lombarden, herleefde weder in
CAREL DEN GROOTEN, Koning van Frankryk, op Kersdag des Jaars 800. Deeze Vorst,
zich toen te Rome bevindende, kroonde Paus LEO DE III hem tot Keizer in de St.
Pieters Kerk, onder de toejuiching der Geestlykheid en des Volks. NICEPHORUS, ten
dien tyde Keizer, in 't Oosten, gaf zyne toestemming tot die Krooning. - Naa den
dood van CAREL DEN GROOTEN en dien van LODEWYK, zyn Zoons Opvolger, werd het
Keizerryk verdeeld tusschen vier Zoonen van den laatstgenoemden: LOTHARIO DEN
I was Keizer, PEPIN Koning van Aquitanie, LODEWYK Koning van Duitschland, en
KAREL DE KAALE Koning van Frankryk. Deeze Ryksverdeeling strekte ter bronne van
onophoudelyke geschillen. De Franschen hielden het Keizerryk onder acht Keizers
tot het Jaar 912, wanneer LODEWYK DE III, de laatste Prins uit de Linie van CAREL
DEN GROOTEN, zonder Manlyk Oir stierf.
KOENRAAD, Graaf van Frankenland, Schoonzoon van LODEWYK, verwierf de
verkiezing tot Keizer. Zo ging het Keizerryk over tot de Duitschers, en werd verkies-
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baar: want het was erflyk geweest onder de Fransche Keizers, de Grondvesters
van 't zelve. De Keizer werd gekoozen door de Prinsen, de Landsheeren, en de
Afgevaardigden der Steden, tot op het einde der Dertiende Eeuwe, toen het getal
der Keurvorsten bepaald werd.
RUDOLPH, Graaf van Habsbourg, werd, in den Jaare 1273, tot Keizer gekoozen.
Hy is het Hoofd van het Doorlugtig Huis van Oostenryk, 't welk afstamt van
denzelfden stam als het Huis van Lotharingen, en daarmede weder vereenigd in
den Persoon van FRANCISCUS, Vader van den, op den 1 Maart 1792, overledenen
LEOPOLD DEN II.
CAREL DE VI, die, in den Jaare 1740 overleed, was de laatste Keizer uit het Huis
van Oostenryk. Hy werd opgevolgd door den Keurvorst van Beieren, CAREL DEN VII.
Op wiens dood, in den Jaare 1745, FRANCISCUS, Groothertog van Toscaanen, uit
den Huize van Lotharingen, de Keizerlyke Waardigheid verkreeg. Hy stierf in 't Jaar
1765, en werd opgevolgd door zyn Zoon JOSEPHUS DEN II. De grootheid van het
Huis van Oostenryk, een der magtigste Huizen in de Wereld, is ten uitersten
vermeerderd, door den luister van deszelfs verbintenissen. De jongst overleden
LEOPOLD DE II was niet alleen het Hoofd des Ryks, maar ook Souverain van
Hungaryen, Bohemen, Oostenryk, de Nederlanden, enz. Zyn tweede Zoon is
Groot-Hertog van Toscaanen. Zyne Zusters zyn de Koninginnen van Frankryk en
Napels, en de Hertogin van Parma.
De Keizerlyke Voorregten waren eertyds veel uitgestrekter dan tegenwoordig. By
het einde der Keizeren uit het Saxische Huis, in 't Jaar 1024, oefenden zy het regt
van alle de Kerkelyke Beneficien in Duitschland op te draagen; van derzelver
Inkomsten, geduurende het openstaan, te ontvangen; van de Goederen der
Geestlyken, die zonder Testament stierven, te naasten; van de Verkiezingen der
Paussen te bekragtigen of te vernietigen; van Kerkvergaderingen te beleggen, en
dezelve te benoemen tot het beslissen der Kerkverschillen; van den Tytel van Koning
aan hunne Leenmannen te geeven; van openvallende Leenen te schenken; van de
Inkomsten des Keizerryks te ontvangen; van vrye Steden op te rechten, en
Jaarmarkten in dezelve vast te stellen; van Ryksdagen uit te schryven en derzelver
duur te bepaalen; van Geld te munten, en hetzelfde voorregt aan de Staaten des
Keizerryks te verleenen, als mede om hoog en laag Regtsgebied te oefenen in de
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Landschappen der onderscheide Staaten. - Maar in den Jaare 1437 werden zy
bepaald tot het regt om alle Waardigheden en Tytels op te draagen, uitgenomen
het voorregt van een Staat des Keizerryks te weezen, tot de Preces primariae, of,
om ééns, geduurende hunne Regeering, eene Waardigheid, in elk Kapittel of
Godsdienstig Gesticht, te begeeven; tot het verleenen van ontslag ten aanziene
van de Meerderjaarigheid; tot het oprigten van Steden, en het schenken van het
Muntregt; tot het zamenroepen der Ryksdagen en het voorzitten op dezelven.
By deeze Voorregten is door zommigen gevoegd: Vooreerst, dat alle Prinsen en
Staaten van Duitschland gehouden zyn hun hulde te bewyzen en trouwe te zweeren.
- Ten tweeden, dat zy, of hunne Generaals, een regt hebben om de Legermagten
van alle de Prinsen des Ryks, als zy vereenigd zyn, te gebieden. - Ten derden, dat
zy eene soort van schatting ontvangen van alle Prinsen en Staaten des Keizerryks,
voor het voeren van eenen Oorlog, die het geheele Keizerryk betreft. - Dan met dit
alles is 'er geen voet lands of grondgebieds aan deezen Tytel gehegt: want, zints
de Regeering van CAREL DEN VI hebben de Keizers geheel moeten bestaan van
hunne Erflanden, als de éénige bron van hunne magt en van hun inkomen.
Voorts mogen wy hier nog byvoegen, dat de Koningen van Frankryk oudtyds ook
den naam van Keizers droegen, op een tyd dat zy met hunne Zoonen regeerden,
en deezen tot deelgenooten der Kroone aangenomen hadden. Dus nam HUGO
CAPET, zyn Zoon ROBERT tot Medebestuurder des Ryks verkoozen hebbende, den
Tytel van Keizer aan, en liet aan ROBERT dien van Koning. Koning ROBERT is ook
Keizer van Frankryk genaamd door HELGAU VAN FLEURY. LODEWYK DE VETTE deedt
hetzelfde als hy zyn Zoon tot Ryksgenoot aannam. - De Koningen van Engeland
hebben ook, in vroegeren dage, den Tytel van Keizers gevoerd; zulks blykt uit een
Charter van Koning EDGAR; en de Kroon van Engeland is voorlang in het Parlement
voor een Keizerlyke Kroon verklaard.
De nu overleden Keizer LEOPOLD DE II werd gebooren den 5den van May 1747,
zynde de tweede Zoon van Keizer FRANCISCUS DEN II, en van MARIA THERESIA,
Koningin van Hungaryen en Boheemen, de beroemde Dogter van Keizer CAREL DEN
VI. Hy volgde den Keizer zyn Vader op als Groot-Hertog van Toscaanen, in 't Jaar
1765, en trouwde in het volgend jaar aan MARIA LOUISA, Dogter van PHILIP
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DEN V, Koning van Spanje. Op den 20 van February 1790, volgde hy zyn overleden

Broeder JOSEPHUS DEN II op, in de Erfheerschappyen van den Huize van Oostenryk,
en droeg het Groot-Hertogdom Toscaanen op aan FERDINAND zyn tweeden Zoon;
op den 30 van September werd hy tot Roomsch Koning verkoozen; hy deedt zyne
openbaare intrede te Frankfort op den 4 van October, en werd tot Keizer gekroond
op den 9den dier Maand, en tot Koning van Hungaryen, te Presburg, op den 15 van
November.
LEOPOLD DE II laat een talryk Naakroost agter. Zvn oudste Zoon FRANCISCUS is
Erfprins van Hungaryen en Boheemen, den 14den van Augustus 1790 getrouwd
aan MARIA THERESIA, oudste Dogter van zyne Siciliaansche Majesteit. Zyn tweede
Zoon, de Groot-Hertog van Toscaanen, tradt denzelfden dag in den egt met MARIA
LOUISA, tweede Dogter van dienzelfden Vorst. De Keizer hadt twee ongetrouwde
Zusters, en één ongetrouwde Broeder. Zyne andere Zusters zyn MARIA AMELIA, in
't Jaar 1769 getrouwd aan FERDINAND, Hertog van Parma, by welke zy een Zoon en
drie Dogters heeft. MARIA CAROLINA, in den Jaare 1768 getrouwd met FERDINAND
DEN IV, Koning van de beide Sicilien, by wien zy zeven Kinderen in leeven heeft;
MARIA ANTONETTA, gebooren den 2 Nov. 1755, en 19 April 1770 gehuwd aan
LODEWYK, Dauphin van Frankryk, thans LODEWYK DE XVI, Koning der Franschen,
gebooren den 23 Aug. 1754, by wien zy eene Prinses heeft, ter Wereld gekomen
den 9 December 1778, en de tegenwoordige Dauphin, gebooren den 27 Maart 1785;
de Vrouw des Ooms van den tegenwoordlgen Hertog van Saxen; en een Broeder
FERDINAND, gebooren 1754, en in 't Jaar 1771 gehuwd aan MARIA BEATRIX, Dogter
en Erfgenaame des Hertogs van Modena, die, by haar, twee Zoons en Dogters
(*)
verwekte .

(*)

Wy hebben in ons Mengelwerk, zie N. Vaderl. Letteroef. IV D 2de St. bl. 256, het Character
van LEOPOLD, als Groot-Hertog van Toscaanen, met een berigt van de Burgerlyke Inrigtingen,
in dat Hertogdom, opgegeeven. Wy zullen vervolgens hem, de grooter rol van Keizer
speelende, onzen Leezeren voorstellen.
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Rozette.
Herdersvertelling.
ROZETTE leefde met haare Moeder, eene oude, zwakke en behoeftige Weduw, in
een elendig hutje, verre afgescheiden van Menschelyk gezelschap; daar zy de
schande, die de armoede vergezelt, in stilte ontweek. - Hier verbergden zy zich te
gelyk, voor de felle pylen, die de deugd in een behoeftig leven, van de zyden des
wreeden lasters, en - der buitenspoorige driften, zoo wel als van den laagen
hoogmoed en trotschheid van 's Menschen geest, altoos te vreezen heeft. - Zy
leefden vergenoegd en gerust; even als het Gevogelte, op welker liefelyke Zangen
de aangenaame slaap, ten hunnen ooge, insloop.
De schoonheid van ROZETTE was uitsteekend: de zedige deugden schitterden uit
haare altoos neêrgeslaagen oogen; en schooten alleen haare vochtige straalen, op
het geurig gebloemte, neder. - Wanneer haare Moeder haar, somwylen, den
ommezwaay haares gelukkigen toestands (die door onbestendigheid, daar al het
ondermaansche aan onderhevig is, verwisseld was) verhaalde, werd haar geest
ontsteld; haar teder hart tot medelyden opgewekt; en - haare oogen zwommen in
traanen. Daar eene Natuurlyke bevalligheid haare geheele persoon bezielde,
bedekten haare bekoorlykheden een zindelyk, doch gering - eenvoudig gewaad. Kortom, zy was de schoonheid zelve. - Even als een verheven Mirtheboom, verre
buiten het oog der menschen, in de digtste schuilhoeken van 't Gebergte, van onder
de heuveltoppen, die hem omringen, zyne liefelyke geuren door de Wildernis
verspreidt, zoo blonk en bloeide de zagtzinnige ROZETTE, by de geheele Waereld
onbekend; tot dat zy, door de hoogste Wet der Noodzaaklykheid gedrongen, met
het standvastigste geduld in het harte - en de inneemendste vriendlykheid in haar
gelaad, - zich onder de Naleezers vervoegde; en - op het Veld van MIRTIL, de
overgeblevene Koornairen ging raapen. Deeze MIRTIL was het cieraad der Herderen
in zyne dagen: - de bloem der hieromstreeks woonende Landlieden; - een vermo-
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gend, - edelmoedig en weldaadig Jongeling; die het zoet van 't Veldleeven, met alle
deszelfs vreugde en schoonheid, smaakte.
MIRTIL verleevendigde toenmaals zyne vervrolykte inbeelding, met de nuttige en
- schoone tooneelen van den vrucht aanbrengenden Herfst: en, toevallig, wandelde
hy naast de Maaijers, wanneer de arme ROZETTE zyne oogen tot haar trok: - zy
kende nog het vermogen haarer eigene schoonheid niet, en keerde, met eerbaare
schaamte, haar bloozend aangezicht van den peinzenden Herder af; die zich reeds
door zoo veele bevalligheden, zedigheid en deftigheid, getroffen voelde. Op dat
zelfde oogenblik werd hy gewaar, dat de liefde, en eene kuissche begeerte, in zyne
ziele ingedrongen was. - Dan de Waereld en haare spotternyen, die den
standvastigsten Wysgeer kunnen doen wankelen, - behielden het Veld, over de
eenvoudige zucht van zyn harte; en - men scheen hem te zullen verwyten, dat hy
zyn oog, op eene schamele Naleesster van zynen akker, had laaten vallen:
weshalven hy, met eene diep verborge smarte, zyne zuchten in eenzaamheid bot
vierde.
Hy dacht, welk een jammer is 't, helaas! dat een zoo fraai gevormd ligchaam, vol
van jeugdige schoonheid, - eene zoo zedige en bevallige Maagd, het lot en deel zal
moeten worden van eenen ruuwen arbeider! Zy gelykt eene waare afstammeling
van den ouden en braaven ARISTUS; want zy herinnerde my straks, zonder spreeken,
deezen mynen deugdzaamen en weldaadigen beschermer, aan wien ik alles, wat
ik bezit, verschuldigd ben: dewyl hy den grond van myn tegenwoordig geluk gelegd,
en - my altoos tot een getrouw raadsman en vriend verstrekt heeft. - Hy is thans
niet meer - en - zyne Huizen, - Landen, - Huisgezin en Goederen, die zeer aanzienlyk
waren, zyn verstrooid. Men zegt, dat zyne oude Weduw en haare Dochter, in eenen
eenzaamen en onbekenden hoek, zich onthouden; dat zy door het treurig herdenken
aan haaren voorigen staat, en, door eene eerlyke schaamte, gedrongen zyn, zich
te verwyderen van de plaatsen, daar zy voorheen, in haare gelukkige tyden, het
cieraad en de eere van uitmaakten. Tot op dit uur, is alle myne moeite, om haar te
ontdekken, te vergeefs geweest: en ik wenschte, hoe vreemd en onmogelyk dit ook
schynen mag, dat deeze Maagd, die ik met zoo veele aan-
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doening beschouwde, de Dochter van mynen Weldoender ware! Daarop zich
naauwkeurig onderricht, en haar ondervraagd hebbende, naar de omstandigheden
welke hy begeerde te weeten, bevondt hy, dat ze waarlyk en - in de daad, de Dochter
van deezen zynen vriend ware. Wie is in staat, de verscheidene, onder elkander
werkende, driften te beschryven, die zyne Ziel op deeze ontdekking verbaasden en
ontroerden; terwyl eene aandoenlyke verrukking alle zyne Zenuwen deed trillen: nu
schaamde hy niet langer zyne eerlyke zucht bot te vieren; en, door deeze belydenis
der bloozende Maagd, stout geworden, zag hy haar vrymoedig in het zedig
aangezicht: terwyl de liefde, - de erkentenis, en het medelyden, te saam vereenigd
in zyn harte werkende, hem intusschen de traanen van medelyden ten ooge
uitpersten. - ROZETTE zelf, door deeze schielyke en onverwagte traanen, verbaasd
en verschrikt, scheen nu nog schooner dan te vooren. En MIRTIL die zyne eerlyke
drift thans den ruimen teugel gaf, sprak nu, met alle zedige vrymoedigheid het
dierbaar overblyfsel van den braaven ARISTUS in deezer voege aan. Zyt gy het dan,
welke myne dankbaare Ziel zoo lang te vergeefs gezocht heeft? ô! Ja; gy zyt het
zelf: ik zie in u het aanminnig beeld van mynen edelen vriend: gy draagt uwes Vaders
gelaadstrekken, in een alleraanminnigst weezen; 't welk liefelyker en luisterryker is
dan de lachende Lente zelve. ô! Gy - beminnenswaardige bloem, en eenige dierbaare
telg van dien stam, aan welken ik al myn geluk verschuldigd ben; - in welk eene
afgeleegene Wildernis hebt gy het vriendelyk opzicht en de goedertierene zorg des
gunstryken Hemels dermaate tot u getrokken, dat gy zulk eene frissche en bloeijende
gezondheid en schoonheid, als die waar mede gy gezegend zyt, in het midden der
koude, der armoede, en - der tegenspoeden, hebt mogen verkrygen en behouden!
- Laat het my nu, echter, geoorlofd zyn, u in alle veiligheid en zekerheid, in eenen
rykeren grond over te planten, alwaar een liefelyker Zon u beschynen zal. Koom,
ô! ROZETTE! en wordt thans de roem - de eer - en de vreugd myner velden. Het kan
immers, ô! Goden, der Dochter van ARISTUS niet voegen, dat zy, met de vork in
haare hand, het overschot van eenen Oogst opzamele, dien ik geheel en al aan
zyne weldaadige vriendschap verschuldigd
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ben: aan hem, - die, als de algemeene Landsvader, alle zyne schatten geduurig
voor my, en - elk een, open stelde: terwyl zyn liefddraagend hart nog overvloediger
gunsten wilde uitdeelen. - Werp gy, myne schoone, als tot zulk eenen arbeid niet
gebooren, - deezen gaffel uit uwe tedere handen. - Deeze velden, met alle derzelver
vruchten, - dit Huis, welk gy - daar in het verschiet ziet liggen, en - deszelfs Bezitter
is - voor u, voor u alleen; ten uwen dienste en - beschikkinge: zoo gy my ten minsten
verwaardigen wilt, dat ik by al het goede en geluk, welk uw geslagt op my en de
mynen heeft uitgestort, nog daarenboven dien zegen genieten mag, die my waardiger
dan alle myne bezittingen zyn zal; het vermogen om u gelukkig te maaken.
Hier zweeg de dankbaare, en - van liefde blaakende, Herder; terwyl zyne
spreekende oogen de gewyde Zegepraal, en - de onuitdrukbaare verrukkingen
zyner Ziele, te kennen gaven. - Eene Hemelsche aandoening zeker! verre verheven
boven de laage blydschap van 't gemeen; als welker grondbeginsel en weezen, in
de yverig aangekleefde deugd, erkentenis, en liefde, gelegen was.
ROZETTE, zonder te kunnen antwoorden, - door het onwederstaanbaar bekoorlyke
dier goedheid getroffen, en gewonnen, - en door eene onbekende, dog aangenaame,
wanorde, in haaren geest geraakt en geslingerd, - gaf, - stilzwygende en bloozende
van schaamte, haare toestemming; en ging, kort daar na, dit gelukkig nieuws, aan
haare Moeder, mededeelen. De oude Vrouw, die - in haare eenzaamheid reeds
over het lot van haare Dochter bekommerd geworden was; en die - met vreeze en
benaauwdheid des harte, de wederkomst van haar eenig geliefd Kind te gemoete
gezien had, kon dit verhaal ter naauwer nood gelooven. - Verwonderd en verbaasd
over het geen zy hoorde, scheen de vreugde en blydschap over deeze onverhoopte
omkeering van zaaken, eenen nieuwen levensvloed, in haare verdroogde aderen,
in te storten; - en eenen blinkenden glans aan haaren, ten grave hellenden, ouderdom
te geeven. - Zy deelde voorts, niet min verrukt, dan het gelukkige paar, met vol
genoegen in de vreugde haarer Kinderen: die, langen tyd, te samen het zoet van
eenen heilvollen Echt smaakten. Een talryke en gelukkige Nakomelingschap, uit
deezen zegenryken Echt voortgesprooten, die, zoo deugdzaam als die Ouderen
zelve, het cieraad en de
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kroon van 't gantsche Land - uitmaakte, heeft de naamen, - de waardige naamen
van MIRTIL en ROZETTE, met vreugde - en roem, - tot den laaten Naneef overgebragt.
M.J.T.

De twee zusters.
Eene aandoenlyke Geschiedenis.
(Uit het Engelsch.)
Het Dorp Reculver, op de Kust van Kent, niet verre van den mond van de Theems
gelegen, negen mylen van Canterbury, twaalf van Margate, en zes-en-vyftig van
Londen, dient, door eene Kerk met twee Torenspitzen, de Twee Zusters geheeten,
den Zeelieden tot een baak om op af te zeilen. Van den oorsprong dier benaaminge
geeft Mr. KEATE in zyne Sketches from Nature, de volgende aandoenlyke
Geschiedenis op; getrokken, zo als hy schryft, uit een Handschrift, 't geen hy
gelegenheid hadt op de Universiteit te Leuven te zien.
****
Omtrent het einde van die onrustige tyden, toen Engeland geschokt werd door de
geschillen der Huizen van York en Lancaster, woonde 'er op een Dorp, digt by de
oevers van de Medway, een Heer, GEOFFRY DE SAINT CLAIR geheeten, afstammende
van eene zeer oude en aanzienlyke Familie in dien oord. De menigte van Lanssen
en ander Wapentuig, die rondsom de oude zaal hingen, zette aan dezelve niet meer
luisters by, dan de uitsteekende Liefddaadigheid van den Bewooner. De armen
zaten aan zyne poorte, en zegenden zyne milddaadige hand: nooit rustte een
Reiziger in zyne Voorzaal zonder in zyne Gebeden te gedenken aan den Gastvryen
eigenaar.
SAINT CLAIR was in den Echt getreeden met Mevrouw MARGAREET DE BOYS, eene
Vrouwe van hooge geboorte en zonderlinge begaafdheden: zy zou met dezelve
voordeelig op de grootste en woeligste tooneelen hebben kunnen schitteren, hadt.
eene zugt tot huislyk leeven, en eene Godsdienstige Geestgesteltenisse, haar niet
bewoogen om aan een meer afgezonderden staat den voorrang te geeven. Alle
haare overschietende uuren, die haar niet tot Huisbezorging riepen, sleet zy in 't
volbrengen dier Pligtsbetragtingen, welke, in die dagen, Vrouwen
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van den eersten rang uitoefenden, zonder te denken dat zy daar door eenige schande
haaren staat aandeeden: zy verleende onderstand aan de armen, gaf raad aan de
ongelukkigen, bezogt de zieken, en bragt haare Tweeling-Dogters, FRANCISCA en
ISABELLA, in dezelfde gevoelens op; deeze, van zeer vroeg af, gewennende om ha
r de behulpzaame hand te bieden in het doen dier Liefdewerken.
Naardemaal deeze twee jonge Juffrouwen de eenige Spruiten waren van den
Heer ST. CLAIR en Mevrouw MARGAREET, vestigden deeze Ouders hunne geheele
aandagt op de opvoeding dier Dogteren; en smaakten het genoegen van in haare
gemoederen een zo wel voorbereiden grond te vinden, dat alle zaaden van Deugd,
daarin geworpen, voordeelig opgroeiden: geene nuttige kundigheden of zy leerden
dezelve, en men liet het aan 't opkweeken van uitwendige begaafdheden niet
ontbreeken.
FRANCISCA en ISABELLA hadden den ouderdom van vyfëntwintig jaaren bereikt.
De beminnelykheid haarer Characters, haat geoefend verstand, en de bevalligheid
haarer persoonen, trof de bewondering en hoogagting van allen, die hun naderden.
Zy hadden, door eene gelykheid van zeden, en gevoelens, eene zo zonderlinge
genegenheid voor elkander gekreegen, dat het scheen, als of de Natuur, door deeze
twee te gelyk te vormen, ze voorbeschikt hadt tot die uitsteekende eensgezindheid,
welke in haar leeven zou doorstraalen, en tot die betooningen van verheevene
Vriendschap, waartoe het verlies haarer voorbeeldlyke Moeder haar uitnoodigde.
Deeze gebeurtenis bleef niet lang agterwege, Mevrouw MARGAREET werd door eene
schielyk opkomende Ziekte aangetast, die haar, in weinige dagen, wegrukte, en
een der gelukkigste Gezinnen der Waereld in diepen rouw dompelde.
Bezwaarlyk zouden te beschryven vallen de weeklagten, die, te deezer
gelegenheid, door 't geheele huis klonken, en de zugten der verlegene armen aan
de vensteren. De droefheid van ST. CLAIR over het verlies van MARGAREET, met welke
hy zulk een reeks van Jaaren een ongestoord geluk genooten hadt, beroofde hem
bykans van 't gebruik zyner redelyke vermogens; terwyl FRANCISCA en ISABELLA de
zwaarte van 's Vaders rouwe nevens haare eigene te draagen hadden; dit drong
haar om haare weemoedige aandoeningen te smooren, en eene bedaardheid aan
te neemen, welke haar eigen hart wraakte.
Beminnelyke Treursters nog beminnelyker in uwe traanen! De verbeelding schildert
my u voor myn oog, in kinderlyke droefenisse gedompeld staande by uwen
mistroostigen Vader; te vergeefs tragtende hem te verwyderen van de Kist, welke
hy den Dienstbooden niet wil toelaaten te sluiten; steeds met een verwilderd gelaad
eischende, ‘nog eens - nog eens - voor 't laatst, - voor 't laatst, haar gezien!’
Hemel! welk een diepgaand leed! Indien de Leezer deezer
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Geschiedenisse ooit in het geval geweest hebbe, van te verzoeken om het laatste
gezigt van iemand, die hem allerdierbaarst was, en waarvan hy, binnen weinige
oogenblikken, voor altoos staat beroofd te worden, deeze alleen kan beoordeelen,
hoe zeer die boezem klopt en lydt, welke zulk eene begeerte te kennen geeft.
Schoon ST. CLAIR alle zyne Wysbegeerte te hulp riep, om hem te ondersteunen
onder het verlies van zyne bemin de MARGAREET, verteerde hy door stille droefenisse,
welke eene zo sterke uitwerking hadt op zyne gezondheid, dat het zyn leevenseinde
dreigde, 't welk ook, naa verloop van omtrent een Jaar, kwam.
De grootste vertroosting, welke zyne bedrukte Dogters in die drukkende
omstandigheid ontvingen, bestondt in de veelvuldige bezoeken van haar Oom JOHN
DE ST. CLAIR, ten dien dage Abt van het Klooster van St. Augustyn, te Canterbury,
waarvan 'er, tot op deezen tyd, zulke schoone overblyfzels in weezen zyn. Hy was
een jonger Broeder van GEOFF Y, schoon zy slegts één jaar in ouderdom verschilden:
men hieldt hem voor een Man van zo veel geleerdheid en deugd, dat ST. CLAIR, by
zyn uitersten wil, zyne Kinderen aan diens zorg en bescherming aanbeval; elk haarer
eene zeer groote erfenis agterlaatende.
De wyze op welke FRANCISCA was opgevoed, gevoegd by haare natuurlyke
geaartheid, en het voorbeeld van haare hooggeagte Moeder, deedt haar besluiten
tot een afgezonderd Godsdienstig leeven; en een groot Klooster van Benedictyner
Nonnen, niet verre van Feversham, verloor, weinig maanden laater, de Abtdisse
(die altoos iemand uit een aanzienlyk Geslacht was). De Abt van het Augustyner
Klooster, het vast bepaald plan zyner Nigte tot het Kloosterleeven verstaan
hebbende, bewerkte dat ze tot Abtdisse van dat Klooster verkoozen wierd.
ISABELLA, die tot nog nimmer van haare Zuster gescheiden geweest was, zou te
deezer gelegenheid ook gaarne het Nonnenkleed hebben aangetoogen. ‘Het zelfde
dak,’ sprak zy, ‘heeft tot dus lang ons beide overdekt; wy hebben altoos dezelfde
wenschen, dezelfde oogmerken, gehad; het graf heeft ons gescheiden van die ons
het beminnelyke der Vriendschap leerden; en dit alleen zal ons van elkander
scheiden!’
De Abt was zeer aangedaan over dit besluit zyner Nigte; hy smeekte haar dat zy
zulk een voorneemen uit haare gedagren zou zetten; hy liet niet na haar onder 't
oog te brengen, dat, daar FRANCISCA zich tot het Kloosterleeven bepaald hadt, zy
alleen overbleef om de Familie van ST. CLAIR in stand te houden; dat haare deugden
veeleer moesten strekken om de Maatschappy te vercieren, dan verlooren geraaken
in de muuren van een Klooster; hy wenschte, dat zy, door het aangaan eener
Echtverbintenisse aan iemand van voeglyken rang en middelen
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de begaasdheden, welke zy bezat, aan de Waereld vertoonde, en niet in 't duister
wilde begraaven.
FRANCISCA, van haaren kant, hoe zeer ook ingenomen met de betuiging van de
verkleefdheid haarer Zuster, versterkte het verzoek haars Ooms; haar te verstaan
geevende dat zy zich veel gelukkiger zou agten, als zy haar Zuster wel getrouwd
zag, en in het huislyk leeven het voorbeeld haarer altoos dierbaare Moeder volgde.
- ‘Ik ben,’ liet zy zich hooren, ‘door de post, welke ik bekleed, niet verbonden aan
alle die regelen, welke u vervolgens zouden verpligten; myne vryheid blyft, wy zullen
steeds gelegenheid hebben om die gemeenschap der Liefde, welke onze harten
wederzyds zo vuurig verlangen, te onderhouden. Het zal voor my het grootste
vermaak weezen u vereenigd te zien met een Man van uwe verkiezing; in ons
voorouderlyk Kasteel die Gastvryheid, waardoor het zints zo langen tyd vermaard
geweest is, onderhoudende; en, wanneer het u gelust, voor eene poos, het gewoel
der Waereld te ontwyken, ons Klooster zal u daar toe eene plaats aanbieden.’
Het was niet dan met veel moeite, en naa het verloop van eenen geruimen tyd,
dat ISABELLA, door de herhaalde aanzoeken van haaren Oom en van haare Zuster,
zich liet beweegen om haare oogmerken tot het Kloosterleeven geheel te laaten
vaaren. - Zy onthieldt zich eenigen tyd in het eerwaardig Ouderlyk Huis aan de
Medway, vergezeld door haars Vaders Zuster, eene Weduwe, die, nu en dan, haar
vergezelde op de bezoeken, welke zy by haare Zuster FRANCISCA aflei, en ook by
den Abt, die in een heerlyk huis woonde, gebouwd by het Augustyner Klooster.
Op een der bezoeken by haaren Oom, kreeg ISABELLA kennis aan den Heer HENRY
DE BELVILLE, tusschen wiens Vader en den Abt eene langduurige vriendschap hadt
stand gegreepen. Hy was van eene aanzienlyke Afkomst; maar in Middelen veel
minder dan ISABELLA: dewyl zyns Vaders goederen veel geleeden hadden in deeze
tyden van verwarring.
BELVILLE telde thans negenëntwintig Jaaren; hy was bevallig en manlyk van
gedaante, en by eene geaartheid, zo beminnelyk als zyn persoon, paarde zich een
vlug en kloek verstand, opgeluisterd door eene opvoeding, waar aan niets, volgens
de begrippen van dien tyd, gespaard was. Europa hadt hy doorgereisd, en zich aan
verscheide voornaame Hoven eenigen tyd opgehouden. Ten deezen tyde keerde
hy te rug van eene korte reis na Frankryk, en hieldt zich te Canterbury op om den
Abt te bezoeken, en eenige Brieven, hem medegegeeven, over te leveren.
BELVILLE was, by zyne eerste wederkomst in Engeland, eenige weintge jaaren
geleden, in byzondere gunst geraakt van RICHARD, Hertog van Gloucester, by wien
hy eene Bediening
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bekleedde, die geen lang afweezen duldde: want, die Prins thans ten Throon van
Engeland opgeklommen zynde, was het geheele Volk in vyandschap.
Men zal zch niet verwonderen, dat, naa eene verkeering van eenige dagen
tusschen BELVILLE en ISABELLA, hunne wederzydsche bekwaamheden, en onderlinge
begeerte om te behaagen, liefde tusschen beiden kweekte. BELVILLE voelde zich
daar door getroffen, en smaakte het genoegen dat zyne oplettenheid niet versmaad
wierd. Schoon hy, naa een kort verblyf, afscheid nam om na Londen te vertrekken,
wist hy eene oorzaak te bedenken om spoedig weder te keeren: reden hebbende
om te denken, dat hy een gunstigen indruk op ISABELLA verwekt hadt, twyfelde hy
niet lang om zich haar aan te bieden als de Man, die zich gelukkig oordeelde, indien
hy het overige zyns leevens met eene zo bekoorlvke Vrouwe mogt doorbrengen.
Zyne aanbieding behaagde ISABELLA niet minder dan aan haaren Oom en aan
FRANCISCA; de laatste besloot aan haare Zuster het regt op het Kasteel van St. Clair
af te staan, waar zy vervolgens zou woonen.
Alles was tot de Huwelyksplegtigheid gereed; en niets kon een streelender
vooruitzigt op geluk belooven, dan deeze vereeniging van twee voor elkander
geschikte harten. Doch de voorspoed der Wapenen van HENRY VAN RICHMOND, in
het Ryk, hadt RICHARD genoodzaakt hem met al zyne magt te keer te gaan, en allen
die tot hem behoorden op te ontbieden, om te veld te trekken: onder deezen
behoorde de Bruidegom, die, ten deezen stonde, gaarne den Krygsdienst vaarwel
zou gezegd hebben, hadt een kiesch gevoel van eer, en yver voor zyn Koninglyken
Meester, die eigen verkiezing niet overmogt.
Indien ik van naby het Handschrift wilde volgen, waaruit ik hoofdzaakelyk deeze
Geschiedenis ontleend heb, het zou my vervoeren tot het vermelden van eenige
geschiedkundige byzonderheden deezer tyden, reeds ten overvloede bekend: alleen
moet ik aanmerken, dat men hier veel tot lof van het character en van den persoon
van RICHARD vermeld vindt, die door de Geschiedboekers zo afzigtig is afgemaald.
- Ik zal, derhalven, die omstandigheden, vreemd van myn onderwerp, voorby treeden;
en alleen aantekenen dat de ongelukkige BELVILLE onder deezen van 's Konings
Naavolgeren was, die in het lot van hunnen Koninglyken Meester deelden in
Bosworth Field. Geduurende een goed deel van den Veldslag bevondt hy zich naby
RICHARD, en was dus ook getuigen van diens dood: zyn eigen paard werd onder
zyn lyf doodgeschooten, en of by den val, of door het trappen, van hetzelve, was
zyn dyebeen gebrooken: wanneer RICHMOND'S party de overwinning behaald hadt,
werd deeze jonge Held, met verscheide anderen, gewond, na Leicester gebragt;
waar men hem, zyn rang bekend geworden zynde, in een Klooster dier
Stahuisvesting bezorgde.
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Zyn Lyfknegt BERTRAM, die hem van zyne kindschheid af gediend hadt, droeg zorge
dat hy allen bystand kreeg; maar de koorts, door zyn toestand veroorzaakt, en de
veelvuldige kneuzingen, gaven hem, en die zich by hem bevonden, geen ander
uitzigt dan dat van eenen naderenden dood.
Zy, die zich BELVILLE, eenige weinige weeken geleden, in den vollen bloei zyner
jeugdige Jaaren verbeelden, zich streelende met de verwagting van al het geluk,
dat deugd, rykdom, en eene echtverbintenis met eene der bekoorlykste Vrouwen,
aan zyne verbeelding kan schetzen; en hem nu zien, uitgestrekt op het krankbedde,
omringd door Bedelmonniken, met een ingevallen gelaad, met oogen vol
neerslagtigheid gevestigd op een kruisbeeld, 't geen zy hem voorhouden, kunnen
op dit wydverschillend vertoon niet naalaaten eene zugt te loozen, over de
bedrieglykheid der Menschlyke Hoope!
Kort voor dat hy den geest gaf, begeerde hy alleen gelaaten te worden met zyn
Lyfknegt, om deezen zyne laatste bevelen te geeven. - ‘BERTRAM,’ luidde zyn woord,
‘de dag die het lot van onzen Vorst besliste, heeft het myne bedorven! en dat op
een oogenblik, wanneer zich alles ten voordeeligste liet aanzien! Gy zult my welhaast
den laatsten uwer getrouwe diensten bewyzen! Dat myn Lichaam ruste by dat der
Vaderen van dit Klooster, en, zo ras gy gezien hebt dat de Lykplegtigheden wel
volbragt zyn, spoed u dan na Canterbury, en verhaal den eerwaardigen Abt het
droevig lot, 't geen ons gisteren wedervoer. Verzoek hem, dat hy het de voor my
bestemde Bruid bekend maake, op zulk eene wyze als hy best keurt. Breng haar
dit juweel van myn vinger, ten teken dat myne laatste gedagten op haar gevestigd
waren; zeg haar dat myne eenige smert, van deeze Waereld te moeten verlaaten,
was, om dat ik haar moest derven, die dezelve zo zeer vercierde!’
De getrouwe BERTRAM stortte een traan van genegenheid en dankbaarheid op
het graf van zynen dapperen Heer; en, met een hart vol droefenisse, na Canterbury
trekkende, vertoonde hy zich by den Abt, met een gelaad, dat hy naauwlyks een
tong noodig hadt, om de droeve tyding, welke hy bragt, bekend te maaken.
Niet lang kon de aankomst van BELVILLE'S Lyfknegt een geheim blyven voor
ISABELLA, die zich toen ten huize van haaren Oom bevondt; onmiddelyk spelde zy
daaruit iets kwaads, schoon de tyding van den Veldslag tot nog die Stad niet bereikt
hadt.
Toen de Abt ST. CLAIR genoegzaam tot bedaaren gekomen was, om de leedmaare
aan zyne Nigt te ontvouwen, spaarde hy geene troostredenen uit den Godsdienst
ontleend, welke een braaf Man by zulke gelegenheden toedient; hoewel de hoofdsom
van alles wat gezegd kan worden aan de Zoonen en Dog-
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teren der Verdrukkinge, hierin bestaat, dat het onze Pligt en ons Belang is met
geduld te verdraagen, 't geen buiten ons vermogen is te veranderen! De beweegingen
der Natuure moeten bedaard zyn, eer de zorgzagtende stem der Rede kan gehoord
worden.
ISABELLA, na eerst bot gevierd te hebben, aan de beweegingen der droefenisse,
vatte moed, en besloot tot eene onderwerping, die haare Godsvrugt haar alleen kon
inboezemen. Zy verzogt dat BERTRAM twee of drie dagen mogt opgehouden worden,
en in 't Klooster verblyven; zo ras haar geest meer sterkte kreeg, wilde zy hem
afvaardigen tot haare Zuster FRANCISCA, aan welke zy den volgenden Brief met
deezen Boode zondt.

Myne dierbaarste Zuster!
‘Ik vind my van de hoogte eens ingebeelden geluks in den diepsten poel van
weezenlyk jammer gedompeld! Hy, die deezen Brief brengt, zal u berigt geeven van
mynen toestand; tot hem verwys ik u wegens byzonderheden, waarop het my
onmogelyk is stil te staan. - BELVILLE is niet meer! - Die geheele droom van
gelukzaligheid, met welken ik my streelde, die ik hoopte uit eene Echtverbintenisse
met dien dierbaaren en beminnelyken Man, is op één oogenblik verydeld! - En ik
ontwaak in eene wereld, die voor my geen bekoorelyk voorwerp heeft, dan de Liefde
tot myne altoos beminde FRANCISCA! - Ik verdraag myn wederspoed met al de
kloekmoedigheid, welke ik in staat ben byeen te roepen; maar de Hemel alleen kent
de folteringen van myn hart! Zints dien tyd, dat de vereenigde aanzoeken van u en
van mynen Oom, my, schoon myns ondanks, overhaalden, om my van u af te
scheiden, heeft myne ziel tusschen hoope en teleurstelling gezworven. - Ik wil op
de wankelbaare wereld niet meer vertrouwen; het overige myner dagen zal ik by u
slyten, en wy zullen het leeven eindigen, gelyk wy het begonnen, in eene
onafscheidbaare vereeniging. Uwe ommegang en de eenzaamheid van een Klooster
kunnen alleen de bedaardheid wederschenken aan uwe altoos getrouwe en innerlyk
bedroefde,
ISABELLA.’
Wanneer de Abtdisse haare Zuster zag, vondt zy haar nog meer versterkt in het
besluit tot het Kloosterleeven. Haar Oom, begrypende dat de opvolging deezer
keuze het beste middel zou weezen, om kalmte in haaren geest te bewerken, zette
'er zich niet langer tegen, en zo ras haare zaaken behootlyk geschikt waren, en
alles in gereedheid was, nam zy den sluier aan in het Klooster, 't welk onder haare
Zuster FRANCISCA, als Abtdisse, stondt.
ISABELLA vondt nu, in den Godsdienst, de eenige vertroosting wegens de
voorledene onheilen; en, schoon de herdenking aan
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baaren beminden BELVILLE haar dikwyls bekroop, en voor een tyd droefgeestigheid
baarde, zogt zy zulks te overwinnen, door Godsvrugt en Onderwerping. De twee
Zusters genooten al het streelend genoegen, 't welk uit diep gewortelde vriendschap
ontstaat; en, daar de uitwerkzels van goeddaadige geneigdheden zich rondsom
verspreidden, dienden die van het Zusterpaar tot geluk van de geheele Zusterschap.
Het Leuvensche Handschrift onderrigt ons, dat, na dat deeze Zusters, bykans
veertien jaaren, in deeze aangenaame stilte geleefd hadden, de Abtdisse aangetast
wierd door een zwaare Koorts, welker gevolgen zo ernstig waren, dat zy gevaar
haars leevens liep. Gereed valt het te bevroeden, hoe veel ISABELLA te lyden hadt,
zo lang deeze Onzekerheid van het leeven haars Zusters duurde, en welke
bekommernissen haar bevingen, tot deeze volkomen hersteld was.
FRANCISCA hadt, in haare ziekte, een Gelofte gedaan aan de Maagd MARIA, dat
zy, indien zy tot voorige gezondheid herstelde, eene kostbaare offergave zou
schenken aan een Kapél, aan de H. Maagd toegewyd, by eene kleine Haven,
Bradstow of Broad-stairs geheeten, op het Eiland Thannet, (een gedeelte van deeze
Kapél staat 'er nog) in welke haare Beeldtenis geagt werd zo groote Wonderwerken
te doen, dat Bedevaartgangers van zeer verre kwamen, om dezelve te bezoeken;
men eerbiedigde die Kapél dermaate, dat alle Schepen, die in het gezigt daarvan
voorby zeilden, steeds de Topzeilen streeken om te groeten. Het Feest der
Kruisvinding, op den derden van Bloelmaand, stondt daar met veel plechtigheid
gevierd te worden, en FRANCISCA besloot haare dankbaarheid voor de herstelling,
aan de veronderstelde tusschenkomst van MARIA toegeschreeven, af te leggen, en
op dien tyd haare Gelofte te betaalen.
ISABELLA kreeg verlof haare Zuster in dit Godvrugtig bedryf te vergezellen: de
wegen ten dien tyde weinig, en dan nog bykans alleen te paard, gebruikt wordende,
beslooten zy, met twee Dienstboden, aan boord te gaan van een Sloep, die, op
bepaalde tyden van Feversham na Broad-stairs voer, en op andere plaatzen langs
de Kust.
's Avonds gingen zy onder zeil; doch zy waren slegts twee uuren aan boord
geweest, of 'er stak een hevige storm op. Een ieder die de vaart aan deeze Kust,
digt by den mond van de Theems kent, weet hoe bezwaarlyk en vol gevaars dezelve
is, door de menigte van droogten en zandbanken.
Het schielyk opkomen des Stormwinds, vergezeld van Donder en Blixem,
veroorzaakte schrik en verlegenheid onder alle de Reizigers, en de Scheepslieden
vonden zich, door de tegenkanting van wind en stroom, buiten staat om het Schip
te bestuuren. De koers voort te zetten, was volstrekt onmogelyk. Zy poogden,
overzulks, hun behoud te zoeken door het op
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't strand te zetten, op eene plaats Reculver geheeten, (een kl in, schoon zeer oud,
Dorp, op den oever van het Eiland Thannet; doch, de vallende avondstond en de
dikke lucht beletten hun onderscheiden te zien, waar zy zich bevonden. Elke pooging,
om het strand te naderen, werd verydeld, door dien de storm hun daar afdreef; de
zeilen alle gescheurd zynde, bragt een hooge zee hun geheel van de streek, en het
Schip op een zandbank, de Horse geheeten, op eenigen afstand van het Dorp
Reculver.
De verlegenheid, de verwarring en het denkbeeld des doods, welke natuurlyk
moeten ontstaan, by lieden op 't punt van schipbreuk, kunnen alleen regt begreepen
of beschreeven worden door de zodanigen, die zich immer in dus eene
ongelegenheid bevonden. Elk beval zich aan God, en zynen Beschermheilig. De
Zeelieden bragten, zo ras mogelyk, de groote Boot uit, en 't geen de gedagten van
FRANCISCA en ISABELLA het meest bezig hieldt, was elkanders behoudenis.
Naauwlyks was de Boot in 't water, of ieder tragtte 'er in te komen: want het was
zeker, dat het Schip, binnen weinig uuren, zou vergaan, en, tot vermeerdering van
schrik, naderde de nagt. De Capitein droeg de Abtdisse en haare Zuster, bykans
met geweld, uit de Kajuit, en naauw hadt hy de eerstgemelde, half dood als zy was,
by de zyde van het Schip nedergeholpen, wanneer zy, die zich in de Boot bevonden,
op het denkbeeld dat zy allen, zo 'er meer volks inkwame, moesten verzinken,
oogenbliklyk afftaken en na strand roeiden; in weerwil der bedreigingen van den
Capitein, die op het dek stondt, ISABELLA ondersteunende, in weerwil van het
smeeken der Abtdisse, die weder na boord wilde keeren, en in weerwil der op 't
wrak agtergelaatenen.
De eenige flaauwe hoop, welke deezen overbleef, was, dat het Schip heel mogt
blyven, tot men van den oever hulp kon bekomen: hier mede streelden zy zich, in
gevalle de Boot het strand mogt bereiken, 't geen, schoon met veel gevaars, gelukte.
Elk op het wrak moest zich zyns lots getroosten: en hoe zeer ISABELLA zich met
doodsgevaar omringd vondt, strekte het haar tot geene geringe opbeuringe, te
denken, dat haare Zuster het mogelyk ontkomen was.
Vier uuren verliepen 'er na het aankomen van de Boot, eer iemand het dursde
waagen van land te steeken; doch, als de storm afnam, en de ebbe daar was met
het aanbreeken van den dageraad, voer een groote Boot na het wrak. Toen zy, die
ter hulpe kwamen, aan boord gingen, vonden zy allen op onderscheide plaatzen
onder het dek, 't welk voor een gedeelte gespild was. ISABELLA hadt zich weder in
de Kajnit begeeven, een der zyden was mede weg geslaagen, en de Kajuit half vol
water; zy vondt zich bykans uitgeput door de schrikken, welke

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

183
zy uitgestaan had, door de kneuzingen welke zy ontvangen, en de koude die zy
geleden hadt. Zy bragten haar, met alle omzigtigheid, uit dit akelig verblyf, terwyl
zy, doodbleek en beevende, in 't eerst naauwlyks begreep, wat 'er gebeurde:
nogthans scheen het leeven zich op nieuw op haar gelaad te verfpreiden, als zy de
behoudenis van haare Zuster vernam.
Zo ras zy ISABELLA op 't strand gebragt hadden, werd zy ondersteund door
verscheide Vrouwen, wagtende om haar te ontvangen: deeze geleiden haar na 't
huis, waar zich de Abtdisse bevondt. FRANCISCA, verrukt op het eerste gezigt van
haare Zuster, liep haar te gemoete, die, op 't eigen oogenblik, voorwaards wilde
springen; doch in de armen haarer oppassters bezweek. FRANCISCA vatte haare
hand, en wilde in haare vervoering van blydschap iets zeggen; doch kon alleen
flaauwlyk haar naam uitbrengen, en viel in zwym voor haare voeten neder.
Terstond werd ISABELLA te bedde gebragt, en ten zorgvuldigsten opgepast; doch
haare kragten waren dermaate afgenomen door schrik en vermoeienis, dat zy niet
langer dan tot den avond des volgenden dags in leeven bleef.
FRANCISCA, hoe zeer ook getroffen door al het geleedene, vergat, in 't oppassen
haarer Zuster, haar eigen leed. Zy rees niet op van het bedde waar deeze dierbaare
lag, en beschuldigde haar zelve menigmaalen, dat zy de oorzaak was van al het
jammer haar overgekomen, door het toelaaten dat zy deeze reis mede deedt.
ISABELLA bestraste haar over dit denkbeeld; verklaarende, dat het de wil des Hemels
was, waaraan zy zich wilvaardig onderwierp. ‘Hoewel wy,’ sprak zy, ‘te gelyk in de
Wereld gekomen zyn, is het niet bepaald dat wy die te gelyk zullen verlaaten, maar
de tyd zou eens daar zyn, waarop de Dood deeze vereeniging brak. Ik verheug my,
dat ik de overblyvende niet ben. Ik sterf, waar ik altoos gewenscht heb re leeven,
in de armen van de beste der Zusteren. Bid voor de rust myner ziele, en laat ik
begraaven worden in het zelfde graf, 't welk gy voor u zelve beschikt hebt, op dat
één graf de overblyfzels bevatte van ons, die in 't leeven maar één hart hadden.’
Het verlies van ISABELLA dompelde de Abtdisse in eene zo diepe rouwe, als zielen
gelyk de haare gevormd, vol van de tederste gevoelens, by zulk eene proeve,
moeten gevoelen. Zy liet het Lyk van haare ongelukkige Zuster, met staatlykheid,
overbrengen na haar eigen Klooster, waar 't zelve, met alle tekens van hoogagting
en de gebruiklyke plegtigheden, werdt bygezet; besproeid met de hartlykste traanen
van de geheele Zusterschap.
FRANCISCA bleef niet in gebreke, om, toen tyd en overdenking haare droefenis
geleenigd hadt, door handen van haaren Biegtvader, (haar Oom de Abt reeds zints
eenigen tyd gestorven
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zynde,) de bedoelde Gave aan de Maagd van Broad-stairs te bezorgen, vergezeld
van eene gifte voor twaalf Missen, tot rust van ISABELLAS ziel. Kort daar na liet zy,
om de gedagtenis haarer Zuster in leevendig aandenken te houden, als mede om
den Zeelieden een baak te geeven, ter vermyding van het droevig onheil haar
beloopen, eene zeer oude Kerk, die op een hoogen grond stondt, juist by het Dorp
Reculver, en grootlyks vervallen was, weder opbouwen, vergrooten, en aan 't eene
einde twee Torens men hooge Spitzen bouwen, die zy wilde dat de Twee Zusters
zouden genaamd worden; zy draagen dien naam tot op deezen dag, en leveren
een Merk van groot nut voor den Zeeman op.
Binnen minder dan het verloop van zeven jaaren, was de geheele Kerk volbouwd;
zy begiftigde dezelve rykelyk, door een aanzienlyk deel haarer middelen daar aan
te schenken; zy beval dat 'er een plegtige Mis zou gedaan worden, op den eersten
dag van elke Maand, (de schipbreuk was op den eersten van Mai voorgevallen,)
en dat 'er geduurig een Litany zou gezongen worden, voor de eeuwige rust der
overleedene ISABELLA.
Zy leefde lang genoeg om deezen haaren wil volbragt te zien, zo wel als om veele
andere liefderyke gaven te doen, niet alleen aan het Klooster waarover zy Abtdisse
was; maar ook aan verscheide andere Godsdienstige Gestigten; zy was door haar
beminnelyk character, en Godvrugtig voorbeeld, geliefd en geagt tot het laatste uur
haars leevens. - Elf jaaren overleefde zy ISABELLA, en stierf, hartlyk betreurd, omtrent
het einde des Jaars MDXII.
Haar overschot werd, volgens haare begeerte, naast dat van haare Zuster gelegd,
met al die staatlykheid, welke de Begraafenisse eener Abtdisse vergezelt. Een
Gedenkteken is 'er opgerigt, ter plaatze waar zy rusten, met de Afbeelding der
Zusteren, die, hand aan hand, voor een Kruis geknield liggen; een koperen Plaat,
daar onder, vermeldt de onverbreekbaare Vriendschap van dit Zusterpaar.
Getrouwe, voor elkander geschaapene, Geesten! waar gy u ook mogt onthouden,
Vrede zy uw lot daar; gelyk Deugd uw lot was op aarde! Lang, lang blyve dit
Gedenkteken uwer Liefde! Stuure het twyfelend Schip op de reize, en doe uwe
Naamen gezegend worden by hun, die de diepe Zee bevaaren!
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Ophelderende aanmerkingen over het boek van Ruth.
(Ontleend uit de Preface sur le Livre de RUTH. Par CHARLES CHAïS.)
Het Boek van RUTH is den Tytel, welken 't zelve draagt, verschuldigd aan eene
Moabitische Vrouwe, beroemd door haare Bekeering tot den Dienst van den waaren
GOD; door haare tweede Echtverbintenisse met een uitsteekend. Man uit den Stam
van JUDA, en door de doorluchtige Naakomelingschap, welke haar als veradeld
(*)
heeft .
Niet vreemd is het dit Boek aan te treffen onmiddelyk naa dat der RICHTEREN, en
aan 't hoofd der Boeken van SAMUEL. Dit is de natuurlyke plaats, dewyl de Schryver,
de Geschiedenis van RUTH vermeldende, hoofdzaaklyk opgeeft de Geslachtlyst van
DAVID, den Opvolger van den eersten Koning onder Israël, den Vader van alle de
Koningen van Juda, en, om iets veel grooters te zeggen, den heiligen Stam uit
welken de CHRISTUS voortkwam, den SCILO, welken de Volken zouden gehoorzaam
(†)
zyn . Bezwaarlyk kon men dit stuk in de Geschiedenis der Richteren plaatzen:
dewyl, schoon de gevallen, in 't zelve vermeld, ten tyde der Richteren voorvielen,
het tydperk zelve zeer onzeker is. Van den anderen kant, zon het plaats gunnen
aan dit Boek, in het Leeven van DAVID, het verhaal der Gebeurtenissen onder de
Regeering van SAUL afgebrooken hebben. Niets was, derhalven, voeglyker dan 'er
een afzonderlyk Boek van te maaken, als een Aanhangzel op de Geschiedenis der
(‡)
Richteren, en eene Inleiding tot die der Koningen . De hedendaagsche Jooden
maaken 'er een der Migilloth van, of een der

(*)
(†)
(‡)

Bible Angloise & PYLE.
GENES. XLIX: 10.
PATRIK, HENRY & PYLE.
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Boeken, welken zy onmiddelyk op de vyf Boeken van MOSES laaten volgen. (1) Het
Hoogelied van SALOMO; (2) RUTH; (3) de Klaagliederen van JEREMIA, (4) de Prediker,
(*)
(5) ESTHER . Dan hunne Voorvaders rangschikten RUTH onder de Geschiedkundige
Boeken, onmiddelyk vóór die van SAMUEL, en terstond na die der RICHTEREN, 't zelve
als een Toevoegzel daarvan beschouwende; en dit is de rang, in welken de Leeraars
(†)
der Christelyke Kerke 't zelve altoos geplaatst hebben .
Het Onderwerp deezes Boeks doet zich, in den eersten opslage, als niet zeer
belangryk voor. Een hongersnood noodzaakt een Burger van Bethlehem die Stad
te verlaaten met zyne Huisvrouwe en twee Zoonen. ELIMELECH, (zo was hy geheeten)
komt in de velden MOABS, zet zich daar neder, en sterft. Zyne Weduwe NAOMI trouwt
haare twee Zoonen, MACHLON en CHILJON, uit aan RUTH en ORPA, beide Moabiten
en Heidinnen. Beide de Zoonen sterven kinderloos. NAOMI bevindt zich, met haare
Schoondogters in de uiterste verlegenheid. Inmiddels onderrigt, dat de Hongersnood
in Juda was opgehouden, kiest zy de party om na Bethlehem weder te keeren.
Haare Schoondogters willen haar volgen. Zy stelt haar de gevolgen van dien stap
met allen ernst voor oogen. ORPA voelt 'er zich door getroffen, en blyft in haar
Vaderland, maar RUTH, onafscheidbaar verbonden aan haare Schoonmoeder, houdt
zich vast aan het oogmerk om haar te volgen; niets is in staat om haar van dit besluit
af te brengen. - Zy komen te Bethlehem. RUTH tot de laagte gebragt om Koornairen
op te leezen op het veld, waar men graanen inoogstte, wordt met alle vriendlykheid
ontvangen, en met alle edelmoedigheid bejegend op de velden van BOAZ, een
eerwaardig Man, en van rang, onder de Bethlehemiten. Zy geeft dit berigt aan NAOMI;
deeze onderrigt haar, dat BOAZ een haarer naaste Bloedvrienden is, en een der
geenen, die, volgens 's Lands gebruik, haar moest trouwen: zy raadt haar op den
Dorschvloer van BOAZ te gaan, wanneer men met dorschen begon, zich daar te
verbergen, en aan de voeten van BOAZ te gaan leggen, wanneer deeze in slaap zou
gevallen weezen. RUTH gehoorzaamde; BOAZ ontwaakt,

(*)
(†)

POLUS, PATRIK en HENRY.
COSIN, a Scholastical History of the Canon, &c. Cap. IV, &c.
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hy herkent haar, roemt haare deugd, pryst haar bestaan, en belooft haar te zullen
trouwen, indien een nader Bloedverwant, dan hy, toestemt om af te staan van een
regt, 't geen hy hadt om haar ter Vrouwe te neemen. - 's Auderendaags roept hy
deezen Bloedverwant om zich op de Poorte van Bethlehem te laaten vinden, en
zich te verklaaren; deeze doet plegtigen afstand van ELIMELECHS Opvolger te weezen,
en van het Huwelyk met RUTH. - BOAZ trouwt haar, en verwekte by haar een Zoon
(*)
OBED geheeten; uit OBED sproot ISAI voort, en deeze was de Vader van DAVID .
Dit is de korte inhoud, en het gevolg, van RUTHS Geschiedenis. Wat heeft men
meer noodig om 'er de aangelegenheid van te bezeffen? Is het niets, of is het van
weinig betekenis, eene Gebeurtenis te weeten, die als 't ware ten sleutel strekt van
de Geslachtlyst van een der grootste Vorsten, van een Vorst in wien de Koninglyke
Familie van JUDA haar eersten Stamvader eert? En waaraan is de Geslachtlyst
voorts gehegt? Aan de grootste aller Gebeurtenissen, aan het gewigtigste aller
Voorvallen, aan de Geboorte van JESUS CHRISTUS, wiens Afkomst zy aanwyst. Indien
DAVID, door BOAZ en PHAREZ, afgestamd van den Aardsvader JUDA, Zoon van JACOB,
Kleinzoon van ABRAHAM, de Stam geweest is van JESUS, te Bethlehem gebooren uit
de Maagd MARIA, ondertrouwd met JOSEPH, dan is die JESUS, naar den vleesche, uit
het Koninglyk Bloed van DAVID, uit den Stam van JUDA, en een Spruite uit den Tronk
van ISAI, gelyk de CHRISTUS weezen moest. De Godspraaken hebben het voorzegd,
(†)
de Geschiedenis van RUTH bevestigt het .
't Is waar dat de Geslachtrekening van DAVIDS Huis hier geboekt is op eene wyze,
die zwaarigheden baart, misschien, op zo groot een afstand van tyd, onoplosbaar.
Zints het Jaar, dat de Israëliten uit Egypte toogen, tot het vierde jaar der Regeeringe
van SALOMO, rekent de Geschiedschryver van het Eerste Boek der Koningen 480
jaaren. Neem van deeze 40 jaaren af, voor het verblyf diens Volks in de Woestynen
van Arabie, 70 voor het Leeven van DAVID en 4 van de Regeering van SALOMO, en
gy zult eene som krygen van 114 Jaaren, die van 480

(*)
(†)

Bible Angloise, PYLE.
- - -PATRIK.
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afgetrokken 366 overlaaten, verloopen zedert de intrede der Kinderen Israëls in 't
Land van Canaan in het Jaar der Waereld 2553, tot de geboorte van DAVID in het
Jaar der Waereld 2919. - Nu schynt dit tusschenvak van 366 Jaaren, volgens den
Schryver des Boeks van RUTH, aangevuld te moeten worden door vier Geslachten.
Want, indien SALMON met RACHAB trouwde, dezelfde RACHAB, die de Israëlitische
Verspieders herbergde, is het openbaar, dat dit Huwelyk niet heeft kunnen voltrokken
worden, dan naa de bemagtiging van Jericho, het zelfde jaar waarin GODS Volk het
beloofde Land introk. Derhalven moet SALMON, naa zyn Huwelyk, nevens BOAZ,
OBED en ISAI, den Vader van DAVID, die geheele tusschenruimte aanvullen. Het moet
dan zyn dat eenigen hunner, naa den anderen, de gewoone perken van 't menschlyk
leeven overschreedden, en dat bykans allen Kinderen gehad hebben in eenen zo
(*)
ver gevorderden Leeftyd dat de zaak onmogelyk schyne .
Geleerde Rabbynen, en naa hun eenige Christen-Uitleggers, hebben geloofd de
zwaarigheid te kunnen wegneemen, met te veronderstellen, dat 'er drie BOAZSEN
geweest zyn, de een de Zoon van SALMON en Vader van den tweeden BOAZ, uit wien
de derde voortsproot, die het leeven gaf aan een derden, uit welken OBED gebooren
(†)
werd . Maar dit is eene bloote gissing, uitgedagt om zich uit verlegenheid te redden;
dezelve steunt op geen grond, en, volgens allen schyn, behoeft men 'er de toevlugt
(‡)
niet toe te neemen .
In de daad, schoon het thans zeer zeldzaam is, en dat het waarschynlyk reeds
zo was in den tyd van welken wy spreeken, veele persoonen eenen zo hoogen
ouderdom te zien bereiken, en zo laat Kinderen te krygen, is de zaak niet onmogelyk.
Men kan met den geleerden USSERIUS veronderstellen, dat SALMON, by RACHAB,
BOAZ verwekt hadt, 42 Jaaren naa de bemagtiging van Jericho, dat BOAZ Vader van
OBED wierd, 102 Jaaren oud zynde; en OBED Vader van ISAI op zyn 111 Jaar, gelyk
ook ISAI van DAVID, 111 Jaaren oud zynde: deeze vier Leeftyden geeven de 366
(§)
Jaaren, welke men zoekt . Of

(*)
(†)
(‡)
(§)

POLI Syn.
Rabb. jos. apud SERRAR LYRA, SALIANUS CELADA, &c.
CARPZOV. Introd. ad Lib. V.T. p. 203.
USSER. Chron. Sacr. Part. I. Cap. 12.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

189
het kan zyn dat SALMON, 100 Jaaren bereikt hebbende, BOAZ verwekte 66 Jaaren
naa den overtocht der Jordaane, dat BOAZ 100 Jaaren oud was by de geboorte van
(*)
OBED en ISAI, desgelyks 100 by die van DAVID; dan bekomt men weder 366 Jaaren .
De hooge ouderdom dier Persoonen moet niet ongelooflyk voorkomen. De zaak
is niet zonder voorbeeld in laateren tyde. JEHOJODATH, de Hoogepriester, stierf 130
(†)
Jaaren oud zynde . PLINIUS gewaagt van Menschen, die 120, 130 en zelfs 150
telden. USSERIUS verhaalt de Historie van THOMAS PARR, in den Jaare 1483 in het
Graafschap Shrop gebooren, en gestorven in 't Jaar 1635, oud 152 Jaaren en 9
Maanden. Hy was tweemaalen getrouwd geweest, de eerste keer op zyn 80, en de
tweede op zyn 122 Jaar. In 't Jaar zyns overlydens hadt le Graaf van Arundel hem
in een Draagstoel na Londen laaten brengen, waar hy den Koning werd voorgesteld.
(‡)
In 't Jaar 1600 stierf JACQUES WESTON, een Engelsch Generaal, in zyn 131 Jaar.
(§)
HENRI JENKINS, uit Yorck afkomstig, hadt 169 Jaaren geleefd . BUCHANAN getuigt,
dat in zyn tyd een Visscher van het Eiland Hitland, LAURENS geheeten, getrouwd
was, 100 Jaaren oud zynde, dat hy op zyn 140 Jaar zyn beroep op Zee nog waarnam
(**)
by het slordigste weêr, en dat hy van ouderdom stierf, zonder ziek geweest te zyn .
Men vermeldt van een Landschap in Engeland, waar zich, niet zeer lang geleden,
twaalf Landhoevenaars bevonden, die met elkander 1000 Jaaren uitmaakten.
SCALIGER spreekt van een Grysaart van 140 Jaaren, van geheel Parys gezien in 't
Jaar 1584. Hy verzekert, by verhaal en by ondervinding, lieden gekend te hebben,
van 120, 125 en 130 Jaaren. OLAUS RUDBECK zegt, in zyn Atlantica, dat, volgens de
Doopboeken en Sterflysten, door zyn Broeder den Bisschop van Arosie hem
gezonden, en die niets behelsden dan de drie-en-zeventig eerste Jaaren van de
laatst verloopen Eeuwe, in de uitgestrektheid van twaalf Parochien, 232 Menschen
of dood of nog leevende gemeld wierden, van welken de jongste 90 Jaaren bereikt
hadt, en eenige 140; dat boven allen uit-

(*)
(†)
(‡)
(§)
(**)

POLI Syn.
2 CHRON. XXIV: 15.
USSERIUS ut sup. & POLI Synop.
DERHAM Theol. Phys. Lib. IV. Cap. 10. Journal Etranger Juil. 1757.
BUCHAN. Rer. Scot. Hist. Lib. I. Cap. 51.
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staken twee; de een gestorven in zyn 156 Jaar, en de ander nog ouder. Men spreekt
van een Grysaart die zich te Cleef bevondt in 't Jaar 1666, 120 Jaaren oud, en die
twee Jaaren te vooren, in den Haage, een Engelschman ontmoet hadt, toen, gelyk
(*)
hy, 118 Jaaren ond . De beroemde SCHEUCHZER verhaalt verscheide byzonderheden
van JEAN LEONARD FOPPER, een Grison, den 1 May 1614 gebooren, en die, ondanks
de aanhoudende vermoeijenissen zyns leevens, in het Hospitaal te Zurich overleed,
109 Jaaren volteld hebbende. Zes Jaaren, vóór zyn dood, hadt hy, by zyne Vrouwe
URSULA HIRTZEL, uit het Canton Zurich, eene Dogter verwekt, den 18 Aug. 1707
gedoopt. De Schryver voegt 'er by, dat, volgens het zeggen van dien Grysaart, zyn
Vader, naa meer dan eene eeuw geleefd te hebben, drie Kinderen verwekt hadt,
(†)
dat 'er onder zyne Voorouders weinigen beneden die jaaren gestorven waren . De
nieuwsmaaren gewaagden op zyn tyd van TEUNTJE BORT, Weduwe van ARY STERK,
te Wyk te Duurstede overleden in 't 117 Jaar; zy getuigen, dat in 't begin des Jaars
1756 te Drieburg, in het Bisdom Paderborn, een Man overleedt van 119 Jaaren.
Den 14 Aug. 1757 stierf te Gorcum eene Dame van meer dan 103 Jaaren, en den
9 Sept. te Breda een Man van meer dan 104 Jaaren. In de maand Juny van dit
zelfde jaar kondigde eene Gazette Litteraire te Parys den dood aan van DENIS
GAIGNARD, een Boer van Maine, in volle gezondheid gestorven, oud 122 Jaaren;
naalaatende ééne Dogter van 95 Jaaren. Wy twyfelen niet of wy zouden, deeze
naspeuringen verder voortzettende, nog verscheide andere voorbeelden kunnen
(‡)
bybrengen om de veronderstelling van USSERIUS te regtvaardigen . Men moet egter
de waarheid zeggen, indien die voorbeelden bewyzen dat deeze veronderstelling
niets onmogelyks heeft, zy niets meer bewyzen. Wanneer, in den loop der Eeuwen,
op die van MOSES volgende, men nog meer voorbeelden vondt van Menschen, die
de gewoone grenspaalen des leevens overschreedden, zal het altoos

(*)
(†)
(‡)

BAYLE Nouv. de la Republ. des Lettres. Oct. 1687. Art. IV. & Juil. 1686. Art. IV.
SCHEUCHZER Physique Sacrée. Tom. VI. p. 240.
Men vindt, onder veele vertelzeltjes, verscheide gevallen, waaraan men niet kan twyfelen, in
een klein Boekje, te Parys, in 't Jaar 1716 gedrukt, onder den tytel: Histoire des personnes
qui ont vécu plusieurs siècles.
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nog verbaazend vreemd blyven, ja bykans ongelooflyk zyn, dat in dezelfde Familie
zich eene Vrouw bevondt, op haar 62 Jaar Moeder geworden, dat de Zoons, de
Kleinzoons, en Agter-Kleinzoons dier Vrouwe allen de honderd Jaaren zouden
bereikt hebben, of daar boven oud geworden weezen, eer hunne Afstammelingen
te voorschyn kwamen. De zaak is mogelyk, wy herhaalen het; doch is dit
genoegzaam om ze geloofwaardig te maaken?
Een nieuw Schryver, gelyk veele anderen, door deeze zwaarigheid getroffenl,
vindt met weinig moeite oplossingsmiddelen in eene leevendige en vrugtbaare
verbeelding; deeze verrykt met een meer dan gemeenen voorraad van Geleerdheid
en Oordeelkunde, deedt hem een gewaagden stap van gissingen doen, waaraan
men de toestemming niet zou kunnen weigeren, indien dezelve zo wel beweezen
zou kunnen weigeren, indien dezelve zo wel beweezen als vernuftig en stout waren.
(*)
Die Schryver is Vader HOUBIGANT .
Hy gelooft, dat in de Geslachtlyst van DAVID, op 't einde des Boeks van RUTH te
vinden, twee Geslachten zyn overgeslaagen, en onder de begunstiging van eenige
veronderstellingen, gist hy na de Naamen van de twee Hoofden, door de
onoplettenheid der oude Afschryveren overgeslaagen.
De Hebreeuwsche Text houdt in, dat NAHESSON SALMA gewan, en SALMON BOAZ.
Zie hier twee verschillende Naamen SALMA en SALMON. Men heeft geloofd, dat het
twee onderscheidene uitgangen waren van den eigen Naam dien de Vader van
BOAZ droeg; de voorbeelden van die verschillende uitgangen deszelfden Naams
zyn niet zeldzaam; maar Vader HOUBIGANT vindt 'er twee weezenlyk verschillende
Naamen, en vooraf veronderstellende, 't geen in verschil hangt, te weeten, dat SALMA
de Vader was van SALMON, merkt hy op, dat 'er eene uitlaating in den Text is, en
dat men, om denzelven in de oorspronglyke volkomenheid te herstellen, het 20 en
21 vs. in deezer voege te leezen hebbe. AMINADAE gewan NAHESSON, en NAHESSON
gewan SALMA, en SALMA, gewan ALMON, en SALMON gewan BOAZ. Dit is de eerste
gissing. Hy ontveinst niet, dat men 'er eene aanmerkelyke zwaarigheid tegen in kan
brengen, eene zwaarigheid welke

(*)

HOUBIGANT, Bibl. Hebraic. cum notis. Tom. II. Praf. p. 37, &c.
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hem lang gehinderd heeft; naamlyk, dat wy, 1 KRON. II: 11, uitdruklyk vermeld vinden,
dat NAHESSON SALMA gewan, en dat SALMA BOAZ gewan. MATTH. I: 4, 5, dat NAHESSON
SALMON gewan, en SALMON BOAZ gewan, en LUK. III: 31, 32, dat DAVID de Zoon was
van JESSE, Zoon van OBED, Zoon van BOAZ, Zoon van SALMON, Zoon van NAHESSON;
drie zeer agtenswaardige getuigenissen, om te staaven, dat, volgens de
tegenwoordige leezing dier plaatze, in het Boek van RUTH, SALMA en SALMON een
en dezelfde Man ware. Vader HOUBIGANT gelooft niet te min, dat hy zich boven die
zwaarigheid kan verheffen. Zonder gewag te maaken van LUKAS, antwoordt hy, dat
de plaats, in het Boek van RUTH, ééns veranderd zynde, de Schryver der Kronyken,
en naa hem de Euangelist MATTHEUS, die Geslachtlyst gegeeven hebben, zo als zy
dezelve vonden; schoon zy wel verzekerd waren van de misstelling; even eens als
MATTHEUS, in de Geslachtlyst van JESUS CHRISTUS, drie Koningen agterwege gelaaten
heeft, zonder des eenige melding te doen, om dat hy derzelver Naamen niet aantrof
in de Geslachtlysten ten zynen tyde onder de Jooden in zwang, schoon hy wel
bemerkte dat zy in dit geval niet naauwkeurig waren.
Maar kan men gelooven dat ESDRA, die voor den Schryver van de Boeken der
Kronyken gehouden wordt, de Geslachtlyst van DAVID heeft willen gronden op een
brok in 't Boek van RUTH, welken hy wist dat gebrekkig was, zonder des iets aan te
merken, of dien misslag te regt te brengen? Is het waarschynlyk dat de Euangelist
MATTHEUS, en LUKAS, boven al de eerstgemelde, die aan de Kronyken en aan RUTH
heeft toegewyd, dat SALMON BOAZ gewan by RACHAB, geene zo groote misstelling
in de oude Schryveren zou hebben durven veranderen? Hoe kan Vader HOUBIGANT
zeggen, dat MATTHEUS in de Geslachtlyst van JESUS CHRISTUS de Naamen van drie
Koningen onder de Voorouderen onzes Zaligmaakers verzweegen heeft, en dat
men die Naamen niet aantrof op de Geslachttafelen ten zynen tyde onder de Jooden
in hoogagting? Hy was buiten twyfel niet onkundig van andere redenen voor deeze
verzwyging door de Geleerden opgegeeven, en dat deeze redenen zeer
aanneemelyk zyn. De Koningen, door MATTHEUS overgeslaagen, zyn AHAZIA, JOAS
en AMAZIA. Misschien heeft hy dezelven niet vermeld om tot het derde Geslacht de
gedagtenis te verzwygen van de Vorsten afgestamd van ACHAB, door ATHALIA,
Moeder van AHAZIA, en waardige Dogter van een
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Vader zo onwaardig als hy. Mogelyk ook dat MATTHEUS deeze drie Naamen alleen
verzweegen heeft om het getal van veertien te bewaaren in de Geslachten der drie
Tydperken van welken hy spreekt. Buiten dien is het eene andere zaak eene opene
plaats niet aan te vullen, met 'er Persoonen, op een Geslachtlyst vergeeten, in te
vullen, eene andere zaak daarin een hoofdmisslag, daar voor bekend, te laaten
blyven; en dit zouden MATTHEUS, LUKAS zo wel als ESDRA, gedaan hebben, indien
zy ons in den waan gelaaten hadden, dat SALMON, Vader van BOAZ, de Zoon was
van NAHESSON, schoon zy wel verzekerd waren, dat hy diens Kleinzoon en de Zoon
(*)
van SALMA ware .
De tweede gissing van deezen nieuwen Geleerden heeft hem meer moeite moeten
geeven dan de voorgaande: dewyl dezelve nog zonderlinger is. Dezelve betreft
OBED. Men gelooft in 't algemeen, dat die Naam, welke betekent, hy heeft gediend
of dienst gedaan, hem gegeeven is op verzoek der nabuurinnen van NAOMI, die, in
de deelneeming in de vreugd dier agtenswaardige Vrouwe, wilden dat het Kind
deezen Naam zou voeren, om met dien Naam de gedagtenis te vereeuwigen van
de gelukkige omwenteling die de Grootmoeder ondervondt in den thans geboorenen;
een Kleinzoon, die zich onderscheidde, door den dienst welken hy toebragt; een
steun haars Ouderdoms en een stut van haar Huis wordende.
Vader HOUBIGANT vindt geen smaak in dit denkbeeld. Hy meent ontdekt te hebben,
dat de Naam van OBED geheel beantwoordt aan de oogmerken der Nabuurinnen
van NAOMI, en, zonder zich te bekreunen aan 't gezag van ESDRA in 't Boek der
Kronyken, noch aan dat van MATTHEUS of LUKAS, wil hy volstrekt dat BOAZ en RUTH
eenen anderen Zoon dan OBED gehad hebben, en dat deeze hun Kleinzoon geweest
is. Hy doet meer, hy ontdekt den Naam van dien vermeenden Zoon van BOAZ in
den naam van een der pylaaren des Tempels van SALOMO. Deeze Vorst, gelyk
bekend is, richtte in het voorhuis des Tempels twee koperen pylaaren op. De een
droeg den naam van BOAZ, 't welk met sterkte betekent, de ander dien van JACHIN,
welke beduidt, hy zal het onderstutten. BOAZ nu was de naam van een der
Voorouderen van SALOMO, gevolglyk was JACHIN desgelyks de naam van een zyner
Stamvaderen.

(*)

Bibliotheque des Sciences & des Arts. Tom. VII. Part. I. Art. IV.
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Die laatste naam nu, die zo veel zegt als hy zal het onderstutten, gevoegd by den
naam van BOAZ, levert een Opschrift uit, 't welk den zin opgeeft, hy zal het met
sterkte onderstutten; een Opschrift, 't welk juist beantwoordt aan de
gelukwenschingen en oogmerken der goede Nabuurinnen van NAOMI. Derhalven is
JACHIN de waare naam des Zoons van BOAZ en RUTH, en 't is uit dien JACHIN, dat
(*)
OBED voortsproot .
Zie daar, buiten twyfel, veel schranderheid, veel vinding; maar de bondigheid
schynt 'er aan te ontbreeken. Waarom is het noodig, dat in de Naamen, door SALOMO
geschreeven op de twee Pylaaren van zyn Tempel, die Vorst iets anders bedoeld
hebben, dan dat dit Heilig Gebouw zou in stand blyven door de ondersteuning des
Allerhoogsten aan wien het was toegewyd? Hoe zal men bewyzen, dat SALOMO,
aan een deezer Pylaaren den naam van. BOAZ geevende, zinspeelde op den Man
van RUTH? Verondersteld zynde dat hy het gedaan hebbe, hoe volgt daar uit, dat
de andere Pylaar in de denkbeelden van SALOMO desgelyks betrekking hadt op een
Zoon van BOAZ? Waarom verschikt Vader HOURIGANT, op eigen gezag, de orde der
benaaminge van die Pylaaren, welker eerste, aan de rechterhand geplaatst, JACHIN
heette, terwyl die, welke den naam van BOAZ voerde, den tweeden rang heeft, aan
de slinkerhand geplaatst? Wie kan het van zich verkrygen om aan BOAZ een Zoon
te geeven in de Heilige Bladeren geheel onbekend, tegen het gezag van vier gewyde
Gedenkstukken, die 'er van zwygen in de opgave van een Geslachtlyst, waar hy
natuurlyk moest komen, en dien Zoon te vinden in de willekeurige overeenkomsten,
in den naam van een Pylaar; een naam welks letterlyke betekenis genoegzaam
beantwoordt aan de oogmerken der oprigting? Deeze JACHIN, wy bekennen het,
zou, als men hem toeliet, met den SALMA van HOUBIGANT alle zwaarigheden
wegneemen, welke de Schryver des Boeks van RUTH in de Geslachtlyst van DAVID
gelaaten heeft: maar dewyl de gezonde Oordeelkunde geen redenen van
voegelykheid voor bewyzen laat gelden, kunnen wy dit nieuwe Stelzel niet
(†)
onderschryven, vóór dat het op beter gronden gebouwd worde .
(Het Vervolg en Slot hier na.)

(*)
(†)

HOUBIGANT, als boven.
Bibliotheque des Sciences des Beaux-Arts, als boven.
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Verhaal wegens eenen gelukkig uitgevallen misslag, van twee zeer
verschillende lyders, van welke de een het geneesmiddel, aan den
anderen voorgeschreeven, gebruikt had.
Dat beide de Heel- en Geneeskunde aan toevallige gebeurtenissen zeer veel te
danken hebben, is eene waarheid die te algemeen bekend en aangenoomen is,
dan dat zy eenig bewys behoeft, en daar het in de laatste zo wel als in de eerste,
maar al te dikwyls, gebeurt, dat men ex juvantibus & nocentibus (uit de middelen
die van dienst geweest zyn, of die nadeelig waren) tot de oorzaak der ziekte, en het
verder aanwenden der hulpmiddelen, moet besluiten; zo zal het onzen Leezeren
veelligt niet onaangenaam zyn, hiervan in het navolgend verhaal een
ontegenspreekelyk bewys aan te treffen, het welk eene echte geschiedenis behelst,
van wel is waar een ten uitersten gelukkig uitgevallen misslag; doch waarby ieder
Menschenvriend evenwel met de grootste reden wenschen zal, dat zodanige abuizen
nimmer plaats mogen hebben, om dat daar door het leeven van onderscheidene
Lyders in het grootste gevaar zoude kunnen geraaken.
Voor eenige jaaren, wierden in eene niet onvermaarde Apotheek in Amsterdam,
twee Recepten voorschreeven, waarvan het eene bestond uit eene sterke Infusio
purgans, ex fol. Sennoe, fruct. Tamarind. Manna Calabr. & Sal. Polychr., het andere
was eene Emulsio ex Amygdalis, Semin. Cucum. & Melonum, waarin vier greinen
Laudanum purum opgelost waren. De eerste drank was bestemd voor een aan een
zwaar Colycq laboreerenden Lyder; de laatste voor eene Kraamvrouw, welke aan
eene sterke Hoemorrhagia uteri laboreerde. Beide deeze dranken behoorlyk
vervaardigd, en ieder met een signatuur voorzien, waarop de naam der Lyders
geschreeven stond, wierden gelyktydig aan den Looper ter bestelling afgegeeven,
dan deeze, te onoplettend, geeft de purgeerdrank af aan het huis der Kraamvrouw,
en de Amandeldrank by den aan het Colycq laboreerenden Lyder. Zonder dat door
iemand op de signaturen eenige acht gegeeven wierd, gaf men de Lyders volgens
de order van den Geneesheer, alle uuren een theekopje der ontfangen dranken in,
en het abuis wierd niet eer dan den volgenden dag ontdekt, wanneer de purgatie
voor
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het grootste gedeelte, en de Amandeldrank geheel, geconsumeerd was. En zie hier
de gelukkige gevolgen daarvan. De Kraamvrouw had niet minder dan agt of tien
sterke Stoelgangen gehad, waar door zy eene menigte harde, zwarte, galachtige,
drekstoffen ontlastte, zeer veel verligting bekwam, en de Hoemorrhagie geheel
ophield; daarentegen waren de Kramppynen by den anderen te eenemaal gestild,
waar door de nog in het lichaam aanweezig zynde laxantia, (want hy had reeds
verscheidene derzelve gebruikt) gelegenheid kreegen, om eene menigte scherpe
dunne stoffe uit het lichaam te voeren, en de Lyder gelukkig van een pynlyk en
gevaarlyk toeval gered wierd.
Nu laat het zich van agteren gemakkelyk verklaaren, hoe dat beide deeze, in
schyn kwalyk aangewende, middelen, de heilzaamste gevolgen moesten opleveren,
en de Schryver deezes wil wel bekennen, dat dit toeval hem, in vervolg van tyd,
voor zeer veele Lyderessen, van een uitmuntend nut is geweest, schoon hy 'er niet
te min moet byvoegen, dat hy het daar door by veele Vroedvrouwen, Bakers,
Moeders, Tantes, Buurvrouwen en meer andere zoortgelyken, ja zelf, helaas! by
zommige Geneesheeren, wier denkwyze nog met een ondoordringbaaren nevel
van vooroordeelen bedwelmd was, ten uitersten verkorven heeft. Thans, echter,
dank zy eene meerdere verlichting, ook in het vak der Geneeskunde, schroomt
geen verstandig Man, in gevalle hy overtuigd is, dat de oorzaak der toevallen zulks
vereischt, om, aan eene Kraamvrouw, gepaste braaken purgeermiddelen toe te
dienen, waar door menig eene, van de anders zeer dikwyls doodelyke Kraam- of
liever Rotkoortzen, tydig bevryd word.
R.

Beschryving van den mahwah-boom. Door den Luitenant Charles
Hamilton.
(Getrokken uit de Asiatic Researches, or Transactions of the Society instituted in
Bengal.)
De Máhwah-Boom is eene zeldzaame en teffens nuttige Boom. Dezelve behoort
tot de Polyandria Monogynia van LINNAEUS; maar is van eene soort niet door hem
beschreeven. Door Insnyding levert dezelve uit den bast een
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harstagtige Gom. De Bloemen zyn van eene zonderlinge natuur, en vertoonen zich
als Bessen.
In de maand February, laat de Máhwah-Boom de Bladeren vallen, en vroeg in
Maart beginnen deeze Bloemen uit te komen; hangende aan risten van dertig,
veertig, of vyftig, aan 't einde van elk dun takje, en van dien tyd, tot het laatste
gedeelte van April, als de Bloemen ryp worden, (want zy openen zich nooit) vallen
zy af met de anthera, in den morgenstond, en kort na 't opgaan der Zonne; men
verzamelt ze, en zy worden gedroogd door ze eenige weinige dagen in den
Zonneschyn te leggen; in dien gedroogden staat gelyken zy zeer op gedroogde
druiven, en hebben 'er ook den reuk en smaak van.
In gedaante is de vrugt van twee soorten, de eene gelykt na een kleine Walnoot,
de andere is wat grooter en spitzer, de zaaden zyn vol van dikke Olie, van
zelfstandigheid als Boter of Ghee; men krygt dezelve door perssen.
Uit deeze beschryving kunnen wy gereed opmaaken, dat de Máhwah-Boom van
een algemeen gebruik is. De Bloemen worden door de Inwoonders raauw, of in
hunne spyzen gekookt, geëeten; en, enkel met Ryst gekookt, verschaffen zy een
versterkend en gezond voedzel. Gegist hebbende, leveren zy, overgehaald zynde,
een sterken Geest uit. De Olie gebruikt men in de Keuken, tot het vervaardigen van
zekere Zuikergebakken; men brandt dezelve in de lampen, en zy wordt aangemerkt
als een heilzaam Geneesmiddel, op wonden en uitslag van de huid gelegd. Waartoe
men de Gom bezigt, is my onbekend.
Naardemaal deeze Boom in den dorsten grond wil groeien, en weinig vogts noodig
heeft, is dezelve wonder geschikt voor de Inwoonders van de bergagtige Gewesten,
omstreeks Buxar, die, geduurende de heete maanden, aan lange en schroeiende
droogten onderworpen zyn. - De Heer HAMILTON denkt, dat, door het aankweeken
van deezen Boom, de inkomsten der Landeigenaaren zeer zouden vermeerderd
worden, en dat men een voorraad van de vrugt zou kunnen opleggen, tot den tyd
van gebrek.’ ‘Dan,’ voegt hy 'er nevens, ‘het verwaarloozen hier van duidt ten vollen
aan, het waar character van den laagsten rang der Inboorelingen, als lui en vadzig
in de hoogste maate; 't geen misschien grootendeels is toe te schryven, aan de
onkundige en domme inhaaligheid hunner Rajahs, Zimeendars en andere
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Landeigenaars, en derzelver volslaagene onoplettenheid op de verwaarloozing van
die elendigen, die nogthans de oorzaak zyn van hun aanzien en magt.’

Over de zuiker van natuurlyke melk. Door den Heer Jahrig, te
Petersburg.
(Journal de Physique, 1791.)
Op myne Reizen, welke ik ondernomen heb, op last der Academie van Petersburg,
onder de Mongolische Volken, die de grenzen van het Gouvernement Irkutz, boven
het Meir Baïkal bewoonen, langs de Rivier Selenga, nam ik eene vernuftige wyze
waar, op welke die Volken, geduurende hunne lange Winters, eene groote
hoeveelheid Melks bewaaren, welke zy laaten bevriezen in yzeren Ketels, die hun
ook tot andere einden dienen. Wanneer de Melk, in zodanig een ketel volkomen
bevroozen is, maaken zy den ketel langzaam warm, en ligten 'er de bevroozen Melk
uit met een houten spatel. Deeze bewerking vangt aan, zo ras de koude begint:
want, dan heeft men den grootsten overvloed van Melk: de Melk-ysklompen, door
dit middel verkreegen, neemen, gelyk zulks eigenaartig volgt, de binnenste gedaante
der ketels aan, in welken zy bevroozen, en behouden die den ganschen Winter.
Doch 't geen myne nieuwsgierigheid veel sterker prikkelde, bestondt daarin, dat
ik alle de Melk-ysklompen digt overdekt zag met een wit poeder, in 't voorkomen
meelagtig. Ik merkte dezelfde zaak op in myn kleine voorraadplaats, die ik moest
voorzien op den eigensten voet als deeze zwervende Volken, en de Kinderen van
myne Herders bragten my dikwyls schotels, vervuld met die soort van Meel, 't welk
zy aten, en waarvan zy zich ook bedienden, om hunne spys te zuikeren.
Naa deeze ontdekking, liet ik een voorraad van Melkysklompen, uit een
benedenkamer, brengen boven op het houten huis, waarin ik myn intrek had, en
een gedeelte uitmaakte van een Tempel, toegeheiligd aan de Afgoden deezes
Heidenschen Volks. Deeze Melk-ysklompen vonden zich, te dier plaats, blootgesteld
aan de onmiddelyke wer-
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king van de koude en drooge lugt, welke, bykans een geheel jaar door, in deeze
landen heerscht. De Melk-ysklompen waren rechtstandig gezet, en speelde gevolglyk
van alle kanten de lugt daarop. Ik bezogt ze dikwyls, en bemerkte, dat die blootstelling
aan de Lugt toebragt in dagelyks de meelagtige korst, waar mede de oppervlakte
overdekt was, te vermeerderen. Ik nam alle weeken, door deeze Melk-ysklompen
te schrabben, ten minsten de hoogte van twee vingerbreed, van deeze meelagtige
zelfstandigheid weg: welke ik als dan op een schotel deed, en aan de lugt bloot
stelde, om, door behulp van de Vorst, de overgebleevene vogtigheid, welke aan
een lange bewaaring nadeelig zou hebben kunnen weezen, weg te neemen. Dit
meel dus bloot gesteld aan strenge koude, en by gevolge van alle vogtigheid ontdaan,
hadt een zeer zoeten en zuikeragtigen smaak. In warm water ontbonden, en sterk
met een karnstokje geroerd, kan men zich, door dit middel, op alle tyden en plaatzen,
zeer goede en wel smaakende Melk bezorgen. Ik geloof dat deeze ontdekking van
eene zeer groote nuttigheid is, en zeer volvoerbaar op lange reizen ter Zee of te
Land. Het komt 'er op aan, om, by de toebereiding, alle noodige voorzorgen in agt
te neemen.
Gelyk ik hier spreek van eene Proeve, door my genomen, en verscheide keeren
herhaald, kan ik even zeer verzekeren, dat dezelve zal gelukken aan een ieder, die
'er zich toe wil verledigen; dan ik geloof ook, dat alle Landen niet even gunstig zyn,
tot het vormen van deeze zonderlinge zelfstandigheid. Het Land, waar ik my toen
onthield, is een der hoogste streeken in het Noorden van Asie; een Alpisch Gewest,
waar de Rivieren bykans zes maanden van het Jaar met Ys bedekt zyn, ondanks
zy liggen onder den vyftigsten Graad Noorderbreedte.
Eene andere byzonderheid, eigen aan die Landstreeke, is de drooge en
scherpsnydende Lugt, geduurende een groot gedeelte des Jaars. De drooge Winden,
gelyk ook Regen en Sneeuw, komen zelden uit het Westen: bykans altoos uit het
Noorden, en worden doorgaans aangekondigd door een zeer zagten Zuiden Wind,
die eenigen tyd waait. Deeze drooge en gezuiverde Lugt, welke den geheelen Winter
in deeze streeken heerscht, vermeerdert by gevolge de uitwaasseming van alle
vogtigheden, in deeze Melk-ysklompen, en laat niets agter dan het weezenlyke en
de bestanddeelen van de Melk, onder de gedaante van een wit Poeder.
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Om in korten tyd eenen grooten voorraad van dit Poeder te verkrygen, moet men,
by voorkeuze, zich bedienen van raauwe ongekookte Melk, weinig of niet zamelt
men in van Melk, die gekookt of afgeroomd is; desgelyks behoort men zorge te
draagen, om de versch gemolken Melk, wanneer dezelve de natuurlyke warmte
nog heeft, niet bloot te stellen aan de koude; de schielyke aanval der koude dryft
alle de vette en kaasagtige deelen na het middelste van den klomp, derwyze, dat
enkel wateragtige deelen alleen de buitenste zyden van dusdanig een Melkysklomp
beslaan. Het binnenste of de kern van een dergelyken Melk-ysklomp vertoont zich
als dan in eene rimpelagtige gedaante, menigmaal reeds in het boteragtige
veranderd, en levert geen zuikeragtig Poeder op. Ten einde de vette en zuikeragtige
deelen zich te eenpaariger verdeelen door den geheelen Melkklomp, laat ik de
versch gemolken Melk koud worden, die men als dan in platte en ondiepe ketels
kan uitstorten.

Onderrigtende aanmerkingen, medegedeeld aan de heeren
natuurkundigen, die na de Zuidzee en de Zuidpool-gewesten op
reis gaan, voorgeleezen in de Societeit der Natuurlyke Historie, te
Parys, den 29 van July 1791. Door den Heer Deodat de Dolmieu.
(Journal de Physique.)
De eerste Zeelieden, die langs de Kust van Africa zeilden, en de schriklyke Kaap
(*)
der Stormen omvoeren, om in de Landen te komen, welke Speceryen opleverden;
de Gelukzoekers, die, na de ontdekking der Nieuwe Wereld, in het vaste Land van
America zogten door te dringen, vonden zich daar toe opgewekt door zugt tot
Rykdommen. Goud en Zilver waren de eenige voorwerpen hunner onderneemingen,
en maakten den eenigen prys

(*)

Cabo Tormentoso, of de Kaap der Stormen, was de oude naam van die, naderhand, met zo
veel gronds, dien verwisselde voor den naam van Cabo di Buono Speranza of Kaap der
Goede Hoope. ROBERTSON, Geschiedenis van America, I.D. bl. 88.
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uit, welken zy op hunnen arbeid stelden. Zy doorzwierven, als wilde Dieren, de
Landstreeken, welke het ongeluk hadden van een lokaas op te leveren aan hunnen
onlesbaaren Gouddorst, zy bragten de Inwoonders om hals, om meester te worden
van eenige cieraaden van kostbaare Metaalen vervaardigd, die van geene waardye
waren voor die vreedzaame Menschen, en welker gezigt alleen de drift der
begeerlykheid dier barbaarsche Europeaanen ontstak. Deeze woeste Overwinnaars
voelden zich gedreeven door een Goudzugt zo sterk, dat dezelve geene voldoening
zou erlangd hebben, indien zelfs de Bergen, die de aderen van een onmeetbaaren
Rykdom in zich beslooten, geheel en al uit die geliefde Metaalen bestaan hadden.
Wanneer de Weetenschappen eenige voordeelen getrokken hebben, van de
naspeuringen door hun te werk gesteld, om de Mynen op te speuren en te bewerken,
zyn zy des geenen dank aan hun verschuldigd, dewyl nimmer eenig oogmerk van
onderrigting hun in den zin kwam.
Veel edeler dryfveeren spoorden de Reizigers aan, die, in deeze eeuwe, de
gevaarlykste Zeetochten ondernamen, en de moeilykste reizen deeden; de begeerte
om de Natuur te kennen, de dorst na nieuwe Kundigheden, zo heftig als de
Gouddorst, heeft hun alle gevaaren doen braveeren; en de roem, hun eenig doel,
is ook hunne belooning geweest.
De Weetenschappen hebben, uit handen van Natuurkundige Reizigeren, zulke
keurige Waarneemingen, zo veelvuldige en verscheidenerlei voortbrengzels,
ontvangen, dat de Rykdommen van het Dieren- en Plantenryk onuitputtelyk
scheenen. Maar het Ryk der Delfstoffen schynt altoos aan de twee andere
opgeofferd. Deeze beide hebben eene onmeetbaare uitgestrektheid gekreegen,
terwyl het derde bykans geheel verwaarloosd is, 't zy de beoefening der leeven- en
beweeglooze stoffe min aantrekkelykheids hadt, dan de beschouwing van de
leevende en zich beweegende voorwerpen, 't zy om dat men, tot deezen laatsten
tyd toe, de verrigtingen des Mynwerkkundigen bepaald heeft tot het opspeuren der
Metaalen, en het van geen aanbelang rekende dezelve tot eenig ander voorwerp
te wenden. Men wist niet dat 'er Waarneemingen te doen waren, veel belangryker
dan die der verzamelplaatzen van kostbaare Metaalen; Waarneemingen, meer
geschikt om 's menschen geest te voldoen.
't Is waar, een geruimen tyd geleden, hebben eenige
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Natuurkundigen begreepen, dat de oude Geschiedenis des Aardkloots beschreeven
was in de eerste beddingen der Aarde; dan, het was bewaard gebleeven voor den
Heer DE BUFFON, om aan te toonen, dat de tegenwoordige gesteltenis onzes Aardbols
eene naauwe betrekking heeft tot groote omwentelingen, op onderscheide tyden
voorgevallen; het kwam hem toe, onze aandagt te vestigen op de verbaazend groote
overblyfzels van eene oude Aarde, op de bezinkzelen door de Zee agtergelaaten,
op de opgedolven Beenderen, onbetwistbaare gedenktekens van eene andere orde
der dingen: en, indien die groote Schilder der Natuure, zich tot de hoogte der hemelen
verheffende, zomtyds de baaken, welken zyn vlugt moesten regelen, uit het oog
verlooren heeft; indien hy, om het kleed op te ligten, 't welk het oogenblik der
Scheppinge bedekt, al te zeer de Waarneemingen verwaarloosd heeft, die het
geweld van zyn vernuft moesten beteugeld hebben; indien de stof der ondervindinge
hem niet altoos ondersteund heeft op dien donkeren weg; indien, eindelyk, zyne
Beschouwing des Aardkloots van dag tot dag in waarschynlykheid verliest, levert
zuiks geen reden op om zyn roem aan te tasten: want, het is altoos eenen grooten
Bouwkunstenaar niet te wyten, als hy geene hem voegende bouwstoffen by de hand
vindt, en dikwyls is hy bedroogen door zyn vertrouwen op de zodanigen, die ze hem
verschaften. De dwaalingen van een zo groot Man doen ons de noodzaaklykheid
bemerken tot het verdubbelen onzer poogingen, om nieuwe bewysstukken op te
zamelen, om de verhaalen der Reizigeren te regt te brengen, en zo groot eene
menigte van Waarneemingen byeen te voegen, als, ten eenigen tyde, een dergelyk
Vernuft de middelen aan de hand kunnen geeven, om door den nagt der tyden heen
te dringen, en daar gebeurtenissen te ontdekken, die zich in eene onbegrensde
oudheid verliezen.
Maar, terwyl wy ons Vasteland nagaan, terwyl wy Waarneemingen doen die
binnen ons bereik vallen, en, in zekeren voege niets meer vorderen, dan de moeite
om ze op te schryven, behooren onze aanmoedigingen den yver te ondersteunen
der zodanigen, die een veel moeilyker loopbaan opslaan; onze erkentenis moet
onëindig groot weezen voor Reizigers, die onderwys gaan haalen aan de verst
afgelegene deelen des Aardkloots, die alle aangenaamheden des leevens, alle
voordeelen der beschaafdheid, opofferen, om zich te vervoegen by wilde Volken,
in onbe-
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woonde Landstreeken; ten einde daar bewyzen op te zamelen, Waarneemingen te
doen, en Natuurkundige waarheden te ontdekken, die, by hunne wederkomst, ons
zo wel als hun toebehooren, schoon wy niet deelen in een der gevaaren, in een der
moeilykheden, aan hunne naspeuringen onafscheidelyk verbouden. Mynen dank,
derhalven, betuigende aan de zodanigen, die zich dus toewyen, om den kring der
menschlyke kundigheden uit te breiden, verzoek ik hun my te vergunnen, eenige
voorwerpen aan te wyzen, op welke zy hunne aandagt moeten vestigen.
De Mynkundige, die een schaars bezogte Kust bezoekt, die bykans onbewoonde
Landen doorzwerft, moet niet hoopen daar stukken te zullen aantreffen, die ten
cieraad der Kabinetten strekken: want de schoone Kristallisatien en de Mynstoffen,
die eene zekere uitwendige schoonheid hebben, behooren tot de Metaal-aderen,
en derzelver ontdekking vordert den zwaaren arbeid der Mynwerkeren. - Niet meer
moeten zy zich streelen, met het denkbeeld van kostbaare Metaalen, of
Edelgesteenten, te zullen inzamelen; deeze zelfstandigheden doen zich zeldzaam
op aan 's Aardryks oppervlakte, en, zonder eene voorafgaande aanwyzing, zonder
eene bykans volstrekte zekerheid van ze te zullen aantreffen, moet men den tyd
niet verkwisten om ze op te zoeken; dit mag eerst gedaan worden, wanneer men
ze ontdekt heeft in de cieraaden der Inboorelingen, of in de stukken huns huislyken
gebruiks. In alle gevallen, is het alleen by een toevallig gelukkig aantreffen, dat men
iets van dien aart konne aanvangen.
De verzameling eens Delfstofkundigen kan nimmer die nieuwheid van voorwerpen,
die verscheidenheid van voortbrengzelen, aanbieden, als die des Plantkundigen;
maar deeze plaatst eenigermaate al zyne weetenschap in zyn Kruidboek, en trekt
geene andere kundigheid van de ontdekking eener nieuwe Plant, dan die dat dezelve
bestaat; 't is een Plant meer, welke hy in het ontelbaar Gezin der Gewassen plaats
geeft. In de Deifstofkunde, behoort het bestaan van elken Steen tot de Geschiedenis
des Aardkloots: indien die Steen, op zich zelven beschouwd, van zeer weinig belangs
is, kan dezelve, door zyne betrekkingen, aanleiding geeven tot de ontdekking van
de zeldzaamste verschynzelen, en zeer weinig verwagte waarheden ontvouwen.
Geen der omstandigheden hebbe men onopgemerkt te laaten, dewyl zy alle in
verband kunnen staan, met zaaken van de uiterste aangelegenheid. De gemeenste
zelf-
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standigheden, die in alle Landen gevonden worden, verschaffen, door derzelver
algemeenheid, zelfs de oplossing van de keurigste vraagstukken.
De Kalksteen, by voorbeeld, maakt meer dan een derde gedeelte uit van ons
Vasteland: weinige Landen, weinige Bergen, zyn 'er, waar dezelve niet gevouden
wordt; het is de overvloed van dien Steen, de bykans altoos horizontaale ligging
van deszelfs beddingen, het zyn de Delfstoffen daarin begreepen, die ons het lang
verblyf des Zeewaters over ons Vasteland leeren: zy hebben ons aangeweezen,
dat deeze onderdompeling eeuwen lang geduurd heeft, en het gevolg niet was van
eene geweldige oorzaak, maar een gewoone stand: dewyl de bezakzels zich
geregeld, en agtereenvolgend, opeenhoopten tot het vormen van Bergen, meer dan
duizend Roeden hoog; zy hebben ons aangeweezen, dat de Luchtstreeken alstoen
dezelfde niet waren: want de Zee voedde Dieren, welker gelyken men nu niet meer
vindt, dan in de Indische Zeeën. Veele andere groote waarheden zyn 'er, behalven
deeze, verbonden aan de Waarneemingen, die men op die zelfde soort van Steenen
kan doen.
Het is van aangelegenheid volkomen onderrigt te worden, of de Kalksteen op de
Zuidzee-Eilanden, en in de Landen digt by de Zuidpool, bestaat. Treft men denzelven
daar aan, dan moet men voorts naspeuren de natuur, de ligging, dier Steenen, en
derzelver overeenkomst met die in ons Vasteland; men moet opmerken of ze op
Rotzen of Steenen van eene andere natuur rusten, of ze tegen hooge Bergen leggen,
en de toppen daar van beslaan; men moet optekenen de grootste hoogte, waar
men ze aantreft, en eindelyk nagaan, welke Delfstoffen zy bevatten. - In deezer
voege, zal een klein stukje Kalksteen, met een Schulp daarin, opgeraapt in de
Zuidpool-Landen, op een Berg duizend Roeden hoog, voldoen kunnen, om te
bewyzen, of dat de Aardkloot, ten zelfden tyde, over deszelfs geheele oppervlakte
met water bedekt was, en als dan zou het noodzaaklyk weezen, dat zich groote
holen geopend hadden, om al dien voorraad van water te verzwelgen, die ons
Vasteland onderzette, of dat de menigte des waters dikwyls van plaats veranderde:
want de blykbaare voorraad van water, in de Zee, zou niet genoegzaam weezen,
om, ten zelfden tyde, ons Vasteland, en de Landen, die zich aan het andere uiterste
van 's Aardryks middellyn bevinden, te overstroomen. Indien de Delfstof
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in dien Steen begreepen, van eene soort was, die niet dan in eene Luchtstreek,
gelyk aan die van Indie, kui leeven, zouden wy kunnen gelooven, dat de
Lugtsgestertenisse des Aardkloots toen omtrent overal gelyk was, en dat alleen
onze Lugtstreeken verkoeld zyn. Ingevalle men, in tegendeel, geen Kalksteen met
schulpen bezet, op een der Eilanden van de Zuidzee aantrof, indien dezelve niet
bestondt in Nieuw Holland, in Nieuw Zeeland, en in de Zuidpool-Landen, dan zou
men mogen veronderstellen, dat deeze Landen nooit onder water gestaan hadden,
dat de voorraad des waters alleen eene verplaatzing ondergaan heeft, dat dezelve
opgehoopt is in het gedeelte, 't welk den Stillen Oceaan beslaat, wanneer het ons
Vasteland bloot liet, en dat die verplaatzing eene verandering in het zwaartepunt
des Aardbols noodzaaklyk gemaakt heeft. - Veele andere aanwyzingen kunnen 'er
ontleend worden uit het aan- of afweezen deezes Steens, en deszelss ligging. Ik
heb alleen dit voorbeeld bygebragt, om te doen zien het aanbelang van
Waarneemingen, die de gemeenste en minst waardigste schynen; ik heb willen
bewyzen, dat de Delfstofkundige genoeg zal gedaan hebben, als hy ons zyne
onderrigtingen mededeelt, over de Natuurlyke Gesteldheid der Landen door hem
bezogt, en zyne Verzameling zal die van de Dier- en Plantkundigen evenaaren,
wanneer hy ons, uit deeze ver afgelegene Gewesten, zelfstandigheden medebrengt,
die in ons Land de allergemeenste zyn.
Op deeze langduurige Reizen, heeft men niet altoos den tyd tot zyne beschikking,
en men treft, tot het doen van naspeuringen, die geryflykheden niet aan, welke men
in beschaafde Landen vindt. Men moet, eenigzins in haast, de Waarneemingen,
welke men wil doen, verrigten, en het is van weezenlyk aanbelang, geen oogenblik
te verliezen om eenvoudige aanduidingen op te zamelen, wanneer de
omstandigheden niet gehengen zich over te geeven aan gezette naspooringen. De Natuurkundige moet, daarom, zyn plan vooraf opmaaken, en het voornaam
oogmerk zyner Waarneemingen bepaalen; ten einde 't zelve nooit uit het ooge te
verliezen, of zich te laaten aftrekken door bykomende voorwerpen; hy moet zich
verzekerd houden, dat alle agtloosheid, welke hy zich veroorlofde, hem zou kunnen
berooven van de vrugt zyner tochten; hy moet weeten, dat hy, schielyk heen
trekkende langs Kusten, vol hindernissen en gevaaren, nooit tot morgen behoort
uit te stellen eenige Waarneem ngen, welke hy dien
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eigen dag met gemak kan doen. Wanneer men den voet zet op eene zo moeilyke
loopbaan, is 'er yver en moed noodig, doch bovenal standvastigheid: vóór dat men
het onderitaat, behoort men zyne kragten te beproeven; maar het werk aangevangen
hebbende, moet men geene andere gedagten koesteren, dan om het voorgestelde
oogmerk te bereiken.
Eene Kust naderende, die onbekend of weinig bezogt is, heest, men agt te geeven,
hoe dezelve zich opdoet. Indien de oever niets aanbiedt, dan eene uitgestrekte
vlakte, en men, verder op, niet dan in een grooten afstand Bergen ontdekt, heeft de
Delfstofkundige weinig hoope, daar voorwerpen, die voor hem belangryk zyn kunnen,
te zullen aantreffen. Ondertusschen moet hy niet verzuimen de aanwyzingen, welke
hy kan vinden in het gruis en zand op den oever, en hy kan uit derzelver aart een
vermoeden vormen over de voornaamste zelfstandigheden, welke de Bergen
uitmaaken, tot welke het hem niet geoorlofd is te naderen. Die zanden zyn fyner,
naar gelang zy van een grooter afstand komen. Maar het zyn de harder
zelfstandigheden, die op de wryving meer wederstands bieden, die de grover brokken
behelzen, en welke hy daar kan verzamelen. Daarenboven kunnen 'er toevallige
oorzaaken ontstaan, die groote Steenen op een verren afstand verplaatzen, zonder
derzelver grootte te verminderen, en, zonder dezelve eene ronde gedaante te doen
aanneemen, die de Steenen, lang in 't water gewenteld, verkrygen.
Ik zal hiervan eene Waarneeming bybrengen, door my in den Jaare 1789 gedaan,
en die van eenig nut kan weezen. De wyduitgestrekte vlakte van Lombardie, welke
in de Adriatische Zee eindigt, is zamengesteld uit brokken van het Alpische en
Appenynsche Gebergte: elke dag strekt zich dezelve verder uit, en neemt van het
water weg ten koste van 't Gebergte; de rivieren en watervallen voeren steeds na
Zee de voortbrengzels dier afneeminge; doch zy komen daar zo veel meer verkleind
als de afstand grooter is, en worden eindelyk in een staat van allerfynst zand gebragt.
Ondertusschen was de oever, in den Winter des Jaars 1789, oedekt met groote
hoekige steenen, komende van dezelfde Bergen. De Rivieren waren, 't geen by
menschen geheugen niet gebeurd was, bevroozen geraakt, en de Ysschotzen
voerden steenen van allerlei soort zeewaards: deeze met dezelve van den grond
der Rivieren mede genomen, geene op het Ys gevallen, bleeven daar tot den tyd
van

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

207
den ysgang; toen werden ze na Zee gevoerd, waar de golven ze op den oever
smeeten.
Over 't algemeen is het naspeuren der Zanden, aan alle Kusten, waar men komt,
eene Waarneeming, niet zo beuzelagtig, als dezelve, in den eersten opslage, moge
schynen. De wenteling en schuuring, door de Zeebaaren veroorzaakt, brengen
dikwyls op de Kusten kostbaare stukken, afgerukt van steenen, in welke men ze
naauwlyks vermoed zou hebben. Indien de Zanden enkel bestaan uit Kalksteen en
Quartz, zou het noodloos weezen 'er iets van te bewaaren; maar behelzen ze
brokken van eene andere natuur, dan moet men 'er iets van mede neemen, om het
(*)
aan boord nader te ouderzoeken .
Indien een Kust hoog is, of, indien de oever weinig van denzelven verwyderde
Bergen heeft, meet men terstond een Waterval of Rivier opzoeken, die zich welhaast
opdoet; en als dan in derzelver bedding de aanduidingen opzamelen, welke de
plaats moeten bekleeden van de Waarneemingen, die men op de Bergen zelve niet
kan doen, en die, in allen gevalle, dezelve behooren voor te gaan. Men zal 'er de
voornaamste omstandigheden vinden, die de Bergen zamenstellen, en waarneemen,
dat de groote met de hardheid in eene evenredigheid staan met den afstand van
de banken,

(*)

Het uitzoeken en scheiden deezer Zandkorrelen, en zelfs van kleine aartige Cristallen, die
men 'er zomtyds in aantrest, kan een verlustigende bezigheid verschaffen, en den anders ligt
verveelenden tyd, op een lange reis, verdryven. Men moet zich voorzien van kleine houten
of papieren Doosjes, waarin men dat Zand doet; geenzins verzuimende op elk derzelven te
schryven, den naam van de Kust, en den schynbaaren afstand van 't Gebergte. Niet te zeer
kan ik daarenboven aanpryzen, de zorgvuldigheid van zo breedvoerige aantekeningen, als
mogelyk is, te voegen by alle stukken, welke men verzamelt. Nooit kan het geheugen alles
opleveren, of ons naauwkeurig herinneren, wat ons bewoog om dit of dat stuk mede te neemen,
en, door het gemis hier van, kan het al zyne waarde verliezen. Men verzuime niet een goeden
voorraad van papier mede te neemen, om 'er alle Steenen, die men wil bewaaren in te pakken,
en vermyde, met alle zorgvuldigheid, het schuuren van den eenen tegen den anderen; men
zal in geteerd uitgeploozen touw, of Werk, zo als men gebruikt om de Schepen te breeuwen,
een heerlyk middel vinden om Delfstoffen in te bewaaren, zo tegen de vogt, welke 'er
verandering in zou kunnen veroorzaa ken, als tegen het beschadigend botzen of stooten.
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waarvan ze afgeschuurd zyn: want, ondanks de schynbaare waaorde, waarin die
steenen opeengehoopt zyn, kan men, uit derzelver gedaante, meer of min aan het
klootsche grenzende, de zodanige die van den versten afstand komen, onderkennen;
als mede de zodanige, die behooren tot het middenpunt van een groep, of van een
keten, Bergen, en ze onderscheiden van die een minderen weg hebben afgelegd.
Het is, derhalven, van aanbelang, de foort van steenen, die in zulk een bedding
veelvuldigst zyn, op te merken, aantekening te houden van derzelver grootte, en
tot de min daar gemeene af te daalen; onder de brokken van dezelfde foort, moet
men zich aan de grootsle houden, en dezelve breeken: 't is alleen in derzelver
midden, dat men kan verzekerd weezen, de zelfstaneigheid in den natuurlyken staat
te zien; de oppervlakten zyn bykans altoos met iets anders omzet, en deeze
verandering, die uitwerking kan hebben op de kleur, den korrel, de hardheid en
zwaarte, kan, ter diepte van verscheide voeten, in de Steenklompen doordringen.
De hardste Steenen zyn voor deeze verandering niet beveiligd, de Graniten en de
Porphyrsteenen zyn 'er meer, dan eenige andere, aan onderworpen. - Zo veel
mogelyk is, moet men aan Scheepsboord alle brokken doen brengen, die eenige
byzondere aandagt schynen te verdienen, en ze zo groot neemen als voegelyk kan
geschieden. Men kan ze dan meer op zyn gemak naagaan, gereeder verbreeken,
de stukken, die men verkiest te bewaaren, beter die gedaante geeven, welke men
begeert, en ze ongeschonden houden, door ze tegen alle schuuring te beveiligen.
Niet te veel oplettenheids kan men toebrengen, om de breuken 'er in gemaakt, die
veele kenmerken opleveren, om een geslacht en soort te bepaalen, onveranderd
te bewaaren. Desgelyks moet men, zo veel immer kan geschieden, twee stukken
van dezelfde foort medevoeren, waarvan het eene geschikt is om gepolyst te worden:
want de luister, die een Steen daar door verkrygt, doet Deelen, door alle andere
middelen niet zigtbaar te maaken, te voorschyn komen.
De uitsteekende Rotzen, welker voet door de Zee bespoeld wordt, de Bergen die
op een kleinen afstand van de Zee verwyderd zyn, bieden den Delfstofkundigen de
gelukkigste omstandigheden aan: dewyl hy, na de zelfstandigheden, die deeze
hoogten zamenstellen, opgemerkt te hebben, daar derzelver onderlinge ligging kan
nagaan, als mede de rigting der banken en laagen, en de vreemde
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lichaamen in dezelve opgeslooten. Die soort van uitvreeting, welke niet alleen de
Rotzen ondergaan, blootgesteld aan het geklets der Zeegolven; maar alle die de
Zeelugt moeten verduuren, doet alle deelen die harder zyn dan de grondstof, waarin
zy zich bevinden, en waarmede zy slegts eene zwakke verbintenis houden, uitkomen.
Dus vertoonde zich, te Alexandrie, de Kolom, die de Kolom van POMPEJUS genaamd
wordt, uit het hardste Granit gemaakt, van de lugt doorknaagd aan die zyde, welke
na de Zee gekeerd stondt; de Granit was 'er uitgehoold, de greinen zuiver Quartz,
de hardste Cristallen van Feld-spath waren, als op zich zelven staande, en hingen
weinig verbonden aan den Steen zelven. Men kan, derhalven, op dergelyke steilten,
de Cristallen en Delfstoffen van eene aanmerkelyke grootte vinden, die wederstand
geboden hebben aan ontaarting, en welke men, door geen middel, geheel uit
derzelver Moederstof zoude kunnen haalen.
('t Vervolg en Siot by de naaste gelegenheid.)

Zeer belangryke byzonderheden van St. Joanna, een der Camora
eilanden, in den Indischen oceaan.
(Uit het Engelsch.)
o

Het Eiland St. Joanna ligt in den Indischen Oceaan, op de Oosterlengte van 44 15′,
o

en Zuiderbreedte van 12 30′. De Noordzyde verdeelt zich in twee punten, zes en
twintig mylen zich van elkander verwyderende, tusschen welke tongen een groote
Baai zich opdoet.
Dit Eiland is eene geschikte ververschingsplaats, voor de Oost-Indische Schepen,
welker Volk, als het door de Seorbut is aangetast, welhaast van dit ongemak hersteld
wordt, door het gebruik van Citroenen, Oranjeappelen, en de Landlugt. De Stad,
waarin de Koning zyn verblyf houdt, is aan de Oostzyde des Eilands, dan, schoon
dezelve drie vierde van eene myl lang is, telt men 'er niet meer dan twee honderd
huizen. De voornaamste zyn van Steen, met een vierkant plein in 't midden, en
slegts ééne verdieping hoog. Alle de andere huizen, of liever hutten, zyn ligt
opgeslaagen van gepleisterd riet; de Mosqueën zyn tamelyk goede Gebouwen, van
binnen zeer
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rein en zindelyk. Het Hoornvee is eene soort van Buffels, met een hoogte op den
schoft, die een lekker beetje oplevert; doch 'er is geen één Paard, Ezel of Muilezel,
op 't geheele Eiland.
De oorspronglyke Bewoonders, omtrent 7000 in getal, bewoonen de Bergen, en
vinden zich doorgaans in oorlog met de Arabische Stroopers, die, by vermeestering,
zich aan de Zeekust gevestigd hebben, en omtrent 3000 sterk zyn. Deeze
laatstgemelden worden door eenen ongenoemden Briefschryver, afgebeeld als
arme elendige weezens, die, niet in staat zynde om den Landbouw sterk voort te
zetten, dewyl zy zich steeds blootgesteld vinden aan de beroovingen der
Bergbewoonderen, voornaamlyk bestaan, door de Indische Schepen, die tot
verversching daar komen, van een weinig Vee en Vrugten, onder den Keerkring
vallende, te voorzien. Volgens deezen Schryver, zyn de verhaalen door den Abbé
RAYNAL, en den Major ROOKE, van dit Eiland gegeeven, niet alleen vergroot maar
vol misslagen; en het Land is zo schilderagtig schoon niet, als de eerstgemelde het
beschryft, en verdienen de Inwoonders het achtenswaardig character niet, hun door
den laatstgenoemden gegeeven.
Schoon wy geene bevoegde Regters zyn, om dit geschil te beslissen, zullen wy
het onderscheiden Berigt van den Major ROOKE hier plaats geeven; in 't voorbygaan
opmerkende, dat geen naamloos verhaal die maate van geloofwaardigheid kan
verdienen, welke men verschuldigd is aan een Schryver, bekleed met een openbaar
character, en die, door zyn naam by zyn Berigt te voegen, verondersteld mag worden
overtuigd te zyn van zyne waarheidsliefde, en zich blootstelt aan onderzoek, met
het edel vertrouwen van de waarheid op zyne zyde te hebben.
‘Schoon,’ dus luidt des Majors berigt, ‘St. Joanna het grootste niet is van de
Camora-Eilanden, mag het voor het voornaamste gehouden worden: het maatigt
zich de Souverainiteit over alle de andere aan, en vordert 'er schatting van: dan het
vindt zich zomtyds in de noodzaaklykheid, om die tweevoudige meerderheid met
het Zwaard te handhaaven; tegenwoordig heeft het een krygstocht in den zin tegen
Mayotta, 't welk zich tegen St. Joanna opwerpt. De Inwoonders gevraagd na de o
orzaak des Oorlogs met dat Volk, gaven ten antwoord: ‘Mayotta is gelyk America!
Zy krygen Wapenen en Krygsvoorraad van de Schepen, die dit Eiland aandoen,
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en de aankomst van eene zo sterke Vloot, als de tegenwoordige, zal hun wonderwel
te stade komen; dewyl het vooral gebruiklyk is dat elk Schip een geschenk van
Wapenen en Kruid doet aan den Prins, wanneer hy een bezoek aan boord aflegt,
en dit verzuimt hy niet aan eenig Schip. Eereschooten is de verschuldigde begroeting
by dusdanig eene gelegenheid: maar als de geschutpoorten geslooten zyn,
verschoont men zich van deeze pligtpleeging, en de Prins laat die verschooning
gereedlyk gelden, mits hy een aantal gevulde Kardoesen ontvangt, gelyk aan 't getal
der Stukken, die men zou hebben losgebrand.
‘De Koning woont in eene Stad omtrent twaalf mylen van de Oostzyde des Eilands
afgelegen. Twee Prinsen van den bloede onthouden zich daar, die, hunne bezoeken
asliggende, niet nalaaten te vraagen na alles wat zy zien en hunne verbeelding treft.
Veelligt wordt iemand, om de eer te hebben van den Prins een geschenk te doen,
bewoogen, tot het schenken van wat hem zo welgevallig voorkomt; doch dit is niet
gedaan, of zy toonen zich gesteld op iets anders, tot men zich in 't einde in de
noodwendigheid vindt om het meeste te weigeren. - Deeze groote Persoonadien
zyn ryk gekleed, en vergezeld van een talryken slaavenstoet, die, even als hunne
Prinslyke Meesters, zeer getrossen zyn door de dingen welke zy zien; doch met
minder pligtpleegings te werk gaan om ze zich eigen te maaken. Die zwarte Prinssen
(want dit is hunne kleur, en die van alle Inboorelingen) hebben, op de eene of de
andere wyze, den tytel van Prins van Walles en Prins Willem gekreegen: de eerste
is waarschynlyk zo genoemd door een boertend Engelschman, als de vermoedlyke
Erfgenaam der Kroone, en de Inboorelingen hebben dien naam overgenomen; en
(*)
is dit de eenige niet, welke zy van ons ontleenen .

(*)

Het volgend berigt van deeze zonderlinge gewoonte heeft men onderdaags in alle openbaare
Nieuwspapieren geleezen, en, hoe belachlyk ook, strekt het tot staaving van het Verhaal der
Majors. ‘De Inboorelingen van St. Joanna hebben, onder andere grillige gebruiken, 'er een,
't welk zelden mist de verwondering van den jongen Reiziger op te wekken. Zy verzoeken
een Engelschen Naam van de Zeelieden, die op het Eiland komen, en in gevolge hiervan
worden de Naamen van de voornaamste Persoonen, door onze Pikbroeken, mildlyk uitgedeeld.
Zo is het gebeurd, dat de Inboorelingen de Schepen, op de reede komende, bezoeken,
CUARLES FOX zeer nederig verzogt het Linnen te mogen wasschen, dat de PRINS VAN WALLES
de voorkeus verzogt voor de groente die hy aanbragt; dat men Mr. PITT betrapte op het steelen
van een deken; dat men den HERTOG VAN BEDFORD om een spyker hoorde verzoeken.’
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Die Prinsen hebben een Bedienden, Purser Jack geheeten, die aan 't hoofd der
Geldmiddelen gesteld schynt. Hertogen zyn hier in groote menigte, die ons aan
hunne huizen voor eene Dollar daags onthaalen. Deeze Edellieden, als mede eene
menigte anderen van allerlei rang, vervoegen zich, zo ras mogelyk, by ieder een,
verzoekende om de eer van zyn gezelschap en verkeering: zelfs vóór dat het Schip
het anker heeft laaten vallen, komen zy op zyde in hunne Canoes, en brengen
geschreevene getuigschriften wegens hunne eerlykheid en bekwaamheid, uit handen
der zodanigen, die zy voorheen bedienden; de inhoud strekt om u te onderrigten,
dat de Vertoonder hem wel onthaald, het linnen goed gewasschen, en het Schip
naauwkeurig van alle soorten van verversching verzorgd heeft.
't Is een zonderling en treffend gezigt, wanneer men, op de reede komende, een
groot getal Canoes ontdekt, gemaakt van uitgeholde Boomstammen, met drie of
vier Zwarten in ieder, die met het aangezigt gekeerd staan na de voorsteven van
de Canoe, met riemen, in de gedaante van spaden; het water als delvende, terwyl
zy aan de Canoe geen geringe snelheid geeven. Om deeze Nootedoppen over
einde te houden, en voor omslaan te behoeden is 'er een uitlegger aan: deeze
bestaat uit twee stokken dwars over het bovenste van de Canoe heen steckende,
te wederzyde ter langte van verscheide voeten; aan de einden zamengevoegd door
twee platte stukken houts, zo dat dezelve naar een vierkant raam gelykt, over de
Canoe gelegd; de Canoes zyn vry lang, doch zo naauw dat 'er alleen één persoon
in de wydte kan zitten.
De prys van ieder Artykel is hier bepaald; en ieder Schip heeft iemand met wien
hy zich verbindt, en die aanneemt de noodwendigheden, voor den vastgestelden
prys, te bezorgen.
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Wy vonden 'er geene andere Beesten tot onze Zeevoorraad dan Buffels, Geiten en
Vogels; de tyd der Oranjeappelen was voorby; doch wy kreegen meest alle andere
Vrugten die tusschen de Keerkringen groeijen: van 't geen wy behoefden, hadden
wy slegts eene lyst aan den Hertog te geeven, en hy verzorgde het ons. - Dit, zal
men zeggen, is een nieuw character waarin een Hertog voorkomt, en, in de daad,
het schynt vreemd; dan dit hangt alleen van de mode af. Zy zyn zelfs Opzigters, en
beschikken zelve over de voortbreugzelen hunner Landeryen, 't geen Edellieden in
andere Landen doen door de tusschenbeiden komende hulpe eens Bezorgers; dan
zy handelen met dit alles overeenkomstig hunne Characters, door eene
beschaafdheid van zeden, welke iemand met verbaasdheid vervult, aan te treffen
by een Volk, 't welk een kleinen plek gronds bewoont, afgescheiden van het overige
der beschaafde Waereld.
De Eilanders hebben een geregelde Regeeringsvorm, en omhelzen den
Mahomethaanschen Godsdienst. En Regeeringsvorm en Godsdienst werden
derwaards overgebragt door de Arabieren, die van het Vasteland kwamen, en het
Eiland aan zich onderwierpen. De oorsprongelyke Inboorelingen van St. Joanna
zyn, in geenen deele, geheel in hun schik met deeze overweldiging, en zien nog
heden hunne Vermeesteraars met leede oogen aan. - Even als in gevoelens, zo
zyn ook in kleur, deeze twee Rassen van Menschen zeer verschillend. Die van
Arabische afkomst hebben geen zo donkere kleur als de andere, zy zyn koperverwig,
en hebben betere gelaatstrekken, en een leevendiger houding. Zy houden een
zwarte streep onder de oogen voor een cieraad; dit bezorgen zy zich dagelyks door
eene soort van olie daar te stryken. De gewoonte, om Betelnooten te kaauwen, gaat
hier sterk in zwang, gelyk in de meeste Landen van het Oosten, en komt volmaakt
overeen met ons Tabakrooken en snuiven, uitgenomen dat het nog algemeener by
hun is. Niemand gaat zonder een beurse met Betel, en men houdt het voor een
betoon van beleefdheid 't zelve een vriend, wanneer hy komt of heenen gaat, aan
te bieden.
Hun Godsdienst veroorloft hun de Veelwyvery, als mede het houden van Byzitten.
Zy zyn zeer jalours omtrent hunne Vrouwen, en staan het nimmer eenen Man toe
dezelve te zien; dan vreemde Vrouwen worden in den Haram toegelaaten; zommige
Engelsche Vrouwen, door nieuws-
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gierigheid gedreeven, zyn 'er in geweest, en geeven een gunstig berigt van de
schoonheid dier opgeslootene, en de rykheid van derzelver kleeding en cieraaden
van Goud, Zilver en Koraalen, in de gedaante van hals- armbanden en oorringen;
een half douzyn of meer draagen zy in elk oor, in gaten gemaakt in den geheelen
oorrand.
De Mannen schynen met geen onverschillig oog onze schoone Engelsche Vrouwen
aan te zien, ondanks het wyd verschil van kleur. Een onder hun van den eersten
rang, op eene jonge Engelsche Juffrouw verliefd, wilde haar koopen voor 5000
Dollars; maar, onderrigt, dat, in Indie, die Juffrouw ten minsten twintigmaal die som
zou gelden, beklaagde hy zich dat haare waarde zo verre den prys overtrof, welken
hy kon besteeden.
De Eilanders zyn zeer maatig en onthoudend; de Wet van MAHOMETH verbiedt
hun het Wyn drinken. Menigmaal gaan zy in 't gebed; de Mosqueës drie of vier
keeren elken dag bezoekende, 't Werd ons vergund 'er in te gaan, onder beding dat
wy onze schoenen uittrokken. Deeze Gebouwen zyn geregeld, maar zeer eenvoudig.
Biddende werpen zy zich op den grond neder; denzelven herhaalde keeren, onder
het betoon van veel Godsdienst-yver, kussende.
De Stad Joanna ligt naby de Zee, aan den voet van eenen zeer hoogen berg, en
haalt in den omtrek een en een halve myl. De huizen zyn of met hooge steenen
muuren of met omrasteringen van riet omgeeven; de straaten zyn naauw, ongeregeld,
en maaken een volkomen doolhof. De betere soort van huizen zyn van steen met
een voorplein, en hebben een portaal om ze voor de Zon te dekken, en een lange
groote zaal, waarin zy Gasten ontvangen; de andere vertrekken zyn voor de Vrouwen
geschikt. De wanden der kameren zyn bedekt met eene menigte van kleine Spiegels,
stukken Porcelein en andere kleine cieraaden, welken zy koopen van de Schepen,
die hier ter ververschinge komen; de beste zyn voorzien van rieten Sophas met
chitze en satynen Matrassen.
Het meerendeel der Inwoonderen spreekt een weinig Engelsch: zy betoonen veel
op te hebben met ons Volk, en betuigen, by herhaaling, dat de Joanna-Mannen en
de Engelschen Broeders zyn. Zy blyven nooit in gcbreke om te vraagen, hoe Koning
GEORGE vaart? Over 't algemeen, blyken zy een vriendlyk en welgeschikt Volk te
zyn, zeer opregt in hunnen handel, schoon men onder hun, even als
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by alle andere Volken, slegten aantreft. Dievery is by de laagste soort vry algemeen,
schoon de straf, daarop gesteld, zeer streng is, en niet minder dan de afkapping
van de beide handen des misdaadigers.
De Inwoonders van dit Eiland zyn, gelyk die van de heetste en
Keerkring-Gewesten, vadzig, en verbeteren door vlytbetoon de rykheid niet van den
grond, waar mede de Natuur hun begunstigt. De Lugtstreek begunstigt hier den
groei dermaate, dat dezelve slegts weinig behulps van den Landman noodig hebbe,
en dat weinige wordt nog daar aan onthouden; zo dat men, behalven Oranjeappelen,
Pynappelen, Cocusnooten, Bananas, Yams, die alle van zelve groeijen, weinig
aantreft.
Met de voordeelen van overvloed en vrugtbaarheid gaan de natuurlyke
schoonheden van het Eiland gepaard. Het voorkomen des Lands is zeer schilderagtig
en bevallig, de tooneelen zyn geschilderd door de stoutste trekken van het meesterlyk
penseel der Natuure: hooge bergen, tot den top bedekt; diepe en oneffen valeien,
met watervallen en beekjes, bosschen, rotzen, leveren een allerheerlykst vertoon
op. Men ziet bosschen over de vlakte verspreid tot aan den Zeekant, meest
bestaande uit Cocusnootenboomen, met lange en kaale stammen, die het gezigt
beneden onbelemmerd laaten; terwyl de hooge en bladerryke toppen een dikken
lommer schenken, en de schroeiende Zonnestraalen afweeren. In deeze bosschen
sloegen wy onze Tenten neder om eene korte verademing te genieten van eene
verdrietige reis.
In het binnenste gedeelte des Eilands, omringd door bergen van eene verbaazende
hoogte, en omtrent vyftien mylen van de Stad Joanna, is een heilig Meir; een halve
myl in den omtrek haalende. De naby gelegene bergen, bedekt met hooge boomen,
en de schaarsbezogte eenzaamheid der plaatze, schynen meer geschikt om
Godsdienstig ontzag in te boezemen by allen die dezelve bezoeken, dan kan
veroorzaakt worden door een vlugt wilde Eendvogelen, die zich daar onthouden,
en vergood gediend worden door de oorspronglyke Eilanderen, die dezelve
raadpleegen als Godspraaken over alle zaaken van aangelegenheid, en 'er
offeranden aan toebrengen. - Zeer afkeerig zynde om Vreemdelingen derwaards
te brengen, bedingen zy dat alle Snaphaanen op een afstand van vyf mylen van
het Meir zullen gelaaten worden. De eerdienst, aan deeze Vogelen toegebragt,
verzekert dezelve van eene
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ongestoorde rust: hier door zyn ze volmaakt tam, en naderen onbeschroomd elk
die 'er komt. Het Arabisch gedeelte der Inwoonderen ziet deeze bygeloovigheid met
de uiterste verfoeijing aan; doch durft het pleegen niet verbieden, dewyl de
oorspronglyke Eilanders 'er zo zeer op gesteld zyn.

Bedenkingen over het bygeloof, en of het nuttig is, om het zelve
aan te kweeken.
(Naar het Fransch.)
Zodanig is het met de zwakheid en verkeerdheid van 't menschdom gesteld, dat het
ongetwyfeld veel beter voor 't zelve is, door alle mogelyke bygeloovigheden
overheerd te worden, mits dezelve niet vernielende zyn, dan zonder Godsdienst te
leeven.
De mensch heeft altoos eenen teugel noodig gehad, en schoon het belagchelyk
ware, aan boschgoden en nymfen godsdienstige hulde te bewyzen, was het nogthans
veel redelyker en nuttiger, die herssenschimmige beeldtenissen der Godheid te
aanbidden, dan zich aan het Atheïsmus over te geeven. Een Godverlochenaar,
welke woelachtig, driftig en vermogend is, is zo wel een noodlottige geessel als een
bloeddorstige bygeloovige.
Wanneer de menschen geene gezonde begrippen van de Godheid hebben, komen
'er valsche denkbeelden voor in de plaats, gelyk in slegte tyden kwaad geld, by
gebrek van goed, gangbaar is. De Heiden schroomt eene misdaad te begaan, uit
vreeze, dat hy door de valsche goden zou gestraft worden. De Malabaar is bevreesd,
dat hy door zyn Pagode zal gestraft worden. Overäl waar eene gevestigde
Maatschappy is, is een Godsdienst noodzaaklyk; de Wetten waaken omtrent de
openbaare, en de Godsdienst over de geheime, misdaaden.
Maar, wanneer de menschen eens daartoe gekomen zyn, dat zy een' zuiveren
en heiligen Godsdienst omhelsd hebben, word het bygeloof niet alleen nutloos,
maar zelfs zeer gevaarlyk. Schepzelen, welke God met brood wil voeden, moet men
met geene eikels onderhouden.
Het bygeloof is voor den Godsdienst het geen de Astrologie voor de Astronomie
is, eene zotte Dochter
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eener zeer verstandige Moeder. Deeze twee Dochters hebben langen tyd de aarde
geregeerd.
Toen in onze barbaarsche eeuwen naauwlyks twee Leenheeren een Nieuw
Testament bezaten, kon men het inschikken, dat men het gemeen, hunne onnozele
Vrouwen en de redelooze Dieren, hunne Vassallen, sabelen vertelde: men deed
hun gelooven, dat de Heilige CHRISTOFFEL het Kind JESUS van den eenen oever tot
den anderen gedraagen heeft; men hield hen op met toververhaalen en
geschiedenissen van bezetenen. Zy konden zich gemaklyk vefbeelden, dat de
Heilige GENOU menschen van de Jicht, en de Heilige KLARA van kwaade oogen,
konden geneezen. De Kinderen geloofden aan den Weerwolf, en oude menschen
aan den band van den Heiligen FRANCISKUS. Het getal der geestlyken was niet te
tellen.
De roest van zo veele bygeloovigheden hadt nog eenigen tyd by de Volken plaats,
tot dat eindelyk de Godsdienst gezuiverd wierd. Men wcet, dat, toen Mr. DENOAILLES,
Bisschop van Chalons, het zogenoemde overblyfzel van den heiligen navel van J.C.
liet ophaalen en in 't vuur werpen, de geheele Stad Chalons hem een pleitgeding
aandeed; maar hy bezat zo veel moed als godsvrucht, en by bragt het weldra zo
ver, dat hy de lieden deed gelooven, dat men JESUS CHRISTUS in geest en waarheid
kon aanbidden, zonder dat men zynen navel in eene Kerk hadde.
Die geenen, welke men Jansenisten noemt, bragten niet weinig toe, om in den
geest des Volks de meeste valsche denkbeelden, welken den Christelyken
Godsdienst ontëerden, uit te roeien. Men hield op, te gelooven, dat men slegts het
Gebed van dertig dagen voor de H. Maagd behoefde op te zeggen, om alles te
verkrygen het geen men wilde, om strafloos te zondigen.
Eindelyk heeft het Volk zich beginnen te verbeelden, dat het de Heilige GENOVEVE
geenzins was, die den regen gaf of inhield; maar dat het God zelve is, die over de
Hoofdstoffen beschikt. De Monniken zyn verwonderd geweest, dat hunne Heiligen
geene wonderwerken meer deeden.....
Onze Geschiedschryvers verhaalen ons, dat zo dra Koning ROBERT, door PAUS
GREGORIUS den V, in den ban was gedaan, om dat hy de Prinses BERTHA zyne
gemoeder getrouwd hadde, zyne bedienden, de spyzen, die men den Koning
toegediend hadde, uit de vensters wierpen, en dat de Koningin BERTHA van eene
gans beviel, tot straffe voor
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dit bloedschendig huwelyk. Men twyfelt hedendaags, of de Hofmeesters van eenen
in den ban gedaanen Koning der Franschen zyn eeten wel uit de vensters zouden
werpen, en de Koningin in zodanig geval van eene gans bevallen zoude.
Elke dag maakt de Rede voortgangen in Frankryk, zo wel in de Winkels der
Kooplieden als in de Paleizen der Grooten. Men moet, derhalven, de vruchten van
deeze Rede aankweeken, te meer, daar het onmogelyk is, om derzelver ontwikkeling
te beletten. Men kan Frankryk, na dat het door PASCAL, NICOLI, ARNAULD, BOSSUET,
MASSILLON, DESCARTES, GASSENDI, BAILE, FONTENELLE, MONTESQUIEU, VOLTAIRE,
J.J.ROUSSEAU, enz. opgeklaard is, zo niet regeeren, gelyk het ten tyde van GARRASSE
en MENOT geregeerd wierd.
Indien de Meesters der dwaalingen, ik zeg de groote Meesters, die zo lang betaald
en geëerd zyn om het menschdom te verlaagen, tegenwoordig beveelden, dat men
gelooven moest, dat de Aarde op haare grondzuilen onbeweegelyk is, dat zy niet
om de Zon draait, dat ebbe en vloed geene uitwerkzels van de zwaarte zyn, dat de
regenboog niet gevormd wordt door de breeking en de terugkaatzing van de
lichtstraalen, enz. en indien zy zich beriepen op kwalyk verstaane plaatzen uit de
Heilige Schrift, om hunne gevoelens staande te houden, hoe zouden zy door
verstandige lieden aangezien worden? Zou de naam van beesten wel te sterk zyn?
En indien deeze wyze meesters het geweld der vervolging gebruikten, gelyk men
omtrent GALILEI deed, om hunne vermetele onweetenheid te doen heerschen, zou
dan de naam van verscheurende beesten wel kwalyk geplaatst zyn?
Hoe meer men de bygeloovigheden van dweepzieke menschen verächt, des te
meer worden deugdzaame lieden geächt en geëerd: zy doen niets anders dan goed,
en de bygeloovigheden hebben altoos veel kwaad gedaan. Maar is van alle
bygeloovigheden deeze niet de gevaarlykste, dat men zynen naasten om zyne
gevoelens haat, en is het niet veel redelyker, den heiligen navel, de heilige voorhuid,
de melk en het Kleed van de H. Maagd te aanbidden, dan dat men zyne broederen
haat en vervloekt.
Deugd is onëindig beter dan verstand. Hoe minder Leerstellingen, des te minder
twistgedingen, en hoe min-
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der twistgedingen des te minder ongelukken: als dit niet waar is, heb ik ongelyk.
De Godsdienst is ingesteld, om ons in dit en in het toekomende leven gelukkig
te maaken. Wat is 'er noodig om voor een toekomend leven gelukkig te zyn? Men
moet oprecht zyn.
Wat is 'er noodig om het in dit leven te zyn voor zo ver de onvolmaaktheid van
onze Natuur dit toelaat? Men moet toegeevende zyn.
Het zou de grootste dwaasheid zyn, indien men alle menschen daartoe wilde
brengen, dat zy op gelyke wyze over de Overnatuurkunde dachten. Men zou veel
gemakkelyker het gansch Heeläl door de Wapenen kunnen overheeren, dan alle
de verstanden van een enkele Stad onder één juk brengen.
EUKLIDES kon de menschen gemaklyk van de waarheden der Landmeetkunde
overreeden; waarom? om dat 'er geen eene is, die niet een klaar betoog is van
deeze kleine grondwaarheid: tweemaal twee is vier. Maar dit heeft geen plaats in
de Overnatuurkunde, en in de Godgeleerdheid.
Z........
M.

De gelukkige echte stand.
In alles wat zy zeggen is niets gezochts, hunne gedienstigheid is geene
vrucht der gewoonte, der mode, of der overdenking; in hunne gesprekken,
is alles gevoel....alles de uiting van een eerlyk gemoed.
REPUBLIKEINSCHE GELIEVEN.

Vereenigde Echtelingen, die, door den heiligen band des Huwelyks, zyt verbonden,
en dus eenen gewigtigen stap hebt ondernomen, waarvan uw wezentlyk geluk, of
- onherstelbaar onheil, volstrekt afhangt; mogten onze volgende beschouwingen
voor u lieden van eenig nut zyn.
Echtgenooten! - veelbeduidend woord, wellust van elkanders leven - handhaavers
van elkanders geluk in leven, en in dood; hebt gylieden in het heiligdom der trouw
elkanderen uw hart en hand geschonken! voor het Alziend oog van God? - werd gy
daar voor eeuwig Echtgenooten, en - smolt het vuur van 't Echtaltaar uw beider
Zielen in een! - zoo is dan ulieder aardsch geluk voor de eeuwigheid ontslooten;
laat dan de ontucht vry den heiligen Echt laste-
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ren en ontëoren, - laat de Vrygeest, door zedenlooze weelde verbasterd, met de
Wet van 't Zalig Huwlyk den spot dryven, ulieden zy dezelve een wet, van God
gegeeven ter instandhouding der Maatschappy! ja, - indien het geluk nog op de
aarde gevonden wordt, indien de mensch het kan verwagten en genieten! het is in
den schoot der Huwlyksliesde, daar heerscht het beminlyk vertrouwen, en - die
lieflyke eensgezindheid, die ons leven verlengt, en met bloemen doorzaait, - daar
woont de rust der Ziel. Dan - schoon het huwlyk u doet treeden op roozenpaden,
gy zult ook wel eens een scherpe distel zien! de Lente doet wel eens de norsche
stormen loeijen! de Zomer de lucht van onweersbuijen zwanger gaan, maar - na
eene hevige dondervlaag, gloeit weder het veld, door de alleskoesterende
Zonnestraalen! immers, - wen alles voorspoed ware, hoe zou men den tegenspoed
kennen! hoe zou men dankbaar zyn, aan dien liefderyken Weldoender, die ons alles
schenkt! ja, hoe kan hy, die nooit in rampen leeft, het waar geluk regt kennen! het
is de rampspoed die het harte kneedt: - die onze afhanglykheid van den
Algenoegzaamen leert kennen; ons opleidende tot Hem, die beloofd heeft, ons hulp
te schenken in smarten, wanneer wy tot hem bidden! het zyn de tegenheden van
deeze nietige aarde, die ons leeren uit de hand eens milden Gods te leeven; daar
iedere weldaad, elke gunst, van zyne goedheid genooten, ons ten spoorslag dient,
om Hem alleen daarvoor den verschuldigden dank toe te brengen: - laat dan, ô!
Echtelingen, de tegenspoed, zoo dezelve u ooit moge treffen, nimmer u tegen uwen
God stellen, integendeel, zyt dankbaar - verheft den onnaspeurlyken roem van uwen
Schepper, en - zyt te vreden met uw lot: dat openhartigheid en zagtheid, dat beminlyk
en standvastig Karakter, u vervrolyke, u noodzaake liefde met achting te paaren,
dan zal een enkele beete broods u meer tot zegen strekken, dan keur van lekkernyen,
in ondankbaarheid genooten, en - gy zult, in de allerkleenste weldaad, eenen milden
Verzorger ontdekken, die altoos voor ulieder welzyn waakt. Zy, die, in het verkiezen
van eene Echtgenoote, alleen zich laaten bestuuren door gouddorst, - zucht naar
grootheid, of trotsheid, blyven eeuwig onbekend met die allerkragtigst werkende
gevoelens, welke de natuur inboezemt! zy kunnen noch Echtgenooten, noch - Vaders
wezen; de aangenaame pligten, die ons deeze naamen opleggen, zyn voor hun
lastig en - drukkende.
Wel dan Echtgenooten! wie gy ook zyt, begint met Hem, die het begin van alle
dingen is; - van Hem, die u geschapen heeft, en nog dagelyks onderhoud, hangt
alleen uw leeven - welvaard - en voorspoed af, en, door Hem, zait gy, aan de andere
zyde van het graf, nog eens volmaakt
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beminnen; verheugt u dan altoos in elkanders byzyn, neemt belang in uwe
wederzydsche kwellingen, vermaaken en - ontwerpen, - brengt uwe dagen door, in
elkanderen te behaagen, - te beminnen, en - gelukkig te maaken, immers - wanneer
laage belangen by het huwlyk het Oppergezag niet voeren, doormengen zy het niet
met verdeeldheden, bitterheden - verdriet - haat en tegenspoeden; zoo zal uwe
Echte Stand steeds in stil genoegen bloeijen, - in vergenoegdheid voortloopen, ja,
waar de liefde woont, gebiedt ook God zynen zegen; Hy, de liefde zelf, die u
vereenigd heeft, zal u alles schenken, alles geeven wat tot uw waaragtig geluk
dienen kan - zelf, schoon gy niet altyd op roozenwegen wandelt, en - zwoert gy
elkanderen trouw, by uwe plegtige verbindtenis! nooit wordt die duure Eed
geschonden in leven en in dood. - Verschrikkelyke dood, hy zal u eenmaal van den
anderen scheiden, - u treffen in het hart, gy weet, het is den mensch gezet eenmaal
te sterven! en - een van u beiden zal gewislyk de eerste zyn, en, is het oogenblik
daar, dat het Gode behaagt, u van elkanders byzyn tot Hem te roepen; hoort dan
zyne liefdestem, - eerbiedigt zynen wil, en berust in de altoos wyze, en goede,
schikkingen van Hem, wiens daaden altoos wysheid en goedheid zyn: moet gy voor
eenigen tyd scheiden! na verloop van denzelven, zult gy elkanderen wederzien, om
- voor eeuwig vereenigd te worden, en - hebt gy, op deeze beneden Waereld, op
den weg van deugd gewandeld, zoo zal uw einde u tot zaligheid verstrekken, dan
gaat gy langs het pad der godsvrugt naar zaliger gewesten, daar men volmaakt zal
beminnen, - de Hemel is de plaats der waare liefde alleen, daar looft elk schepsel
zynen God, en - ondervindt niets dan zaligheden: - streeft dan, in alle uwe
handelingen, altoos naar dien gelukstaat, leevende hier als waare Christenen, als
voorbeeldelyke Echtgenooten, zoo schenke u deugd en liefde het rykste heil op
aarde, zoo strekke uwe Echt tot luister van Kerk en Vaderland: - zoo zal uw
Huwlyksdag eene der beste dagen uwes levens zyn, en gy zult genoegens smaaken,
die u tot hier toe onbekend waren.
Is nu myne beschouwinge gegrond, toonde ik u den waaren aart van eenen
gelukkigen Echten Stand! - Gunt dan, dat ik myne aanmerkingen volmaak door het
voorbeeld, van den gelukkigen DAMON en zyne waardige ELIZE; beschouwt hun daar
in eene nedrige stulp, en, - ziet hunnen gelukkigen Echten Stand!
Een rieten Hut, in het eenzaame Veld, - een Wyngaard, welks loof, om hetzelve
heenen groeide, - een klein getal van Vee, - eene beste Vrouw, en - een teder
geliefkoosd Telgie, was DAMON's bezitting. Ja, dit weinige was DAMON'S schat: ik
trad in zynen Stulp, daar zyn
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aangezigt blonk van het zuiverste vergenoegen, en - welvaart en gulle vrolykheid
uit zyne vriendelyke oogen schitterden, - ik trad binnen, en - myn oog ontviel een
traan, - ELIZE omarmde haaren DAMON, het Kind vliegt in zyne armen, - de Vader
kuscht het zelve met alle tederheid, daar het aan zynen hals blyst hangen: - ô! Dacht
ik, welk een gelukkige Echte Stand!
Het is nu vier jaaren geleden, (dus sprak DAMON) dat wy ons verbonden, wy
smaakten geene rampen, die onzen zoeten wellust verhinderden - vlytig en getrouw,
weidden wy onze Schaapen met vreugde, geen naberouw stoorde onzen slaap, de welvaart woonde by ons, en - wy waren dankbaar voor ons lot, - wy aanvaardden
niets voor dat wy ons ter neder gebogen hadden voor Hem, die altoos voor ons
waakte en zorgde, en - keerden wy des avonds van onzen arbeid weder, dan zongen
wy onze dankbaare Avondgezangen, en - zoo was God onze Weldoener, het begin
en het einde onzer verrichtingen, en schoon hy ons geene schatten gaf, hy gaf ons
echter alles, om ons het leven aangenaam, en verkwiklyk, te maaken! wy smeekten,
om geen Kroon of Scepter; maar enkel - om het brood onzes bescheiden deels en
- ziet, - wy hebben ons daaglyks brood! zoo doet ons zyne Menschenmin wegzinken
in waare dankbaarheid: dus - heb ik alles wat ik wenschen mag, ELIZE is myn troost
en steun, van haare Kindsheid af had ik haar lief gehad: - ik beminde haar, en had
haar boven alle de Meisjes van het Dorp verkoozen, - onze Ouders hadden in onze
vereeniging gestemd, - en geen Wolk had dezelve, tot hier toe, beneveld, - de vrugt
onzer wederkeerige liefde had dezelve vergroot, - had ze onwankelbaar gemaakt,
daar zy my een lief Telgje schonk uit haaren schoot, de lust en blydschap van myn
leven; wat zoude ik nu meerder wenschen? immers, - Hy zegent onzen Echten
Stand! Hy verleent ons Gezondheid, - Hy schenkt ons Kleederen - dus, heerlyker
is myn stand, dan die van eenen Vorst, die zynen troost zoekt in het nietig goud; geen twist of tweedragt woont in onze harten, - wy draagen elkanders zwakheden
geduldig, geen vrees voor ontrouw baart ons smarten, daar wy de Wet, die God op
't Huwlyk lag, beiden eerbiedigen! ik zwoeg van den vroegen morgen, tot aan den
laaten avondstond, voor myn huisgezin, terwyl myne ELIZE haar huiswerk verrigt, ons lief Telgje behoorlyk hoedt en gadeslaat, volbrengende dus beiden de pligten
der Huwlyksmin; - zoo voeden wy, voor de Eindelooze Eeuwigheid, de liefde in het
nietige aardsche gewemel, om - wanneer het Gode behaagt, op deeze nietige aarde,
ons van een te scheiden, eens te leeven by Hem in ongestoorde Zaligheid: daar
hoop ik het zoet, - het vol genot der
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liefde met myne ELIZE te smaaken, om - voor eeuwig, ons geluk voltooid te zien.
Hier zweeg de braave DAMON, en - ik zonk weg in verrukking tot God, - ik was
aangedaan over het tafereel van hun geluk. - ô! Dacht ik, is zoo veel heils den
mensch beschooren! mogt elk in zynen Echten Stand, deeze genoegens smaaken,
en - wordt myn wensch, als Mensch, als Christen, vervuld, dan deele elk in het
genot, het heil, van deeze twee.
V.
Dat heet op roozenpaden treên;
Dat heet de bloem der Zaligheên,
In 't Aardsche Paradys, met eigen handen plukken;
Dat heet de vleijendste geneugt,
Een' voorsmaak van de Hemelvreugd,
Reeds hier beneden in 't gevoelig harte drukken:
Dat 's waare liefde lekkerny;
Dat heet, op englen wys, zich minlyk samenpaaren;
Dit is de waare Schildery
Van 't beste trouwbesluit, van 't heuglykste echtvergaaren.

Zedelyke bedenkingen.
De bloote naam van Christen is niet genoeg, en, men moet zich niet verbeelden,
waarlyk een Christen te weezen, om dat men onder de Christenen geteld wordt. Hy
is een waar Christen, die den wil doet van zynen grooten Meester, en in zyne
Voetstappen wandelt. - Zou hy een waar Christen zyn, die de Liefde Gods en des
Naasten mist? - Zou hy een waar Christen zyn, die zynen Broeder haat en vervolgt,
daar zyn Meester het Land doorging, en aan allen weldeed, aan allen gunst bewees;
goeddoende en geneezende allen die met Krankheden bezogt waren? - Zou hy een
Christen zyn, die zynen Broeder niet wil vergeeven, - daar zyn Liefderyke Meester
leert, dat men zelfs zynen vyanden moet goeddoen, hem zegenen die ons vloekt?
- Derhalven, de bloote naam maakt geen Christen: maar hy is een Christen, die den
wil van zynen Meester doet.
Een Slaaf buigt zich neder voor zynen Heer. - Een vleijend Hoveling begaat de
grootste laagheden omtrent zynen Meester. - Hy vleit hem, die als een God wil
geëerd en gediend worden. - Dan een waar Christen buigt zyne knieën alleen voor
zynen God, en eerbiedigt JESUS alleen, als zynen Heer en Koning.
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Alles, wat bestaan ontvangen heeft, is van den Almagtigen, en 'er is niets, noch in
den Hemel boven, noch op de Aarde beneden, dat niet van Hem is voortgebragt,
wiens Almagt is oneindig, wiens Wysheid is ondoorgrondelyk, en wiens
Goedertierenheid duurt tot in alle Eeuwigheid. - Wat is 'er dethalven billyker, dan
dat alles Hem loove, dat alles zynen naam grootmake en verheerlyke. - Dan oneindig
is elk redelyk wezen hier toe verpligt, om dat die begaafd is met zulk een vermogen,
om iets van de oneindige Grootheid, hoewel in eenen verren afstand, van zynen
Maker te bevatten.
‘Ken u zelven’, is een groote zaak, een onbedenkelyk voorregt. - Hy die zich
zelven heeft leeren kennen, weet welke zyne bestemming zy. - God heeft den
mensch geschapen, op dat hy gelukkig zou zyn - maar zal iemand gelukkig zyn, hy
moet een Vriend van God worden; - dit kan hy niet worden zonder zich zelven te
kennen. Dan, daarenboven moet hy ook weeten langs welk een weg, en door welke
middelen, hy tot zulk een onschatbaar geluk komen kan: - en dit leert hem het
Euangelie. - Indien een mensch al wist, dat hy met God moest verzoend worden,
en hy was onkundig op welk eene wyze, dan was hy waarlyk het ongelukkigst aller
schepzelen. - Dan de oneindig goedertieren God heeft zorg gedragen, dat een
mensch dit weeten kan. - Hy heeft hem door het Euangelie zynen wil geöpenbaard,
en wat hem te doen staat, om in zyne gunste te deelen. Hoe onverantwoordelyk is
het dan niet, deze bewyzen van Liefde te verönagtzamen. - God heeft ons in zyn
woord geöpenbaard, langs welk eenen weg wy den toegang tot Hem geöpend
vinden kunnen. - Laten wy ons dan benaarstigen, om vlytig die Openbaring te
doorzoeken, in welke wy weeten, dat God zynen wil aan ons geöpenbaard heeft.
Een mensch, die zich overhaast in 't neemen van zyne besluiten, moet dikwils
berouw hebben over zyne daden. Hy is gelyk aan hem, die onbedagtzaam op eenen
weg, met verhaaste schreden, voortgaat, op welken weg verborgen kuilen zyn,
waarin hy onbedagtzaam nederstort. - Maar hy, die geene besluiten neemt, dan
voor hy alles wel overdagt en gewogen heeft, is gelyk aan eenen Wandelaar, welke
een gevaarlyken weg betreed; doch die, langzaam voortwandelende, alle de gevaren
overweegt, en dezelve dus kan vermyden.
C. V.D. G.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Ophelderende aanmerkingen over het boek van Ruth.
(Ontleend uit de Preface sur le Livre de RUTH. Par CHARLES CHAIS.)
(Vervolg en Slot van bl. 194.)
Om zich outslaagen te rekenen van het omhelzen der gissingen van Vader
HOUBIGANT, moest het niet alleen beweezen zyn, dat de veronderstelling van
USSERIUS onverdeedigbaar was; maar daarenboven dat 'er volstrekt geen andere
waarschynlyke schikking der zaaken ware, om de zwaarigheid weg te ruimen, zonder
iets aan den gewyden Text toe te voegen. - 't Is bekend, dat zulks op meer dan
ééne wyze kan geschieden; Vader HARDOUIN meende de zwaarigheden weg te
neemen, met enkel te veronderstellen, dat RACHAB, de Vrouw van SALMON, de
beroemde RACHAB van Jericho niet ware; doch eene andere van denzelfden naam.
Dit gesteld zynde, deedt hy SALMON 62 Jaaren naa den uitgang uit Egypte, of 22
Jaaren naa den overtocht der Jordaane, gebooren worden: en volgens dit Stelzel,
(*)
vinden alle de Geslachten zich gebragt tot 62, 72, 76, 92 en 102 Jaaren . - Een
ongenoemd Schryver de Geboorte van SALMON veel laater stellende, te weeten,
maar 76 Jaar, naa den uitgang uit Egypte, schikte de Geslachten in dier voege dat
(†)
zy zich tusschen de 80 en 90 Jaaren vleiden . - Maar, vermids in beide die Stelzels
NAHESSON slegts vyftien of zestien Jaaren zou gehad hebben, by den uittocht uit
Egypte, 't welk niet strookt met het geen MO ES zegt wegens het Gezin AMINADAB,
heeft een ander ongenoemd Schryver, veronderstellende, dat SALMON, de Dogter,
of mis-

(*)
(†)

HARDOUIN Chronol. V.T. Oper. Select. p. 619, enz.
Mem. de Trev. Sept. 1745. Edit. Amst.
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schien de Kleindogter trouwde van de beroemde RACHAB, en 'er BOAZ omtrent zyn
90 Jaar by verwekte, de andere Geslachten niet veel uitgestrekter dan dit behoeven
(*)
te maaken .
Eindelyk is 'er nog eene andere schikking, die, overeenkomstiger met den gewyden
Text, een nog gemaklyker verdeeling opgeeft van de Geslachten hier in overweeging
komende. De geleerde Schryver van de Nouveau Dictionaire Historique & Critique
heeft dezelve onlangs medegedeeld, als van een Vriend ontvangen. Dewyl NAHESSON
een Vorst was uit den Stam van Juda, in het tweede Jaar naa den uittocht uit Egypte,
moet hy ten minsten 20 Jaaren geteld hebben toen Israël verlost werd, en by gevolg
40 by den overtocht der Jordaane; veronderstel dat hy 35 Jaaren daar naa Vader
werd van SALMON; dan zal SALMON by RACHAB zyn Zoon BOAZ hebben kunnen krygen
op zyn 94 Jaar; BOAZ zal de Vader van OBED worden op zyn 86; OBED van JESSE op
(†)
zyn 81; en JESSE van DAVID, zyn zevenden Zoon , op zyn 70 Jaar; voegt 'er nog 70
Jaaren voor het Leeven van DAVID by, en 4 Jaaren voor SALOMO, en gy zult het getal
krygen van

(‡)

.

De naamlooze Maaker deezer berekeninge merkt te regt op dat geen der
Asstammelingen van NAHESSON, Hoofd van een Stam geweest zynde, zy allen,
OBED uitgezonderd, de jongste Zoonen hebben kunnen weezen, gelyk men verzekerd
is dat DAVID was. Van den anderen kant bemerkt men klaar genoeg het voordeel
gelegen in de veronderstelling, dat RACHAB, die SALMON trouwde, dezelfde niet ware
met RACHAB van Jericho. Want indien SALMON, 85 Jaaren naa den overtocht der
Jordaane gebooren, eerst Vader van BOAZ werd in den ouderdom van 94 Jaaren,
en indien RACHAB van Jericho slegts twintig Jaaren telde, by de intrede der Israëliten
(*)
(†)
(‡)

Mem. de Trev. Dec. 1752.
I SAM. XVI: 11.
Nouv. Dict. Hist. & Critique de Mr. DE CHAUFFEPIE, Tom. IV. Advertissem.
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in het Land van Canaan, zou zy 149 Jaaren geteld hebben by de geboorte van
(§)
BOAZ .

(§)

Deeze zwaarigheid klemt nog sterker tegen de Stelzels van SERRARIUS en USSERIUS. In het
eerste moet RACHAB 86 en in het laatste 62 Jaaren geweest zyn, by de geboorte van BOAZ,
indien zy slegts 20 Jaaren was by den overtocht over de Jordaan.
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Men brengt hier tegen in 't midden, dat, byaldien de Vrouw van SALMON de beroemde
RACHAB van Jericho niet geweest hebbe, het vreemd inkome, dat MATTHEUS van
(*)
haar gewaagd hebbe in de Geslachtlyst onzes Zaligmaakers . Maar voorëerst, is
men niet verpligt, in eene ontvouwing van dien aart als de tegenwoordige, reden
van alles te geeven. 't Is mogelyk dat 'er twee RACHABS geweest zyn. Dit moet
voldoen. Ten tweeden. De Euangelieschryver zegt niet, dat die RACHAB, door hem
vermeld, RACHAB van Jericho geweest hebbe. Ten derden. Wat is 'er in den weg,
om te antwoorden dat waarschynlyk de Vrouw van SALMON de Dogter of de
Kleindogter ware van de beroemde RACHAB, en dat, om die rede, MATTHEUS deeze
genoemd hebbe in de Geslachtlyst der Voorouderen onzes Heeren? Het valt veel
min bezwaarlyk te gelooven, dat de Zoon des Vorsten uit den Stam van Juda in den
Egt trade met de Kleindogter eener Canaanitische, die eene Waardinne, zo niet van
een slegter beroep, geweest ware, dan te begrypen, dat hy die zelve tronwde.
Indien men, eindelyk, nog te veel zwaarigheid vindt, om toe te stemmen, dat vyf
Persoonen, agter een volgende, in 't zelfde Geslacht gebooren worden uit zeventig,
tachtig en negentig Jaarige Vaders, blyft 'er nog over eene party te omhelzen, welke
wy nu nog moeten voordraagen.
Men wil dat het oogmerk des Schryvers van het Boek van RUTH niet geweest
hebbe eene volkomene Volglyst op te geeven der Voorouderen van DAVID, van
PHARES af te rekenen; maar alleen, om, by gelegenheid der geboorte van OBED, een
korte Geslachtlyst te plaatzen van dien Vorst, en 'er dus liet inkomen, niet alle zyne
Voorvaders in een rechte lyn onafgebrooken van Vader op Zoon, maar alleen de
voornaamsten, en die 't best zouden dienen, om diens Afkomst voor 't oog des Volks
af te tekenen; zo dat, indien 'er eenige Naamen op die Geslachtlyst zyn
overgeslaagen, dit geschied is, met toeleg van den Schryver zelve, zonder dat men
zulks te wyten hebbe aan zyne onkunde, of het verhaast overslaan der oude
Asschryveren. De Euangelist MATTHEUS heeft, met voordagt, dergelyke uitlaatingen.
ESDRA hadt 'er hem een voorbeeld van gegeeven. Men treft 'er ook een aan in de
Kronyken.

(*)

Deeze tegenwerping is van den Heer DE CHAUFFEPLE zelve in de bovengemelde Advertissem.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

228
Het staat derhalven vast, dat de woorden, hy gewan of hy was Vader, in den
sterksten zin het denkbeeld niet insluiten van eene onmiddelyke Zoonsverwekking;
en is dit waarheid, wat verhindert dan de toevlugt te neemen tot dusdanig eene
ontknooping der zwaarigheid?
Welk eene zyde men kieze in een onderzoek, waar men alleen by het schemerlicht
der gissinge voortwandelt, zal deeze, door ons aaangeweezen, althans dit voordeel
hebben, dat wy ons niet verpligt vinden ons te verwyderen van het Stelzel van
USSERIUS, onzen voornaamsten Gids ten aanziene der Jaartellinge, welke hy gevoegd
heeft by de Gebeurtenissen in dit Boek begreepen. Met USSERIUS veronderstellende,
dat BOAZ van RACHAB gebooren wierd, 42 Jaaren naa dat de Israëliten in het Land
Canaan gekomen waren, 't welk gebeurde op het einde van het 2553 Jaar der
Waereld, zal men bevinden, dat de Geboorte van OBED, van wien, volgens den
Prelaat, BOAZ Vader werd in den ouderdom van 102 Jaaren, valt op het Jaar 2697.
Indien men voorts veronderstelt, dat NAOMI uit den Lande Moabs niet wedergekeerd
is dan naa 10 Jaaren afweezens, en dat naa haare wederkomst te Bethlehem, tot
aan de geboorte van OBED, 'er ten minsten één Jaar verloopen is, zo moet men 11
Jaaren aftrekken van die 2697, 't welk het Jaar der Waereld 2686 uitlevert, voor den
tyd, wanneer ELIMELECH en NAOMI met hun Gezin uittoogen. Het is van dit Tydperk,
dat wy aanvangen, schoon wy toestemmen dat zulks alleen op gissingen rust, en
't is op deezen voet, dat wy de geheele. Tydrekening van dit Boek schikken, 't welk,
eigenlyk gesprooken, niets behelst dan de Geschiedenis van eene byzondere
Familie, geduurende 11 Jaaren naa het Jaar der Waereld 2686, tot het Jaar der
(*)
Waereld 2697 .
Om weder te keeren tot de Geslachtlyst, die 'er het slot van uitmaakt, en waartoe
man ziet dat de Schryver zyne Leezers als met de hand wilde leiden, geeven wy
hier op, de Jaartelling volgens het Stelzel waaraan wy ons houden.
JUDA werd gebooren in 't Jaar der
Waereld

2249

PHARES

2288

ESROM
ARAM
AMINADAB

(*)

USSERII Chronol. Sac. ut. sup.
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NAHESSON
SALMON

2553

BOAZ

2595

OBED

2697

ISAI

2808

DAVID

2619

Deeze Geslachtlyst tot DAVID voortgezet zynde, besluit men daaruit, met veel
waarschynlykheids, dat het Boek van RUTH opgesteld is by het leeven van dien
Vorst, misschien zelfs naa dat SAMUEL hem, op Godlyken last, gezalfd hadt om over
Israël te regeeren. In het eerste vers, wordt met de daad van de Regteren
gesprooken, met uitdrukkingen, die klaar genoeg aanduiden, dat zy, zints eenigen
tyd, niet langer over het Volk van GOD heerschten. DAVID dan genoemd wordende
in het laatste vers, is 'er alle reden, om te gelooven, dat de Opsteller van dit Boek
't zelve schreef in den tyd die verliep, tusschen de bestemming van dien Vorst, om
den Opvolger van SAUL te weezen, en het tydperk zyner daadlyke verheffing op
(*)
Israëls Throon . - Indien men zich voege by den Schryver van de Chaldeeuwsche
Paraphrasis, is alle geschil uitgemaakt: want hy eindigt met de woorden, En ISAI
gewan DAVID, Koning van Israël. Woorden, die, in eenige Afdrukken van de Vulgata
overgenomen zynde, den Cardinaal CAJETAN deeden besluiten, dat DAVID met de
daad reeds ten Ryksthroon was opgesteegen, toen de Geschiedenis van RUTH het
licht zag. Maar dewyl men geene bewyzen heeft, dat de Hebreeuwsche Text de
leezing opgeeft gelyk JONATHAN, kan men diens gevoelen niet hooger stellen, dan
het begrip van een byzonder Persoon, 't welk geen Wet voor iemand uitmaakt.
Voor het overige, blyft men in eene volkomene onzekerheid, over den Schryver
deezes Boeks. De Jooden, dit Boek onder de Regelmaatige Boeken plaatzende,
hebben eenigen 't zelve toegekend aan den ongenoemden Schryver der Jaarboeken
der Koningen van Israël en Juda, van welken dikmaals gewaagd wordt in de Boeken
der Koningen; anderen aan ESDRA, zommigen aan EZECHIAS, en de meesten aan
SAMUEL, dien zy ook als den Schryver van

(*)

CARPZOVIUS, ut sup.
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het Boek der Regteren groeten . 't Is dit gevoelen, 't welk het gros der
Christen-Uitleggeren heeft aangenomen. Twee Geleerden hebben, zeer onlangs,
het Boek van RUTH, de een aan DAVID zelve, de ander aan den Propheet GAD,
(†)
toegeschreeven .
Wat 'er ook van dit geschil over den Schryver moge weezen, 't is blykbaar, dat
men verscheide nuttigheden, uit het leezen deezer Geschiedenisse, kan haalen.
JOSEPHUS, op zyn trant, de Gebeurtenissen, in dit Boek voorkomende, verhaald
hebbende, eindigt in deezer voege: ‘Ik heb het noodig geöordeeld, deeze
Geschiedenis te boeken, om de magt van GOD te vertoonen, wien het gemaklyk valt
Menschen, uit laagen stand, tot de hoogste Waardigheden te verheffen, gelyk Hy
(‡)
DAVID gedaan heeft, uit zulke Voorouderen gesprooten .’ 'Er is veel waarheids in
deeze bedenking. Ondertusschen kan men alle de uitdrukkingen niet in den sterksten
zin aandringen. Want, indien DAVID van de zyde der Vrouwen, die zyne Voorvaders
getrouwd hadden, een Man van laage afkomst was, in wiens aderen het bloed
stroomde van RACHAB de Canaanitische, en van RUTH de Moabitische, zien wy, van
den anderen kant, dat hy, van Vader tot Zoon, afstamde van Vorsten des Volks,
van Kinderen van JUDA, Zoon van den Aartsvader JACOB, Kleinzoon van IZAAK, en
Achterkleinzoon van ABRAHAM.
Ten anderen, de Vrouwen kwamen in de Geslachtlysten der Hebreeuwen niet in
aanmerking, en heeft GOD toegelaaten, dat twee Heidinnen opgenoemd worden in
het Koninglyk Geslachtregister van DAVID, uit wien ten eenigen dage de MESSIAS
zou voortkomen, het is, om dat GOD, die heden, gister en in eeuwigheid, dezelfde
is, nooit de Volken zodanig in derzelver wegen heeft laaten wandelen, of hy droeg
zorge, om, door spreekende en luisterryke voorbeelden, de waarheid te toonen van
de belofte aan den Vader der Geloovigen gedaan, dat in zyne Nakomeling schap
alle Vol-

(*)

(†)
(‡)

HUET Demonst. Euangel. p. 287. Ed. Amst. in 8vo. 1680. CLERICI Diss. de Scriptorib. Lib.
Historic. WOLFH Biblioth. Hebr. ubi sup. CARPZOVIUS, ubi sup. NATAL. ALEXANDR. AEtat. IV,
Diss. 22. PATRICK, PYLE, BEDFORT.
HEUMANNI Poëcile, Lib. I. p. 279. Tom. II. p. 166.
Hist. Jud. Lib. II.
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ken der Aarde zouden gezegend worden; dit was een betoon van zyne agtneeming
op de Heidenen, die Vreemdelingen waren des Verbonds Israëls; dit strekte, als 't
ware, ter gunstige voorbeduiding van de Roeping der Heidensche Volkeren, tot dat
Verbond van Ontferming en Genade.
Afgescheiden van deeze hoofdäanmerkingen over het beoefenen des Boeks van
RUTH, kan 't zelve op meer dan eene plaats nuttigheid verschaffen aan een oplettend
Godvrugtig Leezer. 't Schenkt gelegenheid tot gewigtige Ontvouwingen van eenige
Wetten, en zommige zonderlinge Gebruiken in de Regtsgeleerdheid der oude
Hebreeuwen. - Het bekragtigt de aangelegene Leerstelling, van de tusschenkomst
en de Vaderlyke zorgen der Voorzienigheid, in alle de lotgevallen des leevens, in
de geringste zo wel als in de grootste. - Men ziet 'er de vrugten van eene
onafscheidelyke verknogtheid aan den waaren Godsdienst, welke hulp- en
redmiddelen de Godsvrugt in tegenspoed schenkt; de voordeelen der Zedigheid,
om het oplettend oog der Braaven te trekken, en die van een wel gevestigde agting,
om de eer der Deugd ongeschonden te bewaaren, in maatregelen, die het
Zedebederf verdagt zou doen worden. De voorzigtigheid en 't goed gedrag van
NAOMI, de genegenheid, de zagtaartigheid en de zedigheid van RUTH, de wysheid
en edelmoedigheid van BOAZ, behaagen, treffen en onderwyzen.

Waarneeming wegens een zeer gevaarlyk toeval, veroorzaakt door
het afzuigen van de reuzel van een nieuwe haring.
Daar thans de tyd wederom begint te naderen, dat wy ons op een der voordeeligste,
gezondste en nuttigste, voedzels, welke de Visschery oplevert, wenschen te
vergasten; zou deeze Waarneeming kunnen dienen, om onze Vrouwen en
Dienstbooden te waarschuwen, om geen gebruik te maaken van de zomtyds zeer
vette Reuzels, die in de nieuwe Haringen gevonden worden; om dat zy, wanneer
'er eenig fenynig Diertje, door de Haringen opgeslokt, en in de darmpjes zig
bevindende, door het afzuigen der Reuzels tessens ingezogen wierd, zich als dan
aan zwaare toevallen zouden kunnen blootstellen. Zie hier
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wat ik 'er, by eene myner Lyderessen, van ondervonden hebbe.
Mejussr. E.... jong en bloedryk van gestel, een nieuwe Haring present gekreegen
hebbende, verkoos om ze zelve schoon te maaken, en vond daarin een ongemeene
vette Reuzel, die zy zeer greetig van de darmpjes aszoog; dit gebeurde des
namiddags ten een uur.
Oogenbliklyk hierop wierd zy doodlyk benaauwd, vergezeld van eene hevige
neiging tot overgeeven, die niet eerder volgde, dan, na dat zy eene aanzienlyke
hoeveelheid laauw water, waarin wat keukenzout gesmolten was, had gedronken.
Een half uur daarna by haar Ed. gekomen zynde, vond ik haar nog in even zo groote
benaauwdheid; het Aangezigt, de Buik en alle de Ledemaaten waren onbegrypelyk
dik opgezwollen; de niet minder gezwollen hals was bezet met eene groote menigte
hoog roode vlekken, en, in de buigingen van de Armen en Knieën, vond ik groote
witte, met een helder doorschynend vogt gevulde, bleinen; zynde de Pols tessens
zeer klein en ras.
Daar ik zag, dat het fenyn zich reeds door de geheele massa der vogten verspreid
had, en het my toescheen, dat de Natuur zich door de huid tragtte te ontlasten,
schreef ik haar een mengzel voor uit Aq. Ruthoe ℥ v. ≏ C. Cervi Ʒi. Theriac. Androm.
Ʒij. Syr. Artemisioe ℥i. m. om alle tien minuten 'er een lepel vol van te gebruiken.
Binnen den tyd van twee uuren waren de toevallen merkelyk bedaard; dan, om vyf
uuren, scheen alles verlooren te zyn, alle de reeds genoemde toevallen waren tot
den hoogsten trap geklommen, de benaauwdheid was allerverschrikkelykst, en ging
verzeld van eene volkomene razerny. Ik liet toen een zeer prikkelend lavement
appliceeren, uit het Elect. de Hiera picra, Oxymell. Squill. & Sal. Polychr., waar door
eene menigte zeer slymige stinkende stoffe afgevoerd wierd, en de toevallen weder
bedaarden.
De voorgemelde Drank, met byvoeging van een halve drachma Laud. Liq. Sydenh.
liet ik vervolgens gebruiken, waarop een sterk zweeten, en een zeer rustige nagt,
volgden. Des daags daaraan, waren de puisten en vlekken verdweenen, als ook
de benaauwdheid en razerny; de pols sloeg ruim, en was gemaatigd, en de Patiente
klaagde alleen over zwaare vermoeidheid: een zagt laxeermiddel, dien dag
voorgeschreeven, veroorzaakte eenige Stoelgangen, en ver-
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volgens eenige dagen de Cort. Peruv. gebruikt hebbende, was zy volkomen weder
hersteld.
De Haring, wiens Reuzel deeze geweldige toevallen veroorzaakt had, heb ik zeer
naauwkeurig onderzogt, dezelve aan een Hond en Kat te eeten gegeeven; doch zy
hebben 'er geen de minste nadeel aan hunne gezondheid door geleeden.
R.

Uittrekzel eens briefs, uit Koningsbergen, aan den heer Crell
geschreeven, over het succin, geel amber of barnsteen, en de
ontdekte vorming daarvan.
(Journal de Physique, 1791. Nov.)
MYN HEER!

Het Regt om den Geelen Amber, door de baaren van de Baltische Zee, naa
stormweer, op de Kusten van Pruissen geworpen, te verzamelen, kwam, zints langen
tyd, den Koning alleen toe, en maakte gevolglyk een zyner Kroon-voorregten uit.
Maar, eenigen tyd geleden, houdt men zich niet te vrede met deeze dikwyls onzekere
inzameling; eene nieuwe wyze, om die zelfstandigheid, in eene veel grooter
hoeveelheid, magtig te worden, is onlangs in zwang gebragt, op het voorstel van
den Heer DE GAUDE, Staatsdienaar.
Deeze handelwyze, welke volstrekt nieuw is, spreidt den klaarsten dag over de
(*)
vorming dier zelsstandigheid, tot nog toe zeer twyfelagtig : want, na dat men den
Barnsteen, of het Geel Amber, heeft gaan zoeken, gelyk men Metaalen of andere
Delfstoffen opspeurt, weeten wy ten minsten, dat die zelfstandigheid ongetwyfeld
een voortbrengzel is van het Groeijend Ryk.

(*)

Men zie hier over, een Scheikundig Onderzoek der Eigenschappen, van het vlugge zuure
Zout van den Barnsteen, door den Heer POTT: uit de Hist. de l' Acad. Royale des Sciences &
Belles Lettres de Berlin vertaald, in de Uitgezogte Verhandelingen by HOUTTUYN, I D. bl. 223,
enz.
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Men heeft naamlyk, naar alle de regelen van de kunst der Mynwerkeren, begonnen,
met, op eenen zekeren afstand van Zee, Putten en Gaanderyen te maaken, waaruit
de Barnsteen, in eene vry groote hoeveelheid, gehaald wordt. Ik ben in eene dier
Putten nedergedaald; dezelve lag twee honderd voeten van de Zee af, en hadt de
diepte van 98 en een halven voet. Met behulp van Lampen, die wy, in de diepste
plaatzen, veel moeite hadden om brandende te houden, ontdekte ik, met myne
Medeonderzoekers, dat de Barnsteen lag tusschen twee strooken Houtskool, aan
welke dezelve menigmaal zo vast gehegt was, dat verscheide stukken, welke men
ons aanboodt, vry groote Kooldeelen bevatten, waarin het houtagtig zamenweefzel
zeer duidelyk te ontdekken was.
De kleur van den Barnsteen, welken wy zagen, was bruin als Turf: dezelve
brandende, ontstondt 'er een lugt aan Turf eigen, waarin egter een sterke harstlugt
doorstak; verscheide brokken Geel Amber ontbonden zich als men ze aan de lugt
blootstelde; andere van kleur veranderende, behielden desniettegenstaande hunne
vastheid.
De Barnsteen ligt niet in geregelde of onafgebrooke aderen, doorgaans vindt men
dezelve zodanig met de Koolen vermengd, dat deeze laatste 'er dikwyls doorheen
loopen, derwyze dat het bezwaarlyk valle, eenigzins naauwkeurig te bepaalen, waar
(*)
de eene of de andere zelfstandigheid begint of eindigt . 't Is met deeze
zelfstandigheid even eens gelegen als met versteend Hout, waarin men omtrent
dezelfde evenredigheden waarneemt, tusschen de houtdeelen en de versteenende
stoffe, die medegewrogt heeft tot deeze verandering. Boven deeze Koolen, vertoonen
zich golvende Zandlaagen.
Een weinig denkende op 't geen ik heb voorgedraagen, verkrygt de oude
veronderstelling, dat de Barnsteen het bestaan verschuldigd zou weezen aan
harstagtige Boomen, die eene zekere maate van verbranding ondergaan hadden,
en dat de onvolkomenheid dier verbranding veroorzaakt was door instortingen, die
waarschynlyk het vuur uitbluschten, eene nieuwe maate van aanneemelykheid.
Misschien ook, dat de onderscheide zoutagtige zelfstandigheden, bevat in

(*)

De Heer DE LUC, schryft in eenen Brief aan DELAMETHRIE, sur la Theorie de la Terre, ‘dat de
Barnsteen zich in het Delfhout bevindt.’ Journal de Physique, 1791. Dec.
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het Zeewater, 't welk zypelde door het zand, 't welk deeze ontstooke laagen bedekte,
(*)
het haare desgelyks toebragten aan de vorming van die zelfstandigheid .
Die stukken, welke men uit de Putten haalt, zyn van verschillende grootte. Ik heb
stukken van verscheide ponden gezien, zelfs die van drie tot vyf ponden woogen.
In allen gevalle, 't geen deeze wyze van Barnsteen verzamelen kost, wordt ryklyk
door het geen 'er van komt goed gemaakt.

Brief van den heer le Roy, Lid van de Academie des Sciences, aan
den heer Delamethrie, over den dubbelen ring van Saturnus, ten
geleide eens uittrekzels van een brief, door den heer Herschell
aan den heer Watson, over deeze ontdekking.
(Journal de Physique, 1792.)
MYN HEER!

Ik heb de eer U een Uittrekzel te zenden eens Briefs, van den Heer HERSCHELL aan
den Heer WATSON, uit welken Gy zult zien, dat deeze onvermoeide Waarneemer
niet ophoudt met nieuwe Ontdekkingen aan den Hemel te doen.
De groote CASSINI, gelyk te zien is in de oude Me-

(*)

De Heer POTT merkt, in 't slot van het voorheen aangehaalde Onderzoek, op. ‘'t Is een
klaarblyklyk Gevolg van alle de voorgaande Proesneemingen, dat het vlugge Zout van
Barnsteen geenzins een gewoon Zuur is van Zout, noch een gewoon Zuur van Vitriool; maar
dat het, in zeer veel opzigten, naar het Zuur der Plantgewassen of Azynzuur (Acidum
Vegetabile) zweemt: gelyk van de andere zyde de Flores Benzoin, ten opzigte van hunne
drooge sublimeering, en eenige andere omstandigheden, veel overëenkomst hebben met
ons Zout, volgens 't geen de Heer NEUMAN reeds opgemerkt heeft; alleenlyk met dit verschil,
dat dit Zout, wegens de menigvuldigheid zyner Harstagtige deeltjes, zeer vaardiglyk ontbonden
wordt, zo in Brandewyn, als in deszelfs overgehaalden Geest of Voorloop, en daar aan een
scherpen smaak geeft.’
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moires de l'Academie des Sciences, is de eerste die vermoed heeft, dat de Ring
(*)
van Saturnus dubbeld was . Veelen hebben, na hem, die zelfde gedagten
gekoesterd; en ik kan zeggen, ook onder der zodanigen getal behoord te hebben,
naa, by veele gelegenheden, deezen Ring met aandagt beschouwd te hebben; dan
het was voor den Heer HERSCHELL bewaard, te zien, 't welk anderen slegts
vermoeden, en buiten twyfel te bewyzen, dat de Ring van Saturnus dubbeld is. - Hy
heeft desgelyks ontdekt, ten aanziene van den laatsten Satellit deezer Planeet, dat
de Natuur, in het wyduitgestrekt Heeläl, altoos éénpaarig is in haare Wetten. Door
zyne Waarneemingen getoond hebbende, dat, indien de Maan om haaren As
omwentelt, in denzelfden tyd, als dezelve om de Aarde draait, het even zo gelegen
is met deezen laatsten Satellit, die om Saturnus draait in 't zelfde tydsbestek, als
hy om zyn As wentelt.
De Ontdekkingen van deezen beroemden Waarneemer hebben my versterkt in
eene bedenking, door my meermaalen gemaakt, onder het overweegen van den
loop en voortgang der Kunsten en Weetenschappen, dat zy naamlyk by sprongen
schynen voort te gaan, en, tusschen beiden, tyden van stilstaan hebben.
Wanneer wy, op onze wyze, en met de Werktuigen, die wy aanwenden, de
verrigtingen en Waarneemingen gedaan hebben, waar toe zy ons opleidden, staat
de Weetenschap stil, tot dat zy, door nieuwe Ontdekkingen en nieuwe Werktuigen,
weder in beweeging komt.
My dunkt, dat wy, te deezer oorzaake, een nog veel hooger prys moeten stellen
op die groote Mannen, die scheppende Vernuften, die de Slagboomen, welke den
loop en voortgang van 's Menschen Geest stuitten, weeten weg te draaijen.
Ik ben,
Aux Galleries du Louvre, 25 Jan. 1792.

(*)

Hy nam, (volgens DE LA LANDE, Astron. § 3227 en 3228,) waar, dat de breedte van den Ring
in twee gelyke deelen gedeeld was, door een donkere streep, welks kromme dezelfde was,
als die van den Ring. De Heer SHORT verzekerde DE LA LANDE, verscheide van die Ringen
gezien te hebben; de laatstgemelde stelt, dat het buitenste deel van den Ring verdeeld is
door verscheide lynen, welke, aan den omtrek van den Ring, een gelyk middelpunt schynen
te h bben, en geloost, dat 'er verscheide Ringen in een zelsde vak geplaatst zyn.
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Het Uittrekzel des Briefs van den Heer HERSCHELL aan den Heer WATSON,
gedagtekend 10 Dec. 1791, is van deezen inhoud:
‘Volgens myne gewoonte, ben ik zeer druk bezig geweest met het polysten der
Spiegels van Telescoopen van allerlei grootte, om dit moeilyk deel der Optica tot
volkomenheid te brengen. In de daad, het is onmogelyk zich een denkbeeld te
vormen van den tyd dien ik besteed, en van de moeite, welke ik genomen heb, om
myn oogmerk te bereiken. Dan ik heb daarvoor volkomene vergoeding ontvangen,
door het vermaak 't geen men altoos schept in een geliefd onderwerp door te zetten,
en nog meer door den gelukkigen uitslag, waar mede ik my mag streelen myn arbeid
bekroond te zien.
Myn Telescoop van veertig voeten is tegenwoordig het beste werktuig, 't welk ik
bezit, dat is te zeggen, dat ik met dezelve beter, dan met eenige andere myner
Telescoopen, de moeilykste voorwerpen om onderscheiden gezien te worden, kan
zien, als by voorbeeld Saturnus, diens Satelliten en Ring, of liever diens Ringen:
want ik heb, zeer onlangs, aan onzen Voorzitter een Geschrift ter hand gesteld,
betrekkelyk tot die Planeet, waarin ik duidelyk heb aangetoond, dat dezelve twee
onderscheide Ringen heeft, van elkander afgezonderd door eene groote
tusschenruimte, zodanig dat ik, met myn Telescoop van veertig voeten, zeer duidelyk,
den hemel gezien heb door die ruimte, welke eene uitgestrektheid beslaat van 1741
onzer (Engelsche) mylen. De Diameter van den buitensten Ring, gemeeten met
hetzelfde Werktuig, bleek my grooter te weezen dan 222 van dezelfde mylen.
In dat zelfde Geschrift heb ik desgelyks getoond, dat de vyfde Satellit van Saturnus
in 79 dagen 7 uuren en 47 minuuten om zyn as wentelt, en dus daartoe een tyd
besteed te gelyk aan den ommegang rondsom die Planeet. Weshalven deeze
beweeging, ten dien opzigte, geheel gelyk is aan die der Maane, welke, om haaren
as omwentelt, juist in 't zelfde tydsbestek als zy besteedt in rondsom de Aarde te
draaijen.’
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Onderrigtende aanmerkingen, medegedeeld aan de heeren
natuurkundigen, die na oe Zuidzee en de Zuidpool-gewesten op
reis gaan; voorgeleezen in de Societeit der Natuurlyke Historie,
te Parys, den 29 van July 1791. Door den Heer Deodat de Dolmieu.
(Journal de Physique.)
(Vervolg en Slot van bl. 209.)
Zie daar eenigermaate opgegeeven, waartoe de werkzaamheden van een
Delfstofkundigen zich zouden kunnen bepaalen, als hy, slegts voor een zeer korten
tyd, een onbewoonde Kust aandoet. Maar, indien hy de beschikking over den tyd
in zyne magt heeft, indien geene hinderpaal hem belet om in het binnenste des
lands door te dringen, moet hy, zonder een oogenblik te marren, zyne schreden
zetten na de hoogste Bergen, welke zich aan hem opdoen, en onder den weg alle
aanduidingen verzamelen, welke hy, wegens derzelver natuur, konne verkrygen.
Wanneer de Landen bewoond zyn, hebben de Inwoonders Wapenen of huislyke
Gereedschappen; men moet dezelve bezien, en uit hun verneemen, vanwaar zy
de stoffen tot het vervaardigen van die werktuigen haalen, in gevalle zy zeldzaam
genoeg zyn om zulks te onderzoeken; desgelyks hebbe men te letten op de
bouwstoffen tot hunne Wooningen gebruikt, enz. Eindelyk, aan den voet van 't
Gebergte gekomen, zal men daar veelligt brokken aantreffen die van de toppen
afgerold, en stukken, die door de Watervallen afgespoeld, zyn. Wanneer men daar
Kalksteenen vindt, zonder spoor van eenige Rotssteenen, kan men wel de moeite
bespaaren om de hooge Bergen te beklimmen; 't is dan voldoende de ligging der
beddingen op te neemen, en te onderzoeken, welke Delfstoffen 'er zich mogen
bevinden.
Dan ik verzoek te deezer gelegenheid, om eene soort van waarneeming te doen,
die men tot nog verwaarloosd heeft, te weeten, het in opmerking neemen van de
Stoffen die het midden beslaan der Valeien tusschen de Kalksteen-bergen. Het is
van eene byzondere aangelegenheid, te onderzoeken, of die Valeien asbrokkelingen
van diezelfde
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Bergen behelzen, of zelfstandigheden daarvan vreemd. De Heuvels van Potaarde,
die men zeer dikwyls tusschen de Ketens van Kalksteen-bergen aantreft, leveren,
by voorbeeld, een verschynzel op, weinig waargenomen, zeer gewigtig, en misschien
het moeilykst te verklaaren van alle die tot de Natuurlyke Historie des Aardkloots
behooren. Zy bevinden zich niet in derzelver geboorteplaats; zy zyn laater dan de
opening deezer Valeien gekomen; naardemaal de beddingen der tegenoverstaande
Bergen, die onderling aan elkander beantwoorden, uitwyzen, dat de ruimte, welke
zy beslaan vóór dezelve uitgehoold zyn, harden Kalksteen bevatte.
Vanwaar zyn die Potaardagtige Heuvels gekomen, die door de Zee schynen
agtergelaaten? Zy bevatten doorgaans. 1. Overblyfzels van het groeiend Ryk, als
Planten, Rietgewassen, bykans geheele Boomen, dikwyls dun, 't welk eene
langduurige afslyting aanduidt. 2. Overblyfzels van groote Landdieren, meestal
vreemd aan de Lugtstreeken, waar men ze aantreft. 3. Lichaamen van Zeeschepzels
van verscheide soorten; de Delfstoffen zyn 'er geplaatst of in onderscheide laagen,
in 't wilde op elkander gehoogd; of dezelfde laag bevat stukken van zeer
verschillenden aart; zodanig zyn de Heuvels van Potaarde van Val d'Arno in
Toscaane, en omstreeks de Seine, waar ik eene menigte van Boomen gevonden
heb, die meest Eikenboomen waren; deeze versteend, andere eenigzins bitumineus,
van kleur als Ebbenhout, en zo wel bewaard, dat zy nog tot het inleggen van
schrynwerk kunnen dienen. Zy rusten op beddingen die Olyphantstanden bevatten
van eene verbaazende grootte, deeze zyn begraaven onder andere beddingen van
Zeeschulpen, doormengd met rietagtige Planten, overdekt met laagen van Potaarde
ter dikte van meer dan honderd roeden. Het Vaderland der Olyphanten is de plaats
niet waar de Eik kan groeijen; en indien deeze Boom tot den Toscaanschen grond
behoorde, zouden egter de Overblyfzels van die groote Beesten van veel verder
moeten komen. Te vergeefsch heeft men uit derzelver veelvuldigheid, en de
beenderen, die Dieren van verschillenden ouderdom aanduiden, willen besluiten
dat zy onze Landen bewoond hebben, en daar langen tyd voortteelden. Het kan
ondertusschen zeer wel weezen, dat zy in onze Lugtstreek zyn aangeland door de
uitwerking van een geweldigen Zeevloed, die, zich van het Zuiden na het Noorden
beweegende, de oppervlakte des Lands, door deeze Dieren
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bewoond, medevoerde, en dezelve op een hoopte in 't Noorden van Siberie en van
America, ten eigensten tyde dat deeze ze in Toscaane begroef. Dewyl men ze
aantreft te midden van Overblyfzelen der Zee, mag ik veronderstellen, dat zy langen
tyd op de oppervlakte hebben kunnen dryven, en dus na ver gelegene Landen
gevoerd worden; als dan is 'er niets zeldzaams in, dat men ze van allerleien
ouderdom aantreft; van eerstgeboorrenen af, tot Dieren van dubbel de grootte der
geenen die men hedendaagsch aantrest; en alle de gissingen wegens de verandering
der Lugtgesteltenisse, gegrond op het bestaan deezer Dieren in Europa, vervallen
van zelve.
De Valeien der Kalkagtige Bergen kunnen ook gevuld weezen met Zanden, met
gladgesleeten Steenen, met Gyps, met Turf en Leemaarde, met Steenkoolen, enz.
Dit zyn desgelyks stukken die opgemerkt moeten worden, en welker vermelding
van weezenlyk gewigt is.
Indien de Bergen zyn zamengesteld uit Potaardagtigen Leisteen, hebbe men met
aandagt de klompen Quartz, die in de watervallen gevonden worden, te onderzoeken;
ze zyn zeker van aderen afgescheurd, en kunnen ter aanduiding van Metaalen
dienen, tot welker opspeuring men zich vervolgens kan zetten, als de tyd zulks
toelaat.
De Potaardagtige Steenen in dikke klompen, zyn ook de Bergplaatzen van
Mineraalen; men zal wel doen met de aderen naa te gaan, welke zy kunnen
behelzen; maar het is van veel meer belangs de ligging der beddingen te
onderkennen, de rigting der spleeten, die ze verdeelen, als mede de toevallige
gedaanten, welke zy vertoonen. Daarenboven maaken deeze Steenen op zich zelve
zelden groote Bergen uit. Zy kunnen doormengd zyn met Kalkagtige laagen, en
men moet derzelver onderlinge ligging naagaan. Het gebeurt zeer dikwyls dat de
Metaaläderen liggen tusschen de Kalksteenige en Potaardagtige beddingen.
Te meermaalen zyn deeze Potaardagtige Bergen de eerste sporten van
oorspronglyke Bergen; als dan moet men ze overklimmen om vervolgens te komen
tot de Rotzen daar agter gelegen. De Natuurkundige zal, derhalven, voortgaan, tot
hy hooger punten ziet, en veel scherper en afgebrokener kanten; en zonder zich
op te houden met het waarneemen van byzonderheden, die hem zouden kunnen
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misleiden, en den kostlyken tyd doen verliezen, moet hy de hoogste toppen bestygen,
en, naa dat by, zo veel hem mogelyk zal weezen, de hoogte bepaald heeft tot welke
hy opgeklommen is, zal hy daaruit de betrekkelyke hoogte afleiden van de
voornaamste Bergtoppen, die hem omringen, en derzelver onderlinge ligging; hy
moet, onderzoeken de rigting der Bergketenen, de betrekkelyke ligging der Bergen
en der groepen van Bergen, derzelver gedaante, de wyze hoe ze tot elkander staan,
en de gesteldheid der scherpe hoogten. 't Zyn deeze hoogten, die bovenal zyne
aandagt moeten trekken, en het is van het uiterste aanbelang te bepaalen, of zy
het agterste gedeelte der Bergen uitmaaken, die, in derzelver andere opzigten, de
zagtste afhellingen zouden hebben, of dat ze even zeer den ganschen omkring
bevatten, of de scherpe en steile hoogten van onderscheide Bergen tegen elkander
zyn overgesteld, of dat zy zich alle van denzelfden kant opdoen, of eindelyk blyken
tot één middelpunt te behooren. Vervolgens zal hy de stoffe, waaruit ze bestaan,
naspeuren, en waarneemen of derzelver ligging in beddingen, in laagen, of in groote
ongeschikte klompen, is. Hy moet 'er op letten, dat de laagen, die naby aan de
verticaale rigting komen, en niets dan derzelver zyden laaten zien, het voorkomen
kunnen hebben van groote ongeschikte klompen van geregelde klooven
doorsneeden, terwyl, van de doorsneede zyde bezien, die zelfde laagen zich als
kantzuilagtige Kolommen opdoen. Verscheide andere bekwaame Natuurkundigen
zyn door die valsche vertooningen misleid, en hunne misslagen hebben my getoond,
dat men, zo veel mogelyk, een Berg van alle kanten moet beschouwen, eer men
eene bepaalde uitspraak over deszelfs bestaan doet.
De gewigtigste naaspeuring, vervolgens, op deeze eerste Bergen in 't werk te
stellen, is het opzoeken van Kalksteen; men hebbe, derhalven, niets te verzuimen
om te ontdekken eenige stukken van dezelve, die eertyds deeze Bergen zouden
kunnen overdekt hebben, en bovenal onderscheid maaken tusschen oorspronglyken
Kalksteen, en die geörganiseerde Lichaamen in zich bevat. Dit laatste is het allerge
wigtigste, en men moet eene naauwkeurige aantekening houden van de
onderscheide Hoogten, waar men dezelve kan vinden, en daar naauwlettend zoeken
op de indrukken of voetstappen van Zeelichaamen. De ligging ook van oorspronglyke
Kalksteen is van veel aan-
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gelegenheids, en kan op zich zelve het onderwerp weezen van ontelbaare keurige
naaspeuringen. Ik moet hier, by wyze van voorbehoeding, aanmerken, dat 'er veele
kalkaartige Steenen bestaan, die met Zuuren niet opbruischen, of eenigen tyd aan
die soort van beproeving wederstand bieden, eer zy tekens van opbruisching geeven;
en het zou dus kunnen weezen, dat men, te veel verhaastte proeven te werk
stellende, den Kalksteen niet overal zou kennen, waar dezelve met de daad
aanweezig is. Ik hou het voor zeer mogelyk, dat men geen Kalksteen van den
tweeden rang of met schulpen bezet zal vinden op de Eilanden der Zuidzee, tusschen
de 130 en 280 Graaden Lengte, als mede op Landen digt aan de Zuidpool; en dat
voorts dezelve zo veel minder hoog zal gevonden worden, naar gelange men nader
(*)
is aan die aangeweezene bepaalingen .
Het wederkeeren van een reis na de oorspronglyke Bergen moet besteed worden
in het verzamelen van Rotsbrokken van onderscheide soorten; de verscheidenheden
kunnen hier verbaazend weezen, zo door de vereenigingen van veele
zelfstandigheden, in onderscheide getallen en onderscheide evenredigheden byeen
vergaderd, als door de verscheidenheid van kleuren, van hardheid, van synheid,
enz. enz. Deeze soort van Bergen leveren het schoonste veld op voor den arbeid
en de naaspeuringen van den Natuurkenner, die de aangelegenheid kent der
Steenkunde, en hoe lang hy zich onthoude in de nabuurschap van zulke Bergen,
kan hy altoos zyn tyd op eene nuttige wyze voor de Weetenschappen, en op eene
aangenaame voor zich zelve, besteeden.
Wy weeten dat de meeste Eilanden der Zuidzee Vulcanische zyn; het is mogelyk
in dier voege gesteld met de Zuidpool Landen; Nieuw Holland en Nieuw Zeeland
hebben brandende Bergen, en die reeds uitgebluscht zyn. De daadlyke of
nieuwlingsche ontbranding is te gemak-

(*)

Elk begrypt ligt dat ik hier niet spreek van die Koraalrotzen, welke de aannadering aan alle
Landen in de Zuidzee zo gevaarlyk maaken: deeze zouden Kalksteenen zyn, welke men by
de toppen der bergen vindt, indien het gebeurde, dat de groote Waterplas weder eene
verplaatzing onderging; doch deeze Voortbrengzels der Polypen kunnen voor geene waare
Kalkaartige Steenen worden gehouden, tot dat de opvulling van alle de holligheden plaats
hebbe, en dezelve digte klompen worden.
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lyk te ontdekken, dan dat het noodig zou weezen de kentekens aan te wyzen, die
dezelve aanduiden. Ik zal alleen zeggen, dat men zich voornaamlyk moet houden
aan vastgeslootene Lavas, en aan stoffen, die de Vulcaanen hebben kunnen
uitwerpen zonder verandering; alle andere voortbrengzels zyn niets meer dan
wyzigingen van die eerste grondstoffen. Ondertusschen is het goed daarvan eene
verzameling te maaken, en om dit meer gemaks by te zetten, durf ik aanpryzen het
systematiek Tafereel, 't welk ik vervaardigd heb, waarin ik bragt alle zelfstandigheden,
die vereenigd kunnen weezen in een Vuurbraakenden Berg.
Wat de uitgebluschte Vulcaanen aanbelangt, en boven al die van zeer vroegen
tyd zyn, 't valt veel bezwaarlyker dezelve waar te neemen, de voortbrengzels daarvan
naa te gaan, en zelfs het bestaan daarvan te bewyzen. De vastgewordene Lavas
hebben geene kenmerken, die blykbaar de werking des vuurs aanwyzen; derzelver
kleur, korl, hardheid, zwaarte en gedaante, verandert in 't oneindige, en 'er is geen
dier uitwendige kenmerken, welke zy niet gemeen hebben met voortbrengzels door
't water veroorzaakt. De vereeniging van alle die plaatslyke omstandigheden is
noodzaaklyk om de natuur te bepaalen van de werkende oorzaak, welke deeze
Steenen bearbeid en gewyzigd heeft. Ik neem de vryheid te verzoeken, dat men
agt geeve op 't geen ik, dit onderwerp betreffende, gezegt heb in een Brief over den
Oorsprong der Basalten. De Natuurkundige, die uitgebluschte Vulcaanen gevonden
heeft, zal voornaamlyk onderzoeken, of zy onder de Zee gelegen hebben, of
derzelver voortbrengzels bedekt of vermengd zyn met laagen Kalksteen, of 'er
overblyfzels gevonden worden van Zeelichaamen, of van andere dierlyke Weezens,
of eenige andere soort van versteening in de poreuse Lavas, in de Scorien, enz.
enz.
Ik zal deeze Onderrigtende Aanmerkingen niet breeder uitwerken, ze zouden tot
een Boekdeel aangroeijen als ik 'er alles in wilde brengen, wat van belang is door
u opgemerkt te worden. De kunde en de yver der Heeren Mynwerkkundigen, die
zich tot deeze naaspenringen gewyd hebben, verzekeren ons dat zy geene
Waarneemingen, die binnen hun bereik zyn, zullen verwaarloozen; ik bezit den
belachlyken waan niet om hun een naauwkeurigen weg af te baakenen: beter dan
ik, kennen zy het aanbelang hunner Zendinge, en zy gevoelen vóóraf
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welk een licht zy over de Weetenschappen zullen kunnen verspreiden: ik verlangde
alleen hun eenige gewigtige stukken te binnen te brengen, die byzondere betrekking
hebben op de oude Natuurlyke Historie van onzen Aardkloot.

Charactertrekken van den heer John Howard, Esq.
(Overgenomen uit Dr. AIKIN's, View of his Character, and Public Services.)
(*)

‘Ter voldoening eener onlangs gedaane toezegging , geeven wy thans hier de
Charactertrekken van den menschlievenden Heer HOWARD, als een Toevoegzel op
(†)
zyn vroeger geplaatst Leevensberigt .’
****
De voetstappen gevolgd hebbende van deezen grooten Menschenvriend, van zyn
wieg tot zyn graf, hem van naby beschouwd hebbende in dat gedeelte van zyn
Leevensloop, 't welk meest ter algemeene kennisneeming openligt, schiet my niets
meer over, dan die Charactertrekken te verzamelen, welke zich voordoen in zyne
daaden, en daar uit, met byvoeging van fyner trekken, tot welker opmaaken een
aandagtig bespiegelen my in staat stelt, een getrouw afbeeldzel van dien Man te
maalen.
Het eerste dat een kundig Waarneemer van den Heer HOWARD trof, was een
uitdrukking van buitengewoone sterkte en kragt in alle zyne gebaaren en woorden.
Een leevendig en doordringend oog, kragtige gelaadstrekken, een vlugge en
spreekende houding, duidden niets anders aan dan eene vuurigheid in het vormen,
en eene werkzaamheid in het volvoeren, van zyne oogmerken. In geen tyd zyns
leevens, geloof ik, was hy zonder eenig Ontwerp, 't welk hy met ernst zogt te
volvoeren, en in alles, wat hy ondernam, was hy onvermoeid om het tot volmaaktheid
te brengen. Gaf men hem een wenk, dat hy in iets was te kort geschooten, of dat
'er iets kon toe-

(*)
(†)

Zie hier boven, bl. 161.
Zie N. Algem. Vaderl. Letteröef. Vde D. 2de St. p. 332, onz. 482, enz.
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gevoegd worden aan 't geen hy gedaan hadt, dan stondt men versteld dat hy het
gebrekkige reeds voltooid hadt, terwyl men veelligt dagt dat hy 'er nog over
raadpleegde. CAESAR zelve kon niet beter voldoen aan het zeggen des Dichters,
Nil actum credens, dum quid superesset agendum.

Ik herinner my, dat, by den Heer HOWARD toevallig aangemerkt zynde, hoe hy, onder
de Gevangenhuizen in Londen, den Tower hadt overgeslaagen, hy zo zeer getroffen
was over dit verzuim, (schoon van weinig aanbelangs, dewyl het daar gevangen
zitten zo zeldzaam is,) dat hy, by de eerste gelegenheid, na Londen trok, om dit
verzuim te verbeteren.
En het was niet alleen voor eene korte poos dat zyn yvervuur ter volbrenging van
eenig werk dus ontstooken wierd. Hy bezat de nog veel zeldzaamer hoedanigheid,
om, voor een langen tyd, alle de vermogens en bekwaamheden van zyn geest op
één punt te vestigen, zonder zich daarvan te laaten aftrekken door eenige verlokking,
die nieuwsgietigheid, of eenige andere drift, hem in den weg mogt werpen; hy was
onvatbaar voor die verveeling en wansmaak, welke zo ligt, by het aanhoudend
doorzetten eener zaake, de ziel bekruipen, schoon hy, door zyn vroegtydig reizen,
zich niet onverschillig betoond hadt omtrent die voorwerpen van smaak en
liefhebbery, welke een wel opgevoed Man in een vreemd land treffen, schynt hy,
nogthans, op zyne reizen, met voordagt gedaan om Gevangenissen en Hospitaalen
te bezoeken, voor niets anders ooren en oogen gehad te hebben; althans hy
(*)
gedoogde niet, dat eenig ander voorwerp hem ophieldt, of ter zyde aftrok . Vervuld
met het denkbeeld van het aanbelang zyner bedoelingen, en de onzekerheid des
menschlyken leevens, was hy onvermoeid, om, zo veel mogelyk, af te doen in het
bestemde tydsbestek.
In deeze Gesteltenisse bestondt die Geestdrift, waardoor men in 't algemeen
veronderstelde dat hy gedreeven wierd: want anderzins gaf zyn koel en evenmaatig
gestel geen

(*)

Hy verhaalde, hoe hy, in Italie zynde, zich eens hadt laaten overhaalen tot het bywoonen van
een uitmuntend fraay Muzyk; maar, bevindende dat zulks zyne gedagten te ver aftrok, wilde
hy nimmer zich dit vermaak schenken.
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het minste op van het character eens Geestdryvers. Hy zette, 't is waar, zyne plans
met een verwonderbaare kragt en standvastigheid voort, maar geenzins met die
hette en vuurigheid, welke de verbeeldingskragt in vlam zet, en den Geestdryver
kenmerkt. Vanhier stondt hy niet bloot om zich door partydige vertooningen te laaten
inneemen, om de daaden door valsche middenstoffen te beschouwen, en dus te
vervallen tot die misslagen, welke zo veelvuldig plaats grypen by Menschen vol
verbeeldings en gevoels. Eenige Persoonen, die hem alleen kenden uit zyne
buitengewoone werkzaamheden, waren al te gereed om hem met die versmaading
te bejegenen, welke Menschen met yskoude harten van een zelfzoekenden aart zo
ligt betoonen, omtrent alles wat na eene hooge maate aan gevoeligheid en
aandoenlykheid zweemt. Terwyl anderen, die hem eenigzins van verre kenden, en
nu en dan voorkomende blyken opmerkten van koelheid, en misschien
hardvogtigheid, overhelden om zyn gevoeligen aart geheel en al in twyfel te trekken,
en zyne werkzaamheden te eenemaal aan een bezef van Pligt, of Hebbelykheid,
toe te schryven. - Beiden deezen tasten mis in hunne gevolgtrekkingen. Hy gevoelde
wat een Mensch behoort te voelen; maar niet zodanig dat het hem misleidde, of in
den prys dien hy stelde op voorwerpen van nuttigheid, of in zyne redenkavelingen
wegens de middelen waar door ze tot stand konden gebragt worden.
De herstelling van misbruiken, en het verligten van elende, waren de twee groote
doeleinden, welke hy in 't oog hieldt in alle zyne onderneemingen. Ik heb even zeer
gezien, dat een traan van aangedaanheid hem in de oogen schoot, als hy zich
zommige jammertooneelen door hem gezien, herinnerde; en hoe verontwaardiging
uit zyn gezigt te leezen was, als hy voorbeelden van laagheid en verdrukking
ophaalde. Met dit alles, begaf hem egter zyne standvastigheid en zelfbestuur nimmer.
Nooit was hy vervoerd, nooit onoplettend; en de onuitspreeklyke voordeelen van
zulk eene geaartheid, in de werkzaamheden waar toe hy zich verledigde, behoeft
geen bewys.
Het geheele beloop zyner bedryven was zulk eene proeve van onverschrokkenheid
en moed, dat het gansch overtollig mag schynen, te zeggen, dat hy die
hoedanigheden bezat. Hy bezat ze beide, en van natuure, en uit beginzel. Hy hadt
een vast zenuwgestel, en zyne overtuiging, dat hy het pad van pligt betradt, maakte
hem onbedugt
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voor de gevolgen. 't Was niet enkel in zaaken van aanbelang, dat hy deeze sterkte
van geest betoonde. Deeze verhief hem boven valsche schaamte, en dien schroom,
welke een lafaart maakt van veele anders braave Mannen in de tegenwoordigheid
van eenen meerder aanzienlyken. Niemand vreesde immer het aangezigt der
Menschen minder dan hy; niemand twyfelde minder om stoute waarheden te zeggen,
of schadelyke gevoelens te wederspreeken. Hy was gereed om alle opoffering te
doen, welke de inagtneeming van strikte waarheid en strengen pligt kon opleggen.
'Er valt geen twyfel aan, of de Heer HOWARD zou, hadt hy tyden beleefd, waarin het
staande houden van Burgerlyke en Godsdienstige Regten hem aan den marteldood
blootstelden, als de gewilligste Martelaar het Schavot beklommen, of de brandstaak
omhelsd, hebben.
De vastheid van des Heeren HOWARD'S geaartheid vertoonde zich in zekere
beslissendheid van handel, die hem, als hy zich eens bepaald hadt, onvatbaar
maakte voor afraading, en aanzette om zyn oogmerk, in spyt van alle hindernissen,
door te zetten. Hy verwagtte vaardige gehoorzaamheid van de zodanigen, die hy
oordeelde dezelve te mogen afvorderen; en hy was de Man niet om zich met
agtloosheid en verzuimens te laaten behandelen. Nogthans nam hy de menschlyke
zwakheden zeer in agt, en hadt 'er meewaarigheid voor over: eene betoonde goede
geneigdheid, om hem te voldoen, was nooit vrugtloos besteed. Dat zyne bevelen
redelyk, en zyne vorderingen gemaatigd, waren, kan men opmaaken uit het lang in
dienst blyven zyner Dienstbooden, en zyne verknogtheid aan die hy gebruikte. De
middelen, welke hy aanwendde, om gehoorzaamd te worden, waren meest
belooningen, en het te rugge houden van dezelve was zyne wyze om zyn misnoegen
(*)
te betoonen .

(*)

De volgende characterschetzende Anecdote is my verhaald door een Heer, die met hem in
een Postchais van Lancashire na Londen reedt, in 't Jaar 1777. De Heer HOWARD merkte op,
dat hy weinig dingen moeilyker gevonden hadt dan om de Voerlieden van de Postchaizen,
naar welgevallen, langzaam of ras te doen ryden, tot dat hy de volgende trek bedagt. Op een
Wisselplaats der Posteryen gekomen zynde, liet hy, als de Voerman onschiklyk geweest was,
door den Hospes om eene arme naarstige Vrouw, of ander voorwerp van liefddaadigheid,
zenden. Als dan betaalde hy den Voerman de vragt, in tegenwoordigheid des armen, en zeide
deezen, dat hy hem, dewyl hy niet goed gevonden hadt aan zyne begeerte te voldoen in het
ryden, geen geschenk zou geeven; doch dat hy, om te toonen, dat hy het niet te rugge hieldt
uit gierigheid, aan dien armen het dubbelde zou geeven van 't geen men gewoon was een
Voerman te schenken. Dit gedaan hebbende, liet hy ze beiden gaan. Niet lang hadt hy dit
beleid gehouden, of hy ondervondt 'er de goede uitwerking van op alle wegen waar hy bekend
was.
Men heeft my een zeldzaam voorbeeld verhaald van de vastheid zyner besluiten. Op zekeren
tyd in de landen des Konings van Pruissen rydende, kwam hy aan een naauwen weg, waar
slegts één Rydtuig door kon, en alle Postillons bevel hadden, om, het eene einde inrydende,
op den hoorn tot kennisgeeving te blaazen. De zyne deedt het; maar een goed deel van dien
weg afgelegd hebbende, ontmoetten zy een Postbode, met zaaken des Konings belast, die
deeze voorzorg verzuimd hadt. De Postbode beval den Postillon van den Heer HOWARD te
rug te keeren; maar de Heer HOWARD bragt 'er weigerende tegen in, dat hy aan de wet, door
den ander overtreeden, voldaan hadt. De Postbode, steunende op een gezag, waarvoor in
dit Land alles moet bukken, sprak stoute taal; doch te vergeesch. Dewyl niemand wilde wyken,
zaten zy eene geruime wyl van de Rydtuigen elkander aan te kyken; in 't einde gaf de Postbode
het gewonnen aan den onverzettelyken Engelschman, die om geene reden, welke ook, van
zyn Regt wilde afstaan.
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De Geest van Onafhangelykheid, waardoor hy altoos uitstak, was by hem alleen
gegrond op de gemaatigdheid zyner begeerten. Volkomen te vrede met het deel
hem door de Voorzienigheid geschonken, dagt hy nooit om zyne Goederen te
vermeerderen. Zelfs toen, wanneer hy in de omstandigheid was om Kinderen te
krygen, stelde hy het zich ten regel geen gedeelte van zyn jaarlyks inkomen op te
leggen; maar het overschot van een jaar te besteeden tot eenig nuttig en weldaadig
oogmerk. Ten einde men dit niet duidde tot eene beschuldiging van onbezorgdheid
in zyne eigene zaaken, zal het voegen hier aan te tekenen, dat hy op de zekerste
gronden mogt verwagten, dat zyne Kinderen, zo hy 'er eenige mogt krygen, overvloed
van schatten te wagten hadden van hunne Bloedverwanten. In deezer voege
bewaarde hy zyn hart voor die besmetting, die (het geheele leeven ons
aankleevende) mogelyk de kwaal is welke meest altoos een staat van voorspoed
vergezelt ‘de zugt om Ryk te worden;’ een zugt, die men maar al te
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dikwyls vindt, dat milddaadigheid en lust om het algemeen goed te bevorderen,
verbant, en ten minsten ons ontzet van die Onafhangelykheid, welke te verzekeren
het beste gebruik is, dat men van Rykdom kan maaken. Door deeze
geestgesteltenisse was hy oneindig verre verheeven boven alles wat na laagheid
of gierigheid zweemde; en, in alle zyne bedryven, spreidde hy eene edelmoedigheid
ten toon, die voegde aan het Bloed der HOWARDS, wanneer het door de edelste
aderen stroomt.
Ware de Heer HOWARD min ruim met de Goederen der Fortuine bedeeld geweest,
dan zou zyne Onafhangelykheid een steun gevonden hebben, in de Weinigheid
zyner Behoeften: en het was een onschatbaar voordeel, 't welk hem tot het volvoeren
van zyn arbeid bekwaam maakte; een voordeel, misschien zeldzaamer in dit Land
dan eenige der geenen die wy reeds vermeld hebben, dat hy een volkomen bevel
voerde over alle zyne Lichaamsbegeerten, een bevel zo volkomen als immer een
Wysgeer van den ouden tyd, of een Kluizenaar van den tegenwoordigen, op kan
boogen. De gestrenge leevenswyze, welke hy van zyne vroege jeugd hadt in agt
genomen, om den wil zyner gezondheid, hieldt hy vervolgens, uit verkiezing, aan,
en breidde de striktheid daarvan zo verre uit, dat hy zich alle die veraangenaamingen,
welke de maatigste lieden, als noodig tot onderhouding van kragt en sterkte, zich
vergunnen, versmaadde. Dierlyk voedzel, gegist hebbende, en geestige Dranken,
gebruikte hy nooit; Water, en de eenvoudigste Moeskruiden, waren hem genoeg.
Melk, Thee, Boter en Vrugten maakten zyn tafelweelde uit; hy was zeer spaarzaam
in de hoeveelheid van voedzel, en onverschillig omtrent den tyd van eeten. Ingevolge
hiervan vondt hy in zyne behoeften voorzien, op bykans alle plaatzen waar menschen
woonden, en hy at even smaaklyk in de Posadas van Spanje, en de Caravanseras
van Turkyen, als in de Herbergen van Engeland, of Frankryk.
Water maakte een van zyne grootste behoeften uit, want hy was in zyne
wasschingen een recht Musulman; en indien keurigheid en netheid in eenig opzigt
by hem plaats greepen, 't was in de volkomen reinheid van zyn geheele lichaam.
Koude, hette, en alle veranderingen der Lugtsgesteltenisse, kon hy even goed
verdraagen, en, 't geen verbaazender is, de slaap zelfs scheen hem niet noodzaaklyk,
althans niet op die vastgestelde wederkeerende tyden, en in die maate, als de
Menschen, in 't algemeen, den
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slaap behoeven. Hoe zeer hy in staat was om vermoeienis te verduuren, kunnen
de verbaazende reizen, welke hy deedt op allerlei wyzen, zonder eenige
tusschenpoozen, die men rusttyden zou mogen noemen, ten vollen uitwyzen: want
de eenige plaatzen, waar hy zich ophieldt, waren die, op welke hy daadlyk iets te
verrigten hadt. Met één woord, geen menschlyk Lichaam was mogelyk ooit
volkomener dienstbaar aan de Ziel, welke het bewoonde, dan het zyne; en alle de
poogingen van de sterkste Lichaamsgesteltenisse, niet hebbelyk gewoon aan
zelfverzaaking, en zedelyke zo wel als lichaams-oefening, zouden niet hebben
(*)
kunnen uitvoeren, 't geen hy gedaan heeft .

(*)

Het volgend berigt, wegens zyne wyze van reizen, my medegedeeld door een Heer van
Dublin, die zeer gemeenzaam met den Heer HOWARD omging, en waarvan ik my wel herinner
het hoofdzaaklyke uit 's mans eigen mond gehoord te hebben, zal ongetwyfeld den meesten
Leezeren behaagen. ‘Wanneer hy in Engeland of Ierland reisde, deedt hy het doorgaans te
paard, en reedt omtrent veertig Engelsche mylen op een dag. Nooit was hy om een Herberg
verlegen. In Ierland en in het bovenste gedeelte van Schotland, hieldt hy stil by een der geringe
Kroegen, waar een teken uitstak dat iets te krygen was, en kogt een weinig Melk. Als hy in
de Stad kwam, waar hy voorneemens was te slaapen, bestelde hy den avondmaaltyd met
Wyn en Bier, even als een ander Reiziger; doch liet zyne Knegts het weg neemen, terwyl hy
zyn brood en melk gereed maakte. Altoos betaalde hy Oppassers en Postillons ryklyk, dewyl
hy geen misnoegen of verschil wilde hebben, of eenige stoorenis, over zulke beuzelingen;
zeggende, dat, op een reis, die hem drieof vierhonderd Ponden Sterling mogt kosten, het
toevoegzel van vyftien of twintig Ponden, aan die kleinigheden besteed, niets te beduiden
hadt. - Wanneer hy op 't vaste land reisde, deedt hy het doorgaans in zyn eigen Rydtuig, 't
welk een Hoogduitsch maakzel was, door hem tot dat einde gekogt. Nooit staakte hy zyne
reis voor dat hy in de Stad kwam, daar hy beoogde heen te trekken, en reisde, als 't noodig
was, den nagt over: door gewoonte kon hy zeer wel eenige nagten agtereen in zyn Rydtuig
slaapen. In zyn laatste reis, op een na, reisde hy twintig dagen en nagten, zonder te bedde
te gaan, en hadt 'er geen hinder by. Hy was gewoon een kleine Theeketel, eenige Schoteltjes,
een pot met Zuikergebak, en Zuiker, met zich te voeren. Aan een Posthuis kon hy water
gekookt, en melk, krygen; hier mede deedt hy zyn Maaltyd, terwyl zyn Volk in de Herberg at.’
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Wat zyn verstands-character betreft, dit ook was volkomen berekend voor het groote
werk, waar toe hy zich schikte. Hy bezat, in geen groote maate, die wyduitgestrekte
bevatting, die bekwaamheid om uit te weiden, welke men wil, dat den Man van
vernuft kenmerkt; doch welke, zonder eene voorafgaande verzameling van egte
bouwstoffe, altoos gevaar loopt om tot doolende bespiegelingen te vervallen. Hy
was veelëer de Man van uitwerken, van een arbeidzaame naauwkeurigheid en
uitpluizende naarvorsching; en hier door bezat hy de geschikte hoedanigheden voor
iemand, die den weg zou baanen in een onderzoek, waar alles onkunde, verwarring
en plaatslyk gebruik, was. Wie, dan zodanig een Man, kon zulk een voorraad van
onderrigting opdoen, die zelfs lieden, wier zaak het eigenlyk was daar in bedreeven
te zyn, dingen deedt kennen, welke zy te vooren niet wisten, en den Engelschen
Leezer een naauwkeuriger berigt gegeeven heeft van de handelwyzen, die men in
Rusland en Spanje volgt, dan hy te vooren hadt van die in zyn eigen Vaderland.
Deeze afdaaling tot kleinigheden beschouwde hy altoos als zyn eigenlyk vak. Daar
hy, van alle menschen, de zedigste waardeerder was van zyne eigene
bekwaamheden, was hy gewoon te zeggen: ‘Ik ben de Werkman, die uitgaat om
Bouwstoffen te haalen, die Mannen van vernuft zullen verwerken.’ - Laaten de
zodanigen, die met verveeling het oog slaan op breed uitgewerkte ontwerpen, vol
regels en orders, en afmeetingen van kamers en vertrekken, by voeten en duimen
opgegeeven, overweegen, dat, wanneer zodanig een plan in 't groot gebragt wordt,
deeze kleine byzonderheden moeten plaats vinden; en, dat de vernuftigst uitgedagte
plans dikwyls in derzelver uitvoering mislukken, uit hoofde van gebrekkige schikking
in de kleinder deelen. Misschien was zelfs de groote FREDERIK van Pruissen den
gelukkigen uitslag zyner onderneemingen meer verschuldigd aan de naauwkeurigheid
zyner schikkingen, in elke kleine byzonderheid met daadlyke uitvoering vereenigd,
dan aan diepe hoogvliegende beschouwingen van algemeene beginzelen.
Uit hoofde van deeze zelfde Geestgesteltenisse, was de Heer HOWARD een Vriend
van Ondergeschiktheid, en van alle de Welvoeglykheden eener geregelde
Maatschappye; en niet afkeerig van kragtdaadige uitoefeningen des Burgerlyken
Gezags, wanneer het tot loflyke oogmerken kon strekken. Hy liet zich zelden in tot
geschillen over het
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bespiegelend gedeelte des Staatsbestuurs; maar hieldt zich te vrede met de stelzels
van Souverainiteit te neemen, zo als hy ze in onderscheide deelen der waereld
vastgesteld aantrof, voldaan over het aanwenden van derzelver poogingen, om het
welvaaren der onderscheide Staaten en Ryken te bevorderen.
De staat der gevangenisse, die zynde, in welke de Regten van den Mensch, voor
een groot gedeelte ten minsten, opgeschort zyn; was het natuurlyk, dat zyne
denkbeelden zich meer bezig hielden, met het Volk als Onderdaanen, dan als de
Oorsprong van gezag. Nogthans kende hy zeer wel, en waardeerde op den rechten
prys, de onschatbaare zegeningen van Staatkundige Vryheid, tegen Dwinglandy
over gesteld, en onder alle Volken hieldt hy de Hollanders en Zwitzers, voor de
zodanigen, die het beste voorbeeld van een Staatsbestuur geeven, geschoeid op
den voet van billykheid en menschlykheid. Met het character der Hollanderen, was
hy zeer ingenomen, en hy betuigde te meermaalen, dat hy Holland, boven eenig
ander vreemd Land, tot zyn woonplaats zou kiezen. - Ik kan, met volkomen zekerheid,
hier byvoegen, dat hy één van die geenen was, die, (om de woorden van den grooten
Lord CHATHAM te gebruiken,) zich verheugden, dat America wederstand gebooden,
en gezegepraald hadt in de eindelyke uitkomst, dat hy voornaamlyk de Volksparty
onzer Constitutie aankleefde, en in zyn eigen Landschap zich deedt kennen, door
een moedigen tegenstand van Aristocratischen invloed.
Zyne byzondere Leevenswyze, en alles uitsluitende aandagt, welke hy, in zyne
laatste jaaren, besteedde, aan eenige weinige voorwerpen, bragten te wege, dat
hy meer afkeerig scheen van Gezelschap, dan ik denk dat hy met de daad was:
men heeft het als eene ongelukkige omstandigheid aangemerkt, dat zyne schuwheid
en ongezelligheid hem menigmaal van Persoonen verwyderde, van welke hy veel
nuttige onderrigting zou hebben kunnen opdoen. - Maar het is ydelheid, om met
elkander onbestaanbaare zaaken te verwagten. Men kan niet wel loochenen, dat
de Heer HOWARD den besten weg over 't geheel heeft ingeslaagen, om zyne
naspeuringen voort te zetten; en indien hy een gezelliger Man geweest ware, of
gereeder om zyne eigene nieuwsgierigheid, en die van anderen, te voldoen, hy zou
niet langer in 't bezit gebleeven zyn van een der groote voordeelen, welke hy bezat
ter voltooijinge van
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zyn voornaam plan. - Nogthans was hy, schoon steeds alle verbintenissen
schuwende, welke hem zouden ingewikkeld hebben in de verstrooijingen, die, het
gezellig leeven medebrengen, geenzins ongenegen, om in gesprek te treeden over
zyne geliefde onderwerpen; in tegendeel was hy dan zeer mild in 't spreeken, en
verleevendigde een klein gezelschap met de onderhoudendste verhaalen van zyne
reizen en lotgevallen.
De Heer HOWARD bezat, in eene groote maate, die agtingvolle oplettendheid voor
de Vrouwlyke Sexe, welke zo zeer een Heer van fatsoen merktekent. Misschien
zou ik, dit vermeldende, van regelen van beschaafdheid spreeken, die niet langer
bestaan. Maar hy was zo zeer doordrongen, van de grondles Place aux Dames als
eenig Franschman, schoon zonder eenige de minste zweem van die losse Galanterie,
welke 'er by de meesten diens Volks mede gepaard gaat. De zyne bestondt in een
gevoel van een ernstiger aart, gepaard met een doorgaande opoffering van zyn
eigen gemak, om wezenlyke diensten te betoonen aan alle Vrouwen van een braaf
character. Dit zyn denkbeeld wordt fraai opgehelderd door een Anecdote, vermeld
in een zeker Magazyn, door een Heer, die met hem voer in de Paketboot van
Holyhead na Dublin; toen dezelve zeer vol Volks liep, gaf de Heer HOWARD zyn Bed
aan een Dienstmaagd, en behielp zich met op de vloer van de Kajuit te gaan leggen.
Het blykt door zyn werk heen, uit den sterken toon, welken hy aanneemt, als hy de
gewoonte berispt, om Vrouwlyke Gevangenen in ketenen te klinken, of dezelve
eenige harde en onbeschofte behandeling aan te doen.
Op niets was hy zo zeer gesteld, als op de verkeering met Vrouwen van opvoeding
en beschaafde zeden. Hy deedt zyn best om ze aan zich te verpligten, door kleine
geschenken en andere tekenen van oplettenheid. In de daad, de zagte toon van
zyne stem, de tederheid van zyne houding, mogt eenigen voorkomen na het verwyfde
te smaaken, en tot verbaazing dienen van de zodanigen, die hem enkel kenden uit
het betoon van zyne moedige verrigtingen. - In zyn oordeel over het Vrouwelyk
character bleek het, dat het denkbeeld van zyne verloorene HARRIET hem de maatstok
van Vrouwlyke volkomenheid opleverde, en indien hy ooit weder getrouwd was, zou
eene gelykvormigheid aan deeze het hoofdroerzel zyner keuze uitgemaakt hebben.
Ik herinner my, op dit stuk, eene ver-
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telling, welke hy ons deedt, by zyne te rugkomst van een zyner reizen. Van eene
Stad in Holland na eene andere vaarende in de gewoone Trekschuit, zat hy naast
een oud Heer, die eene jonge Juffrouw by zich hadt, die 'er zeer wel uitzag, en een
bevallig voorkomen hadt; haar te zien, verleevendigde by hem het denkbeeld van
zyne HARRIET. Hy was 'er dermaate door getroffen, dat hy, toen zy ter bestemder
plaatze kwamen, zyn Knegt beval, deezen Heer en de Juffrouw te volgen, en te
verneemen wie zy waren? En 't was niet zonder eenige te leurstelling, dat hy
verstondt dat de oude Heer een groot Koopman, en de jonge Juffrouw diens Egtgenoote, was.
De voorkeuze, welke de Heer HOWARD gaf aan het gezelschap der Vrouwen,
ontstondt voor een gedeelte uit zyn gezetten afkeer van alle ruwheid en
ongebondenheid. Zyn eigen taal en zeden waren onveranderlyk kiesch en zuiver;
en de vryheden, die onberispt doorgaan of zelfs toegejuicht worden, in de vermengde
gezelschappen van Mannen, zouden hem walging verwekt hebben. Voor een Man
van zulke kiesche aandoeningen, was het zich zelven bloot te stellen aan veelvuldige
gemeenzaamheid, met het uitschot des Menschdoms, misschien een grooter
zegepraal van Pligt over Neiging, dan iemand anders behaalde, in de voortzetting
zyner oogmerken. Nogthans boezemde de aart van zyne omzwerving in
Gevangenissen, waarschynlyk, den ongebondendsten ontzag en eerbied in: en my
staat voor, dat hy vermeldt nimmer, in alle de Gevangenissen door hem bezogt,
eenigen hoon geleden te hebben.
Naardemaal de Heer HOWARD een uitsteekend Godsdienstig Character bezat, zal
men veelligt verwagten, dat ik iets byzonders zal te zeggen hebben van de byzondere
Begrippen, door hem omhelsd. Maar, behalven dat dit een stuk was, waar over hy
zich in onze verkeering niet uitliet, beken ik niet te begrypen, hoe het algemeen plan
zyns gedrags onder den invloed kon staan van eenige byzonderheid van dien aart.
Het beginzel van Godsdienstige verpligting, 't welk bykans in alle Stelzels het zelfde
is, en eer in sterkte, dan in soort, verschilt by onderscheidene Persoonen, is zeker
genoegzaam om reden te geeven van alles wat hy deedt en uitstondt, om het heil
des Menschdoms te bevorderen, langs den weg, dien de Voorzienigheid voor hem
scheen afgebaakend te hebben.
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Men heeft beweerd, dat de Heer HOWARD zeer sterk gehegt was aan de Leer der
Voorbeschikking, en ik weet niet welk een onverzettelykheid men hem, als een
natuurlyk gevolg van het aanneemen diens Leerstelzels, heeft toegeschreeven.
Wat my belangt, ik ben niet in staat om te ontdekken, waarin die denkbeelden eener
Voorzienigheid, algemeene en byzondere, die een gedeelte uitmaaken van alle
Godsdienst-belydenissen, weezenlyk verschillen van die in eene Voorbeschikking
gelooven; en uit veelvuldige Waarneeming, houde ik my ten vollen verzekerd, dat
de omhelzing van de Leer der Voorbeschikking, als een Geloofs-Artikel, niet
noodzaaklyk, die gevolgen in de betragting insluit, als daar uit schynen afgeleid te
kunnen worden. De taal althans des gemeenen Volks is bykans algemeen daar op
gegrond; doch, wanneer iemand hunner aan een besmettende ziekte sterft, zal,
nogthans, schoon alle de Omstanders 'er van spreeken als een noodlottig en
onvermydelyk voorval, ieder voor zich zelven niet te min de besmetting, zo veel hy
kan, ontwyken, en, daar door aangetast, de toevlugt neemen tot de hulp der
Geneeskunde.
Dan, om tot den Heer HOWARD weder te keeren, hy scheen nooit het denkbeeld
te omhelzen, dat hy, door een onwederstandlyke aandrift, bewoogen wierd tot zyne
plans: want zy waren de uitwerkzels van veel bedenkens en overleggens; hy liep
de gevaaren niet in den mond, om dat hy eene overtuiging met zich omdroeg, dat
hy bewaard zou blyven voor derzelver natuurlyke gevolgen; maar hy ontweek ze
niet, om dat hy 'er boven verheeven was. Dit gevoelen heeft hy te meermaalen, in
zyne gedrukte schriften, te verstaan gegeeven, en, zeker, geen gevoelen kon
reedlyker of gepaster zyn aan de uitwerkzelen, daar door te wege gebragt. ‘Op den
weg van myn Pligt wandelende,’ was zyn gewoone zeggen, ‘vrees ik geen kwaad.’
Ik durf verzekeren, dat zodanige Geneesheeren, wier onbeschroomdheid niet
enkel uit hebbelykheid ontstaat, op het zelfde beginzel moeten redenkavelen,
wanneer zy bedaard zich aan dergelyke gevaaren blootstellen. Voor het meerder
gedeelte, gebruiken zy geene voorbehoedzels tegen de besmetting. De Heer HOWARD
bediende zich van eenige, schoon derzelver uitwerkzels, naar alle waarschynlykheid,
weinig beduidend waren, in vergelyking met die van zyne hebbelyke maatigheid,
zindelykheid, en ongestoorde bedaardheid van geest. - Over 't geheel, schynt zyn
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Godsdienstig vertrouwen in aart niet verschild te hebben, van dat van andere
Godvrugtige Mannen; maar zo bestendig, zo eenpaarig, onder den invloed daar
van te staan, en 'er door verheeven te worden, zo verre boven alle wereldsche
overleggingen, kan het lot niet weezen dan van de zodanigen, die het zich vroegtydig
eigen gemaakt hebben, om alles tot den Godlyken Wil te brengen, en alle hunne
uitzigten tot op het toekomende uit te strekken.
Uit de verbintenissen van den Heer HOWARD, met zodanige Aanhangen, die altoos
een byzonder sterken afkeer betoond hebben, van de bedriegeryen en
bygeloovigheden des Pausdoms, zou men veelligt veronderstellen, dat hy, met een
bevooröordeeld oog, zou nedergezien hebben op de Belyders en Bedienaars van
die Godsdienst-belydenisse. Dan, zo groot was zyn eerbied voor waaren leevendigen
Godsdienst, dat hy gereed was daaraan eere te bewyzen, als hy denzelven ontmoette
in het kleed van een Monnik, of in het gewaad van een Leeraar. In zyne Schriften,
zo wel als in zyne gesprekken, stondt hy met een byzonder welgevallen stil, op den
zuiveren yver voor het goede des Menschdoms, en rechtschaapen Christlyke Liefde,
welke hy dikwyls ontdekte onder de Roomsche Kerklyken, zo Geestlyken als
Wereldlyken. Hy was geen Vriend van dat overhaast sloopen van Monniken- en
Klooster-gestichten, 't welk een gedeelte uitmaakte der veelvuldige Hervormingen
van Keizer JOSEPHUS DEN II. Hy hadt medelyden met de oude Bewoonderen en
Bewooneressen deezer rustige Verblyfplaatzen, die uit hunne geliefde kluizen
gedreeven werden in de wyde wereld, met een vry schraal en dikwyls slegt betaald
onderstandgeld. ‘Waarom,’ vroeg hy, ‘liet men ze niet allengskens uitsterven, en
van het eene in het andere Godsdienstige Gesticht overbrengen, naar gelange hun
aantal verminderde?’ De Ordens, die het tot een groot gedeelte van hun werk
maaken, de Zieken en Gevangenen, aanhoudende, met de goedaartigste
bezorgdheid op te passen, en hem dus steeds onder 't ooge kwamen, scheenen
zyne genegenheid opgewekt te hebben, voor de Kloosterlingen in 't algemeen;
terwyl de deugden van orde, betaamlykheid, maatigheid en liefde, zo zeer
gelyksoortig met de zyne, hem natuurlyk deeden overhellen, om gunstig ten hunnen
opzigte te denken. - Hy onthieldt zich, egter, ten stipsten van eenige gemeenschap
met hunne Godsdienst-oefening, welke hy ongeöorlofd

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

257
oordeelde: hy betoonde hun zyne agting als Menschen, zonder de minste overhelling,
om met hun als Godgeleerden zamen te stemmen.
Zodanig waren de groote trekken van het Character des Heeren HOWARD. Trekken, die zeer sterk uitstaken, en genoegzaam om hem te onderscheiden van
allen, die in eenig opzigt eene rol, aan de zyne gelyk, op het tooneel der wereld
speelden. De vereeniging der hoedanigheden, welke hem zo byzonder geschikt
maakten voor de post, welke hy op zich nam, is niet waarschynlyk, dat, in onze
Eeuw, weder plaats zal vinden; nogthans kunnen verscheide zamenvoegingen
dienen om dezelfde einden te bereiken: en, wat aanbelangt de voorwerpen van
Staatsinrichting en Menschlykheid, waaromtrent hy zich onledig hieldt, zal de
onderrigting, door hem verzameld, het herhaalen van een arbeid, gelyk de zyne,
onnoodig maaken. Een Character, waarin zulke zonderlingheden doorsteeken, en
ongetwyfeld eenige zwakheden gevonden worden, als een voorbeeld aan te pryzen,
zou even vergeefsch als onöordeelkundig weezen; maar zyn vaste verknogtheid
aan beginzelen, zyn diep gevoel van Eer, zuivere Goeddaadigheid, en onvermoeide
Volharding, mogen zeer eigenaartig vermeld en opgehaald worden voor alle
Persoonen, die gewigtige Posten bekleeden, of zich tot nuttige onderneemingen
verledigd hebben, als hoedanigheden, die niet min naavolging, dan bewondering,
verdienen.

Claudius, of de te leurgestelde geleerde. Eene vertelling, geschikt
voor de gunstelingen van vernuft en geleerdheid.
(Uit het Engelsch.)
Het is menigmaalen opgemerkt, door den hoogmoed des Vernufts en de grommigheid
van ongelukkig geslaagde Minnaars, dat Vernuft en Geleerdheid slegte
aanbeveelingen zyn, in de gunst der Schoonen, en dat de Sexe, wel verre van
behoorlyke hoogachting toe te draagen aan uitmuntende Zielsvermogens, altoos
gereed is om de voorkeuze te geeven aan het indringend geslacht van Petit Maitres
en Ligtmissen, boven de zodanigen, wier arbeid gestrekt heeft om het geluk der
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Maatschappye te bevorderen; of wier gaven, de Eeuw waarin zy leefden, of het
Land hunner inwooninge, tot luister strekten. ‘Indien gy bedoelt,’ is hunne taal, ‘de
gunst deezer Kinderen van gemaaktheid en beuzelaary te winnen, moet gy, op
éénmaal, vaarwel zeggen aan het gedrag en de waardigheid van een redelyk
weezen, haare grillige luimen vieren, haare trotsheid onophoudelyk veel vleijen, en
uwe aandagt geheel bepaalen op de jammerhartigste beuzelingen; met één woord,
gy moet het kruipende van een Schoothondje, en de leevendigheid van een Aap,
aanneemen.’
Maar deeze haatlyke beschuldiging, hoe algemeen ook toegestemd, en hoe
schynbaar onderschraagd door de veelvuldige te leurstellingen, in de tedere
geneigdheden der Geleerden, en Mannen van Vernuft, agt ik geheel van allen vasten
grond ontbloot; ja, ik durf beweeren, dat, wanneer wy de gevallen behoorlyk
overweegen, wy zullen bevinden, hoe het gebrek aan een gelukkig slaagen in dit
opzigt, waar over de Geletterden zo veele klagten uitboezemen, voornaamlyk moet
toegeschreeven worden aan hunne eigene Dwaasheid, (om het geen harder naam
te geeven,) en, in veele gevallen, eer een bewys oplevert van het gezond verstand,
dan van de zwakheid, der zo zeer ten onregte beschimpte Sexe.
Dat enkele Ligtmissen zomtyds gunstelingen der Sexe zyn, is eene
onloochenbaare waarheid; dit valt Schoothondjes en Aapen ook ten deele. Maar
hoe groot is het getal, of wie zyn de Vrouwen, die meer neigen, om de eerst-, dan
om de laatstgemelde, te omhelzen, in het character van Egtgenooten? De vraag
valt gemaklyk te beantwoorden! Er zyn, buiten twyfel, verstandloozen en beuzelaars,
by beide de Sexen, en het is voegelyk, dat zy elkander gaande houden. Maar, indien
wy raadpleegen met de gevoelens en het gedrag der Vrouwen, wier verstand niet
zeer verre beneden het gewoone peil daalt, zullen wy doorgaande bevinden, dat
zy, ter begunstiging zyn vooringenomen omtrent de zodanigen, die zich
onderscheiden door hun vernuft, hunne schriften, of braafheid; en, indien zy, die
gelukkig genoeg waren, om gunste te verwerven door hunnen goeden naam, dien
vervolgens door hun gedrag verbeuren, zal het niet bezwaarlyk vallen, daar van de
waare oorzaak op te geeven.
Lagen de Jaarboeken der Galanterie geheel voor ons open, zy zouden, geloof
ik, ons overtuigen, dat de Mannen doorgaans slaagen, naar gelange van de
uitsteekenheid hunner bekwaamheden; en vinden wy ons genoodzaakt een moeilyk
vallende uitzondering te maaken, ten aanziene van Mannen van uitsteekende
bekwaamheden, zullen wy dan ook niet gedrongen zyn, deeze uitzondering toe te
schryven aan eene oorzaak, nog vernederender voor den letterkundigen hoogmoed?
en moeten bekennen, dat, wanneer Beuzelaars en Ligtmissen zomtyds slaa-
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gen, terwyl Dichters en Geleerden versmaad worden, 'er maar al te veel reden is,
om te vermoeden, dat de laatstgemelden zomtyds min berekend zyn, om een redelyk
denkend weezen gelukkig te maaken! Ontelbaare gevallen zullen het staaven, als
wy beweeren, dat zy doorgaans grommiger, dwinglandischer, ongezelliger, meer
aan zelfbehaagenden hoogmoed overgegeeven, en zelfs min gespraakzaam en
onderhoudend zyn, (in den kring van hunne eigene Familien,) dan zelfs hunne
ongeletterdste mededingers. En welk eene maate van geluk kunnen uitsteekende
bekwaamheden aanbrengen, indien de zorgzagtende bevalligheden van eene
gezellige, gespraakzaame en inschiklyke, geäartheid geheel en al ontbreeken?
‘Ik verstaa u,’ roept veelligt een misnoegd Student uit: ‘'t is niet wegens de
meerderheid onzer Bekwaamheden; 't is niet van wegen onze Talenten of opgedaane
Kundigheden, dat wy moeten verwagten in aanmerking te zullen komen; 't is door
deeze gaven op het altaar van de trotsheid der Schoonen op te offeren. De oorzaak
van ons mislukken is blykbaar genoeg; wy kunnen ons niet schikken naar die kleine,
niets beduidende, en slaafsche, oppassingen; waar door anderen haare gunst
verwerven, zich zelven vernederende.’
Neen, dit is niet noodig. Beleefdheid, betooning van agting, en gezellige
oplettenheid, om de Schoonen met tederheid, goedaartigheid en eenige
leevendigheid, te onderwyzen, zal meer voldoen aan het Vrouwlyk hart, dan al de
vleiende dienstvaardigheid van Moesjankers, en de kleine vryheden der Ligtmissen.
De Man van Geleerdheid of Vernuft, die zich zo verre niet kan vernederen, heeft
geen regt om zich te beklaagen, indien de agting voor zyne bekwaamheden niet in
staat is om den wederzin, welke zyn voorkomen moet veroorzaaken, te onder te
brengen: en valt de Schoone niet te berispen om het verwerpen van een Man, die
zich te veel op zyne Talenten laat voorstaan, om haar met tederheid en beleefdheid
te bejegenen, of wiens schoolsche ruwheid hem alle gezellige zagtaartigheid ontzegt,
welke aan het leven de zoetste bekoorelykheden byzet, en, zonder welke, men het
genoegen des Huwelyks-leevens, of zelfs de genoeglykheden der Vriendschap, te
vergeesch zoekt. Geleerdheid en Vernuft moeten, even als schoonheid en Vrouwlyke
leevendigheid van aart, alleen aangemerkt worden als de cleraaden van 't leeven,
het weezenlyke van 't zelve is goedheid van aart en deugd: en, wanneer deeze
laatstgenoemde, of een van beiden, ontbreeken, kunnen geene Talenten, hoe
schitterend, aan den bezitter regt geeven tot liefde, of zelfs tot agting.
CLAUDIUS was een Jongeling van verbaazende Talenten, van een wonder vroeg
ryp oordeel, en hy maakte vorderingen verre boven zyne jaaren. In het voortzetten
zyner Studien, en het
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aanleeren van Weetenschappen, spreidde hy eene kragt en fraalheid van Vernuft
ten toon, vroeger dan men by de Jeugd in 't algemeen aantreft, dat zy eene keuze
uit eigen beweeging doen in haare uitspanningen en tydkortingen; in een ouderdom,
dat de Ouders op hunne Kinderen zouden geroemd hebben, als zy in vormen, van
eigen maakzel, looden paardjes gegooten hadden, hadt hy zyne vrienden verrast
met een schoon Historisch Schilderstuk, en behaalde roem door Proeven, in Onrym
en Dichtstukjes, in de geagtste Maandwerken geplaatst.
Zodanig waren de begaafdheden, om welke CLAUDIUS bewonderd wierd by zyne
Ouders, by zyne Familie, en een vry uitgestrekten Kring van Bekenden, die van zyn
Vernuft en vroeg behaalden Roem spraken; doch onder zyne Speelmakkers, (indien
wy deezen naam mogen geeven aan die Schoolgenooten, met welken hy zich
nimmer vermengde, dan om hun lessen te geeven, of met hun geschil te voeren,)
stond hy bekend, door eene halstarrige aankleeving aan zyn eigen gevoelen, en
onderwerping aan zyne aangemaatigde meerderheid. Het jeugdig tydperk des
menschlyken leevens draagt de sterkste merktekens van aankleeving aan de Regten
van de gelykheid der Menschen, en jonge Knaapen zyn zo ongenegen, om zich te
onderwerpen aan de Aristokratie van verdiensten, als Menschen van verstand aan
eenig ander soort van Aristokratie. Deeze geschiktheid van CLAUDIUS vernielde,
derhalven, al het geluk, 't welk hy aanzag als het Godlyk Regt van zyn grooter
verstand, en hy was, in 't einde, eer hy den bedoelden loop zyner Letteroefeningen
voltrokken hadt, genoodzaakt het Kweekschool te verlaaten, waar men eene
algemeene vervolging tegen zyne benyde Talenten aanrigtte.
Met de jaaren van CLAUDIUS, vermeerderde zyne Bekwaamheid, en zyne
geaartheid werd desgelyks versterkt: en, dewyl de Drukpers en het Penseel, even
zeer, de werktuigen waren, om zyne beroemdheid te verspreiden; werden allen, die
door gelykheid van jaaren, door verbintenis of leevensömstandigheden, eenige
betrekking op hem hadden, aangedrongen om zyne Vriendschap te zoeken: doch
even zeer als zyne bekwaamheden hun trokken, stootte zyne geaartheid hun af: zo
dat, schoon allen, die hem van verre kenden, zyne verkeering zogten, naauwlyks
één eenige, die gemeenzaam met hem wierd, hem met een tedere of volstandige
genegenheid bybleef. Hy miste niet, zulks toe te schryven aan de onstandvastigheid,
de dwaasheid of zelfs de ondankbaarheid, des Menschdoms: want 'er greetig op
gesteld om Vriendschap te verkrygen, die hy niet kon behouden, besteedde hy
altoos zyne gunstbetooningen, aan elk die hy maar eenigzins kende; hoewel hy
dikwyls, door de onbevallige wyze, aanstoot gaf, als hy meende te verpligten.
Alle deeze omstandigheden konden niet naalaaten zyne natuurlyke
naargeestigheid te vermeerderen, en de stugheid van zyn
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aart te versterken; hier kwam nog by, dat zyn Vader, die zyne afkomst rekende van
een lange reeks Krygsbevelhebberen, het Ouderlyk gezag gebruikte, om den
Voorouderlyken trots te handhaaven, en hem dwong, om, rechtstreeks strydig met
zyne geaartheid, eene post in den Krygsdienst te aanvaarden.
Niet lang na zyne intrede in dit eervolle beroep, (want, zo hebben de
zamenstemmende vooröordeelen des Menschdoms 't zelve altoos aangezien,)
kreeg hy kennis aan een Medeöfficier, met wien hy wonder overeenkwam, in haat
tegen zyn Beroep, en verontwaardiging tegen het Vaderlyk gezag, 't welk hem tot
het aan vaarden genoodzaakt hadt. - Deeze Officier, Capitein WOODFORD, een Man
van Letteren, en een tot geestdryvens toe Bewonderaar van allen, in welken hy het
minste zweemzel van een vroeg ryp Vernuft ontdekte, hadt de voortbrengzels van
onzen Held dikwyls gezien en bewonderd. De regtmaatigheid der gevoelens, de
rykheid van verbeelding, en de kragt van uitdrukking, strekten niet alleen tot eere
voor een Jongeling van negentien jaaren; maar Schryvers van naam zouden zich
niet geschaamd hebben, ze voor de hunne te erkennen. Hy vondt, derhalven, grooten
smaak in de verkeering met iemand, zo lang door hem gezogt; hy kweekte dezelve
aan met een yver, welke hem verblindde omtrent alle gebreken, in de geaartheid
en Zeden van zyn nieuwen Vriend, en de Bevelen van den Souverain, die, binnen
kort, den jongen CLAUDIUS met zyn Regiment riepen, om buiten 's Lands te dienen,
voorkwamen het, dat zyne oogen voor die begocheling geopend wierden; terwyl
eene briefwisseling, zo geschikt (zonder eenig behulp van voorbedagte veinzery,)
om de beminnelykste trekken van zyn character op te hoogen, en de mishaagelyke
te bedekken, de steeds aangroeiende vooringenomenheid tot de sterkste
verknogtheid deedt opwassen.
Dewyl Capitein WOODFORD eene Zuster hadt, die hy zeer beminde, en met welke
hy in de grootste vertrouwlykheid omging, las hy haar menigwerf de Brieven voor
van zynen schranderen Vriend, in het vast vertrouwen, dat, het geen hem zo zeer
behaagde, ook tot haar genoegen zou medewerken.
De tederhartige EVELINA luisterde met eene steeds toeneemende voldoening na
Brieven, die, in de vuurigste taal van opregtheid, eene onverbreekbaare verkleefdheid
aan haar geliefden Broeder te kennen gaven, en teffens, in de tederste uitdrukkingen
van gevoel, de gunstige trekken van den geest van CLAUDIUS schilderden; doch de
ongelukkige gebreken van zynen aart, die, in het eenzaam schrysvertrek, zo zelden
gelegenheid vinden om te voorschyn te komen, in eene ondoordringbaare duisternis
lieten, en kon haar Broeder het altoos niet nalaaaten, in de vrolykheid des
onderhouds, zyne hoop onder het dekkleed van jokkerny te kennen te geeven; haar
vertellende de Legenden der
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overlevering, en Romans van Ridders en Jonkvrouwen, zugtende om een beroemden
Naam, en kwynende door de in de lugt schermende zugt na vermaardheid.
Van deezen aart waren de vooringenomenheden der beide Partyen toen CLAUDIUS
in Engeland wederkeerde, niet bekleed met eerlaurieren van betoonde
Krygsdapperheid, maar met eenige maate van roem wegens persoonlyken Moed,
welken vyf of zes Tweegevegten buiten alle mogelyke tegenspraak gesteld hadden.
Welhaast werd hy ingebragt by EVELINA, en gevoelig voor haare bekoorelykheden;
en schoon zyn persoon, die onbevallig en klein was, slegts weinig beantwoordde
aan het afgetrokken denkbeeld van een Held of Aanbidder van Apelle en de
Bevalligheden, bragt de schoone EVELINA op 't leevendigst voor haare verbeelding
de treffender schildery van zyne zielsuitmuntendheden, en nam, haare te leurstelling
aan eene zyde schuivende, met eene pryzenswaardige grootsheid de noodiging
aan, die haar, door middel van haaren Broeder, werd voorgesteld, om den erkenden
Man van Letteren na eene plaats van openbaar vermaak te vergezellen. Zyne styve
houding (want hy was welnig gewoon in 't gezelschap van Dames) zag zy over 't
hoofd, en luisterde met greetigheid na zyne aanmerkingen, hoewel ze zelden tot
haar waren ingerigt; en kon zy niet naalaaten naderhand by haaren Broeder te
betuigen, dat zyne bedenkingen, zelfs op de beuzelagtigste omstandigheden, iets
in zich hadden, 't welk de verheevenheid van zyn vernuft en verstand aantoonde.
Naardemaal WOODFORD zeer verslaafd was aan eenen vrolyken leeftrant, en
nimmer na eene plaats van openbaar vermaak ging zouder zyne Zuster, dong
CLAUDIUS 'er na om hem in dien smaak te volgen; zo dat men dit vriendlyk Drietal,
eene geruime wyl, bykans in alle fatsoenlyke cirkels aantrof. CLAUDIUS voer voort
met zyne aanmerkingen aan WOODFORD mede te deelen, en EVELINA hieldt hem
bestendig voor een jong Heer, dien elk moest bewonderen en hoogagten.
De eerste keer dat zy hem in een eenigzins ongunstig licht beschouwde, was op
een Bal. Te deezer gelegenheid was hy door den draaiboom eener boersche styfheid,
en een afstandvol ontzag, heen gebrooken, en dong na de eer van haare hand te
mogen verwerven; doch hy kweet zich zo ongeschikt in een bedryf waar voor hy
niet berekend was, dat hy eenig gelach onder het gezelschap verwekte; zyn
aangebooren aart ontdekte zich in eene jaloursche trotsheid en het aandringen op
de geheele aandacht van zyne Beminde, 't welk zy, ondanks al haar believen, en
vriendlyke gezindheid, niet kon verdraagen.
WOODFORD zag, met leedweezen, deeze sterke opwellingen van eene geaartheid,
welke hy reeds in CLAUDIUS hadt beginnen te vermoeden; en, vreezende dat derzelver
invloed op het hart
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zyner Zuster eene Verbintenis mogt te leurstellen, op welke hy zeer gesteld was,
besloot hy het tooneel te veranderen, zo ongeschikt tot het ten toon spreiden van
de Talenten zyns Vriends, en hem gelegenheid te verschaffen om de verloorene
agting te herwinnen. Hy nam eene gelegenheid waar, om zyn kleine party (meest
bestaande uit jonge lieden, die liefhebbers van letteren en lieden van smaak waren)
in eene nabygelegen kamer byeen te krygen, waar een koud Collation tot hun onthaal
gereed stondt. Welhaast wist hy onzen Held, (die meer bedreevenheids bezat in
het gebruik zyner stemme, dan van zyne lichaamsvermogens ten stryd,) uit te lokken
tot het ontvouwen van eenige Grondstelling in de Zedekunde. CLAUDIUS, die een
opregt en vuurig Zedekundige was, bevondt zich nu in zyn natuurlyk element; hy
bekoorde den geheelen kring door de geestige en fraaije wederlegging der valsche
Grondstellingen, welke zyn edelmoedige tegenstreever, met voordagt, hadt
aangevoerd; en volkomen botvierende aan zyne verbeeldingskragt, deedt hy de
reeds warme gevoelens van Deugd en Goeddaadigheid nog beminnelyker worden
door de schoone beschryvingen, welke hy 'er aan toevoegde. - De stem van
CLAUDIUS, wanneer hy ingenomen was met eenig onderwerp, was welluidende, en
vermeesterend. Dit bragt te wege, dat de onbehaaglyke herdenking van zyne
lompheid en kwaadaartigheid welhaast week uit den zagten boezem van EVELINA,
ja hy maakte een diepen en voor hem allergunstigsten indruk op haar hart, door het
gelukkige vertoon zyner verstandlyke vermogens.
WOODFORD begon welhaast zich zelven geluk te wenschen, over het gelukkig
slaagen van zyn list; want daar CLAUDIUS vooraf zyn Vriend opening gegeeven hadt
van de vuurigheid zyner liefde, len gebeden om zyne medewerking tot het verwerven
van de wederliefde zyner Zuster, nam deeze, naa dat zy weder t'huis gekeerd waren,
eene gunstige gelegenheid waar, om het gesprek van de algemeene ontmoetingen
in den avond te wenden op het byzonder onderwerp, 't geen hem zo na aan 't harte
lag; hy schilderde met gloeiende kleuren de liefdedrift van zyn Vriend, en drong de
zaak met zo veel vrymoedigheid als de kieschheid voor de vryheid der gevoelens
zyner Zuster gedoogde, by haar aan. EVELINA, die een Kind der Natuure en een
Vreemdeling der Kunst was, beleedt openlyk aan haaren Broeder, dat zy eenige
vooringenomenheid omtrent CLAUDIUS gevoelde, dat zy zyne bekwaamheden
bewonderde, en zyne beginzels hoogagtte.
Maar dit vrolyk toelachend uitzigt werd welhaast beneveld; want als CLAUDIUS nu
toegang vergund werd op den voet van een verklaard Minnaar, vermenigvuldigden
zyne bezoeken, en de gelegenheden, om met zyne Schoone te verkeeren, verschaf-
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ten haar middel om zyne waare geaartheid te ontdekken. Het smertte haar grootlyks
de edelste verstandsvermogens gepaard te zien met de onaangenaame
hoedanigheden van een ongezelligen aart; het baarde by haar wederzin, als zy
bevondt, dat de aanmoediging, welke zy gegeeven hadt, om zyne vreesagtige
beschroomdheid te verdryven, hem op ééns met een zich alles aanmaatigend
vertrouwen vervulde; en zy kon niet dan met verontwaardiging ontdekken, dat hy
de fynste bekwaamheden van vernust, by de minste terging, gebruikte, tot oogmerken
die eene heerschzugtige kwaadaartigheid te kennen gaven, en dat de schitterendste
betooniugen van eene leevendige verbeeldingskragt, geheel en al, overspreid waren
met de donkerste verwen van jalousy en agterdogt, welke al haare toegeevenheid
niet kon verzagten.
CLAUDIUS bemerkte welhaast, of hy verbeeldde zich te ontdekken, dat hy maar
schaars deelde in haare genegenheid: en deeze ontdekking vervoerde hem tot een
gedrag, 't welk noodzaaklyk dezelve moest verminderen. Zyne houding, zints hy als
Minnaar was toegelaaten, droeg de kentekens van een wonderlyk mengzel van
onoplettenheid, ruwheid en verwaandheid; doch nu werd dezelve stuursch, lomp
en aanstootlyk. Het was altoos zigtbaar geweest, dat hy het verstand der Sexe zeer
laag stelde; maar nu kon hy zich niet wederhouden van versinaadende uitdrukkingen;
en indien zy slegts een woord sprak tot een Heer van haare kennis, die zich nevens
hem by haar bevondt, kon zy zeker staat maaken, dat zy een onderhoud te wagten
hadt vol schampere aanmerkingen over de schrandere voorkeuze aan Domooren
en Ligtmissen, en de wysheid der Sexe, die vermaak schiep in Mannen van verstand
ter bespottinge te stellen, terwyl zy zich vergaapten aan opgepronkte Gekken, en
Modehansen.
De arme EVELINA ontwaarde thans hoe groot een onderscheid 'er is tusschen
bewondering van Letterkundige bekwaamheden en Liefde, en hoe moeielyk het is
alle de hoedanigheden, welke de eerste aanpryzen, te vereenigen met alles wat tot
een tegengift van de andere kan dienen; en terwyl CLAUDIUS, tegen de
beuzelagtigheid der Sexe uitvoer, als altoos ongevoelig voor de verdiensten en de
drift van Lieden van Geleerdheid en Vernuft, merkte zy, met meer reden, op, dat
zy, indien ze ongelukkig moest worden, het voor haar een kranke troost zon weezen,
of het schepzel, 't welk haar ongelukkig maakte, bewonderd wierd om zyn Verstand,
of bewierookt wegens zyn Vernuft.
Dan de meeste kommer ging EVELINA aan, uit hoofde van de engte waarin zy zich
gebragt vondt ten aanziene van haaren Broeder; want zy vreesde voor het doen
eener verklaaring, die zyne naauwste vriendschaps-verbintenis op eenmaal moest
afbreeken, en nogthans kon zy het denkbeeld niet verdraagen,
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om, zonder des reden te geeven, strydig te handelen met zyne begeerte; zelfs in
gevallen waarin zyne braafheid haar altoos hadt voorgehouden, dat zy voor haar
zelve moest kiezen.
Het gedrag van CLAUDIUS verloste haar, nogthans, welhaast uit deeze verlegenheid.
Want, korten tyd daar naa, op eene bepaalde Masquerade zich bevindende,
verbeeldde zich de on rustige jalousy van CLAUDIUS, (vooraf verbitterd door de
weigering van zulke vryheden, als zyne vermetelheid hem eer dan het gezond
oordeel voorschreef,) dat elk Masker een begunstigd Mededinger bedekte, en hieldt
elk woord tot een ander gesprooken voor een hoon hem aangedaan; en hy borst
uit in zulke onbeschofte bewoordingen, dat hy drie of vier onderscheide uitdaagingen
kreeg; vervolgens betoonde hy zyne oploopende kwaadaartigheid aan de glazen
en kandelaars; hy bragt het geheele gezelschap in verwarring; en, terwyl de
beminnelyke EVELINA den om haar staanden kring verlustigde door de aangenaame
toonen van haaren zang, uitte deeze Geletterde Wildeman zyn misnoegen door
afgebrooke vloeken; en stondt eindelyk van de tafel op met eene hard op
gesprookene verwensching der Vrouwlyke Verkeerdheid, dewyl EVELINA een airtje
zong, om 't welke het gezelschap haar verzogt hadt, daar zy wist dat 'er een ander
was, 't welk hy liever hoorde.
WOODFORD, die, langen tyd, met eene stilzwygende bekommerdheid, het vreemde
gedrag zyns Vriends hadt gade geslaagen, nam de eerste gelegenheid waar, om
met zyne Zuster te vertrekken; en liet den Zoon van Onrust en Vernuft voortgaan
met te vloeken over de ligtzinnigheid der zodanigen, die niet willen erkennen, dat
schitterende Talenten Beestagtigheid beminnelyk maaken: hy liet het aan hem over,
om, met gevaar zyns leevens, de geschillen te beslissen, waaraan de geweldigheid
van zyn aart hem dien avond blootstelde.
In deeze Proeve heb ik niets meer gedaan dan een daadlyk bestaand Character
te schetzen, en geen schepzel van myne eigene verbeelding den Leezer
voorgehouden. Ik merk, derhalven, het opgehangen Portrait niet aan, als een
zinnebeeldige schets van het geheele lichaam der Geletterden; ook wil ik niet
aanduiden dat grommigheid en kwaadaartigheid noodwendig Vernust vergezellen;
of dat groote Zielsbekwaamheden een Mensch ongeschikt maaken voor het genot
van gezellige verkeering. 'Er zyn zeker in dit Ryk zommigen, en in een nabuurig
Ryk van Letteren en Vryheid veelen, die de grootste Geleerdheid paaren met de
inneemendste Goedaartigheid; en, by het vuur van Vernuft, fraaije Zeden laaten
schitteren, en, de zodanigen mogen zich altoos verzekerd houden van eene
allergunstigste bejegening der schoone Sexe. - Alles, wat ik wil inboezemen, komt
hier op neder, dat, wanneer geleerde Lieden versmaad worden door de Sexe, zy
deeze on-
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genade niet moeten toeschryven aan de uitmuntendheid hunner bekwaamheden;
maar aan eenige hoedanigheden of hebbelykheden, welke zy zouden kunnen
wegneemen, zonder eenig nadeel aan hunne Talenten; ja die het zelfs hun pligt is
te hervormen, hun pligt voor zich zelven en voor de Maatschappy - wel verre van
dezelve aan te kweeken door een hoogst onredelyken hoogmoed.

Het landleven.
Zedelyke Bespiegelingen.
Welk een zaligend genoegen voor hem, die, verre van 't Stadsgewoel verwyderd,
zyne dagen, in het zuiver Landvermaak mag doorbrengen, die met een kleen getal
van waare Vrienden, by eigen hoeve en haard, de zuiverste genoegens smaakt. Genoegens, - in Vorstelyke Zaalen, by het uitgedrevene Goud, en het blinkende
Marmer, niet te vinden, - neen - de Landman in zyne eenvoudige, met riet gedekte,
wooning smaakt, in eene volle maate, de aangenaamheden deezes leevens; hy,
van veele verdrietelykheden ontheven, geniet veele onvervalschte genoegens,
zuivere gewaarwordingen.
Laat anderen, uit zucht na schatten, 't pekelveld bebouwen, - zwerven op de
onstulmige baaren der Zee; de Landman kent geen Zeeën dan 't heldere vogt, welk
om zyne akkers spoelt, - dat zyne groene beemden besproeit.
Laat hy, die haakt na bloed en buit, het harnas aangespen; de Veldling haat die
drift, hy houdt zich vergenoegd, met het geen Gods gunst hem gaf!
Laat de Vrek steeds aazen op het goed van anderen, - de Huichelaar, in schyn
van Godvrugt, zynen naasten verschalken! de oprechtheid, die op het Land woont,
mydt deezen als de pest! Hy weet van geene Baatzugt - Muitzugt is by hem
onbekend, - en Krakeelzugt, die door twisten en geschillen de Pleitzaal voedt, en tyd, en - geld verspilt, is verre van hem: - de Landman beschouwt slegts het woelend
Menschdom, - beluistert het Onweder, het welk zynen zegen niet hindert, en - vest,
vol dankbaarheid, zyne vreedzaame oogen, op zyne door vlyt byeen gegaarde
schatten! Den val der Vorsten, - de razerny der domme muitzugtige Volken, - de
ommezwaay - rampen, op- en ondergang van Koningryken, en - Republieken, hoort
zyne geruste ziele, zoo wel bedaard, als vry; daar hy in het bloemryke Veld, in stilte
en als verlaaten, of - onbekend, en vreemd, de werken der Natuur beschouwt,
bewondert, en - de wyze Opperoorzaak van dit alles,
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verheerlykt. - Hy verheugt zich in de gantsche onafmeetbaare schepping; zyn hart
gevoelt het zoet van haare milddaadigheden, en - verblyd in haar geschenk, dankt
hy zelfs de stormen der Natuur, begeert geen zaliger lot; ja, wat leed hem dreigen
mag! - wat rampen hem genaaken, hy - beschouwt dezelven als dienende - ten
zynen nutte. ô! Zaligend Landleven, welke genoegens! Het ontbreekt hem aan
geene Runderen, wier uiërs overvloeijen van Melk en Boter, noch wit, wollig, Vee,
wier geblaet de lucht doet weêrgalmen. Hy zet zich vergenoegd in de schaduwe
van het geurig Bosch, of in eenen aangenaamen Oord, schooner voor hem, dan
het Thessalische tempe daar - by het springen van eene bron, vergeet hy alle zyne
moeiten, het Zangryk Heir der Vogelen leidt zynen geest ten Hemel, en - hy vindt,
en ziet, de schuilplaats der zuivere onnozelheid; hy ontdekt, met blydschap, al het
waare en schoone, vol jeugd en levenskragt, daar hy steeds fris en kloek zich
werkzaam houdt, alles door en door beschouwende, en in stilte op alles let.
Naauwlyks ziet hy de jeugdige LENTE te voorschyn tree. den, of hy erkent, in het
gebloemte, de Hand des almagtigen en wyzen Scheppers, - de Morgendauw ligt
noch op het nuchtre kruid verspreid, - de Zon is even te voorschyn gekomen, en hy aanbid reeds de heerlykheid van Gods groote Werken!
Wanneer de ZOMER rypt, en de HERFST van vreugde juigt, dankt hy zynen God,
hy ziet al het Land met gouden glans vervuld, - zyn geest word geroerd, - en diepdenkende, aan de Wysheid der hoogste Goedheid, heft hy eenen dankbaaren
lofzang aan; - ja, zelfs de WINTER, hoe wild en woest, is voor hem, vol van zegen het vreeselykste Onweder zelf, de Sneeuw, Ys en Hagel toonen hem Gods groote
Almagt, daar hy de Sneeuw als boomwol ziet nederdaalen, - daar hy den Rym als
stuivende asch op de aarde ziet stroojen, en - de heldere schoone Nacht, opgeklaard
door koude, toont hem de onafmeetbaare perken des Hemels, hy beschouwd dat
pronkstuk van Gods Werken, de Maan, en - de Sterren, en - hy verliest zich zelven,
verrukt door het schoon gezicht!
Dan - in zyn stil Vertrek gezeten, slyt hy gerust en zagt zyne nuttige uuren; - een
welgeschreeven Boek is ook zyn vermaak, daar kan hy, al leezende, Landen en
Zeeën doorkruissen, Steden en Vlekken doorreizen, en - al wat 'er geschied,
onbelemmerd beschouwen.
Edoch - de tedere liefdebanden voltooijen ook een gedeelte van zyn aardsch
geluk, eene beste Vrouw voert al zyn heil in top; hoe smaakt hem de omhelzing der
kinder lyke handjes, die hy weder regt vaderlyk in de zynen drukt, terwyl het lieve,
onnozele, Kroost, aan zynen hals gestrengeld, hem hartelyk kussende, zyne
genegenheid tracht
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te verkrygen - de streelendste vermaaken verzamelen zich, onder zyn nederig dak
- vrolyke gesprekken, schuldelooze speelen, veraangenaamen zyne overige uuren,
- verlustigen zynen disch, en - bereiden hem tot nieuwe bezigheden, tot voltooijing
van zyn geluk.
Zoo eindigen zyne dagen. - Zoo besteed hy zyne oogenblikken, tot dat de nuttige
slaap zyne oogleden sluit! - - hy legt zich ter ruste, en vreest niet door het gedruisch
der wroeging gewekt te zullen worden.
Zoo geniet hy een gelukkig leeven - eene volmaakte gezondheid, en - een
vertroostenden dood.
Welk een aangenaam vlekloos leeven, by de Stedeling schaars gekend; wie zou
zulk een Landleven niet begeeren! hoe zalig is de vree des Landmans, in de
Wooningen der Waereld grooten niet te vinden; zyn rust houd altoos stand - zyn
welgeregeld leven is vry van alles, wat zyn hoop of wensch misleidt - door wel te
vredenheid is zyne ziele ryk - en ryk is zyn huis, door - het goede der Natuur.
J.D.V.

Zedelyke bedenkingen.
Schielyk gewent de mensch aan alles, en gewoon zynde aan eene zaak, word ze
van ons onverschillig beschouwd; zonder dat dezelve eenigen indruk meer op het
hart maakt. - Wy komen langzaam, en als by trappen, in de Waereld, en deze is
ook de reden, dat wy ons door millioenen Voorwerpen omringd vinden, van welken
'er naauwlyks een is, die onze aandagt, onze opmerking, verdient. - De aarde, welke
wy bewoonen, is gevormd, en voor ons toebereid, en schynt met oogmerk geschikt
niet alleen om ons te voeden; maar ook om onze aandoeningen gaande te houden.
- Hoe veele schoonheden levert ze niet op om der menschen verwondering gaande
te maken; hoe veele gerieflykheden, om aan onze geneugten te beantwoorden! Overal vind men den Aardkloot vol en overvloedig voorzien van alle zulke dingen
die en nuttig zyn, en vermaken kunnen aanbrengen. De Vrugten spruiten uit het
Aardryk voort, brood voor de menschen, en het Gras tot onderhoud van 't Vee Boomen en Boomvrugten ter onzer verkwikking - Bloemen om ons gezigt te streelen,
en eene verscheidenheid van Kruiden, om onze kwalen te geneezen of te verzagten.
- Inwendig is de aarde met schatten gevuld, waarvan de mensch een nuttig gebruik
weet te maken, en die hy tot zyn onderhoud kan doen dienen: - met één woord,
deze aarde levert allerwege Wonderen op, welke eenen aandagtigen Opmerker
verbaasd moeten doen staan, en hem in verwondering opgetogen houden. - Dan
van kinds af aan dit alles gewoon, zyn 'er maar zeer weinigen te vinden, welke
daardoor getroffen worden.
C. V.D. G.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Bedenkingen over de staats-omwenteling in Frankryk, ten aanziene
van het Godsdienstige, en de regten des geweetens.
(Ontleend, uit a Charge delivered to the Clergy of the Diocese of Landaff. By Richard
Watson D.D.F.R.S. Lord Bischop of Landaff, in 9 Juny 1791.)
‘Het moge vreemd schynen, dat een der Kerkvoogden van de Engelsche Kerk, de
Staats-Omwenteling in Frankryk, ten onderwerpe neemt van eene Redenvoering
voor zyne onderhoorige Geestlyken; dan de Hoog Eerw. WATSON heeft, onzes
agtens, in die keuze een blyk van zyn Oordeel, en, in de wyze van uitvoeren, een
bewys gegeeven, dat hy een Staatkundige, een Godgeleerde en een Christen
Wysgeer, is; laaten de volgende stukken, daar uit ontleend, voor deeze waarheid
spreeken.’
****
Eene Staats-Omwenteling, die, ten aanziene van derzelver volvoering, in de
Jaarboeken der wereld, geene wedergade vindt, heeft plaats gegreepen; of, om
bepaalder te spreeken, grypt thans stand, in de Burgerlyke en Godsdienstige
Gesteltenisse van een der grootste Koningryken in Europa. - Ik zal geen uitspraak
doen, om de Ondersteuners of Wederstreevers dier Staats-Omwenteling te laaken,
of te pryzen; het zou onvoeglyk zyn dit te deezer plaatze te doen, zelfs dan, wanneer
ik volkomen onderrigt ware van alle de oorzaaken en gelegenheden, die dezelve
te wege bragten: en het zou my niet passen het ergens te doen; naardemaal, hoe
zeer anderen zich wel onderrigt agten omtrent dit stuk, ik bekennen moet, dat myne
kunde van het inwendig Bestuur des Franschen Ryks, van den staat der Partyen in
't zelve, van de geaartheid des Volks, van de Geldmiddelen des Lands, en van
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de andere omstandigheden, die dit Staatkundig verschynzel hebben doen gebooren
worden, zo groot niet is, dat ik in staat ben om een beslissend vonnis te stryken,
over de geschiktheid of ongeschiktheid der genomene maatregelen.
Als een Vriend der Burgerlyke Vryheid, welke bestaat niet in Volks
ongebondenheid, maar in gehoorzaamheid aan Wetten, vastgesteld door de
algemeene Toestemming van een vry Volk, kan ik niet nalaaten my te verheugen,
over het ontslag des Franschen Volks, van de Dwinglandy der Koninglyke Regeering;
maar het Despotismus zo van Volks, als van Aristocratische, Demagogen, nog meer
dan dat van enkele Monarchen verfoeijende, bepaalt zich myne vreugd, of ook dit
ontslag meer schynbaar dan weezenlyk mogt weezen. - Ik vertrouw, nogthans, dat
de uitwerkzels daar van weezenlyk zullen zyn: want, welke ook de uitkomst van
deeze zonderlinge worsteling moge weezen, denk ik dat de Franschen drie zaaken
zullen verwerven. - Een regterlyk onderzoek door Gezwoorenen, - een Habeas
Corpus-Acte, - en een ongekreukte handhaaving des Regts. Zegeningen van eene
onschatbaare waarde! waarvan men, tot zeer onlangs, in Frankryk niet hoorde
reppen; en die het geluk van Groot-Brittanje uitmaaken, en in welker genot het onze
pligt, als Menschen, is, te wenschen dat alle Menschen deelen. Er mogen, in onze
Burgerlyke, als mede in onze Kerklyke, Gesteltenisse, eenige dingen gevonden
worden, die om eene bedaarde Hervorming roepen; dan met die alle zyn wy een
gelukkig Volk, en wy doen wel met nayverig te zyn, omtrent eenige geweldige
(*)
poogingen tot verbetering van een van beiden .

(*)

Betuigingen van verknogtheid, aan onze Gesteltenisse in Kerk en Staat, heb ik zo menigwerf
gedaan, dat ik derzelver herhaaling thans noodloos oordeele. Indien iemand, uit de vryheid,
welke ik gewoon ben te gebruiken, in het spreeken over de gebreken in beide, genegen mogt
weezen om de opregtheid deezer betuigingen in twyfel te trekken; niets, wat ik ook moge
zeggen, zou zyn vooröordeel wegneemen. Ik bid GOD, dat hy hem een liefderyker geest
schenke. Ik laat het, nogthans, aan onpartydigen over, te beslissen, wiens verknogtheid aan
de Gesteltenisse grootst is, - die van hem, die zyn best doet om zulke bedorven deelen van
het heerlyk zamenstel der Burgerlyke en Godsdienstige Vryheid weg te weeren, als daaglyks
de vyanden daarvan ten aanval uitlokken; - of die van hem, die, niet onbewust van het gevaar,
zich te vrede houdt met de gedachten, dat het zyn tyd wel zal uithouden. Mogt de wysheid
onzer Regeerderen zich zo wel vertoonen in het wegweeren van 't geen kwalyk gesteld is,
als in hunne standvastigheid om het goede te behouden; en dus in stand te doen blyven het
werk van eeuwen, een voorwerp van den nyd, op dat het niet ten grond gesmeeten worde,
door de ruwe hand van Volks misnoegen, van geestdryvende yverzugt en geweld.
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Dan de overweeging des Burgerlyken Staats van Frankryk daar laatende, wil ik uwe
aandagt bepaalen tot de verandering, te wege gebragt in de Kerkelyke Gesteltenisse,
en die de eenige reden was, waarom ik eenig gewag in 't geheel maakte van eene
Staats-omwenteling, die zo zeer het oog van geheel Europa trekt.
Niemand uwer heeft zich zo weinig aan dit stuk kunnen laaten gelegen leggen,
dat hy niet opgemerkt heeft de veelvuldige veranderingen in de Gallicaansche Kerk,
te wege gebragt door de Besluiten der Nationaale Vergadering. Ik zal my
vergenoegen, met drie der voornaamste u te herinneren.
De eerste betreft de vermindering der verbaazende Inkomsten van eenige
Kerkhoofden, en de vermeerdering der schraale Bezolding van anderen. Wanneer
men in aanmerking neemt de verschillende Talenten, natuurlyke en verkreegene,
van de onderscheide Bedienaaren der Kerke, de verschillende graaden van
Bekwaamheid, noodig tot het behoorlyk volbrengen van de onderscheide
Bedieningen in een vastgestelde Kerk, en de Nuttigheid van onderscheiding en
ondergeschiktheid in zulke vaststellingen, kan ik niet denken dat veele redelyke
Menschen zouden verlangen, om alle Kerkelyke Bedieningen en Voordeelen op
éénen voet gebragt te zien: dan allen mogen zy wenschen, dat niet alleen in
Frankryk, maar ook in Engeland, en door geheel het Christendom, zulk eene
welgeëvenredigde Voorziening gemaakt wierd voor de Geestlykheid, dat geene
derzelven zo veel hadden, dat zy onöplettend wierden in de waarneeming hunner
Pligten, en geene zo weinig, dat eene zamenvoeging van Standplaatzen noodig
ware tot iemands onderhoud. De tyd, denk ik, zal komen, schoon ik mogelyk niet
lang genoeg zal leeven om het te zien,
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dat een meer billyke verdeeling der Inkomsten van de Kerk van Engeland vastgesteld
zal worden, op eene bedaarde en wettige wyze. Voor tegenwoordig zyn de veelheden
der Standplaatzen, en het niet woonen op dezelve, zulke in 't oogloopende gebreken
in onze Kerklyke Gesteltenisse, als alle bedagtzaamen wenschen geweerd en
verbeterd te zien. Zy zyn, naar myn inzien, noodwendige verkeerdheden, ontstaande
uit schikkingen, waar door duizenden van Standplaatzen van zo weinig waarde
geworden zyn, dat ze geheel niet ten voeglyken onderhoud voor eenen Geestlyken
kunnen dienen; en wy allen weeten, hoe zeer de armoede van een Geestlyken,
dikwyls, den Godsdienst zelve in veragting brengt, by het ruw en beginzelloos
gedeelte des Menschdoms.
De Inkomsten der Kerk van Engeland zyn, zo ik vermoede, door veele Schryvers,
zeer boven de waarheid vergroot. Ik heb althans geen grond om te denken, dat
dezelve meer dan genoeg zyn, om een voeglyk bestaan aan alle de Dienaaren der
Kerke op te leveren. Maar, zonder te wenschen dat alle Kerklyke Bedieningen even
veel op mogen brengen, zal ik nooit ophouden te wenschen, dat geen Standplaats
in 't Koningryk zo klein en gering mogt weezen, dat één Mensch 'er twee tot zyn
bestaan behoefde. De Kerk van Frankryk is, (zo men my des naar waarheid onderrigt
heeft) niettegenstaande 't geen zy verlooren hebbe, ryker dan de Kerk van Engeland,
en in eenen volstrekten, en in een betreklyken, zin. Het daadlyk inkomen wordt
begroot op omtrent zes Millioenen Ponden Sterlings: dat der Kerk van Engeland
kan op verre na geen twee haalen. In Frankryk moeten omtrent vier en twintig
Millioenen Ingezetenen door de Geestlykheid onderweezen worden, in Engeland
omtrent acht.
Eene andere verandering in de Gallicaansche Kerk, welke onze goedkeuring
verdient, is de Afschaffing der Kloosteren. Veele Persoonen hadden, ongetwyfeld,
in de afzonderingen van hun Kloosterleeven, van alle belangen deezer wereld
afgestaan, en verhieven hunnen geest, met waare Godsvrugt, ten Hemel. Het zou
mangel aan Liefde weezen, het tegendeel te veronderstellen; dan het loopt tegen
de liefde niet aan, te verzekeren, dat veele Persoonen, van beiderlei Sexe, in hunne
vroege jeugd, en vóór dat zy ryplyk konden oordeelen, wat tot hun geluk in
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het toekomende zou strekken, opgesloten wierden in deeze begraafplaatzen der
leevenden, uit laage beweegredenen en Familie-belangens. - 't Heeft nimmer
Klooster-Instellingen aan Voorstanders ontbrooken, zy strooken wonder wel met
de naargeestige begrippen van Geestdryvers, en de veragtlyke oogmerken der
Geveinsden: zy zyn der Christenheid niet byzonder eigen; doch waar zy ook bestaan,
hebben zy ten hoofdsteunzel de ligtgeloovigheid des Gemeens, of het bygeloof der
Ryken, en zy zullen in alle Landen, vroeger of laater, worden afgeschaft, naar
gelange van de vermeerdering der kundigheden, of het aanhouden der onkunde.
Een derde verandering in de Kerklyke Gesteltenisse van Frankryk, welke onze
opmerking trekt, is die volkomene Verdraagzaamheid, die dezelve betoont omtrent
alle Menschen, wat den Godsdienst betreft. Indien iemand denke, dat dit eer eene
verandering is, in de Burgerlyke, dan in de Kerklyke, Gesteltenisse, ik wil met hem
niet over woorden twisten; maar voortgaan met aan te merken, dat de Verbintenis
(gelyk men het genoemd heeft), tusschen Kerk en Staat in Frankryk, niet
verondersteld wordt zo naauw te zyn, dat de Staat gevaar loopt, indien Leden van
de Kerk niet alleen verkiesbaar zyn tot Burgerlyke Bedieningen. Menschen, die de
Mis niet bywoonen, de Maagd MARIA niet bidden, de Heiligen niet aanroepen, de
Beelden niet verëeren, den Oorbiegt nalaaten, de Transubstantiatie niet gelooven,
voor de pynen van het Vagevuur niet vreezen, of hun Geloof en Eerdienst niet
schoeijen op de Leest der vastgestelde Kerke, - deeze Menschen zyn in Frankryk,
uit hoofde hunner Godsdienstige begrippen, niet van de Regten des Burgerschaps
uitgeslooten. Wanneer wy de natuur van den Mensch in 't algemeen beschouwen,
en 't oog slaan op de onderscheide omstandigheden, waarin niet alleen verschillende
Volken, maar ook onder 't zelfde Volk verschillende Persoonen, geplaatst zyn, ten
aanziene van vorderingen in Godsdienstige Begrippen, moeten zy de
noodzaaklykheid voelen, om elk Mensch, hoofd voor hoofd, het volstrektste Regt
toe te kennen, om GOD, op zyne wyze, te dienen, zonder, uit dien hoofde, de
voordeelen te verliezen, ontstaande uit den Staat der Burgerlyke Maatschappye. Gy zyt een Christen, en gelooft dat JESUS CHRISTUS van GOD gezonden is, en dat
'er geen andere Naam onder den Hemel is, waarin iemand
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kan zalig worden: - gaa heen, en bely dit uw Geloof te Pekin of te Constantinopolen,
en, wanneer gy daar versmaad, met veragting bejegend, en uitgeslooten wordt van
alle Burgerlyke Bediening en Gezag, om dat gy de Hemelsche Zending niet erkent
van CONFUCIUS, of van MAHOMETH, zoudt gy dan niet denken, reden te hebben, om
de heerschende Magten, in deeze wyduitgestrekte Ryken, van onregtmaatigheid
te beschuldigen? Indien GOD Almagtig het voeglyk oordeelt, de onderscheide
Godsdienstbelydenissen in de wereld te dulden, gepast, gelyk 'er reden is om te
denken, naar de verschillende, verstandige en zedelyke vatbaarheden der Menschen;
dan, zeker, voegt het ons, vriendlyk en genegen te zyn omtrent allen, die met ons
overeenstemmen in alle de Grondwaarheden des Christendoms, en alleen, in
stukken van weinig aangelegenheids, van ons verschillen.
Ik kan nimmer toestaan, dat het overeenkome met het beginzel, waarop de
Burgerlyke Maatschappy gegrond is, of diene ter bereiking van de einden welke de
Menschen beöogen in het aangaan van zulk eene verbintenisse, dat zy, die in
Godsdienstbelydenisse van de Overheid des Lands verschillen, ter oorzaake van
dat verschil alleen, onderworpen zouden weezen aan vervolging, en uitsluiting van
Burgerlyke Bedieningen is vervolging; is het de vervolging niet van de Inquisitie of
van Smithfield, zy verschilt 'er van in trappen; maar gelykt 'er op in soort. - Ik heb
hierover by my zelven dus geredenkaveld. - Alle straffe, wegens Godsdienstige
Begrippen, is vervolging; en kwaad van eenigerlei aart, op gezag van de Burgerlyke
Regeering aangedaan, is straffe. Dit kwaad kan iemands Persoon, Vryheid,
Eigendom of Character, betreffen. Burgerlyke Onbevoegdheid iemand door de Wet
toegeschreeven, is een kwaad hun Eigendom en Character betreffende; hun
Character, naardemaal het hun blootstelt voor de blaam van slegte Burgers te zyn;
hun Eigendom, dewyl het hun buiten de mogelykheid stelt om voordeelen te erlangen
aan zekere burgerlyke bedieningen verknogt. Deeze voordeelen, 't zy dezelve
bestaan in rykdom, magt, invloed of eere, zyn iets waardig; derzelver waarde moge
ongelyk geschat worden; daar zy nogthans iets waardig blyven, is de mogelykheid,
om ze te verkrygen, desgelyks iets waardig, en die mogelykheid den
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(*)

Mensch te ontneemen, ter oorzaake van zyne Godsdienstbelydenis, is vervolging
Dus vrylyk myne gevoelens voorgesteld hebbende over 't geen my onregtvaardig
en onstaatkundig toeschynt, om Menschen, uit hoofde hunner Godsdienstige
begrippen, van Burgerlyke Bedieningen uit te sluiten, ben ik zeer ver-

(*)

Eene Tegenwerping op deezen bewystrant is my voorgekomen; en ik wil ze niet verbergen.
- De Opper-Magistraat, in elke Burgerlyke Gemeenschap, heest het Regt om van elk die
deeze Gemeenschap uitmaakt, een deel van hunnen daadlyken Eigendom te eischen, wanneer
dezelve zulks, ten algemeenen beste, noodig oordeelt, en om de openbaare veiligheid te
bevorderen. Dit beginzel, geloof ik, wordt niet algemeen toegestaan, het schynt my egter toe
regtmaatig te weezen; en dit beginzel toegestemd zynde, volgt dan niet, dat de Magistraat
ten minsten een gelyk Regt heeft, om, tot dezelfde einden, den mogelyken Eigendom,
ontstaande uit de verkiesbaarheid tot zekere Bedieningen, te gebruiken? Mag dezelve niet
met rede tot de zodanigen zeggen: - De Meerderheid der Persoonen, die de Burgerlyke
Maatschappy uitmaaken, waarvan gy Leden zyt, is van begrip, dat de openbaare veiligheid
beter bewaard zal blyven, als gy uitgesloten wordt van den Eigendom, voortkomende uit het
bekleeden van zommige Posten, dan wanneer gy ze bezit. Gylieden, die de Minderheid
uitmaakt, staat in een strydig gevoelen, en daar is geen Regter om te bepaalen wie gelyk
heeft. Gy hebt de vryheid om eene andere Burgerlyke Maatschappy op te rigten; maar, zo
lang gy Leden van deeze blyft, behoort gy in het oordeel der Meerderheid te berusten. - Deeze
Tegenwerping is niet van die sterkte, dat 'er niets ter verzwakking van dezelve gezegd konne
worden; noch zo zwak of 'er valt nog wel iets tot onderschraaging in 't midden te brengen. Dan ik vergenoeg my met dezelve onpartydig voorgesteld te hebben.
De dag, denk ik, is niet verre af, wanneer dat geen, 't welk het Huis der Gemeente geweigerd
heeft te erkennen als een schuld van Regt aan de Dissenters toekomende, (het herroepen
naamlyk van de Test Law, waar door zy zich van Burgerlyke Bedieningen vinden uitgeflooten,)
hun zal verleend worden als een Gift van den Staat, als een waarborg van de Broederlyke
Liefde der Kerke. Gemaatigde Lieden, ('t zy Leden der Hoofdkerke, 't zy Dissenters) zullen,
zo te hoopen is, in dien tusschentyd, hun invloed te werk stellen, om het geweld te bedaaren,
de bitterheid te weeren, en den haat te lenigen, welke ongelukkig in de harten van veelen
aan wederzyden woelen.
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re van eenige goedkeuring, hoe genaamd, te geeven aan de geweldige wyze op
welke de Leer of Tugt onzer vastgestelde Kerk is aangerand: alle geweld, of
aanvallend, of verweerend, in zaaken van dien aart, smaakt naar
Onverdraagzaamheid. Wanneer Unitarissen en Trinitarissen, wanneer Leden van
de Hoofdkerk en Dissenters, van elkander ongunstig denken of kwaalyk spreeken,
wegens het verschil van begrippen, schynen zy my toe over 't hoofd te zien de
Hoofdpunten, waarin zy allen overeenkomen, en te vergeeten, dat zy allen Christenen
zyn; dat zy allen ééne Hoope hunner Roepinge hebben, en het eeuwige Leeven
verwagten als eene Genadegift van GOD door JESUS CHRISTUS.
Het moet als eene Grondwaarheid erkend worden, ontleend uit de gelykheid
waarin wy allen staan tot CHRISTUS, onzen algemeenen Meester, dat geene
Maatschappy van Christenen, welke ook, hoe uitsteekend in rang, magt, rykdom,
aantal, of geleerdheid, het minste Regt kan hebben tot eenig gezag, om andere
door bedreigingen, smaadheden, of straffen, van eenigerlei aart, te dwingen tot
Medegenootschap. - Gy, behooren zy te zeggen tot allen, die van hun verschillen,
gy zyt zo vry als wy; wy staan na geene Heerschappye over uw Geloof; wy zyn geen
Heeren van het Erfdeel des Heeren; gaat en dient den Schepper en Onderhouder
des Heeläls op uwe wyze; gebruikt geen Ring by de Huwelyksbevestiging, geen
Overkleed by den openbaaren Eerdienst, schikt u in geene byzonder bepaalde
gestalte by het ontvangen des Avondmaals, laaten 'er geen Getuigen by den Doop
uwer Kinderen zyn, noch dezelve het formzel ontvangen als zy zyn groot geworden
- maar gedoog ook, dat wy GOD, op onze wyze, dienen: laaten wy in elkander geene
gebreken vinden; maar elkander een goed harte toedraagen, goede diensten
bewyzen; laaten wy allen ons verzekerd houden, dat, ten laatsten dage, onze
onderscheide wyzen van Eerdienst aangenaam zullen zyn by Hem, dien GOD gesteld
heeft tot Regter over allen, naar gelange van de opregtheid onzer oogmerken, en
de middelen, welke wy hebben aangewend om aangaande de waarheid onderrigt
te worden.
Een der beste middelen, welke wy, ter bereiking van dit einde, kunnen gebruiken,
bestaat daarin dat wy onze Zielen onbevooroordeeld openhouden voor de kragt
van bewysredenen, en vry van alle bitterheid van gevoelens
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of uitdrukkingen tegen de zodanigen, die van ons in Leer of Tugt verschillen. Ik weet
voor my zelven, dat ik in myn hart geene vyandlyke begrippen koester tegen de
vastgestelde Leer der Kerke van Engeland, en dat ik desgelyks aan dezelve niet
gehegt ben met zulk een blinden en ingewikkelden eerbied, dat ik allen onderzoek
daar van wraake. Ik heb, in myne eigene Letteroefeningen, altoos een vryen geest
van onderzoek na de waare meening der Schriftuure gebruikt, en zoek denzelven
by u aan te moedigen. Deeze geest behoort, aan den eenen kant, niet te veraarten
in eene gesteldheid om zonderling te weezen, als of niets vastgestelds regt ware;
noch, aan den anderen kant, zo belemmerd in deszelfs werking, dat 'er vreeze
ontstaat, om de waarheid, van 't geen ééns door openbaar gezag is vastgesteld en
geheiligd, in twyfel te trekken. Daar is een tyd geweest wanneer onze Voorouders
Heidenen waren; - geduurende een ander tydperk waren zy Roomschgezind; en,
indien de Stelling van zommigen - ‘dat 'er geene verandering ooit mag gedoogd
worden in de Stellingen van de Kerk door de Wet vastgesteld,’ - door onze
Voorouderen aangekleefd ware; wy zouden nog met de Druïden bezig zyn om
Vaarentakken te snyden; of met de Roomschen om Meel en Water in de
zelfstandigheid van God te veranderen!
Het Euangelie van CHRISTUS is door bedriegeryen der Menschen bezoedeld; het
heeft die bezoedeling geleden van de vroegste Eeuwen der Kerke tot den
tegenwoordigen dag, en niets schynt, onder medewerking der Godlyke
Voorzienigheid, geschikter om het zelve tot de oorspronglyke Eenvoudigheid weder
te herstellen, dan de gemaatigde yver van geleerde en onbevooroordeelde
Waarheidzoekeren.
Staatslieden, in 't algemeen, en, het smert my zulks 'er by te moeten voegen,
(*)
veele Kerklyken, zyn vyanden van vry Onderzoek . 't Is by veelen van beiden een
aangenomen stelregel, dat de Godsdienstbelydenis, in een

(*)

In het bybrengen van deeze aanmerking heb ik geene byzondere Persoonen op 't ooge; en
ik geloof dat dezelve even min bepaald ruste op de Staatslieden en Geestlyken van dit Land,
als van eenig ander. Maar de Geschiedenis van alle Landen, en van alle Volken, strekt ten
bewyze van derzelver waarheid.
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Land vastgesteld, moet gehandhaafd worden: en zy zyn gereed, om den zodanigen,
die een van derzelver Leerstellingen in twyfel trekt, te smaaden en te straffen. Dit
beginzel ontstaat by de Kerklyken, waarschynlyk, uit vreeze van eenig nadeel, 't
welk de nieuwigheid zou te wege brengen; en komt by de Staatslieden, waarschynlyk,
voort of uit eene bekrompe kennis van het Christlyk Leerstelzel, of uit een geloof,
dat de eene wyze van Godsdienstoefening, zo wel als de andere, aan de oogmerken
van het Staatsbestuur kunne beantwoorden; en dat alle Godsdiensten niets meer
zyn dan Staatkundige vonden, geschikt om de zwakheid der Menschlyke Wetten
te ondersteunen, en derzelver invloed uit te breiden. Zo lang dit beginzel blyft
heerschen, zal vry Onderzoek in zaaken van den Godsdienst, zo verre de magt der
geenen, die 't zelve omhelzen, uitstrekt, gestremd worden; en, indien de gesteldheid
der tyden die Menschen niet wederhoudt, zullen 'er straffen en dwangmiddelen
gebruikt worden omtrent allen, die, in gemoede, van het Leerstelzel des Staats
verschillen.
De Godlyke Waarheden van onzen heiligen Godsdienst hebben, te haarer
onderschraaging, de hulp van Menschlyke Wetten niet noodig. Wanneer
Christen-Overheden zich het regt aanmaatigen om twyfelagtige plaatzen der
Schriftuure, in een bepaalden zin, te verklaaren, besmetten zy het Altaar onzes
Heeren, schoon misschien met een oogmerk om het op te cieren, en heiligen dikwyls
dwaaling door het gezag van Burgerlyke Wetten. - De Geschiedenis der Kerke, zints
den tyd haarer Burgerlyke vaststelling, levert duizend bewyzen op voor de
gegrondheid deezer aanmerkinge. - Onderzoekt de Handelingen der
Kerkvergaderingen, door Keizerlyk of Koninglyk Gezag zamengeroepen, in de
onderscheide gedeelten der Christen-waereld, van de Nicesche Kerkvergadering
tot die van Trente, en gy zult bevinden, dat, op veele derzelven, zulke Leeringen
zyn bepaald, als wy Protestanten voor volstrekte Dwaalingen houden. - Onderzoekt
de Geloofsbelydenissen van de onderscheide Protestantsche Kerken, die
tegenwoordig in Europa bestaan, en gy zult, in veele derzelven, zulk eene
verscheidenheid van Leere vinden, dat gy wenscht, dat geen derzelve eenigzins
een gedeelte van die Onfeilbaarheid, welke de Protestantsche Kerk met zo veel
regts aan de Roomsche ontzegt, zich hadt aangemaatigd.
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Ten slot, myne Broeders! gy zult mogelyk denken dat het uw Pligt niet is, en ik hou
my verzekerd dat het de myne is, om de gunst van GOD in eene andere Wereld te
verwerven door het verkondigen van het zuiver Euangelie zyns Zoons in deeze; en
de zuiverheid van dat Euangelie kan door geen middel zo wel verzekerd worden
als door een opregt en nedrig Onderzoek van 't geen geschreeven is door de
Euangelisten en de Apostelen; veel beter ons derwaards gevoegd dan tot CALVINUS,
ARMINIUS, SABELLIUS of SOCINUS!

Verhandeling over de Scorbutus, voor zeevaarenden.
Aan de Heeren Schryveren van de Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen.
MYNE HEEREN!

Ofschoon 'er veel geschreeven is over de Scorbutus door Mannen van kunde, kan
ik egter niet nalaaten, myne gedagten ook mede te deelen. Mogten dezelve, in uw
geacht Maandwerk geplaatst, waarlyk strekken ten nutte van hun, die de Zee
bevaaren, zoo zal het my tot genoegen zyn, iets ten nutte myner medemenschen
medegewerkt te hebben. In deeze streelende hoop, noem ik my
UWE. D.W. Dienaar,
A.J.V. ROEN.

Rotterdam.
1792.
Dat de Scorbutus aan scheepsboord eene der heerschende Ziekten is, en dat veele
ziekten van een anderen aart met dezelve gepaard gaan, ondervind men niet dan
al te veel. Ziet de Scheeps-Bevelhebber zich niet dikwyls bekommerd in 't verrigten
van het werk, ja, geheel hulpeloos? Immers de woede van zodanig eene ziekte te
ondermynt gezondheid en leven van hun, die geen kunde hebben, zich van
voorbehoedende of vereischte hulpmiddelen te bedienen.
Het is dus noodzakelyk, om die ongelukkigen, wanneer zy op plaatsen zwerven,
waar zy zich niet kun-
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nen bedienen van een deskundigen, om hun, door een verstaanbaare reden, een
klaar denkbeeld te geeven van den waaren aart deezer ziekte, derzelver gevolgen,
en, wanneer zy gevreesd word, van voorbehoedende middelen; en, reeds plaats
hebbende, hoe men ze door eene zeer eenvoudige Cuur zoude kunnen voorkomen
en geneezen.
Om dan hieraan noodzakelyke hulp te verschaffen, biede ik het volgende den
Zeeman aan.
De Scorbutus, of Scheurbuik, is een eigenaartig bederf der vogten, en wel van 't
bloed zelve; het weiagtige is verdikt en verslymt, en 't roode gedeelte ontbonden,
en zeer dun. Daar het bloed, in den gezonden staat, een Hoofdstof is, waarvan alle
andere vogten worden afgescheiden, en waarvan 't geheele lichaam zyne voeding
ontvangt: welke vogten dan worden van zulk een slegten bloedstaat afgescheiden,
en welk voedsel krygen de deelen van het zelve? Immers, de vogten en het voedsel
zyn beide ontaart en scherp; onbekwaam om de gezondheid der vaste deelen te
kunnen onderhouden, en hebben daarom die toevallen ten gevolge, waarvan ik 'er
eenige zal bybrengen.
De Matroos, voorheen vlug en vrolyk, bekwaam om alles aan boord met dien
spoed te verrigten, welke zulk werk zomtyds vereischt, is nu traag, vadsig en doet
niets dan met ongenoegen. Andere verschuilen zich in hoeken en gaten, uit vrees
van aangespoord te zullen worden tot werken, en zyn alleen geneigd tot zitten of
leggen. Hun wagt opgezet zynde, vinden zy zich minder in staat dezelve waar te
neemen, dan zy waren na het aflossen van hunne voorige, als zynde meer afgemat
door de rust dan door het werken; vervolgens zwelt het tandvleesch, en word
ligtbloedend; ze zyn dommelig in 't hoofd, en hebben een drukkende pyn in het
zelve; zoo ook in de armen en beenen, welke laatste dikwyls aderspattig worden,
en, openbreekende, zweeren voortbrengen; 'er ontstaan vervolgens bloedstortingen,
voornamelyk bloedspuuwingen en neusbloedingen; ook kunnen verders uit alle
afscheidingswegen bloedstortingen gebooren worden; de maag, die, door haare
geringe werking, een gebrekkige spysverteering heeft, veroorzaakt benaauwdheden,
enz. voorts verstyven de gewrigten; het gantsche lichaam word loodkleurig, en ten
laatsten sterft de Lyder door flaauwten, of door een of ander toeval; ja door veele
en byzondere toevallen eindigen zulke Lyders dikwyls hun leven.
De oorzaak van alle deeze toevallen kan duidelyk uit
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de Physiologia verklaard worden. Het is een zeker bewys, dat vlugge en vrolyke
menschen een goeden omloop van 't bloed hebben, en by deezen heeft dus ook
eene goede werking van 't levens-vermogen plaats. By traagen en vadsigen zyn de
bovengenoemde werkingen gebrekkig; en wyl deeze door rust meer, dan door het
werken, afgemat worden, is dit een teken, dat het bloed by hun niet regelmaatig
circuleert. Niemand immers ontkent, dat de lichaams-beweegingen deezen omloop
veel helpen bevorderen; de omloop dus door het werken vermeerderd wordende,
kunnen die verdikte stoffen gereeder door de vaten passeeren, daar integendeel
door de rust alle lichaams-beweegingen verminderd worden; de verdikte stoffe pakt
zich dan op een, en wel voornamelyk in de gewrigten, waardoor men ook somtyds
ziet, dat zy, ontwaakende, niet in staat zyn, door de styfheid der geledingen, de
hand te kunnen sluiten, in welke dan ook pyn gebooren word. - Het ligt bloeden en
zwellen van het tandvleesch, 't welk uit veele door elkâar gerolde vaatjes bestaat;
wyl het verslapte veselgestel zich nu gereed uitzet, doorknaagt het dunne en scherpe
bloed den binnensten rok der tedere vaatjes, en veroorzaakt, zelfs op de geringste
aanraaking, een ligte bloeding. - Dommelige en drukkende pyn in 't hoofd; 't
mergagtige gedeelte der herssenen bestaat meest uit weivaatjes; deeze nu met die
verdikte stoffe bezwangerd zynde, moet 'er volstrekt eene drukking, en uit dezelve
dommeligheid en pyn, gebooren worden. - Spatten en oploopende bobbels op de
beenen; de omloop hier het traagste zynde, kan de in 't lichaam gevormde kwaade
stoffe, door de wet van zwaarte, gereeder naar beneden dan naar boven gevoerd
worden, en uit het dun en scherp bloed, gepaard met die kwaade stoffe, kunnen
dan gemakkelyk Aderbreuken ontstaan (deeze ziet men 't meest by hun, die zich
in hoeken en gaten verschuilen); ja zelfs door het minste uiterlyk geweld worden 'er
blaauwe vlakken gebooren, welke nergens anders uit voortkomen, dan wyl de vaten
niet in staat zyn, eenig uiterlyk geweld te weêrstaan; zy bersten, storten het bloed
in 't celleweefzel uit, en veroorzaaken dus eene uitvaating. - Bloedstortingen,
voornaamelyk uit de longen; deeze zyn mede haaren oor sprong verschuldigd aan
den kwaaden aart van 't bloed, 't welk, de vaaten der long doorknaagende,
bloedspuuwingen verwekt, ja dikwyls eene ongeneeslyke Teering ten
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gevolge heeft. Deeze is ook mede de oorzaak der verdere bloedstortingen. - Wy
weeten, dat de maag veel bloed noodig heeft tot de verteering der spyzen, om door
haare warmte de kooking te bevorderen; zulk eene slegte bloedstaat nu kan geene
vereischte warmte aanbrengen; hier uit eene gebrekkige spysbereiding,
verstoppingen van het Maag- en Alvleesch-sap, van de Lever- en Galblaas-gal,
eindelyk benaauwdheden, enz. - Verstyving der gewrigten; in de holten der
geledingen word een zagt glibberig vogt afgescheiden, om ze te gemakkelyker te
doen beweegen; die stoffe nu verdikt zynde, moeten ze noodwendig minder
beweeglyk worden, ja, na eene langduurige rust, geheel verstyven; ook gebeurt het
dikwyls, dat 'er van dit vogt gezwellen in de gewrigten geformeerd worden. - Eindelyk
bereikt deeze ziekte zyn hoogsten trap; 't geheele lichaam neemt eene loodkleurige
gedaante aan, zynde het gevolg van de uitvaating, en de Lyder eindigt door een of
ander toeval zyn ongelukkig leven.
De oorzaaken deezer ziekte zyn menigvuldig. Ik zal dezelve afleiden van de
gesteldheden der lichaamen, en de bykomende omstandigheden; als zynde, naar
myn inzien, het gemakkelykst te verstaan.
De Gesteldheden zyn: 1. Een door armoede uitgemergeld lichaam, waar uit dus
ook een arm vogtgestel gebooren word. 2. Een lichaam, verzwakt door het misbruik
der Wellust. 8. Een zwak kwaadsappig lichaam. En eindelyk 4. Wanneer men
naauwlyks uit eene voorafgegaane ziekte hersteld, of aan landziekte onderhevig
is.
De Omstandigheden zyn: 1. Het aanhoudend gebruik van slegt voedsel, b.v. oude
gerookte of gezoutene spyzen, oude meelspyzen, bedorven water, enz. Alle
plantgewassen hebben een byzondere kragt in zich tegens het bederf der vogten,
daar integendeel gezoutene of bedorve voedsels meerder bederving veroorzaaken.
2. Het misbruik van sterke dranken. 3. Eene ongewoone levensmanier; wanneer
men zich uit een drooge landstreek ter Zee begeeft in een ziltigen en vogtigen
dampkring. En eindelyk 4. Eene ongewoone maat van koude en hitte.
Dat de koude en hitte voornaame oorzaaken van de Scorbutus zyn, leert de
ondervinding. - Worden niet, door de koude, de vaste deelen meer en meer t'zamen
getrokken, en de vloeibaare dikker gemaakt; en word de circulatie hier niet ten deele
door gestremd? Is daarentegen de koude
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niet te hevig, te weeten zodanig, dat de verdikte stoffe nog door de vaten kan
omloopen, dan zal 'er ook geen Scheurbuik gebooren worden; maar wanneer ze te
hevig is, vermeestert ze de Natuur, en de Scheurbuik is 'er het zekere gevolg van.
De zodanigen vervallen dikwyls in een diepen slaap, om nimmer te ontwaaken.
De hitte verzwakt de vaste deelen, en door de sterke en veelvuldige
uitwaassemingen worden te gelyk veele dunne vogten afgescheiden; het verdikte
blyft te rug, en 'er ontstaat een Scorbutus.
De voorbehoeding van deeze ziekte hangt veelal af van den Scheeps-Bevelhebber
zelven; hy immers is doorgaans de verzorger der Victualie en andere
Scheepsbehoeften; het staat aan hem, of hy deeze goed dan slegt wil bezorgen;
en daar de beweeging het grootste voorbehoedmiddel is, heeft hy magt, dezelve te
ordonneeren.
Zo dra Dezelve nu merkt, dat de Matroosen hunne gewoone vlugheid gedeeltelyk
verlooren hebben, moet hy hun veel beweeging laaten neemen, en vooral niet lang
laaten slaapen; het koud bad is hun zeer voordeelig. Niet minder nuttig is het,
wanneer de Matroos 's morgens zyn gewoon rantsoentje ontfangt, dat hy het zelve
versterkt met een aan wal daar toe vervaardigde Pap (deeze bereid men uit eene
maatige hoeveelheid Peruviaanschen bast, Cascarilla, Engel, en Peperwortel, waar
by men nog een gedeelte Engelsch Mostert-zaad kan voegen, te zamen getrokken
op een paar Keldervlessen Brandewyn), en met dit aftreksel kan men veilig
continueeren.
De oorzaaken nu en de toevallen deezer ziekte aangetoond hebbende, zal ik tot
deszelfs geneeswyze overgaan. Een slegte bloedstaat vordert geene andere dan
bloedverbeterende middelen, gepaard met de bovengenoemde aanwyzingen. Ik
verkies hier de middelen uit het Delfryk, wyl die uit het Plantenryk wel temperen,
maar doorgaans te gelyk ook het vesel-gestel verzwakken, 't welk in deeze ziekte
reeds te veel verzwakt is.
Dezulken dan, die hunne voorige vlugheid verlooren, en de bovengenoemde
voorbehoedende middelen gebruikt hebben, egter in de Scheurbuik vervallen, geeft
men een drank, bestaande uit één pint Gortwater, 2 of ¾ loods Geest van Koperrood,
en zo veel Zuiker als genoeg is; hier van laat men alle uur een thee-kop gebruiken.
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Hun gewoone drank moet bestaan uit water, azyn, een gedeelte Geest van
Koperrood en Zuiker. De Zuiker, een zeer goed tegenscheurbuikig middel zynde,
moet men daarom veel laaten gebruiken.
De Mout en Hop, waar mede veele Schepen voorzien zyn, zyn ook zeer geschikte
middelen in deeze ziekte; en zyn van vry veel nut, wanneer men van ieder één
handvol met een gelyk gedeelte Zuiker op één putse water in de Zon laat gisten,
en dan, zo gistende, 4 à 5 glaasjes 's daags 'er van laat drinken.
De Zuurkool is mede een der beste tegenscheurbuikige middelen; en het is
waarschynlyk de reden, waarom de vermaarde COOK op zyne reizen geene
Manschappen aan deeze ziekte verlooren heeft, wyl hy zich 't meest voorzien had
van Zuurkool en Ryst.
Alle Landen hebben haare tegenscheurbuikige middelen. Om maar alleen van
Groenland te spreeken, een landstreek, die zo zeer geschikt is ter voortbrenging
van de Scheurbuik; wanneer een Bevelhebber genoodzaakt is zyn volk daar aan
land te zetten, kan hy geen heilzaamer voorzorg neemen, dan sterke en
aanhoudende lichaams-beweegingen, op de Beerejagt te gaan, en, na deeze Dieren
gedood te hebben, het noch heet en gistend bloed 'er van te laaten drinken, en dan
weder sterke beweeging te maaken.
Eindelyk, geen Bevelhebber behoeft bekommerd te zyn, by het aanlanden in
ongezonde oorden, het volk, aan de Scheurbuik laboreerende, aan land te zetten;
in tegendeel is het zeer goed, mits hy maar zorg draage, dat zy veele en rype vrugten
gebruiken.
Zie daar eene Verhandeling, alleen geschikt voor Zeevaarenden, en, naar myn
inzien, verstaanbaar genoeg, om van dezelve een goed gebruik te kunnen maaken,
naardien de Cuur, hoe eenvoudig ook, door ondervinding geschraagd is. Ik hoope
maar, dat myne moeite niet onnut zal geweest zyn.
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Waarneeming, wegens de springhaanen.
(Uit het Engelsch.)
De Springhaanen, waarvan men in de Schriftuur en by veele Oude Schryvers gewag
gemaakt vindt, zyn een soort van Insecten, die, hoe schadelyk ook voor velden en
boomen, onschadelyk kunnen gebruikt worden. De Parthers, Ethiopiers en Arabieren
houden ze zelfs voor een lekker beetje. Naa de Springhaanen, door middel van
rook, opklimmende uit het vuur beneden aan de boomen ontstooken, te hebben
doen nedervallen, zouten zy dezelve, en droogen ze in de Zon, door welk middel
zy ze een geheel jaar ten voedzel bewaaren. JOANNES DE DOOPER at dezelve met
wilden Honig, volgens de gewoonte der arme lieden van zyn tyd.
Zomtijds vertoonen zich de Springhaanen in Asia en Africa in zulk eene
verbaazende menigte, dat ze de lugt verdonkeren, en in een oogenblik de vrugten
en kruiden van een geheel Landschap, waar zy nedervallen, vernielen: de menigte
der geenen die sterven besmetten de lugt, en veroorzaaken ziekten.
't Is waarschynlyk dat deeze Verschynzels de Harpyen der Ouden zyn, die kwamen
om zelfs de spyzen van de tafel des Konings van Bythine te verslinden: en indien
wy 'er by in aanmerking neemen, dat CALAIS en ZETHUS, de Kinderen van BOREAS,
de Harpyen uit dit Land verdreeven, en vervolgden tot de Eilanden van Strophades,
die in de Jonische Zee liggen, waar zy dezelve deeden vergaan, zal deeze geheele
verciering hier op neer komen, dat de Noorde Winden de Springhaanen na die Zee
gedreeven hadden. En het gaat vast, dat niets gewisser een Land, met deeze
Insecten bezogt, van die plaag verlost dan een sterke Wind, die ze na Zee voert,
waar zy onfeilbaar moeten omkomen.
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Berigt, wegens de zogenaamde toverkringen op den grond.
(Uit Mr. TOWNLEY'S Journal in the Isle of Man.)
Men heeft menigmaal een oog vol verwondering geslaagen op de Groene Kringen,
die zich opdoen op veele drooge Heiden en gemeene Velden, in verscheide deelen
van Engeland; door het gemeene Volk met den naam van Toverkringen bestempeld.
Ik besloot eens, om, indien het mogelyk ware, de reden te onderzoeken, waarom
ze zich doorgaans in een kringswyze gedaante vertoonen, als mede, waarom het
Gras, dat op dezelve groeit, zo veel verschilt van het Gras op den grond daar
omstreeks, door een donkerder groene kleur. - Ik vond verscheide bruine Wormen,
toen ik veele zooden opligtte zo verre de losse grond het toeliet, eenige deezer
waren in beweeging andere in rust; maar verre het grootste gedeelte in beweeging,
met de koppen in dezelfde rigting, even of zy elkander vervolgden. Ik zag dat de
grond onder de Kringen veel fynder gemaalen was dan op de naby gelegene
plaatzen, waar ik die Insecten niet aantrof. Deeze gesteltenis van den grond kan
ons zeer gemaklyk reden geeven van het donkerder groen der daar op groeiende
Grasplanten; doch waarom deeze Insecten zo onveranderlyk werken, en zich in
een cirkel beweegen, gaat myne bevatting te boven; en moet ik de Geloovers in
Toververtellingen ten dien aanziene in 't vol bezit van hun Geloof laaten.

De opkomst der letterkunde en kunsten, in Klein Asie,
naagespoord.
Ontleend uit a View of Ancient History, including the Progress of the Literature and
the Fine Arts. By WILLIAM RUTHERFORD, D.D. Master of the Academie at Uxbridge,
Vol. II; ten deezen Jaare uitgekomen.
Letterkunde, Smaak en Weetenschap, in Klein Asie oorspronglyk, werden
allengskens, uit dat Gewest,
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over Griekenland, Italie en Sicilie verspreid. - 't Is een onderwerp der naavorschinge
waardig, de oorsprongen op te speuren, die mede gewrogt hebben tot den open
voortgang der Letterkunde en Kunsten in Jonia.
Eene leevendige aandoenlykheid voor de Werken der Natuure is het eerste
vereischte in het Character van den Dichter of den Schilder. De verschillende Ryken
der Aarde zyn door de Natuur onderscheiden door eene byzondere gesteltenisse,
eene stoutheid van trekken of eene zagtheid van uitdrukking. De Westkust des
vasten lands van Asie wordt algemeen erkend voor een der vermaaklykste
Landstreeken in de wyde Waereld; opmerkenswaardig van wegen de vrugtbaarheid
des Gronds, en Griekenland overtreffende in 't geluk der aangenaame Lugtstreeke,
niet min behaagelyk voor de zinnen dan verleevendigend voor de verbeelding. Het
vrolyk en lachend voorkomen van een schilderachtig Gewest, onder een onbewolkten
Hemel, verdeeld in heuvels en dalen, doorsneeden van rivieren, gebrooken door
baaijen en voorgebergten, en vercierd met natuurlyke schoonheden en verrukkende
gezigten, verwekt die aandoeningen, welke de geboorte geeven aan de Dichtkunst.
Alleen met de Natuur in haare begunstigde plaatzen en vermaaklyke schuilhoeken,
voelen de Menschen met nadruk, en geeven lugt aan hunne aandoeningen door
eene bezielde spraak, die men gelooft uit inblaazing te ontstaan.
Het beroep van een Bard, 't welk van zo veel aangelegenheids is in alle
barbaarsche Tydperken, trok omtrent den tyd van den Trojaanschen Oorlog, en
daarnaa, byzondere aandagt, en wekte eerbied. In deeze Eeuwen was de Godsdienst
een der eerste beginzelen van het Staatsbestuur, en Dapperheid was de
voornaamste Deugd die bewondering verwekte. Maar de Barden bragten het meeste
toe tot het ondersteunen van het Godsdienststelzel, door hunne Theogonien, of
Geslachtlysten en Geschiedenissen der Goden, en preezen de betragting ten
sterksten aan door de schoone Gezangen, waar mede zy de heilige Plegtigheden
vercierden. Terwyl zy de Menschen tot Godsdienst aanspoorden door den lof der
Goden op te heffen, bezielden zy hun met Dapperheid, door den roem der
afgestorvene Helden te zingen. Beide deeze hunne bedryven waren wonder wel
geschikt om den bygeloovigen aart en hoogvliegende verbeelding, de heerschende
Charactertrekken der Grieksche Stammen in vroege Eeuwen, te treffen.
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Vóór de uitvinding der Letteren en de vermenigvuldiging der Boeken, verkreegen
de Menschen hunne kundigheden, gelyk ULYSSES, ‘door veele Steden te bezoeken,
en met veele Menschen te verkeeren.’ De hoogagting en eerbied aan het Character
van een Bard gehegt, verzekerde dien rang van Menschen een welkom onthaal op
alle Godsdienst-Feesten, en by openbaare Plegtigheden.
De Characters en Gebeurtenissen van een ruwe en onbeschaafde Eeuw, waarin
de Menschelyke Natuur vry en wild werkt, en de Geschiedenis veel van een Roman
heeft, zyn zeer gunstig voor het Helden-dicht.
De Trojaansche Oorlog, in welken geheel Griekenland zich tegen Asie vereenigd
hadt, het lot des Gezins van PRIAMUS, en de val van zyn oude Koningryk, de
omzwervingen en lotgevallen der Trojaansche en Grieksche Helden, naa het
inneemen van Troye, openden een ruim veld voor dichterlyk verhaal en beschryving,
en boodt voorwerpen aan, geschikt voor de waardigheid der Zanggodinne van het
Heldendicht.
HOMERUS was zeker niet de eerste, schoon de gelukkigste, Bard, die dit werk ter
hand sloeg. De bewondering zyner Landgenooten, die hem, in verheevene en geheel
bezielde toonen, de Heldendaaden der Oudheid hoorden ophaalen, is gestaafd en
bekragtigd door de goedkeuring van alle volgende Tyden. Wanneer een Dichtwerk
overgeleverd wordt by monde, leeren volgende Dichters de verzen hunner
Voorgangeren ophaalen. De dus overgeleverde Dichtkunst ontvangt, even als
overgeleverde kennis, veranderingen en verbeteringen van tyd tot tyd. Naa
veelvuldige herhaalingen verwerpt het oor het wantoonige, de smaak het
wansmaaklyke, de gelyksoortige verbeelding verschaft bykomende verfraaijingen,
en de vroege Dichtstukken der Volken ontvangen de uiterste beschaaving. Op deeze
wyze hebben de Iliade en de Odysse allengskens de gedaante aangenomen, onder
welke zy thans voorkomen.
(*)
HOMERUS leefde vóór de wederkomst der Heracliden in Griekenland . Naa die
gebeurtenis bewerkten de groote AEolische en Jonische Uittochten eene volslaagene
omwenteling in den staat van Klein Asie, en vervulde 't zelve bykans geheel met
nieuwe Inwoonderen.

(*)

MILFORD, p. 160.
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De AEolische Uittocht volgde onmiddelyk op de vermeestering van Peloponnesus,
door de Afstammelingen van HERCULES. PENTHILUS, een der Zoonen van ORESTES,
vergezeld van veelen zyner Landgenooten, vormde eene Volkplanting in Euboea.
MALAUS en CLENES, uit AGAMEMNON voortgesproten, verzamelden een aantal
Peloponnesische Vlugtelingen in Locris, en vandaar overtrekkende in Klein Asie,
bouwden zy de Stad Gima. Dus werd de geheele Zeekust van Cynicus aan de
Propontis tot de Rivier Hermus, als mede het Eiland Lesbos, vervuld met
uitgeweekenen uit Baeotia en Peloponnesus, en kreeg den naam van AEolie.
De groote Jonische Uittocht greep plaats in een laater tydperk, en werd begeleid
door NELEUS en ANDROCLUS, de jonger Zoonen van CODRUS, by de opvolging van
MEDON tot het Archontschap. Dezelve bestondt uit eene groote menigte
Gelukzoekers, veele Atheners, en meest alle de Jonische en Messaedische Familien,
die, van wegen den Dorischen inval, de wyk na Athene genomen hadden. Zy namen
bezit van Klein Asie van de Rivier Hermus zuidwaards tot het voorgebergte van
Posideion, te gader met de ryke Eilanden Chios en Samos; en zich vereenigende
met alle de Grieksche Inwoonderen, bouwden zy twaalf Steden, die in rykdom en
magt aanwieschen: naamlyk Miletus, Ephesus, Myus, Lebedos, Priene, Colophon,
Teos, Erythrea, Phocaea, Clazomenae, Chios en Samos, waar Smirna naderhand
aan werd toegevoegd, van de AEoliërs verkreegen. - Deeze Steden, schoon
afzonderlyk bestuurd door haare eigene Magistraaten, hadden eene Staatkundige
verbintenis met elkander, en hielden, by voorkomende gelegenheden, eene
algemeene Vergadering, waarin zy over de belangen des Bondgenootschaps
raadpleegden. Het Grondgebied in deezer voege verkreegen, op de vaste Kust van
Asie, strekte zich naauwlyks op eenige plaats tot veertig mylen van de Zeekust uit,
doch bykans vierhonderd in de lengte van het Noorden van AEolis tot het Zuiden
van Jonia.
Zuidwaards van deeze Landstreeke, en in dien hoek van Asie, welke den naam
behieldt van Caria, grondvestten de Troebeniaanen Halicarnassus, welke Stad
schielyk de Moederstad overtrof. Het naby gelegen Eiland Rhodes werd vroegtydig
bevolkt door een Griekschen Stam, en is beroemd door HOMERUS, van wegen zyn
voorspoed en magt. Door eene gelukkige Regeeringsvorm, en eene ge-
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zegende bevlytiging op den Koophandel, bloeiden de Rhodiërs vroeg in Kunsten
en Wapenen, en breidden hun gezag uit over een groot gedeelte van het nabuurig
Vasteland. Halicarnassus en Rhodes waren de twee voornaamste Grieksche Staaten
in Asie, welk Volk den naam van Doriërs aannam.
De Volkplantingen die na Jonia van Athene verhuisden, naa den dood van CODRUS,
en de afschaffing der Koninglyke Waardigheid, bragten met zich de beginzels van
Vryheid, die, ten deezen tyde, de Atheners kentekende, en algemeen werd in
Griekenland. Terwyl zy hetzelfde vernuft, dezelfde geestdrift, en 't zelfde dichterlyk
en behaagend Stelzel behielden, 't geen zy van hunne Europische Voorouderen
ontleenden, bezaten zy voordeelen, byzonder aan hun eigen.
Afgemat door inwendige verdeeldheden, en van een gescheurd, door het dingen
der strydende Partyen, om de oppermagt, bleef Athene arm en barbaarsch tot den
tyd van SOLON; doch haare Volkplantingen in 't Oosten genooten diepen Vrede, en
verkreegen schielyken voorspoed. Door hunne nabygelegenheid aan Phrygia en
Lydia, de best aangekweekte en rykste Gewesten van Klein Asie, leerden zy de
kunsten van vlytbetoon en schranderheid, Wol te verwen, de Goud-Mynen te
bearbeiden; zy wendden hunne aandagt op buitenlandschen Koophandel, door de
Phrygiërs en Lydiërs verwaarloosd. De monden der groote Rivieren in hunne magt
hebbende, en welgelegene Havens bezittende, maakten zy schielyk zulke groote
vorderingen in Zee- en Binnenlandschen Handel, dat verscheide hunner Steden,
(*)
inzonderheid Miletus, Colophon en Phocoea, in Weelde en Rykdom toenamen . In de achtste Eeuw vóór CHRISTUS, hadden zy gemeenschap met Egypte, en voor
een geruimen tyd den Handel op dat Ryk alleen in hunne magt.
In deezer voege gezegend met de voordeelen der Natuure, en verrykt door het
geen de Kunst daar aan toevoegde, voelden zy eene begeerte tot meuwe en
verfynder vermaaken; zy begonnen de fraaije Kunsten en Vermaaken aan te
kweeken, die uit gemak voortvloeijen, en der Weelde ten dienste staan. Fraaiheid,
vrolykheid, tederheid, en zomtyds deftigheid, kenmerktekenen de Jonische
Zanggodin. De driftige en tedere SAPPHO ademde de aan-

(*)

STRABO, p. 582.
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doenlykheid en vuurigheid der Liefde; terwyl haar Minnaar ALCAEUS, schoon hy
voornaamlyk zich toelag op 't vrolyke en lustige, een vernuft bezat, geschikt tot
(*)
onderwerpen van ernsthaftiger aart . Dartele vrolykheid, de vermaaken der liefde,
en van den wyn, zyn alleen de stoffen, door ANACREON bezongen, gelyk ze ook de
voorwerpen waren, die hy in zyn leeven zogt. Het character van een fraaijen
Wellusteling straalt algemeen door in zyne werken, en zyn styl onderscheidt zich
door een oorsprongelyke eenvoudigheid, zuiverheid en zagtheid. De tedere
SIMONIDES vierde bot aan de klaagende toonen van het Treurdicht, en deedt het
hart in droefheid smelten. STESICHORUS sloeg hooger toonen, en zong van Veldslagen
en Helden. Maar van deeze Dichters, by de Grieken beroemd, en naagevolgd door
de Romeinen, zyn slegts eenige brokken overgebleeven, genoegzaam om ons te
doen klaagen en bejammeren het verlies, door de vernielende hand des tyds
geleeden.
De Schilder, en Beeldhouwkunde, zo wel als de Dichtkunde, kwamen te voorschyn
onder de vermaaklyke en bezielende Lugtstreek van Jonia. De Godsdienst der
Grieken, zo gunstig voor de Dichtkunde, was niet min bevorderlyk aan het voortzetten
der andere Kunsten van naavolging. Wanneer rykdom en beschaafdheid onder een
Volk ingevoerd zyn, haakt hetzelve na Tempels hunner Godheden waardig, en
Standbeelden die derzelver volmaaktheden vertoonen, en schynen weezenlyk te
maaken. De Volksgodsdienst was gelukkig geschikt voor den Schilder en
Beeldhouwer. Afgetrokken Weezens, en bovennatuurkundige Kragten, kende men
niet in de Grieksche Godgeleerdheid. Naardemaal men geloofde, dat de Godheden
van Griekenland menschlyke Gedaanten bezaten, schoon veel volmaakter en
verhevener, kon de Kunstenaar, door de fraaije gedaanten, die de Natuur opleverde,
te vergelyken en uit te kiezen, en zyne begrippen tot denkbeeldige uitmuntenheid
op te voeren, zonder de waarschynlykheid te kwetzen, eene bovennatuurlyke
schoonheid aan zyne werkstukken byzetten. De gelukkige Lugtstreek van Jonia
daarenboven, de menschlyke gestalte in de allerjuistste evenredigheid
voortbrengende, verschafte die leevende en weezenlyke schoonheid, welke, in min
door de Natuur begunstigde Gewesten, het werk is van Verbeelding.

(*)

QUINTIL. Lib. X. Cap. I.
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In de zevende Eeuw vóór onze Jaartelling vercierden de fraaije Kunsten en
Voortbrengzels der Joniëren de ryke Hoofdstad der Lydische Koningen, en werden
dezelve verspreid in de heerschappyen der Europische Grieken. Ontrust door de
invallen der Cimmersche Horde, vertrokken veele der Jonische Kunstenaaren na
de welvaarende Steden Sicyon en Corinthus, waar zy bescherming en aanmoediging
vonden. BATHYCLES, een Inbooreling van Magnesia, beroemd van wegen de Schilders
daar gekweekt, nam zyn verblyf te Sparta. Op last van den Raad vervaardigde hy
den Throon van den Amycleschen Apollo, de Standbeelden van Diana Leucophryne,
de Gratien en de Horae, en alle de andere cieraaden, waarmede die Tempel praalde.
In de volgende Eeuw verrykten SCILLIS en DIPEMUS, Inboorelingen van Creta, veele
Steden, zo in Europa als in Asie, met hunne Meesterstukken, en kort daarop
schonken ANTHERMUS en BUPALUS aan de Waereld die Kunststukken, welke tot
bewondering gestrekt hebben van de verlichtste Eeuwen van Griekenland en Rome.
De Ring van POLYCRATES, de Tyran van Samos, gemaakt door POLYDORUS, en
(*)
waarvan PLINIUS met zo veel ophefs spreekt, was desgelyks het werk dier Eeuwe.

Aan de Heeren Schryveren der Algemeene Vaderlandsche
Letteroefeningen.
WEL EDELE HEEREN!

Indien U Wel Ed. den Leezeren van uw veel geacht Maandwerk eenigen dienst
meent te doen, met het inruimen eener plaats in het Mengelwerk, aan eene
Leevensbeschryving van een of ander voornaam Hoogduitsch Geleerden, zoo door
hun zelven, als door anderen opgesteld, zal het my aangenaam zyn U Wel Ed.
daartoe van tyd tot tyd iets te leveren.
Ik ben met alle achting
WEL EDELE HEEREN!

U Wel Ed. D.W. Dienaar,
C. MüLLER, V.D. M.
Zyderveld,
den 24 May 1792.

(*)

PLIN. Lib. XXXVII. Sect. 4.
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Levensbeschryving van Johan Benjamin Koppe.
(Naar het Hoogduitsch.)
Onder alle groote Godgeleerden van den tegenwoordigen tyd, is 'er geene, welke
in alle deelen en zaaken, die slegts van eenen Godgeleerden gevorderd kunnen
worden, met zoo veel geluk en roem arbeidde, dan de der geleerde Waereld, als
mede het gansch Kerken School-wezen, al te vroeg ontrukte Hanoversche
Konsistoriaal-Raad, eerste Hovprediker en Generaal Superïntendent, Dr. JOHAN
BENJAMIN KOPPE. - Maar het is niet slegts uit hoovde zyner zeldzaame, veel
omvattende, geleerdheid, zyner diepdoordringende scherpzinnigheid, zyner rustlooze
werkzaamheid, dat zyn dood algemeen betreurd word; neen, het waren zyne
belanglooze edele werkzaamheid, zyne zagte menschlievende denkenswyze, zyne
geneigdheid om overäl het goede en gelukzaligheid te stigten en te verbreiden,
waar hy slegts konde, welke by de aanzienlyksten des Lands weêmoedige traanen
deeden gebooren worden, en hem even zoo onvergeetelyk maaken, als de werken,
welke de roem zyner geleerdheid voor eeuwen lang gegrond hebben. - Het is over
het algemeen moeilyk te onderscheiden, wat men meer in den Zal. KOPPE moest
beminnen en bewonderen; of zyne edele, deugdzaame, menschlievend werkzaame,
denkenswyze, of zyne scherpzinnigheid en vlugheid van geest, waardoor hy alles
met zulk een goed gevolg ondernam; dat hy allen, welke vóór hem, het een of ander
onderzocht hadden, evenäarde, zoo niet overtrof. - Waar vindt men eenen dergelyken
geleerden Bybelverklaarer, eenen naauwkeuriger Taalkundigen, die, zoo vry van
alle banden, welke zoodanige naspeuringen, zoo als men zich zou verbeelden, den
geest moesten ketenen, boeken voor het eerste onderwys opstelde? - Dan ik mag
en wil niet gaarne een Lovredenaar van dezen man worden!
JOHAN BENJAMIN KOPPE wierd te Dantzig den 19 Augustus 1750 geboren, waar
zyn oude, thans nog leevende, drieëntagtigjaarige Vader, een wegens zyne
rechtschapenheid en deugdzaamheid geächt Lakenfabrikeur is. In het huis van
dezen deugzaamen Vader, en onder het oog eener Moeder, welke volkomen het
zagtzinnig, liefderyk, karak-
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ter van haaren Zoon bezat, en vóór omtrent tien jaaren gestorven is, genoot hy zyne
eerste opvoeding; en deze deugdzaame, godsdienstige, opvoeding in het ouderlyk
huis, was, volgens de eigen bekentenis van onzen overledenen, geheel zyn leven
door, ten uitersten vruchtbaar; deels, wegens het voorbeeld, dat de godsdienst de
menschen zoo gelukkig, vergenoegd en wel te vrede, maakte, deels, dat zyn
godvruchtige Vader hem geheele plaatzen en boeken uit den Bybel, voornaamlyk
alle Psalmen, van buiten liet leeren. Behalven dat dit eene zeer voortreffelyke
oefening voor het geheugen was, waardoor het onzen Zal. KOPPE naderhand
gemaklyk viel, om Leerredenen van een uur lang, in even zoo veel tyds, volkomen
in het geheugen te prenten, bragt het in de ziel van het denkend kind eene menigte
van denkbeelden; maakte het op meerdere dingen opmerkzaam, en verwekte in
hem vroegtydig die achting en lievde voor dat Boek, welke hem, geheel zyn leven
door, bybleev. Zyne Schooljaaren bragt hy op de voortreffelyke Schoolen, welke
Dantzig tot het vormen van jonge lieden heeft, door, en trok hier door zynen iever,
zyne bekwaamheden en de beminnenswaardige bescheidenheid, waarmede hy,
overäl, waar hy kwam, de liefde en harten der menschen innam, de opmerkzaamheid
zyner leermeesteren tot zich. Voornaamlyk hield hy zich bezig met de beöefening
der Oude Taalen, en drong hier reeds dieper in derzelver geest in, dan men op deze
laage Schoolen gewoon was; het Hebreeuwsch behaagde hem het meest, en hy
maakte hierïn zoo veele vorderingen, dat hy, zonder groote moeilykheid, ten aanzien
van de taale, hier reeds alle Schrivten van het Oude Testament kon leezen en las;
ook schreev hy, toen hy dit Gymnasium verliet, en naa de Hoogeschool wilde
vertrekken, eene Verhandeling de Critica V.T. caute adhibenda, welke hy openlyk
verdeedigde.
In het Jaar 1769 ging hy naa Leipzig, om zich daar op de Godgeleerdheid toe te
leggen. Zyn uitsteekende lever en voorbeeldig gedrag maakten hem weldra by die
mannen, welke toen ter tyd in Leipzig zoo luisterryk bloeiden, als ERNESTI - GELLERT
- MORUS - ZOLLIKOFER - bekend; en de diepe kundigheden, welke de Zal. ERNESTI
by hem bespeurde, deeden weldra dien grooten man het voorneemen opvatten,
dat men dezen jongeling voor de Hoogeschool moest optrekken. Uit dien hoofde
zag hy het zeer ongaarne, en ried het den
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jongen KOPPE af, toen hy hem, naa een tweejaarig verblyv te Leipzig, zyn plan
mededeelde, om naa Göttingen te gaan, om dat hy vreesde, dat hy voor Leipzig
zou verlooren gaan, en om dat de goede Zal. man, welke de waarde der Geleerden
te zeer naar den Latynschen styl, waarïn zy schreven, beöordeelde, waarlyk van
de Göttingsche Hoogleeraaren, en vooräl van de Godgeleerden, te gering dacht. Ondertusschen volvoerde KOPPE zyn voorneemen, en ging in 1771 naa Göttingen
- om daar zyne Godgeleerde Studiën te voltooien, en vervolgens naa Dantzig te
rug te keeren. Dit was tot hier toe nog zyn vast voorneemen, en ook, om dat het de
ernstige begeerte van zynen ouden Vader was. Maar welk eene geheel andere
wending nam hier zyn lot! - ERNESTI had hem eenen briev van aanbeveeling aan
den Hovraad HEYNE medegegeven, en hem byzonder de Voorleezingen van dien
grooten Göttingschen Hoogleeraar aanbevolen: en aanstonds, op het eerste gezigt,
won de jongeling het hart van dezen man zoo zeer, dat hy het besluit nam, om voor
zyne vorming in alle zyne oefeningen te zorgen, en met eenen zeldzaamen iever
en gelukkig gevolg ook ondernam. De jonge Godgeleerde, welke de ongewyde
Philologie wel niet geheel en al verwaarloosd had, maar wien nogthans de
beschaavde en smaakvolle wyze, waaröp HEYNE dezelve leeraarde, en anderen
aanwees dezelve te beöefenen, geheel nieuw was, welken in de Voorleezingen van
HEYNE over de Grieksche Oudheden, de Geschiedenissen der Kunsten, PINDARUS
en HOMERUS geheel nieuwe uitzigten geöpend wierden, en, tot zyne verbaazing en
overgroote vreugde, zoo veele dingen weder vond, welke hy in zyn Oud Testament
reeds gevonden had, wierd nu geheel en al een. beminnaar van deze studie,
voornaamlyk van de Grieksche Taal en Oudheden. - Het kon niet missen of, onder
deze aanvoering, met dien iever en dat vernuft, moesten de voortgangen van onzen
Jongeling buitengemeen zyn, en, na een éénjaarig verblyv in Göttingen, kon HEYNE
hem, in 1773, de verbetering van de overzetting van PINDARUS, welke hy by den
druk, dien hy toen uitgav, voegde, opdraagen. - Te dier tyd dong KOPPE naa de post
van eenen Theölogischen Repetent, en het gelukte hem, dat hy van de Godgeleerde
Faculteit, aan welke het begeeven dezer posten opgedragen is, eenpaarig daartoe
verkoozen wierd, schoon 'er onder zyne mededingeren ook eenen EICHHORN, wel-
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ke toen reeds beloovde, het geen hy naderhand geworden is, zich bevond. KOPPE'S
vreugde over deze vervulling van zynen wensch, welke hem in eene gelegenheid
stelde, als best geschikt was, om de beschaaving van jonge Geleerden te
bevorderen, was onuitspreeklyk, vooräl, daar hy nu onder HEYNE'S oogen, welke
hem als zynen Zoon beminde, kon blyven, en den toegang tot eene boekery, zoo
als de Göttingsche is, had. - De Voorleezingen, welke hy als Repetent in het
openbaar moest houden, waren, volgens de inrichtingen, welke 'er toen gemaakt
wierden, weeklyks drie uuren, elk halv jaar afwisselende, een gedeelte uit het O.
en N.T.; en hoe zeer hem, by de verklaaring van deze Heilige Boeken, dit onderwys
en de begrippen, welke hy in het school van HEYNE opgedaan had, te stade moesten
komen, bewyst de Geschiedenis der nieuwste wyze van verklaaren dezer boeken
genoegzaam; en met recht komt KOPPE de verdienste toe, dat hy daarvan het eerst
gebruik gemaakt heeft. Buiten deze uitlegkundige Voorleezingen, las hy nog met
veel byval over de Grieksche Dichters. In 1774 wierd hy door HEYNE den Hertog
van Kourland, tot Leeraar in de Grieksche taal aan het nieuw opgerechte School te
Mittau, voorgesteld; en hoe moeilyk het hem viel, om Göttingen en zyne
verbindtenissen met die voornaame mannen, welke Göttingen toenmaals en thans
nog gedeeltelyk tot cieraad verstrekken, te verlaaten, nam hy evenwel het besluit,
te meer daar de tyd, welke tot het waarneemen van den post van Repetent
vastgesteld is, thans ten einde liep, om deze aanbieding op te volgen, en vertrok
met het einde des jaars derwaards. - Hier leevde, hy voor het grootste gedeelte, in
eene gelukkige ledigheid. Het Gymnasium was eerst in deszelvs beginzelen, en, in
weerwil van alle zorgen des Hertogs, scheen het geheele plan niet wel te willen
lukken. - Deze ledigheid was waarlyk voor de beschaaving, het gezelschaplyk leven
ter versterking der door zyn studeeren eenigzins gekrenkte gezondheid ten hoogsten
voordeelig, en voornaamlyk was zyn verblyv hier gelukkig, daar hy zyne nagelaatene
Echtgenoote leerde kennen en ook trouwde, en hierdoor den grondslag tot de
tevredenheid en het geluk van zyn huislyk leven leidde. Maar ongelukkig was het
voor de Waereld, ongelukkig was het voor den geest van onzen jongen Geleerden
geweest, als hy hier in een' zoo naauwen werkingskring was beperkt geworden, als
hy
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hier in eene zoort van werkloosheid was gevallen, en ongevormd gebleven, - en dit
beide zoude naar alle waarschynlykheid gebeurd zyn, zo hy lang in dien post
gebleven was. Dan reeds in het jaar 1775 schreev hem zyn vriend, de Hovraad
HEYNE, welke met de uitsteekende hoedanigheden van den Zal. KOPPE zoo bekend
was, en welkers vaderlyke zorge voor het welzyn van Göttingen elken man van
vermogens en uitgebreide kundigheden voor het zelve zocht te winnen; of hy geen
zin had, eene Hoogleeraarsplaats in de Godgeleerdheid te Göttingen, welke, door
het vertrek van den Zal. grooten ZACHARIAE naa Kiel, was open gevallen, te
aanvaarden; en kort daarna, wierd hy, door zyn toedoen, als Professor Theologioe
ordinarius, derwaards beroepen, welk beroep hy ook aanvaardde.
In February 1776 kwam hy in Göttingen aan, om als een Ambtgenoot der drie
groote Godgeleerden LESS, WALCH en MüLLER, te leeraaren. De man van vyv-entwintig
jaaren, voor weinige jaaren nog een leerling dezer mannen, is nu naast hen geplaatst!
Hy zal de opvolger van eenen ZACHARIAE, eenen man bekend wegens zyne
uitgebreide Godgeleerdheid en scherpzinnige Uitlegkunde, zyn! - En hoe gedroeg
hy zich hier in, hoe volgde hy dezen zynen grooten voorganger? - Deswegen is
eene zoo luide stem door de geheele geleerde waereld gegaan, dat het niet behoevt
gezegd te worden. Nimmer had, misschien zal, Göttingen - zoo redent men over
het algemeen - nooit eene Godgeleerde Faculteit hebben, waarïn, in elk vak der
Godgeleerdheid, zulke groote mannen, die in verstand en kundigheden, gelyk mede
in zeldzaame goede hoedanigheden, uitmunten, zullen zyn. Hiervan dus ook die
schier nimmer gestoorde goede harmonie en eendragt, welke, in weerwil van de
verschillendste wyzen van voorstellen, allen aan elkanderen ten sterksten verknocht
hield! Agt jaaren lang genoot Göttingen dit geluk.
Met den aanvang van dit Hoogleeraarschap in de Godgeleerdheid, kan men
eigenlyk het begin der uitgebreide, schier algemeene, nuttigheid van den Zal. KOPPE
rekenen. Tot hiertoe had hy meest voor zich zelven, of slegts voor eenen engen
kring van Toehoorers, gewerkt. Als een' opvolger van ZACHARIAE vielen hem
voornaamlyk de Voorleezingen over de Heilige Boeken en de leerstelli-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

298
ge Godgeleerdheid te beurt. - Tot het voorleezen over deze Boeken was hy reeds
door eigen oefening voorbereid. Deze lange oefening in dezelve, de kennis van de
wyze van voorstellen der Ouden, en derzelver gelukkige en verstandige toepassing
op deze boeken, de gemaklyke, klaare, wyze van uitleggen, welke de School van
HEYNE boven alle anderen zoo deed uitmunten, de fyne smaak, en eindelyk de
levendige, gevoelvolle, uitlokkende, voordragt, verschaften hem toen de algemeenste
goedkeuring, en het uitgebreidste nut.
Meerdere moeite en inspanning moesten hem de Voorleezingen over de
leerstellige Godgeleerdheid veroorzaaken, daar hy dit gedeelte der Godgeleerdheid
nog niet geheel doorgezien, ten minsten met dat onderzoekend oog nagespeurd
had, welk by een naauwgezet Hoogleeraar moest plaats hebben, en welk in die
tyden nog te moeilyker viel, daar voor het grootste gedeelte alle gistingen in de
Godgeleerdheid wel reeds een begin genomen hadden, maar door de stemmen
van verstandige en scherpzinnige mannen, voor en tegen, nog zoo bepleit niet
waren, als zy het thans schynen te zyn; nog moeilyker was het, daar men nog niet
algemeen aan een onderzoekend Scepticismus gewoon was, welk door de
verbreiding der Schrivten van eenen JERUSALEM; EBERHARD; TELLER; SPALDING;
DöDERLEIN; EICHHORN; MICHAëLIS en anderen, algemeener moest worden. - Dikwerv
moest de schrandere geest, voornaamlyk gevoed met de aangenaame spyzen der
Grieksche Dichtkunst en Attische welspreekenheid, zich ook geweld aandoen,
omtrent het beöefenen van het schoolsch zamenstel, en de bronnen tot de
geschiedenis der leerstellingen, welker nut en noodzaaklykheid toen wel algemeen
erkend wierden, maar op verre na nog niet met dat doorzigt in de Kerklyke
Geschiedenissen, met die vryheid van geest en onpartydige oordeelkunde, gelyk
in deze laatste tien jaaren zyn beärbeid, en nu nog gedaan worden. Maar dit doet
ons dat vernuft nog des te meer bewonderen, welk, grootendeels door eigene
kragten, zich boven alle deze beletzelen zoo gelukkig verhiev, en hem deze
weetenschap voor gewoone Godgeleerden duidelyk en geruststellend, en tevens
voor denkenden, vol wenken en schoone uitzigten tot zelvsonderzoek - twyfelingen
en twyfelen, deed voordraagen.
Daarenboven wierd hem, in 1778, door de Koningl. Regeering, den post van
eersten Academieprediker, en het
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daaräan verknocht zynde bestuur van het Koninglyk Prediker Seminarium, welke
ambten tot hiertoe de Konsistoriaal Raad Dr. LESS had bekleed, opgedragen. De
verstandige keuze van algemeen nuttige waarheden, de naauwkeurigheid, juistheid
en gegrondheid, waarmede hy werkte, het vuur, waarmede hy dezelve voordroeg,
maakten hem ook dit gedeelte van zyn ambt tot eene hoogstnuttige bezigheid, door
welke hy veel byval verwierv; gelyk het bestuur over het Prediker Seminarium hem
de schoonste gelegenheid gav, om jonge lieden naauwkeurig te leeren kennen, hun
eene byzondere aanleiding tot een doelmaatig studeeren te geeven, en op hun
Karakter te werken; terwyl menig waardig Leeraar een groot gedeelte van het nut
zyner Leerredenen aan de leerryke, vrymoedige en lievderyke, beöordeeling over
hunnen arbeid in dit Seminarium, toekent. - Tot hiertoe had KOPPE eigenlyk nog
niets geschreven; want eene kleine verhandeling: vindicioe oraculorum divinorum
ab imperio ac sacerdotum fraudibus, en eene Leerrede, welke beide hy als Repetent
liet drukken, kunnen eigenlyk slegts als eerste Proeven zyner jeugd aangezien
worden. Maar thans in het jaar 1778 begon hy een begin te maaken met zyne
uitgaave van het Nieuwe Testament, welke eene doorgaande Verklaaring van het
zelve in den smaak van HEYNE moest worden; en met welk een geluk hy dit voorbeeld
navolgde en evenaarde, en hoe veel de beöefening van den Bybel gewonnen zou
hebben, als KOPPE het Nieuwe Testament, welk zederd de tyden van GROTIUS niet
met dien geest der taal- en oudheid-kunde is beärbeid geworden, geheel voltooid
hadde, daaromtrent is van alle deskundigen zoo een beslissend oordeel geveld,
dat het niet noodig is, om iets tot deszelvs voordeel by te brengen. - Maar helaas!
slegts eenige Brieven van PAULUS zyn op deze wyze beärbeid. Een gelyktydige
arbeid voor hem was het nazien der Overzetting van den, door den Zal. Bisschop
LOWTH, overgezetten en met aanmerkingen voorzien zynde, JESAIA, welke de thans
overledene Superïntendent RHICHERZ, toen te tyd tweede Academieprediker,
vervaardigd hadde - KOPPE vermeerderde dit Werk ook met veele gewig tige en
scherpzinnige aanmerkingen; maar niet zoo gelukkig, als hy in alles was, het geen
eene juister en naauwkeuriger bepaaling van den zamenhang en de verklaaring
der Dichtspraak betrof, was hy, in oordeelkundige gissingen, waarïn zyn levendig
gestel dikwerv het
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koel oordeelkundig onderzoek voorüit liep. By het overneemen van het bestuur,
over het Prediker Seminarium, schreev hy ook eene verhandeling over het stigtelyke
in het preeken, en meer andere Feest-Programmata, van welken 'er eenige
verdienden meer algemeen bekend te zyn. Zeven en een halv jaar was de Zal.
KOPPE thans Hoogleeraar te Göttingen geweest, had door zyn openbaar onderwys
zoo als ook door eenen byzonderen omgang met jongelingen uit alle standen en
klassen, wegens de beschaaving van den geest en het hart zoo veeler jongelingen,
zich zeer verdiend gemaakt, door zynen wyd en zyd verspreiden goeden naam,
veel tot vermeerdering der studeerenden op de Hoogeschool toegebragt, als eene
beroeping tot Opper-Konsistoriaal Raad en Generaal Superïntendent van alle de
Saxen-Gothasche Landen, hem tot groote droevheid van de geheele Universiteit
aan Göttingen ontrukte. Het was een harde slag voor Göttingen, welke haar des te
gevoeliger moest treffen, daar op denzelvden dag, dat KOPPE de beroeping naa
Gotha aannam, WALCH plotsling stierv, en in denzelvden winter eene beroerte den
Konsistoriaal Raad MüLLER eene verzwakking toebragt, welke hem in zyne laatste
levensjaaren niet verliet; doch het was niet slegts een harde slag voor Göttingen,
maar ook voor de geheele geleerde waereld; want nu moest de uitgaave van zyn
N.T. uitstel lyden, welke zyn vroegtydige dood tot meer dan een enkel uitstel gemaakt
heeft; nu werkte zyn geest slegts voor één land, daar dezelve te Göttingen ook voor
het geheele noordlyke Europa vruchtbaar geweest was. - Veele zeer gewigtige
gronden, voornaamlyk de zorge voor zyne, door lange inspanning verzwakte,
gezondheid, scheen eenen staat van meerder ledigheid, en minder zittenden arbeid
noodzaaklyk te vorderen - de Voorzienigheid wilde, dat hy ook als een Leeraar in
de praktikaale Godgeleerdheid eene baan zou openen, eenen verbeteringsiever in
het inwendige van den Godsdienstigen toestand der landen en gestigten voor laagere
Klassen te weeg brengen. In het laatst van 1783 ging hy, na alvorens door den
Konsistoriaal Raad LESS tot Predikant bevestigd, en van de Universiteit met de
waardigheid van Doktor der H. Godgeleerdheid beschonken, te zyn, naa Gotha.
Hier kreeg hy eigenlyk hem geheel nieuwe bezigheden: want de bezigheden van
een' Prediker aan de Gothasche Universiteit zyn enkel tot het prediken be-
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paald; hier was hy nu een prediker in den uitgebreidsten zin, hy was byzitter in het
Konsistorie, en moest jaarlyks een gedeelte van het land ter bezoeking van Kerken
en Schoolen doorreizen; dan voor eenen man, met zulke groote zielsvermogens
toegerust, wierden deze posten ook zeer ligt, en de gunst van zynen Vorst, de lievde
zyner medeburgeren en der edelen des lands bewyzen, met welk een gevolg hy
arbeidde.
Hy was juist drie volle jaaren te Gotha, toen hy een beroep kreeg als eerste
Hovprediker aan de Slotkerke te Hanover, waaräan de post van een' geestlyken
Konsistoriaal Raad verbonden is. Het was, als of hy. voor het Hanoversche land
bestemd was; hy was altoos slegts voor eenen korten tyd afweezig geweest, even
als ging hy voor zyne moeilyke bezigheden kragten, of voor derzelver gelukkige
uitvoering meerdere voorbereidende kundigheden, verzamelen. Dit is ten minsten
zeker, dat de Hoogleeraar KOPPE in Göttingen niet zoo snel en gelukkig voor het
Hanoversche zou gewerkt hebben, als thans de gewezene Saxen-Gothasche
Superïntendent kon doen! - de voordeelige aanbiedingen van Hanover, de grootere
werkingskring, welke hy hier voor zich zag, en zeker ook het gevoel van
dankbaarheid, welke een' schoonen hoofdtrek in zyn edel Karakter uitmaakte, deed
hem de roepstem naa het land, waar hy zyne beschaaving voor het grootste gedeelte
verkregen, en reeds eene aanzienlyke waardigheid met nut en luister bekleed had,
gewillig opvolgen, en maakten het hem gemaklyker, om de voordeelige
omstandigheden, en den schoonen werkingskring, waarïn hy zich te Gotha geplaatst
zag, te verlaaten.
In February 1788 kwam hy te Hanover: zyne rechtschapenheid, menschlievenheid,
het recht, welk hy elke verdienste liet wedervaaren, verwierven hem zoo zeer de
lievde van het algemeen, als zyne werkzaamheid, zyn onvermoeide iever, zyne
belangloosheid, de achting voor het algemeen, zyne voorbeeldige getrouwheid in
het waarneemen van zyn ambt, en zyne leerryke voordragten, hem den
algemeensten byval aller Hanoveraanen deeden verwerven. Doch niet slegts deze
lievde, achting en byval zyner tydgenooten, maar ook de zegeningen der laatste
nakomelingschap, verwierv hy zich door het duurzaam goed, welk hy stigtte.
Voornaamlyk zyn het twee groote gedenktekenen, welke hy zich voor de
nakomelingschap oprichtte: de nieuwe inrichting van het Schoolmeester-
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Seminarium, en het aandeel, welk hy in den nieuwen voortreffelyken
Land-Katechismus had.
Het Konsistorie droeg hem het byzonder opzigt over het
Schoolmeester-Seminarium op, en het kon niet anders zyn, of zodanige inrichting,
waarin geduurende veertig jaaren in het geheel geene veränderingen gemaakt
waren, had wezenlyke verbeteringen noodig. KOPPE, welke het groot gebrek zag,
bewerkte by de Koningl. Regeering, dat de tegenwoordige Inspektor HOPPENSTEDT,
om in eigen persoon kundigheden van dergelyke inrichtingen, en in 't gemeen van
het schoolwezen te verkrygen, eene reize ten dien einde kon onderneemen; waarna
hy een berigt van, en voorslagen ter, verbetering van het institut overgav, welke ook
voor het grootste gedeelte onder zyn opzigt, met een gelukkig gevolg, en zigtbaar
nut, bewerkstelligd zyn geworden.
Even zoo groot zyn zyne verdiensten wegens de spoedige invoering van den
Land-Katechismus. Men had wel reeds lang de behoevte van een beter leerboek,
dan de Katechismus van JUSTUS GESENIUS is, bespourd; dan men had altoos de
zwaarigheden voor onöverkomelyk aangezien; en op deze wyze zou het misschien
nog lang een godvruchtige wensch gebleven zyn, had KOPPE met zyne rustlooze
werkzaamheid geen deel daaräan genomen, de zwaarigheden uit den weg geruimd,
en door eenen iever, welke hem by alle zyne medeärbeideren recht dierbaar en
onvergeetlyk maakt, in eenen zoo korten tyd, de vervaardiging van dit algemeen
gelievd Leerboek mogelyk gemaakt.
Behalven deze beide voornaamlyk in het oog vallende gedenktekenen, welke hy
te Hanover stigtte, geniet en verdient hy ook de dankbaarheid van het geheele land
voor de algemeenere en openbaare verbreiding eener zekere vryheid in denken.
Men kan niet ontkennen, dat het door hem eerst algemeen geworden is, om over
zekere dingen, welke men reeds lang inzag, vry en onbelemmerd te spreeken, en
zonder menschenvrees en vreeze voor de daarüit ontstaane nadeelen, zyne
gevoelens aan den dag te leggen; hy zelvs gav daarvan een voorbeeld in zyne
voorstellen, en in zyn geheel gedrag.
Toen nu deze algemeen geëerde en beminde man, wiens arbeid zoo zigtbaar en
snel de schoonste vruchten droeg, - van wiens werkzaamheid men zich nog zoo
veel beloovde, ziek wierd, spoedig, elken dag, elk uur, gevaar-
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lyker wierd, was het wel een wonder, dat de geheele Stad, de geheel omliggende
Landstreek, in eene diepe bekommernis geraakte, en toen de slag volgde, welke
men naauwlyks zou hebben durven denken, in de algemeenste droevheid, in de
algemeenste klagten, gedompeld wierden? Het was den 2 February 1791, dat de
Zal. KOPPE van eene Koorts wierd aangetast, welke men als een gevolg van eenige
ligte rheumatieke Koortzen, die hy kort te vooren gehad had, aanzag, en in het begin
noch van hem, noch van zyne groote Geneesheeren, voor iets beduidend gehouden
wierd. Maar reeds op den derden, en nog meer op den vyfden dag, deeden zich
tekenen van eene toeneemende en erger wordende ziekte, en met den zesden dag
eene boosaartige Rotkoorts, in volle woede, op, en zyn leven was in het grootste
gevaar. Hy gevoelde het zelvs, en toen zyne Geneesheeren, op zyne vraagen, zyn
gevaar voor hem niet verborgen hielden, gebruikte hy den tyd, welke hem nog overig
was, ter bezorging zyner laatste begeerten, sprak met meerdere vrienden, en gav
zich vervolgens met eene sterkte van geest, eenen man, die op zulk een leven terug
ziet, betaamende, aan de wyze schikkingen der Voorzienigheid over, en ging
bemoedigd de ontwikkeling van zyn lot te gemoet. - Maar een zuure stryd wagtte
nog op hem, eene hevige benaauwdheid van over de twaalv uuren liet hem slegts
eenige minuuten rust, en na eenige uuren in eenen beteren en gerusteren staat
geweest te zyn, viel hy allengs in eene ylhoofdigheid, welke slegts zomwylen tot
het gevoel van hevigere smarten door oogenblikken van rust gestoord wierd, tot dat
hy eindelyk, na veele worstelingen, den 12 February des namiddags om vier uuren,
en zoo het scheen met volle kennis, stierv. Hy laat, benevens zyne Weduwe, twee
Zoonen en drie Dochteren, en, het geen kostlyker dan alles is, eenen goeden naam
en vrienden, na.
Dit is de korte Levensbeschryving van eenen man, welke in zoo veele opzigten
merkwaardig is. - Zyne onlochenbaare en erkende verdiensten bragten hem van
den eenen post van aanzien tot den anderen, en deeden hem ten laatsten den
hoogsten, welke een Godgeleerde in een vreemd land kan bereiken, beklimmen;
met dit alles wierd hy van niemand benyd; integendeel van elk bemind en geëerd.
Niets van het geen den menschen, die door eigene kragten eenen eersten naam
in de
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levende geleerde Waereld verwerven, hunne verdiensten vermindert, was by hem;
hy was even vry van alle onbescheidene aanmaatigingen, als vleiery en eene
geveinsde nedrigheid; zyner verdiensten en edelmoedigheid zich bewust, verliet hy
zich op dezelve geheel, om zich te doen gelden. Zyn geest van alle kluisters der
vooroordeelen en schooldwang vry, was voor elke nuttige waarheid open, en liet
zich in elk denkbeeld, hoe nieuw het hem ook voorkwam, vinden, en byna niet
zonder gelukkige gevolgen werken.
Zyne geleerdheid omvattede, zonder zich aan de niets zeggende en beperkende
kleinigheden en formen te binden, het geheele gebied der Godgeleerdheid en
Wysgeerte; waarvan zyne Leerredenen ook een duidelyk en onwederspreekelyk
bewys zyn; met een buitengemeen fyn en juist oordeel wegens het bruikbaare en
onbruikbaare. - Zyn geheel leven eindelyk was eene rustlooze werkzaamheid, een
onvermoeid poogen, om het goede en de vreugde rondöm zich te verspreiden, zoo
als, en daar, hy kon.

Verslag van eene zonderlinge gewoonte op Metelino, een eiland
in den archipel, oudtyds Lesbos geheeten. Door James, Graaf van
Charlemont, President van de Koninglyke Iersche Academie.
Op het Eiland Metelino, eertyds Lesbos geheeten, schynen de Vrouwen zich het
werk en de voorregten der Mannen aangemaatigd te hebben, - strydig met het
gebruik in alle andere Landen, erft hier de oudste Dogter, en de Zoons worden,
gelyk de Dogters elders, met kleine Maakingen afgezet, of, 't geen nog slimmer is,
zonder iets, heen gezonden, om hun fortuin te zoeken.
Indien een Man twee Dogters heeft, is de oudste, by haar Huwelyk, geregtigd tot
alle de Bezittingen haarer Moeder, die verre het grootste gedeelte van de
Familie-bezittingen uitmaaken: naardemaal de Moeder, haar voorregt
handhaavenende, nooit afstaat van de magt welke zy heeft over de Goederen door
haar aangebragt, tot zy 'er toe genoodzaakt wordt, door het Huwelyk van haare
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oudste Dogter, en de Vader desgelyks zich gedrongen vindt om zich zelven te
ontblooten, door 'er aan toe te voegen wat hy door zyn vlytbetoon moge gewonnen
hebben.
De tweede Dogter erft niets, en is verweezen om nooit te trouwen; zy draagt den
naam van een Calogná, welke eigenlyk eene Godsdienstige Vrouw, of Non, betekent.
Zy is, in de daad, eene Afhangeling van haare Zuster, en wordt door deeze gebruikt
tot allen werk, 't welk haar behaagt dezelve op te leggen. Niet zelden dient zy haar
als Kamenier, als Keukenmeid, of nog laager. Zy draagt een gewaad hyzonder
eigen aan haar staat, 't geen zy nooit kan veranderen, eene soort van Nonnenkleed,
ruw van stoffe en donkerbruin van kleur. Eén voorregt, echter, geniet zy boven haare
Zuster, dat, daar de oudste, vóór haar Huwelyk, nooit mag uitgaan, of eenig Man
zien, uitgenomen haare naaste Bloedverwanten, de Calogná, ten dien opzigte, of
zy moet in eenig huislyk werk bezig zyn, volkomene vryheid heeft. Maar, wanneer
de Zuster getrouwd is, wordt de toestand van de Calogná in de daad allerelendigst,
en nog vernederender uit hoofde van de ongelykheid tusschen haaren staat, en die
van haare gelukkige Meesteresse.
De getrouwde Zuster heeft alle vryheid, alle de Goederen der Familie zyn de
haare, en zy besteedt ze naar welgevallen; haar Egtgenoot is haar dienstvaardige
Dienaar, haar Vader en Moeder hangen van haar af. Zy kleedt zich op de kostbaarste
wyze, allerwege bedekt, volgens de Mode des Eilands, met Paarlen en Stukken
Gouds, doorgaans Sequinen; in deezer voege spreidt zy dagelyks de
benydenswaardige tekens van overvloed en meerderheid ten toon, terwyl de arme
Calogná haar volgt, als eene Dienstmaagd, gedoscht in het slegte bruine gewaad,
en zonder eenige de minste hoope dat zy ooit van staat zal veranderen.
Zulk eene ongelykheid moge ondraaglyk schynen; maar wat kan Gewoonte niet
draagelyk maaken? Doch de Familie-jammeren zyn hier mede niet geëindigd. De
Vader en Moeder doen, met het weinige hun overgebleeven, hun best om op nieuw
eenig goed by een te krygen, en dit zyn ze, als zy eene derde Dogter hebben,
gehouden haar ten Huwelyk te geeven, en de vierde, als die 'er is, wordt haar
Calogná; en dit gaat dus beurtlings met alle Dogters.
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Wanneer de Dogter huwbaar is, kan zy, volgens het gebruik, haar Vader dwingen
om haar een Egtgenoot te bezorgen, en de Moeder, zo sterk is de overheerschende
kragt der Gewoonte, heeft de dwaasheid om zich met de Dogter te vereenigen in
het aandringen op een onmiddelyke bewilliging, schoon deeze in de gevolgen voor
beiden even verderflyk moet zyn. Vanhier is 'er niets gemeener op dit Eiland dan
den ouden Vader en de Moeder in den staat der uiterste behoefte gebragt te zien,
en zelfs op de straaten bedelende, terwyl de ontaarte Dogters in overvloed leeven.
Men heeft ons te meermaalen de oudste Dogter aangeweezen, met alle pragt door
de Stad gaande, en haare Moeder en Zuster, haar als dienstbaar volgende, en een
treurig gedeelte van den trein uitmaakende.
De Zoonen, zo ras zy de jaaren bereikt hebben, dat zy de kost kunnen winnen,
worden ten huize uitgezet, zomtyds met een klein geschenk; doch meest zonder
iets tot hun bestaan: in diervoege van de Familie afgesneeden, poogen zy het
leevensonderhoud door handen arbeid te zoeken, of, 't geen algemeener het geval
is, zy gaan aan boord van Koopvaardyschepen als Matroozen, of in eenige andere
bediening, en zwerven tot dat zy eenig geld vergaderd hebben, wanneer zy weder
t'huis komen om te trouwen, en door de Hen gepikt te worden.
Eenige weinigen zyn 'er, die, zich bedienende van de Turksche Wet, deeze grillige
gewoonte vaaren laaten, die hunne Calognás uithuwelyken, en voor zichzelven een
voegelyk deel goeds bewaaren; doch men houdt deezen voor lieden van een
zonderling begrip, en zelfs van een misdaadigen aart; zy worden gehaat en veragt
als die zich naar de Turksche zeden voegen, en verlaaters der voorvaderlyke
gebruiken; weshalven men mag veronderstellen, dat 'er, in de daad, weinigen zyn,
die kloekmoedigheid genoeg bezitten om van de Landszeden af te wyken, en die
hunner verfoeide meesteren aan te neemen, om de veragting, de bespotting, en de
haat, hunner Mede-Eilanderen, te braveeren.
Van alle deeze zeldzaame byzonderheden kreeg ik berigt door den Franschen
Consul, een Man van verstand en ontwyfelbaare waarheidsliefde, die verscheide
jaaren op dit Eiland gewoond hadt, en my verzekerde van de waar- en egtheid zyns
berigts. Eigen waarneeming bevestigde het ons ten vollen: het zonderling voorkomen
en
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gedrag der Vrouwen liet geen plaats voor twyfel over aan 't geen onze Vriend
verhaald hadt. - Door de Stad wandelende, is het zeer gereed te ontdekken, uit het
grillig voorkomen der vrouwlyke voorbygangeren, dat de Vrouwen, om hier deeze
gemeene spreekwyze te gebruiken, den broek aan hebben. Zy hielden ons
menigmaal, op straat, staande, bezagen onze kleeding, vroegen ons op een
stoutmoedigen toon, en lachten om onze vreemde kleeding; met één woord, zy
toonden zo weinig agt te geeven op die voeglyke zedigheid, welke de echte
charactertrek is der Sexe, of althans behoort te weezen, dat 'er alle reden is om te
veronderstellen, dat zy, ondanks haar hoogmoed en trotsheid, de inschiklykste
Vrouwen op den aardbodem zouden weezen, indien zy niet naauwlettend bewaakt
wierden door de Turken, die hier zeer talryk zyn, en gereedlyk alle overtreeding van
hunne geenzins galante wetten, met willekeurige geldboeten zouden straffen.
Maar Natuur en Zeden des Geboortelands verydelen zomtyds de poogingen der
dwinglandy zelve. In alle haare gewoonten schynen deeze manlyke Vrouwen haare
Sexe met die der Mannen verwisseld te hebben. De Vrouwen zitten schrylings te
paard, de Mannen zydelings. Men heeft my verzekerd, dat des Mans
onderscheidende naam de Familienaam zyner Vrouwe is: de Vrouwen hebben
Huizen in de Stad en op het Land, met welker beheering de Mannen zich nooit
durven bemoeien. Lustplaatzen, Dienstboden, alles komt aan de Vrouwen toe; de
Man blykt, uit alle omstandigheid van zyn gedrag, niets meer te weezen dan de
eerste Huisbediende zyner Egtgenoote, steeds tot haaren dienst verbonden, en
een slaaf van haare grilligheden.
Vanhier loopt 'er op Lesbos eene vertelling, dat dit Eiland in vroegeren tyde
bewoond wierd door Amazoonen; eene overlevering, echter, zo verre ik weet, niet
gegrond op de oude Geschiedenis. SAPPHO de meest beroemde Vrouw, welke dit
Eiland ooit voortbragt, wordt gezegd manlyke neigingen gehad te hebben, waarin
zy, gelyk LUCIANUS ons berigt, niets anders deedt dan zich schikken naar de
zonderlinge Zeden der Vrouwen op haar Eiland; maar ik vind niet dat de wyze waar
op zy verkoos deeze haare neigingen te ontdekken, thans door de Vrouwen van
Metelino gevolgd wordt, die ten vollen te vrede schynen met het dierbaar voorregt
van volstrekte
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Heerschappy over de Mannen, zonder in eenige andere byzonderheid te tragten
om den loop der natuure te verkragten; nogthans zal deeze byzonderheid altoos
dienen om te toonen, dat de Vrouwen van Lesbos altoos iets zonderlings en
manägtigs in haare neigingen en zeden gehad hebben.
Wat hier van ook zyn moge, dit gaat vast, dat geen Land, hoe genaamd, een
volkomener denkbeeld kan opleveren van een Gemeenebest van Amazoonen, of
dienen om de oude verhaalen, welke onze Zeden ons ongelooflyk doen keuren,
waarschynlyk te maaken, dan dit Eiland Metelino.
Deeze manlyke Vrouwen zyn, voor het grootste gedeelte, vry schoon, ondanks
haare kleeding, die zonderling, en tot het doen afsteeken der schoonheid niet gunstig,
is. Tot aan den gordel toe, die, gelyk de oude Grieksche kleeding medebrengt, veel
hooger komt dan 't geen wy den middel heeten, draagen zy niets dan een hembd
van dun doorschynend gaas, rood, groen, of bruin, waar door heen men alles kan
zien, de borsten alleen uitgezonderd, welke zy met eene soort van halsdoek
(*)
bedekken , en deeze, zo als men ons berigt heeft, hebben de Turken haar
gedwongen te draagen, 't geen zy aanzien als een last, en geen gering gedeelte
van der Turken dwinglandy. Lange Mouwen van dezelfde dunne stoffe laaten de
armen tot den schouder zien. Haare voornaamste Cieraaden zyn ketens Paarlen,
aan welke zy kleine gouden stukjes hegten. Zy hebben groote schoone oogen, de
neus is doorgaans die de Schilders de Grieksche noemen, en algemeen by de
Vrouwen op de nabuurige Eilanden. Natuurlyk hebben zy een zeer schoone kleur;
doch bederven dezelve door blanketzel, 't geen zy veelvuldig gebruiken, en zy
misvormen haare bekoorelyke aangezigten door het agterste gedeelte van den
wenkbrauw af te scheeren, en 'er een rechte strook hair in stede te stellen, met
eene soort van gom gekleefd; hier door loopt de wenkbrauw met een smalle streep
tot aan het

(*)

De Heer DE TOURNEFORT tekent ten deezen opzigte aan. De Kleedy en het Kapzel der
Lesbische Vrouwen zyn stemmig genoeg; maar zy ontblooten den boezem te veel; daar zyn
'er die tot het ander uiterste overgaan, en van haare borsten niets laaten zien dan de rondte.
- Reize na de Levant. I D. bl. 154.
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hair te wederzyden van het aangezigt. Zy zyn welgemaakt, middelbaar van grootte,
doch meestal wat dik; maar niets onderscheidt de Vrouwen op Lesbos meer van
alle andere Vrouwen zo algemeen, als de trotse en versmaadende houding met
welke zy op alle Menschen nederzien als Schepzels van eene mindere natuure, tot
haaren dienst geschapen, en gedoemd om haare Slaaven te weezen; en werkt
deeze byzonderheid in haare houding niets in 't minste tot vermindering van haare
natuurlyke Schoonheid; doch veeleer zet dezelve daar aan by, die soort van
betoverende aantreklykheid, welke de Franschen den naam geeven van piquant.

De man naar smaak.
Daar de onverbidlyke, onverzoenbre, dood my myne Onderen ontrukte, in het prilste
van myn leeven, en ik dus van alle menschelyke hulpe ontbloot was: daar werd ik
aan de zorg van myn Oom, als Voogd, opgedragen, die niet naliet, alle moeite en
vlyt in het werk te stellen, om my in den eersten smaak deftig op te voeden: en daar
hy door geleerdheid nooit myn vlug verstand krenkte, liet hy my in het Hoflyk Fransch
naauwkeurig onderwyzen; deeze taal is het, (zeide hy) die u eer en achting schenkt,
en elk doet zien dat gy met Grooten kunt verkeeren: - Hy kwelde nooit mynen geest,
door school- of kerkgaan, ik leerde slegts de titels van veele Boeken, en - het
Bybelwoord, overlang als waarheid vastgesteld, liet ik ter onderzoek over van hun,
wien zulks lustte; - ik leerde alles, wat Vermaak - Genoegen - en Glorie aanbrengt;
welke Kleederdracht aan de schoonen het meest kan behaagen; en, ik verzuimde
niet, om in het Kaartspel, als het nut der samenleevinge uitmaakende - uit te munten;
kortom, ik leerde hoe zich een Heer van Rang, een Man naar smaak, op deeze
Waereld moet gedragen.
Nu waren myne jaaren gekomen, om naar eigen lust en zin te leeven, en myn
Oom maakte een einde aan zyn voogdyschap, ten vollen over zich zelven voldaan,
dat hy zyn plicht betracht hadt.
Hoor nu, hoe ik, aan my zelven overgelaten, als een Man naar smaak myne dagen
doorbreng!
Daar ik naar magt en hoogheid streef al kost het pligt en eer, bemoei ik my nimmer
met het laag gemeen, maar - tragt de Grooten, door gevlei, aan myne belangen te
boeijen,
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- ik verzuim geen Dansparty, Consert of Assembleën, en - tracht daar, zoo veel ik
kan, de trotsche gangen der Waereldgrooten te volgen! - ik spreek nooit van het
Albestuur eener Godheid, maar - schryf alles toe aan het lot; trachtende het
Gezelschap, daar ik tegenwoordig ben, te vermaaken, door elk die zedig leeft, op
het geestigste, te bespotten; keur alles goed, schoon ik zelf mynen besten vriend
hoor laaken; schaam my het leezen van Nederduitsche Boeken, - woon steeds den
Schouwburg by, niet uit smaak voor nuttige Spelen, maar - om, met groote pracht
en zwier, te schitteren nevens zoo veele anderen.
Ik heb ook, op myne wys, belydenis gedaan van het Protestantsch Geloof, waarin
ik ben geboren en opgevoed, - gaa nu en dan ook eens ter Kerke, by den Predikant
L...... wiens preekmanier my 't meest bekoort, die braave Leeraar is geen fymelaar
- hy dooft zyn geest niet uit, door leezen of studeeren - neen, hy Ombert fraai - leeft
in een modernen trant, en kan zich, zoo goed als ik, naar alles schikken.
Wat het Huwlyk belangt! hiervan heb ik een grooten afkeer, als vol zynde van
onoverkomelyke zwaarigheden: Madame MUNTRYK heeft wel groote schatten, maar
- is trotsch, - kwaadaartig; met één woord, - lastig; en - de schoone EUZEBIA is een
Meisje, dat wel op deugd, maar - niet op geld, kan roemen. Dan, - welk eene
laagheid, die eene Gade uit enkele liefde kiest! - Weg dan het Huwlyks-Juk. Triumph, het vrye leeven, daar geen band het harte knelt. - Voor het overige zal ik
veel liever trachten te zorgen, als een Man naar smaak, aan de Mode, myne hoogste
hulde en achting te bewyzen: is zy wisselziek van aart! ik volg haar steeds geduldig
- kusch de banden die my kluisteren, - en tracht alles in het werk te stellen, om
waardiglyk te draagen den naam van - de Man naar smaak.
J.D.V.

Loon naar werk, of de gestrafte nieuwsgierigheid.
Eene waare Gebeurtenis.
't Is, gelyk de Abbé MARITI, in zyne Voyages dans l'Isle de Chyphre, la Syrie, & la
Palestine, optekent, in het Oosten zeer gebruikelyk, dat de Vrouwen van den laagsten
rang zich openlyk baaden, en, wegens die vertooning, weinig of geene zwaarigheid
maaken, als iemand, de baadplaats voor-
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by trekkende, haar in dien luttel voegzaamen toestand ziet, mits zy gelegenheid
hebben om haare aangezigten met haare handen te bedekken; doch lang bespied
en begluurd te worden is haar ondraagelyk. Een Fransch Heer, die den Abbé MARITI
vergezelde, hadt 'er de volgende proeve van. In 't land met elkander omwandelende,
zagen zy een aantal Arabische Vrouwen, geheel naakt, zich baadende, en haar
linnen wasschende in een beek aan den voet eens heuvels. De Fransche Heer
vondt zyne Nieuwsgierigheid opgewekt om deeze van naderby te beschouwen, en
hy besloot, ondanks alle afmaaningen van den Abbé MARITI, ten dien einde alleen
de heuvel af te klimmen. Toen hy nader kwam, traden zy hem te gemoet, en
nodigden hem, door tekenen, dat hy zou naderen, en by haar neder zitten. Verrukt,
wegens deeze uitnoodiging, betoonde hy zyne dankbaarheid door veelvuldige
buigingen, en aanvaardde dezelve. Zy scheenen hem met blydschap te ontvangen;
doch zo dra was hy niet binnen haar bereik, of zy vielen met de uiterste woede op
hem aan, en gaven hem zo veele slagen, dat hy, voor ditmaal geheel geneezen
was van zyne trek tot Galantery; met groote moeite ontkwam hy haare handen; en
toen hy die ontworsteld heenen liep, vervolgden zy hem met een hagelbui van
steenen; in dier voege, dat de verliefde Ridder eer een Heelmeester dan een Matres
noodig hadt.

Zedelyke bedenkingen.
Het is waarlyk zeer te beklagen, dat zich veele Luiden bemoeijen met zaken, waar
mede zy niets te stellen hebben, of waar door zy hunnen naasten, in de plaats van
voordeel, groot nadeel toebrengen. - Die zich met eens anders zaken bemoeit ten
voordeele van zynen Evenmensch, is prysselyk. - Maar die zich in zaken steekt van
anderen, met oogmerk om hen te bederven, die is van geene snoodheden vry te
spreeken.
Eerlyk is een woord, dat zich verbazend wyd uitstrekt. - 'Er is geen beroep ampt
of bediening, waarop het geenen invloed heeft. - Het strekt zich uit tot de Grooten
der Aarde. - Van den Monarch tot den Bedelaar. - Tot Geestelyken en Waereldlyken.
- Tot Heeren en Knegts. - Tot Dienstbaare en Vrye. - Tot alle Menschen, zonder
onderscheid. - Zelfs hoort men van eerlyke Gauwdieven en eerlyke Bankroetiers.
Zou de Mensch niet nalaaten veele laagheden te begaan, welke hy nu doet, - en
veele dwaasheden nalaaten, waarmede hy zich nu veelal bezig houdt, indien hy
overdagt van
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welk eene edele natuur hy is? - Indien hy zich altoos by zich zelven bepaalde, en
dagt in welk eenen edelen rang van wezens vind ik my niet geplaatst. - Hoe moet
myne vuurigste toeleg dierhalven niet zyn, om in alle myne bedryven en handelingen
te beantwoorden aan die groote bestemming, waarom ik onder den rang der redelyke
wezens ben geplaatst geworden?
Een opgeblazen Trotsaart is een onverdragelyk mensch. - Hy stapt daar heenen
met eene inbeelding, dat niemand hem gelyk is. - Met trotsheid draait hy den
verwaanden kop, en ziet met laagheid en veragting neder op zynen evenmensch.
- Zyne handelingen zyn een mengzel van verwaandheid, en zyne inbeeldingen gaan
alles te boven. Hy maakt eene vertooning van verstand, en geleerdheid; dog hy is
gelyk die Boeken met fraaije Banden, wier binnenste vol dwaasheden is. - Een
Trotsaart heeft zelden verstand, dog rammelt doorgaans veel, en juigt altoos zyn
eigen gezegden toe. - Hy is gelyk een ledig Vat, 't geen veel geraas maakt, dog
niets inheeft. - Dan, ziet hy met veragting neder op zyne minderen, een man van
verstand beschouwt hem met geene mindere veragting, terwyl hy by de geheele
Waereld het voorwerp van bespotting is.
Indien de Mensch zyn vertrouwen, den grond van zyn geluk, stelt in de aardsche,
de tydelyke, Zegeningen, is hy van groote dwaasheid, en onvoorzigtigheid, te
beschuldigen. - Want vaak veranderen Zegeningen in Bezoekingen - en geluk in
ongeluk. - Maar boven dat alles, onze dagen gaan heenen als eene schaduwe, die
haast verdwynt, en geene voetstappen agter laat. - De verstandige vertrouwt niet
op het vergankelyke, maar vestigt zyne hoop en verwagting op eenen staat, ver
buiten het bereik van alle verandering geplaatst.
C. V.D. G.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Berigt wegens de wysgeeren, die de veelheid der werelden geloofd,
en die dit gevoelen niet aangenomen hebben; met eenig vers ag
van hunne schriften, en bedenk ngen over die strydige begrippen.
Door den Heer Girard, Arts des Konings, Opzigter van de Mineraale
Wateren van Bagnols en St. Laurent, Correspondent van de
Philosophische Societeit der Weetenschappen en nutte Kunsten
te Lyon, van de Koninglyke Societeit der Weetenschappen te
Montpellier, en der Geneeskunde te Parys.
(Journal des Sciences utiles.)
Indien de veelheid der Werelden geen volstrekt beweezen Leerstelling der
Wysbegeerte is, moet dit gevoelen nogthans hoogstwaarschynelyk weezen:
naardemaal het, aan den eenen kant, ten grondslage heeft, dit beginzel eener
eeuwige waarheid, dat de Natuur niets te vergeefsch doet; en, aan den anderen
kant, rust op Starrekundige Waarneemingen, welker uitkomsten men niet kan
betwisten.
De Ouden, verstooken van het voordeel der Verrekykeren, hebben het gemis
diens werktuigs eenigermaate vergoed door een buitengewoone doordringenheid
van geest. Zy ontdekten met de oogen des vernufts, 't geen deeze Werktuigen aan
onze oogen vertoonen. Zy kenden den weg, dien wy betraden om den grond te
leggen tot de Leer der Werelden. Zy trokken uit het zelfde beginzel de gevolgen,
die de hedendaagschen 'er uit afleiden. Men kan op geen verheevener wyze, op
geene wyze waardiger aan de Grootheid van GOD, en diens oogmerken met het
daarstellen der Planeeten, en van die menigte van Starren aan het Uitspanzel,
denken. De Wyzen der Oudheid
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zagen ze aan als zo veele Zonnen, om welken de Planeeten, even als in ons
Zonnestelzel, haaren omloop volbragten. Zy gingen een stap verder, en beweerden
dat de Planeeten bewoond waren door Weezens, welker natuur zy niet bepaalden;
doch die zy dagten, dat noch in schoonheid, noch in grootte, voor die van onze
Aarde behoefden te wyken.
ORPHEUS is de oudste wiens gevoelen over dit onderwerp ons bewaard gebleeven
is. PROCLUS haalt drie verzen. van dien Dichter aan, waarin hy stellig beweert, ‘dat
de Maan eene Aarde was, gelyk de onze, die haare Bergen en Valeien hadt.’ PYTHAGORAS, die ORPHEUS in veele van zyne begrippen volgde, heeft desgelyks
geleeraard, ‘dat de Maan eene Aarde was, gelyk aan de onze, bewoond door Dieren,
welker natuur hy niet bepaalde,’ schoon hy geloofde, dat ze veel grooter en schooner
waren dan die onzen Aardkloot bewoonen, en niet onderworpen aan dezelfde
(*)
zwakheden .
Het gevoelen van DEMOCRITUS, door STOBEUS voorgedraagen, om de natuur van
de Maan en de oorzaak der Vlekken, die wy op de schyf van die Planeet zien, en
welke hy geloofde, ‘niets anders te zyn, dan de schaduwen, gevormd door de
verbaazende hoogte der Bergen, welke hy zich verbeeldde in de Maan te weezen,’
als ook het verschilstuk door PLUTARCHUS over 't zelfde Onderwerp, bekragtigen de
Stelling door ons beweerd.
Eindelyk ARISTOTELES, EPICURUS, HERACLITUS hebben in de veelheid der Werelden
geloofd, als mede THALES, ANAXIMENES, ALICNOUS de Platonist, PLOTINETES,
XENOPHANES, ANAXAGORAS, XENOPHON, LUCIANUS, enz. ORIGENES verklaart het
gevoelen van DEMOCRITUS over het bestaan van een ontelbaar getal Werelden,
waarvan eenige door Dieren bewoond waren, en andere noch Dieren, noch Planten,
hadden. Deeze Leer gaf ALEXANDER reeds vroeg gelegenheid om zyne ongebreidelde
Eerzugt te ontdekken. ELIANUS tekent op, dat

(*)

PROCLUS de Orpheo, Lib. IV, in Timaeum, p. 154, & 283. & Lib. V. p. 292. PLUTARCHUS de
Placit. Philosoph. Lib. II. c. 30. cit. Oper. Tom. II. p. 920 & 938. D. de facie in orbe Lunae.
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deeze jonge Vorst, gehoord hebbende, dat DEMOCRITUS van eene veelheid der
(*)
Werelden sprak, schreide, om dat hy 'er maar een te overwinnen vondt .
De grootheid en vrugtbaarheid der Natuur blinkt uit in alle haare voortbrengzelen.
De hand des Almagtigen, die de grondslagen des Heelals vestigde, en aan het
Uitspanzel des Hemels duizenden van lichtgeevende klooten hing, die 'er de eerste
beweeging aan gaf, en Planeeten vormde, gelyk aan die wy bewoonen, zou die
hinderpaalen gevonden hebben, om ze, gelyk de onze, te bevolken? Wy hebben
veel meer reden dan de Ouden, om de Maan bewoond te agten. Alle Waarneemingen
der laatere Starrekundigen strekken om ons te verzekeren, dat die Planeet een
Dampkring heeft, dat 'er hooger en laager, meer en min verlichte, deelen in zyn;
ook deelen die minder lichts terugkaatzen, en eene effene oppervlakte aanduiden,
welke men voor groote Waterverzamelingen houdt; waaruit men, met grond,
beslooten heeft, dat 'er Bergen in de Maan gevonden worden, en men zelfs het
middel gevonden heeft om derzelver hoogte te meeten.
De beroemde GALILEUS bepaalde, dat de hoogste van die oneffenheden veel
hooger was dan eenige Bergen op Aarde. Men heeft in de Maan Valeien gezien,
'er Peelen en Rivieren in ontdekt. De volkomene Zonsverduisteringen, het behulp
der Verrekykeren, de verzekeringen der beroemdste Starrekundigen, bovenal van
den Heer CASSINI, die, naar 't zeggen van FONTENELLE, van alle Menschen den
Hemel best kende, alles strekt om ons te doen gelooven, dat, naardemaal 'er, even
als om onze Aarde, om de Maan een Dampkring is, en 'er Bergen, Valeien, Diepten,
en Rivieren op zyn, men daar uit moet afleiden, dat 'er Regen, Sneeuw, en andere
Verhevelingen, gevolgen dier veronderstellingen, plaats hebben. Waar uit, volgens
onze begrippen van de Godlyke Wysheid, even zeer volgt, dat GOD 'er Schepzelen
geplaatst hebbe, hoedanig dezelve ook mogen weezen, die deeze Planeet kunnen
bewoonen; ten einde alle die dingen, al die toestel van verschynzelen, niet te
vergeefsch zouden zyn: want men kan zich niet diets maaken, dat de Na-

(*)

ORIGEN. in Philosophumenis, c. 13. AELIAN. Var. Hist. Lib. IV. c. 29.
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tuur, of de groote Werkmeester der Natuure, iets te vergeefsch geschaapen heeft.
Onder de hedendaagschen, die in de Maan heuvelen en valeien, bosschen,
zeeën, stelden, en dezelve bewoond of bewoonbaar rekenden, steeken uit Vader
MARSINE, GILBERT, HENRI LE ROI, FRANCOIS PATRICE, GASSENDI, enz. KEPLER twyfelde
niet of de Maan was bewoond. HEVELIUS heeft, in zyne vernuftige beschryving van
die Planeet (Selenographia), dezelve in Landen verdeeld. Men bewondert, in die
soort van Kaart eener onbekende Wereld, de naauwkeurigheid des Werks, en de
schranderheid des Uitgeevers.
Bekend is 'Histoire comique des Etate & Empires de la Lune & du Soleil, van
CYRANO DE BERGERAC. Het blykt uit den boertigen, gekjaagenden en zonderlingen,
styl, dat de geest des Schryvers veele reizen deedt na de Landen door hem
beschreeven, Staaten en Ryken der Maan en Zon. Men ziet nogthans, door alle de
vreemdigheden heen, dat hy wel doordrongen was van de beginzelen van
DESCARTES, en dat hy, was hem een ryper ouderdom te beurt gevallen, in staat zou
geweest zyn om iets beters te voorschyn te brengen.
Het Bygeloof en de Geestdryvery, die zich in alles mengen, kunnen geen nadeel
toebrengen aan de Waarheden met welke men ze durft paaren. Vader KIRCHERUS
heeft zich een denkpeeld van alle Planeeten gevormd, en ons eene beschryving
van derzelver Inwoonderen gegeeven, volgens zyne hoogvliegende
verbeeldingskragt. Dus vindt men, by voorbeeld, in Saturnus, droefgeestige
Gryzaarts, met een schildpadden-tred voortgaande, gekleed in treurig gewaad;
rookende toortzen zwaayende, met een bleek gelaad vol strenge weezenstrekken.
In Venus, daarentegen, treft men jeugdige lieden aan van eene verrukkende gestalte
en schoonheid, waar onder deezen, op 't geluid van speeltuigen, dansen, terwyl
anderen welriekende bloemen met volle handen strooijen. De Schryver geeft reden
van dit onderscheid tusschen de Bewoonderen dier beide Planeeten; doch ze zyn
zo bondig als zyne droomen. 't Is in het Werk van dien beroemden Jesuit, getyteld
Iter Extaticum, dat lieden, die tyd over, en geen vrees hebben om zich gek te leezen,
de beschryving der Bewoonderen van de andere Planeeten kunnen vinden. Vreemd
is het, dat dit Werkje zo veel vermaardheids gekreegen hebbe, en 't
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zelve herhaalde keeren gedrukt is; noch vreemder, dat men den Schryver niet streng
berispt heeft over de buitenspoorige vraagen: ‘Of de Wyn, dien men in Jupiter
maakte, zou kunnen gebruikt worden in de Offerande der Misse? en of het Water,
't geen men in de Maan aantrof, geschikt was om een Onderwyzeling te doopen?’
Naa 't geen wy gezegd hebben, blykt dat FONTENELLE de eerste niet geweest is,
die beweerde, dat elke Planeet van Saturnus af tot de Maan toe, eene Wereld was,
bewoond gelyk onze Aarde. Met hem die eere te geeven, hebben de Opstellers van
een beroemd Werk, de Verzamelplaats van alle Menschlyke kundigheden en
dwaasheden, zich bedroogen. Maar 't is waarheid, dat deeze vernuftige Academist
in zyne Zamenspraaken over de Veelheid der Werelden, op eene belangryke wyze,
eene Leer, in de wieg der Natuurkunde gekweekt, ontvouwd, en dat zyn penseel,
door de bevalligheden bestuurd, ontelbaare fraaiheden verspreid heeft over eene
stoffe, zo moeilyk, en die daarvoor zo weinig vatbaar scheen. Zy, die beweerd
hebben, dat de Cosmotheoros van HUIGENS de grondstoffe voor het Werk van
FONTENELLE zou opgeleverd hebben, dwaalen niet minder: dat van FONTENELLE zag
het licht in 't jaar MDCLXXXVI, en dat van HUIGENS in 't jaar MDCXCVIII, en dus
(*)
twaalf jaaren laater .
Wat hier van zyn moge, de algemeene reden die FONTENELLE bybrengt tot
verdeediging van zyn gevoelen, reeds zo vast bevestigd door andere Waarneemers
zints PYTHAGORAS, komt hier op neder, dat de Planeeten Lichaamen zyn gelyk aan
onze Aarde, dat onze Aarde zelve een Planeet is, en dat, daar deeze laatstgemelde
Planeet bewoond wordt, de andere Planeeten ook moeten bewoond zyn. ‘Laaten
wy eens veronderstellen,’ zo drukt deeze Secretaris der Academie zich uit, om het
door eene

(*)

De Cosmotheoros van HUIGENS werd naa 's Mans dood uitgegeeven. Zie de Voorreden van
de Nederduitsche Vertaaling, door P. RARUS, 1699 in 't licht gegeeven, onder den Tytel: De
Wereldbeschouwer, of Gissingen over de Hemelsche Aardklooten en derzelver Cieraad,
geschreeven van CHRISTIAAN HUIGENS aan zyn Broeder KONSTANTYN HUIGENS; uit het Latyn
vertaald. VERT.
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gelykenis op te helderen, ‘dat 'er nooit eenige gemeenschap geweest was tusschen
Parys en St. Denis, en dat een Burger van Parys, die nimmer te dier Stad uittoog,
op een Kerktooren klom, en St. Denis van verre zag. Men vroeg hem daar op, of
hy geloofde dat St. Denis bewoond was als Parys? Hy zal stoutmoedig antwoorden,
neen; voor reden geevende: Ik zie de Inwoonders van Parys wel; maar die van St.
Denis niet, en heb 'er nooit van hooren spreeken. Iemand voert hem te gemoet, dat
men, op den tooren van Notre Dame zynde, de Inwoonders van St. Denis in waarheid
niet zag; doch dat de afstand zulks veroorzaakte, dat alles, wat men van St. Denis
zag, zeer op Parys geleek, dat men 'er klokken, huizen en muuren hadt, en dat het
zeer wel ook naar Parys daar in kon gelyken, dat het bewoond was. - Dit zal op myn
Burgerman niets vermogen, hy zal blyven staande houden dat St. Denis niet bewoond
is; dewyl hy 'er geen Mensch ziet. Onze St. Denis is de Maan, en elk onzer de
Parysche Burger die nooit uit de Stad ging.’
Dit Werk is het beroemdste van alle de Werken van FONTENELLE, en een dat het
ook meest verdient. Men vindt 'er den Schryver geheel in, hy komt 'er in voor
volkomen zo als hy was, een klaar en diepdenkend Wysgeer, een fraai vernuft,
geestig, aartig, enz. Dit Boek, zegt de Schryver du Siècle de Louis XIV, gaf het
eerste voorbeeld van de moeilyke kunst om de bevalligheden met de Wysbegeerte
te vereenigen; doch een gevaarlyk voorbeeld; naardemaal de weezenlyke optooy
der Wysbegeerte niets anders is dan orde, klaarheid, en bovenal waarheid; en men,
naa de uitgave van dit geestig Werkje, niet dan te dikwyls onderstaan heeft om
geestige slagen, aartigheden, valsche cieraaden, 'er by te voegen. 't Geen tot eene
verhindering zal strekken voor de Naakomelingschap, om dit Werkje van FONTENELLE
onder onze Classike Schryveren te plaatzen, bestaat hierin, dat het deels gegrond
is op de Draaikringen van DESCARTES, van welken Wysgeer onze Academist een
groot Bewonderaar was; tot zyn dood toe de dwaalingen verdeedigende, door welken
hy zich van zyne vroege jeugd hadt laaten voorinneemen.
Onder hun, die de droomeryen van Vader KIRCHERUS hoogst gewraakt hebben,
munt uit de groote Starrekun-
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dige HUIGENS. Deeze Geleerde geloofde egter, dat de Planeeten bewoond waren,
en zie hier waarop hy dit zyn begrip grondde. Het Water het beginzel aller zaaken
zynde, moet het ook in de Planeeten gevonden worden; en is het daar, dan moet
het, door medewerking der warmte van de Zonnestraalen, Planten en Boomen doen
groeijen. Doch deeze voortbrengzels zouden te vergeefsch en nutloos weezen,
waren 'er geene Menschen op de Planeeten. Deeze moeten, derhalven, bewoond
zyn: en hier uit leidt hy af, dat de bewoonders der Planeeten gelyksoortig moeten
weezen met die der Aarde. Ingevolge hiervan bevolkt hy ze met dwaazen en
verstandigen, slegten en braaven; onder welken ook Wetten en Regters gevonden
worden. HUIGENS verdeedigt dus dezelfde stelling als FONTENELLE, met dit
onderscheid, dat hy beweert, dat de andere Planeetbewoonders, de grootste
(*)
overeenkomst met ons hebbende, ook dezelfde Kunsten en Kundigheden bezitten .
Niet alleen heeft WOLF zich een voorstander verklaard van de veelheid der
Werelden; maar hy geloofde ook grond te hebben om de grootte van de Bewoonders
der Planeeten te bepaalen. Die van Jupiter moeten, volgens deezen Wysgeer, ruim
(†)
dertien voeten haalen, omtrent de hoogte van OG, Koning van Bazan . - BENJAMIN
MARTIN behoort onder die, welke geloosd hebben, de veronderstelling, door
(‡)
FONTENELLE gevormd, te moeten aanneemen . - De Heer SAVERIEN stelde de
Planeeten bewoonbaar; doch, voegt hy 'er nevens: enkele gissingen, hoe vernuftig
ookuitgedagt, brengen weinig toe aan de kennis van de natuur der zaaken; de
Natuurkundigen vorderen, voor het minste, waarschynlykheden, als 'er zekere
bewyzen ontbreeken; het is door elke Planeet, in 't byzonder, waar te neemen dat
men deeze verzamelt. - Naa de uitvinding en volmaaking der Verrekykeren, heeft
(§)
men deeze gissing versterkt . - De Heer DUTEMS vindt dee-

(*)
(†)
(‡)
(§)

Zie den Cosmotheoros van HUIGENS, in 't Fransch vertaald door den Heer DUJOUR 1702. De
Heer CONDORCET heeft in de Lofreden op dien Academist hiervan niet gesprooken.
Elem. Astron. Genev. 1735, P. II.
Grammaire des Sciences Philosophiques, p. 163.
Histoire des progres de l'Esprit humain dans les Sciences Naturelles, p. 237 & 241.
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ze Leer zo waarschynlyk, dat, zyns oordeels, geen mensch van verstand dezelve
(*)
kan verwerpen .
My is nog overig te spreeken van Geleerden, die de veelheid der Werelden niet
toegestaan hebben, en de voornaamste zwaarigheden, daar tegen ingebragt, op
te lossen.
(Het Vervolg en Slot in het eerstkomend Stukje.)

Waarneeming wegens eenen vaneen gescheurden slokdarm. Door
Doctor Thilow.
(Uit het N. Magazin fur Aertze von Prof. BALDINGER, in een verkort Uittrekzel,
vertaald.)
Den 4 April 1790, wierd ik geroepen by een Meisje van zeven jaaren oud, 't welk
van haare vroegste jeugd, zelfs van dien tyd af dat zy gespeend was, meestal brood
tot haar voedzel had gebruikt; dit, en dan nog haar zeer mager lichaamsgestel,
opgeblaazene onderbuik, hardlyvigheid, enz. bragten my in het vermoeden, dat het
lieve wigt aan verharde Klieren in het darmscheil, en ook aan Wormen, laboreerde.
Reeds twee dagen, vóór dat ik deeze Lyderesse de eerste reis zag, had zy alles
wat zy gegeeten of gedronken had terstond weder overgegeeven, en in die zelfde
omstandigheden vond ik haar ook nog; bovendien was zy zeer dorstig, en klaagde
voornamelyk over pyn omtrend de navel. Op myne vraagen, of zy een bitteren of
bedorven smaak had, antwoordde zy van neen, en voegde 'er zelfs met een
vergenoegd gelaat by: alles wat ik eet of drink smaakt my regt goed, als ik maar
niet alles zo terstond weder moest overgeeven. Ik bezag haar tong, en deeze was
zelf niet met de gewoone noodzaaklyke slym bezet, maar integendeel zeer rood.
Dit alles onaangezien, had echter een niet tot de Geneeskunde geregtigde, of, het
welk op het zelfde uitkomt, een Kwakzalver, aan haar een braakdrankje gegeeven;
daar by voegende, dat het Kind zeker iets kwaads in de maag moest hebben.

(*)

Recherches sur l'origine des decouvertes attribuéz aux modernes. Tom. I. p. 169. & 222.
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Daar my de bovengemelde omstandigheden in het geheel geene aanwyzing tot een
braakmiddel gaven, zo keurde ik, en naar ik meen met het hoogste regt, een zo
onverstandig gegeeven braakmiddel ten eenemaal af. Maar ordineerde aan de
patiente, slymerige voedzels te geeven, en doeken met een aftrekzel van de Herba
Menth. crisp. doortrokken, na dat dezelve vooraf met Spir. Menthae besprengd
waren, over de maag te leggen, en schreef teffens het volgende drankje voor: ℞.
Aq. Menthae pip. ℥v. Laud. Liq. Syden. ℈i.m.d.s. alle twee uuren een tafellepel vol
te gebruiken.
Den 5 dito waren de pynen omtrend de navel opgehouden, en het overgeeven
was veel verminderd: ik liet haar, daar 'er nog weinig van het drankje gebruikt was,
met dezelfde middelen voortvaaren. By myn derde bezoek, vond ik een braakstroopje
en nog een mixtuur, door een ander Doctor, die, zonder myn voorweeten, daarby
geroepen was, verordineerd. Het Kind had ook werklyk reeds van het braakstroopje
gebruikt: ik gaf myne ontevredenheid, wegens een zo tegens alle regelen der Kunst
aangewend braakmiddel, wel te kennen, maar het mogt niets baaten, om dat deeze
Medicus even het zelve als de voorige Pseudo-Medicus gezegd had. - Ik dagt by
my zelve, manum de tabula, en kwam niet weder.
Den 18 dito stierf het Kind, en de Vader van hetzelve verzogt my allerdringendst,
9m het te openen. Het ware te wenschen, dat een ieder, by het verliezen van de
zynen, even zo van alle vooroordeelen vry zyn mogte, en den Geneesheer
aanmoedigen, om de opening te verrichten; maar, dit zullen misschien nog wel,
voor een langen tyd, slegts vroome wenschen blyven.
Ik bevond het lichaam ten eenemaal uitgeteerd, zelfs in zo verre, dat het onderlyf
meer hol dan bol was. Na dat ik het zelve geöpend had, bevond ik het net, en de
overige ingewanden, vry natuurlyk gesteld. De darmen waren niet opgezet, nog
bevatten eenige drekstoffe, en ik ontdekte ook, zelf by het naauwkeurigste onderzoek,
geen de minste ontsteeking, noch in de darmen, noch in de maag. De Lever en Milt
waren gezond. Het Darmscheil was, doorgaans, met groote verharde Klieren bezet.
In den nederdaalenden kronkeldarm was een gewoone Worm, en een zoortgelyke
in de dwarze. In de Karteldarm vond ik twee inschietingen, waarvan de eene die
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zig het naaste aan den bliuden darm bevond, wel drie duimen lang was.
Maar dit alles leverde noch geene voldoende oorzaaken, wegens de hevigheid
der toevallen, op; want, noch de verharde Klieren, noch ook die twee Wormen,
waren daar alleen in staat toe, indien niet de werking van het braak-middel daarby
gekomen was. Wat die inschietingen betreft, deeze ontstonden eerst toen de ziekte
reeds tot het hoogste toppunt geklommen was, want het Meisje had dagelyks, en
zelfs nog daags vóór haar dood, behoorlyken stoelgang gehad; maar, toen de
Stuiptrekkingen zo hevig en aanhoudende wierden, geloof ik, dat die op de
ingewanden insgelyks gewerkt hebben, en door zodanige Kramptrekkingen konden
deeze inschietingen zeer ligt veroorzaakt worden.
Meer dan eens, heb ik diergelyke in elkander geschoote darmen, in de lyken van
zodanige lyders, aangetroffen, die by hun leeven nooit over iets, daar toe
behoorende, geklaagd hadden; het zelfde hebben THEDEN, CULLEN, CHESELDEN, en
meer anderen, ook waargenomen. EenGeneesheer behoort derhalven niet terstond
alles, wat hy by het openen van een lichaam onnatuurlyk bevind, voor de oorzaak
der ziekte aan te zien; maar moet het zelve dikwyls veel meer voor derzelver
gevolgen beschouwen; en dan eerst zal hy die wezentlyke voordeelen kunnen
verkrygen, die een kundig onderzoek der lyken, aan duistere Ziekten gestorven,
opleveren kan.
Dierhalven niet vergenoegd zynde met die afwykingen, welke ik in den onderbuik
gevonden had, ging ik over tot het openen van de borst, en hier door wierd my de
moeite rykelyk beloond; want na dat ik het borstbeen had weggenomen, ontdekte
ik in de linker borstholte een menigte van uitgestort vocht; en, by een naauwkeurig
onderzoek daarvan, wierd ik overtuigd dat het zelve gedeeltelyk Geneesmiddelen,
en gedeeltelyk het drinken, was, dat zy gebruikt had. Daar dit nu eigenlyk behoorde
in de maag te zyn, zo zogt ik na de oorzaak, door welke deeze stof zich in de
borstholte had kunnen ontlasten, en deeze bevond ik in den Slokdarm; want ter
hoogte van een duim boven den ingang der maag, ontdekte ik in dezelve een scheur
van die lengte, dat ik 'er met gemak de punt van myn pink konde insteeken, en toen
ik met de linke hand het bovenste gedeelte des slokdarms toehield,
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en met de regte op de maag drukte, zo vloeide al het vogt, dat nog in de maag was,
door de gezegde opening in de linker borstholte. In de rechter borstholte, ook in de
longen of het hart, heb ik niets tegen natuurlyks waargenomen.
Na dat ik dit ontdekt had, verwonderde ik my niet meer over den
bejammerenswaardigen staat, waarin zich het Kind in haare twee laatste levensdagen
had bevonden; want niet alleen de zeer snelle pols, hevige Koortzen, maar ook de
onafgebrooke geweldige stuipen, moesten, op die aanhoudende prikkeling der
Zenuwen, die door het in de borstholte uitgestorte vogt veroorzaakt wierd,
noodzaakelyk volgen.
Wat nu eigentlyk de oorzaak van het barsten des slokdarms betreft, deeze is,
dunkt my, gemakkelyk te ontdekken. Ik geloof dat de Patiente, in het begin dat zy
aan het overgeeven raakte, (waar toe de Wormen veelligt de eerste aanleiding
gegeeven hebben,) tot eene roosagtige of ligte ontsteeking van den Slokdarm
gedisponeerd was; en daar zy bovendien reeds aan verstoppingen in de Klieren
laboreerde, zo zal myn vermoeden nog waarschynlyker worden, wanneer men in
overweeging neemt, dat zich in dit Darmkanaal zeer veele Klieren bevinden, die
dierhalven, door het aanhoudende braaken, te gelyk met de bekleedzelen van den
slokdarm zelve, zeer uitgerekt wierden, en dus tot ontsteeking moesten overgaan:
en hier door worden (zo als bekend is) die deelen, welke buitendien reeds zeer
naauw met elkander verbonden zyn, nog naauwer vereenigd; daar nu dezelve, door
het aanhoudend braaken, gestadig meer en meer geprikkeld en uitgerekt wierden,
zo moesten de vezeldraaden eindelyk, voor dit geweld niet bestand zynde, wel
vaneen scheuren, waardoor dan ook het barsten des Slokdarms en de dood
veroorzaakt is.
Mogt toch ieder Overheid, die het welzyn van haare Ingezetenen wil behartigen,
een streng verbod geeven, dat geene Landloopers of Kwakzalvers, wier aantal in
onze dagen zeer groot is, (en onder welke men zommige Wondheelers, Chimisten,
Drogisten, Kruidenverkoopers, en meer zoortgelyken, billyk tellen mag) volstrekt
geene braak- purgeer- of andere geweldige middelen aan de Lyders, op eigen
gezag, geeven mogen; dan zoude gewis nog meenig, voor den Staat en Burgery
zeer nuttig, Medelid in het leven bewaard kunnen blyven!!!
THILOW, Med. & Chirurg. Doctor.
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Bericht van een zon-mikroskoop.
Reeds voorlang heb ik gewenscht, dat de middelen, om de ondervindelyke kennis,
van GODS grootheid in zyne Werken, te verspreiden, niet zo zeldzaam en kostbaar
mogten wezen: byzonder heb ik zulks gewenscht, ten aanziene van zodanige
Werktuigen, welken de verwonderenswaardige hoedanigheden van kleine, en voor
het bloote oog volkomen onzichtbaare, voorwerpen levendig vertoonen.
Het gezicht van zodanige voorwerpen maakt op het hart, zelfs van den
ongevoeligen en gedachteloozen mensch, een zeer diepen indruk. Het zy men toch
de zeldzaamheid of het onverwachte in deeze vertooning, of wat het ook zyn moge,
gewaar worde, het is genoeg, dat dezelve sterker werkt op het hart en de
aandoeningen, dan de beschouwing van andere, op zich zelve nog veel grootere,
Wonderen in de natuur, die wy echter, van onze kindsheid af, dagelyks voor oogen
zien.
Wie aanschouwt toch met verwondering de Zon, wanneer dezelve majestueus
boven onze hoofden zweeft? By hoe weinigen maakt het gezicht der duizenden van
Waerelden, die wy aan den met Sterren bezaaiden Hemel ontwaaren, zo diepe
indrukselen, dat zy hier door tot de aanbidding van den verwonderenswaardigen
Schepper worden opgeleid?
Dan men vertoone aan den mensch een voor het bloote oog onzichtbaar gewormte
of insekt, by voorbeeld eene kaasmade, zo groot als eene hand: men doe hem, in
zodanig diertje, elk deeltje en alle gewrichten, ook deszelfs snelle beweeging,
horentjes, enz. opmerken; of men laate hem, in een klein, naar den schyn helder,
waterdropje, diertjes van de grootte eener noot, met de grootste regelmaatigheid
gevormd, aanschouwen, en zyne ziel zal met verwondering worden aangedaan:
want hy vermoedde zulks of in 't geheel niet, of hy zag het ten minsten nooit
voorheen.
Wanneer ik overwoog, dat zodanige vertooningen door geen middel zo goed, of
ook zo fraai, konden worden te weeg gebracht, dan door het Zon-Mikroskoop, is
het geenszins te verwonderen, dat ik, zedert veele jaaren, 'er op bedacht was, om
dit Werktuig deels zodanig in te richten,
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dat elk hetzelve gemaklyk kon gebruiken, deels om hetzelve voor zulk eenen prys
te laaten bezorgen, dat meerderen in staat waren, om hetzelve te koopen.
Veelen hebben my voor deezen arbeid reeds hunnen dank betuigd, terwyl ik by
nog meerderen eene weldaadige nieuwsgierigheid hoope te verwekken, wanneer
ik hen, door eene korte beschryving, met dit Werktuig nader bekend maake. Ik zal
dan eerst spreeken

van de Werkingen van het Zon-Mikroskoop.
Het Zon-Mikroskoop stelt het beeld van kleine, of voor het ongewapend oog geheel
onzichtbaare, voorwerpen niet alleen in eene ongelooflyke grootte, maar ook met
eene buitengewoone duidelykheid, ja met derzelver verwen en kleinste
schakeeringen, op eenen witten muur.
Dan zodanige voorwerpen moeten zuiver toebereid, en tusschen fyne glazen
zodanig ingevat zyn, dat men dezelve zo wel gemaklyk voor het Mikroskoop brengen,
als ook voor bederf bewaaren kan. Daar het ieders zaak niet is, om zich diergelyke
voorwerpen zelf te vervaardigen, ben ik 'er op bedacht geweest, dezelven insgelyks,
volkomen toebereid, en tusschen glazen liggende, by het Mikroskoop te voegen. Ik
behoeve slechts eenigen van dezelven te beschryven, om elk in staat te stellen, dat
hy over de Werkingen van het Mikroskoop kunne oordeelen.
In kleine dwars afgesnedene stukken van Hout beschouwt men de schoonste
vorming en duizenden van openingen, deels van zulke pypen, in welken het sap in
de hoogte stygt, deels van dezulken, in welken de lucht is, die het sap mede naar
omhoog dryft.
Een fyne dwarsschyf van het onaanzienlyk Vliermerg vertoont het fynste en
regelmaatigste weefzel van blaasjes, van welken ieder op zich zelve eene konstig
gevlochtene invatting heeft.
Een dwarsschyfje van Kurk vertoont ontelbaare openingen, welken buiten twyfel
stellen, dat geestige dampen ook door de beste kurken moeten doordringen.
Een deeltje van eene Moschplant verschynt als een groote boom, en in ieder klein
blaadje is het fynste aderenweefsel zichtbaar, even gelyk in de ontleede bladen van
groote boomen.
De bevruchtende bloemstofjes, welken men in alle bloemen, ten tyde van derzelver
bloei, vindt, waarvan men
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de enkele deeltjes met het bloote oog niet kan zien, vertoonen in dezelven de
menigvuldigste gedaanten. Byzonder fraai is het stof van de kleine Akker-Malowe.
(Malva arvensis. L.) Ieder stofdeeltje op zich zelve, van welken ontelbaaren uit het
kleine stofzakje uitkomen, heeft de gedaante van een horlogie-rad, welks scherpe
kerfjes door het Mikroskoop zichtbaar worden.
De fyne scheutjes van Gras en Graanen, in welken men de kerfjes met het bloote
oog naauwlyks ontwaart, vertoonen zich, voor het oog, gelyk groote houtzaagen.
Een onbemerkbaar klein deeltje van de gewoone Spons vertoont een doorboord
weefzel van enkel fyne pypen.
Aan den vleugel eener Mug ziet men den zuiversten toestel van enkel regelmaatige
schoongevormde vederen, gelyk aan dezulken, welken men van de vleugelen der
Kapellen afveegt.
Het stof van de vleugelen der Kapellen vertoont zich in de schoonste pracht. Elk
stofje is eene fraai gevormde ingekorven veder, welke beneden eene schacht heeft,
met welke zy in de openingen van den vleugel ingevoegd is geweest. De verwen
zo wel, als de menigvuldige gedaanten, kan men niet genoegzaam bewonderen.
Het gezuiverd oog van eene Kapél, of van eene Vlieg, doet de duizenden van
oogen, waar aan zo veelen geen geloof willen slaan, zeer duidelyk zien. Ieder oog
op zich zelve is een zeshoek, regelmaatig gevormd, gelyk de Celletjes der Byën,
en vertoont zich in eene aanzienlyke grootte. Het oog van den Kreeft heeft vier
hoeken.
De Luis en de Vloo verschynen ellen lang, de Kaasmade in de grootte van eene
spanne. Men kan zich naauwlyks verbeelden, hoe verrassend een zodanig gezicht
is, en hoe veele anders onzichtbaare schoonheden men in deeze verachte diertjes
ontdekt. Het belangrykst zyn zy, wanneer men ze leevend onder een glas brengt,
waar zy ruimte hebben om zich te beweegen. In het lichaam van de Luis ziet men,
op het duidelykste, den inwendigen omloop der sappen.
Een veseltje van eene Ganzeveer is eene prachtvolle samenstelling van ontelbaare
andere vederen.
Menschen-hairen vertoonen zich eenige duimen dik, met derzelver inwendige
holle pypen. De hairen der onaan-
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zienlyke Beerrups laaten zich zien, gelyk palmtakken met derzelver zydsche toppen.
Kleine Visschubben hebben de onderscheidene gedaanten van groote Mosselen.
By uitstek schoon vertoont zich eene schubbe van den Baars, van voren wegens
derzelver fraaije boog, en van achteren wegens haare kammen.
Buitengemeen treffend is 't stollen of aanzetten van het Zout, wanneer het in water
is opgelost, en men van deeze oplossing een druppel op eene glazen schyf wryft,
en het zelve achter het Mikroskoop brengt. Zo dra het water begint uit te dampen,
schiet het zout aan den rand deels in onderscheidene kristallen, deels in de
menigvuldigste figuuren, te zamen. Op het schielykste en fraaiste formeert zich het
Sal-amoniakzout, het welk men in Apotheeken, met andere soorten van zout,
gemaklyk verkrygen, en proeven daarmede doen, kan. Dit vertoont, wanneer hetzelve
aanzet, boomen, spietsen, lansen, sterren, enz.
Deezen zyn de Werkingen van het Zon-Mikroskoop, welke men zelf op
duizenderleie wyzen vermenigvuldigen en veranderen kan. Hetzelve pryst zich
boven alle andere Mikroskoopen aan, niet slechts door de buitengemeene grootte
en duidelykheid der vertooningen, maar ook daar door, dat 20 en 30 Liefhebbers
der Natuur dezelve op éénen tyd aanschouwen, en zich gemeenschaplyk daarmede
vermaaken kunnen, terwyl, by enkelvoudige en samengestelde Mikroskoopen,
slechts één op éénen tyd dezelve kan waarneemen. Zekerlyk moet men, by het
gebruik van hetzelve, op de Zon en eene heldere Lucht wachten; dan de Zomer is
immers lang, en dan, wanneer men hetzelve gebruiken kan, is 't vermaak des te
grooter. Tot byzondere Waarneemingen kan ook elk het daarby zynde enkelvoudige
Mikroskoop, ten allen tyde, en in alle uuren, gebruiken.

Het Werktuig zelve
Bestaat uit de volgende hoofddeelen. Tot hetzelve behoort:
1) Een vierkant plankje van Peereboomenhout, met sterkwater bestreeken, in
welks uitgedraaide holligheid zich eene ronde schyf, onder eeuen ring van geel
koper
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2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

beweegt. Voor aan de schyf is een uitgedraaid huisje voor de buizen, en agter
dezelve een verzamelglas.
Een ingevatte Spiegel, welke, voor het verzamelglas, in vier geele kopere
schroeven met een bout van geel koper wordt aangeschroefd, ten einde de
Zon op te vangen, en haar beeld in het verzamelglas te brengen.
Twee in elkander geschovene, met ringen ingevatte, Buizen; zynde de bovenste
met groen Pergament overtrokken.
Het eigenlyke Mikroskoop met twee Vergrootglazen in palmboomhout ingevat.
Vyf-en-twintig stuks voorwerpen in vyf schuivers van Palmboomhout, in welke
dezelve tusschen fyne holle verhevene glazen liggen.
Een enkelvoudige schuiver van Spiegelglas, om het aanzetten der zouten gade
te slaan, of diertjes in kleene waterdruppeltjes te zien.
Een Proefschuiver, dergelyken zich ieder zonder moeite zelf bezorgen kan,
om voorwerpen naar believen in te leggen.
Een glazen Buis, om in dezelve vloeistoffen onder het Mikroskoop te brengen.
Een paar Schroeven, om het Werktuig aan te schroeven.
Een met sterkwater bestreekene en rood geverwde Kast, waarin alles ingelegd
en bewaard is.

Alles dus, wat tot Waarneemingen vereischt wordt, is by het Instrument gevoegd.
Het komt derhalven slechts daar op aan, dat men weete,

Hoe men moete beginnen, om de Werkingen van dit Zon-Mikroskoop
te bestieren.
Hier van zal ik eene korte aanwyzing geeven, die elk eenen duidelyk en verstaanbaar
zyn zal, zo dra hy het Werktuig zelve in handen heeft.
1) Men kieze een Vertrek, het welk, in gepaste uuren, door de Zon bescheenen
wordt, en men verduistere hetzelve tot op één Vensterraam, het welk men
opschuift of uitneemt, en in deszelfs plaats eene plank inzet.
De verduistering geschied het gemaklykst door daar voor geplaatste raamen,
welken wél moeten passen
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en met opgeplakt dun bordpapier overtrokken zyn. De gewoone luiken laaten
gemeenlyk te veel lichts door. Wie genoegzaam van digte dekens voorzien is,
by voorbeeld, van zulken, welken de Vrouwen, by het stryken van de wasch,
gewoonlyk onder liggen, kan dezelve ook gebruiken. Wien zulks niet te moeilyk
is, kan op de enkele vensterraamen bordpapier met kleine nageltjes spykeren.
Tot dat vensterraam, in welk het Mikroskoop geplaatst zal worden, verkiest
men best dat geen, 't welk, wanneer men met het gezicht naar het venster
gericht staat, aan de rechterhand is, om dat men dan op de linker zyde des te
gemaklyker staan, en met de handen het Instrument bestieren kan. Ook neemt
men dat raam het liefst, 't welk tegen een witten muur over is: want dan behoeft
men geen afzonderlyken wand te maaken; maar slechts, indien dezelve geverwd
of behangen ware, een wit laken daar voor hangen. Het best is zekerlyk,
wanneer men een beweeglyken Scherm heeft, welken men, in allerhande
verwyderinge, van het Instrument plaatzen kan. Men laat ten dien einde een
raam, van genoegzaame grootte, met dun bordpapier overtrekken, en dezelve
of met wit papier beplakken, of met eene krytverw bestryken. Een zodanig
kaatst de beelden het scherpst terug.
Stelt men, in plaats van dit paneel, eene met fyn papier overtrokkene glasschyf
'er op, dan kan men achter dezelve de mikroskopische vertooningen op het
naauwkeurigst aftekenen.
2) Omtrent in het midden van deeze plank, in eene hoogte, zo als elk, naar de
hoogte van zyn vensterraam, de behandeling van het Werktuig gemaklykst
vindt, laat men een rond gat van die grootte maaken, dat de ronde schyf met
den Spiegel gemaklyk in hetzelve draaien kan.
Om het gat af te meeten, geeve men, met den passer, de opening tusschen
deeze twee streepen

dan zal het passen. Indien mogelyk de bout, met welke de Spiegel
aangeschroefd is, aan eene plaatze moge aanstooten, dan kan men zich in dit
geval, door het gat grooter te maaken, ligtelyk helpen.
3) Voor dit gat maakt men in het vertrek het vierhoe-
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kige Werktuig zelve, of met de twee daarby zynde schroeven, of ook maar in
de kleine gaatjes met eenige spykertjes, vast. Dan vooraf schroeft men eerst
den Spiegel, welke door de opening voor het venster komt, met den geelen
koperen bout van de rechter naar de linkere hand toe, vast, en hangt den draad
met het geele koperen knopje in den ring van het spiegelraam.
4) Na dat nu het Werktuig op deeze wyze vast gemaakt is, en de Spiegel door
de schyf zich in het gat, zonder moeite, naar de Zon draaien laat, schuift men
de groene buis in de voorste holligheid, en zet in dezelve het eigenlyke
Mikroskoop: echter schroeft men uit hetzelve de schroef van palmboomhout,
in welke het vergrootglas ingevat is, uit, en poogt nu eerst, om, door het midden
van deeze opening, de Zonnestraalen te vangen, welken door het voorste
verzamelglas tot hiertoe geworpen worden.
Dit opvangen der Zonnestraalen in het midden van deeze opening veroorzaakt
den ongeoefenden, in den beginne, eenige moeite. Dan men leert hetzelve
weldra; want alles komt slechts hierop aan, dat men den Spiegel voor het glas
de rechte plaats geeve. Dewyl men denzelven geheel in zyne macht heeft,
daar men hem, door het draaien van de schyf, rechts en links, en door het
draaijen van den wervel, aan welken de draad is vastgemaakt, van boven naar
beneden beweegen, en hem dus, naar goedvinden, op elk punt stellen kan,
kan hetzelve, na eenige Proefneemingen, niemand zwaar vallen.
Om te zien, of de Zonnestraalen ook juist in het midden van de opening vallen,
houde men voor dezelve een stukje papier.
5) Als nu de Zonnestraalen in het midden van de openinge komen, schroeft men
één van de beide glazen voor dezelve, en trekt eenen schuiver met Objecten
daar achter, terwyl men de veer van het kleine Mikroskoop neder drukt, en dan
valt het beeld van elk voorwerp op den tegen overgestelden muur.
De graad der scherpte en duidelykheid hangt, deels van de scherpte der
Zonnestraalen, deels van de rechte plaatzing van het glas, af. Dit moet men,
by elk voorwerp, zo lange op- en neder schroeven, tot men het voorwerp in de
mogelykste duidelykheid aanschouwe.
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De graad der vergrooting hangt van de verwydering des witten muurs van het
Mikroskoop af. De beste afstand is die tusschen 12-16 voet, of 6-8 ellen. In
deeze verwydering heeft eene Luis, van middelmaatige grootte, de lengte van
drie voet.
De Waarneemers moeten niet al te digt by den witten muur komen; hoe verder
af, des te duidelyker vertoont zich het beeld.
6) Alzo de Zon aan den hemel niet stil staat, moet men de richting van den Spiegel,
van tyd tot tyd, herhaalen, en, door het draaien van de schyf en van den wervel,
haare straalen geduurig in het middenpunt van de opening houden, zo dat
dezelve scherp op het voorwerp vallen.
Niet alle voorwerpen behoeven eenen gelyken graad van Zon en licht; digtere
voorwerpen vereisschen meerder, fynere minder, licht. Men kan derhalven ook
het brandpunt van het voorste glas nu eens scherper, dan een zwakker, op
het voorwerp laaten vallen, wanneer men de tweede in de groene ingeslotene
buis al of niet verder uithaalt.
Buiten dat dient ook dit Mikroskopisch Werktuig, onafhanglyk van de Zon, en de
verduistering des vertreks, tot een

Enkelvoudig Mikroskoop,
hetwelk men ten allen tyde, by den dag en by de kaars, tot waarneemingen kan
gebruiken. 'Er zyn by het zelve twee vergrootglazen, het één binnen ½ duim (eigenlyk
5 lynen,) en het tweede binnen ¼ duim brandpunt. Indien men ook maar ½ en ¼
duim wil hebben, dan vergroot het eerste glas reeds in het enkelvoudig Mikroskoop
een Voorwerp, (volgens de bekende berekening van des kundigen) 4,096, en het
tweede 32,768 maal. Men ziet, dat zich elk reeds hierdoor, wanneer hy ook niet ten
allen tyde de Zon heeft, eene nuttige en aangenaame tydkorting verschaffen kan.
By het gebruik van het enkelvoudig Mikroskoop moet niemand vergeeten, de
vergrootglazen voor zyn eigen oog, door een zacht schroeven, te stellen; want het
punt van duidelykheid is bykans voor elk oog onderscheiden. Wanneer dus iemand
een voorwerp met zyn oog zeer duidelyk heeft waargenomen, moet hy niet gelooven,
dat, wanneer hy het Mikroskoop aan eenen anderen geeft, deeze
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nu ook zo duidelyk ziet, zonder het glas voor zyn oog eerst recht gesteld te hebben.
Byzienden moeten het glas iets dieper in, verzienden iets verder uitschroeven. Het
best is, dat ieder het Mikroskoop met de linker hand vast houdt, terwyl hy met de
beide voorste vingeren van de rechte hand langzaam schroeft.
De glazen moeten geduurig zuiver worden gehouden, en de vergrootglazen met
een schoon kwastje, of met een zachten lederen lap, worden afgeveegd.
Het voorste verzamelglas van het Zon-Mikroskoop geeft ook teffens eene zeer
fraaije Camera obscura, wanneer men omtrent 8 duim voor hetzelve, in het
verduisterd vertrek, een vel papier houdt, na dat men de buis en den spiegel heeft
weggenomen.
Dit geheele Werktuig beloove ik den Liefhebberen der Natuur voor 12 guldens te
laaten bezorgen, wanneer het zelve, by tyds, by my besteld, en het geld vooruit
betaald wordt, dewyl ik anders niet altoos in staat ben, om de kosten, welke het
veroorzaakt, goed te maaken. Ook moeten voor het kastje, waarim het geheele
Werktuig verzonden en bewaard wordt, als ook voor de kosten van het inpakken,
12 stuivers worden bygevoegd. Wie nog een derde vergrootglas, hetwelk 200,000
maal vergroot, daarby wenscht te hebben, betaalt voor het geheel 14 guldens. Kan
en wil iemand 20 guldens ten koste leggen, dan beloove ik, om hun daarvoor te
leveren. 1. Een vierde glas, 't welk meer dan 200,000 maal vergroot. 2. Een goed
vergrootglas (loupe) 3. Zes in palmboomhout zeer fyn uitgewerkte schuivers met
Voorwerpen. 4. Geheel van palmboomhout vervaardigde mikroskopische Werktuigen,
en zodanige inrichtingen, waardoor de nuttigheid van het Instrument vergroot wordt.
Wie weet, dat een Engelsch Zon-Mikroskoop 100 tot 200 guldens kost, en gezien
heeft, dat een zodanig Werktuig, ofschoon van geel koper, niets meer uitwerkt, dan
dat geen, 't welk ik aanbiede, die zal zich verwonderen, hoe het mogelyk zy, hetzelve
voor eenen zo geringen prys te leveren. Dan daar het my niet om gewin, maar om
de uitbreiding der kennis van GODS Werken, te doen is, neeme ik zekerlyk veel
daarmede verbondene moeite en arbeid op my, zonder op derzelver belooning te
rekenen. Ik offere gaarne myne ledige uuren op, en waage aanzienlyke kosten,
wanneer ik maar myn
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oogmerk, om dit belangryk en weldaadig Werktuig in meerdere handen te brengen,
bereike.
Byzonder wensche ik hetzelve, in de Schoolen en onder den middelstand der
menschen, bekender te maaken, om dat diergelyke Mikroskopische kundigheden,
wegens de duurte der Instrumenten, tot hier toe, by deezen niet dikwyls gevonden
worden. Ik hebbe menigmaal gehoord, dat zelfs menschen van eene meer
beschaafde opvoeding de verhaalen van zommige vertooningen des
Zon-Mikroskoops voor loutere verdichtzels houden, om dat hen diergelyken nog
nooit ter ooren, ik laat staan voor 't oog, gekomen waren.
Om nu het oogmerk van diergelyke nuttige en aangenaame kundigheden door
dit Werktuig uit te breiden, en des te zekerder te bereiken, verplicht ik my niet alleen
thans, om dezulken, die op tien stuks vooruit betaalen, het elfde vry te geeven; maar
ik beloove ook, zo dra ik slechts, wegens de vergoeding der kosten, eenigzins
verzekerd ben, nog een 12de daar en boven te zullen zenden, wanneer de school,
die hetzelve ontvangen moet, by de vooruit betaaling, genoemd wordt.
Indien meerdere bestellingen my hier toe in staat stellen, zal ik, van het mogelyk
overschot, aan meer Schoolen dit Werktuig deels ten geschenke geeven, deels
hetzelve nog beterkoop overlaaten, gelyk ik reeds, by eene andere gelegenheid,
beloofd hebbe.
Voor het overige neem ik nog op my, om eene meer uitvoerige aanwyzing te
geeven, hoe men voor zich zelven meerdere Voorwerpen bereiden, en hierdoor het
gebruik van het Werktuig geduurig vernieuwen kunne.
De byzondere Lyst dier Voorwerpen, welken thans by het Mikroskoop gevoegd
zyn, vindt men op het papier, welk om de Voorwerpen gewonden is.
Ik wensche van harte, dat myn welmeenend oogmerk niet zonder zegen zal zyn,
en dat veelen door hetzelve in staat gesteld mogen worden, om GODS Grootheid,
ook in het kleinste zyner Werken, nader te leeren kennen.
JUNKER,

Veldprediker van het hooglofl.
von Kalksteinsche Regiment.
Maigdenburg,
den 3 January 1791.
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Na-bericht.
Het reeds in de Niederrheinsche Unterhaltungen (Maand April d.J. No. VI. Afdeel.
5. bladz. 251.) geplaatste korter Bericht van het Zon-Mikroskoop, waarvan hier eene
meer uitvoerige beschryving is medegedeeld, had my terstond zeer opmerkzaam
op hetzelve gemaakt. Dan, ik wil niet ontkennen, dat, hoe zeer ook de reeds met
roem bekende naam van den Maaker my genoegzaam was, om dit medegedeeld
Bericht niet met zo veele anderen gelyk te stellen, waarin gemeenlyk meer beloofd
wordt, dan men denkt te vervullen. - Echter juist dat geene, het welk Inschryvers en
Koopers het meest kan aanlokken, naamlyk de ten uitersten laage prys, eene
omstandigheid was, die my de waardy van het Werktuig zelve verdacht maakte, en
my, of eene in haast en op den koop gemaakte waar, of mindere duurzaamheid, of
andere onvolkomenheden, deed vermoeden. Ondertusschen was ik niet te min
begeerig, om van de eigenlyke gesteldheid en de juiste waardy van dit Werktuig
beter onderrecht te worden. Deeze begeerte wierd schielyk en overvloedig voldaan,
toen ik op myne kortlings ondernomene reize naar Maagdenburg met den Heere
Veldprediker JUNKER personeele kennis maakte, en gelegenheid en tyd had, (waarvan
ik ook zorgvuldig gebruik maakte) om zo wel het Zon-Mikroskoop zelve, en deszelfs
werkingen, als ook de wyze, hoe hetzelve gemaakt wordt, en de hiertoe behoorende
inrichtingen, welke meest by wyze van eene Fabriek zyn aangelegd, en waarmede
zich zeer veele handen bezig houden, naauwkeurig in oogenschyn te neemen. En
thans kan ik de Leezers op myn woord verzekeren, dat ik myne verwachtingen, zo
wel wat de waardy en duurzaamheid van het Werktuig, als ook byzonder wat de
werkingen van hetzelve betreft, zeer verre overtroffen vond. Eene meer uitvoerige
beschryving zoude hier overtollig wezen, vermits de reeds medegedeelde van den
Heere JUNKER duidelyk en volledig genoeg is. Dit alléén merke ik nog daarop aan,
dat dezelve zo weinig overdreven is, dat eer te weinig dan te veel 'er van gezegd
is, gelyk dan, by voorbeeld, de lengte van eene luis, zo als dezelve zich door het
Mikroskoop vertoont, in de beschryving slechts van 3 voeten wordt opgegeeven,
daar ik ech-
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ter zelf, toen wy dit diertje door het tweede of het meest vergrootende glas
beschouwden, de lengte van zestehalf paryschen voeten bevond te hebben, zonder
dat nogthans, by deeze uiterste vergrooting, de duidelykheid van het Voorwerp
merkelyk verloor. De samenstelling van dit Werktuig is, voor 't overige, gelyk ook
reeds uit de beschryvinge blykt, ten uitersten eenvoudig, en het gebruik geheel
gemaklyk, gelyk ik niet slechts in Maagdenburg, by het bezigtigen, bemerkte, maar
ook thans in myn huis, by het gebruik van het medegebrachte Werktuig, uit eigene
dikwyls herhaalde ondervinding bespeurd hebbe. Om kort te gaan, ik heb meermaals
gelegenheid gehad, om zeer fraaije, kostelyk gewerkte, Engelsche
Zon-Mikroskoopen, voor den prys van ƒ 200-: te zien, die, nogthans, zo wel ten
aanziene van de vergrooting der Voorwerpen, als ten aanziene van de duidelykheid,
volstrekt niets meer uitwerkten, dan dat van den Heere JUNKER.
Zo wel deeze eigene vaste overtuiging van de deugd des Werktuigs, als ook, in
't byzonder, de wensch, om het zo edelmoedig en onbaatzuchtig oogmerk van den
Heere JUNKER, het welk hy verlangt in meerdere handen te doen komen, zo veel in
my is, te helpen bevorderen, noopen my niet alleen tot deeze openlyke
bekendmaaking, maar ook tot de aanneeming van de bestellingen (Commissien).
Want, dewyl de Heer JUNKER, wegens zyne menigvuldige bezigheden, en wegens
het geduurig vereischte eigen opzicht op den arbeid, zich zelven met den verkoop
niet meer kan belasten, en dien daarom aan andere Vrienden heeft overgedraagen,
hebbe ik denzelven, voor deeze en de nabuurige Hollandsche Gewesten op my
genomen, en wel in dier voege, dat ik de beschrevene Werktuigen voor de
voornoemde pryzen, naamelyk een Zon-Mikroskoop met 2 glazen voor 12 guldens
en 6 st.; één met 3 glazen voor 14 guldens en 5 st. en één met 4 glazen voor 20
guldens en 2 st. vooruit te betaalen, aan de Liefhebbers, vrachtvry tot Xanten,
bezorgen kan, zo dat dezelven met geene nabetaaling voor vracht of inpakken iets
te doen hebben. De brieven en het geld verzoeke ik intusschen Postvry.
TRIESCH,

Predikant der Hervormde Gemeente.
Xanten, in 't Kleefsche,
den 30 May 1792.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

336

Aan de Heeren Schryveren van de Algemeene Vaderlandsche
Letteroeffeningen.
MYNE HEEREN!

Het nevensgaande verhaal zeer veel betrekking hebbende, en eenigzins behoorende,
tot het door my vertaalde en uitgegeeven Verhaal der muiterye aan boord van het
Engelsch Konings Schip DE BOUNTY, gevoerd geweest zynde door den Luitenant
(*)
BLIGH , zullen U Wel Eds.

(*)

De Heer BLIGH gaf, terstond na zyne komst in Engeland, om aan de nieuwsgierigheid van
zyne Natie te voldoen, het verhaal in 't licht van de muitery aan boord van zyn Schip de Bounty,
en van zyne daar op gevolgde rampspoedige reis; beloovende ook eerlang het eerste gedeelte
van zyne reis, behelzende zyn togt uit Engeland tot aan Otaheite, te zullen uitgeeven; doch
sedert van gedagten veranderd zynde, gaf hy, in het begin van dit Jaar, zyne geheele reis
uit, in een Werk in groot quarto, naar den tegenwoordigen smaak der Engelschen zeer pragtig
gedrukt, en met zyn Pourtret vercierd. In deezen tweeden druk, heeft hy 'er hier en daar eene
geringe vermeerdering bygevoegd, die tot het weezenlyke van zyn verhaal niets doen; maar,
op het laatst, berigtende, dat hy zich aan boord had begeeven van de Hollandsche Paketboot
de Vlyt, Kapt. PIETER COUVRET, van Batavia naar Middelburg bestemd, heeft hy dat berigt met
eene aanmerking vermeerderd, welker belang ik, by mangel van genoegzaame kennis in de
Zeevaartkunde, niet beoordeelen kan, maar welker mededeeling mooglyk eenige nuttigheid
zoude kunnen hebben, weshalven ik dezelve hier zal opgeeven.
‘Op de reis naar de Kaap de Goede Hoop (dus schryft hy) is ons niets merkwaardigs ontmoet.
Ik kan echter niet voorby de Hollandsche manier van Navigatie aan te teekenen. Zy stuuren
volgens het waare Compas, of liever zy trachten dit te doen, door middel van een klein
beweegbaar middelpuntig Kaartje (schuif-compas genaamd,) het welk zy op de Meridiaan
stellen, en, zo dra zy verneemen, dat de miswyzing 2½ graad veranderd is sedert de laatste
stelling, verbeteren zy weder het middelpuntig kaartje. Dus stuuren zy binnen een kwart
streek, zonder grooter naauwkeurigheid te begeeren. De Officier van Wagt verbetert de koers
van de wraak volgens zyn eigen oordeel, eer zulks op het logbord, of op de lei, word
aangeteekend. Zy werpen geen log; men heeft my gezegd, dat de Compagnie zulks niet
toestaat. Hunne manier, om den voortgang van het Schip te berekenen, geschied door middel
van 40 voeten afstand te meeten, langs de zyde van het Schip, en dan te letten op eenig
groot gedeelte Zeeschuim, wanneer het dwars af voor het voorste end van den gemeeten
afstand is, en vervolgens halve seconden te stellen tot dat het deel schuims dwarsch voor
het agter end van dien afstand is. Door het getal van halve seconden, dus bekomen, deelen
zy het getal 48, neemende de uitkomst voor de Vaart der zeiling in geographische mylen per
uur, of het getal van Duitsche mylen in vier uuren.
Het is niet gebruiklyk de Zons-declinatie te verbeteren, ofschoon men op een Meridiaan is
verschillende van die op welke de Tafels berekend zyn. Zy rekenen in het algemeen juist zo
als de getallen in de Tafels gevonden woreen. Uit dit alles valt het niet moeilyk de reden te
begrypen waarom de Hollanders doorgaans meer dan 10 graden misgist zyn: ook worden
hunne reizen merklyk verlengd door dien zy geen genoegzaame hoeveelheid zeil voeren.’
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zulks dienstig oordeelende, my verpligten met liet zelve in uw Tydschrift te plaatsen.
Ik heb de eer, met alle achtinge te zyn
MYNE HEEREN!

UE. D.W. Dienaar,
REINIER ARRENBERG.

Rotterdam,
den van Juny 1792.

Authentique byzonderheden, betreklyk het verlies van het Engelsch
fregat de Pandora, gecommandeerd door den Kaptein Edwards.
Op den 17 November 1790, zeilde het Konings Fregat Pandora uit Engeland, om
de Zeeroovers op te zoeken, welken zich, met geweld, hadden meester gemaakt
van zyner Majesteits Schip de Bounty, gecommandeerd door den Luitenant BLIGH,
en na zich te Tereniffe en te Rio Janeiro ververscht te hebben, zetten zy de reis
voort naar den Stillen Oceaan.
Op den 23 Maart 1791, kwamen zy te Otaheite aan, alwaar zy, niet zonder
merklyke moeite, meester werden
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van veertien der zestien Zeeroovers, welken door die van de Bounty waren
agtergelaaten, zynde de twee anderen, of door hun eigen Volk, of door de
Inboorlingen, om hals gebragt: zy hadden, met behulp der Inwooneren, een Schooner
gebouwd, in het voorneemen om daarmede naar India te stevenen, en zouden reeds
gezeild zyn, indien hun het slegt weêr en de twist onder elkanderen over den
persoon, dien zy tot hunnen Bevelhebber zouden aanstellen, hen niet te Otaheite,
tot de aankomst van de Pandora, opgehouden had.
Het Schip de Bounty was, in September 1789, van Otaheite vertrokken, met
CHRISTIAN, als Opperhoofd, en nog agt andere Zeeroovers, na dat zy alvorens de
Geweeren, Ammunitie en alle andere noodwendigheden, met de bovengemelde
knaapen, gelyklyk gedeeld hadden; en schoon de Pandora sedert drie of vier
maanden in deeze Zee kruistte en een groot aantal Eilanden aandeed, van welken
'er verscheiden nog nimmer ontdekt waren, konden zy echter nergens de Bounty
ontdekken, of eenig berigt van de andere Zeeroovers bekomen.
Uit de Journaalen, door de Zeeroovers, op de Bounty gehouden, bleek het, dat
zy, na den Luitenant BLIGH, met zyne Officiers en Volk, uit het Schip gezet te hebben,
gezeild waren naar Torbaniae, een Eiland in die Zee, door Kapt. COOK ontdekt,
alwaar zy voorneemens waren zich ter neder te zetten; doch de broodvrugten en
de andere planten, die aan boord van de Bounty waren, vernield, en groot gebrek
hebbende aan eene menigte andere noodwendigheden om dat oogmerk ter uitvoer
te brengen, waren zy weder naar Otaheite gekeerd, om aldaar te koopen het geen
zy benoodigd hadden.
By hunne aankomst aldaar, vertelden zy aan de Inboorlingen, dat zy Kapt. COOK,
aan eene der Eilanden, ontmoet hadden, waar hy voorneemens was eene Bezitting
aan te leggen, waarom zy hem de Broodboomen en andere planten gelaaten hadden,
gelyk ook den Luitenant BLIGH, met het ander Volk, om hem in zyn voorneemen
behulpzaam te weezen, en dat CHRISTIAN, door Kapt. COOK tot Bevelhebber op de
Bounty aangesteld zynde, hy hem naar Otaheite gezonden had, om meer
Broodboomen, Planten, Varkens en Gevogelte te haalen.
De Inboorlingen, overstelpt van blydschap zynde, op het hooren, dat Kapt. COOK
zich zo digt by hen bevond, hadden hun terstond driehonderd Varkens, een
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Stier, een Koe, en een groote hoeveelheid Gevogelte, benevens andere
noodwendigheden, bezorgd: ook hadden zich eenige Inboorlingen, zo Vrouwen als
Mannen, aan boord begeeven, met welken zy naar Torbaniae waren te rug gekeerd.
Daar te rug gekomen zynde, zetten zy hun Vee af aan een klein Eiland, by den
mond van de Haven, ligtten het Schip en haalden het aan de overzyde van de plaats,
die zy voorneemens waren te verschansen. Na dat zy eenigzins in hun werk
gevorderd waren, kreegen zy twist onder elkanderen, en daarby gestadig vegtpartyen
met de Inboorlingen hebbende, welken veelal veroorzaakt werden door hunne
rooveryen en andere gewelddaadigheden, bleef daardoor het verder afmaaken van
hunne verschanfing steeken; daarenboven CHRISTIAN, vindende dat hy al zyn gezag
over hen verlooren had, riep hen alle byeen, om te overleggen wat hun best te doen
ware, en verklaarde dat hy bereid was het besluit van de meerderheid ter uitvoer
te brengen. Na een zeer lang beraad, beslooten zy van hun plan, om zich te
Torbaniae ter neder te zetten, af te zien, en naar Otaheite te rug te keeren; doch
dat zy, die verkoozen daar te blyven, het konden doen, en dat de anderen daar
tegen, die by het Schip wilden blyven, konden gaan daar zy het goed vonden.
Ingevolge van dat besluit scheiden zy op de voorgemelde wys van elkanderen.
Kaptein EDWARDS, alle hoop om de overige Zeeroovers te vinden, opgegeeven
hebbende, nam de te rug reis aan door de Endeavourstraat, in welke de Pandora
ongelukkig bleef, op de banken van Nieuw Zuidwalles, den 29 Augustus 1791, op
de zuiderbreedte van 23 graaden.
Negen-en-negentig Mannen van het Scheepsvolk werden door de booten gered;
vier-en-dertig verdronken 'er met het Schip, en daar onder vier van de gevangen
Zeeroovers. Zy begaven zich, met de booten, naar een klein Eiland, omtrent drie
mylen van het Wrak, daar zy de weinige Levensmiddelen, die zy by zich hadden,
aan land bragten, waar na de booten terstond te rug keerden, om het overige Volk,
dat zy misten, te zoeken, doch ongelukkig vonden zy 'er geen een eenigen.
Ieder man sloeg, terstond na de schipbreuk, de handen aan het werk, om de
booten, tot hunne voorgenomen reis naar Timor, gereed te maaken, waarmede zy
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twee dagen bezig waren; geduurende welken tyd zy eene der booten naar het Wrak
zonden; doch het eenige, dat zy 'er van mede bragten, was een Lantaarn en de
groote Bramzeilssteng, welke genoegzaam met de oppervlakte van het water gelyk
was, en die hen, uit hoofde van gebrek aan Masten, wel te pas kwam.
Op den 31 Augustus, hunne booten in gereedheid zynde, bragten zy dezelven te
water, en scheepten zich in; hebbende alvorens het rantsoen, voor ieder man,
daags, bepaald op twee oncen brood, twee kleine glazen water en een met wyn,
maakende de drie omtrent eene halve pint uit, eene halve once Moutwyn en eene
halve once Soupkoekjes.
Na een togt van drie dagen, kwamen zy aan de Prins van Walles Eilanden, en
vulden daar alle de Vaten, die maar water konden houden, waardoor egter hunne
voorraad op niet meer dan anderhalve stoop, voor ieder man, konde berekend
worden. Vervolgens namen zy den togt wederom aan door de Endeavoùrstraat naar
Timor, daar alle de booten tusschen den 16 en 18 September behouden aankwamen,
zonder één man verlooren te hebben, schoon hun rantsoen zo gering was geweest,
en zy in de vier booten, te weeten, twee kleine Kotters, de groote Boot en de Pinas,
zeer bekrompen gezeeten hadden.
Zy waren ongelukkig van de Schooner, die zy den Zeerooveren ontnomen hadden,
en door Kapt. EDWARDS als een soort van Paketboot was uitgerust, aan het
Navigators Eiland, afgeraakt; dan deeze Schooner kwam te Samoran, in het Eiland
Java, genoegzaam op denzelfden tyd, dat Kapt. EDWARDS te Timor aanlandde;
hebbende, uit gebrek van water en Levensmiddelen, zeer veel elende uitgestaan.
By hunne aankomst te Copang, de Hoofdplaats van de Hollandsche Bezitting op
Timor, werden zy met de grootste menschlievendheid en oplettendheid bejegend
door den Gouverneur WANJON, en de andere Heeren van die plaats. Zy vonden daar
agt mans, eene vrouw en twee kinderen, welken, met een open en zesriemige
Kotter, uit de Botany Baai ontvlugt, en daar aangeland waren.
Deeze guiten hadden den Gouverneur WANJON diets gemaakt, dat zy met een
Transportschip, dat naar de Botany Baai bestemd was, op de Kust van Nieuw
Holland schipbreuk geleden hadden; doch zy waren niet lang daar ter plaatsse
geweest, of men begon reeds te vermoeden, wat hun
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voorig bedryf was geweest, en toen zy, vervolgens, te samen verschil gekregen
hebbende, elkander hunne schelmstukken verweeten, werden zy door den
Gouverneur WANJON ondervraagd, wanneer het ras bleek, dat de geheele Historie
van hunne schipbreuk verdigt was, waarop hy hen had doen gevangen zetten tot
den 6 October, op welken dag hy hen aan Kapt. EDWARDS overleverde, die destyds
gereed stond, om met een Hollandsch Compagniesschip naar Batavia over te
steeken, ten einde aldaar de gelegenheid af te wagten om naar Engeland te rug te
keeren.
In het begin van December, werd den Kapt. EDWARDS toegestaan, om, aan boord
van ieder Compagnieschip, dat naar Europa stond te vertrekken, twintig man van
zyn Volk met een Officier in te schepen, terwyl hy zelf, met de laatste divisie, vertrok.

Berigt van de uitgestrektheid der heerschappye, van de
geldmiddelen, van de krygsmagt en het character van Tippoo
Sultan.
‘De Nieuwstydingen, den kryg der Engelschen met TIPPOO SAïB betreffende, zullen
de plaatzing eeniger Byzonderheden, wegens zyn Ryk en Persoon (thans zeer
vernederd,) zeer gepast maaken. Meerendeels zyn ze ontleend van den Major
RENNELL, en andere egte Bescheiden, wegens dien Vorst en deezes Vader, HYDER
ALLY.’
****
De Heerschappy van TIPPOO SULTAN, die zich Vorst van Mysore noemt, neemt ten
Westen een aanvang aan de Bergketen by Dalmacherry, Sautgud en Attore; strekt
zich Zuidwaards uit na Travancore en Madura; Noordwaards na Soonda en Visiapour,
insluitende Adoni, het Grondgebied van wylen BAZALET JUNG, Noordwaards na
Guntoor en Ongole, en Westwaards tot de Zee. Deeze uitgestrektheid bevat in 't
algemeen de Landen van Mysore, Bednore, Coimbettore, Canara en Dindigul;
behalven de Vermeesteringen van zynen Vader HYDER ALLY ten Noorden, te weeten
Meritch, of Meritz, Soonda, Chitteldroog, Harponelly, Sanore-Bancapour, Roidroog,
Gooty, Condanore, Canoul en Cuddapah.
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(*)

TIPPOO SULTAN'S Heerschappyen, zegt Major RENNELL , zyn zeer uitgebreid; en
schoon de onvolkomenheid der Aardrykskunde, van het Westlykst gedeelte des
Schier-eilands, my niet toelaat om derzelver Noordlykste Grenzen uit te merken,
nogthans is het vry zeker dat dezelve tot de Rivier Kistnah strekken, aan de Zuidzyde
van de Stad Visiapour, en kan, derhalven, de uitgestrektheid van TIPPOO's
Grondgebied of Koningryk van de Valeie Ootampaliam in 't Zuiden tot de Rivier
Kistnah in het Noorden (of liever N.N. Westen) niet minder zyn dan 550 Britsche
Mylen. In de breedte is het zeer ongelyk; op de breedste plaats, dat is in het
Noordlykste gedeelte des Eilands, is de breedte ten minsten 330 Mylen; maar minder
dan 150 in de Parallel van Tritchinopoly, en verder Zuidwaards loopt het in een punt
uit. De Grondvlakte heeft men met die van Groot-Brittanje vergeleeken, welke gesteld
wordt op 96,400 vierkante Britsche Mylen; en het Land van TIPPOO stelt men dat 21
vierkante Graaden beslaat, 't welk op de Parallel van 14 Gr. omtrent 97,650 Britsche
Mylen uitmaakt.
Volgens het Berigt van Major RENNELL, was Mr. WILLIAM TOWNSHEND, een Bediende
van de Oost-Indische Compagnie, die van Onore na Bednore en Seringapatam
reisde, elf dagen op weg tusschen de twee laatstgemelde plaatzen; die, egter, niet
meer dan 180 of 190 Mylen van elkander kunnen liggen; en deeze beschreef het
geheele Land, 't welk hy doortrok, als open en vrugtbaar, en dat hy geen Bergen
(†)
aantrof tusschen de Gauts en Seringapatam. - Maar Graaf Cornwallis beschryft,
in zyn jongste Berigten, alle de deelen des Lands van Mysore, welke hy gezien
heeft, op zynen tocht van Bangalore na Seringapatam, als over 't algemeen dor en
uit den aart onvrugtbaar; dat het Leevensonderhoud voor Menschen en Beesten
alleen kan verkreegen worden door den onvermoeiden arbeid der Inwoonderen, en
dat het land, omstreeks Seringapatam, zeer oneffen en schraal is. De Bergen, voegt
hy 'er nevens, zyn loutere rots, en de laagere gronden zo dun met aarde voorzien,
en overal bedekt

(*)
(†)

RENNELL'S Memoir of a Map of Hindostan.
Gauts betekent een Doorgang door 't Gebergte of eene Landingplaats aan eene Rivier. In
den eersten zin wordt dit Woord toegepast op de Carnatic, welke verdeeld is door Bergketenen,
met veele zulke Doorgangen.
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met groote losse steenen, dat men 'er geene vrugten in eenige aanmerkelyke maate
van kan trekken, ondanks het besteeden van den grootsten arbeid.
Graaf CORNWALLIS en de Generaal ABERCROMBY kwamen ieder met hunne
Legermagten, in het Land Mysore, door de Gauts of Ghauts te beklimmen; zynde
een reeks van Bergen, die men de Indische Appenynen genaamd heeft. Deeze
vermaarde Bergketen, die, misschien, met meer naauwkeurigheid, dan eenige
andere grensscheiding, de lyn van Zomer en Winter, of liever Droog of Nat, bepaalt,
strekt zich tot 13 Graaden in de breedte uit; dat is van Kaap Comorin tot Suratte
(alleen met uitzondering van eene gaaping omtrent 16 Mylen wyd tegen over
(*)
Paniamy , op onderscheide afstanden van de Kust, zelden meer dan 70 Mylen, en
doorgaans omtrent 40; voor een kort bestek, nadert dezelve tot 6 Mylen. Hoewel
de hoogte van deeze Bergen onbekend zy, is dezelve groot genoeg om te beletten,
dat de Wolken 'er niet over heen trekken, en dat gevolglyk de beurtwisselende
Noord-Ooste en Zuid-Weste Winden alleen een Regen-saisoen aan ééne zyde van
(†)
't Gebergte veroorzaaken; te weeten aan de Windzyde . De Hoofdstad van Mysore
is Seringapatam, gelegen op een Eiland van de Rivier Cauvery of Caveri. Volgens
Major RENNELL treft men 'er weinig opmerkenswaardigs in aan. Deeze naauwkeurige
o

o

Aardryksbeschryver stelt de Breedte op 12 . 31′. 45″. de lengte op 76 . 46′. 45″.
Dezelve ligt 217 Britsche Mylen van Arcot, 74 van Bangalore, 187 van Bednore,
380 van

(*)

(†)

Deeze Breuk of Opening schynt te grenzen aan 't geen D'AINVILLE Annamally, of het Oliphants
Gebergte, noemt, en wordt meest beslaagen door een Woud 't welk goed Timmerhout oplevert;
't zelve heeft het Fort van Annamally ten Oosten, en Palicaudcherry ten Westen. De Valei of
Opening strekt zich omtrent 14 Mylen uit tusschen het einde van de Noorder, en het begin
der Zuider, Gauts, voor dat dezelve eindelyk komt in het laage Land op de Malabarsche Kust.
Schepen, die, geduurende de Noord-Oost Passaatwind langs deeze Kust vaaren, ondervinden
doorgaans een sterker wind op de hoogte van Paniamy, dan elders; en deeze Opening schynt
eene genoegzaame oorzaak tot het voortbrengen van zulk een uitwerkzel op te leveren.
RENNELL.
Dit alles ontwikkelt de Major RENNELL breeder in de boven aangehaalde Mem.
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Kaap Comorin, 622 van Bombay, 1170 van Calcutta, 290 van Madras, 128 van
Tellicherry, 344 van Travancore, 205 van Tritchinopoly, 202 van Vellore en 405 van
Visiapour. Natuur en Kunst heeft dit Eiland versterkt.
Mysore, eene versterkte Stad, omtrent 8 Mylen van Seringapatam, was de oude
Hoofdstad, die den naam gaf aan 't geheele Landschap.
Bangalore, door den Graaf CORNWALLIS, op den 21 van Maart 1791 vermeesterd,
o

o

ligt op de Breedte van 13 . en de Lengte van 70 . 37′. 10′. Deeze plaats is, volgeens
RENNELL, van veel aanbelangs voor den Staat, zynde eene sterke Vesting; uit hoofde
van de ligging werd dezelve aangemerkt als het Bolwerk van Mysore aan de zyde
van Carnatic. Dezelve is ook van gewigt, als liggende op het midden van het
Schier-eiland, voorzien van wegen, in allerlei rigtingen door 't zelve loopende.
Men berekent de Inkomsten des Souverains van Mysore op vier Crores Roupyen;
of zo veele Millioenen Ponden Sterlings. Zyn Krygsmagt was (in den Jaare 1788,)
zeer groot, bestaande uit niet minder dan 72,800 geregelde Manschappen, daar
onder begreepen 740 Europeaanen, onder Fransche Bevelhebberen, behalven de
Krygsbenden in de Grensplaatzen op 49,000 begroot. Het overige zyns Legermagts,
zamengesteld uit ongeregelde Krygslieden, bedroeg meer dan 33,000 Man; zo dat
men de geheele Krygsmagt van TIPPOO berekent op 155,000 man, van welken
73,000 veel beter onderweezen zyn in den Wapenhandel, dan ooit een Vorst van
(*)
dat Land zamen bragt .
De Vader van deezen ontzaglyken TIPPOO was de beroemde HYDER ALLY, een
Soldaat van Fortuin, de Zoon van iemand, die, als Killadar of Gouverneur van eene
kleine Sterkte, een der Koningen van Mysore diende. Men wil dat hy de beginzelen
van de Kunst des Oorlogs in de Fransche Legers geleerd hebbe; in 't Jaar 1753
deedt hy zich by uitsteekenheid kennen als hun Helper in de vlakten van
Tritchinopoly. Omtrent tien jaaren laater, aan 't hoofd van het Leger der Mysoriaanen
ge-

(*)

In den Jaare 1751 was de onkunde der Mysoreaanen in den kryg zo groot, dat zy, by een
nagtmarsch, over een veld trokken met tien duizend Lichten, als of zy een ommegang deeden
by een Indiaansch Huwelyks-Feest. ORMES Military Transactions of Indestan.
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plaatst zynde, ontthroonde hy zynen Souverain, en bestuurde het Koningryk, onder
den tytel van Regent. - Kort daarop breidde hy zyne Heerschappy aan alle kanten
uit, de Carnatic uitgezonderd; tot hy ten laatsten zich aan het hoofd eens Ryks
bevondt, in uitgestrektheid aan Groot-Brittanje gelyk, en het verbaazend inkomen
van vier Millioenen Ponden Sterling opbrengende. - In de Jaaren 1767, 1768, 1769,
was hy met de Engelschen in Oorlog; in deezen betoonde hy grooten moed en
bekwaamheid: want een schielyken inval in de de Carnatic doende, met een Leger
meest uit Ruitery bestaande, naderde hy tot op zeven Mylen van Madras, en schreef
den Vrede voor aan den Gouverneur dier plaatze. Dan, in den Jaare 1771, leedt
HYDER ALLY, weinig mylen van zyne Hoofdstad, eene volkomene nederlaage van
het Leger der Mahrattas; met veel moeite ontkwam hy met een klein overschot der
zynen de slachting; en wederstondt de veelvuldige aanvallen zyner Vyanden, die
noch de kunde noch het noodige tot eene belegering bezaten. Hy wagtte vol gedulds
den tyd af, tot dat de vyand, het land verwoest hebbende, door gebrek, zich
genoodzaakt vondt het zelve te verlaaten. Eenige weinige jaaren van Vrede
herstelden niet alleen alles in den voorigen staat; maar verbeterden zyne Inkomsten,
en versterkten zyn Leger tot eene maate, die alle gedagten te boven ging; terwyl,
ten zelfden tyde, de verdeeldheden, welke onder de Mahrattas ontstonden, hem in
staat stelden, om zyne Grenzen, ten hunnen koste, uit te breiden. Zo veel vermag
kloekheid, volstandigheid, en zuinigheid.
Geduurende den laatsten Oorlog, tusschen Frankryk en Engeland, deedt HYDER
ALLY een inval in de Carnatic aan 't hoofd van 100,000 man, zo Voet- als Paardenvolk;
de afgerigsten ooit door een Inbooreling van Indie te veld gebragt. Zyne overwinning
behaald op den Colonel BAILLIE, wiens Krygsbende hy versloeg, en de daarop
volgende hertocht van het Carnatische Leger, bragt te wege dat de Britsche zaaken,
in dien oord, naar het gevoelen der meesten in Europa, als hooploos wierden
aangezien. Gelukkig, nogthans, dat Mr. HASTINGS, toen algemeen Bevelhebber van
Bengalen, en wylen Sir EYRE COOTE, Oppergebieder der Krygsmagt in Indie, anders
daar over dagten; deeze Krygsheld stuitte welhaast de overwinnende Wapenen van
HYDER ALLY. Met een Le-
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ger, naauwlyks iets meer dan 7000 man sterk, noodzaakte hy dien onvermoeiden
Oorlogsheld het beleg van verscheide Sterkten op te breeken; en op den eersten
van July 1781 behaalde hy eene volkomene overwinning op het verbaazend Leger
zyns Vyands, bestaande uit 150,000 man. HYDER ALLY stondt nog zes nederlaagen
door; die van den zevenden Juny 1782 was de laatste, waarin die twee groote
Krygsbevelhebbers elkander ontmoeten; geen van hun beiden was naderband
tegenwoordig in eenigen slag van aangelegenheid. Beiden stierven zy hun
natuurlyken dood, vyf maanden naa elkander. HYDER op 't einde van 1782, en COOTE
in April 1783.
Major RENNELL geeft het Character van HYDER ALLY in deezer voege op. Zyn
Krygsgeluk, gegrond op verbeterde Krygstugt; oplettenheid op verdiensten van
allerleien aart; bevrediging der onderscheide Stammen, die onder hem dienden;
versmaading van staatlykheid en pligtpleeging, dan die natuurlyk uit de waardigheid
van zyn Character ontstondt, en zyn daar uit volgende bezuiniging in kosten zyn
persoon betreffende (waarvan het tegendeel de hoofdonderscheiding uitmaakt van
't geen men, onder gewoone Vorsten, Character noemt,) gepaard met zyne stipte
oplettenheid op de Geldmiddelen, en het geregeld betaalen zyns Legers; dit alles
verhief HYDER zo verre boven de Vorsten van Hindostan, als de groote
hoedanigheden des laatst overleden Konings van Pruissen hem boven de Europische
Vorsten stelden; ik heb deswegen HYDER ALLY altoos aangemerkt als de FREDRIK
van het Oosten. Wreedheid was de ondeugd van HYDER; doch men hebbe te
bedenken, dat HYDER's denkbeelden van genade afgemeeten waren naar een
Asiatischen maatstok; en het is niet onwaarschynlyk, dat hy zyn eigen Character
voor gemaatigd en goedertieren hieldt, en daarin zo verre uitsteekende boven
TAMERLANE, NADIR SHAH en ABDALLAH als hy in Krygsbekwaamheid hun te boven
ging.
TIPPOO scheen, naa zyns Vaders dood, ten oogmerke te hebben den Oorlog voort
te zetten. Men veronderstelde, dat een aanval op zyne Landschappen in 't Westen
van Indie, door het baanen van een weg tot het aanzienlykst gedeelte zyner
Heerschappyen, hem van de Carnatic zou aftrekken, en schoon het weinig twyfel
leedt of dit gevolg zou plaats grypen, bleek het nogthans, by de uitkomst, dat het
gedeelte des plans, den hertocht of
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veiligheid des Legers betreffende, niet zo wel beraamd was. Het deerlyk lot des
Smaldeels, onder bevel van den Generaal MATTHEWS, wees dit uit. TIPPOO, ten
lesten, bevindende, dat de Mahrattas, zyne natuurlyke vyanden, met de Engelschen
Vrede hadden, en dus gelegenheid om hunne oude vyandschappen voort te zetten,
en daar en boven dat hy van de Franschen verlaaten was, besloot, schoon ongaarne,
Vrede te maaken. By dien Vrede in Maart des Jaars 1784, te Mangalore getekend,
werden de zaaken ten naasten by op denzelfden voet gebragt, als ze zich vóór den
aanvang der vyandlykheden bevonden.
Het algemeen Character van TIPPOO, schryft Major RENNELL, is dat van een
allereerzugtigst Man; hy bezit groote bekwaamheden voor den Kryg, en het beheer
der Geldmiddelen; hy steekt uit in wreedheid, en is onverzettelyk gehegt aan zyne
eens gemaakte ontwerpen; hy is, ongetwyfeld, de magtigste van alle Lands Vorsten
in Hindostan; doch de verregaande versmaading zyner eigene Onderdaanen maakt
(*)
het onwaarschynlyk dat zyn Ryk lang zal staan .
Een Afstammeling van de Hindoo-Koning van Mysore, door HYDER ALLY ontthroond,
is nog in leeven, en wordt als Staatsgevangen te Seringapatam bewaard. By
gelegenheid vertoont men hem aan het Volk: het in leeven laaten van deezen
Afstammeling levert een sterk bewys op hoe zeer de Volksvooroordeelen aldaar
werken ten voordeele van de Familie hunner oude Koningen. - Het maakte een
gedeelte uit van het plan der Krygsverrigtingen des Zuidlyken Legers onder den
Colonel FULLARTON, in den jaare 1783, om van Coimbettore na Seringapatam te
trekken, om deezen Prins te verlossen, en het Volk van Mysore af te trekken van
hunne onderwerping aan TIPPOO, en veele Mannen van doorzigt dagten dat het wel
gelukt zou hebben, indien de omstandigheden den Colonel hadden toegelaaten
zulks te onderstaan.

(*)

Men bedenke, dat RENNELL zyn Werk, waarin deeze Characterschets voorkomt, in den Jaare
1788, uitgaf.
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Vaderlyke raad aan zynen zoon.
Hoor na uwen Vader die u gewonnen heeft!
SALOMO.

Daar thans het tydstip, het oogenblik, als met sterke schreden nadert, dat gy verre
van de Wooning uwer Ouderen, in eenen anderen oord der Waereld, aan u zelven
zult overgelaten zyn, om - als Leerling in de beginselen van een voor u wagtend
bestaan te oesenen, en dus ook waarschynlyk naar eigen lust en zin te leeven; daar
eischt myne vaderlyke pligt - vordert myne zugt tot uw tydelyk en eeuwig geluk, u,
eer gy van ons scheiden zult, mynen welmeenenden raad mede te deelen, om u zoo veel in my is, voor het om u zweevende verderf te waarschuwen, en dus, ware
het mooglyk, te - behoeden, en - mogten myne vaderlyke Lessen u waarlyk van nut
zyn, dan zal het my tot onuitspreeklyk genoegen verstrekken, niet te vergeefs voor
u geärbeid te hebben, en ik zal gerust ten grave daalen, in de volle verzekering,
van door my alles toegebragt te hebben, wat strekken kan, om uw waaragtig geluk
hier in den tyd, en namaals in de eeuwigheid, te bevorderen.
Reis dan, met Hem, die alles gadeslaat, en, landt gy aan ter plaatse uwer
begeerten, laat dan uwe eerste en voornaamste pooging zyn, kennis te verkrygen,
aan braave - deugdzaame - verstandige medemenschen; zulken - van wien gy
waarlyk nut kunt trekken. Zulken - wier bywooning u in achting by anderen zal
brengen - tracht door vriendelykheid en onderwerplykheid, (doch zonder laag te
zyn) in hunne gunst te geraaken, - maak gebruik van hunne lessen en
raadgeevingen, indien gy begrypt dat zy u van eenig nut zouden kunnen zyn; tracht, onder dezelven, eenen waaren echten vriend te vinden, want, - een opregte
vriend is een medicyn des levens; met een woord, tracht altoos de achting te
verwerven van mannen van verdiensten, wier omgang u tot luister verstrekt; en ter
bevordering van uwen goeden naam! - en het zullen deezen ook zyn die u
bevorderlyk zullen kunnen weezen, indien gy het verkiest, in alles wat
weetenswaardig is. Denk, dat de jeugd, en jonge Jaaren, de tyd is, om u in de eerste
beginselen van alle Weetenschappen te oefenen: om - vorderingen te maaken, in
dien kring, waar in gy eens der Maatschappy, en u zelven, van nut hoopt te weezen!
een luy en ledig leven is ten hoogsten nadeelig, de Mensch moet werkzaam zyn;
daar toe
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is hy van zynen wyzen Schepper geschikt, en - de zugt naar geluk zet hem daar
toe aan, - oefen u dan met alle vlyt - zyt opmerkzaam in de onderwyzingen die gy
ontvangt; eens zult gy de voordeelen daar van genieten: - betragt uwen pligt als
leerling ten vollen, zoo zult gy eens, des te gemaklyker, die van Meester kunnen
vervullen. - Dan, ik wil egter niet, dat gy u zult onthouden van geoorloosde
uitspanningen, de boog, zegt het spreekwoord, kan altoos niet gespannen zyn; de
Mensch is ook geschikt om het genoeglyke van deeze aarde te smaaken; de Waereld
is geen traanendal - neen; zoek waardig gezelschap - byeenkomsten,
genoodschappen, die u kundig kunnen maaken, - die u vervrolyken - die u opbeuren!
en telt gy onder uwe uitspanningen en verlostigingen den Schouwburg, wel, woon
hem spaarzaam by - gebruik hem ter verbetering van uw gedrag, als een school
der zeden - laat hy u niet alleen tot vermaak, maar tot nut en leering, verstrekken.
Doch beschouw hem slegts als - een uitspanning, en laat nooit geen zaaken van
meerder belang agterwege, om uwen Tooneellust te voldoen, dan zal hy u tot nut
kunnen zyn - geene tente der iedelheid voor u weezen, maar - tot een spiegel des
leevens, tot een schildery van de handelingen der menschen, verstrekken! - Maar,
- is 'er een tyd om vrolyk te zyn! daar is ook een tyd om ernstig te weezen. - Vergeet
nimmer de naarstige bywooning van den openbaaren Godsdienst; doch niet uit sleur
en gewoonte, maar met edele oogmerken! gaa in het Huis des Heeren, om, met de
saamgevloeide menigte in zyn Heiligdom, Hem te looven, te aanbidden, de belangens
van uw Vaderland en Kerk aan zyne genadige en wyze bescherming op te draagen,
en - hoort gy daar soms doorwrogte Leerredenen voorstellen! laaten zy u verstrekken,
niet alleen ter vermeerdering van uwe kundigheden, maar bovenal ter verbetering
van uw gedrag! dus - laat God, en zyne heilige dienst, altoos de baake zyn waar gy
uwen koers naar rigte: dan zult gy kunnen staan, in den boozen dag, tegen alle de
aanlokselen deezer zoo verleidende Waereld! en - hier, - hier is het, - dat ik uwe
opmerking vorder: - laat dus myn volgende raad u niet mishaagen!
Niemand is meer vatbaar voor de verderflyke verleidingen, dan de jonge
onervaarene - niets weetende, jeugd, ô hoe glad is de baane, die gy bewandelt. hoe ligt kunt gy struikelen, ja, onherstelbaar, nedervallen, - hoe veele verleidende
Sireenen omringen u, - vermyd dus bid ik u de plaatzen der ontugt, - zy loeren op
u, - haare valsche vleitaal maakt u in bedwelming - één enkel oogenblik maakt u
onherstelbaar naar lighaam en ziel - zy berooven u van uw geld, en uwe gezondheid
en helaas - hoe draagt gy
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aan de gevolgen van het bedrevene kwaad, soms een zieklyk, walglyk, lighaam
om; - veraoht van elken braaven, wordt gy geschuwd van een ieder; - een
beschuldigend geweeten, en een ongesteld lighaam, doet u uwe leevensdagen niet
ter helfte brengen! en dat nog meer is: hoe onverantwoordelyk zal uw gedrag zyn
by dien God, wiens Heilig woord u leerde, uw vat te bezitten in Heiligmaakinge en
Eere! Zie dan toe, indien gy staat dat gy niet en valle - zyt doof voor de vleijingen
der vreemde Vrouwen! misbruik u lighaam niet, dat heerlyk meesterstuk van uwen
Schepper, door fnoode ontuchtigheden, maar - zeg veel liever by elken aanzoek
tot zonde: Hoe! zoude ik zulk een groot kwaad doen, en zondigen tegen God!
Vermyd ook die plaatsen, waar speelzugt de hoofdrol heeft: laat het goud - de
bergen opééngestapeld Muntmetaal, u niet betoveren, niet bekooren - groot is het
onheil, dat het zelve u kan berokkenen, en - daar veelen, door onregtvaardige
streeken, de minkundigen van alles listelyk weeten te berooven, daar loopt gy gevaar
om uw geld, dat gy tot nuttiger einden kunt besteeden, u valschelyk te zien afwinnen,
- wat is het einde van den onmaatigen speeler? - ach! armoede en zelfsverwyting,
dat somtyds eindigt, in, wanhoopig, de handen aan zich zelven te slaan, en - zoo
stapt hy, zich vervloekende, - de ontzaggelyke Eeuwigheid in!
Hebt ook een afkeer van die plaatsen, waar de volgeschonken beker tot in den
morgenstond rondgaat, die den wyn lief heeft, zegt Salomo, dat is die denzelven
onmaatig gebruikt, zal niet ryk worden! want, groot - zeer groot, zyn de rampzalige
gevolgen van hun, die by den wyn vertoeven, die sterken drank najaagen! men
maakt zich onbekwaam, om de heerlyke vermogens, waar mede de wyze Maaker
ons beschonken heeft, behoorlyk te gebruiken! ongeschikt om ons tydelyk beroep
naar behooren te verrigten, verliezen wy de achting van alle braaven - armoede
wordt ons deel; - wy verliezen de schoonheid van ons welgevormd lighaam - worden
ten spot en schande onzer medenatuurgenooten, - der samenleeving onwaardig,
en - loopen gevaar van eeuwig verlooren te zullen gaan, daar de ronde taal des
Bybelwoords ons immers leert, dat dronkaarts het Koningryk van God niet zullen
beërven: nu dan, merk op het geen ik zegge: behoed uw hart boven alles, wat te
bewaaren is, want, daar in zyn de uitgangen des leevens! Hebt gy ledige uuren,
gebruik dezelve tot uw wezendlyk geluk, verlustig u in het leezen van nuttige Schriften
die u in fraaije Letteren - Konsten - en Weetenschappen, kunnen doen vorderen,
en - die wy thans in onze dagen genoegzaam bezitten; zoo zult gy uwen tyd - uwe
uuren, met vrugt en ten nutte slyten, -

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

351
in kundigheden vorderen, - in deugden toeneemen, en ten voorbeelde van anderen
verstrekken, en - is de dag ten einde gegaan? vraag dan iederen avond aan u zelven
hoe uwe gedraagingen, op den verloopen dag, geweest zyn ten aanzien van uwen
God - uwen Naasten - en u Zelven! verbeter telkens de gebreklykheden en
verzuimenissen, waaraan gy u zelven schuldig bevindt! trachtende een onergerlyk
geweeten te bewaaren, voor God en de menschen! zoo zult gy u zelven niets te
verwyten hebben: met één woord, en, om alles in het kort te zeggen, WEES WYS!
deeze ééne Spreuk maakt al myne Lessen uit!
Zie daar myne welmeenende Raad, en ik weet niets gepaster, om myne lessen
aan u te besluiten, dan, met de opmerkenswaardige taal van den wyssten van Israëls
Koningen, die alles onderzogt - doorzogt - en beproefd had, en dus zal ik zyne
woorden de mynen maaken: Verblyd u, ô Jongeling, in uwe jeugd! laat uw hart u
vermaaken; wandel in de wegen uwes harten; in de aanschouwingen uwer oogen!
doch houd altoos in gedagten, dat God, om alle deeze dingen, u zal doen komen
voor het gerigte!
Hier ziet gy nu, myn Zoon! het geen ik van u begeer, en met regt van u afvorderen
mag: bewaar deeze gebrekkige Lessen, als een Geschenk uwes Vaders, en - vindt
gy, in u zelven, eenige opwellingen tot zondigen, eenige verzoekingen ten kwaade,
lees dan - deeze; en - strekken dezelve om u van het kwaade te rugge te houden,
dan zal het my tot een onuitspreeklyk genoegen gedyen, dat ik niet te vergeefsch
aan uwen tydelyken, en eeuwigen, welstand gedagt heb.
Ach! mogten alle Jongelingen, mogt de Vaderlandsche Jeugd. allen welmeenenden
Raad, zich ten nutte maaken, om noch in deezen dag te bekennen, wat tot kunnen
vrede dient, eer het verborgen word voor hunne oogen! help hun, ô! Vader, die alles
bestiert, door alle de verwisselende Tooneelen van dit leeven; en laaten zy, terwyl
zy zich in alles trachten te schikken naar uwen allervolmaaktsten wil en welbehaagen,
die troostryke gemeenschap, met u, ondervinden, en genieten, op deeze Waereld,
welke slegts een aangenaame voorsmaak en onderpand is van die alles te
bovengaande verlustiging, welke uit uwe onmidlyke tegenwoordigheid in de
toekomende Waereld zullen voortvloejen.
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De tempel van Hymen.
Een Droom.
(Uit the Various Pieces in Verse and Prose by the late Dr. COTTON.)
Eenige dagen geleden ontving ik de Huwlyks-bekendinaaking van een Vriend. By
dergelyk eene gelegenheid is het natuurlyk dat wy ongevoelig opgeleid worden tot
aanmerkingen over dat Onderwerp. Zy bleeven my by tot den avond, en te bedde
des eenigen tyd gepeinsd hebbende, viel ik in een zagten slaap, wanneer myne
verbeeldingskragt, in den droom, my een ruim Tempelgevaarte voorstelde aan
HYMEN, den Huwlyks-God, gewyd.
Op een kleinen afstand van my zag ik een vrolyken hoop van beide de Sexen,
die den weg na den Tempel namen, om met elkander de Pligtpleegingen voor HYMEN
af te leggen. Onder hun was een booze Geest ingedrongen, wiens gedaante zo
byzonder, en wiens heerschappy over de menigte zo algemeen, was, dat ik 'er
mynen Leezeren eene beschryving van moet geeven.
De naam van deezen Geest was WELLUST, het bovenste gedeelte zyns Lichaams
hadt de gelykenis van een Mensch, van zyn middel tot de voeten die van een Bok;
zyne oogen puilden uit, roodagtig en glinsterende; zyn kleur was zeer onvast, van
bloedrood tot doodsche bleekheid overgaande; zyn geheele gestel werd met geweld
geschokt door de vervoering van ongebreidelde drift. Op deezen Geest volgde
WANLUST, met een zieklyk gelaad, en donker oog. Naast WANLUST stondt BEROUW
met den hoed in 't aangezigt getrokken, en een Worm knaagde diens leevensdeelen.
Grootlyks stond ik versteld over deeze gedrogtlyke Gedaanten, en te meer was
ik aangedaan als ik opmerkte hoe gereed veelen myner Medemenschen aan de
inboezemingen van den WELLUST het oor leeuden. Dan myne verwondering
verminderde als ik nader toetradt; want ik ontdekte dat zyn adem van zulk eenen
boosaartigen invloed was, dat dezelve alle de ongelukkigen, die binnen het bereik
der besmettinge kwamen, bedwelinde, en van redekragt beroofde.
Ik was in zo groot eene ontsteltenisse over 't geen ik gezien had, dat ik eene wyl
in beraad stond, of ik my in woordenwisseling zou inlaaten met deeze schaare,
gereed om in den Tempel te treeden. Opgetoogen in vertwyfeldheid, naderde my
een destig oud Persoon wiens naam BEDAGTZAAMHEID was. Hy bekleedde een
voornaame post in het Heilig-
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dom; en deelde zo diep in de hoogagting van den Huwlyks-God, dat HYMEN nooit,
of zelden, zynen zegen gaf over de Egtverbintenis van eenig Paar, 't welk door
deezen Tempeldienaar niet was ingeleid. Als hy zich by de menigte vervoegde,
onder welke ik bevond dat hy een volkomen vreemdeling was, ontstondt 'er eene
algemeene te onvredenheid en gemor; veelen ontweeken zorgvuldig alle
gemeenschap met hem. Doch het was opmerkenswaardig, dat allen, die zich dus
van hem hadden afgewend, als zy uit den Tempel gingen, door een der jammerzalige
Gezellen van den WELLUST, WANLUST en BEROUW, weggeleid wierden.
HYMEN tradt te voorschyn, met staatlyke schreden wandelende. De eerste in zyn
stoet was LIEFDE, in de gedaante van een Cupido; steeds duizend kleine trekken
speelende, en bevalligheden aan den dag liggende om een gunstigen opslag te
verwerven van den Huwlyks-God; en de tedere oogslag, waar mede hy dit Kind
bejegende, wees duidelyk aan, dat het zyn grootste gunsteling was.
HYMEN zelve hieldt in zyne hand een Fakkel, die, hoe langer dezelve brandde, te
helderder vlam gaf. Hy werd ondersteund door DEUGD, eene Vrouw van de
inneemendste bevalligheid, gekleed in een wit schitterend gewaad, om haar hoofd
schitterde een glansryke heerlykheid.
Op de DEUGD volgde SCHOONHEID, gedoscht in het zwierigste gewaad, en tot
verrukking toe met zichzelve ingenomen. Zy werd opgeleid door een Jongeling,
vrolyk huppelende, met bloemen bekransd, en vleugelen aan de schouderen.
Vervolgens deedt zich de GELDZUGT op, in de gedaante van een flegt gekleed
Oud Man. Zyne oogen waren die van een Havik, en de nagelen zyner vingeren
stonden gekromd als de klaauwen van een Roosvogel. Hy maakte veel gerugts;
onbeschaamdheid en vermetelheid was op zyn aangezigt te leezen.
De stoet werd opgeleid door VERBEELDING, eene Vrouwe altoos veranderende in
weezenstrekken en kleeding; en, 't geen my verbaazend voorkwam, zy behaagde
onder welk eene gedaante zy zich ook vertoonde.
Onmiddelyk na dat de Huwlyks-God den Tempel was ingetreeden, beklom hy
den Throon, en leunde met zyn hoofd zagtlyk op den boezem der DEUGD; LIEFDE en
SCHOONHEID vervoegden zich aan zyne regterhand; aan de slinkerhand werden
GELDZUGT en VERBEELDING geplaatst.
Terstond ging HYMEN voort met de voltrekking der Huwlyksplegtigheden; doch 'er
was zulk een verward geluid van lachen en zugten, dat ik de noodige aandagt niet
kon besteeden om berigt te geeven van alles wat 'er voorviel. Ik tekende alleen op,
dat veele van de Huwlyken zeer ongelyk waren,
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in zo verre dat HYMEN de Paaren met wederzin zamenvoegde, en maar half
toestemming gaf aan zyne eigene Instelling.
Naa de volvoering der Plegtigheid werd 'er stilte in den Tempel geboden; want
HYMEN hadt ten oogmerke een Geschil te beslissen, 't welk langen tyd gehangen
hadt tusschen de Persoonen, die rondsom het Huwlyks-Altaar stonden. Op deeze
verklaaring verdeelde zich de menigte, en, overeenkomstig met de onderscheidene
inboezemingen hunner driften, koozen zy party tusschen de Mededingers. De jongen
rangschikten zich aan de regter zyde van den Throon: de Bejaarderen voegden
zich agter die ter slinker zyde stonden.
LIEFDE vong aan met eene klagte tegen GELDZUGT in te brengen; zeggende, dat
deeze zo veelen hadt overgehaald tot zyne party, dat weinigen, tot groot nadeel
van dien Staat, in welken de Godheid gewild hadt dat hy altoos den voorrang zou
hebben, zyne zyde hielden. - - Terwyl de Liefdegod dit zyn bezwaar met veel vuurs
voordroeg, kwam de ARMOEDE uit het midden van den drom te voorschyn, en keek
den jongen Klaager met stoute blikken aan, die zo verschrikte op dit ontzettend
gezigt, dat hy zyne vleugelen bewoog, als gereed om zich weg te maaken. Ten dien
stonde rees GELDZUGT over einde, en vervoegde zich tot den Regter, met aan te
toonen hoe noodzaaklyk zyne tegenwoordigheid was om den Huwlyken Staat zo
vol zegeningen te doen zyn als oorspronglyk door deszelfs Insteller bestemd was;
nevens andere bewysredenen, die, waren zy voorgedraagen geworden, met zo veel
zedigheids als kragts, niet gemist zouden hebben om veele tot zyne zyde over te
haalen. - Deeze aanspraak werd gevolgd door de luidrugtigste toejuichingen van
het gezelschap, 't welk agter hem stondt. Dit deedt den ouden man zegepraalen,
en hy verdubbelde het ophaalen der voordeelen, welke het Geld den Gehuwden
aanbragt; dan het geweld zyner gebaarmaakinge deedt zyn kleed van vooren open
gaan, en naare zorgen hingen, in de gedaante van Slangen, voor elks oog, op zyn
borst. - Hierop was LIEFDE gereed om het pleit, ten zynen voordeele, te agtervolgen.
Maar HYMEN, die zeer wel het aanbelang van beider tegenwoordigheid kende,
om het Huwlyksleven draaglyk en gelukkig te maaken, eindigde het Geding, door
eene Vereeniging voor te slaan tusschen LIEFDE en GELD: zy stemden hier in beide
toe. Zy hadden de handen niet zamengevoegd, ten teken dat zy in den voorslag
des Huwlyks-Gods bewilligden, of de LIEFDE kreeg de bevallige gelaadstrekken
weder, en zy scheenen veel verrukkender dan te vooren. Dan de verandering, die
de GELDZUGT onderging, was veel grooter, de gretig grypende klaauwen vielen van
zyne vingeren af, zyne oogen vertoonden al derzelver voorige inhaaligheid, en de
trekken van
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zyn gelaad kreegen zagtheid en menschlievendheid. De LIEFDE naderde, en 's ouden
mans boezem zagtlyk streelende, hieldt het geschuiffel der Slangen op, en de
pynigende zorgen weeken.
Dit Geschil, op deeze wyze, in 't vriendlyke beslist zynde, tradt SCHOONHEID te
voorschyn, en nam, naa veele gemaakte gebaarden, een kwynenden oogslag aan,
en lispte een klaagende beschuldiging uit tegen GELDZUGT (even als LIEFDE gedaan
hadt); te verstaan geevende welk een inbreuk dezelve maakte op haare heerschappy.
Naauwlyks hadt zy drie volzinnen geuit, of haar naderde een schriklyk weezen. Zyn
hair was als met een ruigen rym overdekt, zyn aangezigt met diepe vooren geploegd,
en uit zyne oogen droopen lymerige vogten. Wanneer SCHOONHEID in deeze gedaante
den OUDERDOM met waggelenden tred zag naderen, scheen zy geheel bedwelmd
door angstige gedagten; de roozen vlooden van haare kaaken, en zy viel in zwym.
HYMEN, weetende dat de geaartheid van deeze jonge Dogter trots en meesteragtig
was, en alles wilde overheerschen, doch teffens onbekwaam, om het met eenige
geschiktheid te doen, beroofde haar voor een goed gedeelte van haar uitgestrekt
gebied, en gaf de grensplaatzen aan VERBEELDING; die thans met onbepaald gezag
handelt, en niet toestaat dat iemand zich by SCHOONHEID vervoege, zonder haar
eerst gesproken te hebben.

Zedelyke bedenkingen.
Hoe ligt, hoe schielyk, laat de mensch den moed niet vallen! - Eenige tegenheden
bejegenen hem, en wel dra bezwykt hy onder den last der verdrukking. - Hy is, met
al zyn moed, dra ter neergeslagen: zyne standvastigheid, welke men zou denken
dat nimmer zou wankelen, begeeft hem dra, en hy bezwykt vaak, zo ras hy het
gewigt der tegenheden zyne schouders voelt drukken. - De minste menschen bezitten
kragt van reden genoeg, om zich zelven te wapenen en te verzetten tegen de nukken
van hunnen wispeltuurigen toestand van voor- en tegenspoeden; welke laatsten
hen terstond ter nederdrukken; terwyl de eersten by hen nooit zo volkomen zyn, dat
ze 'er niet eene menigte klagten over uitboezemen. De minste menschen hebben
het ooit zo volkomen naar den zin, dat ze niet over 't een of ander te klaagen hebben.
Nu is het te koud, dan valt het hun benauwd heet. - Nu vind men 't nergens naar
zyn zin, om dat 'er naauwlyks eenig koeltje gevoeld word; dan blaast het minste
windje, dat zich verheft, weer wat te sterk. Niets mag
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men gevoelen, of men bespeurt eene ongesteldheid; nimmer is men volmaakt
gezond genoeg. - Altyd moet men klaagen, altyd steenen, tenzy eenige vrolyke
omstandigheden ons beletten aan het kwaad te denken. - Nu heeft men te weinig,
dan weer al te veel, bezigheden: - Nu komen de vermaaken alle te gelyk; eene
opeenstapeling doet 'er de mensch den walg van steeken; - dan weer klaagt hy dat
ze veel te spaarzaam komen. Men vind maar zeer weinige menschen standvastig
genoeg, om in de minste tegenheden niet aanstonds te bezwyken; weinigen, die
stand houden tegen de wisselvalligheden der Waereld. Intusschen weeten wy, dat
elk mensch, hy zy dan wie hy zy, nu of dan, min of meer, deelen moet in 's Waerelds
onbestendigheden: en dit zo zynde, hoe onbillyk is het dan, nimmer eenig deel te
willen hebben in de wisselvalligheden van dit ondermaansche; maar altyd te willen
bevryd blyven van zulke omstandigheden, waaraan de mensch, van de geboorte
af, natuurlyk onderhevig is.
Indien elk mensch zyne daaden en handelingen bestendig inrigtte naar de
heilzaame rogels van regt en bi lykheid, hoe veele daaden zouden 'er agter blyven,
welke men nu ziet pleegen, en hoe veele daaden wierden 'er bedreeven, die nu
agterwege blyven. - Hoe genoegelyk en gerust zoude het leven op aarde zyn. - Hoe
vreedzaam, hoe broederlyk, zouden de menschen onder elkanderen verkeeren. De een zou den anderen niet stooren, maar stil en gerust laaten in zyne bezittingen.
- Men zou het verkeerde niet poogen te billyken, en dat regt is niet voor onregt
tragten te doen doorgaan. - Waar zou men elkanderen vervolgen, haaten, en tragten
uit zyne bezittingen uit te dryven. - Men zou elkanderen beschouwen als uit eenen
bloede voortgesprooten, als kinderen van éénen Vader, als natuurgenooten onder
elkander? Dan de mensch staat tegen den mensch op, men verdelgt elkanderen,
- men woed tegens elkanderen, en bedryft de ongehoordste wreedheden! - Wat
uitzinnigheid is dit, en dat van Weezens, die den naam van redelyke Weezens willen
draagen.
C. V.D. G.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Berigt wegens de wysgeeren, die de veelheid der werelden geloofd,
en die dit gevoelen niet aangenomen hebben; met eenig verslag
van hunne schriften, en bedenkingen over die strydige begrippen.
Door den Heer Girard, Arts des Konings, Opzigter van de Mineraale
Wateren van Bagnols en St. Laurent, Correspondent van de
Philosophische Societeit der Weetenschappen en nutte Kunsten
te Lyon. van de Koninglyke Societeit der Weetenschappen te
Montpellier, en der Geneeskunde te Parys.
(Journal des Sciences utiles.)
(Het Vervolg en Slot van bl. 320.)
Schoon het blyke, dat ARISTOTELES het gevoelen van DEMOCRITUS, wegens de
(*)
Veelheid der Werelden, omhelst hebbe , beweerden egter de Peripatetische
Wysgeeren, dat de Maan geen Aarde kon weezen; dewyl 'er geen Dieren waren,
die 'er niet konden weezen, dan met voortteeling en verderf, en dat de Maan
onverderflyk tot heden altoos dezelfde blyft, en men 'er, van den aanvang der Wereld
(†)
af, geene verandering in bespeurt . - Dan HEVELIUS brengt hier op in 't midden, dat
onze Aarde, hoe vol verderfs dezelve ons ook moge toeschynen, nogthans geduurd
heeft zo lang als de Maan, waar in veranderingen hebben kunnen voorvallen, door
ons nooit ontdekt; dewyl ze plaats greepen in de mindere gedeelten en enkel op de
oppervlakte, gelyk

(*)
(†)

LUD. CAELIUS RHODIO. Lib. I. c. 3. p. 13, 14.
Oeuvres de CYRANO DE BERGERAC, Pref. p. VII.
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die op de oppervlakte onzes Aardkloots voorvallen, welke wy niet zouden ontdekken,
waren wy 'er zo verre van verwyderd als van de Maan. Hy voegt 'er andere
bewysredenen nevens, bekragtigd door Waarneemingen, welke hy zegt gedaan te
hebben met behulp eens Verrekykers van zyne uitvinding, die hem in de Maan deedt
zien, dat de verlichtste en donkerste deelen, de groote en kleine, eene nette
overeenkomst hebben met onze Zeeën, onze Rivieren, onze Meiren, onze Vlakten,
(*)
onze Bergen en onze Bosschen .
PLUTARCHUS de Veelheid der Werelden, algemeen door de oude Grieksche
Wysgeeren geleeraard, voorgesteld hebbende, verklaart, ‘dat hy wel verre was van
hun te veroordeelen, en dat hy het zeer waarschynlyk vondt, dat 'er eene ontelbaare,
(†)
schoon bepaalde, Veelheid der Werelden was, gelyk aan de onze .’ Het blykt uit
zekere plaats by dien zelfden Geschiedschryver, dat men, ten zynen tyde, reeds
geschil voerde of 'er in de Maan dampen of uitwaasemingen waren, die zich boven
de oppervlakte verhieven, en daar regen en andere verhevelingen baarden.
PLUTARCHUS schynt over te hellen tot de zyde der geenen, die zulks lochenden; hy
geloofde, dat de Maan dermaate verhit werd door gestadig bescheenen te worden
van de Zonne, dat alle vogt daar uit gedampt moest weezen, en 'er niets overbleef
om nieuwe dampen te verwekken; waaruit hy afleidt, dat 'er geen Wolken, geen
(‡)
Regenvlaagen, geen Winden waren, en, bygevolge, geene Planten of Dieren . Deeze reden is dezelfde als die aangevoerd wordt door de hedendaagschen, die
zich aankanten tegen het gevoelen dat de Maan bewoond zou weezen: terwyl het
eenige gevolg, 't welk men noodzaaklyk uit deeze zwaarigheden zou moeten trekken,
zou zyn, dat de Weezens, die deeze Planeet bevolkten, moesten verschillen van
die deeze Aarde bewoonen, en eene gesteltenisse omdraagen, geschikt naar den
verschillenden aart der Planeet, hun ten verblyve toegeschikt.
De Heer DE LA HIRE hadt, ingevolge zyner Waarneemingen, geoordeeld, dat de
vlekken der Maane, die men

(*)
(†)
(‡)

HEVELIUS, p. 119. 133, 134, 249, 297, & alibi.
PLUTARCH. Oper. 430. In Lib. de Orac. detect.
- - Oper. Tom. II. p. 938. C. Nulla lunam rigat pluvia.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

359
voor Zeeën hieldt, niet anders waren dan groote vlakten land, welker grond natuurlyk
veel zwarter is. Maar, indien 'er geen Zeeën in de Maan gevonden worden, is 'er
geen Dampkring, althans geen merkbaare; en men tragt het licht, 't welk by
Zonnetaaningen zich vertoont, uit te leggen, zonder een Dampkring te
veronderstellen; welk schynzel, nogthans, het sterkste bewys oplevert voor den
Dampkring der Maane, 't welk men kan bybrengen. Hier uit zou, naar 't denkbeeld
van den Heer DE LA HIRE, volgen, dat 'er, geen dampen of regen in de Maan zynde,
ook geen Planten, geen Menschen, zouden kunnen bestaan.
De Man van de uitgebreidste kundigheden in Europa, in alle menschlyke
Weetenschappen door en door bedreeven, de voortreflyke LEIBNITZ, viert zyner
boerterye bot als hy spreekt over het onderwerp, 't geen wy thans behandelen: en
laat zich, wegens de Planeetbewoonders, in deezer voege hooren: ‘indien de weg
van gemeenschap met de Planeetbewoonders, volgens den Heer HUIGENS, vry gelyk
aan die op onze Planeet zich bevinden, open stondt, zou 'er eene Algemeene
Kerkvergadering dienen aangelegd te worden, om te onderzoeken of men verpligt
ware de Voortplanting des Geloofs buiten onzen Aardkloot uit te strekken. Veelen
zouden ongetwyfeld beweeren, dat de redelyke Weezens diens Lands, niet van
ADAM afstammende, geen deel aan de Verlossing door JESUS CHRISTUS hebben:
anderen zouden misschien zeggen, dat wy niet genoeg weeten waar ADAM altoos
geweest is, nog wat 'er wierd van zyne geheele naakomelingschap; dewyl men zelfs
Godgeleerden gevonden heeft, die de Maan voor de plaats van het Paradys hielden;
en misschien zou men by de meerderheid, als het veiligste, besluiten, deeze
twyfelagtige Menschen te doopen, onder voorwaarde dat zy 'er vatbaar voor waren;
doch ik twyfel of men hun ooit Priesters in de Roomsche Kerk zou maaken; dewyl
hunne Corporatien altoos twyfelagtig zouden weezen, en men het Volk blootstellen
aan een daadlyke Afgodery, volgens de onderstelling dier Kerke. Gelukkig ontslaat
(*)
de natuur der zaake ons van deeze verlegenheid .’
Op eene andere plaats van HUIGENS en FONTENELLE ge-

(*)

LEIBNITZ, Nouveaux Essais sur l'entendement humain, p. 274.
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sproken hebbende, schryst hy, ‘men zou zeggen dat het, in het Ryk der Maane van
Arlequin, alles gaat gelyk hier. 't Is waar, dat men geheel anders oordeelt over de
Maanen, (die alleen Satelliten zyn), dan over de Hoofdplaneeten. KEPLER heeft een
klein Boekje nagelaaten, waarin men eene geestige versiering van den staat der
Maane aantreft, en een vernuftig Engelschman laat een Spanjaard van zyne vinding,
(*)
door de Trekvogelen na de Maan voeren, zonder te spreeken van CYRANO , die
naderhand deezen Spanjaard ging opzoeken. - Eenige Mannen van vernuft, een
heerlyk tafereel willende geeven van het toekomend leeven, laaten de Zielen der
Gelukzaligen van Wereld tot Wereld gaan; en onze verbeelding vindt daar ligt een
gedeelte der uitsteekende bezigheden, welke men aan geesten kan geeven. Maar
welk eene pooging zy ook doen, twyfel ik of dit kan aangaan ter oorzaake van den
grooten tusschenstand tusschen ons en die geesten, en de groote verscheidenheid
welke men daar aantreft. En, tot den tyd toe dat zy de Verrekykers zullen uitgevonden
hebben, op hoedanige DESCARTES ons deedt hoopen, waar mede wy gedeelten der
Maane niet veel grooter dan onze Huizen kunnen ontdekken, kunnen wy niet
(†)
bepaalen hoe het is op een Kloot van de onze verschillende .’
De Abbé PAULIAN houdt de Veelheid der Werelden voor een loutere harssenschim,
en het Werk van FONTENELLE voor een Roman, aan welke hy voorts, in zekeren zin,
regt doet. Hy haalt de plaats aan van den Burger te Parys op den tooren van Notre
Dame na St. Denis ziende, door ons hier boven vermeld, en zegt, dat FONTENELLE
op deezen grondslag zyne redenen bouwt om ons te overtuigen dat de Maan
bewoond is: ‘Het schynt my toe,’ voegt hy 'er nevens, ‘dat dit het bewyzen is van
een voorstel omtrent op eenen trant van iemand, die niet begeert geloofd te worden.’
Maar FONTENELLE wist zeer wel, dat gelykenissen geen bewys opleveren, en het is
niet op dien grondslag dat hy zyn gebouw ophaalde; maar wel op de overeenkomsten
en gelykvormigheden van de Maan, met de Planeet, welke

(*)
(†)

De Schryver van dien naam hier boven, bl. 316, vermeld. VERT.
LEIBNITZ, als boven, p. 440.
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wy bewoonen. De Schryver van de Dictionaire de Physique zou, zo 't my voorkomt,
met meer voordeels, het Stelzel van dien geleerden Wysgeer aangetast hebben,
als hy de onbestaanbaarheid van deszelfs veronderstellinge getoond hadt met de
bewyzen, welke hy aanvoert over het niet bestaan eens Dampkrings van de Maan.
Maar het verwondert my ten hoogsten, dat deeze Exjesuit, die met den grootsten
ophef spreekt van zyn Broeder KIRCHERUS, dien hy een zeldzaam vernuft noemt,
welken alle Geleerden hebben aangemerkt als een dier Mannen, die de Natuur
schaars aan de Wereld vertoont, om dezelve verbaasd te doen staan: 't verwondert
my ten hoogsten, zeg ik, dat de Heer PAULIAN niet gewraakt hebbe 't geen 'er
weezenlyk belachlyk, enz. buitenspoorig en laakbaar is in de Iter Extaticum, of Reis
in Zielsverrukking, van dien Vader. Zo waar is het dat de geest der Broederschappen
(*)
dikwyls invloed heeft op de oordeelvellingen .
De zwaarigheden, welke men aangevoerd heeft tegen het gevoelen van het
bestaan der Planeetbewoonderen, komen voornaamlyk hier op neder. - Vooreerst.
Men twyselt of veele Planeeten, onder andere de Maan, een Dampkring hebben,
en op de veronderstelling dat zy dien derven, begrypt men niet hoe 'er leevende
Weezens zouden kunnen ademhaalen en leeven. - Ten tweeden. Ontdekt men in
eenige Planeeten, als Jupiter, enz. groote veranderingen van gedaante op de
oppervlakte, en het schynt dat een bewoonde Planeet veel meer in rust moet weezen.
- Ten derden. De Comeeten, zyn zeker Planeeten, en het valt ondertusschen
bezwaarlyk te gelooven, dat de Comeeten bewoond zouden weezen, uit hoofde
van het verbaazend verschil, 't welk derzelver Bewoonders zouden moeten
ondervinden in de hitte der Zonne, die hun nu zou verschroeijen, terwyl zy op andere
tyden weinig of geen warmte genooten. De Comeet, by voorbeeld, van den Jaare
MDCLXXX, is bykans over de Zon heen gegaan en vervolgens van dezelve zo verre
afgeweeken, dat zy in meer dan 575 Jaaren 'er niet weder by zal komen. Welke
leevende Lichaamen zouden in staat weezen, om, aan den eenen kant,

(*)

Hoe de Heer HUIGENS over de herssenschilderingen van dien Vader oordeele, kan men zien
in zyne Cosmotheoros, of Wereldbeschouwer, bl. 123 der Nederd. Vertaaling. VERT.
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die brandende Hitte, en dien trap van koude uit te harden? En dit zelfde geldt in
evenredigheid omtrent de andere Comeeten. Ten vierden, brengt men
Tegenwerpingen by, uit de Godgeleerdheid ontleend.
Men heeft op deeze zwaarigheden, in 't algemeen, geantwoord. Vooreerst. Dat
de Dampkring der Planeeten beweezen is door een groot aantal Starrekundige
Waarneemingen; volgens welke ook de vlekken en banden, op Jupiter waargenomen,
aangemerkt worden als groote Waterkanaalen, of van eenige andere vloeistoffe,
en dat de duistere plekken van die Planeet genoegzaam zyn om te doen gelooven,
dat de oppervlakte omringd is met aarde en water, gelyk die van onzen Aardbol. Ten tweeden. De verschillende standen der Planeeten, in deeze zeer veel lichts en
warmte, in andere veel duisterheids en koude, veroorzaakende, sluiten geene
onmogelykheid in, dat deeze Starren zo veele bewoonde Werelden zyn; dewyl de
lichaamen en de byzondere zintuigen der onderscheidene bewoonders, buiten allen
twyfel, gevormd en gewyzigd zullen weezen naar de verschillende gesteltenissen
der Planeeten, door den oneindig wyzen Maaker, die onze lichaamen en zintuigen
gepast gemaakt heeft naar den staat der Planeet, welke hy ons ter woonplaatze
toeschikte. Ten derden. FONTENELLE heeft zich gedekt tegen de Tegenwerpingen
der Godgeleerden, verzekerende dat hy geen Menschen op de andere Planeeten
plaatste; maar Bewoonders van de Menschen onderscheiden. En met dit alles,
waarom zou het denkbeeld, door HUIGENS beweerd, met het Geloof stryden? De
Heilige Schrift leert ons, buiten tegenspraak, dat alle Menschen van ADAM afstammen;
maar dezelve spreekt alleen van de Menschen die deezen Aardkloot bewoonen;
andere Menschen kunnen op andere Planeeten huisvesten, en een anderen
Stamvader hebben dan ADAM. Hoe! het Infect, 't welk met trotsheid kruipt op een
hoekje van deeze Aarde, zou het zich vermeeten grenzen aan de geheele Natuur
voor te schryven! - Eindelyk de Leer van de Veelheid der Werelden, gegrond op
Starrekundige Waarneemingen, en daar uit afgeleide bondige redenkavelingen,
verschaft ons het verhevenste denkbeeld, 't welk wy kunnen vormen van de Godheid,
en strekt om haare Heerlykheid het schoonst aan den dag te leggen. 't Is, derhalven,
met reden, dat veele Wysgeeren tegenwoordig zo veel Zonnestelzels, meer of min
gelyk aan 't onze, erkennen
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als 'er vaste Starren zyn. Min wysgeerige Verstanden beginnen zelfs gemeenzaam
te worden met dit denkbeeld van millioenen Werelden, door het leezen van het
(*)
fraaije meermaals gemelde Werkje van FONTENELLE .

Voordeelige uitwerking van den braakwynsteen, in eene moeijelyke
verlossing.
De Huisvrouw van G.B., van een zeer driftig en galachtig temperament, was, staande
den tyd van haare zwangerheid, aan verscheide toevallen onderhevig geweest, die
door eene overmaat van galstoffe veroorzaakt waren.
Door nu en dan een weinig Rhabarber en Cremor Tartari te gebruiken, had zy
het, tot den tyd van haare verlossinge, draagende gehouden: dan deeze zich door
de gewoone verschynzelen aangekondigd hebbende, volgde 'er echter geene
ontbinding, alhoewel 'er geen plaatzelyk ongemak te vinden was.
Ik vond haar geweldig benaauwd, zeer dorstig, de tong droog en beslagen,
vergezeld van een bitteren smaak in den mond, en eene groote geneigdheid tot
braaken; de pols was klein en ras, en alle de trekken van het aangezicht zeer
gespannen: alle deeze verschynzelen deeden my besluiten om haar den volgenden
drank voor te schryven, ℞. Aq.

(*)

De volkomenste Naamlyst der Vaste Starren is die van den Heer FLAMSTEED, en bedraagt by
de 3000 zigtbaare Starren. HALLEY heeft 'er 350 meer waargenomen in het Zuider Halfrond:
maar gewis zyn de Starren van dezelfde soort, die ons gezigt ontwyken, ontelbaar: - Ontelbaar,
te regt mag de Heer GIRARD dit schriftuurlyk woord ten deezen aanziene gebruiken: bovenal,
als men denkt om de Lysten der Nebuloe van MESSIER, en Dr. HERSCHELL. Dan wy wyzen
onze Leezers, om wegens de Vaste Starren en derzelver aantal een beter begrip te vormen,
na de Opgave van de voornaamste Starrelysten in vroegeren tyde opgemaakt, en verslag
van die nu eerst onlangs in 't licht gegeeven zyn, door F. WOLLASTON, hier boven in ons
Mengelwerk, bl. 145. En wat de Veelheid der Werelden betrest, hebben wy onzen Leezeren
in den Bespiegelenden Wysgeer in een voorgaand Deel, de keurlykste Bedenkingen,
doormengd met den Schepper verheerlykende Lofzeggingen, voorgesteld, en wyzen hem
derwaards te rugge. Nieuwe Algem. Vaderl. Letteroefeningen, V.D. 2de St. bl. 361, enz.
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Hordei ℥x. Aq. Cinamomi Ʒvj. Tart. Emetici gr. tria. Syr. e succo Citri ℥ij. Liq. ann.
min. Hoff. Ʒij. M. om daar van alle uuren een theekopje vol, koud, te gebruiken, en
zo dra de ontbinding gevolgd was, daar mede op te houden: tusschen beide gebruikte
zy voor den dorst dun Gersten water, waarin wat Suiker en Citroensap gemengd
was.
Na dat het eerste kopje van den voorschreeven drank gebruikt was, ontlastte zy
van boven eene groote hoeveelheid, genoegzaam zuivere, Galstoffe, waarop eene
groote verligting volgde; het tweede kopje had eene zoortgelyke uitwerking, en op
het derde kwam 'er, by het overgeeven, nog een ruime Stoelgang van eene menigte
vuile stinkende stoffe. Door dit alles vry wat vermoeid zynde, viel zy in een zagten
slaap, die, omtrent een groot uur geduurd hebbende, afgebroken wierd, door een
zeer natuurlyken arbeid, waar door zy binnen het half uur van eene gezonde en
welgeschapene Dochter verlost wierd. Voorts hebben zich, nog by de Moeder nog
by 't Kind, nadeelige verschynzelen, staande den tyd der Kraam, nog ook vervolgens,
opgedaan, maar alles is volkomen naar wensch afgeloopen.
Dan iets zeer aanmerkelyks gebeurde 'er met het overschot van den
bovengemelden drank, het geen ik ter waarschuwing van anderen niet voorby kan,
hier teffens te melden: hiervan was meer dan de helft overgebleven, en de Lyderes
begreep dat deeze een zogenaamde vlaagdrank was, aan wier gelukkige uitwerkinge
zy het leven van haar zelve, en dat van haar Kind, te danken had.
Drie a vier dagen na dat zy verlost was, bevond zich eene van haare Vriendinnen
insgelyks in arbeid, maar die ook niet naar wensch doorzette: zy dit verneemende,
bedagt zich geen oogenblik, om haar het nog overgebleeven gedeelte van den door
haar gebruikten drank, vergezeld van de best mogelykste aanbeveeling, toe te
zenden. Deeze Vrouw gebruikte, op raad van haare Vriendinne, ruim de helft van
het toegezondene, en was gelukkig genoeg om de gewenschte verlossinge daar
door te bevorderen.
Van deeze gebeurtenis wierd my, op den volgenden dag, met groote blydschap
kennis gegeven; dan ik was met die handelwyze gansch niet in myn schik, en
gevoelde maar al te zeer de groote ongelukken, die uit eene dus geheel onkundige
mededeelinge van dit Geneesmiddel had-
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den kunnen ontstaan: waarom ik zorg droeg, na vooraf aan die onnozele, doch
welmeenende, Vrouw het gevaar, waar aan zy haare Vriendinne blootgesteld had,
te hebben doen begrypen, om het nog zuinig bewaarde overschot diens dranks
terstond te doen wegwerpen.
Dit strekke teffens ten bewyze, hoe omzigtig een Geneesheer op alle mogelyke
omstandigheden behoort te letten, om onkundige en onnozele, doch anders
weldenkende, Menschen, niet in gevaar te brengen, van een op zich zelf heilzaam
Geneesmiddel door hunne verkeerde raadgeeving aan anderen, tot een
allergevaarlykst middel te doen worden.
R. Med. Dr.

Byzonderheden aangaande de natuurlyke historie van den Leeuw.
(Ontleend uit een Werkje, getyteld: Travels trough Barbary, in a Series of Letters,
written from the Ancient Numidia, in the Jears MDCCLXXXV and MDCCLXXXVI.
Zynde een Uittrekzel van het grooter Fransche Werk van den Abbé POIRET.)
Ik poogde u, MYN HEER! in een voorgaanden Brieve, een schets van de beschaafde
en onbeschaafde Natuur te geeven. Ik poogde u dezelfde gevoelens in te boezemen,
die deeze vergelyking by my verwekt heeft, en aan te toonen, hoe belangryk 't is,
om, naa de waarneeming der Natuure, zo als zy aan den arbeid der menschen
onderworpen is, die in deeze Landstreeken te beschouwen, waar niets door de
kunst vercierd, of tot volkomenheid gebragt is. Ieder voorwerp verandert zyne
gedaante door onzer handen arbeid, en, naar maate wy van de Natuur afgeweeken
zyn, is ieder voorwerp, naby of rondsom ons, uit zyn oorspronglyken stand verwrikt.
Is het, by voorbeeld, in onze Menagerien, die plaatzen der slaverny, dat wy de rechte
geaartheid der Dieren kunnen leeren kennen? Hoe zeer verschilt het Paard niet van
zich zelven, als het gelyk een Lastdier werkt, of zelfs, wanneer het, fraai opgetoomd,
lustige beweegingen en sprongen maakt? Welke bevalligheden, in tegendeel, en
welk

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

366
eene vlugheid spreidt het niet ten toon, wanneer het zich in 't veld, in eene volkomene
vryheid, bevindt, en wanneer het zyn moed en leevendigheid niet door eene wreede
berooving of verminking der leden verlooren heeft? Is dat de moedige Stier door
drift ontvlamd, en verschriklyk in 't gevegt, die sleepende voortgaat, met een
geboogen kop, en aan 't juk onderworpen? Zou ik den Leeuw, den Koning der
viervoetige Dieren, aan dat droefgeestig en neerslagtig oog, aan dien kwynenden
en werkeloozen toestand kunnen kennen? - Als hy een gehoorzaame slaaf geworden
is, dan heeft hy zyne natuurlyke woestheid zo wel, als zyn oorspronglyk charakter,
verlooren.
't Is hier, in 't Numidische Woud, dat wy hem moeten bewonderen, en dat hy zich
edel en met majesteit vertoont. Hier is het daar hy zyn heerschappy uitoefent, en
zich by alle de andere Dieren ontzaglyk vertoont. By den dag blyft hy vreedzaam in
zyn verblyf, en men hoort zyne verschriklyke stem alleen in de stilte van den
vreeslyken nacht. Gelyk een stormwind, op een afstand van onze Wooningen, zich
alleen door zyn schor en aanhoudend geloei aankondigt, zo weêrgalmt de stem van
den Vorst des Wouds. Hy nadert allengskens; doch met majesteit. Vol moeds en
onverzaagdheids, wordt hy door geen hinderpaalen te rug gehouden, door geen
gevaaren afgeschrikt. Op zyne sterkte vertrouwende, oordeelt hy alle heimelyke
listen en streeken zyns onwaardig. 't Is waar, dat hy alleen in de duisternis verschynt;
doch hy maakt 'er nimmer gebruik van om zynen vyand te overrompelen. Hy kondigt
hem, door een aanhoudend en vreeslyk gebrul, 't gevaar aan, waarin hy zich bevindt;
het teken des aanvals hoort men van verre; 'er ontstaat een algemeene verwarring;
geen Dier poogt wederstand te bieden; zy zyn alle vol schrik, en vluchten; doch als
de Leeuw zelve verschynt, als zy zien dat hy zyne Maanen krulle, en vuur van moed
uit zyn oogen glinstert, dan geeven zy zich aan hun noodlot over. Met angst en
schrik bevangen, staan zy roerloos en verstyfd op 't aanschouwen van hunnen
ontzaglyken vyand. De Beer vergeet het gebruik van zyne klauwen; de Stier dat
van zyne hoorens; het Paard is onbekwaam om zich door zyne snelheid te redden.
Alles geeft zich, zonder tegenstand, over. Met zyne bebloede klaauwen, rukt de
Leeuw de ingewanden van zyn prooi uit, voldoet zyn honger, en als
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hy dat geen, 't welk hy uitkoos, gegeeten heeft, dan laat hy 't overschot aan andere
vleeschvreetende Dieren over: - alsdan is alles in veiligheid. Bloeddorstig zynde
wanneer de nood 't eischt, is de Leeuw alleen wreed wanneer de honger hem
aanprikkelt. Indien hy, verzadigd zynde, een ander Dier aantreft, dan treedt hy 't
zelve, zonder om te zien, hoogmoedig voorby, of blyft op zyne plaats zonder zich
eenigzints te bekreunen over de voorbygangers. Aangegreepen wordende, veragt
hy zyn vyand, en verdeedigt zich zelden; hy treed te rug, - doch vlucht nooit.
Dikwyls was ik 'er by tegenwoordig, als hy zich omtrent de Tenten der Mooren
vertoonde. Zo ras als zyn stem gehoord wordt, begint de kudde te beeven, en toont
zich ontroerd; 't Vee loeit, en schreeuwt van schrik, naar maate de vyand nadert;
'er heerscht een algemeene wanorde, en elk Dier is vol angst en vreeze. De Honden,
die zich zamenschoolen, en alle digt op een dringen, huilen. Terwyl de Mooren hun
Schietgeweer haalen, groote vuuren aansteeken, en zich tot tegenweer bereiden,
geeven de Vrouwen haare vrees door gillen en schreeuwen te verstaan. Dikwyls
jaagen de Arabieren, door dit geraas, en 't geduurig schieten, deezen gemeenen
vyand op de vlugt; maar als de Leeuw door den honger geprangd wordt, valt het
altoos zo gemaklyk niet om hem te verwyderen. Hy springt door 't midden der vuuren,
en over de Tenten; valt op de kudde aan, en vindt, onder begunstiging der
duisternisse, schrik en verwarring, gelegenheid om te ontsnappen; dikwyls zyn prooi
medesleepende.
Ik heb Leeuwen in Frankryk gezien; doch nooit zag ik 'er een die waardig was om
met die uit Numidia vergeleeken te worden, welke in de Romeinsche Schouwspelen
zo beroemd waren. Hoewel dikwyls uit 't zelfde Woud aangevoerd, zyn zulken, die
wy by ons zien, als zy noch zeer jong uit hun nest genomen waren, en naderhand
in hokken gelegd, van oefening en beweeging verstooken, meestal zwak en kwynend,
en sterven droefgeestig en verzwakt. In 't Woud zyn zy, integendeel, lustig, moedig,
dapper, en van een evenredige gestalte.
De Beeren, die hier in grooten getale voorkomen, verstrekken den Leeuw tot
voedzel, en verschoonen de Schaapen voor zyn verscheurende tanden. Nogthans
dringt hy
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zomtyds door tot in de omheiningen der kudden, en 't is de voorzigtigste wyze om
hem te vervolgen, wanneer men hem de prooi, dien hy verkoos, overlaat. 't Zoude
te gevaarlyk weezen den Leeuw openlyk aan te vallen; wil men hem overwinnen,
dan moet men zyn toevlugt tot Krygslisten neemen, en dit doen de Mooren. Zy
graaven zeer diepe kuilen, bedekken die met struiken, en plaatzen 'er eenig leevend
Dier by; want de Leeuw heeft eenen afkeer van 't vleesch van een Dier dat reeds
dood is; behalven dan, wanneer sterke honger hem dringt. Als hy in den kuil valt,
dooden zy hem met steenen, of met schietgeweer.
De Mooren hebben nog een andere wyze om den Leeuw te vellen, die veel
zekerder gaat. Als zy de plaatsen, welke hy bezoekt, bespied hebben, brengen zy
een Koe, of een ander Dier, derwaards, en binden 't aan een boom vast, terwyl de
Jaager zich, wel gewapend, in een hut van takken en digte struiken opgerigt,
verbergt. De Leeuw, door 't geschreeuw van 't Dier gelokt, rukt met woede op 't
zelve aan; en terwyl hy 't verscheurt, brand de Jaager op hem los met een geweer,
waar op hy verscheidene kogels heeft laaten loopen. Indien de Leeuw slegts gewond
is, gaat hy brullende heenen, en hervat zelden den aanval; als hy nederstort, gaat
de Jaager niet terstond om den Leeuw de Huid af te stroopen; maar stelt zulks tot
den volgenden morgen, of zomtyds langer, uit.

Beschryving van de Doode Zee, en de omliggende landstreek.
(Overgenomen uit MARITI's Voyages dans l'Isle de Cypre & la Palestine, &c.)
De Gouverneur van Jerusalem is verpligt de kosten der Caravaanen goed te maaken,
elk hoofd voor hoofd eene som geevende vóór hun vertrek. Hy schaamt zich egter
niet van de Bedevaartgangeren, die merkwaardige plaatzen in deezen oord willen
gaan bezigtigen, eene willekeurige som af te vraagen, naar de omstandigheden
geschikt. Deeze dwinglandy is, buiten twyfel, versoeilyk; doch men heeft 'er geen
redmiddel tegen.
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Wanneer men een land van slaaverny gaat bezoeken, moet men zich, in eenige
omstandigheden, aan de Wetten van geweld en schraapzugt onderwerpen.
Twee Europeaanen, my verzogt hebbende hun tot de oevers van de Doode Zee
te vergezellen, troffen wy eene overeenkomst met den Gouverneur van Jerusalem,
die ons een geleide van vier man gaf, om ons, geduurende onze reis, te beschermen.
Naa drie mylen Zuidwaards opgereisd te hebben, kwamen wy by eene half
vervallene Kerk, door de Godvrugt van vroegere dagen toegewyd aan ST. JERONIMUS,
ter gedagtenisse der dagen van boetedoening en eenzaamheid, welke hy te dier
plaatze sleet. De Godsdienstplegtigheden werden 'er verrigt door Cenobiten, die,
naar 't voorbeeld van hun Patroon, van Moeskruiden leeven, en den ganschen tyd
besteeden in bespiegeling en Godsdienst-oefeningen. Het Monnikenklooster is egter
zints lang onder de aarde bedolven.
Het overgebleevene van de Kerk verdient naauwlyks de aandagt van den Reiziger.
Mogen wy op hedendaagsche Schryvers afgaan, dan werden hier, in vroegeren
tyde, zeer wel uitgevoerde Schilderyen gezien, verbeeldende alle de Godsdienstige
bedryven van den H. JERONIMUS; als zyne afzondering van de Wereld; de overwinning,
welke hy op het Vleesch behaalde; zyn vuurigen yver ter voortplanting van het
Geloof; en de veelvuldige Stryden, waarin hy allen, die van hem in begrippen
verschilden, overwon.
Indien deeze Schilderyen, gelyk men wil, een beter lot verdienden, waarom heeft
men dan geene poogingen aangewend om dezelve van onder deeze ruïnen te
haalen, ten einde ze over te brengen in het Klooster der Vaderen van het Heilig
Land? Dit zou gemaklyk hebben kunnen geschieden door Vader NEAU, een Jesuit,
die, in den Jaare MDCLXXIV, den Heer DE NOINTEL, den Franschen Afgezant te
Constantinopole, vergezelde. - Eén ding verwonderde dien Vader toen hy deeze
Schilderyen zag, naamlyk, dat 'er geen Heiligen van de Latynsche Kerk in gevonden
wierden, uitgenomen ST. SYLVESTER, den Paus, die zelfs naar de Grieksche wyze
was gekleed. Maar, mogen wy Vader NEAU niet te gemoete voeren, dat in de Kerken
van zyne Orde geene Heiligen voorkomen dan Jesuiten, en dat, zo in 't Oosten als
in 't Westen, elke Orde den voorrang geeft aan haare Broe-
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deren. - Een Engelsch Reiziger, de Heer MAUNDRELL, die deeze streeken in den
Jaare MDCXCVIII bezogt, spreekt ook met veel ophefs van die Schilderyen, een
(*)
van welke het laatste Avondmaal verbeeldde .
Drie mylen verder gevorderd zynde, zonder de minste tekens van eenige wooning
te vinden, hadden wy eene wyduitgestrekte vlakte voor ons, welke niets anders
noodig hadt om een vrugtbaaren grond te worden, dan de hand des arbeiders.
Dezelve wordt bewaterd door verscheide beekjes, waar van eenige met een zwaar
gedruisch voortvloeijen, terwyl andere zagtkens over een effen grond gaan, en zich
alle vereenigen in 't zelfde Kanaal, en dan den naam van de Doode Zee aanneemen.
Deeze benaaming is van een laater dagtekening. De Onden noemden dezelve
het Meir van Asphalites, de Zee van Sodom, de Zout Zee, het Meir van Sirbon, en
heden ten dage noemen de Arabieren deeze Zee Bahheret-Lut, dat wil zeggen de
Zee van Lot.
JOSEPHUS, de Geschiedboeker, liet deeze Zee meeten, en bevond dat dezelve
vyfhonderd en tachtig Stadien lang, en honderd en vyftig breed, was, welk eerste
op twee-en-zeventig en een halve Italiaansche Mylen zal uitkomen, en 't laatste op
achttien en drie vierde van die zelfde Mylen. Dezelve is honderd en tachtig Mylen
in den omtrek.
Het hooge Gebergte van het oude Land der Moabiten omringt de Doode Zee aan
den Oostkant, en ontlast daar in de Wateren van den Arnon en de Zaret, die, met
langzaam vloeiende watervallen, van de zyden afstroomen. Ten Westen en ten
Zuiden, is die Zee desgelyks door hoog gebergten omgeeven: eenige deezer,
zamengesteld uit zwarte rots, dienen tot afscheidzels van de groote Woestynen van
Judéa, en de overige, met groenende bosschen bezet, maaken een gedeelte uit
van Iduméas Aan den Westlyken oever valt ook de Beek Kedron in dit Meir. De
Noordzyde is geheel open, en biedt de schoone vlakten van Avlona aan het oog,
die de suelvlietende Wa-

(*)

De Heer MARITI vergist zich: de Heer MAUNDRELL, van de Kerk en 't Klooster van Johannes
den Dooper spreekende, gewaagt van geene Schilderyen; maar roemt het Schrift op een
Altaarstuk in eene andere vervalle Grieksche Kerk, op dien weg door hem bezogt. Zie zyne
Reize van Aleppo na Jerusalem, in HALMA's Woordenboek van Kanaan, bl. 490 en 493. Vert.
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teren van de Jordaan als een cyns aan de Doode Zee betaalen.
Voortyds was, gelyk verhaald wordt, deeze groote Waterkom bezet met
Vrugtboomen, weelige Koornvelden, en stonden op den grond, thans onder het
water bedolven, de trotsche Steden Sodom, Gomorrah, Adama, Seboim en Segor,
onder het gebied van eenen Koning. Niets, derhalven, is op aarde beveiligd voor
verandering en lotwissel.
Eenige Reizigers hebben beweerd, dat de Overblyfzels deezer ongelukkige Steden
nog te zien zyn by laag en helder water. Eenige zoggen zelfs dat zy brokken van
Kolommen hebben ontdekt met derzelver Kapiteelen. Dan of hunne verbeelding
moet hun misleid, of deeze Zee moet, naa dat zy dezelve bezogten, eenige nieuwe
schokken ondergaan hebben. Ondanks alle myne naaspeuringen, kon ik niets van
(*)
dien aart ontdekken . Een Vader Capucyn verbeeldde zich desgelyks, dat hy, op
de oevers van dit Meir, de treffendste bewyzen vondt van den Godlyken vloek. Hier
zag hy tekens van uitgedoofd vuur, daar asch, en overal het land droog en
gescheurd. Zelfs dagt hy een sterke zwavelreuk te bespeuren. Wat my betreft, ik
had geheel andere aandoeningen. De lugt is zuiver, de velden staan zeer groen,
en myne oogen verlustigden zich in de helderheid van het water, 't geen van het
gebergte nederstroomde. De onvrugtbaarheid, waartoe een gedeelte deezer vlakten,
van de scheppinge af, verweezen is, maakt het vrugtbaar vertoon van Avlona, by
tegenoverstelling, te verrukkender. Dan hoe komt het by, dat twee Reizigers zo zeer
in hunne denkbeelden verschillen? 't Is om dat een Capucyn overal de vyf zinnen
van het Geloof medeneemt, en ik met het eenige der Natuur bedeeld ben.
Ik tragtte oplossing te geeven aan een verschynzel, 't welk de aandagt van andere,
zo wel als de myne, getrokken heeft. Deeze groote Waterkom, die gestadig het
water ontvangt van verscheide watervallen, beeken en stroomen, heeft geen
zigtbaare ontlasting. Geraakt dezelve dan het water kwyt langs onderaardsche
kanaalen, in de Middelandsche of in de Roode Zee, gelyk men voor-

(*)

Dit was ook het geval van den Heer MAUNDRELL. Als boven, bl. 492.
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geeft; of moeten wy het gevoelen omhelzen der Arabische Wysgeeren, die, en niet
zonder grond, besluiten, dat ze zich door uitdamping ontlasten?
Het water van dit Meir is klaar en helder, doch bitter, en by uitstek zout. Geene
soort van Visch teelt 'er in voort, en die 'er, zomtyds, door de sterkstroomende
Jordaan ingevoerd worden, sterven op 't oogenblik.
Men maakt elkander diets, dat het water der Doode Zee een wederomstootende
kragt heeft, die Menschen en Dieren op de oppervlakte doet dryven. JOSEPHUS
tekent eene Proeve op, in dit geval door Keizer VESPASIANUS genomen: ‘Eenige
Slaaven,’ schryft hy ‘aan handen en voeten hebbende laaten binden, beval hy, dat
ze, in zyne tegenwoordigheid, in het diepste gedeelte der Zee zouden geworpen
worden. Geen hunner zonk na den grond; en zy bleeven alle op het water dryven,
tot het den Vorst behaagde last te geeven hun 'er weder uit te haalen.’ - Dit is een
der Geschiedkundige leugens, die men zo vaak by JOSEPHUS aantreft. 't Is waar,
het water der Doode Zee is gunstig voor de Zwemmers, doch zy die deeze kunst
(*)
niet verstaan, zullen hier zo wel als elders verdrinken .
Geene Planten, hoe genaamd, groeijen in dit Meir. De bodem is zwart, modderig
en vuil, de aarde daaromstreeks heeft dezelfde kleur, en is brandbaar als Kool.
Takken van Boomen, die 'er invallen, versteenen in korten tyd, door de kragt van
het zout dat 'er aankleeft, en doordringt tot de pit van het hout. Eenige van deeze
versteende Takken, op welken de Liefhebbers gesteld zyn, kan men te Jerusalem
koopen.
Men heeft verteld, dat het naderen van den oever deezer Zee doodlyk was voor
't Gevogelte; nogthans wordt dezelve ryklyk bezogt door de gevederde Bende,
inzonderheid door Zwaluwen, die op de oppervlakte van dit vermeende zo zeer
geschuwde water speelen.
Op zekere dagen van het Jaar is de Doode Zee bedekt

(*)

De Heer MAUNDRELL nam 'er zelve de proeve van, en bevondt, onder het zwemmen, zyn
lichaam met een meer dan gemeene kragt opgebeurd; maar voegt 'er nevens, dat iemand,
daarin waadende, driftig wordt zo dra hy 'er tot den navel in loopt (gelyk zommige Schryvers
verhaalen) zeg ik, door eigen ondervinding, niet waar te zyn. Als boven, bl. 492.
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met een dikken en donkeren Nevel, die zich niet verder dan de oevers uitstrekt;
doch als de Zon kragt krygt, verdwynt de Nevel welhaast.
De Doode Zee brengt eene soort van Lym voort, Joodenlym geheeten; men ziet
dezelve in groote klompen op 't water dryven, die, door de winden aan de Oostlyke
en Westlyke oevers gedreeven, aan dezelve kleeven. Dit Lym wordt dan verzameld
door de Arabieren, en verdeeld tusschen hun en den Bassa van Damascus, die dit
aandeel van hun koopt voor eenige stukken gelds, of zulke stoffe als zy tot kleeding
gebruiken. - Dit Joodenlym is eene zwavelagtige zelfstandigheid, gemengd met
zout, allengskens door de hette der Zonne verhard. Het is breekbaar als zwarte pek,
waar op het zeer gelykt. Het is brandbaar, en geeft onder het branden een sterken
en doordringenden reuk van zich. - De oude Arabieren gebruikten dit Lym om de
bodems hunner Schepen mede te besmeeren, en de Egyptenaaren om de Lyken
mede te balzemen, als het geschiktste middel om dezelve voor verderf te bewaaren.
- Het heeft ook de kragt om de Boomen te behoeden tegen de vernieling der
Insecten; doch ten dien einde moet het in Olie ontbonden worden om 'er de stammen
en takken mede te bestryken. De Inboorelingen noemen dit Lym Lamar.
Op eenige schreden afstands van den oever, zyn verscheide wellen of liever
putten, die mede Joodenlym bevatten, doch van eenen olieagtigen aart. Om het
stevigheid te doen krygen, moet het met zout gemengd en eenige dagen aan de
Zon blootgesteld worden. Dewyl deeze Lymputten naby het Meir zyn, en omgroeid
met gras en onkruid, zou het gevaarlyk weezen dezelve te naderen, indien
pyramiden, op den kant geplaatst, den Reiziger niet voor dit gevaar waarschuwden.
- In denzelfden oord vindt men verscheide Warmwater-bronnen, gelyk die van
Ammans. - Aan den Westlyken oever zyn eenige natuurlyke Zoutputten, die zeer
wit Zout opleveren, door de Arabieren en de Inwoonders van Jerusalem gebruikt
tot het bereiden hunner spyzen. Digt by deeze ryst een Zoutberg op, die de harden vastheid heeft van steen; doch welks Zout, wel gezuiverd en gestooten, voor het
andere niet behoeft te wyken.
Men vertoonde my een zeer misvormden Steenklomp, welke men zeide de
Zoutpylaar te weezen, in welke de al te nieuwsgierige Huisvrouw van LOT veranderd
werd.
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Dezelve hadt geene de minste gelykheid met een Vrouwenbeeld; maar ik kreeg ten
bescheide, dat zy, om, van wegen haare ongehoorzaamheid, te zwaarder gestraft
te worden, in deeze gedaanteverandering alle trekken van een menschlyk beeld
verloor. Ik kan my van lachen naauwlyks onthouden, als ik denk om dit vermeende
Standbeeld in de geleerde naaspeuringen tot welke het gelegenheid gegeeven
heeft.
Niemand kon my, in deezen geheelen omtrek, die soort van Vrugten aanwyzen,
zo algemeen onder den naam van Appelen van Sodom bekend, die een allerschoonst
(*)
voorkomen zouden bebben; doch aangeraakt terstond in stof vervallen .
De Bergen, naby dit Meir, brengen eene soort van zwarten Steen voort zo zagt
als Albast, en die, gepolyst, een schoonen glans krygt. Men gebruikt denzelven om
Kerken, Moskeen, en andere voornaame Gebouwen, mede te vloeren. Eer dezelve
uitgehouwen wordt, krygen de vingers, op het aanraaken, een stinkenden en
onaangenaamen reuk, doch deeze verdwynt na het polysten. - Te Bethlehem
vervaardigt men van dien steen Armringen, die de Oppassers van zieken om de
armen draagen; voorgeevende, dat de reuk van deezen steen een zeker
behoedmiddel is tegen besmetlyke Ziekten. Deeze steen is brandbaar, en kan als
Koolen gebruikt worden. De Arabieren noemen denzelven Mussa.
De Mahomethaanen hebben, naby deeze plaats eene kleine Kapel aan MOSES
toegewyd, Mosada geheeten; zy gelooven dat de Joodsche Wetgeever daar
begraaven werd.
PLINIUS gewaagt van eene Sterkte, desgelyks Mosada geheeten, gelegen op een
Berg naby de Doode Zee.
Het geheele Land aan beide de kanten van het Meir is bewoond door
Bedouin-Arabieren, die bykans altoos in oorlog leeven.

(*)

De Heer MAUNDRELL hadt ze zo min als de Heer MARITI kunnen vinden. Als boven bl. 493.
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Ophelderende aanmerkingen, over de eer van zelfmoord, door de
oude Scandinaviers aan den God Odin beweezen.
(Overgenomen uit A full Inquiry into the subject of Suicide, by CHARLES MOORE, M.A.
Rector of Coxon and Vicar of Bougthon Blean, Kent, and formerly Fellow of Trinity
Colledge, Cambridge.)
‘By de Ophelderende Aanmerkingen, over de Gewoonte eeniger Oostersche Volken,
dat de Vrouwen zich met hunne overledene Mannen laaten verbranden, en van de
Wetten dit wreed Gebruik betreffende; en iets over de Godsdienstige Zelfmoorden
(*)
in het Oosten, van den Heer MOORE, onlangs door ons geplaatst , zullen niet kwalyk
voegen de Ophelderende Aanmerkingen diens kundigen Schryvers, over een,
onderwerp van soortgelyken aart in een ander Wereldoord, in 't Opschrift deezes
aangeweezen.’
*****
Lichaamssterkte en Dapperheid de ziel zynde van Krygsonderneemingen, is het
geenzints te verwonderen, dat deeze denkbeelden de eerste plaats bekleedden by
de Scytische en Gothische Uittrekkers, die allengskens meester werden van alle
de Noordlyke en de Zuidelyke gedeelten van Europa. Door verwoesting en slachting
moesten zy zich eenen weg baanen tot het verkrygen van nieuwe vastigheden en
bezittingen voor zichzelven en hunne Naakomelingschap. Alle Godheden van een
zagter aart moesten, in gevolge hier van, in hunne Mythology, wyken voor den God
des Oorlogs, die, onder den naam van ODIN (of WODEN) het hoofdvoorwerp was van
hunnen Eerdienst, en wiens geliefdste eertytel de schriklyk klinkende was, Vader
(†)
der Slachtinge .
Welk eene Zielsgesteltenisse kon men welgevalliger keuren voor zulk een God
van schrik, verdelging en moord, dan de uiterste veragting van gevaar en dood? of
welk

(*)
(†)

Zie A. Vad. Lett. voor 1791. Meng. bl. 605.
Valfodr, hoc est Stragis Pater. Zie BARTHOLINUS, p. 350.
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eene Offerande kon hem aangenaamer geagt worden, dan de uitstorting van
(*)
Menschenbloed ? De onverschrokkenheid en moed der Scandinavische Volken
werd nooit in twyfel getrokken; maar hunne denkbeelden waren dermaate bepaald
tot oorlog en bloedvergieten, dat zy alle wyzen van sterven, die met geen geweld
gepaard ging, versmaadden. In de daad, alle hunne verwagtingen van toekomend
geluk waren, door de zodanigen, die dezelve vormden (wie zy ook mogten weezen)
zodanig ingerigt, dat ze onvermydelyk moesten strekken om een ras van bloedgierige
Helden op aarde te teelen, geschikt om verwoesting en overwinning mede te brengen
waar zy zich vertoonden.
Het eerste algemeene denkbeeld, den Dienaaren van ODIN ingeboezemd, was,
‘de Eer van op het Slagveld te sneuvelen.’ Greetig op den dood gesteld, zogten zy
dien met drift, en in den stryd door een doodlyken slag getroffen, vielen zy wel te
vrede en met een lach van vergenoegen op hun gelaad. Hier uit vloeide, onder een
Volk geheel uit Krygslieden bestaande, dat alle Dood, op geenerlei wyze vergezeld
van bloed en geweld, voor laag en schandelyk gehouden werd. De vreugde van
(†)
Asgardia (het Eliseesche veld van ODIN,) was naar deeze begrippen berekend.
Allen die op hun bedde stierven, toelaatende dat ziekte of de zwakheden des
ouderdoms hun wegnamen, werden van het ‘Feest der Helden’ uitgeslooten. In
Asgardia was het Paleis van ODIN, waar hy zelve op een Throon zat, om de Zielen
(‡)
der gestorven Helden te ontvangen. Deeze plaats droeg den naam van Valhalla ;
en, schoon in de eerste plaats geschikt om de zodanigen te huisvesten, die in den
stryd sneuvelden, stondt dezelve open voor allen, die, door noodzaaklykheid, zich
beroofd vonden van die gelegenheid tot roem, nogthans eene geneigdheid betoonden
om in de

(*)
(†)

(‡)

Zie BARTHOLINUS, p. 218, 388 en 394.
Het Volk van het Noorden (Scandinavia) was van denkbeeld dat Asgardia in Scythia ergens
op den oever van de Tanars gelegen was, van welken ODIN tot hun kwam, en werwaards hy
wederkeerde om voor eeuwig te leeven. BARTHOLINUS, p. 405.
Zo veel beduidende als het Paleis, of de Zetel, der zodanigen, die een geweldigen dood
stierven. BARTHOLINUS, als boven.
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wellusten daar van te deelen, door zichzelven op eenigerlei wyze eenen geweldigen
Dood aan te doen: het was een aangenomen denkbeeld, ‘dat Zielen, op eene
(*)
geweldaadige wyze uit het lichaam verhuisd, rechtstreeks na Valhalla gingen .
Het was desgelyks eene Overlevering, dat ODIN, in vroegeren tyde, zelve in
persoon gewoond hebbende onder zyne Dienaaren, ten einde hun te onderwyzen
in zaaken van den Godsdienst, en aan te voeren tot het bemagtigen van nieuwe
bezittingen, op de volgende wyze van de Aarde na zyn eeuwig verblyf was heenen
gegaan. Zyn Raad van Halve Goden en alle de Hoofden zyns Volks vergaderd
hebbende, onderrigtte hy hun dat hy nu gereed stondt zyne lichaamlyke gedaante
en aardsch verblyf te verlaaten, om weder te keeren en voor eeuwig te leeven in
Asgardia, waar hy eene woonstede van geluk zou bereiden voor de Zielen der
(†)
afgestorven Helden. Hier op beval hy alles gereed te maaken tot het verbranden
van zyn Lichaam, op zulk eene wyze en met zodanige plegtigheden, dat het mogt
schynen als of zyne Ziel uit de lichaamlyke bekleedzels na de hemelsche Wooning
overging. Al de plegtige toestel gereed zynde, wondde ODIN zich zelven eerst met
zyn eigen Zwaard; voorgeevende, dat hy door deeze plegtigheid niet alleen zich
zelven toeëigende de Zielen van alle de zodani-

(*)
(†)

Nostratibus sane hoc erat infallibiliter persuasum, animas non vulgares, neque senio morbove,
sed cruentâ morte & vi corporibus exeuntes, recta ad Vahallam ferri. BARTHOLINUS, p. 317.
Dit was een stoute streek van Staatkunde in deezen magtigen Aanvoerder der Scythische
Stammen wie hy ook geweest moge zyn). Eénmaal zich zelven tot een Godheid verheeven
hebbende in het gevoelen zyner Naavolgeren, 't welk hy gezegd wordt gedaan te hebben
door zyne groote bedreevenheid in de Toverkunde, en dapperheid in de Wapenen) wilde hy
niet weder tot het peil van een enkel Sterveling nederdaalen. Doch zich gedrukt voelende
door menschlyke zwakheden en de aannadering des Ouderdoms, was hy bedagt op een
middel om luisterryk vrywillig deeze Aarde te verlaaten, op dat hy zyn waardigheid, in 't vervolg,
niet mogt derven door een noodzaaklyk moeten wyken voor den dag des noodlots. Zie
BARTHOLINUS, dáar hy ODIN's Dood verhaalt.
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(*)

gen als een geweldigen en bloedigen Dood zouden sterven ; maar dat hy hun ook
een voorbeeld daar van gaf in zyne eigene wyze van deeze Wereld te verlaaten;
aan de omstaande menigte beduidende, ‘dat de Ziel, met geweld, ten Lyve uit moest
gedreeven worden om by de afgestorvene Helden te kunnen woonen.’
Het groot Voorwerp der Aanbiddinge in het Noorden langs deezen weg het oog
zyner Dienaaren onttoogen zynde, zette deeze geweldaadigheid, aan zyn eigen
persoon gepleegd, een wyd veld open voor alle buitenspoorigheden van
Godsdienstigen Zelfmoord, tot welken de Aanbidders van ODIN zich rekenden zo
sterk uitgenoodigd te weezen door hun Oppergodheid, en voor welken hy hun eene
zo ryke belooning beloofde. Naardemaal het verwerven van een plaats in ODIN's
Paleis het groot voorwerp was, na 't welk zyne Aanbidders dongen, en om 't welk
te verkrygen, zy, ten allen tyde, gereed waren hun leeven op te offeren, zal het voor
de zodanigen onzer Leezeren als niet reeds gemeenzaam zyn met dit onderwerp,
(†)
niet ongevallig weezen, eenig breeder verslag van Valhalla , en de Inwoonderen
van dit Paleis, te ontvangen.
Valhalla was, (gelyk wy reeds met een kort woord aanstipten,) bestemd tot het
ontvangen van allen, die eenen geweldigen dood stierven. Maar de ruwe Bewoonders
van het Noorden, geen denkbeeld hebbende van het be-

(*)

(†)

ODIN droeg aan Freya, eene Vrouw van het eerste aanzien in zyn Hof, de post op om de
Zielen te ontvangen van zulke Edele Vrouwen, die door eenig geweldig bedryf zich het leeven
benamen. BARTHOLINUS p. 353.
Zie verscheide plaatzen by BARTHOLINUS, door hem verzameld uit de Edda en de Fragmenten
van Scaldische Poëzy. De Edda werd zamengesteld in de dertiende Eeuwe, door SNORRO
STRULESON in de Yslandsche taal, en wordt door de Geleerden in Denemarken en Zweeden
geleezen, als het schoonste overblyfzel hunner oude Overleveringen. BARTHOLINUS geeft den
voorrang aan de Fragmenten der Poeëten, quos scaldos septentrio indigitavit (gelyk hy in
zyne Voorreden spreekt) diensvolgens, heeft hy 'er veel gebruiks van gemaakt, in zyn Werk:
De causis contemptoe Mortis a Danis adhuc Gentilibus. Eenige van deeze Scaldische
Fragmenten heeft GRAY in 't Engelsch overgezet, die tot BARTHOLINUS wyst om de oorspronglyke
te vinden.
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staan der Ziele zonder een Lichaam, hoewel zy het laatste tot assche verbrandden,
verbeeldden zich nogthans, dat het, op de eene of andere wyze, weder met de Ziel
zou vereenigd worden in 't Paleis van ODIN; waar het, voor altoos, en onafgebrooken,
die vermaaken zou genieten, als op aarde 't zelve meest streelden. De hoogste
plaatzen in dit Paleis waren geschikt voor de zodanigen, die in den stryd sneuvelden,
en het grootste aantal vyanden telden, door hun vooraf verslaagen. Van den anderen
kant waren zy geheel buiten de vermaaken van Valhalla geslooten, die door een
sleepende Ziekte, of Ouderdom, dit leeven verlieten; dewyl geweld en bloedstorting
de eenige pasporten waren om toegang te krygen tot de tegenwoordigheid van
deezen God der verwoestinge. Van hier was het, dat veelen, wier ongelukkige
Geboortestar hun een roemryk sneuvelen op het Slagveld weigerde, met veel drifts
het Zwaard in hun eigen hart stieten, zich van een rots nederwierpen, of, door andere
middelen, een geweldigen Dood zogten; verzekerd dat zy door dit middel, en door
dit middel alleen, eenen onmiddelyken toegang in Valhalla konden verwerven.
Doch alleen en onvergezeld den Throon van ODIN te naderen, werd niet loflyk
(*)
gerekend ; en, integendeel, de hoogste eer beweezen aan de zodanigen, die dit
bloedig Paleis met den grootsten sleep van vrywillige Slachtoffers binnen traden.
Van hier waren de Vrouwen, de Vrienden en Slaaven, van een gestorven Heer,
begeerig om hem in de andere Wereld te vergezellen, waarom veelen zich
menigmaalen by diens begraafplaats opofferden. Door deeze middelen bezorgden
zy zich mede de vermaaken van Valhalla, van welke plaats alle Slaaven, of lieden
(†)
van laagen rang , geheel waren uitgeslooten, indien zy deeze proeve niet gaven
van hun Meerderen te vereeren door dusdanig eene vrywillige vernieling van zich
zelven by diens Dood.
Wat de vermaaken belangt, welke zy zich voorstelden

(*)

(†)

Nostris desiderium cum turbâ & quam maximo comitatu Inferos petere. BARTHOLINUS, p. 514
& 517, waar een groot aantal voorbeelden wordt bygebragt van den vrywilligen Dood van
Wyven, Vrienden, enz. om hun Hoofd te vergezellen.
Zie BARTHOLINUS, p. 385, enz.
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in deeze Noordsche Eliseesche velden te zullen genieten. Ter belooning van die
bloedige diensten zouden de Persoonen, in Valhalla toegelaaten, volkomen en voor
altoos alle zodanige wellusten smaaken als hun op aarde best bevielen. Zy werden
toegelaaten tot het deelgenootschap van Godlykheid met ODIN en diens Raad van
Halfgoden, hier zouden zy den hun geliefden Oorlog blyven voortzetten;
(*)
Spiegelgevegten houdende onder de Vaandels van deeze Godheden . Naa deeze
Krygsoefeningen keerden zy weder in 't Paleis, waar zy zich vergastten op die wyze,
welke, naast het vegten, hunne hoofdbezigheid op Aarde uitmaakte: - 't Vermaak
van zich dronken te drinken. Doch hierin behieldt ODIN voor zich een uitmerkende
meerderheid; want hy alleen dronk Wyn, en liet Bier en Mede, (de geliefde Dranken
(†)
der Noordsche Volken ) voor zyne Halfgoden en Helden over, die tot voller genoegen
het vermaak hadden van uit de bekkeneelen hunner vyanden als drinkschaalen
(‡)
hunnen drank te drinken .
Zodanig was de Godsdienst, en van dien aart de

(*)
(†)

(‡)

Zy werden Monoheroes geheeten - quod illi soli in alterâ vitâ militiam exercerent, sub vexillis
Deorum pugnaturi. BARTHOLINUS.
Zie BARTHOLINUS, en diens Uittrekzels uit de Noordsche Schryvers en Scaldische Poëzy, over
het groot gebruik en misbruik van Bier en Mede in Scandinavia, Brittange, Duitschland, enz.
Lib. II. Cap. XII. - PLINIUS schryft, ten deezen opzigte: Est & occidentibus populis sua ebrietas
fruge madida; pluribus modis per Gallias Hispaniasque, nominibus aliis sed ratione eâdem.
Hispanioe jam & vetustatem ferre ea genera docuerunt. AEgyptus quoque fruge sibi potus
similiter excogitavit. Nullaque in parte mundi cessat ebrietas; meros quippe hauriunt tales
succos, nec diluendo, ut vina mitigant. At herculé illie tellus fruges parere videbatur. Heu mira
vitiorum solertia, inventum est, quemadmodum aqua inebriarent. Lib. XIV.
De Eerw. ENGELBERTS handelt ook over deeze gevoelens in zyn Alouden Staat der Vereenigde
Nederlanden, van de Gevoelens der Noordsche Germaanen spreekende, en haalt een Gedicht
aan van den Deenschen Koning REGNER LODBROG, die, naa dat hy de Zee lang onveilig
gemaakt, en verscheide invallen op het Vasteland, in Groot-Britannien en Ierland gedaan
hadt, eindelyk door den Koning ELLU in eene akelige gevangenis gehouden werd, waar de
Slangen en Adders zyn eenigste gezellen waren; zyne Veldslagen en Overwinningen met de
sterkste kleuren afgeschilderd hebbende, eindigt hy zyn rymloos dicht,
(*)

Op de hoogste plaats zal ik met de ASEN
Myn Bier met vreugde drinken,
De stonden des leevens zyn verloopen,
Lachende zal ik sterven. VERT.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

381
(*)

Zelfmoord, loflyk gekeurd by de Dienaaren van ODIN . Schoon hunne denkbeelden
van het toekomende zeer grof zinlyk waren, hadt, nogthans, de veelvuldig by hun
standgrypende Zelfmoord eene geheel Godsdienstige strekking, en werd niet
gepleegd met eenig uitzigt om van de gevaaren en moeilykheden deezes leevens
ontslaagen te worden, maar enkel met oogmerk, om, (gelyk zy dagten) hun
Gelukstaat naa den Dood te bevorderen: en hierin kwam dezelve met de Asiatische
(†)
Zelfmoord overeen . Terwyl de Zelfmoord, verdeedigd door zommige Westersche
Wysgeeren, zo wel als door de Voorstanders van denzelven heden ten dage, een
geheel anderen weg oploopt; te weeten, alleen tot ontheffing van tegenwoordig
lyden, in welks verdraagen met standvastigheid men meer moeds zou betoonen,
dan in het zich daar van ontheffen door Zelfmoord.

(*)

(†)

De Druïden begunstigden ook den Zelfmoord op een Godsdienstig beginzel, gelyk blykt uit
deezen hunnen grondregel. ‘Daar is eene andere Wereld, en zy, die zich zelven dooden om
hunne Vrienden derwaards te vergezellen, zullen daar met hun leeven.’ Zie RAPIN's Introduction
to Hist. of England.
Zie de Ophelderende Aanmerkingen over den Zelfmoord der Oostersche Volken, hier boven,
bl. 375, aangehaald.
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Berigt van het huislyk leeven van den heere John Howard, Esq.
Hy die groot is in 't oog zyner Huisgenooten en naaste Bekenden, is
waarlyk een groot Man.
‘Genoegen gaven wy aan het beste gedeelte onzer Leezeren, met de plaatzing van
het Berigt der laatste Ziekte en Dood van den beroemden Menschenvriend, HOWARD,
en de ontleeding van het uitmuntend Character deezes steeds gedenkwaardigen
(*)
Mans, door Dr. AIKIN ; wy willen hun niet onthouden 't genoegen, 't welk zy, nevens
leerzaame onderrigting, kunnen haalen, uit de beschouwing van het Huislyk Leeven
deezes Mans, van dien zelfden Schryver ontleend; hy blyft steeds aan zich zelven
gelyk, op dit mindere Tooneel, 't welk zo menigmaal gebreken ontdekt, die men op
een grooter niet beschouwt, is hy dezelfde Man; Vertroosting en Geluk onder zyne
Medemenschen bevorderende, ook in den bepaalden Kring van zyn eigen Landgoed.’
*****
De Heer HOWARD volgde te Cardington steeds die plans, zo ten aanziene van zyne
Persoonlyke als Familie belangen, als ten opzigte der bevordering van het welweezen
der zodanigen rondsom hem, welke Beginzels en Neiging beiden hem deeden
goedkeuren. Schoon niet gedreeven door de eerzugt om een luisterryk vertoon te
maaken, hadt hy een smaak voor uitsteekende netheid in zyn Wooning en Toestel.
Zyne maatige en byzondere Leevenswyze maakte hem ongeschikt voor eene
uitgestrekte en gemengde verkeering, nogthans ontving geen Mensch zyne
uitgezogte Vrienden met waarer gastvryheid; en hy hieldt altoos ommegang met
verscheide der voornaamste Persoonen, in zyn Landschap, die zyne waarde kenden
en hoogschatten. In de daad, hoe weinig, of geheel niet, de Heer HOWARD zich wist
te schikken naar de vryheden en ongeregeldheden, welke plaats grypen in de groote
Wereld, was hy niet onagtzaam omtrent de vast-

(*)

Zie hier boven, bl. 161, enz.
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gestelde gebruiken, in dezelve heerschende; en hoewel men hem een Man van
naauwgezetheid en vol byzonderheden mogt noemen, kon niemand hem betwisten
dat hy aanspraak hadt op den tytel van een Heer die wist te leeven.
Maar de wyze, op welke hy verkeerde met Persoonen van zyn eigen rang, is van
veel min aangelegenheids, ten aanziene van het oogpunt, waaruit ik zyn Character
wilde beschouwen, dan hoe hy zich een zegen maakte voor de Behoeftigen en
Hulploozen, in een kleinen kring, vóór dat hy zyne menschlievende goeddaadigheid
in een zo veel wyder uitstrekte.
Het schynt een hoofdvoorwerp van zyne Eerzugt geweest te zyn, dat de Armen
in zyn Dorp de geregeldste in hunne Zeden, de netste in hunne Persoonen en
Wooningen, en de rykstdeelende in de zegeningen des leevens mogten weezen,
die men in eenig gedeelte van Engeland kon aantreffen. Naardemaal het zyne
geaartheid was, alles, wat hy ondernam, tot den hoogsten trap van volmaaktheid
op te voeren, zo spaarde hy geene kosten, en ontzag geene moeite, om dit oogmerk
te volvoeren. Hy maakte eenen aanvang met het bouwen van een aantal nette
Wooningen op zyn Landgoed; voegende by elk een kleine plek gronds tot een tuin,
en andere geryflykheden. In dit ontwerp, 't geen men zou mogen aanzien, zo wel
als een stuk van smaak als van weldaadigheid, hadt hy zyne Egtgenoote tot
Medewerkster. My heugt hoe hy verhaalde, dat hy, ten einde van het Jaar, zyne
rekening opgemaakt hebbende, de balans zo voordeelig vondt, dat hy zyne
Egtgenoote voorsloeg om 't zelve te besteeden tot een reisje na Londen, of tot
eenige andere verlustiging, welke zy mogt kiezen. Zy antwoordde: ‘Welk een fraaije
Wooning zouden wy 'er voor kunnen bouwen!’ - En het geld werdt tot dat einde
besteed. - Deeze nette en geryflyke Wooningen liet hy betrekken door de vlytigste
en maatigste Landhoevenaars, die hy kon vinden, en over dezelven hieldt hy het
opzigt als dat van een Heer en van een Vader te gelyk. Hy droeg zorg om hun werk
te verschaffen, om hun in ziekte en ongelegenheid by te staan, en hunne Kinderen
op te voeden. Om hunne goede Zeden te bewaaren, was het by hem eene
voorwaarde dat zy elk geregeld de Vergaderingen van hunne openbaare
Godsdienstoefening zouden bywoonen, zich onthouden van in
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Herbergen en Kroegen te loopen, en van zodanige Uitspanningen, als hy schadelyk
oordeelde; en hy verzekerde zich van hunne onderwerping aan zyne Regelen, door
hun tot Landhoevenaars zo lang het hem behaagde aan te neemen.
Ik zal hier vryheid verzoeken voor een uitstap, tot het maaken van eenige
algemeene aanmerkingen over de verschillende wyzen, die men kan voorstellen
tot verbetering van den toestand der laagste en talrykste rangen van Menschen
onder ons. In den staat, waarin zy zich maar al te dikwyls voordoen, vernederd tot
den laagsten trap van behoefte, door het aanwenden van hunne ingespannendste
poogingen naauwlyks bekwaam om iets meer te winnen dan de enkele
Leevensnoodwendigheden; verlaagd door volslaagen gebrek aan onderwys, en
niets bezittende 't geen waardigheid aan het menschlyk Character byzet, is het niet
te bevreemden, dat een weldaadig Man, in den hoogeren kring der zamenleevinge,
hun eenigzins aanmerkt als Schepzels van eene laagere soort, die alleen
beweldaadigd kunnen worden door het gestaadig aanwenden van zyn gezag en
toevoorzigt. En ik geloof met de daad, dat, uit hoofde van de werking der Wetten,
ten opzigte van de Armen gemaakt, en andere omstandigheden, de Armen in
Engeland bedagtloozer, verwaarloozender en hulploozer, zyn dan bykans in alle
andere Landen. Menschliefde zal, derhalven, in zulk een staat der dingen het noodig
agten, het geheele bestuur op zich te neemen van de zodanigen, die ten hunnen
eigen beste noch denken noch werken kunnen; zy zal het beheer van alle hunne
belangen op zich neemen, juist als men doet van Kinderen en Onbekwaamen. Met
één woord, zy zal staan na zulk eene soort van invloed als de Jesuiten van Paraguay
vaststelden, (misschien met 't zelfde weldaadige inzigt,) over de eenvoudige
Inboorelingen.
Maar moet die staat van kindsche afhanglykheid altoos duuren? Moet, in een
Land van vryheid, en waar billyke Wetten plaats vinden, het groote lichaam des
Volks altoos leeven in een staat van daadlyke Onderwerping aan en afhanglykheid
van eenige weinigen? Moeten zy nimmer onderweezen worden in 't geen tot hun
eigen geluk strekt; moeten zy altoos om onderstand en bestuur het oog opheffen
tot de zodanigen, die, met de daad, min onafhanglyk zyn dan zy zelve? - Dit is een
denkbeeld, 't geen eene vrye ziel niet gaarne zal toestaan;
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deeze ziet met zorgvuldigheid voorwaards op een tydperk, waarin laagheid van
staat niet noodwendig verlaaging van natuur zal insluiten; doch waarin elke Rang
in de Maatschappy, kragten in zichzelven voelende om zich weezenlyke genietingen
des leevens te bezorgen, op zyn eigen poogingen zal vertrouwen, en bestuurd
worden naar de voorschriften van hun eigen redelyk vermogen.
Dat dit geene ingebeelde staat der dingen is, wyst de algemeene toestand van
de laagste Rangen, in eenige Landen, en zelfs in zommige streeken van Engeland,
uit; waar de arbeidende Armen, ten zelfden tyde dat hunne winsten hun in staat
stellen om de aangenaamheden des leevens te genieten, gewend zyn aan een
maatig en te raade houdend leeven.
Weinige Landschappen zyn 'er in Engeland, die minder bezigheid verschaffen
aan de veelvuldige Armen, dan dat van Bedford; ingevolge hiervan zyn de
arbeidsloonen gering, en groot gebrek zou 'er heerschen, zo niet de
Menschlievenheid der Heeren, die op hunne Landgoederen woonen, tusschen beide
kwam. Onder deezen onderscheidde zich de Heer HOWARD, door zyne aandagt
byzonder te vestigen op de verbetering en vertroosting der geenen, die van hem
afhingen, en werd hy, uit dien hoofde, by hun hoogst geagt en geëerbiedigd. Ik mag
'er by voegen, hy bezat hunne Liefde; 't welk by lange naa altoos het geval niet is
der zodanigen, die weezenlyke diensten doen aan lieden van dien staat. Maar hy
bejegende hun met zagtmoedigheid, zo wel als hy hun beweldaadigde; hy vermydde
zorgvuldig alles wat naar stugheid of overheersching smaakte in zyn gedrag, ten
hunnen opzigte. Wat 'er zich strengs mogt voordoen in de Regelen, die hy wilde
gevolgd hebben, daarin bedoelde hy alleen hunne waare belangen, en, indien zy
onder zyne bescherming een gerusten ouden dag konden slyten in hunne eigene
gemaklyke Wooningen, in stede van hun leeven te eindigen in Werkhuizen, vonden
zy de ondergeschiktheid, waarin zy hunne voorige dagen hadden doorgebragt, ruim
en ryklyk vergoed. Het is zeker, dat de verbetering van hunne Zeden en Beginzels,
welke hy bevorderde, tot een allerkragtdaadigst middel strekte om hun meer en
meer onafhanglyk te doen worden. En ik heb reden om vast te stellen, dat de Heer
HOWARD, ten minsten in 't einde, zo zeer de Regten der Armen behartigde als hy
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bezorgd was om hunne Aangenaamheden des leevens te vermeerderen.
De Liefddaadigheden van den Heer HOWARD bepaalden zich niet tot de zodanigen,
die meer onmiddelyk tot zyn Landgoed behoorden; zy strekten zich uit tot den
geheelen kring der Nabuurschappe. Zyne goeddaadigheid werkte voornaamlyk op
het grondbeginzel, om den toestand der Armen te verbeteren, door aan hun eene
geregelde en nutte Opvoeding te schenken. Van zyne vroege jeugd hadt hy dit op
't oog, en hy stelde Schoolen aan voor Jongens en Meisjes, naar een welberedeneerd
plan ingerigt. De Meisjes leerden leezen, en eenvoudig werk met de naald; de
Jongens leezen, eenigen schryven, en de beginzels van het rekenen. Zy moesten
geregeld de Godsdienstoefeningen bywoonen, volgens die leiding, welke hunne
Ouders de beste keurden. Het getal der geenen, die in deeze Schoolen werden
opgebragt, was nu eens meer dan min; doch de Schoolen bleeven aan den gang.
Op alle andere wyze, waar op een Mensch, die geheel genegen is om goed te
doen met de Middelen, hem door de Voorzienigheid geschonken, zyne weldaadigheid
kan uitoefenen, tradt de Heer HOWARD vooruit. Hy schreef niet alleen in, als 'er
openbaar eenig liefdewerk te verrigten stondt; maar zyne byzondere
Liefddaadigheden breidden zich wyd uit, en werden by uitstek wel bestuurd. 't Was,
't is waar, aan zyne Vertrouwden en Medehelpers alleen, dat veele deezer bekend
waren; doch zy geeven hem, ten deezen opzigte, het volledigst getuigenis. Zyn zeer
gemeenzaame en vertrouwde Vriend, de Eerw. Mr. THOMAS SMITH, van Bedford, gaf
my het volgend berigt van dit gedeelte zyns gedrags, op een tyd, dat deeze
Menschenvriend druk bezig was in de meer openlyke betooningen deezer
zielsgesteltenisse, die men veeltyds zou veronderstellen, dat aanliepen tegen zyne
byzonderder en plaatslyker weldaadigheden: ‘Hy volhardde steeds om liefddaadige
schikkingen te beraamen voor zyne arme Nabuuren en Landhoevenaaren; en als
men in aanmerking neemt hoe zeer zyn hart bezig was met, en hy zynen tyd
besteedde in, de volvoering zyner wydstrekkende Plans, was het verbaazend, met
welk eene, tot kleinigheden afdaalende, naauwkeurigheid hy zyne bevelen herwaards
zondt, omtrent de giften, welke hy in 't byzonder uitreikte. Zyne Schoolen bleeven
tot het einde toe in stand.’ Het is onmogelyk dat 'er een
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sterker proeve kan gegeeven worden, dat de hebbelykheid om goed te doen, hem
volstrekt eigen geworden was, dan dat hy, terwyl zyne openbaare verrigtingen hem
boven alle Mededingers stelden in daaden van Menschlievenheid, nog zyne begeerte
tot weldaadigheid niet kon voldoen, zonder de gewoone Gunstbewyzen aan zyne
Nabuuren en Landhoevenaaren uit te reiken.
Eene andere vroegtydig zigtbaare trek van dat Character, 't welk de Heer HOWARD
vervolgens zo zigtbaar ten toon spreidde, bestondt in een' vastbeslooten
Wederstandbieding aan Ouregt en Geweld. Op niemand kon men vaster betrouwen
als een Beschermer van Regt en Onschuld tegen medoogenlooze, en alle beginzelen
met voeten trappende, Magt. Zyne verontwaardiging werd gaande by alle poogingen
om indragt te maaken of te overheerschen; en zyne geaartheid dreef hem, om,
zonder marren, met woorden en daaden zyn rechtmaatig gevoel over zulk een
gedrag uit te drukken. Vermits niemand volkomener onafhanglyk kon weezen, zo
in begrippen als in omstandigheden, dan hy, maakte hy dat gebruik van dit voorregt,
't welk ieder onafhanglyk Mensch behoorde te doen. - Hy handelde gelyk Beginzel
hem voorschreef, zonder agt te slaan wien hy daardoor ook zou mogen mishaagen;
hy gaf zyn verschillende meening, aan lieden van tegenovergestelde Characters,
op het sterkste te kennen; en betoonde zich geen min moedig tegenstander van
schadelyke ontwerpen, dan een bevorderaar van goede.
De zugt tot Orde en Geregeldheid was in zynen vroegen leeftyd, zo wel als in de
laatere, zigtbaar; door deeze bepaalde hy zyne eigene Huislyke belangen zo wel
als de plans tot welweezen van anderen. - De beschikking, welke hy op zyn tyd
maakte, was naauwkeurig en naar een juist bestek ingerigt. - Hy kende zeer net
den staat van alle zyne zaaken, en de hand der te raade houding regelde, wat het
edelmoedig hart besloot te besteeden. - Zyn smaak in Kleeding, Huishouding, en
alles wat het uitwendig vertoon betrof, helde over tot het eenvoudige en het nette:
deeze gelykheid van aart maakte hem een bewonderaar van den Aanhang der
Quakers, en met veelen van die Gezindheid hadt hy eene naauwe verbintenis.
De Heer HOWARD hadt het gemeen met andere Mannen van een dengdzaam en
weldaadig Character, dat hy zeer gesteld was op het aankweeken van Planten, die
nuttig waren en tot sieraad dienden. En daar zyn eigen voed-
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zel meest uit het groeiend ryk bestondt, werd hy eigenaartig opgewekt om zich met
de aangenaame bezigheid, de voortteeling van Veld- en Tuinvrugten, onledig te
houden. Het hoogst nutte Aardgewas, de Aardappel, hieldt hy veel van, en eene
zeer veel opbrengende soort van dezelve, welke hy algemeen bekend maakte,
kreeg naar hem een bynaam. Zyn Tuin was een voorwerp, waar de nieuwsgierigheid
zich kon verzadigen; zo ten aanziene van de wyze op welke dezelve was aangelegd,
als ten opzigte van de uitsteekenheid der Gewassen; op zyne veelvuldige Reizen
bragt hy de zaaden van keurige soorten van Moeskruiden mede, en deelde ze onder
zyne Vrienden uit.
Op deeze wyze bragt de Heer HOWARD de geruste jaaren door van zyn vast verblyf
te Cardington, gelukkig voor zichzelven, en een werktuig van goeddaadigheid en
gunstbetoon voor allen die hem omringden. Maar die staat duurde niet lang. Zyn
Huislyk Geluk kreeg een deerlyken slag, door den dood zyner teerbeminde
Echtgenoote, in den Jaare MDCCLXV, kort naa de verlossing van haar éénig Kind.

Leevensberigten van den hoogleeraar Johannes Bernhard
Basedow.
(Ontleend uit de Beytrage zur Lebensgeschichte von J.B. BASEDOW.)
Wanneer eenig Persoon zich onderscheiden heeft door het ten toon spreiden van
groote Begaafdheden, of door zynen brandenden Yver tot het bevorderen van het
algemeene Welweezen, ontstaat 'er in ons natuurlyk eene begeerte om te leeren
kennen eenige hoofdbyzonderheden van zyn Leeven; de hoedanigheden, welke hy
van de natuur ontvangen heeft; de Opvoeding die hem ten deele viel, geschikt om
dezelve te doen rypen, of de vroege uitbotting te vertraagen; als mede zodanige
bykomende omstandigheden, die derzelver werking in eenig byzonder kanaal deeden
vloeijen.
JOHANNES BERNHARD BASEDOW wordt, met het hoogste regt, onder deeze
agtenswaardige Characters geplaatst. Aan zyne onvoldaanheid over de algemeene
wyze, op
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welke men de Jeugd opvoedt, en zyne onvermoeide poogingen om eene betere in
te voeren, is Duitschland grootendeels verschuldigd de verbaazende veranderingen,
die zich thans in de meeste Kweekschoolen opdoen. - Aan zyne onvoldaanheid
over de algemeene wyze, op in welke hy was opgebragt, en die de Regtzinnigheid
naar de Middaghoogte van Duitschland uitmaaken, hebben zyne Landgenooten
voor geen gering gedeelte dank te weeten, dien geest van Vry Onderzoek, welke
thans in de Luthersche Kerk heerscht; waar 's Menschen Ziel, haare kragt
gevoelende, en haare eischen doende gelden, met kragt zich verzet tegen de banden
van menschlyke Geloofsbelydenissen.
Eer wy onze Leezers de algemeene omtrekken des Leevens van den Hoogleeraar
BASEDOW opgeeven, zal het niet ongepast weezen, hun te berigten, dat de
byzonderheid van zyne Leerwyze bestondt in eene rechtstreeksche aankanting
tegen die men 't algemeen volgde. Hy begreep niet alleen, dat de dwingende
Leerwyzen, zo algemeen aangenomen, geschikt waren om den voortgang der
Leering te stuiten, terwyl de Kweekeling onder het opzigt was van zynen
Leermeester, en hem een wederzin van de Letteren in te boezemen, naa dat hy de
schoolroede ontwassen was; maar tevens, dat de Opvoeding der Jeugd, in zommige
gevallen, van eene al te afgetrokkene natuur is; en, in andere, zich enkel tot woorden
bepaalt als voorbereidende tot de kennis der zaaken: ter wyl, in de daad, de nuttige
kennis der dingen de voorbereiding moet weezen tot de kennis der woorden.
Overeenkomstig met dit denkbeeld, poogde hy elken tak der Weetenschap te
schikken naar de vatbaarheid zyner Leerlingen, door te wege te brengen, dat hun
oordeel te gelyk met hun geheugen geoefend wierd, en door hun eene inneemende
gemeenzaamheid met de voor verpen zyner studie te doen verkrygen. Dit deedt hy
door de uitvinding, de gepaste schikking en de gemeenzaame verklaaring, van
Figuuren en Prentverbeeldingen, op welke de Kinderen eigenaartig gesteld zyn; en
door deeze middelen kreegen zy een volkomener indruk van eenig voorwerp, dan
de uitgewerktste beschryving met mogelykheid kon geeven. - Voor de zodanigen,
die verder gevorderd waren, bediende hy zich van de onderscheidene soorten van
Werktuigkunde en Modellen, waar door de Kweekeling leerde naauwkeurige
denkbeelden vormen en juiste
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kundigheden verkrygen, en, in zommige gevallen eene behendigheid om 'er mede
te werken, beantwoordende aan die zugt tot werkzaame uitspanningen, op welke
de jeugd zo zeer gesteld is.
Men kon zich niet belooven, dat eene onderneeming van deezen aart op éénmaal
tot volkomenheid zou gebragt worden; dan dezelve heeft aanleiding gegeeven tot
veele naavolgingen, en strekte ten grondslage van volgende verbeteringen. - Eenige
van BASEDOW's Naavolgers hebben dit denkbeeld tot eene belachlyke en nadeelige
verheid uitgestrekt, en, door eene beuzelagtige geaartheid op te kweeken,
gelegenheid gegeeven om tegen het Plan zelve gewigtige tegenbedenkingen in te
brengen. - Terwyl anderen, door eene verstandige in 't ooghouding van het Plan,
de groote nutheid van 't zelve beweeren.
De schrandere Man, die dit Plan uitdagt, de Heer BASEDOW, werd te Hamburg, in
den Jaare MDCCXXIII, gebooren. Zyn Vader gehoorde tot den laagen ongeletterden
burgerlyken rang, en was van eene haastige en grommige geaartheid. In stede van
de zich vroeg vertoonende vonken van vernuft in zyn Zoon aan te blaazen, en de
bekwaamheden welke deeze deedt blyken, op eene voeglyke wyze te bestuuren,
poogde hy, door alle middelen van gestrengheid, dezelve uit te dooven, en te
vernietigen: dan deeze poogingen bragten alleen te wege, dat zy reeds zeer vroeg
dien Zoon van hem wendig maakten. De droefgeestige geaartheid zyner Moeder
wrogt verder mede om het Ouderlyk huis voor hem zo ondraaglyk te maaken, dat
hartzeer hem meermaalen het voorneemen deedt opvatten, om zyn leeven door
Zelfmoord te eindigen.
Zyns Vaders Huis verlaatende, kwam hy in dienst by een Landopzigter in Holstein.
De zagte en inneemende aart van deezen Heer maakte hem het verblyf in diens
Huis zeer gemaklyk, en boezemde hem die Menschlievendheid in, waarvan hy
onder 't Vaderlyk dak een volkomen vreemdeling geweest was.
Naa dat hy een Jaar te Holstein doorgebragt hadt, 't welk hy, in zyn
hooggevorderden Ouderdom, het gelukkigste zyns leevens noemde, ontboodt zyn
Vader hem t'huis, en bestelde hem te Hamburg op de openbaare School. Hier leedt
hy alle die hardigheden, en ondervondt alle die blyken van dwinglandy, waar aan
behoeftige Kinderen maar al te dikwyls zyn blootgesteld, zo van Leermeesters
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als Medeleerlingen, zo lang hy in de laagste Classen bleef; maar verder komende,
gaf zyn vlyt en grootheid van vernuft, hem eene meerderheid boven zyne
Schoolmakkers. Hy maakte zich noodzaaklyk by de domkoppen en luiaards, door
hun te helpen; door verzen te maaken, en andere schoolverrigtingen, was hy, zestien
jaaren bereikt hebbende, in staat om onafhangelyk van zyne Ouderen te bestaan.
Tot hooger Classen opgeklommen, hoorde hy de Lessen van RICHEY en REIMARUS,
die hem met hunne vriendschap vereerden; en van wier onderrigtingen, inzonderheid
die van REIMARUS, hy groote voordeelen trok - doch, gelyk hy des naderhand zich
beklaagde, lag hy zich op de Weetenschappen niet toe volgens eene geregelde
Leerwyze; en door een geliefd metgezel te worden van de rykere Medestudenten,
begon hy een ledigloopend ongeregeld leeven te leiden.
Eenigen tyd bleef BASEDOW onbepaald ten aanziene van de kenze eens Beroeps.
Jong zynde hadt hy geen gezindheid tot de studie. 't Was alleen de eerzugt zyns
Vaders, om een Predikant van zyn Zoon te maaken, welke hem aandreef tot de
Godgeleerdheid. Het besluit hier toe genomen zynde, hieldt mangel aan geldmiddelen
hem eenigen tyd te rugge, om den loop der Academische Letteroefeningen aan te
vangen. - Wanneer hy deeze zwaarigheid, eindelyk, eenigermaate te boven gekomen
was, trok hy, in den jaare MDCCXLIV, na Leipzich, om zyne Studiën voort te zetten,
en bovenal in de Godgeleerdheid.
Te Leipzich bleef hy twee jaaren, en hoorde de Voorleezingen van den
Hoogleeraar CRUSIUS, die zich, ten deezen tyde, onderscheidde, door de
harsenschimmige Stelzels, zo lang in den smaak, te verwerpen, en de Wysbegeerte
met de Godgeleerdheid te paaren. De Onderrigtingen, welke hy in de School van
CRUSIUS ontving, waren by hem van eenen gewigtigen en duurzaamen invloed.
Maar zynen voortvaarenden geest verveelde de traage voortgang der openbaare
Lessen; hy zette zich, derhalven, met onafgebrooke naarstigheid tot het bestudeeren
van het Leerstelzel zyns Hoogleeraars, door het leezen der uitsteekendste
Schryveren, die tot wederlegging of staaving van 't zelve geschreeven hadden. De
Schriften van WOLFF, welke hy ook met veel aandagts las, deeden hem onvast
worden ten opzigte van veele Leerstellingen, welke hy voor Leerstellingen des
Christendoms gehouden hadt; en eens der twyfelaarye bot gevierd hebbende,
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begon hy angstvallige twyfelingen te voeden, ten aanziene van de Waarheid zelve
des Christlyken Godsdiensts; tot dat hy, door het leezen der beste Schryveren over
dit alleraangelegenst Stuk, een vast Geloover wierd in de Waarheid der Zendinge
van JESUS CHRISTUS, schoon hy de meeste dier Leerstellingen ontkende, die veele
Christenen voor weezenlyke stukken van hun Geloof houden. - Staande zyn verblyf
te Leipzich, waren zyne inkomften zo gering, dat hy slegts driemaalen ter week
eenen behoorlyken maaltyd kon doen.
In den Jaare MDCCXLIX werd hy aangesteld tot de opvoeding van den Zoon
eens Heers in Holstein. Deeze plaatzing schonk hem gelegenheid om aan den
toetssteen der Ondervindinge te beproeven, het Plan eener betere Opvoedingswyze,
waar op hy, zints eenigen tyd, gedagt hadt. De uitslag beantwoordde aan zyne
wenschen. Zyn Kweekeling was een Kind van zeven jaaren, toen hy deszelfs
Leermeester werd, en kon niets dan Hoogduitsch leezen. Men verzekert, dat hy, in
den tyd van drie jaaren niet alleen in staat was om Latynsche Schryvers te leezen,
maar ook uit het Hoogduitsch in 't Latyn over te zetten, en het Latyn, met zekere
maate van vloeibaarheid, te spreeken en te schryven. De Jongeling hadt, daar en
boven, verbaazende vorderingen gemaakt in de beginzelen van den Godsdienst
en Zedekunde, als mede in de Geschied- Aardryks- en Rekenkunde. Dit gelukkig
slaagen zette zynen Leermeester veel agtings by, en bemoedigde hem, om zyn
Plan, met verdubbelden ernst, voort te zetten.
De Heer BASEDOW werd, in den Jaare MDCCLIII, verkoozen tot Hoogleeraar in
de Zedelyke Wysbegeerte en Fraaije Letteren, op de Universiteit te Sorde; waar hy
verder gelegenheid aantrof, om zyn geliefd Ontwerp voort te zetten. Dit
Hoogleeraarschap bekleedende, gaf hy verscheide Werken in 't licht, die een gunstig
onthaal ontmoetten; bovenal eene Verhandeling over de beoefenende Wysbegeerte
voor alle Classen, waarin hy de byzonderheden van zyn Plan ten vollen ontvouwde;
als mede eene Hoogduitsche Spraakkunst. Geduurende zyn verblyf te Sorde,
bevlytigde hy zich zeer op de Godgeleerdheid; gedreeven door een sterke en ernstige
zugt, om, aan den eenen kant, de ongerymdheden te vermyden, welke het
vastgestelde Stelzel aankleefden, en, aan den anderen kant, de Leerstellingen des
Ongeloofs.
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Van Sorde werd hy tot Hoogleeraar te Altona beroepen. Thans besteedde hy zyne
ledige uuren om aan de Wereld den uitslag zyner Godgeleerde Naaspeuringen
mede te deelen. Te vergeefsch raadden hem zyne Vrienden het pad van
Inschiklykheid te betreeden. Te vergeefsch hielden zy hem de noodzaaklykheid
voor om hun voorbeeld te volgen, door het eene Stelzel van Leerstukken te gelooven,
en het andere te belyden. Zyn Zielsoog was zodanig gevormd, dat hy de eerlykheid
van dit gedrag niet kon zien; en hy was, ondanks zyne doorgaande schranderheid,
te dom van begrip, om te bevatten, hoe iemand een getrouw Dienstknegt van JESUS
CHRISTUS kon weezen, als hy Leerstellingen predikte, rechtdraads strydig met den
weezenlyken en eigenlyken aart des Christendoms. Hy hadt, daarom, de
onvoorzigtigheid, om een sterk Voorstander te worden van 't geen hy voor de
Waarheid hield, in tegenstelling van vastbepaalde Geloofsopstellen en Belydenissen.
Zyn Leevensbeschryver onderrigt ons, dat de Schriften van BASEDOW van alle
kanten heftige wederspraak kreegen; bovenal onder de Geestlyken; en allermeest,
onder zyne Stadgenooten, de Geestlykheid te Hamburg; waar onder de Eerwaardige
Heeren GOSSE, WINKLER en ZIMMERMAN uitstaken: zy predikten niet alleen tegen
hem, maar schreeven tegen zyne gevoelens; hunne bewyzen onderschraagende
met alle kragt van smaadredenen. Zy schilderden zyne Leerbegrippen af als vyandig
tegen Godsdienst en goede Zeden. Zy lasterden hem als een harssenschimmigen
en gevaarlyken Twyfelaar, als een dwaas Ontwerpmaaker van Hervorming, als een
verfoeilyken Ketter, en Afvalligen van het Christendom, onwaardig zyn Post als
Hoogleeraar te bekleeden, de jaarwedde te trekken, en verdienende voorbeeldlyk
gestraft te worden.
Het Volk te Hamburg werd tot een opstand tegen hem aangezet, en daar het
onder 't zelve een heerschend begrip werd, dat den Afvalligen tot den dood te
steenigen, een verdienstlyk werk zou weezen, was hy genoodzaakt die Stad te
ruimen. In 't einde verboodt de Magistraat, deels op 't aanhouden der Geestlykheid,
deels om de oproerige eischen des Volks te stillen, de uitgave en het leezen zyner
Werken; waarschuwde de Burgers om geene van BASEDOW's Instellingen in de
handen hunner Kinderen te geeven; en verboodt de Schoolmeesters 'er

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

394
gebruik van te maaken in de Schoolen, onder bedreiging van 't gemis hunner
schoolplaatzen; terwyl zy, aan den anderen kant, de uitgave van Schriften tegen
hem aanmoedigden.
BASEDOW stondt pal tegen het geweld der tegenkanting, voer voort met zyne
gevoelens tegen misduidingen te verdeedigen, en versterkte ze met bygevoegde
bewysredenen, langs alle wegen, die de deelen van Duitschland, van den
oorspronglyken Zetel des Geschils verwyderd, hem open lieten. Het geschreeuw
en het uitvaaren tegen hem deedt geen weezenlyken dienst aan de zaak, tot welker
ondersteuning men zich zo zeer beyverde, en BASEDOW mogt, vyf-en-twintig jaaren,
naa het verwekken deezer hevige beweegenissen, met veel genoegen zien den
voort- en opgang zyner byzondere gevoelens wegens den Godsdienst in alle deelen
van Duitschland.
Niet weinig tyds sleet BASEDOW in het wederleggen zyner vyanden. Hy gaf veele
Schriften in 't licht over den Godsdienst, de Wysbegeerte, en de Opvoeding.
Veelvuldig waren zyne poogingen om eene openbaare Leerschool op te rigten
volgens zyn verbeterd plan; veelvuldig waren de zwaarigheden, welke hy moest te
boven komen; doch het ontbrak hem niet aan aanmoediging van den Duitschen
Adel, en inzonderheid van den Prins van Dessau, en van vreemde Mogendheden,
tot hy, eindelyk, in 't jaar MDCCLXXIV, in staat was om eene Academie te Dessau
op te rigten, onder den tytel van Philantropine; Schitterend waren zyne eerste
verrigtingen, dan de Instelling leedt naderhand niet weinig door verdeeldheden en
geschillen, tusschen hem en zyne Medeleermeesters. BASEDOW overleedt te
Magdenburg, den 26 van Hooimaand des Jaars MDCCXC, en werd met eene hem
(*)
vereerende Lykstatie begraaven .
Zyn Leevensbeschryver, waar uit wy zeer verkort deeze Leevensbyzonderheden
ontleenden, voegt 'er deeze kenschets van 's Mans Character nevens. In BASEDOW,
was een vlug, veelbevattend, en doordringend Vernuft, en een gezond Oordeel,
vereenigd met eene ongemeene leevendigheid van aart, kragt van gevoel, en hette
van verbeelding. Hy dagt en sprak als Wysgeer over alle onderwer-

(*)

Zie wegens deeze begraafenisse de Algem. Konst - en Letterbode, V.D. bl. 89.
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pen, die zich aanboden; maar de ontdekking van Waarheden, die Nuttigheid
beloofden, was zyn hoogst genoegen. Hy vondt weinig smaaks in enkel
bespiegelende Begrippen; zyne aandagt was meest gevestigd op Beginzelen die
in werkzaamheid konden gebragt worden. Zyne Ziel was een onuitputbaare bron
van Plans en Ontwerpen; doch zy wrogt te zeer op 't algemeene. Hy streefde
voorwaards met geweldige vaart, in elke onderneeming, en hadt noch het noodige
geduld, noch de noodige volstandigheid, om elk gedeelte daarvan te overzien, of
agt te geeven op de hinderpaalen, die zich zouden kunnen opdoen, noch om te
voorzien in de middelen om ze uit den weg te ruimen. - Gewoon de voorschriften
van zyn eigen hart te volgen, zonder na vreemde hulpe om te zien, gaf hy dikwyls
de voorkeuze aan de moeilyker wyze om zyne Plans tot rypheid te brengen, dan in
de voetstappen van anderen te treeden. - In zyne jeugdige dagen bemerkende, dat
hy vlugger van begrip was dan de meesten, met welken hy verkeerde, kon hy geen
tegenspraak dulden; en, in de eerste aandrift, viel het bezwaarlyk hem van eenige
dwaaling te overtuigen: maar, wanneer deeze voorby was, gaf hy zich gereed aan
de waarheid over, zo ras hy dezelve bemerkte.
Zyn aart was openhartig en edelmoedig. Vatbaarder was hy voor groote en sterke
indrukken, dan voor zagter aandoeningen; en helde meer over tot het zwaarmoedige
dan tot het vrolyke. Deeze neiging moet niet geheel aan de natuur worden
toegeschreeven; maar aan de veelvuldige ongunstige omstandigheden zyner
vroegste leevensdagen, meer geschikt om tedere gevoelens te onderdrukken dan
te koesteren. Wanneer hy, nogthans, in zyne ryper jaaren overtuigd werd van de
waarde en uitmuntendheid eener goeddaadige gesteltenisse, en dat het beste
gedeelte van den Godsdienst bestondt in goed te doen aan den Medemensch, zette
hy zich tot die taak met alle vlyt, en tot zyn laatsten snik bleef het zyn hoofdbezigheid
wel te doen. Deeze trek in zyn Character heeft te meer verdiensten; dewyl hy zich
dezelve eigen maakte door aan te werken tegen eene gesteltenis en opvoeding,
daar aan wangunstig. - Met één woord, zyn hoofdoogmerk en hoogste eerzugt was
het Menschdom beter te onderrigten, ten aanziene vań onderwerpen van het hoogste
aanbelang; om de vordering der jeugd
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in alle takken van nuttige Weetenschap gemaklyker te maaken; dezelve met eene
brandende Liefde tot de Deugd te vervullen; om regtmaatige en beminnelyke
denkbeelden van den Godsdienst te verspreiden, door den Christelyken bestaanbaar
te doen zyn met gezond Verstand en gezonde Wysbegeerte.

Mannen van vernuft, niet noodwendig ongelukkig, noch, in 't
algemeen verwaarloosl, uit hoofde hunner talenten; opgehelderd
door de ongelukkige lotgevallen eeniger Engelsche dichteren.
(Uit het Engelsch.)
‘Gaven wy onlaugs plaats aan een Stukje, ter opschrift voerende, CLAUDIUS, of de
te leurgestelde Geleerde; Eene Vertelling, geschikt voor de Gunstelingen van Vernuft
(*)
en Geleerdheid , die zelfde pen verschafte in 't Engelsch het volgend Stukje over
het Onderwerp hier boven opgegeeven, en hebben wy niet in twyfel gehangen om
het tot eene wedergade van het voorige te vertaalen en te plaatzen.’
*****
Wie immer luisterde na de in spreekwoorden als veranderde klagten des
Menschdoms, en kennis nam van hunne heerschende begrippen en gevoelens,
met een wyder strekkend oogmerk om derzelver waarheid liever op te speuren, dan
ze te wettigen door eene verhaaste en uit traagheid geboorene aanneeming, heeft
te meermaalen zich genoodzaakt gevonden, om Grondregelen, zints lang, als op
onbetwistbaare gevallen rustende, omhelsd, in twysel te trekken, en de
tegenstrydigheid te ontdekken, tusschen de ondervinding van redelyk onderzoek,
en de verharde vooroordeelen die reeds verjaard zyn. - Met één woord, schoon ik
(†)
verre ben van te gelooven, (niet tegenstaande het gezag van een Roomsch Paus
(§)
en een Atheensch Redenaar ,) dat de algemeenheid van een gevoelen ten bewyze
strekt van deszelfs ongerymdheid, draag ik, nogthans, eene volle overtuiging om,
dat de ongegronde vooroordeelen, welke oppervlakkige beschouwing en
overgedreeven

(*)
(†)
(§)

Zie hier boven, bl. 257.
Paus JOHANNES de XXIII.
PHOCION.
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misnoegen voortbragten by het veronderstelde schrandere gedeelte des
Menschdoms, en dezelve in bedrieglyke grondregelen hervormde, ontelbaar zyn.
Alleen de bron van deeze Volksdwaalingen aan te wyzen, zou misschien eene
gemakkelyke en onvoordeelige taak weezen; dezelve uit te dryven, een arbeid die
de kragten van een HERCULES vorderde; doch het zou hoogst nuttig zyn voor het
Menschdom. Elk Schryver schynt, derhalven, door de deugden, die hem aan de
Maatschappy verbinden, (ik meen de deugden van vry zyne gedagten te zeggen,
en yver voor het algemeene welweezen) verpligt zyne wapenen tegen die doodlyke
pesten te wenden; om aan deeze roeping te voldoen (waar van de onbekendheid
eens ongenoemden Proefschryvers, myns oordeels, geen ontslag verleent), vlei ik
my niet in gebreke gebleeven te zyn. Myne wapens zyn, by herhaalinge, gekeerd
geweest, en niet altoos, zo ik hoop, zonder doel te treffen, tegen het Vooroordeel
en Bedrog; en zomtyds geef ik toe in de streelende veronderstelling, dat myne pylen
menig een vyand van Deugd en Geluk in het stof vernederd hebben, schoon, te
midden van dien vermengden stryd, de hand, die dezelve wierp, onbekend zal
blyven.
Ik behoef my niet te schaamen, eene Eerzugt als deeze te erkennen - eene
Eerzugt als deeze port my aan om my te verzetten tegen een Volksvooroordeel
(waar door menig eene pooging van een jeugdig verstand gestuit en verdrukt is;
waar door de ziel van niet weinige Voorstanders der Weetenschappen met
neerslagtigheid bevangen is, en veele Slachtoffers van ongebondene
vermaakneemingen aangemoedigd zyn geworden, om aan de Zanggodinnen, dat
verderf, of die onheilen, toe te schryven, welke zyne Ondeugden alleen veroorzaakt,
en die, in eenigen anderen leevensstand, hun tot nog schandelyker danden zouden
vervoerd, en tot een nog heilloozer einde gebragt hebben.
Naa deeze Inleiding, behoef ik naauwlyks mynen Leezer te zeggen, dat de
volgende Proeve ingerigt is tegen de zo luiduitgeschreeuwde, zo dikwyls herhaalde,
en zo algemeen geloofde kwellingbaarende aanmerking, wegens de Vervolgingen,
die byzonder Mannen van Vernuft treffen, de verwaarloozing, de veragting, en de
ondankbaarheid, welke hun doorgaans van de Wereld wedervaart, en de bykans
onvermydbaare ongelukken, welke hun op de loopbaan der Letteren treffen.
't Is waar, de naamen van eenen SAUVAGE, van eenen CHATTERTON, en de verdichte
verschriklykheden wegens het lot van eenen OTWAY, en de cierlyk uitgeboezemde
klagten van eenen SHENSTONE, eenen HAMMOND, en veele andere voorbeelden,
schynen maar al te veel steuns te geeven aan het bedroevend denkbeeld van het
ongeluk des Vernufts. Deeze, nogthans,
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en zy leveren de sterkste by het gros des Volks gangbaare voorbeelden op, zullen
maar zeer zwak een gevoelen onderschraagen, dat uitsteekende bekwaamheden,
of zelfs de noodige daar mede gepaard gaande geschiktheid, eene onmiddelyke of
weezenlyke strekking hebben, om de bevordering van Fortuin te verhinderen, of de
gewoone genietingen des geluks te voorkomen.
Het Leeven van SAUVAGE is ongetwyfeld onderscheiden door veele lotgevallen,
die niemand, dan een Mensch van Vernuftj, zouden hebben kunnen bejegenen;
maar het zyn de gelukkige leevensomstandigheden alleen, die aan deeze oorzaak
kunnen worden toegeschreeven; de donkerder trekken, welke zich daar over
verspreiden, hebbe men toe te kennen aan zyne onvoorzigtigheid, en aan zyne
ondeugden; was SAUVAGE geen Dichter, geen Man van bekwaamheden, geweest,
zyn armoede zou, (niettegenstaande de duisterheid van zyne afkomst,) voor altoos
ongeholpen gebleeven zyn, en niet verligt door 't mededoogen; Gebrek of het Geregt
zou schielyker den draad zyns elendigen bestaans hebben afgesneeden. De
bekwaamheden van den Dichter, schoon verre van den eersten rang te zyn, dringen
de eischen aan, welke de natuur te vergeefsch zou herhaald hebben om de
bescherming te krygen van een edel huis; en zelfs naa dat deeze bescherming hem
ontstondt, behieldt hy de aanhoudende gunstbetooningen van byzondere Persoonen,
die, hadt hy deeze bekwaamheden niet bezeten, hem ongeholpen zouden gelaaten
hebben, in den grooten hoop van onverzorgde behoeftigen. Was hy niet in staat om
de bedwelming des voorspoeds te wederstaan, of met voorzigtigheid en
dankbaarheid gebruik te maaken van de milddaadigheid der geenen, die medelyden
hadden met zyn tegenspoed, 't valt dan ligt uit te maaken, of de Dichter, dan of de
Man, te laaken is wegens zyne ongelukken - of, met één woord, de Wereld, dan of
SAUVAGE, geregtigd is tot de grootste maate onzer berispinge.
Wat CHATTERTON betreft, een Dichter zyn ongelukkig lot bezingende, moge ten
slot de vergetelheid aanroepen om zyn leevens uiteinde te verbergen. Een
Zedeschryver moet dit niet verheelen, maar, om de jammervolle uitwerkzels van
wanhoop voor te stellen, en indien het mogelyk is, het pleegen van misdryven, zo
beledigend voor de Maatschappy, in 't vervolg voor te komen, 'er byvoegen, dat,
wanneer een afgezondene van liefddaadige ondersteuning 'er op uit was, om zyn
verhoolen verblyf op te zoeken, de trotsche en onverduldige Jongeling, met vergift
de naderende dageraad van eer en geluk voorkwam, en zyn nagt van elende door
zelfmoord eindigde. In stede, derhalven, van het Menschdom te berispen over het
verwaarloozen van zo groote Talenten, en in klaagtoonen uit te weiden over de
jammeren van zyn kort-
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stondig leeven, behooren wy te bedenken, dat ongeregelde driften, niet het
verheeven vernuft, van CHATTERTON, de bewerkende oorzaaken waren van zyn
deerlyk uiteinde: dat wy liever de woorden gebruiken van een vernuftig Schryver:
‘ô, Dat op dien tyd, wanneer de vergiftkelk beefde in de hand van CHATTERTON, den
ongelukkigen CHATTERTON beefde, een vriendelyke boode, en hemelsch afgezant,
hem onderregt hadt van de eer en de belooningen, die de goeddaadigheid van
eenen FRY bereidde voor dien Gunsteling des Vernufts; maar Voedsterling der
elende, welk een schat van Letterëere was voor Brittanje bewaard gebleeven! Doch
de Voorzienigheid hadt het anders beschikt - en de Mensch moet zich aan die
schikking onderwerpen. Nogthans verbiedt de Godsdienst in geenen deele de traan
die biggelt in het oog der aandoenlykheid; en onderwerping wraakt geenzins een
(*)
diep gehaalde zugt van medelyden !’
Wegens OTWAY loopt eene vry algemeen aangenomen vertelling, dat hy, naa lang
gevast te hebben, eindelyk verstikte door te gulzig gebruik van gemeen voedzel;
doch het is thans uitgemaakt, dat dit, hoe algemeen geloofd, nooit gebeurd zy,
schoon hy ongetwyfeld in diepe armoede stierf; een armoede, welke, nogthans, niet
geheel en al kan toegeschreenven worden aan 't verzuim waar mede de Wereld
hem bejegende: dewyl verscheide van zyne Tooneelstukken de goedkeuring en
bescherming, welke zy met zo veel regts verdienden, genooten.
In 't kort, schoon ik verre ben van te veronderstellen, dat zich op de Letterbaan
te begeeven, eenigzins, wat Voordeel of Eere betreft, in vergelyking kan komen, of
met de Pleitzaal tegenwoordig, of met den Geestlyken stand in vroegeren tyde, hel
ik, nogthans, zeer over, om te gelooven (zonder thans stil te staan op
tegenovergestelde voorbeelden van gelukkig slaagende Letterhelden), dat de
ongelegenheden en onheilen der Lieden van Vernuft, meer aan hun eigen
wangedrag, dan aan eenige andere oorzaak, waren toe te schryven, en naauwlyks,
in eenig geval, de enkele gevolgen geweest zyn van hunne Talenten, of de
ongevoeligheid en onverschilligheid des Menschdoms, ten opzigte van hunne
verdiensten.

(*)

Man of Benevolence. De gebeurtenis, waarop hier gedoeld wordt, is wel bekend. De
Leevensbeschryver van CHATTERTON, diens deerlyk uiteinde vermeld hebbende, voegt 'er
nevens: ‘'t Geen onze droelheid over deezen verhaasten en ongelukkigen stap nioet
vergrooten, is het berigt, dat wylen Dr. FRY, Opperste van St. John's College in Oxford, op 't
laatst des Jaars 1770, na Bristol ging, om onderzoek te doen op het geval van ROWLEY en
CHATTERTON, en den laatsten bescherming te verleenen, indien het bleek, dat hy bystand
verdiende - toen helaas! al de kundschap welke hy kon opdoen, hierin bestondt, dat
CHATTERTON, weinig dagen geleden, zichzelven van kant geholpen hadt.’ GREGORY's Life of
CHATTERTON.
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Ten aanziene van SHENSTONE en HAMMOND is het bezwaar, eenigzins, van eenen
anderen aart, en het zou schynen als of zy, die het uitgeleerdst waren in de tedere
kunst van zagtheid en overtuiging, het minst geschikt waren van te slaagen, om de
tederste driften in het vrouwlyk hart op te wekken; als of verbeeldingskragt,
kieschheid en aandoenlykheid, vyandinnen waren van de liefde, en de Schoonen
afkeerig van die Talenten, best geschikt om de zagte dwinglandy haarer
bekoorlykheden te bezingen, en de heugenis haarer bevalligheden te vereeuwigen.
Doch hier, gelyk in andere gevallen, worden wy, door eene partydige opgave der
gebeurtenisse op den dwaalweg gebragt. HAMMOND en SHENSTONE, men moet het
bekennen, waren tedere en fraaije Dichters, en egter HAMMOND en SHENSTONE doen,
tot op dit uur, elk aandoenlyk hart smelten, door de weemoedige klagten van hunne
slegt beantwoordde Liefde, en elk schoon oog blyft traanen storten over de tedere
toonen, die kragtloos waren om de ongevoelige PHILLIS, of de onverbiddelyke DELIA,
in de armen dier Minnaaren te lokken. Dan het waren noch de Verzen van HAMMOND,
noch de Dichtstukken van SHENSTONE, die de hoop van hunne verliefde harten te
leur stelde; in tegendeel is 'er alle reden om te gelooven, dat deeze, in geene geringe
maate, tot het wel slaagen, zouden medegewerkt hebben, hadden andere
omstandigheden derzelver invloed niet verhinderd.
Was de Beminde van HAMMOND de Pupil niet geweest van een hem nydigen
Staatsman, wiens bekrompene inzigten, geluk zo wel als eer tot een uitsluitend
eigendom van Party wilde maaken, hy zou misschien in de armen van zyne DELIA
het geluk van zyn Vriend en Medepatriot, LYTTLETON, genooten hebben; want het
volgend gedrag van Miss DASHWOOD toonde genoegzaam, dat zy verre van
ongevoelig was voor de verdiensten of liefdedrift haars ongelukkigen Minnaars.
SHENSTONE zou, gelyk ons verzekerd word door Dr. JOHNSON (schoon hy, volgens
zyne algemeene gewoonte, zich niet verwaardigt om ons te berigten, op welk gezag
(*)
zyn verhaal rust ), door volharding geslaagd weezen, en gedeeld

(*)

Men moet bekennen, dat dit geVal, door den Leevensbeschryver, op eene aartige wyze,
verhaald wordt: ‘Hy was nimmer,’ schryft de Doctor, ‘getrouwd, (ik teken dit op uit myn
geheugen,) schoon hy de Juffrouw, wie zy ook moge geweest zyn, die het voorwerp was van
zyne beroemde Herderskout, zou hebben kunnen krygen.’ Ik zoek het gezag van Dr. JOHNSON
niet in twyfel te trekken, of iets in 't midden te brengen tegen zyne waarschynlyke
ligtgeloovigheid; maar zeker zou iemand verwagt hebben onderrigt te worden van de wyze,
op welke hy te weeten kwam, dat Mr. SHENSTONE eene Juffrouw ter Egtgenoote zon hebben
kunnen krygen, van wier naam en omstandigheden hy bekent geheel onkundig te weezen.
Maar de Leevensbeschryver, misschien overtuigd van zyne eigene waarheidsliefde, schynt
doorgaans genegen om zyne bloote verzekering voor eene genoegzaame blykbaarheid te
houden.
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hebben in het heil van gelukkiger Minnaars. Maar SHENSTONE hadt zyn hart
voornaamlyk gezet op zyn Landgoed, dit te verfraaijen verzwolg niet alleen het
inkomen, maar ook de hoofdsom, van zyn gering inkomen; en hy schynt zyn aanzoek
niet verder voortgezet te hebben, dan zo verre het kon strekken, om hem stoffe te
verschaffen tot een Treurlied, of Herderszang, Gelyk hy bedreeven was, zo vondt
hy ook misschien vermaak, in het opstellen van dichterlyke klagten, vol tederheid
en wanhoop. En ik, die my zelven ten eenigen tyde overgaf aan het treurig vermaak
van Klaagliederen op te heffen, kan gereedlyk gelooven, dat een Man van
SHENSTONE's geestgesteltenisse zeer ligt het kon laaten berusten by eene geringe
weigering, welke hem de schoonste gelegenheid schonk, om zyne herderlyke
Zanggodin in cypressen-lommer te doen zingen.

Zedelyke bedenkingen.
Indien men den mensch regt wil beoordeelen, dient men te wagten tot hy zyn
levensloop geheel volbragt heeft. Duizenden, welke voor het oog der Wereld hunnen
levensloop gelukkig voortzetten, en met roem zouden eindigen; doch welke voor
dezelve ten einde gebragt is zulke ongelukkige uitstappen doen, dat ze in eens alles
bederven, en met een naam ten grave dalen, welke hun allen voorgaanden roem
benomen heeft. Wil men, derhalven, regt over den mensch oordeelen, men moet
afwagten hoe het einde by hem zy. Het einde kroont het werk, en is het einde goed,
alles zal goed zyn; maar is het einde slegt, het gansche werk is bedorven.
Is de dood wel zo afschuwelyk als men zich verbeeld? wel zo een Koning der
verschrikkinge, als hy door veelen beschouwd word, die 'er niet aan durven denken,
of by elke gedagten van eene kille doodschrik als bevangen worden? Indien men
wel gedaan heeft, waarom zal men dan vreezen, om van eenen onvolmaakten tot
eenen volmaakteren, van eenen ongelukkigen tot eenen gelukkigeren staat over te
gaan? - 't Is waar, de trek naar 't leven is ieder ingeschapen. - De stap is geweldig
groot, over te gaan, uit den tyd, in eene onherroepelyke eeuwigheid. - Daar en boven
schynt het sterven van veelen eene benauwde omstandigheid. - Dan welk een stap
komt ons te groot voor, wanneer wy ons geluk willen uitbreiden, en welk eenen
natuurlyken trek weeten wy ten deezen opzigte niet te overwinnen? En wat
aanbelangt de benauwde omstandigheid
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der stervenden, 't is veel meer schyn, dan dat het in de daad zo is. Vraagt den
zulken, welke men met zoortgelyke benauwdheden heeft zien worstelen; wanneer
ze by zich zelve komen, zult ge altoos berigt krygen, dat ze 'er niets van gevoeld
hebben, dat ze in 't geheel niet benauwd geweest zyn, dus dat deeze akelige
vertooning maar in enkelen schyn bestaat. Dierhalven als de dood zo verschrikkelyk
is, dan is zy 't voor Boosdoeners.
C. V.D. G.

Anecdote van den tegenwoordigen Kroonprins van Deenemarken
wegens de vryheid der drukpersse.
Ontleend uit de Sketch of the Character van zyne Koninglyke Hoogheid van
Deenemarken.
Ten tyde dat de Kroonprins van den Koning zyn Vader bevel kreeg, om hem in 't
Ryksbewind de behulpzaame hand te bieden, vertoonden zich de Rykszaaken in
een gunstiger gedaante dan zy zints lang gedaan hadden. Op dat oogenblik
vervoegde men zich by hem met verzoek om de Boekbeoordeeling te herstellen;
ten einde 'er niets zou kunnen gedrukt worden, dan naa het Oordeel der Universiteit
te hebben doorgestaan.
De Inleveraars van dit Verzoekschrift hadden zich bediend om ingang te
verwerven, op het voorstel, dat men zelfs den geheiligden Persoon van zyne
Koninglyke Hoogheid, in eenige kleine Stukjes, niet geschroomd hadt door te stryken,
en eene zo weinig ontziende vryheid omtrent hem gebruikt, dat, bleef deeze
ongestraft, daar uit de jammerlykste gevolgen te dugten stonden.
De Kroonprins leende het oor aan die listige inboezemingen, met eene aandagt,
hem byzonder eigen, en betuigde, in 't einde, ‘dat hy, hoe zeer het hem smertte,
zyn gedrag blootgesteld te zien aan een onderzoek onder zulke ongunstige tekenen,
niet kon naalaaten te erkennen, hoe het misschien geschiedde, zonder eenig onregt
te begaan, dewyl dwaalen het lot van alle Menschen was; dat hy zich altoos meer
geneigd vondt om zyne verpligtingen te erkennen aan de zodanigen, die moeds
genoeg hadden om ze aan hem te ontdekken, dan aan de partydigheid van die
zwakke Vrienden, die liever zyne misslagen wilden verheelen, of verdonkeren; dat
hy, in het toekomende, zich zou bevlytigen op zulk eene wyze te handelen, dat hy
zo min moge-
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lyk reden gave tot openbaare klagten.’ En onderrigtte hy deeze Heeren, eer hy ze
van zich liet gaan, ‘dat hy zo verre was van den Koning te willen aanmaanen tot het
beteugelen van de vryheid der Drukpersse, dat hy veeleer geheel bereid was om
zich een Verdeediger te betoonen van de Wet door zyne Majesteit deswegen
gegeeven: dewyl hy, niet min dan zyn Vader, zich verzekerd hieldt, van derzelver
heilzaame strekking voor de Onderdaanen. Dat een ieder, die zich, door dit vry
schryven, beledigd vondt, den Schryver in Regten kon vervolgen, verzekerd dat
hem alle Regt zou wedervaaren, 't welk hy regt hadt van de goedheid zyner zaake
te wagten.’

Berigt wegens Thomas Topham, bygenaamd, de Sterke Man.
(Uit HUTTON's History of Derby.)
Byzondere berichten, die een geloofwaardig getuigenis draagen, melden ons dat
THOMAS TOPHAM, die een Herberg houdt te Islington, een verbaasde sterkte vertoont;
dat hy een zwaare Brem-tak breekt, wanneer hy die tegen zyn naakten arm slaat;
twee Oxhoofden water opligt; zyn paerd over een flagboom tilt; een zolderbalk, gelyk
een soldaat zyn geweer, draagt, enz. Doch, hoe zeer men in zyn geloof ten deezen
opzichte wankelde, men werd spoedig overtuigd toen deeze tweede SAMSON te
Derby verscheen, als iemand, die zyn sterkte in 't openbaar, voor één schelling, aan
ieder een vertoonde. Naa een verzoek aan den Alderman COOPER, om zich te mogen
laaten zien, stondt de Regeering verbaasd over de zaaken, die hy onderneemen
wilde; en daar zyn voorkomen gelyk was aan dat van andere menschen, verzogten
zy hem zich uit te kleeden, op dat zy zien konden of hy als andere menschen
geschapen was; doch men bevondt hem veel sterker gespierd. 't Geen zich onder
de armen en knien van andere menschen uitgehold vertoonde, was by hem met
spieren bezet.
Hy is byna vyf voeten en tien duimen, omtrent dertig jaaren oud, welgemaakt;
hoewel men niets buitengewoons aan hem bespeuren kan, gaat hy een weinig
kreupel. Hy hadt voortyds een weddenschap aangegaan, (de gewoonlyke beslisser
der geschillen,) dat drie paarden hem niet van een paal zouden trekken, tegen welke
hy zyn voet zou houden; doch hy, die de paarden bestuurde, gaf dezelve een
onverwagten zweepslag; dit rukte hem over zyde, en door die onverwagte trek brak
hy zyn dyebeen.
De daaden van deezen wonderbaaren man, die de sterkte van twaalf anderen in
zich vereenigt, bestouden in 't oprollen van
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een tinnen Schotel van zeven ponden zwaar, zo als iemand een vel papier oprolt een tinnen Kan (die een halve stoop bevat) armslengte uitsteekende, drukte hy
zamen gelyk de schil van een ey. - Tweehonderd ponden gewigts ligtte hy met zyn
pink op, en zwaaide dezelve lugtig over zyn hoofd. - Het schynt als of de lichaamen,
die hy aanraakt, haare zwaarte verlooren hebben. - Hy brak ook een touw, dat op
den grond vastgemaakt werd, en waaraan tweehonderd ponden gewigts hangen
konden. - Ligtte een eiken Tafel van zes voeten lengte met zyn tanden op, schoon
'er een gewigt van vyftig ponden aan 't einde hong; een stuk leder was aan 't eene
einde vastgemaakt om 't met zyne tanden te vatten; twee van de pooten stonden
op zyne knien, en hy tilde het gedeelte waar aan het gewigt hong, nog hooger van
den grond, dan dat hy in zyn mond hadt. Hy nam Mr. CHAMBERS, Vicaris van
All-saints, die tweehonderd zestien ponden woog, en ligtte hem met één hand van
den grond op. - Zyn hoofd op een, en zyne voeten op een anderen, stoel liggende,
gingen vier menschen, ieder by de twee honderd ponden zwaar, op zyn lichaam
zitten, die hy met gemak opbeurde. Hy sloeg een ronde staaf yzer, een duim dik,
tegen zyn naakten arm, en kromde het met één slag, als een boog, om; hy schynt
voor dit alles ongevoelig.
Daar hy Muzyk verstaat, onderhieldt hy 't gezelschap met een Airtje. Ik heb hem
een Solo hooren zingen by 't Orgel in de Kerk van St. Warburgh, toen 't éénigste in
Derby; doch, hoewel hy naar de regelen der Kunst zingt, is zyn stem echter eer
verschriklyk dan aangenaam, en schynt naauwlyks die van een mensch. Alhoewel
hy een vreedzaame geaartheid bezit, en 't voorkomen van een beschaafd Man heeft,
is hy echter gevoelig op aangedaane beledigingen. Hy hadt iets tegen den Stalknegt
van de Herberg, waar hy zyn verblyf hieldt, en nam een braadspit, dat by de
schoorsteen stondt, uit de keuken, en bondt 't zelve als een zakdoek om diens hals;
doch daar hy niet verkoos om 't overige gedeelte tot een te knoopen, en te verbergen,
verwekte dit lastig cieraad 't gelach van 't gezelschap, tot dat hy verkoos dien yzeren
das digt te doen. Indien hy niet een goede geaartheid bezat, dan mogten de mannen
voor hunne eigene veiligheid, en de vrouwen voor hunne tinnen Schotels, bevreesd
zyn, dewyl hy die beide terstond kan tot een rollen. - Eén zyner vuistslagen zou de
beroemde Vegters, JOHNSON en MENDOZA, tot een eeuwig zwygen hebben
genoodzaakt.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Proeve over de vuurigheid van character, of geestdrift.
(Uit het Engelsch.)
De schakeeringen van de Characters der Menschen zyn zo veelvuldig, en de
voordeelen, ontstaande uit eene diepdoordringende kennis aan dezelve zyn van zo
veel aangelegenheids, dat, misschien, weinig voorwerpen de oplettendste
bespiegeling in eene hoogere maate verdienen. Het zou eene taak van het hoogste
belang weezen voor de Maatschappye, indien men de bron en de oorzaaken van
die verscheidenheden konde opspeuren, en de byzondere voordeelen aanwyzen,
uit beide voortkomende. Door het eerste zouden wy eenigermaate in staat zyn om
onze Zielsgesteltenisse in den beminnelyksten en voordeeligsten stand te brengen;
door het laatste gelegenheid hebben om de driften en gesteldheden, als zy ons
voorkomen, tot derzelver eigenaartige voorwerpen te bepaalen.
Een taak als deeze zou een edel en verrukkend werk weezen voor den Wyzen,
voor wiens oog, tyd en vlyt het groote boek der Natuure hebben opengeslaagen,
en die gelegenheid hadt om diep in dit onderwerp in te dringen; dan dit voorregt is
ontzegd aan den Schryver van Zedekundige Proeven. Nu en dan mag hy het oog
op dergelyke voorwerpen vestigen, en eene en andere uitsteekende trek, ten
vermaake zyner Leezeren, uitkiezen; dan hy moet het zeldzaam waagen verder
dan tot een Schets, of een Fragment te komen.
Onder de oneindige verscheidenheid van Charactertrekken, op welke ik doel,
doet zich, als een gepast voorwerp, op, de Vuurigheid van Character, die wy ook
Geestdrift in eenen goeden zin zouden mogen noemen. Een Character, 't welk de
zwakke Kinderen der hedendaagsche Verfyning (niet in staat om deszelfs Aandrift
te
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voelen), en de altoos werkzaame Zoonen des vlytigen Arbeids, (al te log om tot die
hoogte op te steigen,) steeds gereed zyn te doemen; doch 't geen, naar myn
denkbeeld, zeker geregtigd is om den prys van Eer en Nut in het Menschlyk Leeven
te stryken. Het is door de werkingskragt, ingeboezemd door dit beginzel, dat wy het
ontwerpen en volvoeren van groote en edele Ontwerpen wagten, die boven de
gewoone gevallen en deugden der Menschen zweeven, en iets overlaaten om
herdagt en door de Naakomelingschap bewonderd te worden.
Een Man, in de daad, van koele Driften, en met eene zeer middelbaare maate
van Aandoenlykheid begaafd (en misschien des geheel misgedeeld,) moge, 't is
waar, een zeer goed Wysgeer, en een Zedeleeraar, zyn, op welken bykans niets
te zeggen valt; hy moge een stipt Waarneemer zyn van 't geen wy doorgaans
verstaan door de Regelen van goed en kwaad. Maar zulk een Character zal zich
alleen vertoonen by geringe gelegenheden, in gewoone bedryven en leevensstanden.
Waar Regtvaardigheid (zo verre die bepaald is door Burgerlyke Wetten, of de
bewyzen van zedelyk betoog) alleen vereischt wordt, zal hy misschien niet in gebreke
blyven; hy moge zelfs edelmoedig weezen, wanneer eenig uitdruklyk Gebod van
den Godsdienst, of eenige Grondregel van Wysbegeerte, hem onderrigte, dat het
hem voege zo te handelen. Maar hy zal nimmer zyne bedoelingen uitstrekken tot
groote betooningen van Vriendschap of Goeddaadigheid. En het is niet zeer te
wagten, dat hy immer gevoelig zal weezen voor die edele kieschheid, die verfynde
Menschliefde, die den bystand van edelmoedige weldaadigheid uitreikt zonder de
aandoeningen te wonden des beweldaadigden, door eene wyze van gunstbetoon,
die hem zyne minderheid met smert doet gevoelen. - Zo verre les en voorbeeld
kunnen onderwyzen, moge hy geregtigd weezen tot den lof en het dankbetoon des
Menschdoms, en zyne Deugden mogen éénen tred houden met de gevoelens der
Eeuwe welke hy beleeft, van het Land waar in hy woont. Maar het zou de ydelheid
zelve zyn van hem oorspronglyke bespiegelingen te verwagten in het vak der
Zedekunde, stoutmoedige poogingen om de verouderde vooroordeelen te bestryden,
de erflyke slaaverny aan kwaalyk begreepene regten af te schudden, op het
denkbeeld van misbruiken, door gewoonte en algemeene toestemming geheiligd,
te huis-
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vesten, en, ondanks de beschuldigingen van zonderlingheid en harssenschimmige
najaagingen, tegen dezelve zich te verzetten, de boosaartigheid van omkoopbaare
onmenschlykheid te braveeren, en de zaak van een onderdrukt volk te bepleiten.
Ten bewyze van deeze Stelling, zou ik my mogen beroepen op den onden en den
jongen CATO, met één woord, op den geheelen stoet der oude Stoicynsche
Wysgeeren, indien de leevensbeschryvingen, en nog leevende voorbeelden van
laateren tyde, geen gereeder en treffender blyken verschaften.
In 't kort, deeze koelbloedige Redeneerders zyn in de Zedelyke Wereld even als
zommige blindeling bewierookte Persoonen in de Staatkundige, die, op den
toetssteen van beproevende omstandigheden gebragt, bevonden worden enkel
Mannen van werkzaamheid en dagelyksche uitvoering te weezen.
De Man van een Vuurig Character, integendeel, die sterke driften heeft en een
hart vol gevoel omdraagt, vertoont zich nooit tot zyn voordeel, in den gewoonen
loop der dingen; maar hy schittert met dubbelen luister, wanneer zyne kragtige
Aandoeningen tot werkzaamheid opgeroepen worden, en hy zich in omstandigheden
gesteld vindt, die hem aanzetten tot het doen van daaden, verder gaande dan de
vastbepaalde Regelen van Deugd en Ondeugd, in de Schoolen geleerd; verder
gaande dan de Letter der Wet!
In omstandigheden als deeze, is zyn Hart wyzer dan de Hoogeschool, zyne warme
Driften, en ligt gaande wordende Aandoenlykheid, zyn beter dan Boekdeelen van
Zedekunde, en lange lysten van Godsdienstige Grondstellingen. - Niet, dat wy, dit
zeggende, eenigzins ten oogmerke hebben om het Licht der Openbaaringe, of de
Hulp die de Wysbegeerte biedt, te versmaaden, zonder deeze zou het Menschdom
voor altoos blyven omkruipen in de duisternis van zinnelyken lust, of steeds struikelen
zelfs op het vlakke en effen pad des gezelligen leevens. Alles, wat ik 'er mede wil
aanduiden, is alleen, dat wy in omstandigheden kunnen geraaken, ja of 'er na staan
om in dezelve te komen, waarin de Ziel geroepen wordt om te streeven boven de
Leerstellingen van de eerste, en om gedreeven te worden, eer door eene meer
driftige gevoeligheid van den waaren Geest, dan door eene bedaarde
gehoorzaamheid aan de enkele Letter van de laatste.
Ten einde men my niet verkeerd begrype, zal ik my-
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ne meening, door een voorbeeld, ophelderen, 't welk spreeken zal voor de ooren
der tegenwoordige Eeuw van Menschlykheid. Het is zeker, dat noch de enkele Letter
van den Godsdienst, noch van de Wysbegeerte, iets voorschryft ten betoon van dat
Godlyk en uitgebreid Medelyden, waar door veele beminnenswaardige Characters
thans zich bevlytigen, om de afschaffing te bewerken van eenen Handel, die zich,
mag ik my dus uitdrukken, baadt in menschenbloed, en de zeilen doet zwellen door
de zugten en 't gekerm van elende en verdrukking, schoon ten zelfden tyde de
geheele Geest des Christendoms, by de zodanigen, die aandoenlykheids genoeg
hebben om deszelfs weldaadige kragt te voelen, zich kragtdaadig verheft tegen de
verschriklykheden en onregtvaardigheden van dien Handel. De Man, derhalven,
die koelzinnig zyn gedrag regelt naar het woordlyk voorschrift, zou nooit de eerste
geweest zyn om maatregelen te beraamen, strekkende tot het omhelzen van zulke
edele en uitgebreide beginzelen. Neen: de Man, wiens Menschliefde eerst over den
wyden Atlantischen Oceaan toog, en van de stranden van Africa tot die in de
West-Indiën den verzagtenden balzem van verzoening en vrede poogde toe te
dienen, moet den Godlyken gloed, welken ik beschryf, gevoeld hebben, en eene
vuurige Deugd bezitten, wyd en ver verschillende van de werktuiglyke Eerlykheid
eens Koopkantoors, of de onvolkomene Regtvaardigheid, die voor hangen of
toekomende straffen, in de Wet voorgeschreeven, schrikt.
Ik moet, nogthans, niet verheelen, dat, gelyk dit Character zyne byzondere
uitsteekendheden heeft, 't zelve ook voor byzondere gebreken bloot staat; nam ik
deeze niet in aanmerking, de Zedeleer van myn Stelzel zou zeer gebrekkig weezen.
Dezelfde kragt van ziel welke ons de grootste hoogte van goeddaadigheid doet
bestygen, en bystand biedt tot het betoon van het verheevenst vernuft, kan ons ook,
wanneer het aan gepast bestuur mangelt, tot de grootste buitenspoorigheden van
drift doen overslaan, en tot ongestuimheid en dwaasheid vervoeren. En, schoon ik
gereed ben, om te verklaaren, dat het gevoelen van LONGINUS, ten aanziene van
Werken van vernuft even toepasselyk is op de menschlyke natuur, ten minsten wat
het manlyk character betreft; schoon ik (naardemaal de eenpaarigheid van het eene
niet vereenigd kan worden met
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de verhevene deugden van het andere,) geene zwaarigheid maak, om te verklaaren,
dat de veredelde geest en edelmoedige aandoenlykheid van het sterkwerkend
Character, niet tegenstaande de gebreken, die 'er mede gepaard gaan, van
losbandige driften, niet tegenstaande de onvoorzigtigheden en dwaasheden, die 'er
uit voortspruiten, een besliste voorkeuze bezit boven de werktuiglyke onschuld van
eene koeler geaartheid. Nogthans moet de gelegenheid nooit verzuimd worden om
dusdanige Characters te vermaanen van de dringende noodzaaklykheid, waarin zy
zich bevinden om zich dubbel te wapenen met naauwlettend toevoorzigt, met de
voorschriften der Wysbegeerte, en de wederhoudingen der voorzigtigheid;
naardemaal, anderzins, deeze ongeregeldheden, die verschooning kunnen vinden
als slegts bykomende omstandigheden, de hoofdtrekken van hunne Gesteltenisse
worden; en Edelmoedigheid zich zelve verliest in volslagene Buitenspoorigheid en
Aandoenlykheid in wellust ontaart.
Naardemaal ik meest overhel, om aan de vereeniging van Zedelyke en Natuurlyke
Oorzaaken deeze Verschynzels toe te schryven, die twee tegen over elkander
gestelde Aanhangen van Wysgeeren, zo geregeld aan de eene of de andere willen
toekennen, zou ik, gevraagd na den oorsprong van dit Character, denzelven deels
zoeken in de oorspronglyke, werktuiglyke, schikking des dierlyken Gestels, deels
in den invloed der Opvoeding op de Ziel. Die fyne zamenstelling der Zintuigen; die
verzorgers van inwendige Aandoenlykheid; die vaardige en leevendige bevatting,
welke zy, die gesteld zyn op het gebruik van woorden, die zy niet verstaan, en
denken dat ze veel betekenen, om dat ze kunstwoorden geworden zyn, de groote
dierlyke Geesten noemen; doch in de daad, de gevolgen zyn van die keurige en
fyne overeenstemming van deelen, waar door de geheele Gesteltenjs vatbaarder
wordt voor Ziels en Lichaams aanprikkelingen, en dikwyls den stroom des leevens
door deszelfs kanaalen voert, met zulk geweld, dat men, zelfs in een staat van
volkomene gezondheid, het voor eene ongesteldheid zou houden, - deeze zyn de
beginzels van de Gesteltenisse, welke wy thans ontleeden - de bloozende kaak het schitterend oog, - de bezielde weezenstrekken - met één woord, het geheel
spreekend voorkomen van den Man met een Vuurig Character; - dit alles wyst ten
vollen aan, dat het geene verbeelding, geene loutere veronder-
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stelling is, welke ons opleidt, om, ten voordeele van het zintuiglyk Gestel, te spreeken.
Maar, om het bevallig Kind van Mede-aandoenlykheid en Deugd te doen gebooren
worden, wordt 'er iets meer vereischt. De Natuur, 't is waar, heeft de keurlyke stoffe
verleend; doch het hangt van den Kunstenaar af om de maat van schoonheid of
leelykheid, welke dezelve zal aanneemen, te bepaalen; en het bedwang der
Opvoedinge kan, misschien, eenigermaate de schikkingen van de eerst vormende
hand tegenwerken, en de ingelegde vermogens dooden. Dat dezelve deeze
vermogens kan verkeeren, blykt genoegzaam uit den verbaazenden yver, waarmede
zomtyds voorwerpen, haatlyk in 't oog der Rede, zomtyds naagejaagd worden, en
de leevendigheid, de drift, die maar al te dikwyls glans en betoverende kragt aan
de Ondeugd byzet.
Eene vroegtydig en met beleid aangewende te onder houding der voldoening van
enkelen lust, veelvuldige aanspooringen tot het opvolgen van edeler driften,
bestendige aanmoediging en opkweeking van verstandlyke vermaaken, en bovenal
eene vroege kennis aan de ongelukken en elenden des Menschdoms, zullen altoos
noodig weezen tot het voltooijen van een Character: en mogelyk hebbe men de
rede, waarom wy zo zeldzaam voorbeelden van Zagtaartigheid en Medelyden by
Menschen in hoogen rang aantreffen, daar in te zoeken, dat lieden van dien kring
al te verre afgescheiden zyn van weezenlyk ongemak, om 'er of onmiddelyk of
naauw mede verknogt te weezen, geduurende eenig aanmerkelyk tydvak huns
leevens.
Dan men heeft in 't midden gebragt, of deeze Gesteltenisse, hoe voordeelig voor
de Maatschappye, ook te wenschen zy voor een Mensch op zich zelven, als een
bron van geluk, opweegende tegen de bekommernissen en ongelukken, waar voor
zy den Mensch bloot stelt. De laaghartige Zoonen der gevoelloosheid scheppen
niet alleen genoegen in de misslagen en onbestendigheden van een Character, na
welks edeler hoedanigheden zy nooit kunnen dingen, ten toon te stellen; maar zy
hebben 't zelve ook ten kwaalyk uitgekoozen voorwerp gesteld van hunne kragtlooze
spotternye als een gekheid der natuure; zich zelve plaagende met noodlooze
angstvalligheden, en zich zorgen op den halze laadende, die eene gelukkiger
Onverschilligheid gemaklyk vermyd zou hebben. De veel-
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vuldige kweekelingen van gemaakte Aandoenlykheid, die met de waare Gevoeligheid
niets gemeens heeft dan den naam, hebben, daar zy de beklemdheid des
Medelydens zogten te vertoonen, om de eer hunner eigene Aandoenlykheid in veele
gevallen op te houden, een schynbaar steunzel gegeeven tot aanmerkingen van
dien aart.
De zodanigen, nogthans, die niet onkundig zyn van de Gemoedsbeweegingen,
hier boven aangeduid, moeten menigmaalen ondervonden hebben, en zy, die myne
bedenkingen gegrond vinden, zullen overtuigd zyn, dat zulk eene Gesteltenis, schoon
dezelve ons onderworpen maake aan eenige bezorgdheden, waar van louter dierlyke
groeijing, als ik deeze spreekwyze mag gebruiken, nooit bewustheid kan hebben,
eene ruime vergelding vindt in de vermaaken en genietingen, na welke niemand,
dan de bezitter van dusdanig eene Gesteltenisse, kan staan.
Dikwyls heeft men gezegd, dat de Deugd haare eigene belooning medebrengt;
en dit zeggen, zo waar omtrent alle Deugd, mag inzonderheid voor waar gehouden
worden, ten opzigte van de Goeddaadigheid. In de daad, gelyk Zelfliefde de groote
bron is van eigen veiligheid, in dien eenzaamen staat, welken eenige
harsenschimmige Wysgeeren den staat der Natuure genoemd hebben, zo is
Goeddaadigheid de voornaame bronwel van die duurzaamer veiligheid, en dier
verhevener genietingen, waar voor de gezellige verbintenis ons vatbaar gemaakt
heeft; en zy, die de laagere boven de edeler aandoeningen stellen, zouden, om
bestaanbaar met zich zelven te handelen, beter doen met weder te keeren tot de
woeste wildernissen, of te erkennen, dat, indien zy, zonder de aanprikkelingen tot
Goeddaadigheid zelve te voelen, de voordeelen daar van erlangen, 'er eene
uitgeleezene voldoening moet gelegen zyn in het vol bezit, 't welk zy, die 'er van
ontbloot zyn, nooit kunnen kennen.
Zelfliefde, 't is waar, verschaft voldoening aan zinlyk genot; maar verleent
Goeddaadigheid dezelve niet in onbekrompener maate aan de Ziel? En welker
genietingen duuren langst? De Zinnen zyn, even als de klei in de handen des
Pottebakkers, voor geene vermaaken vatbaar, dan die 'er onmiddelyk worden
ingedrukt; terwyl de Zielsaandoeningen, gelyk spiegels van keurig maakzel, niet
alleen vercierd zyn, met haare eigene indrukzels, maar door te rugkaatzing alle de
geneugten der
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omstaande voorwerpen ontvangen, en misschien, wanneer de Aandoenlykheid ze
op het keurigst gepolyst heeft, kaatzen zy het beeld te rugge met eene schoonheid
en kragt van uitdrukking, grooter en sterker dan het oorspronglyk beeld.
Dus zal, derhalven, terwyl de weldaadige Man van een Vuurig Character geluk
verspreidt, in de daad, teffens zyne eigene genietingen vermenigvuldigen; zyne
hoogste genietingen - deeze, die geplant zyn in de Ziel, zullen, (om my van eene
Oostersche zinspeeling te bedienen,) bloeijen gelyk de nimmer dorrende Amaranthen
van het Paradys, bloeijen in zyn eeuwigduurend bestaan; daar de genietingen der
Zinnen, gelyk de zwakke bloemen in dit ondermaansche, slegts voor een oogenblik
bloeijen, verdorren en vergeeten worden.

Den Heeren Schryveren der Algemeene Vaderlandsche
Letteroefeningen.
WEL EDELE HEEREN!

Voor zoo veel my bekend is, is het volgend Stukje nog niet in het Nederduitsch
vertaald. Daar 't zelve evenwel ook in ons Land, ter zagter beoordeeling van
dergelyke gevallen, mede nuttig kan zyn, heb ik gemeend het publiek geenen
ondienst te zullen doen, met Uw Ed. te verzoeken het zelve in Uw Ed. geacht
Maandwerk te plaatzen.
Ik ben, met de meeste achting,
WEL EDELE HEEREN!

Uw Ed. D.W. Dienaar,
N.C. DE FREMERY,

A.L.M. Phil. Dr. en Med. Stud.
's Bosch, den
19 July 1792.
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Over de onzekerheid der tekenen van doodslag, in het geval van onegte
kinderen. Door wylen William Hunter, m.d.f.r.s. Buitengewoon
Geneesheer der Koningin, en Lid van de Koninglyke Academie der
Weetenschappen te Parys. Voorgeleezen den 14 July 1783.
Aan de Leden van het Geneeskundig Genootschap.
MYNE MEEREN!

In den loop van het tegenwoordige jaar, kwam een aanzienlyk en kundig Vriend, by
de volgende gelegenheid, my een bezoek geeven: hy verhaalde my toen, dat 'er
op het land een jong Vrouwspersoon opgevat en in de gevangenis gezet was, om
over den onderstelden moord van haar bastaard Kind te regt gesteld te worden.
Volgens het geen men hem gezegd had, scheen het uit de omstandigheden te
blyken, dat zy onschuldig was; en evenwel, verneemende dat de gemoederen van
het volk in dat gedeelte van het land zeer tegen haar verbitterd waren, door het
algemeen geroep van eenen wreeden en onnatuurlyken moord, vreesde hy, dat zy,
hoewel onschuldig, het Slagtoffer van vooroordeel en blinden yver zoude worden.
Hy wenschte, zeide hy, een onbevooroordeeld onderzoek te bezorgen. Hem was
berigt, dat dit een onderwerp was, 't geen ik in myne Lessen behandeld, en daar
over eenige aanmerkingen gemaakt had, die mogelyk niet genoeg bekend waren,
of op welke men niet genoegzaam lette: hy kwam dierhalven met dat oogmerk om
van my te verneemen, welke deeze aanmerkingen waren.
Ik verhaalde hem, 't geen ik gewoonlyk over deeze stof zeide. Hy vond sommige
myner Waarneemingen zo zeer ter zaake dienende, dat hy oordeelde dat dezelve
zomtyds het middel zouden kunnen zyn, om 't leeven eener Onschuldige te redden:
en, indien zy dit by deeze gelegenheid doen konden, 't geen hy dagt zeer mogelyk
te zyn, hield hy zig verzekerd, dat ik gaerne de moeite zoude willen neemen van
dezelve op het papier te brengen. Den volgenden dag zond ik hem dezelve in eenen
brief, van welken ik hem vryheid gaf zoodanig een gebruik te maaken, als by
voegzaam oordeelen zoude.
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Eenigen tyd hier na verhaalde hy my, dat het hem zeer aangenaam was, my te
kunnen bedanken voor mynen brief, en my te berichten, dat het regtsgeding
geëindigd en het ongelukkige jonge Mensch vry gesprooken was; dat hy reden had
om te gelooven, dat myn brief hier toe medegewerkt had. Dit het onderwerp van
eenige gesprekken op eenen avond in onze Geneeskundige byeenkomst geweest
zynde, zult gy u herinneren, Myne Heeren, dat gy het onderwerp belangryk vond,
en begeerde dat ik 'er u eene Verhandeling over geeven zonde. Thans zal ik aan
uw verlangen voldoen.
In ongelukkige gevallen van den dood van onegte Kinderen, zo wel als in elke
daad die straf schuldig is, of oorzaak tot agterdogt geeft, vorderen rede en billykheid
een onderzoek van alle de omstandigheden; en in 't byzonder, dat men tragte om
te ontdekken, uit welke inzigten en beweegredenen de daad voortspruite. Want,
daar niets zoo misdaadig zyn kan, dat men 'er door de verbeelding geene
omstandigheden zoude kunnen byvoegen, om het erger te maaken; zoo kan men
zig mede niets voorstellen, 't geen zoo godloos zyn zoude, en zoo beledigend voor
een gevoelig hart, dat het niet eenigzints door omstandigheden en beweegredenen
zoude kunnen verzagt of verminderd worden. In het regt beoordeelen van de waardy
der menschelyke handelingen, zal 'er veel ashangen van den toestand der ziel, op
den tyd, dat de daad bedreeven wierd; en het is, om deeze reden, dat de wetten
van alle Landen zeer veel aan krankzinnigheid inschikken; en dat krankzinnigen
voor hunne daaden niet verantwoordelyk zyn.
Men zal my zekerlyk gaarne willen toestaan, dat ik genoegzaame gelegenheid
gehad heb, om eene groote menigte vrouwlyke Characters te leeren kennen. Ik heb
de heimelyke, zoo wel als de opentlyke, deugden, de heimelyke zoo wel als de meer
opentlyke zwakheden, van Vrouwen in alle de rangen van het leeven gezien. Ik ben
in haare geheimen geweest, en haar raadgeever in die oogenblikken, als haar
lichaam en ziel in de grootste benauwdheid waren. Ik ben een getuige geweest van
haar heimelyk gedrag, als zy zig zelven gereed maakten, om het gevaar te
ontmoeten, en heb haare laatste en ernstigste overdenkingen gehoord, wanneer
zy zeker waren, van maar weinige uuren meer te zullen leeven.
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Deeze kennis der Vrouwen doet my (hoewel 'er buiten twyfel veele uitzonderingen
op den algemeenen regel zullen zyn) zeggen, dat Vrouwen, die zwanger zyn, zonder
haaren staat te durven bekennen, over het algemeen voorwerpen van het grootste
medelyden zyn; en meestal minder schuldig, dan de menschen zig verbeelden. In
de meeste deezer gevallen is de Vader van het Kind wezentlyk schuldig, en dikwyls
is hy dit daarenboven op eene wreede wyze; de Moeder is zwak, ligtgeloovig, en
bedrogen. Aan zyn drift voldaan hebbende, denkt hy niet meer om zyne beloften;
zy vind zig zelve mishandeld, van zyne genegenheid, oplettenheid, en onderstand
verstooken, en overgelaaten, om, indien het haar mogelyk is, te worstelen, met
ziekte, smarten, armoede en eerloosheid, en om het kort te zeggen, met een
volslaagen bederf, voor haar geheele leeven.
Een onwaardig Vrouwspersoon kan nimmer tot deezen ongelukkigen staat komen,
om dat zy voor eerloosheid ongevoelig is; maar eene Vrouw, die deeze agtingwaarde
deugd bezit, een sterk gevoel van schaamte, en eene groote begeerte, om
agtenswaardig in haar Character te zyn, zig zelve van zulke ysselykheden omringd
vindende, heeft dikwyls geen sterkte van geest genoeg om aan dezelven weerstand
te bieden, en maakt, in wanhoop, een einde aan een leven, 't geen haar
onverdraaglyk geworden is. Kan, in zulk een geval, iemand, wiens hart ooit voelde
wat medelyden is, om haare daad toornig zyn op de nagedagtenis van zulk eene
ongelukkige Vrouw? Het leeven was haar zoo verschriklyk en drukkende, dat zy
het niet langer konde draagen. Als men haaren toestand uit dit oogpunt beschouwt,
zal ieder menschelyk hart haare onvoorzigtigheid of misdaad vergeeten, en het
lyden, 't welk zulk eene Vrouw moet ondergaan hebben, diep gevoelen; eene Vrouw,
welke, indien zy slegts niet na de trouwlooze betuigingen en beloften van onze Sex
geluisterd hadde, eene liefhebbende en trouwe Huisvrouw, eene deugdzaame en
geëerde Moeder, had kunnen zyn, geduurende een lang en gelukkig leeven, en
deeze overweeging verwekte waarschynlyk in haar de laatste vlaag van wanhoop,
die haar in de eeuwigheid rukte. Ernstig te denken aan 't geen eene onzer
medeschepselen moet voelen, in zulk een ontzaglyk oogenblik, moet elken man tot
medelyden beweegen, wiens hart niet van wreedheid verstaald is, en iedere Vrouw,
welke niet strenger deugd-
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zaam en kuisch wil zoeken te schynen, als mogelyk immer eene braave Vrouw was.
Men zoude kunnen zeggen, dat de schuld van zulk eene Vrouw toeneemt, wanneer
wy in overweeging neemen, dat, ten zelfden tyde, als zy een einde van haar eigen
leeven maakt, zy tevens ook haar Kind vermoort. God verhoede, dat doodslag altyd
moord zoude zyn! Doodslag is dan alleen moord, wanneer die met eenigen trap
van bedaard overleg en godlooze oogmerken bedreeven word. Kan dezelve, ten
uitvoer gebragt zynde, in eene razerny van wanhoop, in Gods oog meer beleedigend
zyn, dan wanneer dezelve in eene yle koorts of Maanziekte bedreeven word? Hy
moest derhalven te gelyk met onzen afkeer ook ons medelyden opwekken.
Het geen men gemeenlyk oordeelt, de moord van een onegt Kind door de Moeder
begaan te zyn, zoude men, indien de wezentlyke omstandigheden alle ten volle
bekend waren, moeten in onderscheidene omstandigheden toestaan, eene geheel
andere misdaad te zyn.
In sommige gevallen, (die het te wenschen is, dat zeer zeldzaam zyn mogen) is
het eene misdaad van de zwartste soort: het is dan een te vooren bedagt overleg
om het leeven te beneemen aan het minst beledigende en hulploosste van alle
menschelyke schepselen, en strydt niet alleen tegen de algemeenste inspraaken
van menschelykheid, maar tegen die magtige ingeschaapene (instinctive) drift,
welke de Schepper van onze Natuur, tot wyze en gewigtige oogmerken, in de borst
van ieder vrouwlyk schepsel gelegd heeft, eene verwonderingswaardige zorg voor
de behoudenis van haar Kroost. De liefderykste uitlegging, die men van zulk eene
wreede daad geeven kon, en welke het te hoopen is, dat dikwyls de billykste was,
zoude zyn, om dezelve als een werk van razerny of kortduurende krankzinnigheid
te beschouwen.
Maar, voor zoo veel ik 'er over oordeelen kan, is het grootste getal der
zoogenoemde moorden, van onegte Kinderen, van eenen geheel anderen aart. De
Moeder heeft een onoverwinbaar gevoel van schaamte, en wenscht niets vuuriger,
dan dat zy haaren goeden naam moge bewaaren, en voor zoo ver is zy deugdzaam
en beminnelyk. Zy heeft geene stoutmoedigheid om haare eerloosheid te bekennen,
en zulks te kunnen uithouden.
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Na maate zy de hoop verliest van of met opzigt tot haare zwangerheid in eene
misvatting geweest te zyn, of van haare beangstheid door eene gelukkige miskraam
verlost te worden, ziet zy elken dag haar gevaar grooter worden en naderen, die
haare ziel met schrik en wanhoop overstelpen. In deezen toestand, zouden veele
van deeze Vrouwen, die naderhand van Kindermoord beschuldigd worden, zigzelven
ombrengen, indien zy niet wisten dat zulk eene daad zonder twyfel een onderzoek
zou veroorzaaken, 't welk aan den dag zoude brengen, 't geen zy zo angstig
(*)
wenschten te verbergen . In deeze verslaagenheid, niets minder dan de moord van
haar Kind bedoelende, bedenken zy verscheidene ontwerpen, om de geboorte van
het Kind te verbergen; maar wankelen tusschen zwaarigheden van alle kanten,
stellen den boozen dag verre, en betrouwen te veel op het geval en goed geluk. In
deezen staat worden zy dan schielyker overvallen, dan zy verwagt hadden; haare
ontwerpen liggen in duigen; haar lichaams- en zielsgevaar berooft haar van alle
oordeel, en redelyk gedrag; zy verlossen zonder hulp, op de plaats, waar zy in haare
vrees en verbystering zig by geval na toe begaven; somtyds sterven zy in de
benauwdheden der verlossing, en somtyds vallen zy, geheel uitgeput, in flauwte,
en worden niets gewaar van 't geen 'er omgaat; en wanneer zy eenige weinige
kragten weerkrygen, vinden zy dat het Kind, reeds dood, of misschien nog niet,
volmaakt leevenloos is. Kan men nu in zulk een geval wel verwagten, dat eene
Vrouw het geheim aan den dag zoude brengen, daar dit nergens meer toe dienen
kan? Zal niet de bes e gesteldheid van haaren geest haar dringen, om haar Character
te bewaaren? Zy zal, derhalven, alles, wat het voorgevallene ontdekken konde, zo
goed als zy kan verbergen, alhoewel, indien het naderhand ontdekt word, juist dit
gedrag als een bewys van haare schuld zal aangemerkt worden.
Om met my overtuigd te zyn, dat zulk een geval dikwyls gebeurt, zoude de Leezer
mogelyk gaerne eenige voorbeelden en ophelderingen hebben. Over het algemeen
heb ik opgemerkt, dat, hoe opregter de Vrouwen over zulke

(*)

Een zodanig volvoerde daad heeft de Redacteur zelve ontmoet.
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verderflyke onvoorzigtigheden berouw hebben, het even zoo veel moeilyker is, om
haar hieromtrent tot bekentenis te brengen; en dit is natuurlyk. Onder andere
voorvallen, welke men zoude kunnen bybrengen, opende ik de lichaamen van twee
ongetrouwde Vrouwen, welker beide Characters, by alle die haar kenden, als
onberispelyk, en buiten eenig kwaad vermoeden, waren. Over haare gezondheid
geraadpleegd wordende, bedroogen, beide, my; op ééne van haar had ik
vermoedens, en gaf my alle moeite om haar te overreeden my 't geheim toe te
vertrouwen, indien de zaak zoo was; beloovende haar, dat ik alles zoude doen, wat
in myn vermogen was, om haar uit de moeilykheden, die haar boven 't hoofd hingen,
te helpen: maar alle myne moeite was vergeefs. Beide stierven aan zwaare pynen
in haare ingewanden, en stuipen. Toen men de Lyken zoude afleggen, vond men,
in het eene geval, een dood Kind, niet geheel voldraagen, tusschen de beenen van
de ongelukkige Moeder liggen; en, in 't andere geval, ontdekte men een zeer groot
dood Kind, dat maar half gebooren was. Uit zulke gevallen kan ten overvloede
blyken, welk een geduldig en vast besluit de vrees voor schaamte kan doen neemen.
Een jong ongetrouwd Vrouwspersoon, haare zwangerheid verborgen gehouden
hebbende, verlostte in den nagt zonder hulp. Men had vermoeden op haar, zogt
haare kamer door, en vond het Kind in haare doos, in natte kleederen gewonden.
Zy bekende, dat het Kind het haare was, maar ontkende hetzelve vermoord, of eenig
voorneemen gehad te hebben, om dit te doen. Ik opende het Kind met Mr. PINKSTAN,
uit St. Albansstraat, en de Longen wilden niet in 't water zinken. Het berigt, 't geen
zy omtrent zig zelve gaf, was dit: dat zy eene getrouwe en begunstigde Dienstmeid
was in eene Familie, welke zy niet konde verlaaten, als met de zekerheid, dat haar
toestand dan ontdekt zou worden; en zulk eene ontdekking zoude, volgens haare
meening, haaren zekeren ondergang voor haar geheele leeven te weeg brengen.
Onder deeze zielsangsten, was zy besluiteloos, en wankelde van dag tot dag in 't
beraamen van een plan voor haar gedrag. Zy maakte eenige kleederen ter bewaaring
van haar Kind (eene omstandigheid, welke in haar voordeel was), en zy huurde in
eene nabygelegen straat, eene kamer met een bed, die gereed moest zyn, om, op
't eerste berigt, oogenbliklyk eene Vrouw, die in
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arbeid was, te kunnen ontvangen. Haar ontwerp was, om, zo als zy in arbeid kwam,
na dat huis te loopen, en zig daar door eene Vroedvrouw, die men haar brengen
zou, te laaten verlossen. Zy zoude dan, oogenbliklyk daarna, weder na huis gegaan
zyn, en zig, op de best mogelyke wyze, over haar uitgaan verontschuldigd hebben.
Zy had wel gehoord van Soldaaten-Wyven, die agter een heg verlost, en met het
Kind haaren Man korten tyd daarna gevolgd waren; en zy hoopte dit zelfs ook te
zullen kunnen doen. Zy wierd in den nagt, door een kolyk, zo zy meende, overvallen;
deed eenige kleederen aan, zo wel om zig warm te houden, als om gereed te zyn
om terstond heen te loopen, indien haar de arbeid overvallen mogt. Na eenigen tyd
gewagt te hebben, overviel haar schielyk zulk eene snydende pyn en schrik, dat zy
noch moed noch kragten had, om in dien toestand, in den nagt, de trappen af, en
over de straat, te gaan. In wanhoop wierp zy zig zelve op het bed, en door den
schrik en de angst, welke zy leed, verloor zy 't gebruik haarer zintuigen, en viel in
flauwte. Een weinig weder tot zig zelve komende, vond zy zig in eenen vloed van
ontlastingen liggen, en 'er lag een dood Kind by haare beenen. Zy gaf het allereerst
op haar Kind acht, en vond dat het zeer zeker dood was. Zy lag eenigen tyd te bed,
overweegende wat zy doen zoude, en daar 'er eenige schemering kwam, stond zy
op, leide alle de natte kleederen, en het Kind, in haare doos, maakte het vertrek en
bed in order, en ging daar in liggen. - De Vrouw, van welke zy de kamer gehuurd
had, en die eene kleine som gelds te pand gekreegen had, hoewel zy niet wist wie
zy was, zwoer dat zy dezelfde persoon was, die haare kamer gehuurd had, en
bevestigde dat gedeelte van haare historie. Mr. PINKSTAN en ik verklaarden, dat wy
haar verhaal zeer geloofwaerdig vonden, en bragten het, met de omstandigheid
van het dryven der Longen, ten genoege van de Jury overeen. Zo als wy dit
vervolgens voor den Leezer doen zullen. Zy wierd vry gesproken; en ik had het
genoegen van te mogen gelooven, dat zy niet aan moord schuldig was.
(Het Vervolg en Slot hier na.)
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Beschryving van een groot viervoetig dier, tot heden onbekend
by de natuurkundigen.
Door J.C. Delamethrie.
(Journal de Physique. Fevr. 1792.)
Het den Natuurkundigen nog onbekende Dier (zie nevensgaande Afbeelding) is uit
het binnenste van Africa, zints twee of drie jaaren, in Engeland gebragt. De
tegenwoordige Eigenaar laat het voor geld zien, en reist 'er mede na verscheide
Steden van Engeland. Hy noemt het Lion-Monster, of de Monsteragtige Leeuw, om
de Nieuwsgierigen aan te lokken, hoewel dit Dier geene gelykheid altoos heeft op
den Leeuw, noch wat de gedaante noch wat de geaartheid betreft. De volkomenste
beschryving, welke ik 'er van heb kunnen magtig worden, komt hier op neder.
Het Dier gelykt wel eenigzins na een gemeenen Beer, doch is wat kleinder; ook
wel na een Das; doch is veel grooter dan deeze.
In ongeschiktheid en lompheid van gedaante, is de overeenkomst met den Beer
groot. Het Lyf is overal met dik hair bedekt, 't geen ruw, hard, en over 't geheele
lichaam bykans twee duimen lang is: doch, 't geen dit Beest onderscheidt van de
Beeren en Dassen, is een zeer groot hairbosch op den rug, welks hairen de lengte
van tien of elf duimen hebben; zy hangen te wederzyden neder, en laaten een spleet
in 't midden.
De Staart is kort, en bykans geheel door het hair bedekt.
De Kop is groot, het Voorhoofd breed, en het hair daar zeer kort.
De Snoet is langwerpig, en aan 't einde kraakbeenig; zich verder uitstrekkende
dan de Neusgaten.
De Lippen zyn zeer dun en lang, en voorzien van spieren, die het Dier in staat
stellen om dezelve voorwaards uit te steeken.
Snytanden ontbreeken dit Dier; dan in elk Kaakbeen heeft het twee zeer sterke
Hondstanden, en zes Maaltanden.
De Neusgaten zyn omtrent een en een halve duim open, en zeer klein.
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Zyne kleine zwarte Oogen hebben geene leevendigheid; hy heeft, even als de
Beeren, eene byzondere wyze om ze op de voorwerpen te vestigen.
De Ooren zyn kort en bykans onder het hair bedolven.
De Pooten en Dyen zyn zeer kort en sterk.
De Vingers, niet van elkander gescheiden, zyn vyf in getal, gewapend met lange
en kromme Nagelen; het Beest bedient 'er zich van met eene wondere behendigheid,
of van alle te gelyk, of van eenige in 't byzonder, om zyne spyze in kleine portien te
verdeelen, en ze in den bek te brengen.
Als het Dier loopt, komen de Pooten niet geheel op den grond neder. Hier in komt
het met de Beeren overeen.
De Kleur is donkerbruin en schitterend; aan den snoet wat helderder. Boven elk
Oog is een bleek geelagtige vlek. Onder den Hals en aan de Borst ziet men een
witte vlek.
Het Dier is zagt van aart; doch, getergd, slaat het een rauw geluid, en maakt een
gegrom niet ongelyk aan dat der Beeren. Het schynt daar door klagte en ongeduld
aan te duiden.
Het voedzel bestaat in Vrugten, Nooten, enz. Men heeft dit Dier gewend Brood
te eeten, het zagte en het vette van Vleesch; altoos weigert het 't magere en dorre;
zeer is het op Honig gesteld; doch wil geen Wortelen eeten.
Dit Dier graaft gaten in den grond, en woont 'er in. De Voorpooten zyn van zodanig
een maakzel, dat het gemaklyk gaten daar mede delft, en het uitgegraafde tot kleine
hoogten opwerpt.
Men ziet uit deeze Beschryving, hoe veel dit Dier op een Beer gelykt. Men weet
dat de Beeren zich eertyds in Lybie, en in Africa, onthielden; van waar, volgens
MARTIALIS en andere Schryvers, de Romeinen dezelve deeden komen tot hunne
Dierengevegten. Niet vreemd, dat men ze als nog in 't binnenste van Africa aantreft.
Nogthans, indien de opgegeevene Beschryving naauwkeurig is, kan men dit
viervoetig Dier voor geen Beer of Das houden.
1. Het heeft op den rug een verbaazend Hairbosch, welks hairen de gemelde
langte van ettelyke duimen heb-
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ben; dit vindt men noch by de Beeren noch by de Dassen.
2. Het heeft twee Hondstanden in elk Kaakbeen, en zes Maaltanden; maar geene
Snytanden in 't geheel. - De Beeren hebben zes Snytanden, twee Hondstandén,
en vyf Maaltanden aan wederzyden. - De Das heeft zes in elke Kaak, zes
Hondstanden, twee Snytanden; acht Maaltanden in de bovenkaak, vier aan elke
zyde, en tien Maaltanden in de benedenkaak, vyf aan elke zyde.
3. De Snoet is by de Beeren en de Dassen veel langwerpiger dan by dit Beest.
't ls zeer te wenschen, dat een Engelsch Natuurkundige, die gelegenheid mogt
hebben om dit vreemde Dier te zien, ons eene volkomener Beschryving daar van
geeve, dan wy in staat waren te leveren.

Verslag van de schriklyke orcaanen, aan welke Isle de France
onderhevig is.
(Overgenomen uit de Voyage a Madagascar, par l'Abbé ROCHON.)
Niemand, dan die het ongeluk gehad heeft van ooggetuige te weezen, kan zich een
denkbeeld vormen van de Orcaanen, die zomtyds op het Eiland Isle de France
woeden. Zodanig een Orcaan gaat meest altoos vergezeld van Regen, Donder, en
Aardbeeving; de Dampkring staat als in vuur, en de Wind blaast, met woedende
kragt, uit alle hoeken. Alles, wat in den weg van dit zamen vereenigd Onweer komt,
schynt met een onherstelbaar verderf gedreigd te worden.
't Is daarom, dat de Zeelieden, die dus een Orcaan van verre zien aankomen,
zomtyds in staat zyn, om het geweld van denzelven te ontgaan, door de rigting waar
te neemen, en een anderen koers te houden, wanneer zy dikwyls voor stilte dryven,
op een kleinen afstand van de plaatzen, waar deeze vervaarlyke Stormwinden al
derzelver woede spillen. Wanneer de kragt des Winds meer is dan 150 voeten in
één seconde, kan niets deszelfs geweld wederstaan; de grootste Boomen worden,
met wortel en alles, uit den grond gerukt; de sterkste Gebouwen
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om ver gesmeeten, terwyl noch de zwaarte der ankers, noch de beste ankertouwen,
een Schip kunnen beveiligen, of verhoeden van op 't strand te geraaken, en in
stukken te stooten.
Ik zag de groote Mast van het Schip de Mars, een Oorlogschip van vier-en-zestig
Stukken, afbreeken, en over boord waaijen, in den Orcaan van Maart MDCCLXXI,
die egter in zwaarte op verre na niet haalde by die, welke, in February deszelfden
jaars, zyne vernielingen aanrigtte. Kundige Zeelieden weeten de kragt te berekenen,
noodig om de groote Mast van een Oorlogschip te doen splyten, en kunnen oordeelen
of ik vergrootende gesprooken heb, wanneer ik de snelheid des Winds, in de hevigste
Stotmen, op 150 voeten in één seconde bepaalde.
Op de Breedten tusschen de Keerkringen is eene buitengewoone verandering in
den stand van den Barometer, de tot nog éénige aanwyzing van een naderenden
Orcaan.
Toen de Orcaan, in February des Jaars MDCCLXXI, op Isle de France woedde,
ontrustte de schielyke daaling van de Kwik my, zo wel als den Intendant des Eilands,
den Heer POIVRE, ten hoogsten. Wy ontdekten dit ten vier uuren naa den middag.
De Heer POIVRE zondt om den Capitein der Haven. Deeze Officier, die een voorigen
zwaaren Orcaan hadt bygewoond, stondt op het zien des laagen Barometers niet
zo zeer versteld, als wy; en zeide, dat 'er zekerder Voortekens waren: vier-en-twintig
uuren, voegde hy 'er nevens, vóór het uitbarsten van den Storm, zult gy zien, dat
de Zwarten van het Gebergte komen om denzelven aan te kondigen. Daar en boven
zal de wyze, waar op de Zon ondergaat, my onderrigten, welke maatregels 'er
moeten genomen worden, om, zo veel mogelyk, de ongelukken, by zulke
gelegenheden gevreesd, voor te komen. Noch de ernstige Vermaaningen van den
Intendant, noch myne bygebragte Waarneemingen, waren sterk genoeg om hem
van den aannaderenden ramp te overtuigen; hy besloot niets te doen tot dat hy de
Zon zag ondergaan. - De Lugt was toen helder; doch de Barometer hieldt aan met
zakken, schoon de Zon zeer helder onderging. De Capitein, die zeer veele Jaaren
de Oost-Indische Compagnie gediend hadt, ging van ons af, volkomen gerust dat
wy veilig waren voor alle de onheilen, waar mede wy dagten dat het Eiland gedreigd
werd: hy scheen medelyden te heb-
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ben met onze onkunde, die zo veel vertrouwen op een Weerglas stelden. Het valt
bezwaarlyk, iemand, die enkel in het daadlyk Bedryf eener Kunste is opgetoogen,
te overtuigen, dat de Weetenschap van eenig gebruik is.
Ten zeven uuren, één uur naa het ondergaan der Zonne, beliep ons de Stormwind.
Vóór negen uuren waren alle de Schepen op strand gesmeeten, uitgenomen de
Pink de Ambulante, en de kleine Advysboot, de Verd-Galand geheeten. De Stroom
dreef de Pink na Zee, en de Advysboot, aan dezelve vastgemaakt, zonk.
De Ambulante, zonder Zeilen of Roer, zonder voorraad voor de Scheepslieden,
en daarenboven bezet met Soldaaten van het Iersch Regiment van CLARE, dreef
meer dan twaalf uuren om, geheel op de genade van den Wind, die zo veel
veranderde, dat de Pink het Eiland werd omgevoerd, en eindelyk schipbreuk leedt
op het eenig gedeelte van de Kust, waar de Manschap met mogelykheid kon gered
worden. - 't Geen deeze onheilen te bejammerenswaardiger maakt, is de volslaagene
onmogelykheid om den verlegenen eenigen bystand of hulpe te bewyzen. Wy waren
verpligt onbeweeglyk te blyven te midden van het verderf, dat rondsom ons woedde;
wy moesten ons lot afwagten zonder de mogelykheid om het te voorzien, of voor
te komen; de sterkte des Winds, 't geweld der Stortregens, schrikten ons af, van de
schuilplaats, door ons verkoozen, te verlaaten; wy moesten blyven waar wy ons
bevonden, toen de Orcaan zyne woede begon.
Deeze Orcaan hieldt ten minsten tien uuren, met gelyk geweld, aan. Noch de
Stortregens, noch de Donderslagen, noch de Blixems, deeden de kragt des Winds
afneemen; doch ten drie uuren 's morgens begon de Barometer, die vyf-en-twintig
linien gedaald was, eenige minuuten te staan, en kort daarop te ryzen; zints dien
tyd nam de Storm af, en de Wind blies bestendiger uit dezelfde streek. Eindelyk
was men 's avonds ten zes uuren in staat om eenige hulp toe te brengen aan de
ongelukkige Schipbreukelingen. - Geduurende de Orcaan was alle gemeenschap
met de onderscheide gedeelten des Eilands afgebrooken door de watervloeden,
en de ontwortelde Boomen. - Drie weeken verliepen 'er, eer wy eenige tyding kreegen
van de Ambulante, schoon slegts zes mylen van Port Louis op Isle de France
vergaan. Door
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agt te geeven op de Voorspellingen van den Barometer vóór het aankomen des
tweeden Orcaans, leden de Schepen op de Reede veel minder dan in den eersten.

Leevensberigt van den eerw. Philip Doddridge, D.D.
Dr. PHILIP DODDRIDGE stamde af van eene aanzienlyke Familje in Devonshire. Zyn
Over-oud-oom was Sir JOHN DODDRIDGE, Regter van 's Konings Bank, onder de
Regeering van JACOBUS DEN I. Zyn Grootvader JOHN, Rector van Sheperton in
(*)
Middlesex, werd, in den Jaare MDCLXII, door de Acte van Uniformiteit, afgezet .
Mr. DANIEL DODDRIDGE, zyn Vader, een Koopman in Londen, trouwde de Dogter van
den Eerw. JOHN BAUMAN, van Praag, die, ingevolge der uitdryvinge van den Keurvorst
van de Palts, uit Boheemen, in Engeland kwam, en, gunstige Getuigschriften van
veele Duitsche Godgeleerden mede gebragt hebbende, de aanstelling tot
(†)
Leermeester verwierf in de Vryschool te Kingston-upon-Thames .
Mr. DANIEL DODDRIDGE hadt twintig Kinderen, die allen jong stierven, uitgenomen
eene Dogter en onze DODDRIDGE, die het twintigste Kind zyner Ouderen was, en in
Londen op den zes-en-twintigsten van Juny des Jaars MDCCII gebooren werd. Zo
zeer ontbraken hem, by zyne geboorte, alle tekens van leeven, dat hy, voor dood,
ter zyde gelegd wierd. Maar eene der tegenwoordig zynde Vrouwen, vermoedende,
dat zy eenig leeven in het Kind bespeurde, kweekte de bykans uit-

(*)

(†)

Ten dien tyde hadt hy tien Kinderen, van welken 'er geen bezorgd was; en
desniettegenstaande, verliet hy een post, die hem tweehonderd Ponden Sterlings Jaarlyks
opbragt, om de voorschriften des Geweetens niet te verkragten.
Deeze Heer gaf desgelyks een uitsteekend blyk van braafheid. Om de vrye handhaaving van
den Protestantschen Godsdienst te behouden, verliet hy het bezit van eene zeer voordeelige
standplaats, en trok heenen te voet in het gewaad van een Boer; niets met zich neemende
dan honderd stukken Goudgeld in een lederen gordel, en een Bybel naar LUTHER's overzetting.
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gaande leevensvlam, met zo veel zorgvuldigheid, aan, dat dezelve brandend bleef.
Van zyne kindschheid af, hadt DODDRIDGE een zwak gestel en een teeringagtig
voorkomen, 't geen hem, zo wel als zyne Vrienden, deedt denken, dat zyn leeven
kort zou weezen. Te deezer oorzaake was hy gewoon, byzonder by het verjaaren
van zynen Geboortedag, zyne verwondering en tevens zyne dankbaarheid te
betuigen, dat zyne jaaren zo lang gerekt wierden.
Zyne Ouders bragten hem vroegtydig op in de kennis van den Godsdienst. Zyne
eerste kundigheden in de Geleerde Taalen deedt hy op in eene School te Londen.
In den Jaare MDCCXII vertrok hy na Kingston-upon-Thames, na de School van
zynen Grootvader BAUMAN. In dezelve bleef hy tot het Jaar MDCCXV, en stak uit
door zyne Godsvrugt en vlytige Letteroefening. In dit zelfde jaar verloor hy zynen
Vader; en eenigen tyd geleden was hy Moederloos geworden. Dus een Wees
gelaaten, verwekte zulks in hem wel ernstige, maar geene kommerlyke, gedagten;
want hy gaf zyn Godvrugtig en berustend vertrouwen op de bescherming der
Voorzienigheid te kennen.
Naa zyns Vaders dood, begaf zich DODDRIDGE na eene byzondere School, te St.
Albans. Hier maakte hy gelukkig kennis met een Heer, die hem met de vriendelykheid
eens Bloedverwants bejegende, Mr. (naderhand Dr.) SAMUEL CLARK, een Leeraar
onder de Dissenters te dier plaatze. 't Geen de bescherming van Mr. CLARK aan
DODDRIDGE byzonder deedt te stade komen, was een ongeval, 't welk hem, daar
zynde, overkwam. Door het slegt bestuur van den Persoon, aan wien, naa zyns
Vaders overlyden, de beheering zyner Goederen was toevertrouwd, verloor hy alle
zyne bezittingen; en hadt de Voorzienigheid hem geenen zo edelmoedigen Vriend
toegeschikt, hy zou zyne Letteroefeningen niet hebben kunnen voortzetten.
Staande Mr. DODDRIDGE's verblyf te St. Albans, begon hy een Dagboek van zyn
leeven te houden; waaruit blykt, hoe bezorgd hy was om toe te neemen in Kennis,
Godsvrugt, Deugd, en Nutheid voor het Menschdom. Dewyl hy het
Christen-Leeraarampt op 't ooge hadt, las hy, behalven zyne bevlytiging op de
Taalen, alle morgen en avonden, gedeelten der H. Schrift, met eene daarby
gevoegde verklaaring; en het was zeer zeld-
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zaam dat hy deeze taak liet vaaren, of om Schoolbezigheden, of het neemen van
eene Uitspanning. Hy maakte Uittrekzels van de Leerredenen, die hy hoorde; tekende
op, welk een indruk dezelve op hem maakten, als mede wat hem, in den gehoorden
Leeraar, meest naavolgenswaardig dagt.
De School te St. Albans verliet Mr. DODDRIDGE, in den Jaare MDCCXVIII, en begaf
zich na het huis zyner Zuster, te Ongar, in Essex. Hoe zeer zyne begeerte zich
uitstrekte tot het Leeraarampt, hadt hy, door de bekrompenheid zyner
leevensomstandigheden, weinig uitzigt om dien wensch zyns harten vervuld te zien.
Terwyl hy hierover in verlegenheid was, liet de Hertoginne van Bedford, van zyne
omstandigheden en Character onderrigt, hem aanbieden, dat, indien hy zyne Studien
wilde voortzetten, om in de Kerk van Engeland den dienst waar te neemen, zy de
kosten, daar toe noodig, zou verschaffen, en vervolgens voor hem zorgen. Dit
voorstel nam hy met dankbetuiging aan; doch wees het voldoen aan de voorwaarde
op eene beleefde wyze van de hand: dewyl hy zich niet kon schikken naar de
gevoelens daar noodig te onderschryven.
In de verlegenheid, dat hy het Leeraarampt, waar toe hy zo sterke begeerte hadt,
niet zou kunnen bekleeden, viel hy op het denkbeeld om tot de Regten over te gaan,
en stondt op het punt om eene voordeelige verbintenis aan te gaan met Mr. EYRE,
een Raadsheer, toen hy een Brief van Mr. CLARK ontving, met aanbod om hem onder
zyne bescherming te neemen, indien hy na het Leeraarampt stoudt volgens
Christelyke Beginzelen. DODDRIDGE merkte dit aanbod als eene tydige tusschenkomst
der Voorzienigheid. Diensvolgens keerde hy weder na St. Albans, en onthieldt zich
eenige maanden ten huize van zynen waaren Vriend, die zyne Studien regelde,
hem Boeken verschafte, en alles aanwendde om de Godsdienstige geneigdheden
in 's Jongelings boezem aan te kweeken.
In den Jaare MDCCXIX werd hy besteld onder het opzigt van den Eerw. JOHN
(*)
JENNINGS, die eene Academie der Dissenters hadt te Kibworth in Leicestershire .

(*)

Opsteller van Two Discourses, on preaching Christ, and particular and experimental Preaching;
die zo grooten opgang maakten, dat ze door twee Bisschoppen, by het Beroepen hunner
onderhoorige Geestlyken, hoogst werden aangepreezen.
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Mr. JENNINGS vertrok, in den Jaare MDCCXXII, na Hinckley, te welker plaatze Mr.
DODDRIDGE, op den tweeen-twintigsten van July, zyne eerste Leerreden deedt. Van
dien tyd af dat hy eerst den Predikstoel beklom, was hy zeer aangenaam op alle
plaatzen, waar hy zyne gaven liet hooren. In 't Jaar MDCCXXIII zette hy zich te
Kibworth neder. Naardemaal hy zich in een onaanzienlyk Stadje onthieldt, kon hy
bykans al zynen tyd besteeden aan het vermeerderen zyner kundigheden.
Korten tyd naa dat hy zich te Kibworth met 'er woon begaf, beklaagde hem een
zyner Academie-genooten, in eenen brieve, dat hy zich dus leevende begraaven
hadt, Hier op schreef hy dit aanmerkelyk antwoord: ‘Hier zit ik bepaald aan die
vermaaklyk Oefeningen, welke de goede Voorzienigheid my ten Leevenstaak
gegeeven heeft. De eene dag loopt naa den anderen voorby, en ik weet alleen dat
dezelve voor my met genoegen ten einde snelt. Wat de wereld rondsom my betreft,
ik heb 'er zeer weinig mede te doen. Ik leef bykans als een Schildpadde, in zyn
schaal gehuisvest, bykans altoos in dezelfde Stad, in 't zelfde Huis, in dezelfde
Kamer. Nogthans leef ik als een Vorst; niet in praal en grootheid, maar in vryheid;
meester van myne Boeken, meester van mynen Tyd, en, hoop ik 'er te mogen
byvoegen, meester van myzelven. Ik kan zeer gereed de bekoorelykheden van
Londen, de weelde dier Stad, het Gezelschap daar te vinden, afstaan voor de
heimlyke genoegens van verstandige bezigheid en zelfgoedkeuring; verwyderd van
toejuiching en van smaad, van nyd en veragting, en de verdervende aanlokzelen
van Gierigheid en Eerzugt. Zo dat gy, in stede van my te beklaagen over myn lot,
dat ik op eene zo onaanzienlyke plaats leef, my des geluk moest wenschen; als gy
opmerkt dat het leeven te deezer Stede my zo groote voordeelen verschaft, tot de
gewigtigste oogmerken van Godsvrugt en Wysbegeerte, en ik mag 'er die van Nuttig
te zyn, byvoegen.’
Dr. KIPPIS merkt op, dat hy deezen brief, met een zonderling genoegen, heeft
overgeschreeven; dewyl hy met
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eenige maate van voldoening mogt opmerken, hoe het slyten van een aantal jaaren,
in een afgezonderden staat, zeer gunstig konne weezen tot den aanwas van kennis,
en om eene hebbelykheid van Letteroefeningen te verkrygen. Deeze Heer heeft
een uitneemend Leevensberigt van DODDRIDGE geplaatst voor de zevende Uitgave
van den Family Expositor, waar men een omstandig berigt aantreft van de byzondere
Onderwerpen der Studien van DODDRIDGE, en de wyze, op welke hy ze voortzette,
zo aan de Academie als in de eerste jaaren van zynen dienst. Wy kunnen, volgens
ons bepaald bestek, ons hier toe niet inlaaten, noch ook spreeken van de wyze, op
welke hy zyne Leerredenen vervaardigde, en den aart zyner Leerredenen, in dien
tyd.
Mr. DODDRIDGE begaf zich, in 't Jaar MDCCXXV, na Market-Harborough, doch
zonder af te zien van zyne betrekking tot de Gemeente te Kibworth. Omtrent deezen
tyd, kreeg hy dringende aanzoeken van groote Vergaderingen te Londen, Nottingham
en andere plaatzen. Maar hy bleef de voorkeuze geeven aan Kibworth en
Harborough. In den Jaare MDCCXXIX verkoozen zynde, om, in den dienst, Mr.
SOME, Leeraar te Harborough, te ondersteunen, predikte hy beurtlings te deezer
plaatze en te Kibworth.
Mr. JENNINGS, die, in den Jaare MDCCXXIII, overleed, hadt eenigen tyd vóór zyn
sterven verklaard, dat Mr. DODDRIDGE, van alle zyne Leerlingen, best geschikt was
om zyn plan van Academisch onderwys te agtervolgen; veelen der Vrienden van
DODDRIDGE stonden in 't zelfde begrip: waarop hy, in den Zomer des Jaars
MDCCXXIX, een Academie te Harberough opende. In zyne eerste Lesse toonde
hy zyne Kweekelingen, de redelykheid en de voordeelen van GOD in hunne
Letteroefeningen te erkennen. In de tweede gaf hy hun onderrigtingen hoe zy zich
jegens hem, jegens elkanderen, en allen rondsom hun, moesten gedraagen.
Vervolgens hieldt hy de gewoone Lessen. Zo vondt hy zich in een Leevensstand
geplaatst, die hem een tooneel, om de grootste nuttigheden aan te brengen,
(*)
opende .

(*)

Wylen de Eerw. HUGH FARMER, zo wel onder de Dissenters bekend als een uitsteekend
Leeraar, als in de Geleerde Wereld in 't algemeen, van wege zyne uitgebreide geleerdheid
en dierbaare Schriften, was een van DODDRIDGE's eerste Kweekelingen.
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Op den vier-en-twintigsten van December des Jaars MDCCXXIX, verplaatste Mr.
DODDRIDGE zyne Academie na Northampton, ingevolge eener dringende noodiging
om het Leeraarampt in de Vergadering te Castle Hill, in die Stad, te bekleeden. Twee maanden laater, werd hy aangetast door eene gevaarlyke Ziekte, van welke
hy, nogthans, gelukkig herstelde; en werd hy den negentienden van Maart te
Northampton ingezegend.
Dr. KIPPIS, van de bekwaamheden van Mr. DODDRIDGE, als Leeraar, spreekende,
drukt zich in deezer voege uit: ‘Hy was altoos vuurig en hartroerend in de
Toepassingen zyner Leerredenen.’ Zyne gevoelens op dit stuk, heeft hy, in deezer
voege, uitgedrukt. ‘'t Is, in de daad, het Character van een Mensch en een Christen
onwaardig, zich te bevlytigen om de Hartstogten in beweeging te brengen, als hy
het Verstand onverlicht, en de Rede onovertuigd laat. Maar, zo verre het bestaanbaar
is met eene voeglyke inagtneeming van dit hoofdvermogen onzer Menschlyke
Natuure, wil ik gaarne over Godlyke Waarheden-, met een heilig vuur, schryven en
spreeken. En kan ik my niet verbeelden, dat men het belang van den Godsdienst
wel zou behartigen, als men poogde alle deeze Hartstogten te laaten slaapen, welke
GOD zeker onze gemoederen heeft ingeplant, om dienstbaar te zyn, zo wel aan het
Godsdienstig als Burgerlyk leeven, en die, wat men 'er ook van moge zeggen,
waarschynlyk zullen besteed worden tot zeer uitsteekende of zeer schadelyke
einden.’ - ‘Dit is,’ merkt Dr. KIPPIS op, ‘de taal der wysheid. Waare Welspreekenheid
bestaat in de vereeniging van het redelyke, het dringende, het hartroerende: en zich
te vervoegen, zo wel tot de Hartstogten, als tot de Rede der Menschen, is het
voorschrift der gezondste Wysbegeerte. De koele en zwakke Toepassingen van
veele Leerredenen, op den Predikstoel, zyn zo wansmaaklyk aan rechten smaak,
als onbevorderlyk tot Godsdienstige verbetering.’
In den Jaare MDCCXXXVIII, haalde Mr. DODDRIDGE zyne Gemeente over, om
met hem mede te werken tot het oprigten van eene Liefde-School, ter onderwys en
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kleeding van twintig Jongelingen. Hy zelve ging die School vaak bezigtigen, deedt
onderzoek op de vorderingen der Scholieren; paarende zyne vermaaningen met
de vuurigste gebeden voor hunne Vordering en Geluk.
Met zodanige zonderlinge bekwaamheden, en zulke uitmuntende deugden is het
geenzins te bevreemden, dat Mr. DODDRIDGE de hoogagting en liefde zyner
Gemeente bezat. In zyn uitersten wil gaf hy dit getuigenis van zyne Northamptonsche
Gemeente: ‘Dat hy de genoeglykste uuren zyns Leevens had doorgebragt in het
ondersteunen der Godsdienstoefeningen van een zo Godvrugtig, als dankbaar en
verdienstlyk, Volk, als mogelyk immer eenig Leeraar hadt mogen bedienen.’
‘Dit Character,’ merkt Dr. KIPPIS op, ‘was over 't algemeen waar. Niettemin vondt
Mr. DODDRIDGE, in zyne Gemeente gelegenheid om zyn geduld te oefenen. Tot
dezelve behoorden lieden van een bekrompen bygeloovigen aart, en zwakke
Geestdryvers, die hem zomtyds op eene verstandlooze wyze lastig vielen. Hy
gedroeg zich, egter, ten hunnen opzigte, met eene toegeevenheid en tederheid, die
zy naauwlyks verdienden, en waar van weinige Bedienaars van het Euangelie in
staat zouden zyn om een zo treffend voorbeeld te geeven.’
In 't Jaar MDCCXXX trouwde Mr. DODDRIDGE aan Mejuffrouw MERCY MARIS, van
Worchester; eene Egtgenoote, die, niettegenstaande haare zwakke gesteltenisse
en ongezondheid, eene uitsteekende Huisvrouw was, en ter vergeldinge daar van
de tederste blyken genoot van Huwelyksliefde.
Dr. KIPPIS heeft, in de Leevensbeschryving van Mr. DODDRIDGE veele bladzyden
besteed, in een belangryk verslag, met eene menigte nutte bedenkingen doorvlogten,
over de wyze, waarop DODDRIDGE zich als Bestuurder der Academie gedroeg. Wy
moeten ons vergenoegen, ten dien opzigte, alleen aan te merken, dat zyne agting
in die hoedanigheid zo groot was, dat het getal zyner Kweekelingen uitstak; zynde
het eene jaar door het andere genomen, vier-en-dertig, en stondt dezelve steeds
toe te neemen. - Geduurende de twee-en-twintig jaaren, welke hy deeze post
bekleedde, hadt hy omtrent tweehonderd Jongelingen onder zyn opzigt, van welken
'er honderd-en-twintig tot den Predikdienst bevorderd werden. Veelen deezer kwamen
uit Schotland en Holland.
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Een die ten oogmerk hadt om in de Kerk van Engeland dienst te doen, verkoos een
of twee jaaren het onderwys te hooren van Mr. DODDRIDGE, eer hy zich na de
Universiteit begaf. Anderen, wier Ouders mede van de Engelsche Kerk waren,
genooten zyn Onderwys en Opzigt, en kreegen vryheid om den Godsdienst in de
vastgestelde Kerk by te woonen. De inrigting van zyne Academie was volkomen
algemeen.
(Vervolg en Slot by eene nadere gelegenheid.)

Schets van het leeven en de verrichtingen van den heere Aart
Schouman, als konstschilder beschouwd.
In leeven Oud Deken en Hoofdman der Confrere Kamer van Pictura,
in 's Hage; mitsgaders Oudste Regent der Vrye Haagsche
Teken-Academie, enz. enz.
Medegedeeld Door den Heere Corn. Ploos van Amstel, J. Cz.
De Gedachtenisse der uitmuntende menschen van ons Vaderland, die door hunne
bekwaamheid, niet alleen hier, maar ook elders, zich hebben beroemd gemaakt, te
helpen bewaaren, bevordert, myns oordeels, niet alleen de achting, die wy
rechtmaatig aan hunne persoonen en werken verschuldigd zyn; maar inzonderheid
verleevendigt het den yver en lust om hen naar te volgen, ter bereiking van het
toppunt der hoogere volkomenheid, waar toe onze vermogens tot de Kunsten of
Weetenschappen zich zouden kunnen of mogen verheffen.
Maar, gelyk, in alle voorbeelden, de smaak met het gezond verstand gepaard
moet gevonden worden, zo dient, in de naarvolging inzonderheid, het gevoel voor
het bevallige, dat wy daarin vinden, door een juist oordeel bestierd te worden, of
het wordt gelyk aan den wildzang der Vogelen, waarin wel een bevallig geluid, doch,
door gebrek van maat en harmonie, geen Muziek in gehoord wordt.
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Deeze opmerking oordeelde ik vooraf nodig te zyn, by het volgende dat ik tot
aandenken van wylen mynen ouden Vriend, den Heere AART SCHOUMAN, nu onlangs,
5 July 1792, in 's Hage, in den ouderdom van 82 Jaaren overleeden, voor de
Kunstlievenden, en inzonderheid ten voorbeelde van allen die de Teken- en
Schilderkunst beoefenen, meende schuldig te zyn.
AART SCHOUMAN wierd te Dordrecht, den 4 van Lentemaand 1710, gebooren; zyn
Vader was MARTINUS SCHOUMAN, Schipper van Dordrecht op Middelburg; zyn Moeder
CORNELIA LUGTEN, die in 1734 overleden is, en Weduwe bleef van zyn Vader, die
hem reeds vroeg door den dood ontvallen was. Twee jaaren laater, in zyn 26ste
jaar, trok hy naar 's Hage, daar hy sedert gewoond heeft. Hy had zyne Oefeningen,
in de Tekenkunst, begonnen, en zyne yverige studie tot de edele Schilderkunst,
onder de leerzaame Lessen van zyn Meester Adriaan van der Burgh, te Dordrecht,
in 8 jaaren, zo gelukkig volbragt, dat hy toen in staat was, om zich, met een
gewenscht gevolg, te kunnen bedienen van het stout, vloeijend en vaardig Penseel,
't welk het voorbeeld zyns Meesters hem zo gelukkig had leeren bestieren.
Hy beproefde daarmede eerst zyne bekwaamheden tot het afbeelden van
verscheide persoonen; waarin hy van tyd tot tyd zo wel slaagde, dat hy, reeds van
zyn vroege jeugd tot nog zelfs in zyn hoogen ouderdom, wierd aangezogt, en gebruikt
is geworden, tot het afmaalen der voornaamste persoonen van rang en verdiensten
in ons Vaderland.
Dan zyne vrye en onbedwongen schilderwyze kon zich niet alleen bepaalen aan
het afbeelden van zo veele Persoonen en Familien, als van zyne hand, zo in
byzondere als openbaare Gebouwen, ter Vergaderinge van hoogere en laagere
Collegien gevonden worden; maar zyn vlugge geest verhief zich in het kunstig
afbeelden van Menschen, Dieren, Planten, Bloemen en Gewassen, tot in een hooger
Luchtgewest, en volgde, in het lommerig Woud, de Zangerige Chooren van 't
gewiekte Pluimgedierte. Hy trof niet alleen de edele en bevallige gestalte der
Vogelen; maar de schoonste kleuren, waar mede de groote Schepper van alles
hunne Vederen versierd heeft, wist hy, op de leevendigste wyze, naar 't leeven af
te maalen. Ten dien einde bestudeerde hy daaglyks de Werken van G.B. Weniz
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en Melch. de Hondekoeter, en nam waar, hoe zy, op een fikse en eigenaartige wyze,
hunne penceelsslagen geschikt hadden naar den aart, de gedaante en 't beloop,
van de huid, van de Muskelen en haare werking, op welke het Hair, de Wol, de
Vederen, gerigt waren.
Hy vereenigde de naauwkeurigheden van de kennis der Natuurlyke Historie, in
't Dierenryk, zodanig met de bevalligheden in de Schilderkunst, dat de waarheid der
afbeelding niet in de kunst verlooren wierd.
Hoe veel tyd en vlyt hy hier toe met oordeel gebezigd heeft, getuigen de menigte
van Studien en Overblyfzelen, welke onder de Kenners en Liefhebbers als keurige
Kleinodien bewaard, en nog in zyne nagelaaten Kunstschatten van zyn hand
gevonden worden; als mede verscheide Zaalen, zo met Historische Onderwerpen,
als met Bosschen, Hofgezichten, enz. gestoffeerd met Menschen, Dieren, Bloemen,
enz. en inzonderheid Gevogelte, geschilderd; waarvan een uitmuntend blyk op het
Vorstelyk Departement in 's Hage, behalven zo veele andere plaatsen, te zien is;
om nu niet te spreeken van verscheide groote en kleinere Kabinet- en Familiestukken,
onder anderen, het Familiestukje van beide de Heeren DE BISSCHOP, voornaame
Liefhebbers te Rotterdam.
Tot uitspanning en afwisseling van zynen arbeid, verkoos hy altoos de beoefening
van eenige Kunstmaatige proeven - welke gestadig zyn vernuft opscherpen, en zyn
Kunstryke hand meer beoefend, en vaardiger tot zyne oogmerken, maaken kon. Zomtyds begaf hy zich, in naarvolging van voorige voornaame Schilders, tot het
etsen, of het schraapen in Zwarte-Kunstplaaten, waarvan hy, zo door Pourtretten
als andere Voorwerpen, naar zyn eigen of anderer Tekeningen en Schilderyen
(*)
gemaakt , veele fraaije blyken heeft nagelaaten, welke onder de Prentschatten der
Liefhebbers verzameld en bewaard worden; zelf zyn 'er verscheiden Pocaalen en
andere Glaswerken voor handen, op welken hy, in den trant van zyn Vriend Frans
Greenwood, zeer kunstig gesneeden heeft.

(*)

De Kunstschilder C. Troost heeft, in 1747, het Portrait van A. SCHOUMAN ten voeten uit gemaakt;
naderhand is zyn Portrait door den Heer J. Perkois, Discipel van SCHOUMAN, in 1788,
vervaardigd; beide zyn die in Crayon getekend.
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Hy had in zyne vroege jeugd pas de gewoone wyze, om siks met rood en zwart Kryt
te tekenen, verkreegen, of begaf zich tot het tekenen, naar het naakte Menschbeeld,
op de publieke Academie, waarvan hy, in 1752, Regent geworden, en tot zyn dood
toe gebleeven is, en van wier nuttigheid hy zo zeer overtuigd was, dat hy, tot maar
kort voor zyn einde, de Haagsche Kunstschoole, onder den naam van Pictura
bekend, ten dien einde bezogt, en zich daar geoefend heeft. - Doch, overtuigd zynde,
dat deeze wyze van tekenen, alhoewel meest geschikt tot deeze noodige oefening
der Schilders, echter, ten aanzien van het naakte Menschbeeld, niet algemeen
toereikende was, ter naarvolging van zo veele andere Voorwerpen, als zich in de
natuur voor een Tekenaar en Schilder, daaglyks aanbieden, zich echter niet altyd
of door de gelegenheid tot den omslag by de Olyverw vereischt, modelleeren, of
om den aart der Voorwerpen zelve, zo gemaklyk als voor den Kunstenaar nodig is,
ter naarvolging gebruiken laaten, - zo leide zich onze jonge Kunstenaar vlytig toe,
tot het verkrygen van eene hebbelykheid om in O. Ind. Inkt, met 't penceel,
nauwkeurig, kragtig, zagt, en met malsheid, naar 't voorbeeld van Nicolaas Verkolje,
te wasschen, of, in naarvolging van J. de Bisschop, met deszelfs Inkt, naar de
Schilderyen van J. van der Ulft te tekenen. Hier door wierd zyn lust uitgelokt, om
ook deeze en andere groote Meesters, in hunne Schilderyen met kleuren, na te
volgen, en hy vond hier toe een middel uit, om in Waterverw, op eene wyze, die
men tusschen gedekte Verw en Sappen noemt, te schilderen; eene wyze, die, zo
veel mooglyk, de slaafsche uitspaaring der hoogzels voorkomt, - het penseel van
den Tekenaar een vryer vlugt geeft, en in de Tekeningen een zekere fikse bewerking
doet zien, welk een kunstkundig oog, misschien vergeefs, zoude zoeken in dezulken
die met een naauwkeurige voorzigtigheid, hoe fraai andersints gemaakt, voltooid
zyn, en welke daarom te verschoonlyker geacht worden, om dat ze als naauwkeurige
Copyen, naar de uitvoerigste Schilderyen gemaakt, moeten voorkomen. Daar nu
ondertusschen deeze manier, zeer zeldzaam, voor den Tekenaar te kiezen is,
wanneer hy, volgens zyn eigen vinding, vry en uit den geest wil werken, ware het
te wenschen, dat de bereiding van de Verwen door den Heer SCHOUMAN, met zo
veel voordeel
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gebruikt, nevens zyne vaardige schilderwyze, algemeen by de Kunstoefenenden,
zo wel als by zyne bekwaamste Leerlingen, bekend en in gebruik was.
Deeze manier schikt zich byna tot allerlei wyze van penceels - oefeningen, zo
wel in naakte als gekleede Beelden, Zyden en Satynen Stoffen, Meubelen, enz. als
tot het vervaardigen van hair, en wolagtige Dieren, tot de pluimen en kleuren van 't
Gevogelte, Bloemen, Planten, Boomen en Gewassen, ja niets uitgezonderd, tot
welke het uitspaaren, by de Sapverwen, anders een slaafagtige of pynlyke moeite
baart.
En deeze manier is, by de groote bekwaamheid, het wezenlyk en gepast middel
geweest, waardoor de Heer SCHOUMAN zo uitmunt, en, meesterlyk, allerlei
Schilderyen volgens hun aart en kleur, gecopieerd heeft. Waarvan zo veelen der
voornaamste Liefhebbers de onwraakbaarste bewyzen, onder meer andere werken
van zyn eigen vinding, bezitten: zo als hy gemaakt heeft voor den Heer HENDRIK
VAN SLINGELANDT, wylen den Heer VERSCHUURING, beiden in 's Hage, wylen de
Heeren DE BISSCHOP, en den Heer JAN SNELLEN, te Rotterdam. Ook berusten, in myn
eigen Verzameling, verscheide Werken van zyn hand, die ik uit het Kabinet van zyn
(*)
Hoogheid, Prins WILLEM V, door hem heb laaten copieeren, als mede die
(*)

AART SCHOUMAN heeft voor my, uit het Kabinet van gemelde zyne Hoogh. de volgende
Schilderyen in kleuren, zynde 16 stuks, gecopieerd.
Ao
1771

Een Italiaansch
Landschap, met
Beesten, enz.

naar K. du Jardin.

1772

Een rykgestoffeerde
Kamer, waarin twee
Vrouwen, en een
Kind in de Wieg,
enz.

- Ger. Douw.

1773

Een Landschap met
verscheide Beesten,
enz.

- Ad. van de Velde.

1774

Een Y-gezicht, met
verschillende
Vaartuigen, enz.

- Wm. van de Velde.

1774

Een jong Dametje,
voedende haar
gevogelte in een
Voljeere

- Jan Steen.

1774

De Vlucht naar
Egypte

- A. van der Werf.

1774

Frans van Mieris de
Oude en Vrouw, met
haar hond op den
schoot

- Fr. van Mieris de
Oude.

1775

Een Jongeling, die
bellen blaast, enz.

naar F. van Mieris,
de Oude.

1775

Pourt. van Ary de
Vois, gekleed als
een Jaager in een
Landsch.

- Ary de Vois.
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naar 't fraaije Schildery van Adriaan van de Velde, verbeeldende een gezicht in de
Haagsche Koekamp, eertyds uit het Kunst-Kabinet van den overleden Heer DE
BISSCHOP, te Rotterdam; ook twee fraaije Stukken van Gabriel de Metzu, uit dat van
den Heere JAN HOPE, welke laatste Stukken hy, met een verwonderlyke vaardigheid
van penceelsbehandeling, die hem byzonder eigen was, in twaalf dagen, aan 't huis
van dien Heer, voor my gemaakt heeft.
SCHOUMAN bevatte de waare Energie van ieder Tafereel, dat hy, met verrukking,
voor zig zag.
Hy had daar by een vermoogen verkreegen, om, door zyne behandeling van de
gemelde Verwen, de Schilderstukken der beste Nederlandsche Meesters van deeze
en de voorgaande Eeuw, op de meesterlykste wyze naar te volgen. Hy was in zyn
soort, onder de Schilders, 't geen onder de Dichters de groote Engelsche Pope, ten
aanzien van Homerus, en onze schrandere Charles Sebille, ten aanzien van den
verheeven Pierre Corneille, was; de een heeft den Griekschen Heldendichter geen
heerlyker Engelsch, de andere den Franschen Toneeldichter geen krachtiger
Nederduitsch, doen spreeken, dan die in alle de deelen der Schilderkunst bedreeven
SCHOUMAN, die de genie, het vuur, de kracht der eerste Nederlandsche Schilders,
uit de taal der Olyverwen, in de taal der Waterverwen, heeft weeten over te brengen.
Behandelt hy Douw of Mieris, dan ziet men een edele uitvoerigheid, zonder
slaafsche zwaarmoedigheid; volgt hy

1775

't Graf van Prins
Willem den I. te
Delft.

- Hoekgeest.

1775

Zo de Ouden
zongen, piepen de
Jongen.

- Jan Steen

1776

Gezicht by 't Huis
Middagten, by
Dieren.

- Ad. van de Velde.

1776

Een Landschap, met
Beesten, by een
spiegelend Water.

- Paul Potter.

1779

Ada, Gravinne van
Holland.

- J. Holbein.

1779

't Pourtret van een
Botanicus.

- F. van Mieris, de
Oude.

1780

Een Musiceerend
gezelschap.

- G. Netscher.
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het vette en breede penceel van Metzu, of ter Burg, of Jan Steen, na, dan ziet men
die veegägtige penceelsslagen, die beslissende toetsen, die fiksheid van omtrek,
die helderheid van coloriet en reslexien, welke die groote Meesters de verwondering
van Kenners en Liefhebbers maaken. Dit alles deed hy met die gemaklyke
ongedwongenheid, die hem eigen was, en waar door, in hem, de vrye Naarvolger
van den schroomächtigen Naarbootzer onderscheiden word. En hoe juist zyne
Tekeningen ook naar de origineele Stukken gevolgd waren, altoos was, by de
uitvoerigsten, de siksheid het voornaame kenmerk; en nimmer bespeurde men daar
by eenigen zweem van pynlyke arbeidzaamheid, of werktuiglyke netheid; maar
dezelve schynen eerder als uit een vryen geest over het papier heen geblaazen,
dan met moeite en studie gemaakt te weezen; altoos bleef 'er SCHOUMAN de groote
meester in, en de origineelen wierden wenschlyk om de bevalligheid der Copyen;
of hadden de onderlinge gelykheid tot elkander, welke Ovidius, zo aartig, in de
Dochters van Doris beschryft, en geleeken zo op elkander, dat, alhoewel verschillend
van weezen en houding, men echter klaar bespeuren kon, dat zy Gezusters waren.
Zyn meesterlyke behandeling, in 't copieeren, verhefte den luister zyner Origineelen,
en, even gelyk een deftig Afgezant eener Mogendheid, door zyne eigen waardigheid,
de waardigheid van zyn meester ophoud, zo deedt ook SCHOUMAN zyn eigen
verdienste kennen, door het waardig overbrengen van der verdiensten der Stukken,
die hy naarvolgde.
Hy openbaarde de verhevenste schoonheid der schilderkundige welspreekenheid,
in ieders byzondere Taal; zyn penceel had, om zo te spreeken, door een bestendige
beoefening, een vrymoedigen nadruk, en zodanigen klem, verkreegen, dat het tot
een algemeenen tolk van alle gedaanten voor alle de volkeren der aarde kon
verstrekken. - Hy scheen gebooren, niet alleen om een Naarvolger van zyne
beroemde Voorgangers, en tevens een vermenigvuldiger van het aanblik hunner
weergâlooze werken te zyn; maar hy was geschikt om zyn vryen geest, in de
Tekenen Schilderkunst, bot te vieren; inzonderheid, wanneer hy zich, boven en op
de aarde, naar de gevleugelde zyde van 't geschapene keerde, en hy zyn oog liet
gaan, over 't Pluimgedierte, en haar schoon gekleurde Vederen! Wie was hem, zints
een Wenix en een Hondekoeter
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gestorven waren, daar in gelyk geworden? - Wie wist, door meesterlyke trekken en
toetsen, de hartstogten en gemoedsneigingen der Vogelen, na hen, zo leevend uit
te drukken, als onze groote SCHOUMAN, die, in de daad, onder de laatere
Vogelschilders, zo uitmuntend te achten is, als de Phenix, volgens de overleveringen
der oudheid, onder de Vogelen gehouden werd.
SCHOUMAN schilderde niet alleen met Oly- en Waterverwen, in kleuren, allerlei
soorten van Onderwerpen, Beelden, Historien, Landschappen, Watergezichten,
Vrugten en Veldgewassen, allen om het schoonst; maar ook dong hy naar den prys
van den grooten Jacob de Wit, in 't naarbootsen van 't half verheeven Beeldwerk,
of Basrelief, en het gelukte hem daar zo wel in te slaagen, dat hy meenig Kunstenaar
zelve, daar mede, zodanig misleid heeft, dat zy het werk van zyn penceel voor dat
van den beitel aanzagen: - tot getuigen hier van, bezit ik een Stukje in 't graauw,
door zyne hand gemaald, welk my nog dit jaar, tot een Gedenkstuk der bestendige
Vriendschap van zyn hart, geschonken is; en geplaatst boven den ingang myner
Binnenkamer, ieders verwondering, met verrassing, trekt.
Gevoelig voor een Vriendschap, welke ik het geluk heb gehad veele jaaren met
dien grooten Kunstenaar te onderhouden, oordeelde ik my verplicht, in deeze flaauwe
schets, zyn kunstmaatig Karakter eenigermaate te doen kennen, ten einde, naar
myn vermogen, de Kunstlievenden aan te zetten, om 's mans Werken meerder en
(*)
meerder te beschouwen. Voorts zo by zyne Discipelen , als mede by andere
Kunstoefenaaren, den lust op te wekken, om, naar zyn Voorbeeld, in de Kunst te
vorderen; my verzekerd houdende, dat eene kunstmaatige beschouwing van die
Werken, welke hun eigen roem medebrengen, de beste Lofreden is die 'er van
gemaakt kan worden, en niet kan nalaaten om andere Kunstenaars aan te moedigen,
en dus ten voordeele der Kunst te gedyen.

(*)

Van deeze zyn, zo verre my bekend is, nog in leeven: de Heeren J. Muys te Rotterdam, J.
Perkois te Middelburg, en M. Schouman, Neef van den overledenen, te Dordrecht.
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Het graf.
(Zedelyke Beschouwingen.)
Natuurgenooten! beschouwt met my onze stille rustplaats, na dit afgeloopene leeven,
die plaats, daar elk onzer, wat rang hier ook bekleed, ééns zyn stoflyk deel te rug
moet geeven, en - laat het behoorlyk aandenken daarvan u in staat stellen, om
ééns, wanneer hier uwe dagen zullen geëindigd zyn, met een regt Christelyk
geweeten, dit zorglyk leeven vaarwel te zeggen, om - aan de andere zyde van het
Graf, de Zegepalm, de Eerekroon der onsterfelykheid, weg te draagen.
O! GRAF, bewaarplaats der dooden, koud verblyf der afgestorvenen, waar toe wy
elken stap nader treeden, by u verzinkt alle vreugde, verdwynt alle elende, in uwe
wooning kent niemand haat of vriendschap. Ja, daar is de veragtste Slaaf gelyk aan
zynen Vorst. Hoe veel verscheidenheid heerscht in uw gebied, welk een zegen
verwerft deeze van uwe hand, daar gy geene een kuaagend verderf berokkent.
O! GRAF, vol van verschrikkingen, het aandenken aan u doet ons hart van vreeze
sidderen, daar, by 't naderen van ons einde, eene koude rilling ons aangrypt, en beschouwen wy het overschot van ons, 't welk uw afgryslyk kerkenhol bewaart, dan
moeten wy, met aandoeningen der Ziele, uitroepen, wat is de mensch! O! verdroogd
rammelend gebeente, hoe overheerlyk, hoe luisterlyk, waart gy eertyds, toen u het
overschoone bekleedsel versierde, toen uwe fiere kruin met golvende hairvlegten
pronkte, en gy nog, met vleesch en beenderen samengevoegd, het pronkstuk van
Gods groote Werken vertoonde, wat zyt gy nu geworden! tot stof zyt gy
wedergekeerd, en - uwe schoonheid, roem en eer, is vergaan als een bloeme des
velds.
O! GRAF, gy die met liefde en tederheden spot, gy scheurt vaneen welgepaarde
Echtgenooten; Ouders van Kinderen; Kinderen van hunne Ouders. Gy hoort na
geene klagten, - gy ziet na geene traanen - onaandoenelyk voor het verdriet der
stervelingen, daar gy hunne dierbaarste panden in uwen kuil gevangen hebt. - Hoe
beweent de Jongeling zyn Beminde, daar gy hen aan elkaar ontwrongt. Ja zelfs,
het schuldloos Wichtje ziet, naauwlyks, de eerste vonk van 't lieve leevenslicht, of
gy doet het, met de laatste traan, in zyne oogjes biggelende, grafwaards zinken. Laat vry de trotsche Troonmonarch alles voor hem doen bukken, en - beeven, de
Waereld door zyn staal de Wet voorschryven,
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duizenden ter neder vellen, zich als eene Godheid doen aanbidden; hy moet toch
eindelyk eens, 't zy vroeg of laat, uit zyne Vorstelyke Zaalen, vol gewoel, in het stille
Graf nederdaalen.
Laat vry de Gierigaard, in zyn Goud, zyn God en wellust vinden. O! GRAF, gy
wenkt hem, en - wat kan hem nu zyn goud en zilver baaten, daar hy, voor gantsche
Bergen opeengestapeld Muntmetaal, geen enkel punt des tyds koopen kan; zyn
leevenslamp gaat uit. - Hy is niet meer, en hy daalt, in de donkere wooning, by zyne
afgestorvene Vaderen.
Ziet daar Stervelingen uw lot, het einde van alle vleesch, - het einde van al het
genot, dat u het leeven op deeze onbestendige aarde schenkt. Dan, ô! kuil des
Grafs, gy zult ons niet eeuwig beslooten houden, hoe groot uwe magt ook zy, - hoe
gy uwe wreede heerschappy ons doet gevoelen, - ééne wenk van Gods Almagt
bedaart uwe woestheid - bepaalt uwe woelingen; - ja, hoe onbeperkt het heerschen
van uwen arm moge zyn hier beneden, ééns genaakt die dag op welken gy uwen
buit zult wedergeeven, wanneer de schorre Donder bromt door 't barstend grafgewelf,
dan zullen allen, die in de graven zyn, de stemme van den Zoon van God hooren,
en zullen uit het zelve opstaan, deezen ten Leeven, - geenen ter Verdoemenisse.
Bedenkt dit allen, gy Godvergeetenen, gy, die Ongodsdienstig ten aan zien van
uwen God - onregtvaardig ten aanzien van uwen naasten - en onmaatig ten aanzien
van u zelven, hebt geleesd; hoe zult gy daar, uit den mond van Jesus, het Godlyk
vonnis hooren kunnen; doch, hebt gy hier op dit ondermaansche, in uwen kring,
volgens uwe vermogens, altoos getragt, een onergerlyk geweten te bezitten voor
uwen God, en de menschen. waarlyk deugdzaam voorbeeldelyk gewandeld, hoe
aangenaam zal' dan eens in uwe ooren klinken, staat op, gy Dooden! om, op dien
grooten dag, uw heil te zien volmaaken; dan zult gy het Graf, en zyn wreed
vermogen, belachen; dan zult gy, van alle aardsch verdriet en tegenspoed ontheven,
overgevoerd worden in zaliger gewesten, waar niets dan vreugde en wellust leeft,
en Dood en Graf zal te niete gedaan worden: ja, dan sluit het Graf zynen hollen
mond, dan verdwynt zyne magt, dan zullen wy, in het gezelschap van Hem, die
Dood en Graf verwon, by onzen God, volmaakt - ongestoord - eeuwig - leeven, in
die ontzachelyke eeuwigheid, daar wy, door 't Godlyk Alvermogen, toe geschikt zyn,
- daar tyd en sterflykheid verzinken, en wy, by 't juichend geestendom, Gods roem
- Liefde - en Magt, zullen uitgalmen, - zonder einde.
J.D.V.
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Zedelyke bedenkingen.
Veele menschen zyn van oordeel, dat alles wat hier op aarde niet opentlyk gestraft,
of uit druklyk door eene Wet verboden word, geoorlofd is; dan wie weet niet, dat 'er
oneindig veel zedelyk kwaad is, waar geene uitdrukkelyke Burgerwetten tegen
bepaald zyn. - Ook vind men menschen, die dikwils, door eene verkeerde yver
gedreven, zomtyds de grootste en gruwelykste snoodheden bedryven, terwyl zy
waanen God dienst te doen met het geen zy hebben uitgevoerd, en dat zy nog
dagelyks pleegen. - Zulk eene handelwyze heeft dikwils plaats in Vervolgingen, en
by woelagtige, by onrustige, menschen. - De groote Paulus was aan deze boosheid
schuldig door de Vervolging, welke hy tegen de Kristenen. hielp aanregten. - Hy
maakte 'er zich inzonderheid schuldig aan by den dood van den eersten gemartelden
Kristen. - Alle Vervolging is een gruwel in de oogen van den Regtvaardigen God;
want alle Vervolging verwoest en Godlyke en burgerlyke Wetten. - Daarom, ô
inensch! laat de voorzigtigheid altoos alle uwe daaden bestieren; want eenmaal
komt die gedugte dag, waarop gy van alle uwe bedryven, tot een toe, rekenschap
zult moeten geeven.
Het gebeurt niet zelden, dat de goeden, dat de braven, het meest te lyden hebben.
Het is niet altoos een bewys, dat men het regt niet aan zyne zyde heeft, om dat men
in deze Wereld veel lyden moet. - By Jesus omwandeling op aarde, moest het
grootste regt zwygen voor de gruwelykste ongeregtigheden. De waarheid, zegt men,
moet eenmaal zegevieren. Dat is zo. - Dan hier, in deze beneden gewesten, is de
ware vergeldinge des loons niet. - De grootste onregtvaardigheden gelukken zomtyds
veel beter, dan zulke bedryven, welke naar de strengste regels van regt en billykheid
ingerigt worden. - Is dan de Voorzienigheid niet goed? - Is God dan niet regtvaardig?
- Ja gewisselyk: God is en goed, en regtvaardig. - Om dat de straf der godloozen
dikwils vertraagt, zal ze des te gewisser en heviger treffen, terwyl de heilzon der
verdrukten eerst begint te dagen aan de overzyde van de doods Jordaan. - Daar
zal men in vollen nadruk zien, dat God een onleegbre bron is van oneindige goedheid
en regtvaardigheid, om dat dan de tyd eerst geboren is tot de ware vergeldinge des
loons. - Als dan zullen Ryken en Armen, Aanzienlyken en Veragten, Jongen en
Ouden, Godloozen en Rechtvaardigen, Vervolgers en die vervolgd zyn, Woelgeesten,
en zy die een vredig leeven geleid hebben, - zy die de Maatschappy ont-
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rusten en nadeel toebrengen, en die, welke stille leden van dezelve zyn; deze allen
zullen op dien grooten Oordeelsdag eene regtvaardige en eeuwige vergelding
ontvangen van alle hunne werken.
Alles wat is, wat immer was, of ooit wezen zal, is zyn oorsprong alleen aan God
verschuldigd; die is de oorzaak van alles, wat geworden is. - Wanneer ik den Hemel
aanschouwe; wanneer ik let op al het gestarnte, welke alle Werelden zyn van eene
ontzachelyke grootte. - Wanneer myne gedagten de lage aarde doorloopen; dan
moet ik met verbaasdheid uitroepen: ‘hoe groot zyn uwe Werken, ô Heere! Gy hebt
ze alle met wysheid gemaakt?’ Almagtig Opperheer! waar over moet ik my het meest
verbazen, over uwe Almagt, of over uwe Wysheid! Het is eene diepte, die niet te
doorgronden, een afgrond, die niet te peilen is. Alles roept ‘de Heere is groot. Eeuwig onbegrypelyk!’ - Al wie goede beginzelen, gelukkige gronden, gelegd heeft,
kan zich op deze Wereld veele aangename dagen, van verdriet bevryd, voorstellen.
- 't Is waar, het is zomwylen de schuld niet van den mensch, dat hem het ongeluk
verzelt op alle zyne wegen. Dan de meesten loopen het verderf in den mond, en
zyn van hun ongeluk alleen de oorzaak, terwyl een wys man, in tegenheden, zelfs
zonder verdriet kan leeven. - Eene overweeging, dat men in alles zyn pligt betragt
- eene onderwerpelyke inschikkelykheid aan de bestiering der aanbiddelyke
Voorzienigheid; - zie daar de ware bronnen van 's menschen geluk, - zie daar de
vrugtbare bronnen van vergenoeging, die de mensch verkwikken kunnen, alschoon
hy ook van alle kanten door tegenheden word aangevallen. - Daarom, al wie goede
gronden gelegd heeft, kan zich waarlyk op deze Wereld een gelukkig leeven, veele
aangename, en genoegelyke dagen, voorstellen bevryd van verdriet, bevryd van
knagend jammer, naberouw, en drukkend hartzeer.
Gevaren, rampen en wederwaardigheden doen den mensch het best aan zynen
pligt gedenken. Zy, die in het School van tegenheden en wederwaardigheden zyn
opgetrokken en onderwezen, zyn veelal de gezetste pligtbetragters. Zy die van
hunnen hemelschen Vader gekastyd worden, zyn dikwils zyne liefste Kinders; daar
echter zulken, waaraan veel te verbeteren valt, om dat zy anders, indien ze niet
door kastydingen en tegenheden binnen den kring van hunnen pligt gehouden
wierden, veelligt tot afwykingen en buitenspoorigheden zouden vervallen. - Ligt
dwaalt de mensch van 't regte spoor, en laat zich doorgaans niet dan met moeite
binnen den kring van zyne verpligting houden. - Dan men redeneert derhalven zeer
liefdeloos, en besluit verkeerd, indien men waant, dat hy, die met tegenheden en
rampen bezogt word, godloozer en ondeugener mensch is dan zynen naasten, die
in voorspoed leeft.
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Gy handelt dwaaslyk, gy handelt verkeerd en onvoorzigtig, ô mensch! indien gy
eene daad, welke gy heden verpligt zyt uit te oesenen, tot morgen uitstelt. Kunt gy
over den dag van morgen beschikken, daar het oogenblik van heden nauwlyks in
uwe magt is? Heden zyt gy; maar morgen niet meêr. - Heden blo it de bloem uwer
jeugd, en morgen ligt ze verslensd op de aarde - Het oogenblik, waar in wy nog
waarlyk zyn, is alleen het onze, het volgende is geheel onzeker. - Ieder oogenblik
is het zelfde, ieder oogenblik is even onzeker. - Laat ons derhalven niet zo dwaas
zyn, dat wy op een onzeker iets vertrouwen, 't geen buiten het bereik onzer eigen
beschikking is; maar laat ons, integendeel, vlytig gebruik maken van die
oogenblikken, welke ons geschonken worden; dan zullen wy verstandig handelen
- daar wy anders de grootste, de uitzinnigste, dwazen zyn.
Wat is een mensch, die niets om handen heeft, of een luiaard, die den morgen
aan den avond knoopt, zonder iets gedaan, zonder iets uitgevoerd, te hebben, dan
slegts gegeeten en gedronken, het een uur aan het ander gegeeuwd en gegaapt
te hebben? - - Wat is hy anders dan een ballast der Wereld, een last voor zich zelven
en voor anderen. Kwelling en verdriet zyn zyne onafscheidbare gezellinnen. - Hy
gaat henen, sterft, en laat geene gedagtenis agter.
Een opgeblazen mensch is een walg in ieders oogen. Vol iedelheid behaagt hy
aan niemand, dan alleen aan zich zelven - met vingers word hy nagewezen, en men
zegt: mogt de man zich zelven eens met zo een onzydig oog beschouwen, als hy,
door al de Wereld, beschouwd word, gewis zyn hoogmoed zou dalen; want hy zou
weldra begrypen dat hy niets boven zynen evenmensch bezit, zo hy niet veeleer by
veelen te kort schiet.
Het is oneindig beter ongelyk te lyden, dan het een ander aan te doen - veel beter
verwoest te worden, dan te verwoesten - vervolgd te worden dan te vervolgen. Wee u, gy beledigers, - gy, die uwen naasten ongelyk aandoet - die onwettig hem
beledigt! - Wee u, gy verwoesters, die vernielt het geen niet uws, maar uwes
naastens, is! - - die Godlyke en menschelyke Wetten vertrapt, en de banden der
zamenleving baldadig verscheurt! - Wee u, gy Vervolger, die uwen broeder vervolgt,
die hem geene plaatze noch ruste laten wilt! - Wee u! want gy zult éénmaal vervolgd
worden, als die jongste aller dagen verschynen zal - dan zult gy rusteloos vervolgd
worden - daar een worm, die niet sterft, die eeuwig knagen zal, daar de getergde
wraak des Hemels, u zal vervolgen, rusteloos zal vervolgen, en dat (ô hoe
ontzachelyk!) eeuwig!
C. V.D. G.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Keurig verslag van de Theosophisten en Rosacrusiaanen.
(Ontleend uit The History of Philosophy from the earlist times, to the beginning of
the present Century, drawn up from BRUCKER's, Historia Critica Philosophiae. By
WILLIAM ENFIELD, L.L.D.)
‘Men zou de kennis aan de Theosophisten en Rosacruciaanen veelligt onder de
zeer wel ontbeerbaare kundigheden kunnen rangschikken, en deeze Dwaalgeesten
van vroegere Eeuwe laaten, voor 't geen zy geweest zyn: dewyl wy, in onze dagen,
te over hebben van Menschen, die even als zy met het gezond verstand overhoop
leggen: dan het kan der weetgierigheid niet onverschillig weezen, hoe 'er, ook ten
dien opzigte, niets nieuws is onder de Zonne, en dat de buitenspoorigste
Voorwendzels, door Bedriegers van Grooten en Kleinen, in de meeste Landen van
Europa, thans geen geringen opgang maakende, als de Illuminaten, de te
werkstellers van het Dierlyk Magnetismus, enz. enz. in voorige dagen, even zo de
rol speelden, Dit bewoog ons ter Vertaalinge van het Hoofdstuk, handelende over
dit zeldzaam slag van Lieden, uit ENFIELD's History of Philosophy; een Werk in den
voorleden Jaare te Londen uitgekomen, waarin die Schryver zyn smaak en oordeel
aan den dag legt, met eene verkorting te geeven van BRUCKER's omslagtig Werk,
over dit onderwerp; eene verkorting, die het niet tot een bloot geraamte maakt, gelyk
BRUCKER's eigen Kort Begrip; maar veel overtolligs voor de meeste Leezers
wegneemt, en hun het weezenlyke laat behouden.’
*****
De Theosophisten, niet te vrede met het Natuurlyk Licht der Rede, noch met de
eenvoudige Leeringen der
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Schriftuure in eenen letterlyken zin verstaan, neemen de toevlugt tot een inwendig
bovennatuurlyk Licht, verre boven alle andere verlichtingen verheeven, waar door
zy voorgaven tot kennisse te komen van eene geheimzinnige en Godlyke
Wysbegeerte, alleen geopenbaard aan de uitgekoozene Gunstelingen des Hemels.
Zy pochen, dat zy, door middel van dit Hemelsch Licht, niet alleen toegelaaten
worden, tot de innerlyke kennis van GOD en van alle Godlyke Waarheid; maar ook
toegang krygen tot de diepste Geheimenissen der Natuure. - Zy schryven het aan
de byzondere ontdekking der Godlyke Goedheid toe, dat zy in staat zyn om zulk
een gebruik te maaken van de Hoofdstoffe des Vuurs in de Stookkunde, als hun de
begaafdheid schenkt om de weezenlyke beginzels der dingen te ontdekken, en de
verbaazende verborgenheden in de Natuurlyke Wereld te ontvouwen. - Zy wenden
ook voor, kennis te hebben aan die Hemelsche Weezens, welke het middel van
gemeenschap tusschen GOD en Menschen daar stellen, en spreeken van een
vermogen, om van die Weezens, door behulp der Toverkunde, Starrewichelaary,
en andere dergelyke Kunsten, veelvuldige onderrigting en bystand te bekomen. Dit verzekeren zy was de oude verborgene Wysheid, eerst den Jooden geopenbaard
onder den naam van de Cabala, en by overlevering tot de Naakomelingen
overgebragt.
Wysgeeren van deezen stempel hebben geen algemeen Stelzel; maar elk volgt
de aandrift zyner eigene Inbeeldinge, en vervaardigt een Gebouw van Geestdryvery
voor zichzelven. De éénige zaak, waar in zy zamenstemmen, bestaat daar in, dat
zy de Menschlyke Rede verzaaken, en op Godlyke Verlichting roemen. - De Leezer
begrypt gereedlyk, dat het eene moeilyke taak zou weezen de Stelzels van zulke
Wysgeeren te ontcyferen; en hy zal zich niet te leur gesteld vinden, als wy
onbekwaam zyn om dit Ryk van duisternis op te klaaren. Overeenkomstig met ons
plan, zullen wy eenigen der voornaamste Theosophisten optellen, en het
voornaamste, hun betreffende, aantekenen.
Veelvuldige trekken van den geest der Theosophistery doen zich op, in de geheele
Geschiedenis der Wysbegeerte, in welke niets gemeener is dan geestdryvende en
geveinsde voorwendzels van eene Godlyke Openbaaring aan te treffen.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

447
Onder de laateren, is de eerste, die zich, in deezen rang van Wysgeeren met
onderscheiding voordoet, PHIL. AURELUS THEOPHRASTUS PARACELSUS, een Man van
eene zonderlinge en wonderbaare Geestgesteltenisse. Hy kwam, in den Jaare
MCCCCXCIII te Einsidlen, by Zurich, ter Wereld. Zyne Familie-naam, BOMBASTUS,
veranderde hy naderhand, naar de gewoonte van die dagen, in dien van PARACELSUS.
Zyn Vader, die de Geneeskunde beoefende, onderwees hem in de Taalen en in de
Geneeskunde. Hy begeerde met zo veel drifts in de Geheimenissen der Natuure in
te dringen, dat hy, de Boeken vaaren laatende, lange en gevaarlyke Reizen
ondernam, door Duitschland, Italie, Spanje, Deenemarken, Hungaryen, Moscovien,
en waarschynlyk door verscheide deelen van Asia en Africa. Niet alleen bezogt hy
kundige en geleerde Mannen, maar ging in de werkplaatzen der Kunstenaaren, en
daalde in de Mynen neder; geene plaats dagt hem te gering of te gevaarlyk, kon
dezelve hem gelegenheid verschaffen om zyne kennis der Natuure te vermeerderen.
Hy raadpleegde allen, die voorgaven eenige geheime kunst te bezitten, en bovenal
die in de Delfstofkunde bedreeven waren. Langs deezen weg een Wysgeer en
Geneesheer op zyn eigen hand geworden zynde, versmaadde hy de Geneeskundige
Schriften der Ouden, en roemde dat de geheele omslag zyner Boekery geen zes
Folianten zou beslaan.
De langwylige wyze der Schoole van GALENUS verwerpende, nam hy de toevlugt
tot heimlyke Geneesmiddelen, uit Metaalagtige Zelfstandigheden zamengesteld,
door behulp der Stookkunde. Zyne stoute kwakzalvery hadt, in veele gevallen, een
zo wonder gelukkigen uitslag, dat hy ten hoogsten toppunte van vermaardheid onder
het Volk opklom, en zelfs in de Stad Bazel een Hoogleeraarsplaats in de
Geneeskunde verwierf. Onder andere Nostrums, diende hy een Geneesmiddel toe,
waar aan hy den naam gaf van Azoth, 't welk hy uitventte als de Steen der
Philosophen, als een Panacea, en 't geen zyne Leerlingen ophemelen als de Balzem
des Leevens, door de Godlyke gunste, in deeze laatste dagen, aan de Menschen
geschonken. Zyn ongeregelde Geneeswyze, en de bitterheid, met welke hy op de
onkunde en traagheid der andere Geneesheeren schrolde, verwekten hem eene
menigte van vyanden. De belooningen, welke hy voor zyne Geneezingen ontving,
beantwoordden in geenen deele
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aan de verwagtingen zyner trotsheid en eerzugt. Naa het ontmoeten van veele te
leurstellingen en kwellingen, gebeurde 'er iets, 't welk hem deedt besluiten, Bazel
te verlaaten. Een ryk Geestlyke van Lichfield, te Bazel krank wordende, boodt
PARACELSUS honderd Florynen, als hy hem kon geneezen. PARACELSUS bewerkte
deeze geneezing schielyk met drie Pillen van zyn Laudanum, een zyner kragtigst
werkende Geneesmiddelen. De Geestlyke, zo ras, en, gelyk het hem toescheen,
door zo geringe middelen, hersteld, weigerde aan de gemaakte verbintenis te
voldoen. PARACELSUS bragt de zaak voor den Regter, die hem niet meer, dan het
gewoone Visitegeld, toewees. Met de hevigste verontwaardiging vervuld over den
smaad, door deeze uitspraak, zyner Kunste aangedaan, verliet hy, naa hevig tegen
den Geestlyken, de Magistraat en de geheele Stad, uitgevaaren te hebben, Bazel,
en trok na den Elsas, werwaards zyn roem in de Geneeskunde, en een gelukkige
uitoefening derzelve, hem volgde. Twee jaaren aldaar de Geneeskunde onder de
aanzienlykste Familien beoefend te hebben, keerde hy, omtrent het jaar MDXXX,
na Zwitzerland weder, waar hy met BULLENGARIUS, en andere Godgeleerden,
verkeerde. Zints dien tyd schynt hy door verscheide deelen van Duitschland en
Boheemen omgezworven te hebben; tot hy, in 't jaar MDXLI, zyne dagen, in het
Hospitaal van St. Sebastiaan, te Saltsburg, eindigde.
Verschillende, en zelfs tegenstrydige, oordeelvellingen hebben de Geleerden
over PARACELSUS gestreeken. Zyne bewonderaars, en naavolgers, roemen hem als
een volkomen Meester van alle Wysgeerige en Geneeskundige verborgenheden.
Eenigen hebben hem, uit hoofde van de hervorming, welke hy in de Geneeskunde
te wege bragt, den Geneeskundigen LUTHER genoemd. Veelen hebben beweerd,
en in de daad, hy zelve pochte, dat hy het geheim bezat om mindere Metaalen in
Goud te hervormen. In tegendeel hebben anderen zyne geheele Geneeskunde voor
het werk van onkunde, bedrog, en onbeschaamdheid, uitgekreeten. J. CRATO getuigt,
in eenen Brieve aan ZWINGER, dat de Geneesmiddelen van PARACELSUS, in
Boheemen, zelfs dan wanneer zy eene schynbaare geneezing te wege bragten, de
Patienten in zulk eenen staat lieten, dat zy, kort daar op, aan beroerte of vallende
Ziekte, overleedden. ERASTUS, die twee jaaren lang zyn Leerling was, schreef een
geheel Boek om de be-
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driegeryen zyns Leermeesters te ontdekken. Men wil dat hy niet alleen onkundig
was van de Grieksche Taal; maar in het Latyn zo onbedreeven, dat hy geen woord
Latyn in tegenwoordigheid van Geleerden durfde spreeken. Zelfs beweert men, dat
hy zyne Moedertaal zo slegt verstondt, dat hy zyne in 't Hoogduitsch geschreevene
Opstellen door een ander moest laaten overzien. Zyne Vyanden leggen hem ook
de wraakbaarste trotsheid, de laagste spotterny, de verregaandste onmaatigheid
en verfoeilykste Godloosheid, ten laste. - De waarheid schynt te zyn, dat de
verdienste van PARACELSUS, voornaamlyk, bestondt in het verbeteren van de Chymie,
in het uitvinden of aan den dag brengen van verscheide Geneesmiddelen daar door
vervaardigd, welke, tot deezen dag toe, hunne plaats in de Pharmacopoeas
behouden. Zonder geleerdheid, of beschaafdheid, of zelfs voegelykheid van zeden,
verwierf hy, louter door zyne Natuuren Scheidkunde, een grooten naam in de
Geneeskunde, en, om invloed by de onkundige menigte te verkrygen, of staande
te houden, wendde hy voor, gemeenschap met onzigtbaare Geesten te hebben, en
Godlyke verlichtingen te ontvangen.
PARACELSUS schreef, of liever gaf aan zyn Handlanger op om ze te schryven,
veele Verhandelingen; doch ze zyn zo geheel en al van fraaiheid ontbloot, zo zonder
eenige orde, en duister, opgesteld, dat men veelligt geloof zou slaan aan het zeggen
van OPPONIUS, die hem in de Stookkunde hielp, dat PARACELSUS de meeste zyner
Werken in den nagt deedt schryven, als hy dronken was. Deeze Werken loopen
over eene oneindige verscheidenheid van onderwerpen, Genees- Tover- en
Natuurkundige. Zyne Philosophia Sagax of Schrandere Wysbegeerte is een
allerduisterste, en verwardste, Verhandeling over de Starrewichelaary, Waarzeggery,
Handkykery, Gelaatschouwkunde, en andere voorspellende Kunsten; tot geen ander
einde ingerigt, dan om het Bygeloof des Gemeens voedzel te verschaffen. Verscheide
zyner Stukken handelen over zogenaamde Wysgeerige Onderwerpen, als de
voortbrenging en vrugt van de vier Elementen; de Geheimen der Natuure, derzelver
Oorsprong, Character en Eigenschappen, en meer andere; doch ze bestaan uit zulk
een dooreen gehaspelden mengelklomp van woorden, dat het een oneindige arbeid
zou weezen 'er iets uit te
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haalen, 't welk eenigzins in 't minste geleek naar een met zichzelven bestaanbaar
wysgeerig Stelzel.
De Chymistische of Paracelsische School bragt verscheide uitmuntende Mannen
voort; doch wier Geschiedenis meer tot die der Geneeskunde dan der Wysbegeerte
behoort. Veelen van deezen gaven zich oneindige moeite om de niets
zamenhangende Leeringen huns Meesters tot een geregeld Zamenstel te brengen.
Een kort begrip van zyne Leer treft men aan in de Voorreden voor de Basilica
Chymica van CROLLIUS; doch dezelve is, met dat alles, niets meer dan wartaal, waar
(*)
mede het noodloos is den Leezer op te houden .
't Geen PARACELSUS in de zestiende Eeuw was, poogde ROBERT FLUDD, een
Engelsch Geneesheer, in de zeventiende te worden. Hy was, in 't Jaar MDLXXIV,
te Milgate in Kent gebooren, en kwam als Student op de

(*)

De naam zelfs, welken deeze Chymisten, of Vuurwysgeeren, aannamen, te weeten dien van
Rosacrusiaanen, of Broederen van het Roozenkruis, welke hun eenige agting byzette, dewyl
dezelve ontleend scheen van LUTHER's Wapen, 't welk een Kruis was op een Roos liggende,
was van de Weetenschap der Chymie ondeend, en zy alleen, die in de byzondere taal der
Chymisten bedreeven zyn, kunnen derzelver waare betekenis en nadruk verstaan. Hy is niet
zamengesteld, gelyk veelen zich verbeelden, uit de twee woorden Rosa en Crux, betekenende.
Roos en Kruis, maar uit het laatste van deeze twee woorden en het woord Ros, 't welk Dauw
betekent. Van alle natuurlyke lichaamen is de Dauw het kragtigst ontbindmiddel van Goud.
Het Kruis betekent, in de Taal der Chymisten, zo veel als Licht, om dat de gedaante van het
Kruis + ten zelfden tyde de drie Letters vertoont, waar uit het woord Lux, dat is Licht,
zamengesteld is. Lux wordt van deezen Aanhang genaamd het Zaad, of Menstruum, van den
Rooden Draak, of, in andere woorden, dat grof en lichaamlyk Licht, het welk, naar behooren
bereid en gezuiverd zynde, Goud voortbrengt. Uit dit alles volgt, dat een Wysgeer van het
Roozenkruis iemand is, die, door tusschenkomst en met behulp van Dauw, Licht zoekt, of,
in andere woorden, de zelfstandigheid, de Steen der Wysgeeren geheeren. Alle andere
Verklaaringen van deezen naam zyn valsch en herssenbeeldig. - Deeze Aanmerking hebben
wy 'er bygevoegd uit MOSHEIM's Kerklyke Gesch. VIII Deel, bl. 118. Waar breeder over dit
Onderwerp gehandeld wordt, en werwaards wy onze Leezers wyzen.
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Oxfordsche Hooge School, in 't Jaar MDXCI. Naa zyne Letteroefeningen volbragt
te hebben, besteedde hy zes jaaren tot reizen, om waar te neemen en te verzamelen
wat zeldzaam was in de Natuur, verborgen in de Kunsten, en diep in de
Weetenschap. In Engeland wedergekeerd, werd hy toegelaaten in het Collegie der
Geneesheeren te Londen, waar hy grootlyks bewonderd werd, uit hoofde van zyne
byzondere Godsdienstigheid, en de diepte zyner Scheidkundige, Wysgeerige en
Godgeleerde, kennis. Na een lange en uitgebreide Praktyk in de Geneeskunde,
overleedt hy in 't jaar MDCXXXVII.
Zo zeldzaam was de geaartheid deezes Wysgeers, dat oude of laatere tyden
niets konden verschaffen met den naam van verborgene Wysheid bestempeld, of
hy zamelde het greetig byeen in zyn pakhuis van Geleerdheid. Alle de onbegrypelyke
droomen vol verborgenheden van Cabalisten, en Paracelsiaanen, bragt hy zamen
om 'er een nieuwe hoop van ongerymdheden uit te vervaardigen. In verwagting van
der Genees- en Scheidkunde voordeel toe te brengen, bedagt hy een nieuw Stelzel
van Natuurkunde, overlaaden met de vreemdste veronderstellingen en
geheimzinnigste verzinzelen. Hy stelde twee Algemeene Beginzels, het Noorder of
het verdikkende, en het Zuider of verdunnende, Vermogen. Over deeze plaatste hy
ontelbaare verstandige Weezens, en riep geheele benden van Geesten uit alle vier
de Winden zamen, aan welke hy de zorg over de Ziekten aanbeval. Hy gebruikte
deezen Thermometer, om de overeenkomst tusschen de Macrocosm en de
Microcosm, of de Wereld der Natuure en van den Mensch te ontdekken; hy voerde
veele wonderbaare bedekzelen in, in de Natuur en Geneeskunde. Hy poogde de
Mozaische Wereldwording te verklaaren in een Werk, getyteld: Philosophia Mosaica;
waarin hy spreekt van drie eerste Beginzels, Duisternis, als de eerste stoffe; Water
als de tweede stoffe; en het Godlyk Licht, als het middenpuntigst Weezen,
scheppende, vormende en het leeven geevende aan alle dingen; van tweede
Beginzels, twee werkende, Koude en Hette, en twee lydende, Vogt en Droogte; en
beschryft de geheele verborgenheid, van voortbrenging en bederf, van
wedergeboorte en opstanding, met zulke verwilderde begrippen en duistere
bewoordingen, dat hy het geheele Onderwerp in een ondoordringbaare donkerheid
omwonden laat. - Eenige zyner denkbeelden, zo als zy dan ook zyn mogen, schynen
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ontleend van de Cabalisten en Alexandrynsche Platonisten. De Leezer zal gereedlyk
kunnen oordeelen, welk soort van Licht hy te wagten hebbe uit de Schriften van
ROBERT FLUDD, als hy weet dat deeze Wysgeer de kragt des Zeilsteens toeschryft
aan de Bestraaling der Engelen. Zyne Wysgeerige Werken voeren ten tytel: Utriusque
Cosmi Historia; Veritatis Proscenium; Monochordium Mundi Symphoniacum; Clavis
Philosophioe & Alchymia; Meteorologia Cosmica, enz. Verscheide Schryvers stelden
zyne buitenspoorigheden ten toon, inzonderheid KEPLER en MERSENNUS. Ter
beantwoording vervaardigde FLUDD een zinnebeeldig Stukje, genaamd: De Twist
van Wysheid met Dwaasheid. MERSENNUS, het geschil niet langer willende
voortzetten, haalde GASSENDI over om hem door te stryken in zyn Examen
Philosophioe Fluddianoe. Een Werk, dat geleezen moet worden van allen, die zich
een naauwkeuriger begrip verlangen te vormen van FLUDD en andere Theosophisten,
of Roozenkruis-Broederen.
Een der zeldzaamste Starren in het Starrebeeld der Theosophisten was JACOB
BOEHMEN, of BÖHM, een berugt Wysgeer in Duitschland, gebooren by Gorlitz in den
Opper-Lausnitz, in 't Jaar MDLXXV, van handwerk een Schoenmaaker; op zyn
twintigste jaar trouwde hy eene. Vleeschhouwers Dogter, met welke hy dertig jaaren
gelukkig leefde. Schoon hy nimmer het gemelde handwerk geheel liet vaaren, voerde
hem zyne zonderlinge geestgesteltenis ultra crepidam, ‘buiten zyn leest.’ De
Godgeleerde Geschillen, welke zich, ten dien dage, door Duitschland verspreidden,
vonden ingang by lieden van den laagsten burgerstand, en BÖHM, zeer ontrust in
zyn gemoed over veele Geloofsstukken, smeekte ernstig om Godlyke verlichting.
Het gevolg was, volgens zyn eigen verhaal, dat hy, zeven dagen agter den anderen
buiten zichzelven geraakt, eene heilige Sabbatische stilte genoot, en toegelaaten
wierd tot een aanschouwelyk gezigt van God. Kort daarop hadt hy eene tweede
verrukking, waar in hy, gelyk hy berigt, terwyl hy de straalen waarnam, die afkwamen
van een glad tinnen vat, zich op 't onverwagtst omringd vondt door hemelsche
bestraalingen; zyn geest werd in 't binnenste van de Wereld der Natuure overgevoerd,
en in staat gesteld, om, van de uitwendige gedaante, trekken, en kleuren der
lichaamen, door te dringen in het binnenste van derzelver weezen. In eene derde
verrukking van denzelfden

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

453
aart, werden andere, nog veel verheevener, Verborgenheden aan hem geopenbaard,
wegens den oorsprong der Natuure en de formeering aller dingen, en zelfs
betreffende de Godlyke Beginzels en verstandige Natuuren.
Deeze wonderbaare ontdekkingen stelde BÖHM, in 't jaar MDCXII in geschrifte,
en zyne eerste Verhandeling, Aurora getyteld, verscheen in het licht; dan de
beginzels, de denkbeelden, en woorden, zyn zo nieuw en geheimzinnig, dat wy het
geheel ondoenlyk vinden, 'er een uittrekzel van te geeven. In de daad, de Schryver
zelve verklaart, dat deeze Verborgenheden onbegryplyk zyn voor vleesch en bloed;
en zegt, dat, schoon de woorden geleezen worden, derzelver meening bedekt zal
blyven, tot dat de Leezer door gebeden verlichting ontvangen hebbe van dien
hemelschen Geest, die in God is, en in de geheele Natuure, en van welken alle
dingen voortkomen.
De Aurora van BÖHM in handen komende van een Leeraar te Gorlitz, streek deeze
den Schryver lustig door van den Kansel; hy wist van den Stads-Raad een bevel te
verkrygen om het Werk te verbieden, en BÖHM werd tevens aangezegd, dat hy niet
verder hadt voort te vaaren met de Wereld door zyn schryven te verlichten. BÖHM
gehoorzaamde zo onderwerplyk aan dit bevel, 't geen zo oordeelloos als
onderdrukkend was, dat hy zeven jaaren lang het schryven staakte. Zyn ontworpen
Werk werd egter, in den jaare MDCXIX, te Amsterdam gedrukt. Dit moedigde den
Schryver aan om de pen weder op te vatten, en leverde dezelve vervolgens
verscheide Geschriften. Men verhaalt, doch het steunt op geen voldingend bewys,
dat BÖHM gedaagd wierd voor het hooge Kerkelyke Geregtshof te Dresden, en daar
het onderzoek eener Vergadering van Godgeleerden doorstondt, waar hy zyne zaak
zo gelukkig bepleitte, dat hy 'er zonder Kerklyke straffe afkwam. BÖHM stierf in de
Luthersche Kerkgemeenschap, in den jaare MDCXXIV.
Men ziet duidelyk uit de opgetekende byzonderheden, dat, in JACOB BÖHM, eene
verhitte verbeeldingskragt, gepaard met eene droefgeestige gesteltenisse, en niet
bestuurd door gezond oordeel, die soort van geestdryvery te wege bragt, welke, in
haare vervoeringen, de natuurlyke verstands bekwaamheden in de war helpt, en
eene onnatuurlyke beweeging in het Zenuwgestel veroorzaakt; geduurende welke
ongesteldheid de Ziel vervuld wordt
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met verwilderde en wonderbaare bevattingen, die dan voor Gezigten en
Openbaaringen doorgaan. Elke bladzyde van zyne Schriften, en zelfs de
beeldspraakige Figuuren geplaatst voor zyne Werken, duiden een verwilderde
verbeeldingskragt aan, en het is de ydelheid zelve zyne Theosophistery uit eenige
andere oorzaak te willen afleiden; of men moest genegen zyn om geloof te slaan
aan het berigt, 't welk hy van zichzelven geeft, wanneer hy, roemende, dat hy niets
verschuldigd was aan Menschlyke Geleerdheid, noch gerekend moest worden onder
de gemeene Wysgeeren, zegt, dat hy schreef: Niet volgens eene uitwendige
beschouwing der Natuure; maar volgens de inboezeming van den Geest; en dat
het geen hy vermelde wegens de Natuur der dingen, en over de Werken en de
Schepzelen van God, door God zelve opengelegd was aan zyne Ziele.
De begrippen van deezen Geestdryver, in zich zelve waarlyk duister genoeg,
worden dikwyls nog duisterder gemaakt doordien hy dezelve omkleedt met
verbloemde voorstellingen uit de Chymie ontleend. Naardemaal hy menigwerf
dezelfde uitdrukkingen als PARACELSUS bezigt, is het hoogstwaarschynlyk dat hy
niet onbedreeven was in de Schriften deezes Voorgangers; maar zeker volgde hy
geenen anderen gids dan zyn eigen buiten 't spoor hollend vernuft en geestdryvende
verbeeldingskragt, en welke poogingen 'er ook aangewend zyn door zyne
Naavolgers, om zyn Stelzel te verklaaren en op te helderen, het heeft alleen gediend
om een nieuw Ignis Fatuus te ontsteeken; strekkende om den verdwaalden Reiziger
nog verder van 't spoor te brengen.
Wy moeten, in alle opregtheid, bekennen geheel buiten staat te weezen, om eenig
kort begrip van BÖHM's Stelzel op te geeven. Deeze Mystiek maakt GOD tot het
Weezen der Weezens, en veronderstelt, dat een lange reeks van Geestlyke
Natuuren, en ook de Stoffe zelve, voortgevloeid is uit de fontein der Godlyke Natuure.
Zyne taal, over deeze onderwerpen, heeft veel overeenkomsts met die van de
Joodsche Cabala. De geheele Godlyke Drieëenheid, zegt hy, lichaamlyke Gedaanten
voortbrengende, levert een beeld van zichzelve op, velut Deum quendam parvum,
of als een God in 't klein. Indien iemand de Hemelen, de Aarde, of de Starren, de
Elementen, en wat beneden of boven de Hemelen is, noemt, noemt hy daarin de
geheele Godheid, die door
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eene kragt van zichzelve uitgaande, dus haar eigen weezen lichaamlyk maakt.
De Beginzels van BÖHM's Theosophie kan men vinden in zyne Aurora, en in zyne
Verhandeling de tribus divina essentioe Principiis, of over de drie Beginzels des
Godlyken Weezens. Dat JACOB BÖHM veele Naavolgers gehad hebbe, behoeft
niemand te verwonderen, die immer opgemerkt heeft de algemeene geneigdheid
van zwakke en bekrompene Geesten, om genoegen te scheppen in alles wat
geheimzinnig en wonderbaar is, bovenal wanneer hy het bekleed vindt in eene
(*)
duistere en zinnebeeldige taal .
(Het Vervolg en Slot hier na.)

(*)

In eene Aantekening op MOSHEIM's Kerklyke Gesch. IX D. bl. 114. vinden wy vermeld, 't geen
wy niet ongepast oordeelen hier by te voegen. Van deezen wonderbaaren Man, door zyne
Hoogagters vereerd met den grootsch klinkenden naam van THEOSOPHUS GERMANICUS, of
den Duitschen Godkundigen, het voornaamste aangetekend hebbende, zegt hy: 't Is onnoodig
de Schryvers te noemen, die de pen hebben gevoerd om den stroom van BÖHM's
Geestdryverye te stuiten. De Werken van deezen Geestdryver zyn in ieders handen, en de
Boeken, geschreeven met oogmerk om hem te wederleggen, genoeg bekend, en overal te
vinden. Alles wat voor hem, en te zyner verdeediging, is bygebragt, is zorgvuldig byeen
verzameld door GODFR. ARNOLD, die, in 't algemeen gesprooken, den lof der zulken, die met
veragting van anderen behandeld worden, met de meeste welspreekenheid uitbromt. - BÖHM
hadt, (luidt het bygevoegde van den Eerw. MACLAINE) evenwel het geluk, van, in onze dagen,
een yverig Voorstander en onvermoeiden Leerling te vinden, in wylen den welmeenenden,
doch te gelyk bysterzinnigen en Geestdryvenden, Heer WILLIAM LAW, die verscheide jaaren
bezig was met het vervaardigen eener nieuwe Uitgave en (Engelsche) Vertaalinge van BÖHM's
Werken, welke hy naaliet, bekwaam om ter Drukpersse gegeeven te worden, en die ook, met
de daad, naa zyn overlyden, in 't licht gekomen is, in twee Deelen in 4to.
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Over de onzekerheid der tekenen van doodslag, in het geval van
onegte kinderen. Door wylen William Hunter, M.D.F.R.S.
Buitengewoon Geneesheer der Koningin, en Lid van de Koninglyke
Academie der Weetenschappen te Parys. Voorgeleezen den 14
July 1783.
(Vervolg en Slot van bl. 419.)
In de meeste van gemelde gevallen, kunnen wy ligt te vroeg een vooroordeel
opvatten; en wanneer wy zeer duidelyk het voorneemen ontdekken, om de geboorte
van een Kind te verbergen, daar uit besluiten, dat men een oogmerk had, om het
Kind te willen vermoorden: en volgens deeze onderstelling, geeven wy dan rede
van elke omstandigheid, en zeggen, hoe komt het anders, dat zy zoo en zoo handelt?
en waarom handelde zy niet liever zoo en zoo? Zulke vraagen zouden wel ter sneede
komen, en men zoude 'er vaste gevolgtrekkingen uit kunnen opmaaken, indien men
konde vooronderstellen, dat de Vrouwen op dien tyd door een bedaard en
onbelemmerd oordeel bestierd wierden; maar indien wy bedenken, dat, in zulke
oogenblikken, haar geest, door verschillende hartstochten en schrikken, in eene
geweldige beweeging is, zal ons haare onverstandige handelwyze zeer natuurlyk
voorkomen.
Vergunt my deeze waarheid door een voorbeeld op te nelderen. Eene Dame,
welke, God dank, nu zedert verscheidene jaaren volkomen hersteld is, ging, in de
laatste maanden van haare Zwangerheid, op eenen schoonen Zomerschen avond,
gevolgd door haaren knegt, een weinig lugt scheppen op een schoon nieuw plaveisel
aan haare eigene deur, in eene van onze gelykste, breedste en stilste, Straaten.
Zagtjens tot aan het einde van de Straat gewandeld zynde, waar eene zeer gelyke
plaats, om over te steeken, was, wilde zy, om eene kleine verandering te hebben,
overgaan, en langs de andere zyde van de Straat na huis keeren. Vermoeid zynde,
en om haaren toestand denkende, stapte zy zeer langzaam en voorzigtig, uit vrees
van eenig toeval te krygen. Toen zy eenige weinige stappen in het oversteeken van
de Straat gevorderd was, kwam 'er een man op een harden draf in eene
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Kar aanryden, die een sterk ratelend gedruis maakte. Hy was ver genoeg af om
haar met veel bedaardheid geheel te laaten overgaan of weerom te keeren, en zy
zoude, indien zy stil had blyven staan, volmaakt behouden geweest zyn. Maar zy
wierd van eene ydele vrees bevangen, verloor haar verstand en zinnen, en in de
benauwdheid door haare verlegenheid of zy voort zoude gaan, of te rug keeren, 't
welk zy beide beproefde, kwam zy juist op een tydstip voor het Paard, dat zy in het
Wiel vast en verward raakte, op den grond gesmeeten wierd, en haar vleesch en
beenen zoo verscheurd en verbryzeld wierden, dat zy volmaakt gevoelloos
opgenoomen, en na huis gebragt wierd, zonder de minste hoop van herstel. Deeze
Dame was in den bloei van haare jaaren, leevende in overvloed, bemind door haare
Familie, en by de geheele Waereld geacht. Dat zy zich zelve zoude hebben willen
te kort doen, konde in geen menschen verbeelding opkomen: maar indien haare
omstandigheden zulk eene onderstelling hadden kunnen begunstigen, zien wy, in
de daad, dat het onbetwistbaarst bewys, dat zy zich zelve had kunnen behouden,
door of voort te gaan, of om te keeren, of stil te staan, niets zoude afgedaan hebben,
om te bewyzen, dat zy haar eigen leeven, en dat van haar Kind, had willen doen
eindigen. Men beeft op de gedagte, dat onschuldige Vrouwen eenen schandelyken
dood kunnen ondergaan hebben, alleen veroordeeld op dubbelzinnige bewyzen,
en niets afdoende redeneeringen.
De meeste van deeze Aanmerkingen moeten natuurlyk elken onbevooroordeelden
persoon overtuigend voorkomen, en, derhalven, by gelegenheid van een Regtsgeding
in dit Land; waar wy het geluk hebben, van onder de bescherming te staan van
zodanige Rechters, welke, door hunne opvoeding, studien en gewoonten, boven
de vooroordeelen van het gemeen verheven zyn, en het tot eenen regel van hun
gedrag maaken, om te vooronderstellen, dat de aangeklaagde onschuldig is, tot dat
zyne schuld duidelyk beweezen wordt. Onder zulke Rechters, zeg ik, zal 'er weinig
gevaar zyn, dat eene onschuldige Vrouw door valsche redeneeringen zoude
veroordeeld worden. Maar in de gevallen, van welke wy nu spreeken, zoude 'er
gevaar kunnen ontstaan door de berigten en meeningen ingeleverd door
Geneesheeren, welke geraadpleegd worden,
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om vraagen, hunne weetenschap betreffende, op te lossen, welke men onderstelt,
dat de Rechters en lieden van de Jury niet naauwkeurig genoeg weeten. Veelen
van ons beroep hebben niet zoo veel kunde, als de Waereld wel denkt; en sommigen
van ons zyn wel eens geneigd, om, by een openbaar onderzoek, zig eene zekere
achtbaarheid aan te maatigen, door een kort en beslissend antwoord te geeven
daar, waar het zelve twyfelachtig behoorde geweest te zyn: en dit is een character
daar een ieder zig voor moest zoeken te wagten, die, in zyn beroep, elken dag in
het geval kan komen, om Vraagen van zulk een aanbelang te moeten beantwoorden,
daar het leeven van eenen Lyder geheel van kan afhangen.
Om een gegrond oordeel over de geboorte van een pas ter Waereld gekomen
Kind te vormen uit het onderzoek van deszelfs lichaam, moet een man van de Kunst
veele pas geboorene Kinderen gezien hebben, zoo wel die eerst pas gebooren zyn,
als die hunne geboorte alleen maar voor eenen korten tyd overleefd hebben: en hy
moet lichaamen in de verschillende tydperken van den voortgang der verrotting of
zelfs ontleed hebben, of ten minften by hunne ontleeding tegenwoordig geweest
zyn. Ik heb dikwyls verscheide gewoone en natuurlyke zoo wel in-, als uitwendige
verschynzels, ten onregte, zien houden voor tekens van eenen geweldigen dood.
Ik herinner my een Kind gezien te hebben, 't welk zamengedrukt, en in eene
klootsche gedaante gevonden wierd, en gelyk verhard deeg alle de holle indruksels
behouden had, op plaatzen daar eenig gedeelte van de huid en het vleesch ingedrukt
geweest ware. De Jury was in de gedagte gekomen, dat het vleesch zoo niet had
kunnen gevormd worden, indien het Kind niet, geduurende zyn leeven, zoo was t'
zamengeperst geworden. Myn veelvuldige Anatomische arbeid stelde my in staat,
met daaden, alle hunne twyfelingen op te lossen. Ik bood hun aan de proef hiervan,
in hunne tegenwoordigheid, indien zy wilden, te neemen; men moest het Kind in
warm water leggen, tot dat zyn vleesch zagt en buigbaar wierd, als dat van een
gestorven lichaam; dan moest men het zamendrukken, en zoo laaten liggen, tot dat
het koud was, en zy zouden dan het zelfde uitwerksel zien. Zy waren, zonder de
proef te neemen, voldaan.
Om in veele gevallen over den dood van een Kind te
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oordeelen, zal het noodzaakelyk zyn wel te letten op den graad van zamenhang,
die 'er is tusschen de huid en opperhuid; en het zal nog noodiger zyn, wel te weeten,
hoe het bloed, dat zig op de uitwendige lichaamsdeelen vertoont, en door alle de
inwendige deelen vloeit, 'er uitziet in evenredigheid van den tyd, dat het lichaam
dood geweest is, en van den graad van warmte, in welke men het zelve gehouden
heeft. Wanneer het hoofd, of aangezigt, van een Kind opgezwollen is, en 'er zeer
rood of zwart uitziet, kan het gemeen ligtelyk oordeelen, dat het verwurgd is, om
dat menschen, die gehangen zyn, 'er even zoo uitzien. Maar zy, die de Vroedkunde
oefenen, weeten, dat niets in natuurlyke geboorten algemeener is, en dat de
opgezwollenheid en donkere couleur by trappen verminderen, als het Kind maar
eenige weinige dagen leeft. Dit verschynsel ziet men, voornamelyk, in gevallen,
waar de navelstreng om den hals van het Kind geslingerd is, en wanneer het hoofd
van het Kind eenigen tyd vóór deszelfs lichaam gebooren is.
'Er zyn verscheidene andere omstandigheden, welke men door eene uitgebreide
ondervinding in de Ontleed- en Vroedkunde leert, dan welke ik, uit vrees van deeze
Verhandeling te lang, en dus minder nuttig, te maaken, overslaan zal, om tot de
Hoofdvraag te komen, nam: hoe ver kunnen wy, in gevallen, daar vermoedens
plaats hebben, indien de longen op het water dryven, daar uit besluiten, dat het
Kind leevendig gebooren, en waarschynlyk door zyne Moeder vermoord is?
Wy kunnen, vooreerst, verzekerd zyn, dat zy lugt bevatten. Wy moeten naderhand
zien uit te vorschen of die lugt ook door verrotting ontwikkeld is.
Ten tweeden, om deeze Vraag te bepaalen, moeten wy de andere inwendige
deelen onderzoeken, om te zien of 'er luchtgezwellen in dezelve zyn, en zy dus
lucht bevatten: en wy moeten met eene byzondere oplettenheid nagaan, hoe 'er de
luchtbellen in de longen uitzien. Indien de lucht, welke zy bevatten, uit de
ademhaaling voortgekomen is, zullen de luchtblaazen voor een ongewapend oog
naauwlyks zigtbaar zyn; maar indien deeze luchtblaazen groot zyn, of in linien langs
de spleeten tusschen de lobuli, uit welke de longen zamengesteld zyn, voortloopen,
is de lucht zeker emphysemateus, en geen lucht, die door de ademhaaling na binnen
gekomen is.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

460
Ten derden, indien men vindt dat de lucht in de natuurlyke luchtblaasjes bevat is,
en het voorkomen heeft van lucht, die in dezelve door de ademhaaling gekomen
is, laat ons dan onderzoeken, of niet misschien deeze lucht, na den dood van het
Kind, in de longen geblaazen is. Het is zoo algemeen bekend, dat men een na allen
schyn dood gebooren Kind, door zyne longen op te blaazen, kan doen herleeven,
dat de Moeders zelf, of iemand anders, mogelyk dit beproefd hebben. Men zoude
het zelfs hebben kunnen doen met een duivelsch oogmerk om de Moeder te doen
veroordeelen.
Maar de gevaarlykste en algemeenste dwaaling, in welke wy vallen kunnen, is
deeze, namentlyk, onderstellende, dat de proef wel genomen is, en dat wy ons voor
elke der bovengenoemde misleidingen gewagt hebben, zoo kunnen wy nog te
schielyk besluiten, dat het Kind leevendig gebooren is, en dus waarschynlyk
vermoord is geworden: voornamelyk in zulke gevallen, waar de Moeder gepoogd
heeft de geboorte van het Kind te verbergen, en het zelve verstooken had. Daar
deeze laatste omstandigheid over 't algemeen een groot gewigt by de Jury heeft,
zal ik alleenig aanmerken, dat dezelve, volgens alle billykheid, niets meer dan een
grond van vermoeden kan opleveren, en, derhalven, geen, anders twyfelagtig,
besluit tusschen eene vryspreeking van, of veroordeeling tot, eenen schandelyken
dood moet beslissen.
Laat ons hier een geval vooronderstellen, 't geen ieder een toestaan zal, zeer
mogelyk te zyn. Eene ongetrouwde Vrouw, zwanger wordende, tracht haare schande
te verbergen, en overlegt het best ontwerp, 't geen zy kan uitdenken, om haar eigen
leeven, en dat van haar Kind, te behouden, en evenwel tevens haar geheim te
bewaaren. - Maar haar plan word in ééns omver geworpen, daar zy onverwagt, en
schielyk, alleen zynde, niet wel word, en van een dood Kind verlost. Indien de Wet
zulk eene Vrouw met den dood straft, om dat zy haare schande niet aan den dag
gebragt heeft, vergt zy dan niet meer van de menschen, dan de zwakke menschelyke
natuur draagen kan? In een geval, waar de omstandigheden dus zyn, is de eenigste
misdaad der Vrouw, voorzeker, dat zy zwanger geweest is, en deeze misdaad met
den dood te straffen, is het oogmerk der Wet niet; en de pooging om dit door
geoorloofde middelen te verbergen, moest niet met den dood gestraft worden; daar
deeze poo-
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ging uit een beginzel van deugdzaame schaamte schynt voort te spruiten.
Getoond hebbende, dat het verbergen van het Kind niets meer dan vermoedens
kan geeven, laaten wy nu tot de aangelegenste vraag van allen te rug keeren, of
wy, namentlyk, indien 'er in 't geval van eene verborgen gehoudene geboorte klaar
beweezen word, dat het Kind adem gehaald heeft, daar uit besluiten kunnen, dat
het vermoord is? Voorzeker niet. Het is zeker eene omstandigheid, die, gelyk de
laatste, enkel vermoedens kan geeven. Om deeze belangryke waarheid ten
genoegen der Leezers te bewyzen, zal het dienstig zyn de volgende zaaken te
stellen, welke ik by ondervinding weet waar te zyn; en die van ieder een, die veel
in de Vroedkunde te doen heeft gehad, bevestigd zullen worden.
1. Indien een Kind maar ééne ademhaaling doet, en onmiddelyk daar na sterft,
zullen de Longen even zoo wel op het water dryven, als wanneer het langer adem
gehaald heeft, en daarna verwurgd is geworden.
2. Een Kind haalt gemeenlyk adem zoo dra zyn mond gebooren is, en kan, in
dien staat, zyn leeven verliezen, vóór dat zyn lichaam gebooren is: voornamentlyk
als 'er veel tyd verloopt tusschen 't geen men de geboorte van des kinds hoofd kan
noemen, en die van zyn lichaam. En indien dit gebeuren kan, daar de beste hulp
by de hand is, zal het waarschynlyk veel meer gebeuren, daar in 't geheel geene
hulp is; dat is, als de Vrouw alleen door zig zelve verlost.
3. Wy zien dikwyls, dat 'er kinderen gebooren worden, welke, door omstandigheden
in hun gestel, of in den aart van den arbeid, maar even in het leeven zyn; en die,
na een paar minuuten, of een paar uuren, adem gehaald te hebben, in weerwil van
alle onze oplettenheid, sterven. En waarom zoude dit ongeluk niet even wel kunnen
gebeuren aan Vrouwen, die zonder hulp bevallen zyn?
4. Somtyds worden de kinderen zoo zwak gebooren, dat zy, aan zich zelven
overgelaaten, na adem gehaald of gesnikt te hebben, waarschynlyk sterven zouden,
maar welker leeven men aan den gang houden kan, door in hunne longen te blaazen,
warmte en vlugtige dingen te gebruiken, het Kind te wryven, enz. enz. Maar in de
gevallen, van welke wy gehandeld hebben, kan men
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zulke middelen, om het leeven te bewaaren, niet verwagten.
5. Wanneer een Vrouw alleen, zonder hulp, verlost, kan een sterk Kind volmaakt
levendig gebooren zyn, en in zeer weinige minuuten, door gebrek aan ademhaaling,
sterven, of door op zyn aangezigt te leggen in eenen poel der natuurlyke ontlastingen,
of op natte kleederen; of door dat 'er natte dingen over 't zelve heen vallen, en de
lucht weeren, of styf tegen zynen mond getrokken worden door het zuigen om adem
te haalen. Eene ongelukkige Vrouw die alleen verlost, wier verstand ontsteld, en
wier lichaam uitgeput is, zal geene sterkte of overleg genoeg bezitten, om,
oogenbliklyk, ter behoudenis van haar Kind, op te staan. Ter opheldering van deeze
gewigtige waarheid zal ik hier een kort geval bydoen.
Eene Dame, in een tamelyk afgelegen gedeelte van de Stad, wierd 's nagts door
vlaagen van arbeid overvallen. Haare Min, die in huis sliep, en haare Dienstbooden,
wierden opgeroepen, en men zond om my. Haar arbeid was kort, en 't Kind gebooren
vóór myne aankomst. Het Kind schreeuwde oogenblikkelyk, en zy voelde, dat het
zig sterk beweegde. Elk oogenblik verwagtende my in haare kamer te zien komen,
en vreezende dat het Kind een of ander nadeel zou toegebragt worden, indien een
onervaaren persoon, by deeze gelegenheid, het ampt van Vroedvrouw waarnam;
wilde zy niet toelaaten, dat haare Min het Kind aanraakte; maar bleef in een zeer
vermoeijend postuur, op dat het Kind niet gedrukt worden, of verstikken zoude. Ik
vond het op zyn aangezigt in eenen poel van ontlastingen liggen, en zoo volkomen
dood, dat alle myne poogingen, om het weder in 't leeven te brengen, vrugteloos
waren.
Deeze zaaken verdienen de ernstigste overweeging van het publiek, en daar ik
overtuigd ben, dat zy, algemeen bekend zynde, zouden kunnen dienen om de eene
of andere ongelukkige en onschuldige Vrouw te redden, heb ik derzelver
gemeenmaaking als eenen onvermydelyken pligt beschouwd.
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Uittrekzel eens briefs van den heer Westrume, aan den heer Crell,
over een basalt.
(Journal de Physique.)
MYN HEER!

De Heer LASIUS brengt van eene Reis, welke hy gedaan heeft in het Hertogdom
Mecklenberg, een zeer belangryk Stuk mede, voor de zodanigen die geschil voeren
over de vorming der Basalten. 't Zelve bestaat in een kleine groep van Basalt, of
liever in een Basaltisch Bergje; het is allereigenaartigst geschikt om den hevigsten
(*)
Voorstander van het Neptunisme van zyne dwaaling te overtuigen: want het draagt
de onlochenbaarste kentekenen, dat het door 't Vuur gevormd is. Dit Groepje is vier
duimen hoog, twee en eene halve duim breed. Het onderste gedeelte van dit Groepje
is van ongeschikte Basalt, groenagtig graauw van kleur: hier op staan zes kleine
kolommen van Basalt, van ongelyke lengte, rechtstandig naast elkander, en zich
onderling in de geheele lengte aanraakende; derzelver breuk is nieuw, en de kleur
dezelfde als die van de ongevormde Basalt, waar op die kolommen staan. Wat de
gedaante betreft, deeze ko-

(*)

Voor de Leezers, die, misschien, de woorden Neptuniste en Neptunisme, Volcaniste en
Volcanisme, niet verstaan, merken wy op, dat de vorming van de Basalt, zints veele jaaren,
de bekwaamste Delfstofkundigen in Duitschland bezig gehouden heeft. Zy verdeelen zich
daadlyk in twee Partyen. Deeze, die beweert dat de vorming van de Basalt aan het Vuur moet
toegeschreeven worden, heeft den naam van Volcanisten aangenomen; de andere, die aan
't Water alleen de vorming toekent, staat onder dien van Neptunisten bekend. De beide
Partyen hebben hunne zo wydverschillende gevoelens in zeer wel opgestelde Verhandelingen
beweerd, en dikwyls gestaafd, door een reeks bewysstukken, klaar en onderscheiden
voorgesteld; derwyze, dat de Leezer, die nimmer gelegenheid gehad heeft, om door eigen
Waarneemingen kennis op te doen, verlegen staat welk eene Party hy te kiezen hebbe.
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lommen zyn alle zeshoekig, en meer of min regelmaatig; de grootste heeft eene
middellyn van drie vierde duim. Een deezer zes kolommen blykt geleden te hebben
door het Vuur; want in eene van deszelfs breuken is dezelve zigtbaar tot glas
geworden; het zelfde neemt men waar op de hoeken dier kolommen, zelfs ter plaatze
waar ze elkander het naauwste raaken. Deeze verglazing is nog zigtbaarder op een
der zyden van het Groepje: want te dier plaatze schynt het stukje gehard te zyn, in
een vloeijenden glasklomp. De hardheid van deeze Basalt is niet zeer groot; maar
dezelve is zeer fyn van korrel.

Natuurlyke historie van de Brandgans.
(Volgens den Heer DE BUFFON.)
Wy denken reden te hebben om te gelooven, dat de χηναλωπ ξ der Grieken, en
de Vulpanser der Latynen, dezelfde Vogel is met onze Brandgans. BELON twyfelt
deswegen, en is zich zelven ongelyk in de toepassing dier naamen. Niet te min
kunnen wy, door ééne der Natuurlyke Eigenschappen, veel beslissender dan alle
de gissingen der Geleerdheid, gemaklyk ontdekken, dat deeze naamen op eene
uitsluitende wyze op de Brandgans passen; naardemaal de Brandgans de eenige
Vogel is, by welken men met den Vos één eenige en zonderlinge overeenkomst
ontdekt, van naamlyk, gelyk dit Dier, zich te legeren in een hol. 't Is buiten twyfel,
door deeze Natuurlyke Eigenschap, dat men de Brandgans heeft willen aanduiden,
met hem, gelyk die benaamingen der Ouden medebrengen, Vossen-Gans te noemen;
en niet alleen legert zich deeze Vogel, gelyk de Vos; maar hy nestelt en broedt in
gaten, welke hy aan de Konvnen betwist, of deezen Dieren ontneemt.
AElianus schryft, daarenboven, aan de Vulpanser het Instinct toe van zich den
Jaager te komen aanbieden, om haare Jongen te behouden; en dit was het gevoelen
der geheele Oudheid, naardemaal de Egyptenaars, die deezen Vogel onder het
getal der Heilige Dieren geplaatst hadden, zich van denzelven in de Beeldspraak
bedienden om de verregaande Tederhartigheid eener
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(*)

Moeder aan te duiden ; en in de daad, wy zullen, in de Natuurlyke Historie van de
Brandgans, zien, dat deeze trekken van Liefde en Moederlyke tederhartige Trouwe
zich opdoen.
De Benaamingen aan deezen Vogel in de Noordsche Taalen gegeeven, als
Fusch-Gans of liever Fusch-Ente, (Vossen Gans, Vos-Eend,) in 't Hoogduitsch;
Berg-Einder, (Berg-Eend,) in 't Angel-Saxisch; en Burroug-Duke, (Konynen Eend,)
(†)
in 't Engelsch , draagen niet minder blyk dan zyn oude naam, van de zonderlinge
gewoonte om in holen te woonen, al den tyd, dat hy broedt. - Deeze laatste naamen
kenmerken, zelfs veel juister dan die van Vulpanser, de Brandgans, door haar tot
het Gezin der Eenden te brengen, waartoe dezelve met de daad, en niet tot dat der
Ganzen, behoort. Zy is, 't is waar, een weinig grooter dan de Gewoone Eend, en
heeft eenigzins hooger pooten; maar, voor 't overige, is haare gedaante, houding
en maakzel, gelyk, en zy verschilt niet van de Eend, dan door haar Bek, die meer
opgewipt is, en door de kleuren van haare Pluimadie, welke veel leevendiger en
schooner zyn, en, van verre beschouwd, meer schitteren. Deeze schoone Pluimadie
onderscheidt zich door drie treffende kleuren, wit, zwart en kaneelgeel; de Kop en
de Hals, ter halver lengte, zyn zwart met een groenen weerschyn; de Benedenhals
is omringd met eenen witten halsband, beneden denzelven is een breede riem van
kaneel-geel, die den Borst bedekt, en een band over den rug vormt; deeze zelfde
kleur verft den Onderbuik; onder den vleugel, aan elke zyde van den rug, loopt een
zwarte streep op een witten grond; de groote en middelpennen der Vleugelen zyn
zwart; de kleine hebben dezelfde kleur, doch zyn schitterende, en met groen
geluisterd; de drie pennen, digtst aan 't lyf, zyn aan den buitenrand kaneel-geel, en
van binnen wit, de groote Dekvederen zyn zwart, de kleine wit. - Het Wyfje is
aanmerkelyk veel kleinder dan het Mannetje, naar 't welk het voor het overige gelykt,
door de kleuren; men merkt alleen op, dat de groene wederschyn van den Kop en
Vleugelen min schittert dan by het Mannetje.

(*)
(†)

Vide PIERI, in Orum, Lib. XX.
Volgens WILLUGHBY, quod in foraminibus cuniculorum nidificet.
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Het Dons deezer Vogelen is zeer fyn en zagt ; de Pooten en derzelver Vliezen zyn
vleeschkleurig, de Bek is rood; maar het dikke van den Bek en de Neusgaten zyn
zwart, het bovenste gedeelte zeer bogtig zynde by den Kop, is hol by de Neusgaten,
en verheft zich horizontaal aan 't einde als een ronde lepel, geboord met een diepe
en half cirkelagtige groeve.
PLINIUS spreekt, met veel ophefs, van het vleesch van de Brandgans, en zegt,
(†)
dat de oude Britten geen beter Wild kenden . ATHENEUS geeft aan de Eijeren den
tweeden rang in uitmuntenheid na die van den Pauw; en 'er is alle waarschynlykheid
voor, dat de Grieken Brandganzen opkweekten, dewyl ARISTOTELES opmerkt, dat
(‡)
'er onder de Eijeren Windeijeren zyn ; wy hebben geene gelegenheid gehad om
het Vleesch of de Eijeren te proeven.
Het blykt, dat de Brandganzen zich zo wel in koude als in gemaatigde Lugtstreeken
(§)
bevinden, en dat zy zich tot de Zuidlykst gelegene Landen verspreid hebben .
Intusschen is deeze Vogelsoort niet even gemeen op alle Kusten van onze Noordlyke
(**)
Landen .
(††)
Schoon men aan de Brandganzen den naam van Zee-Eend gegeeven hebbe,
en zy, met de daad, by voorkeuze, aan de Zeeöevers woonen, treft men 'er nogthans
(‡‡)
(§§)
eenige aan by de Rivieren , of Meiren, vry diep landwaards in gelegen ; maar de
menigte van deeze Vogelsoort verlaat de Zeekusten niet. By elk voorjaar vertoonen
zich eenige deezer Vogelen op de Kusten van Picardie, en het is daar dat een onzer
beste Berigtschryveren, de Heer BAILLON, de natuurlyke geaartheden van deezen
Vogel heeft naagegaan, waar over hy

(*)
(†)
(‡)
(§)
(**)
(††)
(‡‡)
(§§)

Plumoe mollissimae, ut in Eider-Gans. LINNAEUS Fauna Suecica.
Suaviores epulas, olim, Vulpansere non noverit Brittania. PLIN. Lib. X. C. 22.
ARISTOTEL. Lib. III. C. 1.
o

Op de Kust des Lands van Diemen, op 43 Zulder Breedte. COOK, Sec. Voy. Tom. I. p. 229.
Habitantem reperimus in sola Gotlandia. Fauna Suecica.
Anas Maritima. GESNER.
Primo vere in fluviis soluta glacie apparet. SCHWENCKFELD.
De Heer SALERNE spreekt van een paar Brandganzen, gezien by een Poel in Poligne. Histoire
des Oiseaux, p. 414.
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de volgende aanmerkingen maakt, welke wy met veel genoegen hier mededeelen.
De voortyd, schryft de Heer BAILLON, brengt ons Brandganzen; doch altoos in een
klein getal; zo ras zy gekomen zyn, verspreiden zy zich in de zandige vlakten, die
de landen digt aan Zee hier in overvloed opleveren; men ziet ieder paar omzwerven
in de holen, die zy aantreffen, en daar een verblyf kiezen, in de Konynengaten; het
is waarschynlyk dat zy veel verkiezing maaken, in deeze soort van verblyf; want zy
gaan 'er in wel honderd, eer zy 'er een vinden dat hun aanstaat. Men heeft
opgemerkt, dat zy zich niet ophouden met holen, die minder dan anderhalf roede
diepte hebben, en doorgraaven zyn tot de hoogte van een Duin, die oploopen, tegen
het Zuiden staan, en gezien kunnen worden van de hoogte eens vergelegen Duins.
De Konynen ruimen de plaats in, aan deeze nieuwe gasten, en komen nooit weder
in dat hol.
De Brandganzen vervaardigen geen Nest in deeze gaten; het Wyfje legt de eerste
Eijeren op het bloote zand, en gedaan hebbende met leggen, wanneer de Eijeren
der jonge Wyfjes tien of twaalf, die der oude twaalf of veertien, zyn, bedekt het
dezelve met een wit dik dons, 't welk het uitplukt.
Geduurende den ganschen Broedtyd, die dertig dagen aanhoudt, blyft het Mannetje
bestendig op Duin, en gaat 'er niet af dan om, twee of driemaal daags, voedzel in
Zee te zoeken; 's morgens en 's avonds verlaat het Wyfje de Eijeren om dezelfde
behoefte; alsdan gaat het Mannetje in het gat, bovenal 's morgens, en wanneer het
Wyfje wederkeert, vervoegt het Mannetje zich weder op Duin.
Zo ras men, in den voortyd, in deezer voege een Brandgans op schildwagt ziet,
kan men zich verzekerd houden daar omstreeks een nest te zullen aantreffen; 't is
genoeg het uur af te wagten, dat het Mannetje in het gat gaat; indien het nogthans
zulks bemerkt, vliegt het na den anderen kant, en wagt het Wyfje aan den oever
op; wederkeerende, vliegen zy langen tyd over de plaats heenen, tot dat zy, die hun
deeze onrust veroorzaaken, weggegaan zyn.
Daags naa dat de Jongen zyn uitgekomen, brengen Vader en Moeder het Gebroed
na Zee, en schikken het in dier voege, dat zy aan strand komen met hoog wa-
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ter; deeze zorgvuldigheid verschaft den Jongen het voordeel, dat zy rasser aan 't
water zyn, en, naa dat oogenblik, komen zy niet weder op 't land. Het is naauwlyks
te begrypen, hoe deeze Vogels, den eersten dag naa de geboorte, zich kunnen
onthouden in een Element, welks golven dikwyls Ouden van allerlei soort doen
omkomen.
Indien een Jaager het Gebroed op deeze reis aantreft, vliegen de Ouden beide
weg. Het Wyfje gelaat zich neêr te tuimelen, en te vallen op een afstand van honderd
schreden; het kruipt op den buik, den grond met de vleugelen slaande, en lokt door
die list den Jaager: de Jongen blyven onbeweeglyk tot de wederkomst van hunne
Geleiders, en men kan, op dezelve aanvallende, ze alle grypen, zonder dat 'er iets
van hun gedaan wordt, om te ontkomen.
Ik ben ooggetuige geweest van alle deeze byzonderheden; ik heb meermaalen
de Eijeren der Brandganzen uit het nest gehaald, en zien haalen: ten dien einde
graaft men in 't zand, volgende den loop van het hol, tot zo verre het gaat; men vindt
'er het Wyfje op de Eijeren zitten; men neemt ze weg in een doek van grof linnen,
bedekt met het daar om zittend Dons, en zet ze onder een Eend. Deeze voedt de
jongen met alle zorgvuldigheid op; mits men zorg draage, om geen van haare eigen
Eijeren 'er onder te laaten. De kleine Brandganzen hebben, by de geboorte, den
rug wit en zwart, den buik zeer wit, en deeze kleuren, zeer zuiver, maakt ze tot
aartige Vogeltjes; dan, welhaast, verliezen zy deeze eerste Pluimadie, en worden
graauw, wanneer de bek en pooten blaauw zyn; omtrent de maand September
beginnen zy de fraaije kleuren aan te neemen; dan, het is niet voor in het tweede
jaar, dat de kleuren al den schitterenden luister krygen.
Ik heb reden, om te gelooven, dat het Mannetje niet geheel volwassen is, en
(*)
bekwaam ter voortteelinge voor in het tweede jaar : want dan eerst is het, dat een
bloed-

(*)

‘Het vry lang leeven van de Brandgans schynt deeze traag aankomende volwassenheid te
bevestigen; jongstleden Winter ontstierf 'er my een, die ik elf jaaren gehad had; zy was
ongetwyfeld veel ouder, maar zeer boosaartig geworden: zy was volkomen meester geworden
van alle de Vogelen in de Kom, uitgenomen van een Muskaat-Eend, veel sterker dan zy, en
waarmede zy gestadig vogt. Ik dagt de zwakste te bewaaren, door dezelve op te sluiten; doch
zy stierf weinig tyds daar na, meer van verdriet over den opgeslooten staat, dan door
ouderdom.
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rood knobbeltje, 't welk hun bek in den paartyd verciert, en, dien tyd over zynde,
weg gaat, zich vertoont; dit nieuwe uitwas schynt eene zekere betrekking te hebben
tot de deelen der voortteeling.
De wilde Brandgans leeft aan Zee van de Springhaanen, by ons Grenades
geheeten, die zich daar by millioenen bevinden, en buiten twyfel mede van Vischkuit,
en kleine Schulpvischjes, die, los gemaakt, uit de diepte opkomen, en met de golven
aan strand opspoelen: de gedaante van den Bek der Brandgans geeft aan dezelve
een groot voordeel, om die onderscheide zelfstandigheden op te zamelen;
schuimende, om zo te spreeken, de oppervlakte des waters op eene veel zagtere
wyze dan de Eendvogels.
De jonge Brandganzen, door een Eendvogel opgekweekt, gewennen zich
gemaklyk aan den staat van Huisdieren, en leeven in een Eenden-kom, gelyk deeze
Vogels; zy eeten geweekt brood en graan. Nimmer ziet men de wilde Brandganzen
in benden verzameld, gelyk de Eenden en andere Watervogels. Het Mannetje en
Wyfje alleen verlaaten elkander nooit; men ziet ze altoos zamen, 't zy in zee of in
het zand; zy schynen genoeg aan elkander te hebben, en met een onverbreekbaaren
(*)
band te zyn verbonden; het Mannetje betoont zich zeer jaloers , dan, niet
tegenstaande de paardrift deezer Vogelen, heb ik geen broedzel van eenig Wyfje
kunnen krygen: een enkele lag eenige Eijeren by geval, deeze waren onvrugtbaar:
de kleur der Eijeren is doorgaans blond, zonder eenige vlek; van grootte zyn ze als
Eenden-Eijeren, doch ronder.

(*)

‘De huislyke staat. die de Zeden verzagt, verderft ze teffens. Ik heb, in myn Vogelkom, een
Mannetjes Brandgans gehad, die, twee jaaren agter elkander, paarde met een Eend, en
teffens zyn Wyfje dezelfde minzaamheden betoonde; hy was toen vyf jaaren oud. Deeze
vermenging heeft Halfslachtigen voortgebragt, die van de Brandgans niets hadden dan de
Stem, den Bek en de Pooten; de kleuren waren die van de Eend, en 'er was geen onderscheid
in, dan onder den Staart, waar de geele kleur bleef. Ik heb, drie jaaren lang, een Wyfje van
deeze Halfslachtigen gehouden; dan 't zelve hadt geen zin in Eendvogels, noch in
Brandganzen.’
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De Brandgans is onderhevig aan eene zonderlinge ziekte. De glans van haare
Pluimadie verdwynt, dezelve wordt vuil en olieagtig; en de Vogel sterft, na bykans
eene maand gekwynd te hebben. Nieuwsgierig om de oorzaak van die kwaal te
weeten, heb ik 'er verscheide geöpend: ik vond het bloed ontbonden, en de
voornaamste ingewanden vervuld met een rosagtig, lymerig en stinkend, vogt; ik
schryf deeze kwaal toe aan mangel van Zeezout, 't welk ik noodig oordeelde voor
die Vogelen, althans van tyd tot tyd, om door deszelfs scherpte het roode gedeelte
des bloeds te verdeelen, en de verbintenis daarvan te onderhouden, met het
wateragtige; ontbindende de lymerige vogten, welke de graanen, waarvan zy, in
den opgeslooten staat, leeven, in de ingewanden verzamelen.’
Deeze breedvoerige waarneemingen van den Heer BAILLON maaken, dat wy slegts
zeer weinig toe te voegen hebben aan de Natuurlyke Historie der Brandganzen;
van welken wy een paar onder ons oog hebben doen opvoeden: zy kwamen ons
voor, van geen wilden aart te zyn; zy lieten zich gemaklyk vatten; men hieldt ze in
een tuin, waar men ze over dag vryheid liet heen en weer te loopen; wanneer men
ze opvatte, en in de hand hieldt, deeden zy bykans geene pooging om te ontkomen;
zy aten brood, zemelen, garst, en zelfs de bladeren van planten en boomen; hun
gewoon geluid is genoegzaam gelyk aan dat van een Eendvogel; maar min uitgerekt,
en min veelvuldig, want, men hoort ze zeldzaam roepen; zy hebben nog een tweede
geluid, 't geen scherp is: uute, uute, 't welk zy slaan als men ze onverhoeds aantast,
en alleen een uitdrukking van vreeze schynt te weezen; zy baaden zich menigwerf,
bovenal by zagt weêr, en het aannaderen van regen; zy zwemmen waggelende op
het water; en, wanneer zy op den grond komen, rigten zy zig op de pooten, slaan
met de vleugelen, en schudden zich even als de Eenden, zy schikken ook veelvuldig
de Pluimadie met den bek; dus gelyken de Brandganzen, die veel naar de Eenden
zweemen in lyfsgestalte, ook op dezelve in natuurlyke geäartheden; alleen zyn zy
vlugger in haare beweegingen, en betoonen meer vrolykheids en leevendigheids;
zy hebben, behalven dit, nog een voordeel boven de Eendvogelen, (de schoonste
niet uitgezonderd,) van de Natuur ontvangen; naamlyk, dat zy bestendig, en in alle
saisoenen, de heerlyke kleur haarer Pluimadie behouden. Naardemaal het zeer
bezwaarlyk valt de Brandganzen tam
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te maaken, en derzelver schoone Pluimadie zich van verre laat zien, en in
Vogelkommen eene treffelyke vertooning oplevert, zou het zeer te wenschen zyn,
dat men een Tam Ras van Brandganzen kon krygen; doch derzelver natuur en
geäartheid schynt ze tot de Zee te bepaalen, en van het zoet water te verwyderen:
men zal, derhalven, met hoop van een gelukkigen uitslag, dit niet kunnen bestaan,
dan op plaatzen naby zout water.

Leevensberigten van Sir Joshua Reynolds.
Ridder, Voorzitter van de Koninglyke Academie der TekenSchilder- en Beeldhouwkunde.
Sir JOSHUA REYNOLDS, wiens uitmuntenheid als Schilder algemeen erkend is, werd
te Plympton in Devonshire, op den zestienden van Hooimaand des Jaars MDCCXXIII,
gebooren. Ten Vader hadt hy den Eerw. SAMUEL REYNOLDS, Leermeester in de Vrye
Taalschool te dier plaatze; een Heer van uitgestrekte geleerdheid en een
allervoorbeeldigst character. Onze beroemde Schilder liet, in zyne vroegste jeugd,
niet alleen eene natuurlyke geneigdheid blyken voor de Tekenkunst; maar toonde
bewyzen van dat fyn vernuft, 't welk hem, in 't vervolg, tot zulk eene ongemeene
hoogte in het vak der Schilderkunst verhief. Noghtans bepaalde hy zich niet, om de
Schilderkunst als een Beroep te aanvaarden, voor dat hy Mr. JONATHAN RICHARDSON's
Theory of Painting geleezen hadt. Een Werk 't geen zyn zeer gevoelige ziel schynt
getroffen, en, door eene soort van inblaazing, in dezelve alle kragt van kunstbetoon
opgewekt te hebben.
Naa dat de Heer REYNOLDS eenigen naam verworven hadt, werd hy, op zyn eigen
verzoek, na Londen gezonden, en, in den Jaare MDCCXLII, geplaatst onder het
opzigt van Mr. THOMAS HUDSON, den Leerling en Schoonzoon van Mr. RICHARDSON,
en die, veele Jaaren lang, in de Hoofdstad het meest te doen hadt met
Portraitschilderen, naa dat de zeer begunstigde Kunstenaars, zyn Leermeester en
(*)
Mr. JERVAS, van dit werk afgezien hadden .

(*)

Schoon VAN LOO eerst, en LIOTARD naderhand, eenige weinige jaaren lang, eene afwending
maakte van den Schildertrant deezes Kunstenaaars, bleeven de Heeren van 't Land hun
Landgenoot getrouw by, en waren te vrede met zyne welgelykende beeldtenissen, met de
fraaije paruiken, de blaauwe fluweele rokken en witte satynen kamizoolen, die hy kunstig aan
zyne klanten schonk, en die zy met welgevallen vermenigvuldigd zagen, in FABER's Mezzotintos.
- De betere smaak, door den Heer JOSHUA REYNOLDS ingevoerd, maakte een einde aan
HUDSON's Regeering, die verstandig genoeg was om den schilderthroon te verlaaten, korten
tyd naa het voltooijen van zyn groote werk, het Familiestuk van CAREL, Hertog van Marlborough.
Hy begaf zich na een klein Landgoed, door hem aangelegd te Twickenham, thans
toebehoorende aan Mr. MAY, op een allerschoonst punt van die Rivier, en waar hy de fraaiste
kamer vulde met eene uitgeleeze Verzameling van Schilderstukken en Tekeningen der
grootste Meesteren; veele gekogt hebbende uit de heerlyke Verzameling zyns Schoonvaders.
Omtrent het laatste zyns leevens, trouwde hy voor de tweede reize aan Mejuffrouw FIENNES,
eene Dame van middelen, aan welke hy zyn Landgoed maakte. Hy stierf in Louwmaand des
Jaars 1779, in den ouderdom van 78 jaaren. WALPOLE's Anecdotes of Painting. Vol. IV.
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In den Jaare MDCCL, stevende de Heer REYNOLDS, met Capitein (naderhand
Admiraal Lord) KEPPEL, na Minorca. Hy verzelde hem desgelyks na Italie. Toen hy
te Rome was, schilderde hy eenige Caricaturen van de Engelsche Heeren, op dien
tyd in die Stad zich onthoudende. Dit, veronderstelt men, geschiedde met hun eigene
toestemming, en het was in die dagen zeer in de mode. Inzonderheid schilderde hy
een stuk van dit slag, 't welk een soort van Parody was op RAPHAëLS School van
Athene, waarin hy alle zyne Engelsche kennissen te Rome bragt. Dit Schilderstuk,
thans in 't bezit van JOSEPH HENRY, Esq. van Straffan, in lerland, wordt by dien Heer
in groote waarde gehouden; dewyl zyne Beeldtenis, nevens die van omtrent dertig
andere Heeren, in 't zelve gevonden wordt. In deezen Zetel der Kunsten, bezogt de
kunstminnende REYNOLDS de Schoolen van de beroemdste Meesters, en oefende
zich met allen vlyt in de voortbrengzels huns penseels.
De Heer REYNOLDS keerde, in den Jaare MDCCLIII, uit Italie te rug, en toonde
welhaast, tot welk een toppunt van fraaiheid hy in de Schilderkunst was
opgeklommen, door een Afbeeldzel, ten voeten uit, te schil-
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deren van zyn Patroon, welk by allen bekend is door de Prentverbeelding daar van
gemaakt, en door veelen geoordeeld wordt, dat voor zyne laatere werken niet behoeft
te wyken. Dit meesterstuk deed hem op éénmaal op het Portraitschilderen vallen,
en daarvan zyn hoofdwerk maaken. Eenige schoonheden van den eersten rang
geschilderd hebbende, liep al wat aanzienlyk was na hem toe, en welhaast werd
hy de Schilder, van wiens hand men de Afbeelding moest hebben, niet alleen in
Engeland, maar in Europa. Hy woonde ten dien tyde in Newport-street, van waar
hy, in den Jaare MDCCLX na Leicester-square verhuisde. By de oprigting der
Koninglyke Academie der Kunsten te Londen, ter aanmoediging van Teken- Schilderen Beeldhouwkunde, in den Jaare MDCCLXVIII, werd de Heer REYNOLDS tot
Voorzitter gekoozen, en omtrent dien tyd tot Ridder verheeven; vervolgens tot Lid
van de Koninglyke Societeit, en van de Societeit der Oudheidkundigen, gekoozen;
de Universiteiten van Oxford en Dublin droegen hem den tytel van Doctor in de
Regten op.
Veele Jaaren lang, Rykdom en Eere, door hem zo wel verdiend, genooten
hebbende, kreeg Sir JOSHUA, in den Jaare MDCCXCI, een ongemak aan de oogen,
't welk hem met een volslagen gemis van zyn gezigt dreigde. Zyne doofheid hadt
hem genoodzaakt, by het spreeken met anderen, een Gehoortrompet te gebruiken.
Op dit ongemak aan de oogen, volgde eene geheele verzwakking, welke hy, schoon
niet altoos zonder moedloosheid, nogthans zonder eenig inmengzel van gemelykheid
en morrend ongenoegen verdroeg, overëenkomende met de bedaardheid en
gelykmaatigheid, hem door al zyn leeven eigen. - Hy hadt, van den beginne zyner
ongesteldheid, een volkomen doorzigt van zyne aanstaande ontbinding, en
beschouwde dezelve met die gelaatenheid, welke alleen uit zyn onschuld, braafheid,
welbesteed leeven, en eene ongemaakte onderwerping aan de Voorzienigheid, kon
voortspruiten. Zyn gedrag, omtrent zyne Geneesheeren, was onderwerpelyk en
inschiklyk; zelfs dan, wanneer zyne eigene bewustheid van het onvermydelyk einde
zyner ziekte hem deedt gelooven, dat de uitwendig gunstige tekenen, al te gereed
vergroot door den wensch zyner Vrienden, bedrieglyk waren. - Dagelyks zag hy
zyne gemeenzaame Vrienden, en ging opgeruimd met hun om, zonder ooit voor
hun te verbergen 't gevolg, 't welk hy
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voorzag, tot korten tyd vóór zyn dood, welken hy afwagtte met eene gelykmoedigheid,
zelden betoond door de beroemdste Christen-Wysgeeren. In deezen toestand
genoot hy alle de vertroosting van Familie-genegenheid, welke hy, door de zorge
voor dezelve gedraagen, dubbel verdiend hadt.
Hy overleedt den drie-en-twintigsten van Sprokkelmaand des Jaars MDCCXCII.
Zyn lichaam werd twee dagen daar naa geopend, by welke opening bleek, dat zyn
Lever, die niet meer dan vyf ponden hadt behooren te weegen, de verbaazende
zwaarte van elf ponden haalde: deeze inwendige ongesteldheid was genoeg, om
reden te geeven van die moedloosheid, die hy, gelyk wy reeds aanmerkten, zomtyds
liet blyken, en welke zommige zyner Vrienden, die dezelve aan 't gemis van één
zyner oogen toeschreeven, eenige maanden geleeden, oordeelden dat hy hadt
behooren te overwinnen. Op den derden van Lentemaand, werd hy in de Hoofdkerk
St. Paul begraaven, met al de eerbewyzingen, die betoond konden worden aan de
Naagedagtenis van een Character, 't welk, als Kunstenaar, als Geleerde en als
Mensch, eere hadt aangedaan aan de Eeuw, in welke hy leefde, en aan het Land,
waarin hy woonde.
Zyn Lyk werd, op uitdruklyken last des Konings, 's avonds te vooren na
Sommersethouse gebragt, waar de Academie der Kunsten haare Vergaderingen
houdt, en op een Paradebed in de beneden Kunstkamer gelegd, om 's anderen
daags op den middag, met groote staatsie, in St. Paul's Kerk begraaven te worden.
- De Lykstaatsie werd voorgegaan door den Lord Major, en andere Regeeringsleden
der Stad Londen. De Slipdraagers waren de Hertogen van DORSET, LEEDS en
PORTLAND, de Markgraaven van TOWNSHEND en van ABERCORN, de Graaven van
CARLISLE, JUCHIQUIN en UPPER-OSSORY, de Lords ELIOT en PALMERSTROM. ROBERT
LOVELL, GWATKIN, met twee uit de Familie, en de Executeurs BURKE, MALONE en
MEDCALFE, verbeeldden den rouw. Zy werden gevolgd door de Leden en Studenten
der Academie, den Aards-Bisschop van YORK, den Markgraaf van BUCKINGHAM, de
Graaven van FIFE, CARYSFORT en FORTESCUE, de Lords SOMMERS, enz. en eene
groote menigte Heeren van Aanzien, in twee-en-veertig Rouwkoetzen gezeten;
waar op nog negen-en-veertig eigen Koetzen van Edellieden en Heeren, ledig,
volgden.
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Verbaazend groot was de toevloed der aanschouweren, zo op straat als in de kerk.
Alle de Winkels waren in de straaten, waar de train doortrok, geslooten; de vensters
van alle Huizen waren opgepropt met toekykers. Onder het gemeen, op straat,
heerschte eene diepe stilte, welke alleen kon toegeschreeven worden aan het deel,
't geen allen, de geringste Ingezetenen niet uitgezonderd, aan de algemeene
droefheid over dit gemis, namen. Wanneer het Lyk, onder de in Engeland gebruiklyke
Kerkplegtigheden, naast het Graf van den grooten Bouwkunstenaar, CHRISTOPHER
WREN was bygezet, keerde de Rouwstaatsie te rugge na Sommersethouse, waar
dezelve vaneen scheidde; doch de Academie-leden bleeven op een koud Collation,
in de groote Zaal in gereedheid gebragt. Hier verscheen de Heer BURKE, om, uit
naam van de Naastbestaanden en de Executeurs, de Leden te bedanken voor de
Eer den Overledenen aangedaan; dan deeze Heer was dermaate ontroerd, dat hy
slegts weinige woorden van dankbetuiging kon uitstamelen. Des volgenden daags
lieten de Executeurs een ongemeen aartig Billet van Dankzegging rondbrengen
aan de Huizen van allen, die de Lykstaatsie hadden bygewoond. 't Zelve was een
Rouwkaartje, getekend door BURNET, en in 't koper gebragt door BARTOLOZZI;
verbeeldende eene weenende Zanggodin, leunende op een Gedenkzuil, aan welks
top Palet, Penseelen en Maalstok hingen. Ter zyde staat eene Genie op eene
omgekeerde en uitgebluschte Toorts, in eene klimmende houding, als begeerig om
het Byschrift op den Gedenkzuil te leezen. Onder aan het Plaatje stondt gedrukt:
De Executeurs en Naastbestaanden van Sir JOSHUA REYNOLDS zeggen dank voor
de beweezene agting aan des Overledens Schranderheid en Deugd; door uwe
tegenwoordigheid by de Begraasenis van dien beroemden Schilder en
allerbeminnelyksten Man, op Saturdag 3 Maart 1792.
Ongelyk waren de Pryzen, op verschillende tyden, door den Heer REYNOLDS op
zyne Portraiten gesteld; omtrent het Jaar MDCCLV nam hy voor een Hoofd twaalf
Guinies; kort daar naa in MDCCLX vyf-en-twintig Guinies; omtrent het Jaar
MDCCLXX vyf-en-dertig Guinies, en van 't Jaar MDCCLXXIX, tot hy met schilderen
ophieldt, vyftig Guinies; voor die hy ten halven lyve, of ten voeten uit, schilderde,
moest, naar evenredigheid, zo veel meer betaald worden. - Men wil dat
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hy, behalven een schat van Schilderyen, een schat van 40,000 Pond Sterlings
naaliet; zyne voornaamste Erfgenaame is zyne Nigt, Mejuffrouw PALMER.
Sir JOSHUA REYNOLDS was de eerste Engelschman, die den roem der Fraaije
Kunsten by den anderen lof zyns Vaderlands voegde. In smaak, in bevalligheid, in
gelukkige vinding, in rykheid en zamenstemming van kleuren, stondt hy gelyk met
de grootste Meesters in de beste Eeuwen der Schilderkunste. In Portraitschilderen
streefde hy hun voorby; want hy zette aan die afbeeldende Kunst, waar toe de
Engelsche Kunstenaars zich meest bepaalen, eene verscheidenheid, eene
verbeelding, en eene waardigheid by, ontleend van de hoogere takken, welke zy
zelfs, die 'er uitmuntend in bedreeven waren, niet altoos bewaarden, wanneer zy
een bepaald voorwerp afmaalden. Zyne Portraiten herinnerden den aanschouwer
de vindingrykheid van den Historie-, en bevalligheid van den Landschaps-schilder.
‘Hoe zeer de Schilderkunst’ zegt de Heer HORACE WALPOLE (nu Lord ORFORD), ‘uit
de assche herreezen is, getuigen de Werkstukken van veele nog leevende
Kunstenaaren. De Prentverbeeldingen, gemaakt volgens de Schilderyen van Sir
JOSHUA REYNOLDS, hebben zyne vermaardheid verspreid tot in Italie, waar
tegenwoordig geen één Schilder is, die een mededinger kan weezen van eene
verbeelding zo ryk, dat de Houdingen zyner Portraiten zo veel verscheidenheid
hebben als de Historie-Schilderyen. Wanneer werden de wanhoop eens Vaders,
en de verschriklykheden des doods, sterker uitgedrukt, dan in zyne Schildery van
Graaf UGOLINO? Wanneer werden kinderlyke bevalligheid, of de eerst ontwaakende
hartstogten, met zagter waarheid getroffen dan in zyne Portraiten van Miss PRICE,
en het Kind JUPITER?
Men heeft,’ voegt 'er de Heer WALPOLE by, ‘Sir JOSHUA REYNOLDS beschuldigd van
naaschilderen, en dat hy zyne Houdingen van oude Meesters ontleende. Opregtheid
niet alleen, maar ook Oordeelkunde, moet den klem deezer beschuldiginge wraaken.
Wanneer eene enkele houding gevolgd wordt uit een Historisch Schilderstuk, en
toegepast op een Portrait in eene andere Kleeding, en met nieuwe byvoegzels, is
zulks geen naaschilderen, maar aanhaalen; eene aanhaaling uit een groot Schryver,
met eene nieuwe toepassing van den zin, heeft men altoos gehouden voor een
teken van
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smaak, en kan zulks meer verdienste dan het oorspronglyke bezitten. Wanneer de
Zoonen van JACOB hunnen Vader bedroogen, door den rok van JOSEPH; hem
voorstellende: Zie of dit uw Zoons rok is, dan niet? stelden zy alleen een bedriegende
vraage voor; doch die vraag werd geestig toen RICHARD DE I aan den Paus, als hy
een Bisschop, dien de Koning in een veldslag gevangen genomen hadt, weder
eischte, hem 's Kerkvoogds gemalieden Kolder toeschikte, en, met de woorden der
Schriftuure, zyne Heiligheid vroeg, of die gemaliede Kolder de Kolder zyns Zoons
was of niet? - Is 'er geen vernuft en satire in Sir JOSHUA's stuk, waarin hy HOLBEIN's
zwaarhangende en collossale grootheid van HENDRIK DEN VIII tot de jongelings
vlugheid van Mr. CREWE brengt? - Eene voorspelling wil ik waagen. Sir JOSHUA is
geen Naaschilder; maar hy zal 'er duizenden baaren. De weelderigheid van zyn
vindingryken geest zal een spraakkunst zyn voor volgende Portraitschilders.’
De Heer WALPOLE zegt dit niet in de drift eens alles pryzenden Lofredenaars; want
hy was niet agterlyk in 't bekennen van 't geen hy begreep een gebrek te weezen
in de Werkstukken deezes beroemden Kunstenaars. ‘De Regeering van GEORGE
DEN II,’ zegt deeze oordeelkundige Schryver, ‘was niet ten einde toen Sir JOSHUA
REYNOLDS het Portraitschilderen van smaakloosheid verloste, en zou hy de grootste
Meesters in dit vak overtroffen hebben, indien zyn verf zo bestendig was, als zyn
(*)
smaak en verbeelding onuitputbaar waren .’
Schoon Sir REYNOLDS voornaamlyk zyn talent te werk stelde in Portraitschilderen,
valt het gereed op te maaken uit de Stukken, welke hy van tyd tot tyd opleverde,
dat, indien hy het schilderen van Historie-stukken even verkieslyk geoordeeld hadt,
in een Land, waar zyn kloek verstand hem aanwees, dat hy daartoe geene
genoegzaame aanmoediging zou ontmoeten, hy daarin niet min

(*)

‘Men geeft’ leezen wy in de Kunst- en Letterbode, VIII D. bl. 155. ‘REYNOLDS naa, dat hy, te
wel overtuigd, dat zyne Kunst niet altoos die toejuiching zou wegdraagen, of verdiende weg
te draagen, welke dezelve thans verwerft, opzettelyk zich van eene vermenging van Verwen
heeft bediend, welke niet bestendig zyn.’
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zou uitgemunt hebben dan in zyne Portraiten. Een lyst derzelve toont dat hy meer
(*)
was, dan een Portraitschilder .
De Keizerin van Rusland, die door haare aanmoediging, aan de schoone Kunsten
verleend, meer uitsteekt dan door haare zorge voor het algemeen Geluk des
Menschdoms, schonk Sir JOSHUA REYNOLDS haar Portrait met Diamanten omzet. In dit vol bezit van binnen- en buitenlandsche vermaardheid, bewonderd door
Kunstkenners en Geleerden, aangezogt door de Grooten, gestreeld door vreemde
Mogendheden, en gepreezen door de uitsteekendste Dichters, verliet hem zyne
aangeboorene Zedigheid en Nederigheid nimmer, zelfs niet by het ontvangen eener
gansch onverwagte Eere; en was de minste zweem van Trotsheid niet zigtbaar voor
het scherpziendst oog, in eenig gedeelte van zyn ommegang of verkeering. - Zyne
veelvuldige en onderscheide begaafdheden, zyne gezellige deugden in alle de
betrekkingen des leevens, deeden hem het middelpunt worden van veele
aangenaame gezelschappen, welke door zyn dood verstrooid zullen geraaken. Te
veel verdiensten bezat REYNOLDS om geen jalousy te verwekken; maar teffens te
veel onschulds om vyandschap te baaren. Met één woord, by eene volkomene
afgerigtheid in de zaak zyns Beroeps, bezat Sir JOSHUA REYNOLDS de Letterkunde
van een Geleerden, de Kennis van eenen Wysgeer, en de Beleefdheid eens
welopgebragten Heers. Van het eerste hebben zyne Jaarlyksche Redenvoeringen,
in de Koninglyke Academie gehouden, onwederspreeklyke proeven opgeleverd; en
van het laatste zullen zyne talryke overgebleevene Vrienden langen tyd de
herinnering met zich omdraagen.

(*)

Ter aangehaalde plaatze, zegt deeze Briefschryver dus ten onregte, ‘dat REYNOLDS niet hooger
dan in de Classe van de Portraitschilders kan geplaatst worden.’ De Opsteller van het
Engelsche Leevensberigt, dien wy volgen, geeft een Lyst van deeze Historiestukken, doch
die wy, kortheidshalven, onvermeld laaten. Men vindt dezelve in The Universal Magazine,
Vol. XCI. p. 83.
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Leevensberigt van den eerw. Philip Doddridge, D.D.
(Vervolg van bl. 432.)
Mr. DODDRIDGE gaf, in zyne vroege jeugd, verscheide blyken van eene Dichterlyke
Genie. Dr. JOHNSON houdt de regels welke hy schreef op het Motto van zyn
Familie-Wapen, DUM VIVIMUS VIVAMUS, voor een der beste Epigrammas in de
(*)
Engelsche taal .
Het eerste Geschrift, 't welk Mr. DODDRIDGE in 't licht gaf, in den Jaare MDCCXXX,
droeg zyn naam niet op het voorhoofd, 't was getyteld: Free Thoughts on the most
probable Means of reviving the Dissenting Interest, occasioned by the late Enquiry
into the Causes of its Decay. Het Geschrift van Mr. DODDRIDGE, waarin hy, wat de
hoofdzaak betreft, van zyne Party verschilde, kan ten voorbeelde dienen van de
opregtheid en beleefdheid, waar mede men aanmerkingen kan maaken op de
Gedagten en Schriften van een ander. - In den jaare MDCCXXXII gaf hy uit Sermons
on the Education of Children, die, in een zeer kort bestek, eene verscheidenheid
bevatten van dringende beweegredenen, om de Ouders over te haalen, om zich
wel te kwyten van deezen aangelegen Pligt. In 't jaar MDCCXXXV zagen zyne
(†)
Sermons to Young People het licht .

(*)

't Zelve luidde:

‘Live, while you live,’ the Epicure would say,
‘And seize the pleasures of the present day.
Live, while you live’ the sacred preacher cries,
‘And give to God each moment as it flies.
Lord, in my views let both united be;
I live in pleasure when I live to Thee.
(†)

Ons bestek laat niet toe een verslag te geeven van de veelvuldige enkele Leerredenen, door
DODDRIDGE uitgegeeven. Dr. KIPPIS heeft ze in tydorde opgeteld; eene omstandigheid door
Mr. ORTON in zyne breedvoerige Memorien gade geslaagen. Wy moeten, nogthans, optekenen,
dat hy eene Leerreden uitgaf by eene zeer droeve en aandoenlyke gelegenheid, het verlies
van zyne oudste Dogter, een Kind van groote hoope, slegts vyf jaaren oud. Dezelve is getyteld:
Submission to Divine Providence on the Death of Children, recommended. Weinig voorbeelden
van hartroerende welspreekenheid, dit Stukje overtreffende, zyn 'er in 't Engelsch voorhanden.
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De Universiteit van Aberdeen droeg, in den jaare MDCCXXXVI, aan Mr. DODDRIDGE,
de Waardigheid van Doctor in de Godgeleerdheid op. Te welker gelegenheid zyne
Kweekelingen het een stuk van welvoegelykheid oordeelden hem gezamenlyk geluk
te wenschen. Hy was wel voldaan over dit blyk van genegenheid en agting; doch
gaf hun te verstaan, ‘dat hunne Geleerdheid, Godsvrugt en Yver hem duizendmaal
meer eere zouden geeven, hem duizendmaal meer genoegen schenken, dan de
hem opgedraagene Waardigheid, of eenig Teken van openbaare hoogagting.’ - In
't zelfde jaar ontving men van zyne hand, Ten Sermons on the Power and Grace of
(*)
Christ, and the Evidences of his glorious Gospel . De drie laatste, over de Evidences
of the Gospel, werden naderhand afzonderlyk gedrukt, op het byzonder verzoek
van een der aanzienlykste Persoonen der Kerke van Engeland. Zy behelzen een
zeer oordeelkundige optelling van verscheide der voornaamste bewyzen ten steun
van de Christlyke Openbaaring, en inzonderheid van die de Egtheid en
Geloofwaardigheid der Euangelische Geschiedenisse staaven. De Schryver smaakte
het genoegen, dat deeze Redenvoeringen ten middel verstrekten om twee Heeren
van uitsteekende bekwaamheden, die in twyfel gehangen hadden omtrent dit Stuk,
tot het Geloof in onzen heiligen Godsdienst over te haalen. Een hunner, die voortyds
zyn best gedaan hadt om anderen tegen de Blykbaarheden en den Inhoud van het
Euangelie voorin te neemen, werd een yverig Prediker van den Christlyken
Godsdienst, en een schitterend cieraad voor denzelven, door zyn Leeven en Zeden.
Het eerste Deel van Mr. DODDRIDGE's groote Werk, The Family Expositor; or a
Paraphrase and Version of the New Testament; with critical Notes, and a Practical
Improvement of each Section, verscheen in 't jaar

(*)

Men is niet in gebreke gebleeven, om dit Werk den Nederlandschen Leezer, vertaald, aan te
bieden.
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(*)

MDCCXXXIX . Dit Deel behelsde het eerste Gedeelte van de Geschiedenis onzes
Heeren JESUS CHRISTUS, naar het verhaal der vier Euangelisten, in de orde van eene
Overeenstemming gebragt. Het Tweede Deel, de Euangelische Geschiedenis
besluitende, verscheen in den jaare MDCCXL.
Korten tyd daarnaa gaf hy in 't licht: The Scripture Doctrine of Salvation by Grace,
through Faith, illustrated and improved in two Sermons. Dit werd welhaast gevolgd
door Practical Discourses on Regeneration, welke Leerredenen hy Zondags avonds
gedaan hadt, en die met zeer veel toeloops werden bygewoond door lieden van
onderscheidene Begrippen; voor zommigen waren zy hoogst nuttig. De aanpryzing
daarvan gegeeven door een buitenlandsch Godgeleerden, voor de Nederduitsche
Vertaaling, de Eerw. W. PEIFFERS, Bedienaar des Euangeliums te Amsterdam, luidt:
‘Hier heerscht Regtzinnigheid gepaard, met Gemaatigdheid; Ernsthaftigheid met
Zagtmoedigheid; diepverborgen Wysheid met zeldzaame Klaarheid: hier straalt
door, Eenvoudigheid van styl zonder lafheid; Zuiverheid zonder Opgesmuktheid;
Verhevenheid zonder Opgeblaazenheid; hier wordt men even zeer verrukt door
(†)
Redelykheid zonder Pelagianerye, en door Geestlykheid zonder Geestdryverye .’
Dr. DODDRIDGE gaf, in 't jaar MDCCXLIII, een Antwoord op het Geschrift, getyteld:
Christianity not founded on Argument, 't welk, onder den schyn van yver voor de
Regtzinnigheid, met de daad een aanval op onzen heiligen Godsdienst behelsde.
Dit Antwoord was begreepen in drie Brieven, zeer rondborstig, maar tevens zeer
beleefd, geschreeven; hy verwierf daar voor den dank van eenige Heeren,
uitsteekende in rang en verdiensten. De laatste Brief, inzonderheid, wordt gehouden
voor de redelykste en volkomenste verdeediging des Invloeds van den Geest op 't
Menschlyk hart, tot dus lang te voorschyn gebragt.
In 't zelfde jaar ontving men van onzen Schryver: The Principles of the Christian
Religion, expressed in plain

(*)
(†)

Dit uitmuntend Werk is in 't Nederduitsch vertaald, en by alle Bybelminnaaren bekend.
Van beide deeze Werken bezitten wy desgelyks eene Nederduitsche Overzetting in één
Boekdeel.
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and easy Verse, for the Use of Children and Youth. In dit Werkje is gemaklykheid,
eenvoudigheid en fraaiheid, gelukkig vereenigd; doch het zou van eene uitgestrekter
nutheid geweest zyn, was 'er geene Leerstelling van eenen betwistbaaren aart in
(*)
gebragt .
Dr. DODDRIDGE was zeer yverig in het ontwerpen van een Plan van een Lands
Gasthuis te Northampton. In den Jaare MDCCXLIII schonk hy eene Redenvoering,
om dat weldaadig oogmerk te bevorderen: het wel slaagen hadt men, grootendeels,
aan zyn invloed en arbeid te danken.
In 't zelfde Jaar, werd Dr. DODDRIDGE Lid van een Wysgeerig Genootschap te
Northampton. By de zamenkomsten van 't zelve, leverde hy, in den Jaare
MDCCXLIV, een Vertoog in, over de Leer der Slingers, en een ander over de Wetten
van de mededeeling der Beweeging, zo in veerkragtige, als in onveerkragtige,
Lichaamen. De aangelegenste voorstellen, tot beide betrekkelyk, worden in deeze
Vertoogen zeer eenvoudig verklaard. Hy deelde ook aan de Koninglyke Societeit
drie Verhandelingen mede, die ten blyke strekken van de buitengemeene
arbeidzaamheid, hem eigen.
The Rise and Progress of Religion in the Soul kwam, in MDCCXLV, in 't licht. De
Oorsprong en Voortgang der Godsvrugt in 's Menschen Ziel, werd opgehelderd in
een reeks ernstige Vertoogen, geschikt voor Persoonen van allerlei characters en
omstandigheden, met eene Godsdienstige overweeging of gebed by elk Hoofdstuk.
Dit was een der nuttigste, en voor het Volk geschiktste, Werken die hy uitgaf. Het
ontving groote toejuiching, niet alleen van de Dissenters; maar van verscheide
Geleerden en Godvruchtigen der Engelsche Kerk. Een Heer van uitsteekende
Geleerdheid en Braafheid droeg het altoos by zich, verklaarende dat het alles
(†)
behelsde, wat noodig was ten opzigte van ernstige en daadlyke Godsvrugt .

(*)
(†)

'Er is eenige grond om te gelooven, dat men van dit Werkje gebruik maakte in de Opvoeding
van 's Konings Kinderen. Zie Letters te and from the Rev. PHILIP DODDRIDGE, D.D. pag. 89.
Men heeft op dit Stukje eenige aanmerkingen gemaakt, die opmerking verdienen, in een Brief
aan Dr. DODDRIDGE geschreeven door een zyner beste Vrienden, en geplaatst in Dr. KIPPIS
Life, p. 91-95. - Van dit Werk, heeft men ons mede eene Nederduitsche Vertaaling geschonken.
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In 't Jaar MDCCXLVII, zagen van Dr. DODDRIDGE het licht, Some Remarkable
Passages in the Life of the Hon. Col. JAMES GARDINER. Zyn oogmerk was, om niet
alleen eene schatting van Dankërkentenis toe te brengen, aan de Naagedagtenis
van eenen onschatbaaren Vriend; maar van verpligting aan GOD en zyne
Medemenschen: dewyl hy de streelende hoope koesterde, dat het Verhaal, onder
den Godlyken Zegen, een middel zou weezen, om een warm en leevendig gevoel
(*)
van Godsvrugt te verspreiden .
(*)

Onder des Doctors Vrienden, met wien hy Briefwisseling hieldt, die dit stuk op hoogen prys
stelden, was de geleerde WARBURTON, die zyne goedkeuring op deeze wyze te verstaan gaf.
‘By den brief, met welken gy my verëerde, voegde gy Colonel GARDINER's Life; met het grootste
genoegen heb ik deeze Leevensgeschiedenis doorgeleezen. Niets kan oordeelkundiger
weezen, dan de beschryving. Veele bedenkingen maaken het onderwerp van groot belang
en nutheid. De roem van waardige Mannen, die zich opöfferden aan den dienst huns Lands;
de schatting betaald aan byzondere Vriendschap; het voorbeeld in 't byzonder voor de
Krygslieden, van zo veel Deugd en Godsvrugt, zo wel als van Moed- en Vaderlandsliefde;
de dienst gedaan aan de overblyvenden der Familie, zyn zulke gewigtige bedenkingen, dat
ze even zeer den Schryver als het Gemeen betreffen. Ik heb duizend dingen aan te merken,
die my een zonderling genoegen gaven; doch hier slegts plaats voor twee of drie. De
onderscheiding, welke gy maakt tusschen Godsvrugt en Geestdryvery, p. 78, is zeer juist,
belangryk, en allernoodzaaklykst ten deezen dage, nu de Menschen zo gereed in uitersten
loopen. Niet min voldoenings vond ik in uwe aanmerkingen, over de Misvormde gedaante
des Christendoms, p. 130. Wy zien 'er de deerlyke uitwerkzels van. 't Zelfde vermaak
verschaften my p. 162 en 163. Uwe Lofzangen ademen waare Godsvrugt, en zyn recht
dichterlyk. De Aantekening op bl. 176 is zeer keurig. Ik staa volkomen in uw begrip, ten
aanziene van de buitengewoone omstandigheid van 's braaven Mans Bekeering. Met één
woord, het Boek zal u tot eere strekken, of, 't geen u beter aanstaat, zal een zegen voor u
zyn, door een werktuig te weezen tot bevordering van 't algemeene Nut.’
De voornaamste aanmerking, welke Mr. ORTON op het Werk maakte, is, ‘dat de Schryver het
genoegen hadt van eenige voorbeelden te verneemen, waarin het beantwoord hadt aan zyn
wensch en hoope; schoon veelen, en misschien te regt, oordeelden, dat hy te veel bot gevierd
hadt aan de beweegingen van byzondere vriendschap, onder het opstellen.’ - ‘In de waarheid
deezer bedenking’ zegt Dr. KIPPIS, ‘stem ik ten vollen toe. Colonel GARDINER was, in de daad,
een Man van een uitsteekend Character; maar dat Character hadt een inmengzel van
Geestdryvery en Godsdienstig Bygeloof. Ik herinner my zeer wel, dat zyn voorkomen de
agtbaarheid zelve was; maar die agtbaarheid ging vergezeld van eene stugheid en styfheid,
geenzins inneemend voor de Kweekelingen der Academie te Northampton. De genegenheid
van den oudsten Zoon tot den Vader was, dit weet ik, met meer vreeze gepaard, dan men
doorgaans verlangt in een Kind omtrent zynen Vader. Dr. DODDRIDGE gaat ongetwyfeld te
verre, wanneer hy, in zyne Lykreden over Colonel GARDINER, voluit verklaart, dat hem moeilyk
viel te zeggen waar, dan in het woord van GOD, de Colonel zyn voorbeeld vondt, of waar hy
zyns gelyken hadt agtergelaaten. De Doctor zelve ging hem te boven in Character. Doch men
hebbe te bedenken, dat, indien onze Schryver soms wat verre uitweidt in den lof van zynen
Vriend, hy niets zeide, dan van welks waarheid hy ten volle overtuigd was.
't Is myn oogmerk niet’ vaart Dr. KIPPIS voort, ‘om diep te treeden in de Geschiedenis der
Bekeeringe van Colonel GARDINER, alleszins zo zonderling. Dat de indruk op zyne Ziel gemaakt
in een Droom geschiedde, is het genoegzaam aangeduidde gevoelen van Dr. DODDRIDGE,
schoon de Colonel zelve het voor een wonderdaadig gezigt hieldt. De voorschikkende
omstandigheden pleiten 'er genoegzaam voor, om het op eene zeer beredeneerde wyze voor
een Droom te houden. Hy hadt een strenge Godsdienstige opvoeding ontvangen; nooit de
beginzels van den Godsdienst verzaakt, schoon in zyn gedrag daar van afwykende; dikwyls
voelde hy knaaging over zyne Leevenswyze; hy bevondt zich alleen in de stilte van den nagt;
hy sloeg een Godsdienstig Boek open; het schriklyk misdryf, 't welk hy gereed stond te pleegen,
werd op 't sterkst gewraakt door zyn geweeten. In deezen tweestryd viel hy in slaap; een
Droom, overeenkomstig met zyne denkbeelden, waakende gekoesterd, volgde. En was hy,
uit dien hoofde, niet min verschuldigd aan de Goedheid der Godlyke Voorzienigheid, voor de
gelukkige en kragtige verandering, welke dezelve te wege bragt in zyne genegenheden en
gedrag. De gebeurtenissen, welke ontstaan uit eene opvolging van tusschen beide komende
oorzaaken, zyn niet min een inslag van de Bestuuring des Opperweezens, dan meer
onmiddelyke tusschenkomsten. 't Is zo wel de gewisse Leer der gezonde Rede, als der
Schriftuure, dat alle goede Gaven, en volmaakte Giften, van den Vader der Lichten
nederdaalen.’
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Het Derde Deel van Dr. DODDRIDGE's Family Expositor kwam, met den Jaare
MDCCXLVIII, te voorschyn. Het
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behelsde de Handelingen der Apostelen, met bygevoegde Aantekeningen op de
Overeenstemming der Euangelisten, en Two Dissertations. 1. On Sir ISAAC NEWTON's
System of Harmony. 2. On the Inspiration, of the New Testament. - Dit Deel maakt
een zeer aangelegen gedeelte uit van Dr. DODDRIDGE's groot Werk. In de
Verhandeling over Sir ISAAC NEWTON's Stelsel, om de verscheide Geschiedenissen,
by de Euangelisten voorkomende, tot derzelver eigen plaats te brengen, bestrydt
Dr. DODDRIDGE, met veel voordeels, Sir ISAAC's veronderstelling; maar geeft hem,
intusschen, den grootsten lof. ‘Ik kan my’ luiden zyne woorden, ‘tot deeze taak niet
nederzetten, zonder de zwaarheid van de taak aanmerkelyk verligt te voelen, door
het genoegen waarmede ik denk aan de vaste overtuiging, welke een Man van zyne
gadelooze schranderheid moet gehad hebben van de waarheid des Christlyken
Godsdiensts, daar hy zich zo veel moeite gaf, om de Heilige Bladeren op te helderen;
een genoegen, waarin ik denk dat elk braaf Leezer met my gaarne zal willen deelen;
inzonderheid daar (volgens de beste berigten, openbaare en byzondere, welke ik
heb kunnen magtig worden,) zyn vast geloof in de Godlyke Openbaaring zich
ontdekte in de egte vrugten van manlyke Deugd en Godsdienstigheid, en ons, by
gevolge, de regtmaatigste reden geeft, om te besluiten, dat hy tegenwoordig in de
gelukkige uitwerkzelen daarvan zich onëindig meer verheugt, dan in al de toejuiching,
welke zyne Wysgeerige Werken hem verschaften; schoon zy hem eene Beroemdheid
bezorgden, duurzaam als de Wereld, waarvan hy het waare bespiegelend Stelzel
ontdekte, en die hem, (in spyt van de niets beduidende poogingen van onkunde en
trotsheid, en derzelver waare afstammeling, bygeloof,) als 't ware, met straalen van
de Zon verheerlykt, en zyn naam onder de Gestarnten des Hemels aanschreeven.’
Dr. DODDRIDGE beschonk de Wereld, in 't Jaar MDCCXLIX, met A plain and serious
Address to a Master of a Family, on the important Subject of Family Religion. In dit
stukje
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waren twee Gebeden. Het een geschikt om te dienen, tot een Aanvang van
vastgestelde Gebeden in de Huisgezinnen, waar deeze voorheen niet gebruikt
waren; het ander tot een Morgen- en Avondgebed, voor de Huisgezinnen. Dr.
DODDRIDGE, schoon een Dissenter, en uitsteekende in het doen van niet vooraf
overlegde Gebeden, was, gelyk hier uit bleek, niet afkeerig van vooraf beraamde
Gebeden, by voeglyke gelegenheden.
(Vervolg en Slot in 't volgend Stukje.)

De bestrafte en verbeterde Caliph.
Ten tyde van den Caliph HAKKAM, een der Moorsche Vorsten in Spanje, bezat eene
arme Vrouwe een Stuk Lands, grenzende aan de Tuinen van den Caliph, die, daar
een Lustprieel wenschende te bouwen, het wilde koopen; doch geen aanbod was
groot genoeg, om haar te beweegen tot afstand eens gronds, welke zy van haare
Voorouderen geërfd hadt. Of HAKKAM onderregt wierd van haare weigering, hangt
in twyfel; dan 's Vorsten Staatsdienaars maakten 'er zich meester van, en het
Gebouw werd vervaardigd.
De beledigde Vrouw vervoegde zich by den Cadi, of Regter, wiens naam was
BECHIR, die, de regtmaatigheid haarer zaake inziende, haar beloofde uit al zyn
vermogen te zullen helpen.
Wanneer, op zekeren dag, de Caliph zich verlustigde op deeze nieuw verkreegene
plek gronds, kwam BECHIR tot hem; zittende op een Ezel met een ledigen zak in de
hand. ‘Vader der Geloovigen,’ sprak hy, ‘ik nader u met het nederig verzoek, dat gy
my wilt vergunnen, deezen zak te vullen met Aarde van den grond, op welken gy
treedt?’ - HAKKAM gaf hier toe vryheid, en de Cadi den zak gevuld hebbende, verzogt
den Caliph, dat hy, om de maate zyner goedgunstigheid vol te meeten, hem de
hand zou leenen om 'er den Ezel mede te belaaden. - De Vorst lachte om het
vreemde verzoek, doch poogde, met gulhartigheid, daar aan te voldoen, en den
zak op te ligten; doch welhaast liet hy dien vallen; klaagende over de verbaazende
zwaarte. - ‘'t Is, nogthans,’ voerde de Cadi hem te gemoete, ‘slegts een klein gedeelte
van dien Grond, welken gy van een uwer Onderdaanen hebt afgenomen; hoe zult
gy dan de zwaarte des geheelen Gronds kunnen draagen, wanneer gy, met den
last dier ongerechtigheid belaaden, voor den grooten Richter verschynt.’
HAKKAM, getroffen door de kragt van dit vermaan, omhelsde den Cadi, bedankte
deezen wegens de Bestraffing, en gaf het Stuk Lands niet alleen de Eigenaresse
weder, maar ook het Gebouw daar gesticht, met alles wat 'er in was.
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Zedelyke bedenkingen.
Ken u zelven, is een Les van eenen der zeven Wyzen van Griekenland. Het is eene
Spreuk of Les van het uiterst aanbelang, zo voor zich zelven, als voor anderen, met
welke hy moet verkeeren. - Van veel aanbelang voor de Maatschappy, waarvan hy
een Lid is. Een mensch, die zich zelven verwaarloost, en niet toelegt om zich zelven
grondig te leeren kennen, word zeer onagtzaam omtrent zynen Evenmensch, en
alle die pligten, welke hy zich zelven, en zynen Naasten, verschuldigd is. - Een
Mensch, die niet tot zich zelven inkeert, en met al de aandagt, welke het gewigt der
zake vordert, overweegt welke zyne bestemming is op deze Wereld; die niet
overdenkt met welke oogmerken hy door zynen Schepper aanzyn ontvangen hebbe,
die word weldra een onnut, zo niet een schadelyk, Lid in de Maatschappy. - Dan
Hy, integendeel, welke zich zelven vlytig betragt, zal nagaan welke vermogens hy
van zynen oneindigen Maker ontvangen heeft. - Hy zal ze zo dra niet opgemerkt
hebben, of dezelve dra aanleggen ten nutte van zich zelven en anderen. - Zich
zelven betragtende, moet hy veele behoeften in zich ontdekken, welke hy niet vervuld
kan krygen, dan van anderen. - Zo vind hy by anderen ook behoeften, van welke
'er veele door hem vervuld kunnen worden. Hier uit ontstaan de onderlinge
Verpligtingen. Hier uit ontstaan onderlinge Verbintenissen, volstrekt noodzakelyk
in dit Leven. - Dan zich zelven regt betragtende, zal hy ook daar en boven in zich
eene menigte behoeften ontdekken, welke hy noch door zich zelven, noch door
anderen, vervuld kan krygen, maar die van een oneindige Magt - van zynen
Almagtigen Schepper, alleen afhangen. - Dit zal hem zyne volkomene afhangelykheid
van zynen Maker leeren, en langs dien weg hem het geschiktst opleiden tot God,
die alle de begeerten, die alle onze behoeften, vervullen kan. - Dus is deszelfs
kennis volstrekt noodzakelyk om dat ze ons leert de pligten, welke wy aan God, ons
zelven en onzen Evenmensch, verschuldigd zyn, - om dat ze ons het allerbest leert
onze bestemming kennen, en de groote einden, om welke wy geschapen zyn.
Zyn het niet de Wyzen, welke zich zelven altyd gelyk blyven? En zyn het niet de
Dwazen, die geduurig veranderen, by welke geen grond van bestendigheid is? Zyn het niet de Dwingelanden, die alles naar hunne wenken willen bestierd hebben?
- Die begeeren dat men alles zal doen naar hun zin, en alles verfoejen en afkeuren,
wat ze maar kunnen berekenen dat niet instemt met hunne gevoelens, terwyl ze
zich dikwils veel erger vergrypen, dan zy, welke van hen
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gehaat, gelasterd en verfoeid, worden? - Die daaden bedryven, welke ze in anderen
afkeuren, en niet verdraagen kunnen? - Maar gy, ô mensch! die u daar aan schuldig
maakt - keer tot u zelven in, steek uw hand in uwen boezem, en zie of ze 'er niet
melaatsch uitkome. - Ga naar uwen eigen Tuin, en gy zult daar een menigte onkruid
zien groejen. - Wied dat eerst uit, en komt dan, zo zal de schande en de schuld, die
u anders bedekken moeten, verre van u af vlieden.
Het berouw veronderstelt eene voorafgegane misdaad, en wanbedryf, het geen
den berouwhebbenden mensch mishaagt. - Dan hy, die te voren wel wikt en weegt,
wat hy doen of spreken zal, loopt zelden gevaar, om zich wegens daden, handelingen
of gesprekken, te moeten schamen, en zelden zal het hem berouwen, dit of dat
gedaan te hebben, of dat hy zich in het spreken heeft te buiten gegaan. - Hoe
noodzakelyk is het dierhalven nooit iets uit te voeren, voor men eerst de zaak, die
men wil uitvoeren, van alle kanten regt bekeken heeft. - Op dezelfde wyze behoort
men ook omtrent zyn spreken te werk te gaan. - Hy, die te voren eerst overdenkt,
wat hy spreken zal, spreekt doorgaans zeer wel, daar, integendeel, de man, die
onbedagt spreekt, meestal een groote Babbelaar is, en, indien hy blozen kan, vaak
reden heeft om schaamrood te worden. - Men vind vlugge menschen, die, op staande
voet, over zaken kunnen oordeelen; maar de minsten zyn met zulke voorregten
begaafd, daarom behoorden de meesten zich ten dezen opzichte te wantrouwen,
en het nooit op hunne vlugheid te laten aankomen.
‘Niemand gelukkig voor zynen dood,’ was de gulde spreuk van eenen der zeven
Wyzen. - Maar al wie een juist Vonnis wil vellen over het Leven van den mensch,
moet daar mede wagten tot dat hy het aflegge. - Men moet op het einde letten. Het einde moet het werk kroonen, wanneer dit niet goed is, dan worden alle vorige
bedryven bedorven, de schoonste daden bevlekt, en worden als niets gerekend. Hoe veele voorbeelden zyn 'er van zulke niet voorhanden, welke groote daden
hadden verrigt, doch welke zy, in 't eind van hun leeven, met wanbedryven hebben
bezwalkt.
Hevige smarten duuren zelden lang, dit is ook de rede, dat 'er veele worden
doorgestaan, het geen niet geschieden zou, indien ze van langen duur moesten
zyn. - Zo zyn ook hevige vervolgingen, deze duuren ook niet zo lang als zulken, die
bedekt en gestadig zyn. Hevige stormen, geweldige plasregens, duuren veelal maar
eenige oogenblikken. - Maar een gestadige drup kan den steen verteeren. - Dan in
alles wat den mensch overkomt, behoort hy zich lydzaam te gedragen, want hy, die
geleerd heeft geduldig te lyden, mag men met waarheid zeggen, dat maar half lyd.
C. V.D. G.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Keurig verslag van de Theosophisten en Rosacrusiaanen.
(Ontleend uit The History of Philosophy from the earlist times, to the beginning of
the present Century, drawn up from BRUCKER's, Historia Critica Philosophiae. By
WILLIAM ENFIELD, L.L.D.)
(Vervolg en Slot van bl. 455.)
Een geleerder Theosophist, dan JACOB BÖHM, ontmoeten wy in JOANNES BAPTISTA
VAN HELMONT, een beroemd Geneesheer te Brussel, in den Jaare MDLXXVII,
gebooren. Hy maakte vroegtydig zo groote vorderingen in de Studien, tot de
Weetenschap, door hem omhelsd, behoorende, dat hy in zyn zeventiende Jaar, op
de Leuvensche Hoogeschool, tot Lector in de Heelkunde benoemd wierd. Dan hy
ontdekte welhaast, dat hy onbedagt deezen post op zich genomen, en zich
onderstaan hadt, anderen te onderwyzen, in 't geen hy zelve niet verstondt. Hy
bevondt, dat, schoon hy veele Boeken geleezen en veele uittrekzels gemaakt hadt,
het hem aan wezenlyke kundigheden ontbrak; en klaagde, dat de ligtgeloovige en
eenvoudige Jeugd zo dikwyls bedroogen werd, door vermetel voorgeeven van zich
wys dunkende Hoogleeraaren. Met onvermoeiden vlyt, lag hy zich toe op de WisStel- Redeneer- en Starrekunde. Maar, zelfs in deeze takken van Weetenschap,
trof hy de verlangde voldoening niet aan. Steeds klagten over zyne onkunde
uitstortende, weigerde hy den Eertytel van Meester der Kunsten, met betuiging, dat
hy nog geene enkele Kunst, in de daad, maar alleen in schyn, geleerd hadt.
Onder dit voorkomen van nederigheid, bedekte VAN HELMONT eene smaadende
veragting van alle kundigheden, behalven van zyne eigene, en zelfs van alle
Geleerdheid, welke dus lang in de Wereld geweest was, en maakte hy zich diets,
dat hy van GOD verwekt was,
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om alle voorgaande Stelzels van Wysbegeerte om verre te werpen, en eene geheel
nieuwe Wysbegeerte in te voeren. Opgewekt, gelyk hy schrift, door de Godvrugtige
Schriften van THOMAS A KEMPIS, om GOD te bidden, dat Hy hem wilde in staat stellen,
om de waarheid te beminnen en te zoeken, werd hy in een Droom vermaand, om
afstand te doen van alle Heidensche Wysbegeerte, en wel inzonderheid van de
Stoïcynsche, tot welke hy overhelde, en op Godlyke Inlichtingen te wagten.
Niet voldaan met de kennis van den aart en de kragten der Planten, welke hy
ontleende uit de Schriften van MATTHIOLUS en DIOSCORIDES, en over de beginzelen
der Geneeskunde, die hy vondt by GALENUS of AVICENNA, besloot hy, dat de kennis
der Geneeskunde niet te verkrygen was uit menschlyke Schriften, noch door
menschlyk vlytbetoon. Hy nam weder de toevlugt tot het Gebed, en werd op nieuw
in eenen Droom vermaand, zich over te geeven aan het zoeken van Godlyke
Wysheid.
Omtrent deezen tyd, leerde hy, van eenen ongeleerden Chymist, de werkdaadige
behandeling der Chymie, en gaf zich met onvermoeiden vlyt over aan die
kunstbewerking; vol hoope, dat hy, in het Stookhuis, die kennis zou vinden, welke
hy te vergeefsch in de Boeken gezogt hadt. De Geneeskundige Weetenschap,
welke hy, door dit middel, opdeedt, besteedde hy geheel ten dienste der armen.
Verscheide jaaren deelde hy Geneesmiddelen uit, zonder daar voor eenig geld te
neemen, en verwierf groote agting, zo van wegen zyne Menschlievenheid, als uit
hoofde van zyne bedreevenheid in de Geneeskunde. Eene koude, welke hy vatte,
in by nagt een Lyder te bezoeken, maakte een einde aan zyn leeven, in het
zeven-en-zestigste jaar zyns ouderdoms.
VAN HELMONT bezat weezenlyk Talenten, hadt veel geleezen, en, door het doen
van Proeven, verbeteringen gemaakt in de Chymie en Geneeskunde; doch zyn
waan vervoerde hem tot Kwakzalvery. Hy roemde op het bezit van een Vogt, 't welk
hy Alcahest, of zuiver Zout, noemde, 't welk het eerste stoflyk beginzel in de Natuur
was, in staat om in de lichaamen in te dringen, en eene geheele scheiding en
verandering van derzelver bestanddeelen te wege te brengen. Doch dit wonderbaar
Vogt werd nooit aan iemand vertoond, zelfs niet aan zyn Zoon, die mede de Chymie
beoefende. De veragting diens Wysgeers van alle vroegere Wysgeerige Stelzels
deedt hem een ei-
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gen Stelzel ontwerpen, bestaande uit een vreemd mengzel van Godgeleerde,
Geneeskundige en Wysgeerige, Wonderspreuken; waar in de Theosophistische
Mystikery zich paart met Scholastike zifteryen. Schoon hy voorgeeft, het gebouw
zyns stelzels, op den grondslag van Proefneemingen, op te haalen, is 't zelve niets
meer, dan een gevaarte van allen grondslag ontbloot; bestaande in droomen en
verrukkingen van eene weelderige en verwilderde verbeelding. Op nieuwigheid
gesteld, vormde VAN HELMONT afgetrokke denkbeelden, die geen bestaan hadden
dan in zyne eigene beroerde harsenen, en, naa deeze ingebeelde weezens
barbaarsche naamen gegeeven te hebben, roemde hy 'er op als op alle verwondering
verdienende vindingen. Zyne Schriften, indien wy eenige weinige zaaken uitzonderen
in de Chymie en oefenende Geneeskunde, zyn, in de daad, geheel ontbloot van
die soort van onderrigting, die een redelyk onderzoeker der waarheid, of
naauwkeurigen naavorscher der Natuure, kan voldoen.
De voetstappen deezes Wysgeers werden zeer zorgvuldig gedrukt door zyn Zoon
FRANCISCIJS VAN HELMONT, die den voorraad van Wysgeerige Verzinzelen, van zynen
Vader geërfd, met zeer veel vlyts vermeerderde, door 'er de droomen van de
Joodsche Cabbala by te voegen. De Dissertationes, van hem in 't licht gegeeven,
behelzen eene zamenflanzing van Wysgeerige, Geneeskundige en Godgeleerde,
Wonderspreuken, waarvan men zeer bezwaarlyk eene wedergade in de
Lettergeschiedenis zal aantreffen.
De keurigste en Wysgeerigste van alle Theosophisten was PETRUS POIRET, in den
Jaare MDCXLVI, te Metz, gebooren, en aan de Hoogeschool te Bazel opgevoed.
Door ongezondheid belet om de Lessen by te woonen, besteedde hy langen tyd in
het beoefenen der Carthesiaansche Wysbegeerte. In 't Jaar MDCLXVIII, gaf hy zich
te Heidelberg over aan de Godgeleerdheid, om een Kerklyk beroep te aanvaarden;
en verscheen als zodanig, in den Jaare MDCLXXII, te Tweebrugge. Hier schreef
hy, naa eene langduurige ziekte, zyne Cogitationes Rationales de Deo, Anima, &
Malo, of Redelyke Bedenkingen over God, de Ziel, en het Kwaad; waarin hy meest
de beginzels van DESCARTES volgde: een Werk, 't welk de aandagt der Wysgeeren
sterk trok, en 't geen hy naderhand tegen de aanmerkingen van BAYLE verdeedigde.
Staatsonlusten noodzaakten hem zyn Standplaats te
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verlaaten, en hy vertrok na Holland, vervolgens na Hamburg, waar hy de beroemde
Fransche Mystike Dame BOURIGNON aantrof, en zo zeer ingenomen werd met haare
denkbeelden, dat zy geen vol-yveriger Leerling hadt. Van een Carthesiaansch
Wysgeer in een Mystiek Godgeleerde veranderd, besloot hy, voortaan, die verlichting,
welke hy niet kon verkrygen door het te werkstellen van zyn redelyk vermogen, te
verwerven door Godlyke bespiegeling en het gebed. Zints dien tyd, werd POIRET
een geslagen vyand van de Carthesiaansche Wysbegeerte, en wendde alle moeite
aan, om 'er gebreken en dwaalingen in te vinden. Ten zelfden tyde verwierp hy,
geheel ingenomen met de Mystike denkbeelden van Madame BOURIGNON, het licht
der Rede als nutloos en gevaarlyk, en voer heftig uit tegen alle Wysbegeerte, die
het gevolg niet was van Godlyke Inlichtingen. - POIRET zette zich, in 't laatste zyns
leevens, te Rhynsburg, in Holland, neder, en besteedde het overige zyner dagen
in het schryven van Mystike Boeken. Hy overleedt in 't Jaar MDCCXIX. Zyne
Verhandelingen: De Oeconomia Divina - over de Godlyke Huishouding, en De
Eruditione Triplici - over de Drievoudige Geleerdheid, en de laatste Uitgave van
zyne Cogitationes Rationales, schoon voor een groot gedeelte vry van die
duisterheid, welke de Schriften der reeds gemelde Theosophisten kentekent,
rangschikken hem zeker onder de Mystiken. Eenige zyner Mystike denkbeelden,
zo als wy ze byeen verzameld vinden, in eene voorloopige Verhandeling voor zyne
Werken, komen hier op neder.
Het heeft GOD behaagd, om een leevend en genoeglyk genot te erlangen uit de
beschouwing van zich zelven, buiten dat eenzaame, 't welk tot het Godlyk Weezen
behoort, uitwendige Weezens te scheppen, waarin hy een Beeld van zich zelven
kon voortbrengen. Het weezen van 's Menschen Ziel is de Gedagte, bekwaam en
verlangende na licht en genoeglyk genot; eigenschappen, waarin dezelve eene
gelykvormigheid heeft met het Godlyk Weezen. Niets is inwendiger of weezenlyker
voor de Ziel, dan deeze begeerte, welke dezelve altoos tot het waare en onëindige
goed opleidt. Om dit verlangen te voldoen, is de verlichting des Geloofs noodzaaklyk;
waardoor de Ziel, bewust van haare zwakheid en onvermogen, alle verzinzelen der
Menschelyke Rede verwerpt, en zich tot GOD wendt, met eene onuitspreek-
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lyk vuurige drift, tot zy, door de stille bespiegeling van Hem, vervuld worde met een
geruststellend licht en genoeglyke voldoening; schoon zy, nog gedrukt door den
last deezes sterflyken lichaams, zyn ongedekt aangezigt niet konne aanschouwen.
Uit deeze Godlyke verlichting volgt de vreedzaamste Helderheid van Geest, de
vuurigste Liefde tot God, en de innerlykste Vereeniging met Hem.
Kan 'er eenige twyfel overblyven aan de gepastheid, om POIRET te plaatzen by
de Geestdryvers, onder de Schryvers, die het licht der Rede versmaaden, en alle
Wysheid en Geluk zoeken in de Ziel met stilheid en bedaardheid te onderwerpen
aan de indrukken der Godlyke verlichting?
Tot de Theosophisten, heeft men doorgaans gebragt den geheelen Aanhang der
Rosacrusiaanen, die, in den aanvang der Zeventiende Eeuwe, zo veel gerugts in
de Kerklyke en geleerde Wereld maakte. De Geschiedenis deezes Aanhangs is
met eenige duisterheid omgeeven; doch schynt hier op neder te komen. De
(*)
oorsprong brengt men tot zekeren Duitscher, ROSENCREUZ geheeten , die, in de
Veertiende Eeuwe, het Heilig Graf bezogt, en, door Asia en Africa reizende, zich
verscheide Oostersche geheimen eigen maakte; en, naa zyne t'huiskomst, eene
kleine Broederschap oprigtte, aan welke hy de Verborgenheden door hem ontdekt,
onder een Eed van onschendbaare geheimhouding, mededeelde. Deeze
Broederschap bleef onbekend, tot het begin der Zeventiende Eeuwe, wanneer 'er
twee Boeken uitkwamen; het eene getyteld: Fama Fraternitatis laudabilis Ordinis
Rosacrucis, of de Roem van de Loflyke Broederschap der Rosacrusiaanen; het
andere Confessio Fraternitatis, of Belydenis der Broederschappe.
In deeze Boeken werd de Wereld onderrigt, dat deeze Broederschap, door Godlyke
Openbaaring, in staat gesteld was, om de gewigtigste Geheimenissen van Natuur
en Genade uit te leggen; dat zy bestemd waren om de dwaalingen der geleerde
wereld te regt te brengen, bovenal in de

(*)

Wy hebben hier boven bl. 455, in eene Aantekening, uit MOSHEIM's Kerkelyke Geschiedenis
ontleend, een anderen oorsprong van de Benaaming Rosacrusiaanen, of Broederen van het
Roozenkruis, aangeweezen. VERT.
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Wysbegeerte en de Geneeskunde: dat zy den Philosophischen Steen bezaten, en
de kunst verstonden om de Metaalen te veranderen, en het Menschlyk leeven te
verlengen, en dus, door dit behulp, de Gouden Eeuw, onder de Kinderen der
Menschen, zou wederkeeren.
Zo ras deeze groote Geheimenissen openbaar werden, vervoegde zich de geheele
bende van Paracelsisten, Theosophisten, en Chymisten, onder den standaard der
Rosacrusiaanen, en alle nieuwe en ongehoorde verborgenheid werd tot deeze
Broederschap gebragt. 't Is onmogelyk te vermelden, hoe veel gerugts deeze
wonderbaare Ontdekking maakte, of welke onderscheidene gevoelens men
deswegen vormde. En, met dit alles, schoon de Wetten en Inrigtingen der
Broederschappe aan 't licht gebragt waren, kon niemand zeggen waar men de
Broederschap zelve vondt, of wie 'er met de daad toe behoorden. Eenige schrandere
Waarneemers verbeeldden zich, dat 'er eene gewigtige betekenis verborgen lag,
onder de Geschiedenis der Broederen van het Roozenkruis, hoewel zy in 't geheel
niet konden zeggen, welke dezelve was. Zommigen gisten, dat 'er een Chymische
verborgenheid school agter de Zinnebeeldige voorstelling; anderen veronderstelden,
dat dezelve eene groote Omwenteling in de Kerk voorspelde.
Eindelyk hadt MICHAëL BRELER, in het Jaar MDCXX, moeds genoeg om openlyk
te verklaaren, met volkomene zekerheid te weeten, dat de geheele Geschiedenis
verzonnen was door schrandere koppen, die zich met de ligtgeloovigheid des
Gemeens wilden vermaaken. Deeze verklaaring veroorzaakte een algemeen
verdenken van de geheele Geschiedenis; en, daar niemand het zich onderwond
dezelve te wederspreeken, verdween deeze wondere Aanhang allengskens, en de
gerugten, deswegen wyd en zyd verspreid, hielden op. Het geheel bestondt,
waarschynlyk, in een vond, om de Voorwenders van heimlyke Wysheid en
Wonder-vermogen, bovenal de Chymisten, die stoften dat zy den Steen der
Philosophen bezaten, in een belachlyk licht te zetten. Men heeft gegist, dat de
schertzende toon in zyne Schriften, en verscheide bepaalde plaatzen in zyne Werken,
de gissing begunstigen, dat dit spel uitgevonden, en voor een gedeelte ten minsten
volvoerd was, door JOANNES VALENTINUS ANDREA, een Godgeleerde van Wurtenberg.
Het bygebragte is genoegzaam, om te toonen in welk
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een licht de Aanhang der Theosophisten moet beschouwd worden. Schoon de
buitenspoorigheden van dien Aanhang te veelvuldig zyn, om ze tot een geregeld
Stelzel te brengen, kunnen zy alle t'huis gebragt worden tot één algemeenen
oorsprong; de verzaaking van de menschlyke Rede of het Gezond Verstand. Deeze
Wysgeeren laaten het geheel aankomen op inwendige Verlichting, waarin zy, terwyl
het Verstand in rust, en lydlyk, blyft, in heilige stilte en bedaardheid van Ziel, op
Godlyke Inlichtingen wachten; en wat, geduurende deeze diepe mymeringen, door
eene verhitte verbeeldingskragt, zich aan hunnen geest opdoet, ontvangen zy als
een Godlyk Onderwys. - Openlyk verwerpen zy het gezag van de Schriften der
Godlyke Openbaaring niet; maar zy verwerpen derzelver natuurlyke betekenis, en
weeten, door behulp der kinderagtigste verbloemde betekenissen, de woorden der
Heilige Schrift eenen zin te geeven, welke hun goeddunkt. Met geen anderen gids,
in het zoeken der waarheid, dan hunne eigene ontstelde verbeeldingskragt, omhelzen
zy de verwilderdste droomen als heilige waarheden, en dringen ze der wereld op
met eene ondraaglyke trotsheid, als onwederleglyke Godspraaken.
Deeze Geestdryvers schynen overeen te komen in te erkennen, dat alle dingen
uit GOD voortvloeijen, en tot hem zullen wederkeeren; bovenal dat dit het geval is
van 's Menschen Ziel, die haare hoogste gelukzaligheid moet ontleenen uit de
Bespiegeling van GOD; en dat men Godlyke Verlichting alleen kan verwagten in dien
onderwerplyken staat der Ziele, wanneer zy, van alle werkzaamheid ontbloot, in
stilte ontvangbaar blyft voor Godlyke indrukzelen. - Zy hebben zich daarenboven
diets gemaakt, dat GOD niet alleen zyn Beeld den Mensch, maar ook alle zigtbaare
voorwerpen, ingedrukt hebbe; en dat dit Beeld van GOD, door zekere tekenen ontdekt
zynde, de verborgene natuur der dingen, de invloed der boven- op deeze
beneden-Wereld, kan verstaan, en hier door wonderbaare uitwerkzels veroorzaakt
worden. - Zy hebben zich verbeeld, door behulp der Starrewichelaary en Chymie,
de Verborgenheden der Natuure zo verre te kunnen verklaaren, dat men een
algemeen Geneesmiddel tegen alle Kwaalen, de wyze van mindere Metaalen in
Goud te veranderen, of den Philosophischen Steen, kon ontdekken.
Niet veel arbeids is 'er noodig, om te bewyzen, dat het Stelzel der Theosophisten
op bedrog gegrond is, en
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nadeel aan Wysbegeerte en Godsdienst toebrengt. Die vermeende Verlichtingen
zyn, of aan Geestdryvery, of aan Bedrog, toe te schryven. De smaadlyke veragting,
waar mede deeze Voorwenders van Godlyke Wysheid de zodanigen behandeld
hebben, die zich te vrede houden met de eenvoudige Voorschriften des Gezonden
Verstands, en de Leer der Schriftuure te volgen, heeft ongewyfeld veel toegebragt
om het ligtgeloovige Gemeen te bedriegen, en eene onverschilligheid omtrent redelyk
onderzoek te wege gebragt, zo zeer hinderlyk aan den voortgang van waare
Kennisse. Hun voorbeeld heeft anderen aangezet, om de Wysbegeerte en de
Godgeleerdheid in 't algemeen te versmaaden, door dezelve af te maalen als op
geen beter gronden steunende, dan Geestdryvery en Ongerymdheid. 't Is, naar den
aart der liefde, te denken, dat deeze bedroogene Geestdryvers zelve niet bedagt
hebben, welk een nadeel zy toebragten aan de belangen van Weetenschap en
Godsdienst. Niet te min is het hoogst te bejammeren, om hun eigen wil, en om den
wil der groote menigte, door hun misleid, dat, terwyl zy zich verbeelden een helder
en bestendig licht te volgen, zy steeds door dwaallichten van den weg zyn afgebragt.

Aanmerkingen, of iets, over erf- of aangebooren ziekten en
gebreken, door Jacob van der Haar.
Men noemt Erf- of liever aangebooren Ziekten of Gebreken, welke Kinderen, uit den
schoot der Moeder, op een zigt- of onzigtbaare wyze, mede ter waereld brengen.
Van de zigtbaare, als: Waterhoofden, Waterbuiken, Splyting der ruggegraat,
Haazemonden, Horlvoeten, Breuken, Mankgaan, en verscheiden soort van
gezwellen, huidvlakken, enz. konnen eenigen door de hand eens Heelmeesters,
geheel of ten deele, verbeterd, doch by de meeste geen wezenlyk goeds gedaan,
worden.
Sommige ontstaan, ontwyfelbaar, uit een zagte, aanhoudend drukkende, oorzaak
binnen of buiten op de
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baarmoeder; althans de meeste Horlvoeten ziet men by Jongens, minder by Meisjes,
en wel by zulke kinderen, die, by hunne geboorte, vry kloek, en 22 duimen lang,
(*)
zyn . Andere schynen volstrekt af te hangen van een eigenaartig gestel der vaste
deelen of vaten van den Vader of van de Moeder, of wel van beiden tevens, aan
de Vrugt medegedeeld: onder veele andere zal ik daarvan slegts maar een paar
bewyzen opgeeven.
Ik kenne een mankgaande Moeder, die zeven kinderen, Jongens en Meisjes,
heeft; waar van 'er vyf, in weezenstrekken, naar de Moeder gelyken; en ook tevens
alle vyf, min en meer, mankgaan: de twee andere kin-

(*)

Met onzen Hoogleeraar J. BON, heb ik een welgemaakte Vrouw gekend, die veele welgemaakte
kinderen had, en, by de laatste bezwangering, een sterken Vloed kreeg, en, eenige maanden
daar na, van een Dogtertje, 't welk de darmen buiten den bulk hingen, verloste. Eenigen tyd
daar na merkten wy, dat zy een Hydrops Ovarii had, gelyk wy ook, na den dood, zagen: de
drukkinge daarvan is waarschynlyk de oorzaak des bloedvloeds, en van de uitstorting van
des kinds ingewanden, geweest.
Gemelde Hoogleeraar, myn byna 50 jaarige Vriend! heeft, onder meer anderen, een Faetus
van een duim lang, welks achterhoofd tusschen twee knobbelen in de placenta bekneepen
zit, en een allerleelyksten, dubbelen, Haazemond heeft. - Begeert iemand de juiste aanleidende
oorzaak daarvan te weeten, men behoort ze te vraagen aan zulke Mannen, die van alle
natuurlyke, ja bovennatuurlyke, Verschynselen redenen weeten te geeven.
Om evenwel te betoogen, dat een te naauwe of gedrongen plaats, zomwyl, veel wanordes
(zonder van de Planten te spreeken) in de Dierlyke vorming verwekt, heb ik herhaald gezien
dat een door een Haan bevrugt hoender-ei, 't welk 7 lood of meer gewigt had, twee Doyers,
of twee volkomen Eiëren, bevatte: deeze, bebroed zynde, vormen twee Kiekens, die, door
de naauwte der plaats, in elkander groeijen, maar niet uit den dop konnen voortkomen.
Ik heb twee zulke Kiekens gezien, waarvan 't een in het lichaam van 't andere als verzwolgen
scheen, en vier pooten had, waarvan 'er twee met de teenen naar den kop, en de twee
anderen naar den staart, stonden. De groote CAMPER, die een Werk over de Monsters
geschreeven heeft, 't welk nog niet is uitgegeeven, en waarvan hy my de Plaaten reeds voor
veele jaaren vereerd heeft, toonde my, over deeze en soortgelyke Waarneemingen, zyn
genoegen.
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deren, wier oogen en aangezigt naar den Vader gelyken, zyn van het mankgaan
bevryd gebleeven.
Een Man, die, van zyne geboorte af, een Darmbreuk had, verwekte vyf kinderen,
waar van twee Jongens en één Meisje, die naar den Vader geleeken, alle drie
breuken hadden: één Jongen en één Meisje, die in oogen, hair en aangezigt, enz.
de Moeder geleeken, waren daarvan bevryd.
Ik zou een menigte dergelyke, of in soort verschillende, Gevallen kunnen
opgeeven; maar daar dezelve zo algemeen zyn, en by ieder oplettend man in het
oog vallen, gaa ik dit voorby. Intusschen komt het my eenigzins vreemd voor, dat
zommige geleerde Mannen de Erfof aangebooren Ziekten geheel, of ten deele,
ontkennen; doch daar, naar myn inzien, zo veele daaden spreeken, zyn geene
woorden noodig. Ieder ziet althans uit de voorgaande voorbeelden, dat deeze
uitwendige wanordes niet door een ingebeeld Smetvogt, maar door een eigenaartig
vaatgestel of de vaste deelen van den Vader of de Moeder, op de kinderen, wezenlyk
kan en word voortgeplant. En daar uitwendige tekenen en gelykenissen van
aangezigt, oogen, hairen, enz. van zeer veel kinderen met die van één hunner
Ouderen dikwyls zo volmaakt overeenstemmen, wat zou ons dan verhinderen te
mogen vermoeden, dat deeze uitwendige overeenstemming by de inwendige deelen,
vaaten, klieren, enz. mede geen plaats zou hebben konnen? En, bygevolg, dat de
sterkte, zwakte, ziekten, gebreken, enz. der kinderen, ja ook zelf hunne
Zielshoedanigheden, daar van meerendeels kunnen afhangen: kundige Huislieden
neemen het zelve by hun Vee waar, en teelen het zwakke, gebrekkige of
onhandelbaare, niet voort: het zelfde doet men by het Pluimgedierte: 't witste Vee
schynt meestal het zwakste.
Indien deeze myne vermoedens, gelyk ik, met reden, meen eenigzins gegrond
zyn, naamlyk; dat de kinderen, zo wel in het maaksel hunner ingewanden, als in
uitwendige wezenstrekken en bedryven, met dat van één hunner Ouderen, zo
dikwyls overeenkomen; dan meen ik, dat men de Erf- of aangebooren Ziekten niet
zo zeer in de vloeibaare vogten, gelyk ik denk dat te veel geschied, maar in de vaste
deelen, vooral de Lymphatique vaaten, zoeken en vinden moet; schoon het waar
en zeer natuurlyk is, dat de gebrekkige hoedanigheid der vaaten en
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klieren, de vogten een gebrekkige hoedanigheid doet aanneemen, waarby een
vernuftig Artz dient te poogen niet zo zeer om de Vogten te verbeteren als wel de
Vaaten te versterken, of liever beide tevens te bewerken.
Eene oplettenheid, zints veele jaaren aangewend, deed my dikwyls by Scrofuleuse
Ziekten, Hair-daauwworm, Kliergezwellen, enz. myne oogen van de kinderen naar
derzelver Ouderen slaan, en de meest naar de kinderen gelykende vraagen: of zy
in hunne jeugd, of ook als nog, met soortgelyke kwaalen niet waren aangedaan
geweest? en ik heb my maar weinig daarin bedroogen. - Lichtblaauwe, groote,
verwydde oogen, zweerende oogleden, enz. ja, kleiner dingen, leeren dikwyls iets
groots!
Hier vóór heb ik gezegd, dat een mankgaande Moeder zeven kinderen voortbragt,
waar van 'er vyf mankgaan. - Een oud Heer, die geweldig uit de keel stonk, en, zints
meer dan dertig jaaren, zeer veel stinkende Etter uithoestte, teelde, geduurende
deeze omstandigheid, (onder meer andere) drie Zoons en vier Dogters, van welke
de zes jongsten, allen ruim dertig jaaren oud, aan de Longteering gestorven zyn:
deeze waren mooije, bloozende, menschen, die veelal eene zwakke Long hebben:
de oudste Dogter, die naar de Moeder gelykt, en minder fraai schynt, is thans meer
dan zestig jaaren oud. - Meer gevallen, die even zo sterk zyn, gaa ik, om kort te
zyn, voorby.
Sommige merken de Scrofulziekte en de Teering aan als twee besmettelyke
Ziekten, die, van het eene lichaam in een ander, vry en gezond, lichaam zouden
kunnen overgaan. Ik staa geenzins in dat gevoelen, gelyk ik, in myne Genees- en
Heelkundige Waarneemingen, Artikel 16, bladz. 31, van den tweeden druk, beweerd
heb, en hier niet behoeft herhaald te worden. Het zyn echter twee Ziekten, die maar
al te veel gepaard gaan; en ik merk de Tubercula en Vomicae, in de Long, als
Scroful-gezwellen aan; en meen dat veele zogenaamde Smet- en aangebooren
Ziekten niet genoeg, en naar behooren, onderscheiden worden. - Op het verdwynen
en verminderen van Scroful- of Klierziekten, volgt, zomwyl, de Teering; en op het
verschynen en verzweeren der eerste, word de laatste, niet zelden, aanmerkelyk
verzagt, ja, in schyn, geneezen: beide vloeijen ook uit onze eigen natuur voort;
Smetziekten niet, maar worden door iet vreemds, uit het eene lichaam in een ander,
voortgeplant; en in dit
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opzigt, en in eenen algemeenen zin, kan men Smetziekten wel erflyk, maar toch
geenzins aangebooren, noemen. - Wanneer ik dan 't woord erflyk gebruik, verlang
ik het in den laatsten zin gebruikt te hebben.
In het bovengemelde Stukje meen ik, uit onze Hospitaal-practyk, naar genoegen
beweezen te hebben, dat de vuile uitwaasseming van Teeringzieke Lyders andere
gezonde menschen wel degelyk konnen ziek maaken, maar even daar door de
Teering zelf niet, gelyk men waant, voortbrengt. De vuile uitwaasseming van alle
andere gemeene Ziekten maaken, insgelyks, veele gezonde menschen ziek, maar
worden even daarom geenzins Smetziekten genaamd: - Smetziekten ontstaan ras;
Erfziekten langzaam, en dikwyls niet dan na veele jaaren.
De beroemde VAN SWIETEN geeft echter, onder meer anderen, uit C. BENEDICTUS,
(*)
een wonderbaar voorbeeld van besmetting eener Teeringzieke Vrouw op ; een
voorbeeld, het welk QUARIN, en misschien meer andere, aanhaalt, om 'er den
besmettenden aart der Teeringziekten door te bewyzen, en toch naauwlyks by
veelen zal geloofd worden: Hy zegt: - Eene aan de Teering stervende Vrouw de
laatste kussen op de kin van haaren man gedrukt hebbende, is die plaats naderhand
kaal gebleeven, schoon de gansche omtrek met een digte baard bedekt was: - Dit
voorbeeld bewyst te veel, en, bygevolg, niets; althans, 'er word niet gezegd, dat de
man de Teering kreeg. - Ik meen dan dat een groot deel Teeringziekten, schoon
niet alle, aangebooren, erflyk, maar geenzins besmettelyk, zyn.
'Er is meermaalen eene Vraag geopperd, die in de practyk van eenig belang
schynt, en eenige opheldering verdient: Men vraagt: - Hoe het mooglyk zy, dat
aangebooren Ziekten, Graveel, Steen, Podagra, enz. somwylen eerst 30, 40, enz.
jaaren na de geboorte zig vertoonen? Maar gesteld, dat de juiste werkwys daar van
niet verklaarbaar was, (en hoe veel duisters is 'er niet?) kan men even toch de
menigvuldige voorbeelden en uitkomsten daar van niet loochenen. Eenige, doch
niet alle, kinderen uit een Melaatschen Vader of Moeder geteeld, worden dikwyls
naar de getrouwe Waarneemin-

(*)

Tom. IV. p. 72.
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(*)

gen van SCHILLING , en veele anderen, niet, dan eerst naar veele jaaren, Melaatsch;
en dat ook deeze Ziekte mede aangebooren, geenzins besmettelyk, zy, heeft de
(†)
hoogeleerde en doorschrandere ABD. VELINGIUS zo volkomen betoogd, dat 'er geen
(‡)
schyn van tegenspraak by my meer overblyft. - Maar meer ter zaak .
By jonge kinderen zyn de Nieren veelal in byzondere stukjes, of lobbetjes,
verdeeld, die, vervolgens, zig vereenigen en één geheel maaken. By bejaarde
menschen, die van den Steen gesneeden en gestorven zyn, vindt men, niet zelden,
wederom die zelfde verdeeling in de Nieren, die, waarschynlyk, voorheen een geheel
gemaakt hadden; deeze verdeeling schynt by zommige hoogbejaarde menschen
geheel niet, by anderen al, min of meer, vroeg of laat, plaats te hebben, en brengt,
misschien, in het afscheiden der pis in de Nieren, eenige verandering of oorzaak
van Graveel of Steen aan. En ofschoon ook dit geheel ongegrond ware, zo leert
althans de droevige ervaring maar al te veel, dat juist kinderen, en bejaarde mannen,
het meest van den Steen en Graveel gekweld worden. - Zou deeze, of een andere
soortgelyke, byzondere, gesteldheid der Nieren, Vaaten en Klieren, niet even zo
wel van de anderen kunnen worden over-

(*)
(†)
(‡)

SCHILLING de Lepra.
VELINGIUS, Mengelschriften, Eerste, maar vooral 't Tweede, Deel.
Volgens de Mosaïsche Ceremonieele Wet, was iemand, die een Melaatschen, of ook eenig
tuig waar op hy gezeeten had, aanraakte, onrein; maar deeze wettische voor- of zinnebeeldige
onrainheid, die van een hoogere betekenis was, bestond geenzins daar in, dat de aanraaker
mede melaatsch wierd. Die een doode, enz. aanraakte, was mede wettisch, maar niet
lichaamlyk, onrein. En het geen zommigen van de besmetting der Melaatschen in Syriën,
Palestina en van Zuid-Amerika, blyven zeggen, rust op het zelfde losse grondbeginsel, 't welk
wy van de besmetting van onze Europeesche Klier Teering, voeden. DON ULLOA zegt, dat de
Melaatschen te Karthagena met elkander trouwen, en dat daardoor die Ziekte steeds
vermeerderd en onderhouden word. - Dus niet door uitwendige Besmetting, maar door
Voortteeling. HIPPOCRATES stelt dit mede van de Elephantiasis. - Bedrieg ik my niet, men
spreekt thans al te veel, zonder grond, van Smetziekten, en byna nooit, nog naar vereisch,
van aangebooren Ziekten: hier van daan.... maar....
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geërfd als de overeenkomende blaauwe, bruine oogen, spitse, stompe neus? enz.
Dit zo zynde, dan erven de kinderen van de Ouderen geenzins een stoflyke oorzaak
van Steen, Graveel of Podagra, neen; maar een eigenaartig vaat- en kliergestel, 't
welk hen door tyd, jaaren en verandering, daar voor byzonder vatbaar maakt. - Ik
vertrouw dan, dat de zo dikwyls overeenstemmende wezenstrekken van de kinderen,
met de een of de andere hunner Ouderen, de sterkste ontkenners van Erf-Ziekten
niet zullen durven of kunnen loochenen. En ook dit, dunkt my, is wederom een
bewys, dat de eerste of waare oorzaak van Steen, Graveel, Podagra, Melaatschheid,
enz. niet in de vogten, maar in de vaste deelen of de vaaten, even als by alle andere
Erf-Ziekten, plaats hebbe. - Wat moet men dan van de zogenaamde specifique
Geneesmiddelen verwagten, die zo dikwyls, en met ophef, worden aangewend, om
de vogten te verbeteren, zonder de vaaten, door welke zy beärbeid moeten worden,
daar toe bekwaam te maaken? en ook dit is meestal boven het vermogen van
menschen, en ook zeer vernederend voor zulke Artzen, die steeds waanen Steen,
Graveel, Podagra, enz. te kunnen geneezen, en ook steeds daar toe nieuwe
middelen zoeken. Dan ik schryve niet voor zulke Geleerden, maar voor Onërvarenen.
Misschien vraagt men: - Zo uit- of inwendige aangebooren Kwaalen alleen
oorsprongelyk zyn van een byzondere drukking of beklemming van de Vrugt in de
baarmoeder; of van een medegedeeld, aangeërfd vaat- en kliergestel van de
Ouderen op de kinderen, zonder dat de voedende vogten daar in deel hebben, hoe
het dan bykomt dat 'er (zo men meent) dikwyls kinderen met Venus-Ziekten gebooren
worden? En dit is evenwel iet waarvan zo dikwyls gesprooken word, en zommigen
wel eens vreezen. Ik betwist de ondervindingen van anderen geenzins; maar zeg,
dat ik, zints ruim een halve Eeuw, nevens de ervarenste myner medebroederen,
mede redelyk veel gezien heb, en herzeg hier, het geen ik elders reeds vóór 30
jaaren, en nog onlangs, in een ander Stuk, heb gezegd: - Dat ik nimmer een kind,
van zyne geboorte tot 12 of 14 jaaren oud, met volkomen tekenen van een
(*)
aangeboorene, of, op een andere wyze, besmettende Venus-Ziekte, gezien hebbe .
- Ik heb

(*)

Aanmerkingen op van SWIETEN's Legerziekten. - Geneesen Heelkundige Waarneemingen.
Artikel 27, bladz. 51, tweede Druk, alwaar dit breeder betoogd word.
Zo min als ik Kinderen met Venusziekte heb gezien, even zo min heb ik de waare Kanker
daar by ontmoet; en nogthans spreeken Mannen van naam van beide Ziekten, als by kinderen
zeer gemeen. Intusschen ben ik, door klaare blyken, overtuigd, dat Scrofulgebreken maar al
te veel voor Venusof Kanker-zweeren worden aangezien en behandeld. - Zints 3 jaaren, heb
ik 13 Vrouwen met beslooten of open Kanker in de borsten gezien, waar van 'er 9 in de linke,
en 4 in de regte, borst waren. 't Waarom! weet ik niet.
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meermaalen Venuszieke Mannen en Vrouwen, met hevige nagtpynen,
beengezwellen, openbaare huidzweeren, als of ze van de muizen gekaauwd waren,
gezien; die, staande deeze toevallen, volmaakt gezonde kinderen teelden, die ook
aldus den huwbaaren staat bereikten. 'Er is my geen Smetziekte bekend, die zo
gemeen is dan het Schurft; en de schurftste Moeders heb ik de zuiverste kinderen
zien voortbrengen, die niet, dan door de uitwendige besmetting, ras mede schurftig
wierden.
De beroemdste Schryvers over de Venusziekte, HUNTER, GIRTANNER, enz. stellen
en bewyzen 't ten deele, dat dit smet geenzins in het bloed, de melk, het zaad, het
speeksel, of in het zweet, plaats hebbe, maar alleen in de Lymphatique deelen. GIRTANNER, die waant veele Venerische kinderen, in Frankryk, gezien te hebben,
en 'er zulke tekenen en toevallen van opgeeft als ik zelf meermaalen by kinderen,
die geenzins Venerisch waren, heb waargenomen, zegt echter; dat zy in den schoot
der Moeder geenzins besmet worden, maar alleen in den doortogt by hunne
geboorte; en ook dit kan, naar myn inzien, geen plaats altoos hebben, ten zy 'er op
dien tyd, en in dien doortogt, ontvelling, etterende Zweeren, enz. voorhanden zyn;
waarvan de Smetstof in de geöpende, tedere, huid des kinds kan indringen. Dan
het is hier de plaats niet, daarvan iets meer te reppen; dienende dit alleen om te
betoogen, dat de Venusziekte geen Erfof aangebooren Ziekte, maar een Smetziekte,
zy, en dat de eerste in de Vaste deelen, en de laatste in de Vogten, plaats hebbe.
De Heeren CAMPER, BLUMENBACH, en anderen, meenen, in de beenderen des
hoofds van byna alle bekende Natiën, zulk een wezenlyk en kenbaar verschil bemerkt
te
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hebben, dat 'er de leevende voorwerpen aan zouden kunnen worden gekend en
onderscheiden. Ontwyfelbaar zal dit in de overige vaste lichaamsdeelen mede plaats
hebben. Hier van daan dan ook zo veel vreemde, verschillende, ziekten en gebreken,
die, van 't Land, Lucht en 't Voedsel, afhangen, en wezenlyk aangebooren zyn.
Arabië, Syrië, Palestina, zyn van ouds, als Geboorte-landen van de Melaatschheid,
bekend. En het schynt my toe, dat die ziekte, eerst na den zogenaamden Heiligen
Oorlog, van daar, in Europa overgebragt, van tyd tot tyd verzagt, en in onze zo
bekende Klierziekte veranderd zy. Althans in 't warmst gedeelte van Europa, Italie,
Spanje, Frankryk, enz. schynt zy het meest en het langst, maar minder in Zweeden,
geheerscht te hebben. - Van de bekende Engelsche Ziekte (Rachitis) der kinderen,
die na het verdervelyk misbruik van warme Thee en Koffydrank ontstaan, en dat
nog geen 200 jaaren oud is, behoef ik niet te bewyzen, dat ze van de Ouderen op
de kinderen word voortgeplant, en zig, in 't tweede of derde jaar, 't eerst vertoont.
(*)
N. TULP zegt: Een verzworen Kanker en ontstoken oogen zyn besmettelyk. - Dat
de Kanker een Smetziekte zou zyn, word van eenigen geloofd; maar, zo ik meen,
zonder grond: dat zy een aangebooren Ziekte zou zyn, gelyk anderen willen, is
mede vry duister. 't Is wel waar, men hoort verhaalen, dat verscheide menschen,
in dezelfde familie, van de Kanker zouden gesneden zyn; maar naardien onder zes,
of meer, van deeze zogenaamde Kanker-Lyders, 'er vermoedelyk geen één geweest
zy, die dit kwaad waarlyk gehad hebbe; zo blykt, dat men op al zulke verhaalen niet
vertrouwen moet. - Onder de uitwendige aangebooren gebreken zyn 'er, als
Haazemonden, Horlvoeten, enz. die, door de veel vermogende Heelkonst, kunnen
verbeterd, of geheel weg genomen worden (gelyk boven gezegd is); maar, wie kan
dit by inwendige wanordes, en wel met geneesmiddelen, doen? Men ziet daaglyks,
onder meer anderen, dat kinderen, uit een geelen Lever-zieken Vader of Moeder
geteeld, ondanks alle hulpmiddelen, vroeg of laat, mede in dezelfde omstandigheid
komen. En, nadien 'er veele Smetziekten dagelyks geneezen worden, en men dit,
helaas! van de Kanker, en van veele

(*)

Geneesk. Vermaaningen. Artik. X. bl. 523.
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aangebooren Ziekten niet zeggen kan; zo schynt het, dat de Kanker, veelëer tot de
aangebooren, dan Smetziekten, zou behooren, die echter niet, dan eerst na veele
jaaren, te voorschyn komt. - Ik heb kinderen uit Scirrheuse, ja openbaare, vrouwe
Kankerborsten, met aandoening, zien zoogen, en met blydschap beleefd, dat zy,
in haare jeugd, met het zelfde kwaad, niet zyn aangedaan geworden. - Zo lang als
'er onhelpelyke gebreken in de Godgeleerdheid, en onöplosbaare gevallen in de
Rechtsgeleerdheid, zullen zyn, zullen 'er ook ongenees- en onverklaarbaare Ziekten,
in de Geneeskunst, plaats hebben.
Dat de Kinderpokken een Smetziekte zyn, die niet uit onze natuur voortkomt, is
zeker; maar het schynt my eenigzins twyfelagtig, of zy, in zommige lichaamen, niet
eenige verandering in de vaste deelen, en een geäartheid nalaat, die naar iets
aangeboorens schynt te gelyken; althans wy zien zomwyl, dat twee sterk gepokt
hebbende Ouderen kinderen voortbrengen, die mede vry sterk in die Ziekte deelen,
en omgekeerd. En zo, by voorbeeld, de Vader zwaar, en de Moeder ligt, gepokt
heeft, dan staan die kinderen, die het meest in wezenstrekken met één der Ouderen
overeenkomen, daar mede veelal gelyk; en dit heeft beide by Jongens of Meisjes
plaats. - Inënters, die dit niet weeten, bedriegen zig zomwylen in hun voorzeggen,
schoon toch de Inënting altoos te verkiezen zy.
Verscheiden beroemde Mannen hebben, met iever, gepoogd te bewyzen, hoedanig
de Bevrugting en Vorming by Menschen en Dieren plaats hebbe; en daarover zyn
een menigte zeer verschillende systhemata, die, als nog, niets afdoen; - en,
niettegenstaande deeze gissende ontwerpen, hebben anderen evenwel gepoogd
te betoogen, hoedanig uit- of inwendige Wanschapenheden, aangebooren Ziekten
en Gebreken, zouden konnen worden te weeg gebragt. Men heeft daartoe de Semina
van beide Sexen, het Germen, de Kiem, enz. te hulp geroepen, en getragt te toonen,
waarom het eene kind een Jongen, het andere een Meisje, was: - waarom de eene
naar den Vader, en de andere naar de Moeder, geleek, enz. - Mannen, die hun
daaglyks werk maaken, en tevens de zwakheid hebben, deeze gewaagde inzigten
in de eeuwigheid, om met LAVATER te spreeken, te leezen, ontrooven zig van veel
tyd; want schoon ook dit tot de hoogste zekerheid wierd gebragt, zie ik, als nog,
niet,
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welk nut 'er voor de Natuur- en Geneeskunde uit gebooren zal worden.
Dan hoe zeer ik in dit Stukje ook gepoogd heb, my, voor alle menschen, kort en
klaar uit te drukken, en het verhandelde met de noodige bewyzen te versterken,
geloof ik toch, dat 'er nog veel duisters overblyft; en niet te min, met gerustheid, 'er
de volgende Geneeskundige Gevolgen uit te mogen afleiden:
I.

Dat uit- of inwendige aangebooren
wanordes en wanschapenheden, enz.
geenzins afhangen van schrikken,
ontroeringen, of van sterke inbeeldingen
van de Moeder op de Vrugt; maar van
verborgen Natuuren Werktuigkundige
oorzaaken; waarvan de wyze hoe!
onbekend is. - SALOMON zegt: - Wy
weeten den weg des Winds niet, nog
hoedanig de beenderen zyn in den buik
van eene zwangere Vrouwe: in veel
wysheid is veel verdriet.

II.

Dat de aangebooren uitwendige kwaalen
aan drukkende oorzaaken op, of in, de
Baarmoeder moeten worden
toegeschreeven, en aanstonds by de
Geboorte der kinderen zigtbaar zyn.

III.

Dat inwendige aangebooren gebreken
dikwyls in de tedere jeugd verschynen;
anderen zig eerst naar veele jaaren
ontwikkelen.

IV.

Dat gemeene Erf-Ziekten, die in de
eerste jeugd dikwyls vry erg zyn, tegen
de huwbaarheid veelal veranderen,
verminderen, ja geheel, en in schyn,
geneezen; maar in den ouderdom niet
zelden, doch onder een verschillende
gedaante, weêrom komen.

V.

Dat aangebooren Ziekten van
Smetziekten vooral behooren
onderscheiden, en daarmede niet
verward, te worden, wyl de eersten, als
Klierteering, Steen, Graveel, Podagra,
Melaatschheid, enz. nooit besmettelyk
zyn; en de laatsten, immers zo veel ik
weet, niet aangebooren worden.

VI.

Dat alle Smetziekten, Pest,
Kinderpokken, Schurft,
Dollenhonds-Beet, Venus-ziekten, enz.
binnen eenige dagen, weeken, of ten
langsten na weinige maanden, zig
doorgaans vertoonen.
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VII.

Dat zeer waarschynlyk tegen
Smet-ziekten zekere hulpmiddelen
kunnen en zullen gevonden worden, zo
als reeds tegen de Venus-ziekte, en het
Schurft, blykbaar is.
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VIII.

Dat, zints alle tyden, veele
Geneeskundige Adepti (zonder den
grond der kwaal te kennen) steeds
vrugteloos gepoogd hebben, en nog
poogen, om aangebooren inwendige
gebreken in de vaste deelen, door
Geneesmiddelen te herscheppen, of
althans te verbeteren; maar wie van hen
heeft, daar door, van een aangebooren
leelyk aangezigt, ooit een fraaijer
gemaakt? - Verschil is hier niet.

IX.

Dat men, bygevolg, by aangebooren
inwendige Erf-ziekten, zyne Lyders niet
veel belooven moet; want, schoon men
hunne Ziekte, om het toevallig bederf of
ontaarting in de vogten, zomwylen, ja
dikwyls, zeer verzagten, en, in schyn,
geneezen kan, zo blyft 'er toch meest
altoos een ongeneesbaare wanorde, in
't werktuiglyk vaat- en kliergestel, over.

X.

Dat de Venus-ziekte (ten zy ik zeer
dwaale) geen aangebooren, maar een
onzuivere, Smet-ziekte zy, die nog
heden, even als vóór 300 jaaren, als een
Pest, die het menschdom vernielt, word
aangemerkt; en met middelen, wreeder
dan de Ziekte zelf, behandeld. Maar dat
ik in myn leeftyd, die ras 77 jaaren word,
'er maar één, met desperaate zweeren
in de keel, die het slikken belette, heb
zien sterven; en de overigen
gemakkelyker dan een derdendaagsche
Koorts, in den Winter, zien geneezen.

Ik zou hier by, met weinige woorden, meer en sterker Geneeskundige Gevolgen
konnen voegen; maar, vrees dat ze, misschien, in de Eeuw, waar in wy zyn, van
weinig waardy zullen worden aangemerkt.
'S HERTOGENBOSCH,
den 20 Augustus,
1792.
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Brief, over den staat der natuurkundige weetenschappen te Rome,
zints twee eeuwen; en byzonderheden, over de veroordeeling van
Galileo. Door den Abbé Testa aan den Heer de la Lande. 20 April
1790.
Journal des Savans.
I. Ik heb de eer, Myn Heer! u toe te schikken het Vertoog van den Abbé CALANDRELLI,
Hoogleeraar in de Wiskunde in het Romeinsch Collegie, uitgegeeven, over den
Electrikaalen Afleider, door hem, op last van den Paus, op het Paleis van
Mont-Quirinal te Rome geplaatst. 't Zelve leezende, zult gy terstond zien, dat 'er
niets, van 't geen de Theorie der Electriciteit betreft, of van de voorzorgen noodig
by het daar stellen van dergelyke Werktuigen op een Gebouw, 't geen men voor
den Blixem wil beveiligen, overgeslaagen is door dien geleerden en arbeidzaamen
Man. Ik twyfel ook niet of gy zult 'er genoegen in neemen, en uwe goedkeuring zal
my een nieuw bewys opleveren tegen de zodanigen, die gelooven en anderen willen
doen gelooven, dat de Natuurkundige Weetenschappen te Rome geheel
verwaarloosd en vervolgd worden. De Veroordeeling van GALILEO, waarvan de
omstandigheden vergroot zyn, en het onregt verzwaard heeft, is het onophoudelyk
aan ons gedaan verwyt, hoewel dezelve reeds zeer veel jaaren geleden is (te weeten
in 't jaar MDCXXXIII). Ik kan u niet zeggen, hoe veel maalen, zints ik te Parys my
onthoude, deeze Veroordeeling heb hooren bybrengen, tot een uitmaakend bewys
van de onkunde des Hofs van Rome, en den haat van 't zelve tegen de Geleerden.
Staa my toe, myn Heer! dat ik, te deezer gelegenheid, my eenigzins breeder uitlaat
over een Stuk, 't welk myn Vaderland zo zeer tot oneere geduid wordt. Ik zal bekende
en onbetwiste zaaken ophaalen, die genoegzaam zullen weezen om veelen uit den
dut te helpen. Uwe zugt voor de Starrekunde, en de byzondere yver, welke gy
betoond hebt voor de eer van den grooten GALILEO, verzekert my, by voorraad, dat
gy, niet zon-
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der deelneeming, eenige ophelderinge zult ontvangen over een gedeelte zyner
Geschiedenisse.
II. De eerste Academie, die zich voorgesteld heeft de Natuurkunde en de
Natuurlyke Historie te vernieuwen en te volmaaken, en die, met een edele fierheid,
afstand doende van de Droomeryen der Scholastieken in de voortzetting dier
Weetenschappen, niets aangewend heeft dan Waarneeming en Proefondervinding,
is de Academie der Lyncei te Rome, geftigt door FREDERIC CESI, in den jaare MDCIII.
MARTIN FOGEL, een Duitsch Geleerde, hadt alle de berigten, de Geschiedenis dier
Academie betreffende, verzameld; doch hy stierf eer hy zyn arbeid volbragt hadt.
LEIBNITZ kreeg dit Handschrift, en schonk het vervolgens in de Boekery des Prinsen
van WOLFENBUTTEL, waar het nog voorhanden is. JEAN BIANCHI, of JANUS PLANCUS,
een bekwaam Natuurkundige van Rimini, en bekend door de ontdekking der
Ammonshoornen in de Adriatische Zee, zich een afschrift daarvan verschaft
hebbende, voegde zyne eigene opgedaane kundschappen by die van FOGEL, en
vormde, uit deeze bouwstoffen, een stuk; getyteld: Notitia Lynceorum, gedrukt aan
het hoofd der tweede Uitgave van het Phytobasanon van FABIUS COLONNA, te
Florence in 't jaar MDCCXLIV gedrukt. 't Is uit dit Vertoog, dat men zich een recht
denkbeeld kan leeren vormen van 't geen de Natuurkunde en de Natuurlyke Historie,
aan de Academie der Lyncei, heeft dank te weeten. Ik zal my vergenoegen met hier
de Naamen en de Werken van eenige der uitsteekendste Leden op te haalen.
FREDERIC CESI, Grondvester dier Academie, is de Schryver der geleerde
Verhandelingen, getyteld: De Coelo, de Metallophytis, de Prodigiis, Apiarium, Tabulae
Phytosophicae. Hy is het, die, met een stoute hand, de vaste Spheeren, waarmede
het Stelzel van PTOLEMEUS den Hemel bezwaard hadt, aan stukken brak. Hy is 't,
die zich 't eerst bediende van het Microscoop, om de Zaaden der Planten te bezien,
terwyl FRANCOIS STELLUTI, zyn Medebroeder, de eerste was om zich van dit Werktuig
te bedienen tot het waarneemen der Insecten. Hy is 't, die den naam van Telescoop
en Microscoop gaf aan de Werktuigen, welke hy geleerd hadt met eigen hand te
(*)
vervaardigen . Hy is 't, die aan 't hoofd zyner Aca-

(*)

Over alles wat de Telescoopen en Microscoopen, derzelver uitvinding, gebruik en uitwerkzels
betreft, kan men de Magia Universalis van den Jesuit G. SCHOTT naazien, Tom. I. Liv. 10.
Waar hy EUSTACHE DIVINI noemt, die, ten zynen tyde, te Rome zulke heerlyke Instrumenten
van die soort vervaardigde, dat hy niet voldoen kon aan de bestellingen, hem van allerwegen
gedaan; die de Glazen, door KIRCHER gezonden aan den Keizer FERDINAND DEN III, groot
Minnaar van de Proefondervindelyke Wysbegeerte, sleep. Dewyl ik van SCHOTT spreek, die
zo veele verdiensten heeft in de Natuurkunde, en zich langen tyd te Rome onthieldt, waar hy
ten naauwsten verbonden was aan zyn Broeder Vader KIRCHER, wil ik niet naalaaten hier aan
te duiden, de Notice des Ouvrages de SCHOTT, te Parys in 't jaar 1785, in 8vo. uitgegeeven
door den Abbé MERCIER, Abbé de St. Leger de Soissons, ancient Bibliothecaire de St.
Genevive; een Werkje, zeer zeldzaam geworden, en waar van te wenschen is, dat de Schryver
de moeite zal neemen om eene nieuwe uitgave te geeven.
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demisten arbeidde, om in 't licht te geeven, en te verryken, het groote Werk van
ANT. HERNANDES, een Spanjaard, over de Natuurlyke Historie van Mexico. De dood
verhinderde hem een groot Werk uit te geeven, 't welk afgeschreeven ligt, onder
den Tytel: Theatrum Naturae.
JEAN BAPTISTE PORTA was een Lynceo, en de geheele Wereld weet wat de
Natuurkunde in 't algemeen, en de Gezigtkunde inzonderheid, aan hem verschuldigd
is. Hy bezigde eerst de middelen om de lugt te verdikken, en vondt het Windroer
uit, 't geen binnen eenige jaaren gemeen werd in Italie. - JEAN FABRI is de eerste
geweest om het toen algemeen aangenomen gevoelen, wegens de voortbrenging
der Dieren uit verrotting, te bestryden, en hy ging in dit Stuk REDI en MALPIGHI voor,
die aan deeze Leer den laatsten slag toebragten. - Zo is FABIUS COLONNA de
Voorganger geweest van TOURNEFORT, die zelve erkend heeft, dat zyn Plantkundig
Stelzel reeds uitgevonden en voorgesteld was door dien geleerden Lynceo, en door
AND. CESALPINI. FABIUS gaf den naam van Petales aan de Bladen der Bloemen, een
naam welken zy behouden hebben; hy is de eerste, die bewees, dat de opgedolve
Beenderen en Schulpen, in gebergten zeer wyd van Zee gelegen, overblyfzels van
Dieren, en geene speelingen der Natuur, waren, gelyk men tot dien tyd geloofde. Maar het zou te lang vallen de beroemde Mannen op te noemen, die, door hunnen
arbeid en ont-
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dekkingen, de Academie der Lyncei beroemd gemaakt hebben. Genoeg is het, op
te tekenen, dat de groote GALILEO zodanigen prys stelde op zyn Lidmaatschap in
deeze Academie, dat de eenige Tytel, met welken hy praalt aan 't hoofd zyner
Werken, die van Lynceo was. In zynen ouderdom zyn gezigt verlooren hebbende,
zeide hy menigmaal, boertende, dat hy una Lynce cieca, een Blinde Lynx geworden
was. - De Verhandelingen van MARIA GUIDUCCI, Secretaris van die zelfde Academie,
waren oorzaak van de Geschillen, die vervolgens tusschen GALILEO en diens vyanden
ontstonden, wier haat niet bevredigd werd, dan door de veroordeeling van dien
grooten Starrekundigen. De Geschiedenis der Lyncei, zo zeer verbonden zynde
aan die van GALILEO, kan ik niet begrypen hoe de beroemde Geschiedschryver der
Starrekunde, de Heer BAILLY, van de grondvesting der hedendaagsche Academien
spreekende, die Academie heeft kunnen vergeeten, welke ze alle voorgegaan is,
en, door haar voorbeeld, de Wysgeeren geleerd heeft de waare middelen, om de
Beoefening der Natuur aan te kweeken en te doorgronden. De Academie der Lyncei
zou door de pen eens zo diepdenkenden en fraaijen Schryvers niet gemist hebben
een nieuwen glans te krygen.
III. De Cardinaal FRANCOIS BARBERINI volgde FREDERIC CESI op, als Voorzitter van
de Academie; maar, by den dood des Stichters, die, door zyn voorbeeld en kunde,
als 't ware, de ziel van het gezelschap uitmaakte, scheen de yver en arbeidzaamheid
der Leden te verflaauwen, en geraakte bykans uitgebluscht. Toen was het, dat de
Heer CIAMPINI op het denkbeeld viel om eene andere Academie te vestigen, welke
den naam droeg van de Academie Physico - Mathematique, 't geen hy uitvoerde in
't jaar MDCLXVII. De Cardinaal MICHEL-ANGE RICCI, een der beste Wiskundigen van
zyn tyd, haalde CIAMPINI over tot deeze Stichting. Dezelve geschiedde onder 't opzigt
van Koningin CHRISTINA, die zich toen te Rome bevondt. Eene Koninginne, die,
terwyl zy geestige Italiaansche versjés opstelde met den Abbé GUIDI, een beroemd
Dichter, en een der Grondvesteren van de Academie der Arcadiers, met veel yvers
de Natuurkundige Weetenschappen beoefende, en geheele nagten doorbragt om
het Uitspanzel waar te neemen met den grooten CASSINI, wiens gezondheid zy zo
zeer ter harte nam, dat zy, om het hoofd diens Starrekundigen
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voor de lugt te dekken, met haar hand een Zakdoek daarop hieldt; eene treffende
omstandigheid, welke CASSINI zelve, met veel aandoenings, verhaalt in de
geschreevene Aantekeningen van zyn Leeven, die in handen zyn van den Graaf
CASSINI, my medegedeeld op het Koninglyk Observatorie. - De Nieuwe Academie
te Rome verwierf, van haaren aanvang af, de grootste beroemdheid; zo dat de
Koninglyke Academien van Parys en Londen met dezelve begeerden Briefwisseling
te houden. Vader MABILLON, die, ten dien tyde, zich te Rome bevondt, verhaalt, in
zyne Reize door Italie, dat hy menigmaal, met genoegen, de Zittingen daarvan
bywoonde. De Heer CIAMPINI was een onvermoeid Man, gelyk te zien is uit de lyst
der talryke Werken, welke hy ons heeft naagelaaten; ik vernoeg my hier op te
noemen, zyne Verhandelingen over de Aardbeevingen; over het onverbrandbaar
(*)
Linnen, of de Amianth ; over de nieuwe wyze welk hy uitdagt om Gezigtkundige
Tafelen op te stellen, als mede het Vertoog, waarin hy aan de Academie rekenschap
geeft van zyne Waarneemingen op de Comeet van den jaare MDCLXXXI, eene
Comeet altoos gedenkwaardig, zo van wegen de berekeningen van NEWTON, als
uit hoofde van de Wysgeerige Schriften,

(*)

De Heer CIAMPINI, door zyne eigene Proeven zich verzekerd hebbende van de
Onverbrandbaarheid der Amianth, geloosde, volgens eene plaats by PLINIUS, dat de Ouden
zich bedienden van Linnen daar uit zamengesteld, om de Lichaamen der Koningen en Grooten
te omwinden, en door dit middel derzelver assche te scheiden van de houtassche. MAHUDEL
heeft zich hier tegen verzet, (Mem. des Inscript. Tom. IV.) en de Natuurkundigen op zyne
zyde getrokken, die uit de smel ting van de Amianth, door den Brandspiegel, al te vlot beslooten
hebben, dat het vuur der Houtmyt desgelyks het Linnen, daar van gemaakt, verbrandde: doch
het vuur van de Houtmyten der Ouden komt niet in vergelyking met het vuur eens
Brandspiegels. Het eerste hadt dikwyls geen kragts genoeg de beenderen der Lyken tot
assche te verbranden, welke men te dier oorzaake besloot in een vat Cinerarium, of Ossuarium
geheeten. Men zou 'er nog eene aanmerking kunnen byvoegen. De proeve met den
Brandspiegel is genomen op de Amianth zo als dezelve in de natuur voorkomt; dat is op de
Amianth, omwonden met glasagtige zelfstandigheden, die de smelting hebben moeten
bevorderen en waarvan men dezelve afscheidt, als men 'er Linnen van maakt.
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waar toe zy, vervolgens, gelegenheid gaf. CIAMPINI hadt tot zyne Medegenooten
ALPHONSO BORELLI, FRANCOIS BIANCHINI, MONTANARI en PAUL BOCCONE, die alleen
genoeg waren waren om aan zyne Academie den grootsten luister by te zetten. 't
Is allen bekend hoe veel de Wisen Starrekunde aan de twee eerstgemelden
verschuldigd zyn; maar hoe veelen weeten niet de uitgestrektheid hunner
kundigheden in de Natuurlyke Historie, waarin de laatstgenoemde bovenal uitmuntte?
BORELLI heeft ons de Meteorologie van den Berg Etna, en de Geschiedenis van
deszelfs Uitbarstingen, gegeeven: hy is ten deezen opzigte de voorlooper geweest
van myn beroemden Vriend den Commandeur DE DOLMIEU, die ons, als een diepziend
Natuurkundige, de Vulcanische Voortbrengzels van dien Berg heeft doen kennen.
(*)
BIANCHINI heeft keurige naaspeuringen gedaan op het Meir van Albano, op de
wateren der Fonteinen te Rome, op de vuuren van Pietromala, die de Hoogleeraar
SPALLANZANI en de Ridder VOLTA, onlangs, erkend hebben voor ontvlambaare Lugt,
die zich natuurlyk vormt, en te dier plaatze ontbrandt. De smaak voor de Natuurlyke
Historie was, toen ten tyde, by ons de heerschende, en zeer algemeen ver-

(*)

Hy heeft eene Waarneeming gedaan, welke misschien eenige betrekking heeft op lichtende
punten in het duister gedeelte der Maan, waaruit HERSCHELL het bestaan van Vuurbraakende
Bergen in dezelve beslooten heeft. BIANCHINI reeds, in 't jaar 1725, de Maan waargenomen
hebbende met een Kyker van CAMPONI, van 150 Romeinsche Palmen; bespeurde hy in het
midden van de plek, Plato geheeten, een streek licht, welke hy oordeelde veroorzaakt te
worden van doorgebrooken Zonnestraalen, 't zy door eene opening, of door een gat, van de
bergagtige zanden, die deeze Maanvlek omringen, Hesperi & Phosphori nova phaenomena,
p. 24. - De Heer MAIRAN tekent, in zyn Werk sur l'Aurore Borcale, desgelyks eene Waarneeming
op, te Rome gedaan door Vader JACQUIER, op den 12 April 1742; Vader JACQUIER, en allen
die nevens hem waarnamen, zagen uit den noordkant der Maane een bleek licht voortkomen,
in breedte omtrent gelyk aan de halve diameter van de Maan, en omtrent vier maalen zo lang.
- Eene waarneeming van soortgelyk een aart hadt CHRETIEN MENTZEL langen tyd te vooren
in Duitschland gedaan, als hy, op den 26 Nov. 1684, een lichte streep zag, die zich topswyze
verhief boven de Schyf der Maane, en geleek na den staart van een Comeet. Zie Les
Ephemerides des Curieux de la Nature. Dec. II. An. 1684.
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spreid. In de Transactions Philosophiques voor 't jaar MDCLXVIII, vindt men een
Brief van STENON over de Proeven te Rome, door den Ridder CORVINI, op den
Salamander, genomen. Dezelfde Transactions, voor 't jaar MDCLXX, vermelden
ook de herhaalde Waarneemingen in dezelfde Stad, over de afwyking der
Kompasnaalde. Geleerden zelfs, die den grootsten naam verkreegen hadden in
alle andere vakken van Weetenschappen, waren 'er op gesteld, om te toonen, dat
zy de beoefening der Natuurkunde niet verwaarloosd hadden. In de Ephémerides
(*)
Romaines van 't jaar MDCLXXVIII, treft men een schoonen Brief aan van den
Cardinaal NORIS, over het visschen van Koraal. - Onze geleerde Natuurkenners
hielden zich niet te vrede met Naspeuringen te doen, en Werken over de Natuurlyke
Historie te schryven; zy lagen Kabinetten aan, waarin zy zorgvuldig de voortbrengzels
van de drie Ryken der Natuure bewaarden; FREDERIC CESI hadt 'er een ten gebruike
van zyn Lyncei. CIAMPINI hadt een ander voor zich en de Leden zyner Academie.
Maar geen dier Kabinetten haalde by 't geen Vader KIRCHER in 't Romeinsche Collegie
verzamelde; deeze beroemde KIRCHER, Schryver van de Mundus Subterraneus,
Ars magna lucis & umbrae, en van veele andere Werken, waar uit onze
hedendaagsche Natuurkundigen een groot deel hunner kundigheden geput hebben,
en dikwyls zonder den bekwaamen Jesuit te noemen, die ze hun verschafte. Zyn
Kabinet bestaat nog; vertierd, en laatst vermeerderd, door den Cardinaal ZELADA,
Secretaris van Staat, in geen soort van Weetenschappen en Letterkunde een
Vreemdeling, en wiens heerschende smaak voor de Natuurkunde, en de Natuurlyke
Historie, in geheel Europa bekend is.

(*)

Deeze Ephemerides maaken het eerste Tydschrift uit over de Natuurlyke Historie, 't welk in
Italie, en misschien elders, verscheen. FRANCOIS NAZARI begon ze uit te geeven in 't jaar 1668;
ze werden agiervolgd door CIAMPINI, en eenigen der Leden zyner Academie, tot het jaar 1683.
Over derzelver waarde kan men oordeelen uit de Fransche Vertaaling, uitgegeeven in het
vierde en de volgende Deelen van de Collection Academique de Dyon. Deeze Ephemerides
Romaines worden thans vervaardigd door den Abbé PESSUTI, een fraai en geleerd Schryver,
Hoogleeraar in de Wiskunde in het Collegie de la Sapience.
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Zodanig, myn Heer, was de zugt, met welke men de Natuurkundige
Weetenschappen, by ons, behartigde, op een tyd, waarin de ongelukkige
SWAMMERDAM, in geheel Frankryk, niemand kon vinden, die zyne Insecten en
(*)
Ontleedkundige Preparaten wilde koopen . - Eer ik dit Artykel besluit, moet ik
aanmerken, dat de smaak, dien men te Rome gehad heeft voor Natuurkundige
Weetenschappen en Kabinetten, tot veel hooger tyd opklimt dan de Academie der
Lyncei. De Metallotheca Vaticana van MICHEL MERCATI strekt 'er ten blykbaaren
bewyze van. Deeze Geleerde, gebooren in den Jaare MDXLI, en, in den bloei zyns
leevens, Opzigter van den Vaticaanschen Kruidtuin, kreeg, vervolgens, last van
Paus SIXTUS den V, om by den Kruidtuin een Kabinet der Natuurlyke Historie aan
te leggen, waarvan hy eene beschryving gaf in een Werk, 't welk egter eerst zeer
lang daar naa (MDCCXVII), te Rome is uitgegeeven, door den Heer LANCISI, met
Aantekeningen van P. ASSALTI, Hoogleeraar in de Scheikunde. In dit Werk wordt
gesprooken van de gedaante der Cristallen, en de Kunst-cristallen van Aluin; en
het is vreemd, dat de Heer ROME DE L'ISLE, wiens verlies wy betreuren, daarvan
geen melding gemaakt heeft in zyne Crystallographie.
IV. Terwyl de Academie van den Heer CIAMPINI, met zo veel geluks, arbeidde aan
het voortzetten van de Natuurkunde en de Natuurlyke Historie, en dezelve den
welverdienden roem genoot, hadt zy te Florence eene Mededingster, die haar in
vermaardheid evenaarde, ja zelfs overtrof. Gy gevoelt, dat ik spreeken wil van de
Academie del Cimento, gestigt in 't Jaar MDCLVII, door Prins LEOPOLD DE MEDICIS.
Maar, tot eer van Rome, was dezelve haare eerste poogingen, en welgelukken,
verschuldigd aan den raad en den arbeid van een Romein: MICHEL-ANGE RICCI
bestuurde het werk; en het Eerste Deel der Memorien van die Academie, zagen het
licht niet, dan naa door dien Geleerden naagezien en goedgekeurd te weezen.
Dezelfde RICCI was door en door bedreeven in de Natuur, en nog sterker in de
Wiskunde; zo dat BORELLI, die al den trots eens Wiskunstenaars

(*)

Zie het Leeven van SWAMMERDAM, door BOERHAVE geplaatst voor de Nederduitsche en
Latynsche Uitgave van SWAMMERDAM's Biblia Naturae.
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bezat, niemand dan hem tot Regter koos in een geschil, 't welk hy hadt met ETIENNE
DE ANGELIS en MICHEL MANFREDI, over zyn Werk de Vi Percussionis. De verdiensten
en roem van RICCI deeden INNOCENTIUS den XI besluiten, om hem, in den Jaare
MDCLXXXI, met den Cardinaalshoed te beschenken, ondanks de weigering van
dien Geleerden, wiens zedigheid deeze Eer weigerde aan te neemen. Deeze hulde,
welke de Paus bewees aan de Weetenschappen in den persoon van RICCI, bewyst,
hoe zeer de beschuldiging der vyanden des Hofs van Rome valsch en lasterlyk is,
als zy voorgeeven, dat Paus CLEMENS de IX het Cardinaalschap niet vergunde aan
LEOPOLD DE MEDICIS, dan onder voorwaarde, dat hy de Academie del Cimento zou
vernietigen. De Heer FABRONI, Bestuurder der Universiteit van Pisa, met zo veel
roems bekend door zyne Vitae Illustrium Italorum, hadt geloof geslagen aan dat
valsch berigt; doch heeft het vervolgens ingetrokken, en de volledigste bewyzen
van deszelfs onegtheid opgeleverd. Hoe heeft men dus de nagedagtenis kunnen
schenden van een Paus, die de Wysbegeerte geleerd hadt onder BENOIT CASTELLI,
die, met al zyn vermogen, GALILEO handhaafde tegen diens vyanden, die, niet dan
met veel wederzins, den grooten CASSINI aan LODEWYK DEN XIV afstondt, die Vader
RICCIOLI dekte tegen de aanslagen van een Inquisiteur, die, eindelyk, het ontwerp
beraamd hadt, om te Rome dezelfde Academie te grondvesten, door CIAMPINI eenigen
tyd daar naa gestigt.
('t Vervolg en Slot hier na.)

Leevensberigt van den eerw. Philip Doddridge, D.D.
(Vervolg en Slot van bl. 486.)
Dr. DODDRIDGE lag, op den tienden December des Jaars MDCCL, den laatsten
Eerpligt af aan de gedagtenis van zyn uitsteekenden Vriend en Vader, Dr. CLARK,
die op den vierden dier Maand stierf, door eene Lykreden te doen te St. Albans. De
reis, welke hy aslei om dit
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werk te volvoeren, gaf aanleiding tot de kwaal die hem in 't graf sleepte. Hy vatte
eene koude, welke hem het overige van den Winter bybleef. Met het Voorjaar,
verminderde zyn ongemak aanmerkelyk; doch het keerde, in den Zomer, met geweld,
weder. In deezen verzwakten staat van gezondheid, werd hem geraaden, voor
eenigen tyd zyn openbaar Dienstwerk te staaken, gepaste Geneesmiddelen te
gebruiken, en uitspanning te neemen. Men kon hem niet overhaalen, om het eerste
gedeelte van deezen raad te gebruiken: want, naar zyn inzien, was werkloosheid
erger dan de dood. Dewyl hy oordeelde, dat 'er geen onmiddelyk gevaar was, kon
men hem niet beweegen, het Dienstwerk, waarin hy zo veel welgevallen vondt, te
staaken. Hoe meer hy aan zyne ontbinding naderde, hoe duidelyker men zyne
gestadige vordering in Hemelsgezindheid bemerkte. Hy scheen zich boven de
Wereld verheeven te hebben, en, van dag tot dag, meerder na de Onsterflykheid
te reikhalzen. Deeze Zielsgesteltenisse drukte hy met veel vuurs uit in verscheide
zyner Brieven, en is openbaar uit zyn Laatsten Wil, dien hy, ten deezen tyde, maakte,
en op de volgende wyze aanving: ‘Naardemaal het gebruiklyk is, by gelegenheden
als deeze, aan te vangen met de Ziel in de Handen van GOD, door JESUS CHRISTUS,
aan te beveelen, doe Ik zulks, niet uit sleur, maar in opregtheid en met blydschap;
het voor myn grootst geluk rekenende, dat ik geleerd heb en bemoedigd ben dit te
doen, door dat heerlyk Euangelie, 't geen ik, ten vollen geloovende, aan anderen,
geduurende myn leeven, predikte; en 't welk ik voor een oneindig grooter schat
reken, dan al myn geringe voorraad van tydlyke Goederen, of Bezittingen tien
duizend maalen grooter dan de myne.’
De laatste keer, dat Dr. DODDRIDGE het Avondmaal aan zyne Gemeente te
Northampton uitdeelde, was op den tweeden van Juny MDCCLI. In de voorafgaande
Leerreden over Hebr. XII: 23, gaf hy eenige wenken van zyn naderend einde, en
sprak, met veel tederheids en aandoenings, tot zyne Gemeente, over het vooruitzigt
van hunne haast aanstaande scheiding. In July predikte hy nogmaals, en dit bleek
zyne Afscheidsreden te weezen, over Rom. XIV: 8. Het laatste openbaare
Dienstwerk, door hem verrigt, was op den achttienden dier Maand, by de Bevestiging
van Mr. ADAMS, te Bewdly.
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Naa deezen tyd verbleef hy, eenige weeken, ten huize van zynen Vriend, den Eerw.
Mr. ORTON, te Shrewsbury. In Augustus ging hy na de Wateren te Bristol; doch zyne
Gezondheid steeds afneemende, raadde men hem, als een uiterst middel, een
Reisje na Lisbon te doen. Dewyl de Dr. zich in geene zeer ruime omstandigheden
bevondt, leverden de groote kosten van zulk eene reis eene zeer gewigtige
zwaarigheid op. Doch deeze werd weggenomen, door eene zeer ruime Inschryving
onder zyne Vrienden; te werk gesteld door een zeer waardig Geestlyken, aan wien
de Doctor, zonder eenigen toeleg, iets van zyne omstandigheden ontdekt hadt.
Hy vertrok van Bristol op den zeventienden September, en ging, den dertigsten,
aan boord van de Paketboot te Falmouth. Het zeilen met het Schip, het nieuw tooneel
voor hem geopend, de zagte lugt en verfrischende zeekoelte, hadden een
allergunstigste uitwerking op zyn gestel. Hy zat, het grootste gedeelte van den dag,
in een gemaklyken Armstoel, in de Kajuit, en vermaakte zich met de ruime
Zeegezigten. In de Baai van Biscaijen, werd het Schip eenige dagen door stilte
opgehouden, en het weêr was zo heet, dat Dr. DODDRIDGE's overmaatig zweeten
wederkeerde met eene zwakheid, die zyne spoedige ontbinding dreigde. Maar, toen
het Schip voor de gewenschte Haven kwam, en wagtte om de noodige Klaaringe
te doen, gaf de schoonheid van den dag, de zagtheid van de lugt, en de fraaiheid
der voorwerpen die hem omringden, een nieuwen omloop aan zyne vogten. Hy
kreeg zulk eene maate van verfrissching, dat de hoop, op herstel, hem begon te
streelen.
Op den dertienden van October, tradt hy aan land. Den volgenden dag, schreef
hy aan den Heer, die te Northampton zyn Dienst waarnam, en gaf hem een kort
verslag van zyne Reis. Zyne verregaande zwakheid en gevaarlyken toestand
verhaald hebbende, voegde hy 'er nevens: ‘Des niet tegenstaande dank ik GOD; de
ongestoordste helderheid van geest blyft myn deel, en myne Lichaamskragten zyn
redelyk. Ik hoop en vertrouw op GOD, en berust volvrolyk in alles wat hy met my
doet. Wanneer gy myne waarde Vrienden van de Gemeente ziet, onderrigt hun van
myne omstandigheden, en verzeker hun, dat ik my wilvaardig aan GODS wil
onderwerp. Indien ik eenig verlangen op herstel koester, 't is voornaamlyk, op dat
ik my moge bezig
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houden met CHRISTUS, onder hun, te dienen; en dat ik my, door het Geloof, in staat
bevinde, om den Dood aan te zien, als een vyand die overwonnen zal worden; en,
wel te vrede, myne waarde Egtgenoote, in een vreemd Land, Weduwe te laaten,
indien zulks de beschikking is van onzen Hemelschen Vader. Ik hoop mynen pligt
gedaan te hebben. De Heere doe zo als goed is in Zyne Oogen!’
Te Lisbon, werd Dr. DODDRIDGE bejegend met al de hoogagting en vriendschap,
die zyn uitsteekend en beminnenswaardig character kon verwagten. Maar de
verandering van Lugtstreeke bragt geene gewenschte uitwerking voort. Op den
vier-en-twintigsten van October, werd hy aangetast door een sterken Buikloop, die
zyne weinige kragten uitputte. Des niet te min behieldt hy, den volgenden nagt,
dezelfde bedaardheid, kragt, en vrolykheid, van geest, die hy, geduurende zyn
geheele ziekte, gevoeld en te verstaan gegeeven hadt. De eenige smert, welke hem
ontroerde, was het vooruitzigt op de droefheid en verlegenheid, waarin Mevrouw
DODDRIDGE zich, by zyne aflyvigheid, zou gedompeld vinden. By zyne Kinderen,
zyne Gemeente en Vrienden, verlangde hy, op de aandoenlykste wyze, in
gedagtenisse gehouden te worden. De Godvrugtigste wenschen en verlangens
boezemde hy uit; maar Mevrouw DODDRIDGE's hart was te zeer aangedaan over
den aanstaanden Standswissel, om zich deeze onderscheiden te herinneren. Den
volgenden dag, lag hy in eene zagte sluimering, die duurde tot een uur vóór zynen
dood. By de laatste worstelingen scheen hy rustloos, en loosde veele diepgehaalde
zugten. Kort hierop volgde zyne ontbinding, op den zes-en-twintigsten van October,
Oude Styl, omtrent drie uuren in den morgenstond.
Menigmaal hadt Dr. DODDRIDGE zyn wensch te kennen gegeeven, om in de
Vergaderplaats te Northampton, waar zyne Kinderen, en zo veelen zyner Gemeente
en Vrienden, waren bygezet, begraaven te worden. Geduurende zyne ziekte,
nogthans, sprak hy hierover als een by hem onverschillig stuk, en, om de steeds
toeneemende verlegenheid zyner Egtgenoote te verminderen, verlangde hy
begraaven te worden, waar hy stierf. By onderzoek, bevondt men, dat het overvoeren
van zyn Lyk na Engeland, met groote kosten, zou vergezeld gaan; men oordeelde
daarom hiervan te moeten afzien. Zyn overschot werd, derhalven, begraaven op
de Begraaf-
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plaats van de Britsche Factory te Lisbon, met zo veel staatlykheids, als de
omstandigheden op de plaats toelieten. Het grootste gedeelte der Heeren, tot de
Factory behoorende, vergezelde zyne Lykstatie.
Schoon Dr. DODDRIDGE's Gemeente het treurig genoegen niet mogt smaaken,
van hem in hunne eigene Vergaderplaats te zien byzetten, richtte zy in dezelve een
fraai Gedenkteken voor hem op, en deedt een edelmoedig geschenk aan zyne
Weduwe. Het Opschrift, vervaardigd door 's Doctors Vriend, GILBERT WEST, Esq.
(Schryver van eene uitmuntende Verhandeling, over de Opstanding van CHRISTUS,)
liep op deezen zin: Ter Gedagtenisse van PHILIP DODDRIDGE, een-en-twintig jaaren
Herder deezer Gemeente, Bestuurder van eene bloejende Academie, en Schryver
eener menigte uitsteekende Werken; door welken zyn Godvrugtige, weldaadige en
onvermoeide yver, om de Menschen wys, goed en gelukkig te maaken, veel beter
zal bekend worden, langer vereeuwigd blyven, dan door dit donker en verganglyk
marmer. Het nederig Gedenkteken, niet van zyn lof; maar van de hoogagting, de
genegenheid en droefheid der geenen, die hem kenden, hem beminden, en hem
betreurden; en die verlangen, door dit Opschrift, hun Vriendschaplyk, doch opregt,
getuigenis te geeven aan de veelvuldige beminnelyke en Christelyke Deugden, die
zyn meer byzonder Character vercierden: door welke hy, schoon dood, nog spreekt,
en steeds in gedagtenis tegenwoordig, kragtdaadig, schoon stilzwygend, zyne
eertyds beminde, en altoos dankbaare, Gemeente vermaant.

Hy was gebooren Juny 26, 1702.
En stierf Oct. 26, 1751.
(*)
Oud 50 jaaren.

(*)

Het oorspronglyke is:
To the Memory of
PHILIP DODDRIDGE, D.D.
Twenty-one years Pastor of this Church,
Director of a florishing Academy,
And Author of many excellent Writings;
By wich
His pious, benevolent, and indefatigable zeal
To make men wise, good and happy,
Will far better make kwown,
And perpetuated much longer,
Than by this obscure and perishable marble;
The humble monument, not of his praise,
But of their esteem, affection, and regret,
Who knew him, loved him, and lament him;
And who are desirous of recording,
In this Inscription,
Their friendly but faithful testimony
To the many amiable and Christian virtues,
That adorned his more private character;
By which, though dead, he yet speaketh,
And, still present in remembrance,
Forcibly, though silently, admonisheth
His once beloved and ever-grateful flock.
He was born 26 Jun. 1702.
And died 26 Oct. 1751.
Aged 50.
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Zodanig waren de laatste oogenblikken van deezen grooten en braaven Man,
hooggeagt niet alleen by de Geleerden onder de Dissenters; maar ook by veele
uitmuntende cieraaden der Engelsche Kerk: by eenen BARKER, eenen MILES, eenen
NEAL, eenen LELAND, eenen LARDNER, onder de eerstgemelden, en by eenen
COSTARD, eenen WARBURTON, eenen OLIVER, eenen NEWTON, eenen SECKER, eenen
AYSCOUGH, eenen GREY, eenen HUNT, eenen WEST, eenen MADDOX, eenen SHERLOCK,
eenen HILDESLEY, eenen SOMERSET, en eenen LYTTLETON, onder de laatstgenoemden.
Over de Geaartheid, de Deugden en het Character van Dr. DODDRIDGE in 't
algemeen, zal het, naa het reeds aangemerkte, niet noodig zyn hier uit te weiden;
maar Dr. KIPPIS, die de beste gelegenheid hadt om hem te kennen, heeft 'er een
zeer keurig verslag van gegeeven: en, met het treffend einde daar van, zullen wy,
zeer voeglyk, dit Leevensberigt besluiten. ‘Over 't geheel was Dr. DODDRIDGE niet
alleen een groot Man; maar een der uitmuntendste en nuttigste Christenen en
Christen-Leeraaren, die immer leefde. De indruk zyner veelvuldige en beminnelyke
Deugden zal uit myne Ziel niet gewischt worden, zo lang dezelve eenig bezef en
geheugenis behoude. 't Is 'er zo verre af, dat die indruk op my zal verlooren gaan,
dat ik denzelven altoos, met allen vlyt, zal aankweeken; en ik agt het voor geen
klein geluk myns leevens, dat ik bewaard
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gebleeven ben, om dit Getuigenis van pligt, van dankbaarheid en genegenheid, af
te leggen aan de Naagedagtenis van mynen Weldoender, myn' Leermeester, myn'
(*)
Vriend, en myn' Vader! ’

(*)

Naardemaal Dr. DODDRIDGE buiten 's Lands stierf, verloor Mevrouw DODDRIDGE een vry
aanzienlyk jaargeld, 't welk hy voor haar bezorgd hadt, in gevalle zy Weduwe mogt worden.
Van dit gevolg zyner Reize, indien hy buiten 's Lands overleedt, was de Doctor onkundig.
Dan de edelmoedigheid zyner Vrienden was yverig in de weere, om het verlies, 't welk Mevrouw
DODDRIDGE hier door leedt, te vergoeden. Men opende eene Inschryving voor haar, en, binnen
kort, was 'er eene som ingetekend meer dan genoeg om het verlies des Jaargelds aan te
vullen.
Dr. DODDRIDGE was niet fraai van gestalte, langer dan middelbaar, rank en mager, en hadt
een mismaaktheid in zyn schouders. Maar, wanneer hy in een ernstig gesprek was ingewikkeld,
of op den Predikstoel stondt, zag men een vuur en leevendigheid in zyne houding en gebaaren,
die de aandagt boeide.
Mevrouw DODDRIDGE overleefde haaren Man bykans veertig jaaren. In al dien tyd strekte zy
tot een uitsteekend voorbeeld van Christelyke Deugden. Zy stierf te Tewkesbury, waar zy
lang gewoond hadt.
Dr. DODDRIDGE liet vier kinderen na: één Zoon en drie Dogters. Zyn Zoon PHILIP was een
Regtsgeleerde, en zette zich als zodanig te Tewkesbury neder, waar hy, eenige jaaren
geleeden, overleedt. De oudste Dogter trouwde aan Mr. HUMPHREYS, een Schepen te dier
Stede. Zy, en haare twee Zusters, die ongehuwd bleeven, leeven nog.
De drie overige Deelen van den Family Expesitor gaf Mr. ORTON, in de jaaren 1754 en 1756
in 't licht. In 't laatstgemelde jaar desgelyks eene Collection of his Hyms, geschikt om Christlyke
Godsvrugt te bevorderen. In 't jaar 1763 zag men zyne Course of Lectures on the principal
Subjects of Pneumatology, Ethics and Divinity, with References tot the most considerable
Authors on each Subject. - Ook deeze Academische Lessen zyn in 't Nederduitsch vertaald;
zo dat wy in onze Taale de belangrykste Schriften van deezen God- en Schriftgele erden
bezitten.
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Het voortreffelyk character van Carel Emmanuel Ferdinand Maria,
Prins van Piedmont, Erf- en Kroonprins van Sardinie.
(Overgenomen uit Etât Moral, Physiqua, & Politique de la Maison de Savoie.)
‘Te meermaalen heeft het Menschdom rede om zich over de Opvoeding, en daar
uit volgende geaartheid der Vorsten, te beklaagen; voorbeelden van het tegendeel
zyn maar al te schaars, en verdienen, derhalven, onze aandagt. Wy mogen die
onzer Leezeren, voor dit oogenblik, vestigen, op het volgende.’
****
CAREL-EMMANUEL-FERDINAND-MARIA, Erf-opvolger van den Sardinischen Throon, zag
het eerste leevenslicht op den vier-en-twintigsten van Bloeimaand des Jaars
MDCCLI.
Deeze Prins, wiens Character ik gaa beschryven, hadt ten Opvoeder den Cardinaal
GERDIL. Deeze eerwaardige Kerkvoogd boezemde zynen Vorstelyken Kweekeling,
van deszelfs vroegste jeugd, liefde tot de Letteren en tot waare Godsvrugt in, en
verbande eene erflyke verknogtheid aan den Krygsdienst uit zyn gemoed.
De Prins van Piedmond betoont eene opregte genegenheid voor zyn Vader,
Egtgenoote, Broeders en Zusters. Hy is zagtaartig, menschlievend, en medelydend
van inborst. Zyne Godsvrugt is van alle Geveinsdheid verre verwyderd. De
Bevelhebber SAINT MARTIN de SAINT GERMAIN is zyn Opperstalmeester en
Vertrouweling. Gelukkig ware het voor Vorsten, indien zy altoos zulke eerlyke
Raadslieden by zich hadden.
Niet zelden dringt hem zyn Kinderpligt, om den afkeer, dien hy heeft van de
Grooten, die den throon omringen, te verbergen: en hy verschoont zich van de
Kabinets-Raads-vergaderingen by te woonen; dewyl de ondervinding hem geleerd
heeft, dat de Staatszaaken door onbekwaame handen bestuurd worden. Zyn Vader
vondt zich, op zekeren tyd, in groote verlegenheid, uit hoofde van eenige misslagen
door de Staatsdienaaren begaan,
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en openbaarde zyne zwaarigheden aan den vermoedelyken Throon-opvolger. ‘Sire!’ gaf de Prins ten antwoord, teffens zyn horlogie uit den zak haalende: ‘zie dit
kleine Werktuig, het loopt altoos goed, en de rede hiervan is dat ik het met eigen
hand regele.’ - Zyne Majesteit begreep ten vollen de beduidenis van dit zeggen zyns
Zoons; maar bekeerde het noch ten eigen voordeele, noch ten voordeele zyns Volks.
By den aanvang der Fransche Staatsomwenteling, raadpleegde zyne Koninglyke
Majesteit zyne Koninglyke Hoogheid over de Staatkundige gesteltenis van Europa;
en hy hadt toen zulk een juist denkbeeld van het woord Vryheid, dat hy, by wyze
van antwoord, aanmerkte: ‘Dat zy, die begeerden te regeeren, terstond moesten
beginnen.’ De verstandige Prins voorzag, dat de Volken te verlicht waren om in de
strikken te vallen, hun door hunne Dwingelanden gespannen. Zelve een Wysgeer,
voorziet hy de gevolgen, welke de Wysbegeerte moet te wege brengen, Gelykheid,
naamlyk, Menschlievenheid, en het gezag der Rede.
Bestendig veroorzaakt het hem groot verdriet, dat hy zyn Vader altoos bezig vindt
met het Krygsweezen, en hier door de andere takken van het Staatsbestaar
verwaarloost. Hy treurt in 't verborgen, als hy hoort dat een Luitenantsplaats, by de
Grenadiers, gegeeven is aan den kinderlyken Zoon van een Edelman, die nog onder
't opzigt staat van zyne Minne. Zyne gevoelige Ziel is met verontwaardiging en schrik
vervult, als hy zwaare straffen ziet uitoefenen over geringe misdryven der Soldaaten,
terwyl de Bevelhebbers, met de schandelykste strafloosheid, zich overgeeven aan
Luiheid, Ongebondenheid, Wellust en Onderdrukking.
Wanneer de Savoyaarden klaagen over het dwingelands bestuur hunner
Bevelhebberen, is het de Prins van Piedmond alleen, die belet dat hunne jammerlyke
Hutten niet in de assche gelegd worden. Ware het niet om deezen Prins, GRANETI
zou zich terstond van zyn Ampt verlaaten zien, en deeze Staatsdienaar, een Vriend
der Geregtigheid en Menschlievenheid, zou plaats moeten ruimen voor den eenen
of anderen onkundigen Indringer.
Te bejammeren is het, dat deeze Erfprins geene Kinderen heeft, hy zou dezelve
gewis niet overlaaten aan de gewoone Opvoeding, die doorgaans aan de
Afstammelingen der Koningen gegeeven wordt.
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Steeds is deeze Kroonprins bezig met goed te doen, en neemt weinig deels in de
Hofvermaaklykheden. De Edelen te Turin noemen hem den Hypochondrist: wat my
betreft, ik zou hem veeleer geregtigd agten tot den naam van den Beminnelyken!

Treffende blyken van onverschrokkenheid en moed, door den
Americaanschen generaal Putnam betoond.
(Ontleend uit J.P. BRISSOT, (voorheen DE WARVILLE) Nouveau Voyage dans les Etats
Unies de Nord-Americ.)
De Generaal PUTNAM stak uit door zyn stoute en onverschrokke geestgestelienisse,
welke hem aanzette tot bedryven van eene gelukkig slaagende onderneemzugt.
Een Wolf, van eene verbaazende grootte, was langen tyd de schrik geweest van
Connecticut, en hadt de wyk genomen in een diep en ontoeganglyk hol. PUTNAM
bezat moeds genoeg om zich, met een koorde aan hem vastgemaakt, daar in te
laaten nederdaalen; houdende in de eene hand een fakkel, in de andere zyn
snaphaan: en het gelukte hem, dit verschriklyk Dier dood te schieten, op het
oogenblik dat het na hem toe sprong.
PUTNAM waagde het, ten betoon van zyne onverschrokkenheid, in een boot, de
schriklyke Watervallen van de Hudsons-Rivier over te vaaren. Dit viel voor in 't jaar
MDCCLVI, toen PUTNAM streedt tegen de Franschen en derzelver Bondgenooten,
de Wilden. Hy bevondt zich toevallig, met een boot en vyf man, aan de oostzyde
der Riviere, niet wyd van deeze Watervallen. Zyn volk, 't geen zich aan den overkant
bevondt, onderrigtte hem door een teken, dat een groot aantal Wilden in aantocht
was om hem te omringen, en dat hy geen oogenblik te verliezen hadt. Drie zaaken
stonden te zyner keuze; te blyven, te vegten, en te sneuvelen; het te onderstaan
om na de andere zyde over te steeken, blootgesteld aan het schieten zyner vyanden;
of de Watervallen af te zakken met eene bykans onmisbaare zekerheid van te zullen
omkomen. - Van deeze drie moest hy één kiezen. Hy hing niet in twyffel; maar
sprong op een gelukkig oogenblik in de boot: want een zyner Medegenooten, slegts
op een kleinen afstand van hem verwyderd, strekte ten onverwylden slachtöffer der
Wilden. - Zyne vyanden waren ras genoeg by de hand, om hunne snaphaanen op
de boot te lossen, eer hy buiten schoots kon weezen. - Dan door de snelheid des
strooms, was hy dit gevaar niet ontkomen, of de dood grimde hem aan onder een
nog veel schriklyker gedaante. Rotzen, welker punten boven de opper-
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vlakte des waters uitstaken; groote brokken houts, die den doortocht half verstopten;
wegrukkende golven, en schielyke nederstortingen, ter longte van een vierde myls,
lieten hem geene hoope van ontkoming, dan door een wonderwerk. PUTNAM, egter,
vertrouwende op die Voorzienigheid, welke hem zo dikwyls beschermd hadt, ging
aan 't roer zitten, en stuurde met de uiterste bedaardheid. Zyne Medegenooten
zagen, met verwondering, verbaasdheid en schrik, hoe hy, met alle behendigheid,
de klippen en golven, die hun, ten allen oogenblikke, met den dood dreigden ontweek.
Hy verdween, kwam weder te voorschyn, en, den koers neemende door de éénige
voor hem mogelyke opening, bereikte hy, in 't einde, de effene oppervlakte van de
Rivier, die beneden aan deezen eislyken Waterval stroomt. - De Wilden stonden
niet min versteld. Dit wonder verbaasde hun bykans zo zeer als het gezigt van de
eerste Europeaanen, die de oevers van deeze Rivier naderden. Zy merkten PUTNAM
aan als onwondbaar, en dagten dat zy den GROOTEN GEEST zouden beledigen, indien
zy na het leeven stonden van een Man, zo zigtbaar onder diens onmiddelyke
bescherming.
Zyn moed redde hem desgelyks van een oogschynlyken dood; naagezet door
den Generaal TYRON, aan 't hoofd van 1500 man, ontkwam hy zulks door met zyn
paard van den steilen nedergang van een Rots, Horseneck geheeten, af te springen,
en dewyl niemand der Engelschen dit voorbeeld durfde volgen, was hy dit gevaar
ontsnapt.

Beschouwing van het paard.
Grootsch, noem ik het Onderwerp van het Paard, om dat het een der uitmuntendste
Dieren is.....
Wat de uiterlyke gestalte van dit Dier betrest; deeze is genoeg bekend, en verrukt
het oog der aanschouweren, door evenmaatigheid en houding; waarin vlugheid met
deftigheid vergezeld gaat, en sterkte doorstraalt. Welk een vuur schittert dit Beest
ten ooge uit! welk een vaardige beweeglykheid bespeurt men in de ooren! welk een
trotsche gestalte heeft de lange hals! hoe welgemaakt en vlug zyn de pooten! De
verscheidenheden deezer Dieren bestaan meerendeels in hunne kleuren, die zoo
veelvuldig zyn, als in eenig geslagt van Dieren; en verder, in de ongelyke grootte
hunner gestalte, sterkte en vlugheid; stukken, die van de verschillende vermenging
en de lugtsgesteldheden afhangen. - Arabie schynt het regte klimaat te zyn ter
voortteeling van Paarden, van waar de rykdom der Arabieren voornamenlyk in 't
bezit van Paarden gelegen is; - Wonder naauwkeurig, verhaalt men, zyn de Arabiers
in de geslachten hunner Paarden onvermengd en onverbasterd te houden: de
bespringing
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van een edele Merry door een edelen Hengst, gelyk ook de geboorte van het Veulen,
daarvan voortkomende, geschiedt onder getuigen, die 'er behoorlyk getuigenis van
geeven; en bezorgen, dat het jong in de nette geslachtlyst geplaatst wordt: De
Persiaansche en Turksche Paarden zyn van dit ras waarschynlyk herkomstig, en
waarlyk schoon: die in Indie en China vallen zyn slegt; ook kunnen de besten niet
wel in die lugtstreeken aarten. De Tartaaren hebben wederom een overvloed van
sterke, moedige en vuurige, Paarden; doch die fraaiheid van gestalte derven. Men
vindt zeer aardige kleine Paardjes, die sterk en moedig zyn; elk weet dit van de
Hollandsche en Noordsche, die by ons in menigte gevonden worden: Schotland en
Ierland leveren 'er dergelyke uit: in Italie, Spanje, Frankryk, Duitschland, en in de
Nederlanden, vindt men zeer goede Paarden; - Vriesland verschaft ons de beste.
Daar dit Beest aan zoo veelvuldige ongemakken en ziekten onderworpen is, en
veeltyds, in zynen ouden dag, tot slaafachtigen arbeid gebruikt wordt, leeft het egter
doorgaans vyf en twintig of dertig jaaren; schoon 'er eenigen zyn, die een hooger
trap van ouderdom beklimmen. 't Is bekend, dat men den onderdom aan de tanden
ontdokt, waarop vry vaste regels zyn, den liefhebberen genoegzaam bekend. Het
gewoone voedsel der Paarden, hier te lande, is des Zomers Gras, en des Winters
Hooi. - Elk weet, hoe zy, zwaaren arbeid moetende doen, of lang loopen, met Haver
en Roggebrood gevoed worden. Zy vereischen, wil men ze wel en naar verdiensten
behandelen, veel oppassens. Maar een Dier, zoo schoon van gestalte, zoo goed
van neigingen, van zoo veel nuts, is zulks overwaardig.
Het Paard, hoe fier en hoe wild, wanneer het ongetemd in het wilde loopt, is
geenzins wreed van aart, en, schoon veele Dieren in kragt overtreffende, randt het
ze nimmer of zelden aan, hoewel het, aangevallen zynde, zich wel dapper weet te
verdedigen, indien zyne grootmoedigheid den vyand niet slegts met verachting
aanziet. - In de Hengsten, onder de tamme Paarden, is deeze edele fierheid ten
vollen blykbaar. Als de Paarden drie, of drie en een half, jaar oud zyn, begint men
ze reeds te schikken tot het gebruik, waar men ze toe denkt te houden, en hunne
leerzaamheid is uitmuntend; zy schynen zin te hebben in wel opgetooid voor den
dag te komen, en dat door kunst de natuurlyke schoonheden, die zy bezitten,
opgeluisterd worden. - De snelheid der Paarden is verwonderlyk, en 't is de
onbarmhartige liefhebbery van harddraaven, die meenig Beest de gezondheid en
het leven kost. Dat men ze gebruikt, en 'er snel den weg mede spoedt, zonder ze
af te matten is een redelyk gebruik; maar 't komt my voor met den aart van een
regtschaapen liefhebber te stryden, dat hy zyne beesten dus mishandelt; - ik kan
het niet zagter noemen. - De Heer VAN EFFEN heeft, in zyne uitmuntende
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Spectator, dat dollemans-werk zoo aartig bestraft, dat ik de Vertoogen, des
betreffende, met den grootsten smaak lees en herlees, en ze elk durf aanraaden.
Van hoe veelvuldigen dienst het Paard is, ter bezorging van de noodzaaklykheden,
gemakken en vermaaken, des levens, zien en ondervinden wy daaglyks: maar geen
volk is 'er, dat meer gebruik van dit Beest maakt, dan de Tartaaren. Van een
algemeenen dienst zyn ze hun in 't leeven, dewyl ze zich ook de Melk ten nutte
maaken! en, gedood zynde, eeten zy het vleesch, terwyl zy het Bloed zorgvuldig
vergaderen, - daar een soort van gebak van maaken, 't geen zy voor een lekkerny
houden.
Eindelyk, is dit moedig Beest, van vroege tyden af, in den Oorlog gebruikt; - dus
leest men 'er bykans overal van, waar Heirlegers opgenoemd, en Veldtogten
beschreeven, worden; en, - om alles in eens te besluiten, weet ik geen grootscher,
geen verhevener beschryving van ons overschoone Beest, dan in het Boek van
JOB; dezelve is zoo uitmuntend, als ze gemaakt kan worden: Zult gy het Puard
sterkte geeven? kunt gy zynen hals met donder bekleeden? Zult gy het beroeren,
als een sprinkhaan? De pracht van zyn gesnuif is eene verschrikkinge. Het graaft
in den grond, en 't is vrolyk in zyne kragt: en trekt uit den geharnaschten te gemoete.
Het belacht de vreeze, en wordt niet ontsteld; het keert niet wederom, van wegen
het zwaard. Tegen hem ratelt de pylkoker; het vlammig yzer der spiese en der
lansse. Met schuddinge en beroeringe slokt het de aarde op, en gelooft niet, dat
het is het geluid der bezuine. In 't volle geklank der bazuine, zeit het heah! en riekt
den Kryg van verre, den donder der Vorsten, en het gejuich.

Zedelyke en leerzaame gedagten, en gelykenissen.
(Uit het Engelsch.)
Het Onderhoud naar de Mode is niet uitgestrekt of veel bevattend, 't zelve loopt voor
eene wyl schielyk over zeker slag van onderwerpen, en doet ons denken om onze
Straat-Muzykanten, die, door het verzetten van een schroef, eene soort van toonen
op een draaiorgel voortbrengen; doch die, het bepaald gespeeld hebbende, en uit
het Instrument niet meer kunnende haalen, naar een andere straat gaan, en dezelfde
toonen voor andere toehoorders opdeunen.
Nydigheid is eene kwaadaartige toveresse, die, wanneer goeddaadige Geesten
bloemen in overvloed over het pad des wandelaars gestrooid hebben, haare
verdervende roede opheft, en het tooneel van vrugtbaarheid in een woestyn
verandert.
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Wie is elendiger dan een verlaatene Schoonheid van de Ton, wanneer de vrolyke
vertooningen van tytels en een ryke toestel, die lang voor haare verbeelding
zweefden, en binnen haar bereik scheenen, in 't einde verdwynen, even als de
schitterende kleuren des uitspanzels by de avondschemeringen heenen gaan?
Haare aandoeningen zyn geweldiger dan die van een verliezend Speelder; zy voelt
zich in 't heimlyk gedwongen, eenig gebrek te erkennen in haare eigene
aantrekkelykheden, en de Natuur, zo wel als de Fortuin, met een zydelings ongunstig
oog aan te zien, zonder hoope om ooit haare te leurstellingen vergoed te vinden:
naardemaal de Tovergodinnen zints lang geen drup meer over hebben, van het
water, 't welk verdweenen Schoonheid herstelde.
Men vindt Menschen, die, terwyl zy met kragt van Goedaardigheid spreeken,
eene Ziel omdraagen, welke geene gedagten, dan die van vuile Eigenbaat, koestert:
zy herinneren allen, die hun waar Character kennen, de Zwaan die in de lugt haare
sneeuwwitte veeren bevallig uitspreidt, terwyl zy zorgvuldig haare zwarte Pooten in
't water verbergt.
De vermaaken der Losbandigheid zyn gelyk aan de sterk flikkerende kleuren, die,
voor een tyd, het gezigt trekken; doch 't zelve schielyk afinatten en hinder doen;
daar de voldoeningen van den bedaarden Mensch vergeleeken mogen worden met
het groen gewaad der Natuure, waarop het oog gaarne rust, en tot welk het altoos
met een gevoel van vermaak wederkeert.
Naardemaal Vooruitzigt en Behoedzaamheid zoo gemeen in de waereld zyn,
behooren wy gereed te weezen met onze vergiffenis aan die weinige, die eene veel
vertrouwende eenvoudigheid betoonen, en nooit luisteren na de lessen van
agterdocht, die gereed voor alle indrukken wyken, en beter over de menschelyke
natuure denken, dan dezelve verdient. De zodanigen worden doorgaans zwaar
genoeg gestraft, over hunne zeer verschoonbaare dwaaling.
De staatlykheden van ouderwetsche Pligtpleeging moeten zeker lastig voorkomen
in de dagelyksche verkeering; nogthans blyven dezelve in een man van jaaren
welvoegelyk. Wy vinden ons bekoord door de lugtige en bevallige cieraaden, welke
de smaak van BROWN aan onze tegenwoordige Lustplaatzen heeft bygezet, en
verheugen ons, dat elke laan geen wederlaan, daaraan beantwoordende, ontmoet;
maar wanneer wy een oud Landgoed bezoeken, wie zal dan wenschen, dat de
lange oprydlaanen, bezet met hooge boomen, door den ouderdom eerwaardig, en
als geheiligd door derzelver verbintenis met vroegere eeuwen en reeds weggerukte
geslachten, voor den omhouwenden byl bezweeken, om plaats te maaken voor een
aanleg naar den nu heerschenden smaak?
Die Goedwilligheid, welke uit het hart voortkomt, is gelyk
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aan een helderen stroom, welke zyn vollen en snellen loop altoos onverhinderd
voortzet, terwyl die daaden van Goedwilligheid, welke uitgeoefend worden met
wederzin, gelyken naar een ondiep water, voortkomende uit een modderagtige bron,
in den voortgang steeds gestuit door hinderende steenen, door hette opdroogt, en
door koude bevriest.
De beschouwing van een oud eerwaardig Man, zagtlyk nederzinkende in den arm
des doods, onderstut door de toegenegenheid zyner Kinderen, en bezield door
Godsdienstige Hoope, verwekt eene ernstige maar geenszins onbevallige
aandoening. Wanneer de vrolyke en bezige tooneelen deezes leevens voorby zyn,
en de jaaren naderen, als wy geen lust meer hebben in dezelve, wat kan de
Ouderdom dan meer wenschen, dan dat zyne zwakheden ondersteund worden
door de oplettende zorge der tederhartigheid; dan dat de duisternis, welke hem
omringt, opgeklaard wordt door een straal lichts, ‘die van boven komt’? - Voor de
zodanigen is het leeven zelfs in het laatste tooneel aangenaam. Zy vallen niet af,
gelyk Bloemen, die, wanneer zy hunne sterkte verliezen, teffens schoonheid en
geur derven; maar hebben meer overeenkomsts met de verdorrende Roos, die, als
de gloed der betoverende kleur verflauwt, nogthans haaren vervrolykenden geur
behoudt, en gezogt word zelfs tot op het punt des afvallens.
Niets kan treffender weezen dan de strydigheid tusschen eene schoone
welbebouwde valei, en de woeste omliggende streeken. Deeze vertoont zich als
eene schoonheid rustende in de armen van schrik, en in een veilige wyk beschermd
voor de woedende stormen die 'er boven raazen.
In die oogenblikken, waar in wy bezig zyn met de beschouwing der Natuure,
boezemen wy betuigingen uit van bewondering, en de Ziel gevoelt haare
aangeboorene waardigheid; wy schynen nader aan de Godheid, en ontwaaren
haare heilige tegenwoordigheid; de laage zorgen deezer aarde verdwynen; wy zien
de geheele Natuur goedheid en schoonheid ademen; en wy berusten met een
Godsdienstig vertrouwen op Hem die de Schepping dermaate vercierde. Op het
Land ontleent de Ziel deugd uit de omringende voorwerpen. Wannneer wy op 't
hoog Gebergte treeden, wanneer het wyde Meir zyn breed water voor ous oog
verspreidt, wanneer wy luisteren na het geraas van een Waterval, wordt de met
ontzag vervulde Ziel verheven boven alle verzoekingen tot misdryf. - Wanneer wy
wandelen door de zagtere tooneelen der Natuure, zullen de bekoorelykheden van
het Landschapsgezigt, het gezang der Vogelen, de zagtheid van de Koelte, 't
gemurmel van een Beek, de Driften tot bedaaren brengen, de zoetvoerigste
aandoeningen opwekken, en 't vermogen bezitten, om alles, behalven wanhoop, te
geneezen. Kan een Mensch, als de Natuur hem toelacht, nalaaten te lachen? Kunnen
byster stormende Harts-
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tochten zyn gemoed beroeren, terwyl elk windje vrede aanvoert, en elk boschje
wedergalmt van welzamenstemmende zangtoonen?
Men zal altoos bevinden, dat groote Bekwaamheden nieuwe kragt ontleenen uit
de deugdzaamheid van iemands Character, even als wanneer een Zonnestraal op
Edelgesteente valt, en al de schittterende gloed van dezelve doet uitkomen.
Daar is eene bedaardheid van Ziel, niet ongelyk aan den schoonen gloed van
een Zomer-morgenstond, verfraaid door Zonneschyn, en het vervrolykend gezang
der Vogelen; dezelve heeft meer overeenkomsts met de ernst wekkende stilheid
van den Avondstond, wanneer de zagtheid van de lugt, en de wegwykende
bekoorlykheden des Landschaps, een teder gevoel in de Ziel doen gebooren worden;
nader komende aan droefgeestigheid dan aan blydschap.
De by vlaagen betoonde daaden van Weldaadigheid, die voortkomen uit grootsheid
of vreeze, hebben veel gelyks met die hier en daar verspreide groene plekken,
zomtyds op een steenagtigen en onvrugtbaaren grond door regenvlaagen
voortgebragt; terwyl zuivere edelmoedige Menschliefde nederdaalt gelyk de
ongeziene Dauw, welks zegenende invloed alleen gezien wordt in de uitwerkselen,
en nieuwe bekoorelykheden over de Schepping verspreidt.
Genegenheid tot Kinderen, zelfs by de zodanigen, die geen Ouders zyn, is eene
aandoening zeer natuurlyk voor een teder Hart: want want is inneemender dan de
onschuld, de hulploosheid, en eenvoudigheid der Kinderen?
In het genot van de schoonheden der Natuure, in de bekoorelykheden der
Vriendschap, en in het vermaakend onderhoud van verstandigen en braaven, gaat
de tyd niet voort, als de ongestuime Waterval, die met ongelyke vaart nederstort,
en beroerd wordt door bulderende winden, en heeft ook geen overeenkomst met
de Poel, wier wateren door stilstaan vervuilen; doch dezelve glydt zagtlyk weg, gelyk
de klaare beek der valeie, welker oppervlakte, niet gerimpeld door de winden van
het gebergte komende, het groenend Landschap langs den zoom te rug kaatst.
Veelen hebben een altoosduurende overhelling om te spreeken: door mangel
aan genoegzaam verstand om te zwygen.
Gierigheid is eene drift, zo veragtlyk als haatlyk. Dezelve verkiest de snoodste
middelen om haar doel te bereiken: zy durft na het bedoelde voorwerp niet streeven
met de stoute vlugt van een Arend; maar scheert langs den grond in naauwe kringen,
gelyk de Zwaluw.
De Middelstand des levens is allergeschiktst tot groote en edelmoedige bedryven;
de Ziel wordt alsdan niet verzwakt door den al te sterk schitterenden straal des
voorspoeds, noch verkoeld en verlaagd door de bevriezende koude van tegenspoed.
De zuivere en kiesche aandoeningen van eene eerste Drift waar tegen geen pligt
zich aankant, en die niet verbitterd word
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door tegenstand, vervult de Ziel met eene zoete betovering, die elk voorwerp bevallig,
en elk oogenblik vermaaklyk, doet worden: dezelve is gelyk aan dat eerste en
leevendige groen, 't welk 't vroege Voorjaar doet uitspruiten, dat teder en bekoorend
groen, 't welk men in den gloeienden Zomer niet aantreft, en zo ras voorbygaande
is als verrukkend.
In eene Ziel, waar de beginzels van Godsdienst en Braafheid diep geworteld zyn,
is aandoenlykheid niet enkel de medgezellinne van zwakheid of de slaaf des misdryfs,
maar dient om der Deugd een scherper prikkel te geeven.
Deugd is het eenig waare steunzel van Vermaak; 't welk, van Deugd afgescheiden,
gelyk is aan eene Plant, welker wortels doorsneeden zyn, en voor een korten tyd
vrolyk praalt; doch schielyk verdort.
De jonge lieden der tegenwoordige Eeuwe bezitten, over 't algemeen, de wysheid
om die romanesque vervoeringen, die voorheen over Eerzugt en Gierigheid
zegepraalden, te onder te brengen, en hebben de voorzigtigheid van ryper
Leevensjaaren aangenomen. De Egtverbintenissen worden nu veelal gegrond op
den grondslag van Convenientie; en Liefde is een Artykel, 't welk in 't Verdrag wordt
overgeslagen.
De weezenlyke beweegredenen, die op Lieden van de wereld werken, kan men
zo min uit hunne bedryven opmaaken; als de weezenlyke kleur van een morssige
zelfstandigheid, die, door eene stookkundige bewerking, de zuiverste kleur heeft
aangenomen.
Het menschlyk Hart komt tegen Verdrukking op, en wordt door Zagtheid gelenigd;
gelyk de baaren der Zee zich verheffen naar gelange van het geweld der Winden,
en bedaaren als eene slappe koelte waait.
Voor een Liefhebber der Natuur zyn de laatste dagen van den Herfst byzonder
treffend. Wy neemen afscheid van de verwelkende schoonheden diens Saisoens,
met eene droefgeestige aandoening, niet ongelyk aan die wy gevoelen, als wy
vaarwel zeggen aan een Vriend, wiens tegenwoordigheid ons veel genoegen
verschafte, en wegens wiens wederzien wy onzeker zyn: want wie, schoon het
tydperk der wederkomste des Herfsts bepaald is, heeft, te midden van de
onzekerheden deezes leevens, eenige zekerheid, dat, geduurende dit afweezen,
zyn oog niet zal overtoogen weezen met duisterheid, en zyn hart het gevoel der
geneugten verlooren hebben?
Het Ryk der Driften is een land van willekeurige Regeering; waarin Rede geen
dan een gewaand gebied voert; gestaag word zy genoodzaakt zich te onderwerpen
aan een willekeurigen Dwingeland, die haare vastgaande en gemaatigde Wetten
verwerpt, en zich alleen laat vervoeren door de gevaarlyke aandrift van zyne
geweldige en onbeperkte wenschen.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Het aanbelang van 't onderwys des gemeenen mans.
(Ontleend uit THOMAS CHRISTIE's Miscellanies Philosophical Medical, and Moral.)

Si l'Ignorance pouvoit s'abstiner de juger, elle seroit, sans doute, moins
meprisable & moins dangereuse; malheureusement l'esprit humain ne
peut être sans action, il faut qu'il ait des opinions bonnes ou mauvaises;
il faut qu'il ait des prejuger, s'il n'a pas des connoisances, & des
juperstitions au defaut de religion; j'en appelle a tous les peuples barbares
qui existent de nos jours.
BORDE, seconde Replique à M. ROUSSEAU, p. 377.
Wyd en verre ben ik van toe te stemmen in het gevoelen der zodanigen, die het
Wilde Leeven den voorrang toekennen boven den staat eener Beschaafde
Burger-Maatschappye. Maar ik beken openlyk, dat, in de laatstgemelde, veele
dingen Hervorming noodig hebben. De Menschen mogen, in derzelver
oorspronglyken onafhanglyken Staat, vergeleeken worden by eene menigte baalen
Wol of Vlas, nevens elkander geplaatst in een Koopmans Pakhuis, waar elk geheel
en vol is, zyn eigene grootte en gedaante behoudt. Terwyl, in het Burgerlyk Leeven,
hun toestand gelykt naar die van dezelve baalen, gemakshalven op elkander
gestapeld tot den top van het Pakhuis, waar door zy eene algemeene drukking
lyden, aan den top beginnende, en toeneemende naar gelange men laager komt;
veele der benedenste hebben geheel de oorspronglyke gedaante verlooren, eenige
zyn tot barstens toe geprangd. Zodanig is, vrees ik, het geval, meer of min, in alle
Burger-Maatschappyen van het beschaafd Europa; in dit Land, (Engeland naamlyk)
misschien minder dan in eenig ander.
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Gy Vrienden des Menschdoms! Gy, die eens anders leed kunt voelen, beslist dit
vraagstuk! Wordt de Arme Man niet te zeer gedrukt? Maaken wy zyn last niet te
zwaar, en zyne genietingen niet te weinig? Worden niet veele onzer geneugten
gekogt voor zyn zweet - veele onzer overdaadigheden verschaft ten koste van zyne
gezondheid, en van zyn leeven? - Doch laaten wy voortgaan.
‘Daar is geen Mensch,’ zegt de Eerw. CLARKE, ‘of hy is vatbaar voor Onderwys;
geen Mensch, of hy zou daarom te beter gemaakt worden. Menschen van de
geringste natuurlyke bekwaamheden kunnen eene ziel bezitten, oplettend op
onderwys; zy kunnen liefde hebben tot waarheid en regt; zy kunnen braave en
(*)
eerlyke harten in den boezem omdraagen .’
De Heer BORDE brengt op dit stuk eene Aanmerking in 't midden, welke hier
byzondere aandagt verdient. ‘Indien de onkunde zich kon onthouden van
oordeelvellingen, dezelve zou ongetwyfeld min veragtelyk en min gevaarlyk weezen:
maar, ongelukkig, kan 's menschen geest niet bedryfloos zyn; dezelve moet ten
goede of ten kwaade werken, moet vooroordeelen hebben als dezelve kundigheden
derft, en bygeloovigheden by gebrek aan Godsdienst. Ik beroep my, ten bewyze
(†)
van deeze Waarheden, op alle barbaarsche Volken, die heden bestaan .’
Ongetwyfeld zyn deeze bedenkingen van den Heer BORDE juist. De bekrompene
vermogens van redenkaveling, het doorgaand deel der onkundigen, dienen om hun
te misleiden, in stede van hun te bestuuren. Zy zyn gereed om zeer ongepaste
vergelykingen te maaken tusschen den veronderstelden gelukkigen staat van hunne
Heeren, en hunne eigene moeilyke omstandigheden, armoede, en, gelyk zy het
aanzien, ongelukkig lot. Zy zyn gereed om uit te roepen: Wat zyn zy beter dan wy!
en, op den grond deezer kwellende denkbeelden, voor zich zelven alle
trouwloosheden te verdeedigen.
't Is een der kwaalen van de Onkunde, dat dezelve haar eigen gebrek niet kent.
Gy zult nimmer een on-

(*)
(†)

CLARKE, Sermons. Vol. III. p. 318. 8vo. Lond. 1756.
Het oorspronglyke hebben wy ten Motto genomen.
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kundig Landman overhaalen om eenige verbetering, in den Landbouw uitgedagt,
aan te neemen. Gy moogt, by eenen niet onderweezen Man, de voordeelen van de
Inënting der Kinderziekte ophaalen, hy zal u het doove oor toe houden; of zeggen
dat het eene verzoeking der Voorzienigheid is, gezonde Kinderen eene ziekte op
den hals te brengen. Misschien begint, kort daar op, die vernielende kwaal in zyn
huis te woeden, en gy wordt geroepen om een dier verrotte lyken ten grave te
geleiden. Gy verbeeldt u, dit zal overtuiging baaren. Geenzins. Verblinde Onkunde
zal u te gemoet voeren: ‘dat zy, daar het Kind in den weg van GOD gestorven is,
zich des getroost; maar troostloos zou weezen, indien het door Menschen handen
gestorven ware.’
(*)
Zeker Schryver opgemerkt hebbende, dat de Ontdekkingen in den Landbouw,
door Geleerden en Kundigen gedaan, bykans nutloos worden, als men ze niet aan
de gemeene Landlieden mededeelt, en aanpryst in Korte Begrippen, behelzende
een eenvoudige en gemaklyke voordragt van dezelve, om ingevoerd te worden in
de Schoolen, waar de Boeren-kinderen onderwys ontvangen, voegt 'er by: ‘Men zie
het niet aan als een harssenschimmig Stelzel, onmogelyk uit te voeren, om het
gemeene Volk dusdanig een Onderwys mede te deelen. De Ondervinding spreekt
voor de uitvoerbaarheid. Een Duitsch Vorst (ERNST de Godvrugtige, Hertog van
Saxen Gotha) veranderde, niet meer dan eene Eeuw geleden, de gedaante van
zyn Hertogdom. Waarlyk groot door zyne Staatkundige Deugden, hadt hy zyn Volk
doen onderwyzen door Korte Begrippen van alle nuttige Weetenschappen op alle
Landschoolen den Boeren-kinderen in handen gegeeven.’ Hy voegt 'er by, dat,
schoon deeze Inrigtingen thans niet in derzelver oorspronglyke kragt bestaan, het
verschil, egter, tusschen het Volk van deeze en andere Kreitzen, zeer aanmerkelyk
(†)
is . - Op den raad van den Boeren Wys-

(*)
(†)

Essays on various Subjects, intresting to Politics and Morality.
Men treft deeze plaats aan in eene Aantekening op p. 348 der Engelsche Overzetting, van
een uitmuntend Hoogduitsch Boek, getyteld: M. HIRZEL's Rural Socrates.
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geer, werden de Zwitsersche Landlieden aangemoedigd, om de Zamenkomsten
der Natuurkundige Societeit te Zurich by te woonen. Daar gaf elk verslag van zyne
wyze van Landbouw, en ontving de gepaste onderrigtingen van de Societeit. Des
Heeren HIRZEL's verhaal deezer zaake is, in de daad, belangryk, en kan niet missen
te voldoen aan elk welgeplaatst hart. Het toont hoe veel wy zouden kunnen doen
om het geluk en de kennis onzer Medemenschen te bevorderen; indien wy ons
slegts eenige moeite wilden geeven; indien wy ydelen trots wilden ter zyde zetten;
indien wy ons in staat stelden om te voelen, in welk een staat zy zich bevinden, en
om ons te verheugen in Goed te doen.
‘Is 'er,’ luidt de taal van een Menschlievend Schryver, ‘is 'er aan deeze zyde des
Hemels eenig ding, 't welk gelyk staat met het genoegen van GODS Wysheid in de
wonderbaare Werken der Scheppinge te kennen en te bespiegelen? En moet dit
genoegen ontzegd worden aan allen, uitgenomen eenige weinige Wysgeeren en
Priesteren, die veelligt werktuigen der Dwinglandye worden, om het Volk in Onkunde
(*)
te houden, en op eene hoogte met de Dieren des Velds ?’
Men voege hier by, de klemmende aanmerking van den Heer D'ALEMBERT. ‘Eenige
geleerde Mannen, 't is waar, gelyken zeer veel op die Egyptische Priesters, die
hunne niets beduidende Verborgenheden voor de rest des Volks verborgen hielden,
en wilden dat alle Boeken alleen ten hunnen gebruike bleeven; en het minste
lichtstraaltje, zelfs in onverschillige zaaken, den Volke bedekt bleef - een licht, 't
welk wy hun niet moeten benyden; dewyl zy het zo zeer behoeven, en 'er geen
grond van vreeze is, dat het ooit te helder hun in de oogen zal straalen. In de daad,
wy behooren anders te denken als Medeburgers, en misschien ook als Lieden van
(†)
Letteren .’ - Ongetwyfeld - het belang der Letteren hangt af van het aantal der
geenen die dezelve beoefenen.
Ik wilde de zodanigen, die zich zo beschroomd betoonen, om het gemeene Volk
eenig vermogen van Zelfbestuur te geeven, wel verzoeken de Geschiedenis des
Menschdoms

(*)
(†)

Monthly Review. Vol. XXXIII. p. 44.
M. D'ALEMBERT Pref. du 3 Vol. de l'Encyclopedie.
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te leeren, en dan rondborstig te verklaaren, of het zelve, door 'er het volgen van
hun eigen oordeel aan toe te staan, ooit tot groover dwaalingen zou vervallen
weezen, dan het nu verviel, door zich geheel te verlaaten op het bestuur van
slinksche oogmerken bedoelende Lieden, die 't zelve doen volharden in de
schandlykste en nadeeligste vooroordeelen, dikwyls tot opstand, vervolging, moord,
bloedstorting, roof, en alle euveldaaden, aanzetten. Op den heilloozen Grondslag,
's Volks Onkunde, heeft men alle die standhoudende en verbaazende Stelzels van
Bygeloof en Dwinglandy gebouwd, die, in onderscheide Eeuwen, en by verschillende
Volken, het Menschlyk Geslacht vernederden en verdrukten.
Wy behooren niet te voorbaarig te zyn in vast te stellen, dat de Godheid nooit ten
oogmerke hadt, dat het gros des Menschdoms eenige Kennis zou bezitten;
naardemaal zy het in eenen stand geplaatst heeft, waarin het voor 't zelve onmogelyk
is, die te verkrygen. Wy moeten onderzoeken, of deeze onmogelykheid ontstaat uit
de beschikking der Godheid, dan uit de onredelyke schikkingen der Menschen. In
dit geval, gelyk in andere, heeft GOD de dingen derwyze verordend, dat veel van 't
geluk van den eenen Mensch van het gedrag eens anderen afhange. Terwyl wy de
Voorzienigheid beschuldigen, dat zy de Menschen in eenen stand geplaatst hebbe,
waarin zy geene kundigheden kunnen opdoen, is het, in de daad, waarheid, dat, in
veele Ryken van Europa, het arme Gemeene Volk in de diepste Onkunde gehouden
wordt door dwinglandsche Overheden. Werd die tyd, welken men in Roomsch
Catholyke Landen besteed tot het volvoeren van ongerymde bygeloovigheden,
aangewend om het Volk te onderrigten, de Onkunde zou schielyk van onder 't zelve
verbannen weezen. Ik kan niet afzyn van het, in Protestantsche Ryken, als eene
onvoegelyke en onredelyke Staatkundige schikking te beschouwen, die het Volk
tot onophoudelyken arbeid doemt van Maandag morgen tot Saturdag avond, zonder
het eenigen tyd voor zich zelven over te laaten.
In gevolge hiervan zal de Zondag, in 't algemeen, en, in de daad, bykans
noodzaaklyk, tot vermaakneeming, zo niet in losbandigheid, besteed worden. En
Ziel en Lichaam vorderen eenige ontspanning. Ik weet, men zal my hier terstond
tegenwerpen het verlies van tyd, 't geen hier
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uit voor onze Handwerken zou gebooren worden; een bewysreden, die by zommigen
zo sterk klemt, dat het hun leed doet, dat men den Zondag zelve niet tot werken
besteedt. Maar ik beken, dat myne inzigten, op dit stuk, wyd en verre van de hunne
verschillen. Ik staa toe hun plan zou dienen, om Gespen, Knoopen, enz. een weinig
beter voor 't zelfde geld te maaken dan onze Nabuuren: - dan, wat wordt 'er
intusschen van ons Volk? hoe staat het met 't vormen van hunne verstandlyke en
zedelyke vermogens, dat werk van zo veel aangelegenheids? Is het eenige
vergoeding voor de Maatschappy, voor het algemeene welzyn, voor het weezenlyk
belang der Natie, dat een groot Manufacturier twintig duizend Ponden byeen
verzameld heeft, indien hy deezen schat opeenstapelde, door veele honderden
zyner Medeschepzelen in Onkunde en Zedebederf te storten? Ik wil elk
rechtschaapen Staatkundige gevraagd hebben, welk eene uitwerking zodanige
Stelzels in 't einde voor eene Natie moeten baaren? Kan zekere rang van Menschen
bedorven worden, zonder teffens alle andere aan te steeken? Verspreidt zich de
Ondeugd niet als de pest, in stilte, over allen? Worden de ligtekooijen in de Steden,
waar de Handwerken bloeijen, alleen bezogt door lieden van haare soort, en stand?
Bederven zy onze Dienstboden niet, zo Knegts als Meiden, en door deezen onze
Zoons en Dogters?
Maar, om weder te keeren: Zelfs in de thans standgrypende Staatkundige schikking
kan 'er iets gedaan worden. Een gedeelte van een Zondag, ten minsten, zou men
nuttig kunnen aanwenden tot Onderwys der zodanigen, die niet te Kerke gaan, en
die men niet kan verwagten, dat 'er zullen gaan; dewyl zy noch leezen, noch
schryven, noch verstaan, kunnen.
Zints ik deeze aanmerkingen eerst op 't papier bragt, is 'er, door Mr. RAIKES van
Gloucester, een groot en uitgebreid plan in Engeland geopend, tot Opvoeding des
Gemeenen Volks. Elk begrypt, dat ik ooge op de Instelling van de Zondags Schoolen.
't Is met een oneindig genoegen, dat ik zie, dat zo veele aanzienlyke Persoonen
van verdiensten zich reeds verbonden hebben, om deeze Instelling te bevorderen,
en dat de goede uitwerkzels alrede alle verwagting te boven gaan. Voortreflyke Mr.
RAIKES! Mogt uw weldaadig voorbeeld algemeen gevolgd
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worden! Gy hebt den verdrukten Mensch opgebeurd, en licht geschonken aan die
in de duisternisse zaten. De zegen der geenen, die op 't punt stonden om verlooren
te gaan, zal op u komen; en het Volk, dat, wegens gebrek aan Kennisse, het verderf
in den mond liep, zal uwen Naam vermelden!
By de veelvuldige Societeiten, om byzondere Takken van Kennis en Weetenschap
te doen bloeijen, zou ik wenschen dat 'er eene Societeit wierd opgerigt tot het
verspreiden van Kennis in 't Algemeen; eene Societeit, welke zich bevlytigde om
zedige verdiensten aan te moedigen, door den Dorp-NEWTON op te speuren, door
het Vernuft, in een hut verborgen, uit dien donkeren schuilhoek te trekken, en den
anders stommen, als een MILTON, te doen zingen - eene Societeit, die Boeken deedt
vervaardigen, byzonder ingerigt om de Ongeleerden te onderwyzen, die, in
verscheide Gewesten, zulke Stukjes deedt drukken en verspreiden, als eigenaartig
strekten om de liefde tot de Letteren op te wekken, en de harten te verbeteren eene Societeit, die een zeker aantal schrandere Jongelingen aannam; en, naa
dezelve in de Weetenschappen onderweezen te hebben, uitvaardigde, eenigen als
Zendelingen, om de bedriegeryen van Dwaaling en Onkunde van onder de Menschen
te verdryven; en anderen om verscheide nuttige Standen in de Maatschappy te
bekleeden, naar gelange hunne Talenten of Bekwaamheden medebragten, en die,
ter belooning van de voordeelen der Opvoeding, hun geschonken, by hun vertrek
alleen beloofden, dat zy, in hunne byzondere kringen, zich zouden bevlytigen om
de zugt tot Kennisse te ontsteeken in den boezem hunner Vrienden, Bekenden, en
van allen, die hun omringden - eindelyk, eene Societeit, die de Wysbegeerte in al
de oorspronglyke waardigheid van haar Character vertoonde; en die, in stede van
Dagen te vieren ter eere van gewaande Heiligen, en Geestdryvers, eene nieuwe
soort van Almanach opstelde, en een Dag bepaalde om de Geboorte te vieren van
ARISTOTELES, van SOCRATES, van CONFUCIUS, LOCKE, NEWTON, en soortgelyke
Mannen, die den vernederden Mensch verhoogden, het Menschdom in het gebruik
van deszelfs vermogens onderweezen, de Regten der Menschlyke Natuur, en de
zaak der Geleerdheid, Vryheid en Deugd, in onderscheide Tydperken der Wereld,
verdedigden.
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't Is met wederzin, dat ik afstappe van een Onderwerp, waarover nog zo veel zou
te zeggen vallen. Maar, dewyl ik niet verder gaan kan, dan tot het geeven van eenige
wenken, zal ik 'er nog maar éénen, en wel eenen allergewigtigsten, wenk byvoegen,
die de aandagtige opmerking verdient der Vrienden van de Vryheid in Groot-Brittanje
[en, mogen wy 'er byvoegen, van de Vrienden der waare Vryheid allerwegen];
dezelve komt hier op neder. Een algemeene geest van Hervorming werkt onder
ons; daar heerscht eene neiging, om, in alle opzigten, de Magt en de Voorregten
des VOLKS te verbreiden. Maar, misschien, zal men bevinden dat wy aan het
verkeerde einde begonnen hebben; en dat wy, eer wy hetVolk meer Magts gaven,
getragt moesten hebben om 'er hetzelve beter geschikt voor te doen zyn; ten einde
wy niet, door 't zelve Magt te schenken, eer het Wysheid bekomen heeft, 't zelve
ongelukkiger en slegter maaken dan het te vooren was.

Waarneeming wegens de schadelyke gewoonte, om de baars,
zonder ontdoening van derzelver ingewanden, te kooken.
Door D.E. Knaven, M.D. te Medemblik.
Wel Edele zeer Geleerde Heeren!
Heeren Schryveren der Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen.
Het is, by veele Liefhebberen van Baars, eene Gewoonte, om deezen Visch, zonder
ontdoening van derzelver Ingewanden, te kooken, met oogmerk, om het, voor den
smaak zo aangenaame, vet der darmen af te zuigen: het is daarom, dat ik de vryheid
neeme, de nevensgaande Waarneeming, omtrent dit schadelyk gebruik, U Wel Ed.
toe te zenden.
De yver, welke U Wel Ed. betoonen, om, in U Wel Ed. geacht Maandwerk, alles
gemeen te maaken wat eenigzins ten nutte kan strekken, doet my vermoeden, dat
U Wel Ed. daarvoor wel een plaats zullen gelieven in te ruimen.
Onlangs wierd ik ontbooden, ten huize van B.....
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L.....; aldaar gekomen zynde, vond ik, tot myn grootste verwondering, den man, en
vyf kinderen, in de allerhevigste benaauwdheden; de buik was by allen zeer sterk
opgezet, en gespannen; de krimpende en knaagende pyn waren, ter plaatse der
Regio Epigastrica, byna ondraaglyk; de kleur des aangezigts was by allen uitsteekend
bleek, verzeld met sterke zweeting; de pols was ras, egter niet hard, of vol; by twee
kinderen, was dezelve zeer stuipachtig; dit alles ging gepaard met aanhoudende
Conatus vomendi; hoewel drie kinderen, reeds vóór myne komst, de gebruikte spys,
door zwaare braakingen, ontlast hadden, zonder de minste verligting; de dorst was
by allen zeer groot, maar het drinken was naauwlyks doorgezwolgen, of zy braakten
het (met groote benaauwdheid) weder uit. In deeze deerniswaardige, en te gelyk
bedenkelyke, omstandigheden, vroeg ik aan de Vrouw, wat spyzen zylieden des
middags gebruikt hadden, welke my antwoordde, een zogenaamd Water-zoodje,
bestaande uit Baars en Snoek; waarvan zy zelve, met nog een van haare andere
Kinderen, ook zeer smaakelyk gegeeten hadden, zonder dat deeze twee laatsten
eenig ongemak daarvan gevoelden; de Man en Kinderen ondervraagd hebbende,
of zylieden ook nog eenige andere spys, of drank, gebruikt hadden, zeiden alle
neen. Dit was al het licht, dat ik in deezen konde krygen; zo dat de Causa proxima,
in dit netelig geval, voor my nog onzeker was.
De Symptomata, (welke langs hoe dringender wierden) gaven my egter niet
onduidelyk te kennen, dat 'er iets allernadeeligst in de maag plaats had; en vorderde
te gelyk van my, zeer spoedig, op middelen bedagt te zyn, om, was het mooglyk,
deeze stoffe te ontlasten.
Ten dien einde, schreef ik aan allen, (in veele verdeelde, en spoedig op elkander
toegediende, giften) een zeer werkzaam Braakmiddel voor, (egter met onderscheid
van deszelfs hoeveelheid, naar maate des ouderdoms) en liet, intusschen, by
herhaaling, een slap infus. flor. Chamomil. cum mell. communi drinken.
Na, hierdoor, verscheide braakingen bewerkt te hebben, waar by ik niets anders,
dan eenige natuurlyke slym, en by zommigen de gebruikte spys, ontdekte, kreegen
ze allen eenige ruime afgangen, met dat gelukkig gevolg, dat ik, tot myn grootste
genoegen, binnen den tyd van twee uuren, vyf van deeze Lyders, van alle de boven-
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gemelde toevallen volkomen verlost zag, egter by uitstek afgemat; eene geruste
slaap, welke spoedig daarop volgde, verkwikte hun dermaate, dat zy, des anderen
daags, haare bezigheden weder konden verrigten; uitgezonderd, een Jongetje van
11 jaaren, welk (niettegenstaande het Geneesmiddel by hem, even als by de
anderen, als een braak- en buikzuiverend middel, genoegzaam gewerkt had, en de
Conatus vomendi bedaard waren) benaauwdheid en pyn, in den bovenbuik, bleef
behouden, waar by zig aanmerkelyke Spasmi van het geheele ligchaam voegden.
Aan deezen gaf ik het Laud. Opiat., cum ol. Amygd. dulc., waarna de toevallen
bedaarden, en eene geruste slaap volgde. Deeze Jonge heeft egter nog eenige
dagen aan verlooren eetlust, met maagpyn, inzonderheid ten tyde der spysverteering,
gelaboreerd; welke ook, eindelyk, door het gebruik van maagversterkende, en
omwindende, middelen, volkomen cesseerde.
Het was my, in het eerste voorkomen, niet mooglyk, de waare oorzaak van dit
geval te kunnen ontdekken; maar, na dat ik, des anderen daags, de zaak
naauwkeuriger onderzogt, bevond ik, dat de Baars de eenigste oorzaak daarvan
was, en dat wel om de volgende reden.
De Man met zyne vyf Kinderen, welke zo deerlyk ongesteld waren geweest,
hadden niet dan Baars gegeeten; welke, zonder ontdoening der Ingewanden, gekookt
waren. Onder het eeten, hadden zy, zeer greetig, het vet van de darmen afgezogen,
en men verhaalde my nu, dat zy allen, kort na het eeten, reeds pyn in hunne maag,
en duizelingen, gewaar wierden.
De Vrouw, en het andere Kind, (geen Liefhebsters van Baars zynde) hadden niet
dan Snoek gegeeten, welke, te gelyk met de Baars, in denzelfden Ketel, gekookt
waren, egter met ontdoening van derzelver ingewanden; deeze twee laatsten hebben
daarvan geen het minste hinder gevoeld.
Waaruit dan, zo ik meene, te regt moet beslooten worden, dat deeze Baars op
vergiftige Insecten heeft geäast.
Mooglyk is dit vergift, aan het vet der Ingewanden medegedeeld, misschien onder
het afzuigen de tedere darmen doorgezogen zynde, aldus in de ligchaamen der
Lyders geraakt.
Ik zal myn oogmerk bereikt hebben, indien ik, hierdoor,
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het algemeen van een schadelyke Gewoonte afbrenge, op dat deeze, anderzins zo
nuttige, Visch niet tot een gevaarlyk voedzel bereid worde.
Ik heb de eer, met alle achting, te zyn,

Wel Edele zeer Geleerde Heeren!
U Wel Edele D.W. Dienaar
D.E. KNAVEN.

Medemblik,
27 Augustus, 1792.

Merkwaardig berigt van den Zeilsteen-berg op het eiland Cannay.
Door George Dempster, van Dunnichen, Esq.
(Uit de Transactions of Antiquariens of Scotland.)
't Zal u niet verveelen een Berigt te ontvangen van den Zeilsteen-berg van Cannay:
maar misschien is deeze byzonderheid u reeds van elders bekend, of gy zult ten
minsten van dergelyke Bergen, op andere Plaatzen, gehoord hebben. Hoe 't zy, ik
bied ze u aan.
Cannay is een Eiland, 't welk tien of twaalf Mylen in den omtrek haalt, met een
uitsteekende Haven. Naby deeze Haven, op een berg, van eene aanmerkelyke
hoogte, Compass-hill geheeten, is een klein gat gegraaven, ter diepte van omtrent
twee voeten. Een Kompas, geplaatst in dit gat, geraakt terstond van streek, en wyst
binnen kort op 't Oosten, tot het Noorden in 't Zuiden komt, en daar staan blyft. Op
een kleinen afstand van dit gat, misschien zelfs op den rand, herkrygt de
Kompasnaald de gewoone richting.
Deeze zonderlinge omstandigheid was bekend, toen MARTIN zyn berigt van deeze
Schotsche Eilanden uitgaf, en hy geeft 'er kennis van: schoon, volgens zyn verslag,
het Kompas recht Oost wees. - 't Geen de zonderlingheid deezer verandering in de
Kompasnaald vermeerdert, is eene ontdekking onlangs gedaan door HECTOR M'NEIL,
Esq., een Amptenaar op Cannay. Hy sprak 'er ons van, en Lord BREDALBANE, Sir
ADAM FERGUSSON, Mr. ISAAK HAWKINS BROWN, gingen, met eenig verder gezelschap,
het stuk onderzoeken.
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De Haven wordt, aan de Noordzyde, gevormd door een kloeke. Rots van Basalt;
deeze ligt omtrent eene halve myl beneden en Zuidwaards van Compass-hill, van
welke die Rots een verlenging is. Wy roeiden by deeze Rots heen, en wanneer de
Boot by het middelste gedeelte kwam, digt onder de Rots, en dezelve bykans
raakende, draaide het Noorden van ons Kompas om, en wees het Zuiden aan; dus
staan blyvende. Wy herhaalden deeze proeve verscheide keeren met denzelfden
uitslag: dan die werking was bepaald tot een zeer klein gedeelte van de Rots, welke
ons toescheen recht Zuidwaards te leggen van het gemelde gat op Compass-hill.
Op een geringen afstand aan wederzyden, herkreeg het Kompas de gewoone
richting. - Zyn Lordschap beval daar op, dat men met groote snelheid de Rots voorby
zou roeijen; als wy ter plaatze kwamen, waar wy de Verandering der Kompasnaalde
te vooren waargenomen hadden, werd dezelve weder aangedaan, schoon zeer
snel, en herstelde zich weder als wy die plaats voorby waren.
Van deeze verschynzelen konden wy bezwaatlyk eenige reden geeven; dan door
iets Zeilsteenigs in deeze Rots te veronderstellen; zich uitstrekkende van
Compass-hill, tot het hooge Land, aan den mond der Haven. En, indien dit het geval
is, dan schroomen wy niet te verzekeren, dat dit de grootste Zeilsteen is, tot nog in
de Wereld ontdekt.
Wy braken een stuk van de Rots af, ter plaatze, waar wy de Verandering der
Kompasnaalde waargenomen hadden, en bragten het by het Kompas, toen wy ons
van de Rots verwyderden; doch het scheen geene uitwerking in 't allerminste te
baaren. Wy bragten ook het Kompas omtrent de lengte van de Boot van de Rots
af, doch in eene richting met Compass-hill; wy plaatsten het in dezelfde lyn, aan
den overkant der Haven, op omtrent een vierde gedeelte myls afstand; dan, in geen
deezer Proeven, werd de Kompasnaald aangedaan.
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Brief, over den staat der natuurkundige weetenschappen te Rome,
zints twee eeuwen; en byzonderheden, over de veroordeeling van
Galileo. Door den Abbé Testa aan den Heer de la Lande. 20 April
1790.
Journal des Savans.
(Vervolg en Slot van bl. 516.)
V. Geleerden van den eersten rang onderweezen te Rome, terwyl men 'er de
Natuurkunde en de Natuurlyke Historie met zo veel vlyts beoefende, in de Wis- en
Starrekunde. LUCAS VALEZIUS, Hoogleeraar in het Collegie de la Sapience, en Lid
van de Academie der Lincei, ontving, van GALILEO, den tytel van Uitmuntenden
Wiskunstenaar, en diens Werken over het Middelpunt der Zwaarte, en de Quadratuur
van de Parabole, toonen dat hy denzelven niet onwaardig was. De Leer van het
Middelpunt der Zwaarte werd ten hoogsten toppunt van volmaaktheid opgevoerd
door den beroemden GULDINI, Hoogleeraar in de Wiskunde in het Romeinsch
Collegie. CASTELLI, de groote Vriend van GALILEO, en die verdient aangezien te
worden als den Vader der Hydraulica, onderwees in de Wiskunde in het Collegie
de la Sapience. TORICELLI, BORELLI en RICCI, waren 'er zyne Leerlingen. De
eerstgemelde, gebooren te Fuenza, in den Kerklyken Staat, kwam, in zyne vroegste
jeugd, te Rome, en volgde zyn Meester op in de Wiskunde te onderwyzen. Vader
NICERON, die zich toen ten ryde te Rome onthieldt, werd zyn Vriend, en wikkelde
hem in tot Briefwisseling met FERMAT, ROBBERVAL en MERSENNE, waarover TORICELLI
vervolgens zich met zo veel reden beklaagde. Hy verliet Rome niet dan om by
GALILEO te leeven; naa diens overlyden, wilde hy na Rome wederkeeren, maar de
gunstbetooningen van FERDINAND DEN II, Groothertog van Toscaane, deeden hem
zyn verblyf te Florence houden. BORELLI, gelyk ik reeds aanmerkte, leerde te Rome
de Wiskunde onder BENOÎT CASTELLI, uit Messtna gebannen, dewyl hy deel genomen
genomen hadt in een opstand tegen Spanje; hy vondt een schuilplaats in deeze
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Hoofdstad, waar hy, in den Jaare MDCLXXX, stierf. Zyn onsterflyk Werk, de Motu
Animalium, liet hy in geschrift naa; doch 't werd dat zelfde jaar te Rome gedrukt,
onder 't opzigt van een Geestlyken, wien BORELLI 't zelve hadt aanbevolen.
Zints de verbetering van den Almanach, die den naam van Paus GREGORIUS DEN
XIII voor altoos der sterflykheid zal onttrekken, heeft Rome steeds groote
Starrekundigen gehad. Vandaar hebt gy den grooten CASSINI, den Vader der
Starrekunde, in Frankryk gekregen; 't is CAMPANI, een Romeinsch Kunstenaar, die
de eerste en grootste Voorwerpglazen voor het Observatorie te Parys vervaardigde;
't is te Rome, waar men de schoonste Meridiaan der Wereld ziet getrokken door
BIANCHINI, en beroemd geworden door diens Waarneemingen. Daar heeft men de
eerste Verklaaring opgesteld, die uitgegeeven is over de Beginzelen van NEWTON,
wiens Leer over het Hemelstelzel daar zo heftig betwist werd door de vuurige
Verdedigeren der Draaikringen van DESCARTES. Naa de bekende Reis der
Academisten van Parys na de Pool en den Equator, is de Pauslyke Staat de eerste
in Europa, waar den graad der Middaglyn gemeeten werd. Terwyl de Vaders
BOSCOVICH en MAIRE aan die meeting arbeidden, bepaalden de Uitleggers van
NEWTON's Werken, te Rome, de Lengte des Slingers. Vader BECCARIA, die vervolgens
een graad te Piemont mat, verklaarde, in die zelfde Stad, de Theorie der Electriciteit,
en volmaakte dezelve; en DONATI, aan wien wy de schoone beschryving van de
Adriatische Zee verschuldigd zyn, reisde, op last van den Paus, om in Napels en
Sicilie Waarneemingen te doen, de Natuurlyke Historie betreffende. BENOÎT STAY,
een waardig Vriend van alle deeze Geleerden, leeft nog, en geniet de eere,
verworven door een Dichtstuk, 't welk hem met regt den naam gegeeven heeft van
den LUCRETIUS der Newtoniaansche Wysbegeerte. Eindelyk, om tot GALILEO weder
te keeren, de waare Theorie der Comeeten was te Rome zelfs in zynen tyd bekend;
zyne geschillen, gevoerd over de natuur en oorsprong dier Starren, bewyzen zulks
genoeg. Hy hadt het mis; maar door de verhevenheid van zyn vernuft vernederde
hy zyne tegenstanders, en stelde hun ten doel der spotternye, waarom zy zyne
veroordeeling en zyn verderf zwoeren.
VI. Vóór dat ik u toone, welk eene vergrooting 'er
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plaats hebbe in het verhaal, doorgaans van die Veroordeeling gegeeven, verzoek
ik, myn Heer, verlof, om eene kleine uitweiding te mogen maaken. Welk is het Land,
waar het vooroordeel, de hoogmoed, de partyschap, de jalousie, de haat, zich niet
van de agtbaarste beweegredenen bediend hebben om de Waarheid te bestryden,
de Verdeedigers van dezelve te vervolgen, en te mishandelen? Welke bejegeningen
ontmoette DESCARTES niet in Frankryk, in Holland en in Zweeden? Wat hadt de
ongelukkige RAMUS niet te lyden; om dat hy het juk van ARISTOTELES poogde af te
schudden? Welke beweegingen, welke onlusten, verwekten ten eenigen tyde de
Universiteit en het Parlement van Parys niet over de Letter q, die men wilde doen
uitspreeken als een k? Men bragt de buitenspoorigheid zo verre, dat men een
ongelukkig Geleerden, die van een ander begrip was, van zyne goederen beroofde.
Hoe veelmaalen zyn te Parys de Werken van ARISTOTELES, nu eens vergoôd dan
weder verbrand? Dat men zich, ten opzigte van dit stuk, te binnen brenge, het
berugte Arrêt contre la Raison, door BOILEAU uitgedagt, en de Vonnissen, niet min
onregtvaardig dan ongerymd, gestreeken door de daar toe minst bevoegde Regters,
tegen den omloop des Bloeds, en de Inënting der Kinderziekte, enz. Dat men zich
herinnere JEAN JACQUES ROUSSEAU, in beeldtenis door de Muzykanten opgehangen,
om dat hy aan de Italiaansche Muzyk de voorkeus boven de Fransche hadt durven
geeven.
Wat de Engelschen betreft, wat zullen wy zeggen van hunne halstarrigheid, om
de verbetering des Almanachs niet te willen ontvangen, enkel om dat dezelve het
werk was van de Roomsche Kerk? Hebben de Engelschen niet nog onlangs van
het Paleis der Koninginne de Blixemasleiders weggenomen, om dat FRANKLIN, die
in allen opzigte pryswaardige Man, de Uitvinder, een der Hoofden was van de
Staats-omwenteling in America? Kwam de Proeve van LOCKE aan de Universiteit
van Oxford niet voor, als eene nieuwigheid en eene gevaarlyke Kettery? Sprak zy
geen vloek over den Schryver uit? Gebeurde 'er niet iets dergelyks, toen de
onsterflyke NEWTON zyne Ontdekkingen in 't licht gaf? De Roman van DESCARTES
was zelfs toen in Engeland het Stelzel der mode, en zeven-en-twintig jaaren verliepen
'er, eer zyn Boek der Grondbeginzelen bekend genoeg was om een tweeden Druk
noodzaaklyk te doen worden. Wat zullen
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wy zeggen wegens de Gevangenis van den grooten BACON, dien Voorlooper, dien
Vader, van de waare Wysbegeerte? Zyn TYCHO in Deenemarken, LINNEUS in
Zweeden, WOLFF in Duitschland, enz. niet min of meer de slachtoffers geweest van
dien haat, van die jalousie, die alle uitsteekende Talenten vervolgen? De
Geschiedenis van alle Volken krielt van dergelyke voorbeelden; dan de aangevoerde
zyn genoegzaam ten bewyze, dat het niet dan onkundigen zyn, die aan het Hof van
Rome alleen kunnen verwyten, eene behandeling, welke, op een hardere wyze, in
alle Landen en in alle Eeuwen, tegen de beroemdste Geleerden, zyn uitgeoefend.
Dat men zich herinnere het middagmaal door BABOUC gegeeven aan de Academisten,
als hy te Parys was. Niets drukt de woede en buitenspoorigheid van de Wysgeerige
Onverdraagzaamheid sterker uit.
VII. Men ziet dat overal het Vernuft en groote Talenten Vyanden en Vervolgers
gehad hebben; maar dewyl men bovenal de Veroordeeling van GALILEO steeds
aanhaalt, als het toppunt van Onkunde en Bygeloof, zal het te stade komen u 'er
byzonderheden van mede te deelen, om te doen zien hoe weinig deeze verwyten
gegrond zyn. - GALILEO ging driemaal na Rome. De eerste keer, in den jaare MDCXI,
om de Geleerden van die Hoofdstad te raadpleegen over zyne Ontdekkingen, en
uit hun mond te verstaan, wat zy 'er van dagten. Hiervan verzekert hy zelve ons in
zynen Brieve aan BELISAIRE VINTA. Welhaast werd hy de Vriend van den Cardinaal
MONTI, van den Jesuit CLAVIUS, die zo veel aandeels hadt in het verbeteren van den
Almanach, en bovenal van FREDERIC CESI, die zich haastte om hem tot Lid aan te
neemen van zyne Academie der Lincei. Staande dit eerste verblyf te Rome, ontving
hy alle bewyzen van de uitsteekendste hoogagting en de opregtste Vriendschap.
Voor de tweede keer ging hy na Rome, in 't jaar MDCXV. De uitmuntenheid zyner
Bekwaamheden, en zyne Kundigheden, hadden hem reeds vyanden beginnen te
verwekken. Hy ving met hun geschilvoeringen aan over de natuur der Comeeten,
over de Zonnevlekken, enz. GALILEO spaarde niets om zyne Tegenstanders te
vermeesteren: hy deedt meer, hy maakte ze belachlyk. Zyn Saggiatire, op Vader
GRASSI gemunt, is een meesterstuk van fraaiheid en scherpzinnigheid. Nooit gebruikte
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iemand het zo gevaarlyk wapentuig van schimp en bespotting met meer
behendigheids. Men lachte, ten koste zyner vyanden; dan hunne jalousie verkeerde
in onverzoenlyken haat, en zy waren op niets dan wraak bedagt. In het volgend jaar
verwierven zy reeds, dat hy bevel kreeg om de Beweeging der Aarde niet meer te
leeraaren, ondanks de poogingen van den Cardinaal ORSINI, en den Cardinaal MONTI,
die zich tot zyne Beschermers hadden verklaard. Men merke hier op, dat dit zelfde
Stelzel, in 't voorgaande jaar, erkend was niets te behelzen strydig met het Geloof.
GALILEO toog daarop na Florence, werwaards de Groothertog, zyn Vorst, hem
hadt opontboden; eenigen tyd daar na gaf hy, te dier Stede, in 't jaar MDCXXXII,
zyne beroemde Zamenspraaken over het Wereldstelzel in 't licht; een Werk, waarin
hy alles byeenzamelt, alles wat de Rede kragtigs en de spotterny bitters heeft, om
de nederlaage zyner vyanden te voltooijen. Zy schreeuwden over zyne
ongehoorzaamheid. Men gaf Paus URBANUS DEN VIII, die dus lang een groot
Voorstander van GALILEO geweest was, en zelfs heerlyke Verzen tot zyn lof gemaakt
hadt, te verstaan, dat die Starrekundige hem wilde afschilderen in den persoon van
Simplicius, die, in deeze Zamenspraaken, de rol speelt van een onkundig en trotsch
Schoolgeleerden.
De laster slaagde, en GALILEO vondt zich genoodzaakt, in 't jaar MDCXXXIII, te
Rome weder te keeren, om rede te geeven van zyne Leer. Hy nam zyn intrek by
den Staatsdienaar des Groothertogs. Zyne Vrienden schikten zich te zyner
verdeediginge; onder deezen de Opperfte van het heilige Paleis, die GALILEO
begunstigde, even als een diens Voorzaaten ten Schutsheer gediend hadt aan uwen
Wysgeer MONTAIGNE, tegen de beschuldigingen door de Franschen op hem
(*)
afgegeeven . Maar GALILEO verydelde, door zyne uitjouwing en de schimpende
trekken, die hy by aanhoudenheid zynen vyanden toevoegde, alle de goede diensten,
welke de tusschenspraak zyner Vrienden hem zou hebben kunnen toebrengen. De
Staatsdienaar des Groothertogs herinnerde hem zulks menigmaal, en badt hem,
op 't ernstigst, dat hy zou zwy-

(*)

MONTAIGNE verhaalt dit zelfs in zyne Voyage d'Italie. MENG. 1792. NO. 13.
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gen; doch te vergeefsch. De geesten verbitterden hoe langs hoe meer; zyne vyanden
zegepraalden; en hy werd genoodzaakt, op den tweeden April deszelfden jaars, in
het Huis der Inquisitie te gaan. Maar merk op, bid ik u, de byzonderheden, welke
'er plaats by hadden; de Fiscaal der Inquisitie ruimde GALILEO zyn eigen kamer in;
en de Staatsdienaar des Groothertogs van Toscaane verschafte hem dagelyks het
(*)
benoodigde tot zyn tafel . GALILEO hadt vryheid om binnen in het Paleis te wandelen,
aan zyne Vrienden te schryven, en hunne Bezoeken te ontvangen. Op het einde
der maand herriep hy zyne Stellingen, waarop hy het Huis der Inquisitie verliet, en
op nieuw zyn intrek nam by den meergemelden Staatsdienaar.
Zie daar een getrouw verslag van de Gevangenis, van de wreed- en
barbaarschheden, door de Inquisitie van Rome omtrent GALILEO gepleegd. Zie daar,
waarop het onderwerp van zo veele bittere klagten, en zinnelooze uitroepingen,
tegen het Hof van Rome, nederkomt. GALILEO hadt de behandeling hem aangedaan,
en die zeer veel verschilt van 't geen men zo willekeurig aanneemt, te wyten aan
den onverbiddelyken haat zyner vyanden, en de ongestuime onvoorzigtigheid zyns
gedrags.
Wat de Leer, door hem voorgestaan, betreft, dezelve was, het voorgaande jaar,
gelyk wy gezien hebben, rechtzinnig verklaard. Het Stelzel van COPERNICUS was te
Rome, openlyk, en met vrugt, geleeraard door COPERNICUS zelve, toen hy
Hoogleeraar was in het Collegie de la Sapience. Hy kreeg 'er de eerste denkbeelden
van uit DOMINICO MARIA DE FERRARE, toen hy dien te Bologne over de Starrekunde
hoorde. 't Is allen bekend, dat hy zyn Werk aan Paus PAULUS DEN III opdroeg, en
dat het SCHOMBERG, Cardinaal van Capua, was, die hem tot de uitgave overhaalde,
met aanbod om het op zyne kosten te laaten drukken. De Cardinaal DE CUSA,
dezelfde, die, op de Lateraansche Kerkvergadering, de noodzaaklykheid van het
verbeteren des Almanachs beweerde, leedt geen verwyt van wegen Rome: om dat
hy, bykans eene eeuw vóór COPERNICUS, het gevoelen der Ouden, wegens de
Beweeging des Aardkloots, weder opgehaald en verdeedigd hadt. - Dan het geen
met de onwederspreekbaarste baarblyklykheid betoogt, dat men, in de zaak met
GALI-

(*)

Zie M. MALLET DUPAN, Mercure du 17 Juliet 1784, die de Brieven des Florentynschen
Staatsdienaars aanhaalt.
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LEO,

diens Persoon, en niet zyn Stelzel, bedoelde, is dat Paus URBANUS DE VIII, om
zo te spreeken, Vader CASTELLI aan den Groothertog onttrok, om hem te Rome te
doen komen, waar hy hem vestigde, door hem tot Hoogleeraar in de Wiskunde aan
te stellen in het Collegie de la Sapience; schoon het niemand onbekend is, dat
CASTELLI, even als TORICELLI, een Boezemvriend van GALILEO, en een yverig
verdeediger van diens gevoelen, was. En, eindelyk, dat die zelfde Paus VIRGINIO
CESARINI, Lid van de Academie der Lincei, die, door de uitgestrektheid zyner
kundigheden, en jonge jaaren, aangemerkt werd als een tweede PIC DE LA MIRANDOLE,
met zo veel hoogagting bejegende. De Paus zou hem den Cardinaals Hoed vereerd
hebben, hadt de dood dien jongen Academist niet weggerukt in den jaare MDCXXIV,
en met hem zo veel hoops afgesneeden. CESARINI hadt, in de Latynsche en
Italiaansche Dichtkunst, zeer groote vorderingen gemaakt: de stukken van zyn
Dichtgeest, nog voorhanden, bewyzen het ten vollen. In de eerste zyner Elegien
spreekt hy van het Draaijen des Aardkloots, waar uit hy gelegenheid ontleent om
den lof van GALILEO treffend op te haalen, van wien hy een Boezemvriend geweest
was; 't geen de gevoelens van verknogtheid, en agting, welke de Paus bestendig
voor hem hadt, niet veranderde.
In deeze Eeuwe hebben de Paussen nooit opgehouden om de Instelling van
Bologne, waar de Weetenschappen, tot de Natuurkunde behoorende, altoos met
zo veel yvers, als goeden uitslag, aangekweekt zyn, te beschermen, en met
weldaaden op te hoopen. Maar te Rome, te Bologne, en in den geheelen Kerklyken
Staat, zien wy ze meer dan immer bloeijen, zo door de beschutting, welke de thans
regeerende Paus daaraan verleent, als door de onvermoeide verkzaamheid van
den Cardinaal ZELADA, zyn Staatsdienaar, die, te midden van de zwaarwigtigste
bezigheden, geene recht smaakende uitspanningen vindt, dan in de beoefening der
Starre- en Natuurkunde, der Natuurlyke Historie en der Gedenkstukken van de
Oudheid, gelyk gy zelve, myn Heer! verhaald hebt in uwe Voyage d'Italie.
Ik blyf, enz.
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Verslag van het leeven, en de schriften, van Henry Home, Lord
Kames.
(Uit de Encyclopedia Brittannica.)
HENRY HOME, Lord KAMES, een uitmuntend Regtsgeleerde in Schotland, en Schryver
van veele beroemde Werken over verscheide onderwerpen, stamde af van een zeer
aanzienlyk en oud Geslacht, en werd, in den Jaare MDCXCVI, gebooren. Lord
KAMES Grootvader, HENRY HOME, was een jonger Zoon van Sir JOHN HOME van
Renton; die het Opperregterampt van Schotland, in 't jaar MDCLXIII, bekleedde. Hy
ontving het Landgoed Kames van zyn Oom GEORGE, Broeder van den toenmaaligen
Opperregter. De Familie van Renton stamt af van de Graaven van HOME, de
Vertegenwoordigers der oude Prinsen van Northumberland.
Het Landschap Berwick, in Schotland, hadt de eer, om ter Geboorteplaats te
strekken aan dit groot en nuttig Lid der Maatschappye. In zyne vroege jeugd, was
hy leevendig van aart, en op het leezen zeer gesteld. Nooit betradt hy eene
Taalschool; doch werd, in de oude en hedendaagsche Taalen, zo wel als in de
Wiskunde, en de daar aan verwante Weetenschappen, onderweezen door den Heer
WINGATE, een Man van veel geleerdheid en groote bekwaamheden, die verscheide
jaaren als Onderwyzer ten huize van den Heer HOME zich onthieldt.
Naa, met veel vlyts en schranderheids, op de Hoogeschool te Edenburg, zich in
het Burgerlyk Regt, en dat van zyn eigen Land, geoefend te hebben, bemerkte de
Heer HOME vroegtydig, dat de kennis daarvan alleen niet toereikt om iemand een
volkomen Regtsgeleerden te maaken. Eene kundigheid aan de Geregtshandelingen
in de Hoven, en inzonderheid ten hoogen Geregtshove, als een Lid van 't welke hy
na roem en eene bediening zogt, oordeelde hy daartoe noodig. Hierom werd hy
voor eenigen tyd Schryver op de Zegelkamer, 't geen hem gelegenheid gaf, om den
styl te krygen in Regtszaaken, en bedreevenheid in veele stukken. Deeze verstandige
stap verwierf hem, behalven zyn groot vernuft en onvermoeide bevlytiging, naa dat
hy ter Pleitrolle toegelaa-
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ten was, byzondere agting ten Hove, en, ingevolge daarvan, veel werks als Advocaat.
Wie de Regtsgeleerde Papieren, door den Heere HOME opgesteld toen hy nog
een Jongeling was, leest, ontdekt daarin eene meer dan gemeene fraaiheid van
styl, en, behalven eene groote scherpzinnigheid in het redenkavelen, eene
doorkneede ervaarenheid in de Wetten zyns Lands. Deeze hoedanigheden, gepaard
met de sterkte en het vuur zyner natuurlyke bekwaamheden, deeden hem welhaast
het cieraad van de Schotsche Pleitzaal worden, en hy werd, in Sprokkelmaand des
jaars MDCCLII, bevorderd tot een der Regteren van het Hof der Zittinge, onder den
(*)
tytel van Lord KAMES .
Vóór dien tyd hadt hy, niettegenstaande de veelvuldige bezigheden zyns Beroeps,
de Wereld met een menigte Regtsgeleerde Schriften, en groote Werken, verrykt:
het eerste zag, in 't jaar MDCCXXVIII, het licht; hy voer daar mede voort tot het jaar
(†)
MDCCLXXX .
Geen gering gedeelte deezer Regtsgeleerde Schriften, en Werken, dienden
bepaald om de Wetten van Schotland toe te lichten, en te verbeteren; en terwyl zy
ten bewyze strekken van zyn onvermoeiden vlyt, toonen zy teffens zyn ernstig
verlangen, om de eer en het welvaaren van zyn Vaderland te bevorderen. En worden
die Schriften, in het Hooge Geregtshof aldaar, van gelyke waarde gehouden, en als
van zo veel gezags aangehaald, als die van COXE of BLACKSTONE, in de Geregtshoven
van Engeland.
Lord KAMES hadt veel op met Bovennatuurkundige Naaspeuringen. Om zich in
deeze by hem geliefde studie te oefenen, hieldt hy, nog jong zynde, Briefwisseling
met den beroemden BERKELEY, Bisschop van Cloyne, Dr. BUTLER, Bisschop van
Durham, Dr. SAMUEL CLARKE, en veele andere schrandere en geleerde Mannen, in
Brittanje

(*)

(†)

De Heeren der Zittinge in Schotland worden, by hunne aanstelling tot de post, terstond Lords
geheeten, en ontleenen den naam van hun Familie-Landgoed; doch zy tekenen alle hunne
Brieven, enz. met hun Doop- en Bynaam.
In de Encyclopedia Brittannica, waar uit wy dit Leevensberigt ontleenen, worden alle deeze
Werken opgenoemd; doch zulks voor den Engelschen Leezer van belang, en voor den
Nederduitschen van weinig beduidenis, zynde, hebben wy ze overgeslaagen.
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en Ierland. Deeze Brieven zyn, zo ons berigt is, zorgvuldig bewaard door zyn Zoon
en Erfgenaam GEORGE HOME DRUMMOND, Esq. van Blair Drummond.
Het jaar MDCCLI gaf de geboorte aan de eerste vrugt van zyne beoefening der
Bovennatuurkunde, verschynende onder den naam van Essays on the Principles
of Morality and Natural Religion, in II Parts. (Brieven over de Beginzels van
Zedelykheid, en den Natuurlyken Godsdienst.) Hoewel een klein Werkje, was het
vol vernuft en scherpzinnige redenkaveling; het verwekte veel opziens, en gaf
gelegenheid tot veel geschils. Het behelsde, in uitdruklyker bewoordingen dan eenig
werk van een Godsdienstig Theist, toen in Schotland bekend, de Leer, die, zints
eenigen tyd, zo veel gerugts gemaakt heeft onder den naam van Philosophical
Necessity, of Wysgeerige Noodzaaklykheid. - Het zelfde was geleerd geweest door
HOBBES, COLLINS, en door den beroemden DAVID HUME: maar, dewyl deeze Schryvers
als openbaare Ongeloovigen, of als de zodanigen verdagt waren, verwekte zulks,
als van hun komende, geen verwondering, en, voor een tyd, slegts eenige
verontwaardiging. Maar, toen een Schryver, die geen kenmerken vertoonde van
buitenspoorhollende Twyfelaary, die niets inbragt tegen de Openbaaring in 't
algemeen, en met den vuurigsten ernst de groote Pligten van Zedelykheid, en den
Natuurlyken Godsdienst, aandrong, ten zelfden tyde, zo zeldzaam eene Leer als
die der Noodzaaklykheid beweerde, scherpte zich tegen hem terstond eene menigte
van pennen, en, geduurende eenigen tyd, was het Werk, en de Schryver, gehaat
in Schotland. - Van den anderen kant, waren 'er zommigen, en niet geheel
ongeletterden, die, Noodzaaklykheid met Voorbeschikking verwarrende, den Heer
HOME geluk wenschten van wegen zyne meesterlyke verdediging des vastgestelden
Geloofs; en, schoon 'er, tusschen deeze twee Stelzels, geene soort van gelykheid
is, uitgenomen dat het toekomend geluk of ongeluk van alle Menschen, volgens
beide, zeker voorweeten en bepaald is by GOD, herinneren wy ons nogthans, dat
een Hoogleeraar, op eene Academie van Dissenters, zo verre de eene voor de
andere Leer nam, dat hy zynen Leerlingen de Proeven van den Heer HOME aanprees,
als behelzende eene volkomene verdediging der Leere van CALVIN. Om deeze
misgreep werd hy van zyn post verlaaten, en uit de Gemeenschap, tot welke hy
behoorde, geslooten.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

555
Lord KAMES bleef, gelyk meer andere groote en braave Mannen, tot zynen dood
toe, de Leer der Noodzaaklykheid aankleeven; doch, in eene volgende uitgave zyner
Proeven, gaf hy een doorslaand bewys van zyne opregtheid en onbekrompenheid
van hart, door de uitdrukkingen te veranderen, die, strydig met zyn oogmerk, zo
algemeenen aanstoot gegeeven hadden.
In den jaare MDCCLXI, gaf hy in 't licht zyne Introduction to the Art of Thinking,
of Inleiding tot de Kunst van Denken. Dit klein, doch dierbaar, boekje, was
oorspronglyk bestemd tot het onderwys van zyn eigen Gezin. Het plan van 't zelve
is aartig, onderhoudend, en zeer geschikt om de aandagt der Jeugd in te neemen,
en het hart te verbeteren. Het bestaat uit Grondregelen, verzameld uit
ROCHEFAUCAULT, en veele andere Schryvers. Om deeze Grondregels op te helderen,
en derzelver meening het gemoed der Jeugd in te drukken, heeft zyn Lordschap,
by de meeste, bevallige Geschiedenissen, Fabelen en Vertellingen, gevoegd.
In het vak der Fraaije Letteren, kwam hy, in den jaare MDCCLXII, te voorschyn
met zyne Elements of Criticism, of Beginzels der Oordeelkunde. Dit dierbaar Werk
is de eerste en welgeslaagde onderneeming, om te toonen, dat de Oordeelkunde
gegrond is op de beginzels der Menschlyke Natuure. Zodanig een plan, zou men
veelligt denken, moest een dor en schraal Werk voortgebragt hebben. Lord KAMES
heeft, in tegendeel, door de leevendigheid, met welke hy alle onderwerpen wist te
behandelen, deeze Beginzels van Oordeelkunde niet alleen zeer leerzaam, maar
tot een der onderhoudendste Boeken, in de Engelsche Taal, gemaakt. - Eer dit Werk
uitkwam, werden ROLLIN's Belles Lettres, een jammerhartig stuk, waar uit een Student
weinig nuts kan trekken, algemeen als een handboek aangepreezen; doch, naa dat
Lord KAMES Beginzels het licht zagen, verdween ROLLIN ten eenemaal, en ruimde
plaats in voor een verstandiger en nuttiger Werk. Ten opzigte van weezenlyk
onderwys, en waaren smaak in opstellen van allerlei aart, kan een Letterminnaar,
in geene taal, zulk een ryk veld van Onderrigting vinden. Lord KAMES hadt het
genoegen, om den goeden uitslag te zien zyner poogingen, en twintig jaaren lang
eene agting te genieten, welke hy met zo veel regts verdiend hadt.
Eene verdere proeve van zyn vernust, en de veelerhan-
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de betragtingen zyns werkzaamen geests, gaf hy, in 't jaar MDCCLXXII; een Werk
gemeen maakende, onder den Tytel: The Gentlemans Farmer, being an attempt to
improve Agriculture by subjecting it to the test of rational principles, of de Edelmans
Landhoevenaar, zynde eene Pooging om den Landbouw te verbeteren, door
denzelven ter toetze te brengen aan zedelyke Beginzelen. Ons bestek laat niet toe
in een breed verslag van dit Boek te treeden; maar wy moeten, ten dien aanziene,
aanmerken, dat alle verstandige Landbouwers in Schotland, eenpaarig, verklaaren,
dat, naa YOUNG, DICKSON, en honderd andere Schryvers over den Landbouw,
geleezen te hebben, het Werk van Lord KAMES de beste regels aan de hand geeft
omtrent alle deelen des Landbouws, die men ergens kan aantreffen. Als daadlyk in
den Landbouw bedreeven, heeft Lord KAMES veele in 't oog loopende proeven van
zyne kunde opgeleverd. Naa dat hy, uit hoofde van het regt zyner Egtgenoote, het
groote Landgoed Blair-Drummond, in het Land van Perth, kreeg, ontwierp hy een
plan om een groot moeras, ten minsten 1500 Acres groot, in Zaailand te hervormen.
Zyn Lordschap hadt het genoegen, van, vóór zyn dood, dit ontwerp, schoon slegts
gedeeltelyk, wel te zien slaagen. Dit zelfde plan wordt thans met meerder spoeds
voortgezet door zyn Zoon GEORGE HOME DRUMMOND, Esq.
In 't jaar MDCCLXXIII, begiftigde Lord KAMES de Wereld met zyn Sketches of the
History of Men, of Schetzen van de Geschiedenis van den Mensch. Dit Werk bestaat
uit een groot aantal gebeurtenissen en waarneemingen, de Natuur van den Mensch
betreffende, en is de vrugt van veel en wel overdagt leezen. In den loop zyner
Letteroeseningen en Overdenkingen, hadt hy eene groote verzameling gemaakt
van bouwstoffen. Deeze bragt hy, hoog in jaaren gevorderd, onder geschikte hoofden,
en onderwierp ze aan het oordeel zyner Landsgenooten. Hy beoogde, dat dit Boek
even verstaanbaar zou weezen voor Vrouwen als voor Mannen; en, om dit einde
te bereiken, vertaalde hy de voorkomende aanhaalingen uit oude of buitenlandsche
Schryveren, in 't Engelsch. Deeze Schetzen behelzen veele nuttige onderrigtingen,
en zyn, gelyk alle de andere Werken deezes Lords, zeer uitlokkend en onderhoudend
opgesteld.
Wy komen nu tot het laatste Werk van zyn Lordschap, waar aan hy den zedigen
tytel geeft van Loose Hints upon
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Education, chiefly concerning the Culture of the Heart, of Losse Gedagten over de
Opvoeding, voornaamlyk het verbeteren van het Hart, betreffende. Dit Werk kwam
uit in 't jaar MDCCLXXXI, toen deeze eerwaardige Schryver in het vyf-en-tachtigste
jaar zyns Ouderdems getreeden was. Schoon zyne Lordschap dit Werk Losse
Gedagten noemt, zal de Leezer in dit Stukje eene verwonderenswaardige vlugheid
van geest ontdekken, in een zo hoog gevorderden Leeftyd, en eene ernstige begeerte
om de gemoederen der Jeugd tot Eer, tot Deugd, tot Vlyt, en Eerbiedenis voor de
Godheid, te vormen.
Behalven de opgemelde Werken, gaf Lord KAMES veele kleine Stukjes uit, in
verscheide Tydschriften, die alle de kenmerken draagen van vernuft, en eene
oorspronglyke wyze van denken.
Hoe een Man, die zyn leeven doorbragt in het behandelen van openbaare zaaken,
en in zaaken van het uiterste gewigt, tyd kon vinden tot zo veele naaspeuringen
(*)
van onderscheiden aart, en in dezelve uitmunten , valt voor Menschen van mindere
vermogens niet ligt te begrypen. Veel ongetwyseld moet toegeschreeven worden
aan de kloekheid van zyn uitsteekend vernuft; maar veel ook aan de geregelde
verdeeling van zyn tyd. Hy stondt vroeg op in de kragt zyner jaaren; 's morgens ten
vier uuren, in zyn ouden dag ten zes uuren, en was den geheelen morgen in
Letteroefeningen onledig. Als het Hof zat, vorderde de bediening, welke hy
bekleedde, dat hy van acht of negen, tot twaalf of één, uur zich daar bezig hieldt;
naa welken arbeid hy, als het weêr zulks toeliet, twee uuren wandelde met eenige
geleerde Vrienden, en dan het middagmaal nam. Geduurende den tyd der

(*)

Als wy den Letterärbeid van Lord KAMES overweegen, en hoe veel hy schreef, kan de Leezer
niet nalaaten zich eene treffende gelykvormigheid voor den geest te brengen tusschen zyne
Lordschap, en den werkzaamen PLINIUS den Ouden. In een Brief van PLINIUS den Jongen,
vinden wy deeze plaats, op beiden, toepasselyk, Nonne videtur tibi, recordanti quantum legerit,
quantum scripserit, nec in officiis ullis, nec in amicitia, Principum fuisse, dat is, ‘wannneer gy
u te binnen brengt, de Boeken die hy geleezen, en de Werken welke hy geschreeven, heeft,
zoudt gy dan niet denken, dat hy geene bezigheden om handen hadt, en zyn Vorst niet ten
dienst stondt!’
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Zitting, nam hy geene uitnoodigingen ter maaltyd aan, noch verzogt iemand: kwam
een Vriend ongevraagd by hem eeten, hy onthaalde hem op zyn gullen en gastvryen
trant; doch, naa het eeten, eenige glazen wyns gedronken hebbende, ging hy met
zyn Klerk heenen, en liet het onthaal des Gezelschaps voorts aan zyne Egtgenoote
over. - De Naamiddag werd, even als de Voormiddag, in Letteroefening besteed.
's Avonds ging hy na de Schouwburg, of na het Concert, vandaar na het gezelschap
eeniger Geleerden, by welke hy zomtyds laat bleef, en zulk eene geschiktheid voor
gezelligheid betoonde, als men zelden aantreft. 't Is de aanmerking van een onlangs
overleden uitmuntenden Schryver, ‘dat te leezen, te schryven, en gezellige
verkeering, alles in behoorelyke maate te houden, de zaak is voor lieden van
Letteren; en dat hy, die met genoegen wenscht te rug te zien op zyne verloopene
leevensjaaren, zich moet gewennen om de waarde van elke minuut te schatten, en
te tragten om geen gedeelte des tyds nutloos te laaten voorby zwinden.’ Het was
door deeze Lessen te werk te stellen, dat Lord KAMES tot dien top van Letterroem
opklom, ondanks alle de hinderpaalen, welke het waarneemen zyner zaaken hem
in den weg stelden.
Eene gepaste afbeelding te geeven van het openbaar en byzonder Character
van Lord KAMES zou het bestek onzes werks verre te buiten gaan. De Schryver van
dit Leevensberigt, nogthans, die de eer hadt van eene gemeenzaame kennis te
hebben met dien grooten en braaven Man, meer dan twintig jaaren lang, kan egter
niet naalaaten, 'er het een en ander by te voegen, 't welk onder zyne eigene
opmerking viel.
Lord KAMES stak uit in yver voor het Algemeene Welweezen; hy voegde 'er
uitsteekende werkzaamheid by. Geduurende een langen teeks van jaaren hadt hy
het voornaamste bestuur van alle de Societeiten en Genootschappen, tot bevordering
van den Handel, de Visscheryen en de Manufactuuren, van Schotland. Als
bevorderlyk tot deeze einden, betoonde hy zich een groot Voorstander voor het
aanleggen en onderhouden der Straatwegen, door alle gedeelten des Lands. Hy
was, desgelyks, de voornaamste in de verdeeling en het gebruik van het Fonds,
voortkomende uit de Landgoederen in Schotland, die ongelukkig aan de Kroon
gehegt waren. Niet min
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volyverig betoonde hy zich, met, door zyne Schriften en persoonlyken invloed, de
Letterkundige Genootschappen te onderschraagen. Hy mag eenigermaate aangezien
worden voor den Oprigter van de Societeit, the Physical and Litterary Society
geheeten. Deeze Societeit werd naderhand in de Koninglyke Societeit van Edenburg
ingelyfd, welke een Charter van de Kroon ontving, en, van tyd tot tyd, Werken van
vernuft, als mede van weezenlyk nut, voortbrengt.
Als een byzonder Persoon, en in 't gewoone Leeven, werd Lord KAMES bewonderd
door beide de Sexen. De leevendigheid van zyn vernuft en van zyn gestel, zelfs
toen hy hoog in jaaren geklommen was, maakte zyn Gezelschap niet alleen
aangenaam, maar zeer gezogt door de Geleerden, en door Mevrouwen van aanzien
en smaak. Hy vertelde weinig Geschiedenissen, en zelden, zo ooit, dezelfde aan
denzelfden Persoon. Voor de noodzaaklykheid om vertellingen op te warmen, de
jammerhartige toevlugt der zodanigen, die, zonder vernuft, in de gezelschappen
zoeken te schitteren, was hy bevryd door den voorraad van spreekstoffe, welke hy
zelve wist te verschaffen: zyn vernuft, of geleerdheid, stondt hem by alle
gelegenheden ten dienste. Hy kon, met even veel gemaks en vaardigheids, de
gevoelens eens Bovennatuurkundigen bestryden, en de neteligste Regtsgevallen
ontwikkelen, als met een Landman spreeken over de verbeteringen des Landbouws,
of met eene Dame over de Klederdragten. In stede van jalours te zyn over
mededingers, het kenmerk van laage Zielen, kweekte Lord KAMES elk vonkje van
verdiensten, 't welk hy in een Letteroefenaar, of by den geringsten Handwerksman,
vondt, aan.
Eer hy in bezit kwam van Blair-Drummond, was zyn inkomen gering, dan,
niettegenstaande deeze omstandigheid, deedt hy met Mevr. DRUMMOND, zyne
agtenswaardige en bekwaame Egtgenoote, meer goeds aan de behoeftigen, dan
de meeste Familien met groote rykdommen gezegend. Was de nood dringend, dan
gaven zy geld. Zy deeden meer. Wanneer zy ontdekten, dat behoeftige en vraagende
Mannen en Vrouwen in staat waren om eenigen arbeid te doen, deeden zy beiden
hun best om werk te vinden, 't geen zy konden verrigten. In gevallen van dien aart,
welke veelvuldig voorkwamen, nam Mevrouw de Vrouwen onder haar, en Lord
KAMES de Mannen onder zyn, opzigt.
Uit het geen wy gemeld hebben van de verscheidener-
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leie en veelvuldige Voortbrengzelen zyns vernufts, is het openbaar, dat hy weinig
ledige oogenblikken in zyn langduurig leeven kan gehad hebben. Zyn geest was
bestendig bezig; of in het overdenken van nieuwe gedagten; of in het volvoeren van
werkzaame verrigtingen.
By deeze kloeke verstands-beoefening, letter-begaafdheden, en bevlytiging van
het algemeene nut, stak het Character van Lord KAMES uit in Onschuld. Niet alleen
gaf hy zich nooit toe in kwaadspreekenheid; maar wanneer deeze in gezelschap
de tong begon te roeren, zweeg hy geheel stil, of poogde aan het onderhoud eene
andere wending te geeven. Als een natuurlyk gevolg van deeze geäartheid, mengde
hy zich nooit in Staatsgeschillen, zelfs dan niet, wanneer de Partyschappen in zyn
Land tot onvoegelyke hoogten liepen, en, 't geen nog opmerkenswaardiger is, hy
schreef nooit iets, onaangezien de veelvuldigheid zyner Schriften, of hy had 'er het
duidelyk oogmerk mede, om wel te doen aan zyne Medemenschen.
Natuurlyk was hy vuurig van aart; doch altoos goedertieren en gul. In zyne
vriendschap was hy yverig en opregt. Zo verre was hy van Ongodsdienstigheid,
hem door eenige verstandlooze dryvers wel eens ten laste gelegd, dat weinige
Menschen een hebbelyker wyze, van Godsdienstig te denken, bezitten. Een
bestendig gevoelen van de Godheid, en eerbied voor de Godlyke Voorzienigheid,
heerschte in zynen geest. Hieruit ontstond die geneigdheid, in alle zyne Schriften
doorstraalende, om Eindoorzaaken op te speuren, en de Wysheid van den Maaker
der Natuure aan te toonen. Doch hier by moeten wy het laaten berusten.
Lord KAMES stierf, tot groote droefheid van die hem kenden, op den
zeven-en-twintigsten van Wintermaand des jaars MDCCLXXXII. Naardemaal hy
geene kennelyke ongesteldheid hadt, dan de verzwakking, noodwendig uit zyne
hooge jaaren ontstaande, ging hy, weinig dagen vóór zyn dood, na het Hof der
Zittinge, sprak alle de Regters, hoofd voor hoofd, aan, en nam een staatlyk en hartlyk
afscheid.
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Aardrykskundig berigt van Hindoostan, of Indie.
(Ontleend uit de Mem. van Major RENNELL.)
De Aardrykskundige Beschryving van Hindoostan is, tot dus lange, zeer gebrekkig
begreepen door de Europische Schryvers; en het scheen bewaard voor den Major
RENNELL, om 'er een volkomener denkbeeld van te geeven, dan men ooit voorheen
hadt. De Kaart, door hem van Hindoostan vervaardigd, met het Geschrift tot
opheldering daarvan, geregtigt hem tot een hoogen rang onder de Mannen, die
(*)
ryklyk toegebragt hebben tot de uitbreiding onzer Aardrykskunde .
****

Hindoostan heeft men tegenwoordig in Europa begreepen, de streek Lands te
behelzen, gelegen tusschen de Rivieren de Ganges en den Indus, ten Oosten en
Westen; hebbende ten Noorden de Thibetische en Tartaarsche Bergen, en de Zee
ten Zuiden. Maar, naauwkeurig gesprooken, is de uitgestrektheid van Hindoostan
veel bepaalder, dan deeze Grensscheidingen ons een denkbeeld geeven; en de
naam van Hindoostan moet alleen toegeëigend worden aan dat gedeelte van de
bovengemelde uitgestrektheid Lands, 't welk ten Noorden ligt van de Paralellen van
o
o
21 of 22 . De Rivier Nerbudda is, in de daad, de Zuidlyke Grensscheiding van
Hindoostan zo verre dezelve zich uitstrekt; en de Zuidlyke Grenzen van Bengalen
en Bahar maaken het overige gedeelte uit. De Landen, ten Zuiden van deeze Linie,
zyn, volgens de Indiaansche Aardrykskundigen, bekend onder den algemeenen
naam van Deccan, en behelzen bykans eene helft van het Land, doorgaans

(*)

't Was deeze Kaart, en de Beschryving tot opheldering van dezelve, die den Heer W.
ROBERTSON aanleiding gaf tot het vervaardigen van het uitsteekend Werk, An Historical
Disquisition, concerning the Knowledge which the Ancients had of India; and the Progress of
Trade with that Country prior to the Discovery of the Passage to it by the Cape of Good Hope;
waarvan eene Nederduitsche Vertaaling onder de Pers is, by de Boekbandelaars YNTEMA en
LOOSJES.
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het Mogolsche Ryk geheeten. Maar, dewyl de naam van Hindoostan, in een
uitgebreiden zin, toegepast is op dit geheele Ryk, zal het noodig weezen het
Noordlykst gedeelte daarvan te onderscheiden door den naam van het Eigenlyk
Hindoostan.
Dit Land heeft, in de daad, den Indus, en de Bergen van Thibet en Tartaryen, tot
de Westlyke en Noordlyke Grensscheidingen; maar de Ganges wordt zeer onelgen
voor de Oostlykste Grensscheiding gehouden; dewyl dezelve door verscheide van
de rykste Landschappen des Lands stroomt; terwyl men de Burrampooter, die veel
nader komt om de Oostlyke Grensscheiding te kenmerken, geheel niet kent.
In deezen omschreeven staat, is de uitgestrektheid van het Eigenlyk Hindoostan
omtrent gelyk aan Frankryk, Duitschland, Boheemen, Hungaryen, Zwitzerland, Italie
en de Nederlanden, te zamen genomen; terwyl de Deccan en het Schier-eiland
omtrent gelyk staan met de Britsche Eilanden, Spanje en Turksch Europa. Ik heb
hier het Land, ten Zuiden de Rivier Kistna, den naam van Schier-eiland gegeeven,
volgens het algemeen gebruik, schoon de gedaante voor die benaaming geenzins
pleit. De benaaming Deccan, welke het Zuiden betekent, wordt, (gelyk gezegd is,)
in den uitgestrektsten zin, toegeëigend aan het geheele Gewest, liggende ten Zuiden
van het Eigenlyk Hindoostan. Ik begryp, nogthans, dat dezelve, in den strikten en
bepaalden zin, alleen de Landen beduidt, gelegen tusschen het Eigenlyk Hindoostan,
de Carnatic, de Wester Zee en Orissa; dat zyn de Landschappen Candeisch,
Dowlatabad, Visiapour, Golconda, en het Westlyk gedeelte van Berar.
De Naam India, by welken dit Land, voor zo verre het bekend was, onderscheiden
wordt by de vroegste Grieksche Schryveren, blykt ontleend te zyn van Hind, den
naam daar aan toegevoegd door de Oude Persen, van welken ongetwyfeld de
Grieken en de kennis van het Land, en van den Naam, kreegen. Wy hebben de
sterkste verzekeringen van den Heer WILKINS, dat geene zodanige Woorden als
(*)
Hindoo, of Hindoostan, in het Sanscreetsche Woordenboek voorkomen . Het blykt,
dat het Volk,

(*)

Zie de Aantekeningen op de Heeto-pades, of Fabelen, nu onlangs uit de Sanscrit, of
Sanscritsche Taal, overgezet, door den Heer WILKINS, p. 332. Deeze Heer heeft de verdienste,
dat hy de eerste Europeaan is, die kennis kreeg aan de Sanscritsche Taal, welke de Taal
was van Oud Hindoostan, of Bharata; doch welke ophieldt de Landtaal te zyn, kort naa de
vermeestering door de Mahomethaanen, in de veertiende Eeuwe. Weinige jaaren geleeden,
was dezelve alleen bekend aan de Pundits, of Geleerde Brahminen, die allen, welken niet
tot hunne Orde behoorden, met veel zorgvuldigheids, van de kennis dier Taale uitslooten;
dewyl zy dezelve aanmerkten als geheiligd tot het bewaaren hunner Godsdienst-Instellingen
en Verborgenheden; welke zy onvoeglyk oordeelden aan het Gemeen te ontdekken, dan
door middel hunner eigene Verklaaringen en Uitleggingen. De eer, te deezer gelegenheid,
WILKINS aangedaan, herinnert ons de ontdekkingen, door de Egyptische Priesters aan
HERODOTUS gedaan; en wy mogen 'er het gunstig gevolg uit afleiden, dat de persoonlyke
verdiensten van beide deeze Mannen een voornaam deel hadt in het verkrygen van zulk een
onderscheidend voorregt.
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by 't welk de Sanscritsche Taal de Volkstaal was, hun Land Bharata noemden, een
naam, zo ik geloof, geheel nieuw klinkende in de ooren van het geleerd Europa.
Het is, overzulks waarschynlyk, dat het woord Hind, dien van India aan de Grieken
verschafte, en het woord Stan, zo veel als Land betekenende in de Persische
spraake, is van eene laatere dagtekening; want wy vinden het gevoegd by veele
van de oude Persische naamen aan Landen gegeeven; zo is Dahae, Dahe-stan;
Tapuri is Taberi-stan; Corduene is Curdi-stan, met veele andere dergelyke. Met de
toepassing van dien naam India, is het gegaan als met andere benaamingen; ik wil
zeggen, men heeft denzelven gegeeven, niet alleen aan het Land oorspronglyk
(*)
daardoor aangeduid; maar ook aan andere, daar by of daar omtrent gelegen : want
de Landen, tusschen Hindoostan en China, werden het Verdere India, of India

(*)

De naam Lybia behoorde, in 't eerst, alleen tot de Landen van Africa, waarin zich Grieksche
Volkplantingen gevestigd hadden; doch werd naderhand door hun toegepast op 't geheele
Vasteland. De Romeinen strekten, op dezelfde wyze, den naam van Africa, welke oorspronglyk
alleen tot de Landen van Carthago behoorde, uit over het geheele Vasteland, of, ten minsten,
tot zo veel als zy daarvan kenden. Asia bepaalde zich in 't eerst alleen tot Natolia, 't welk den
naam van Klein Asia in laater tyd aannam, toen de benaaming van Asia gegeeven werd aan
alle de bekende deelen des Vastenlands.
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extra Gangem, geheeten; terwyl Hind, of India, eigenlyk alleen behoorde tot het
Land des Volks Hindoos geheeten, of die van India intra Gangem. Die benaaming
is zo oud als de vroegste ongewyde Geschiedenissen thans voorhanden, en dit
kan, onder veele andere voorbeelden, ten bewyze strekken van de hooge oudheid
der Persische Taale.
India heeft, door alle Eeuwen heen, de aandagt der Weetgierigen in alle
leevensstanden getrokken. De zeldzaame Voortbrengzels deezes Lands, en de
Goederen daar vervaardigd, trokken die der Kooplieden; terwyl de zagte en niemand
stootende Godsdienst van Brama, en de Zeden daardoor voorgeschreeven, de
oplettenheid der Wysgeeren gaande maakte. De Taal is desgelyks opmerkelyk, en
heeft aanspraak op oorspronglykheid.
Gelukkig ware het voor de Indiaanen geweest, hadden zy de aandagt niet uitgelokt
van eene soort van Menschen, meer vyandig aan het geluk des Menschdoms: want
de zagtheid en verwyfdheid, die de lugtstreek medebrengt, en de ryke aart des
gronds, welke alles bykans van zelve oplevert, noodigde hunne veelvuldige
stoutmoediger nabuuren uit ten aanvalle, en maakte hun tot een gereeden prooy
voor elken vreemden invaller. Vanhier vinden wy hun agtereenvolgend overwonnen
door de Persen, de Patanen en Mogollers, en het is waarschynlyk, dat zy, even als
de Chineesen, zelden een Heerschappy van Koningen, uit hun eigen Land
herkomstig, gehad hebben.
De berigten, van twee-en-twintig Eeuwen herwaards, vertoonen de Indiaanen als
een Volk tot een vry hoogen trap van beschaafdheid opgeklommen; maar, indien
men oordeelt uit hunne oude overblyfzelen, hadden zy de nabootzende Kunsten
niet tot de hoogte van volkomenheid opgevoerd, als de Grieken en Romeinen, of
zelfs de Egyptenaars. Zo de Hindoos, als de Chineesen, schynen hunne Kunsten
gebragt te hebben juist tot het punt tot nuttige einden noodig; maar zy klimmen nooit
(*)
op tot volmaaking om den smaak te voldoen, of iets groots te bestaan .
De staat waarin Hindoostan geraakt is, zints den val

(*)

Dit alles vinden wy keurig uitgewerkt door den Heer ROBERTSON, in het boven aangeweezen
Werk, 't geen wy met verlangen te gemoete zien.
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des Mogolschen Ryks verschilt zeer veel van dien, waarin dit Land zich bevondt,
vóór dat het vereenigd werd onder de Mahomethaansche Vermeesteraaren. Het
was toen verdeeld in verscheide Koningryken van middelbaare grootte, die onderling
in een zeker evenwigt tot elkander stonden. Dan tegenwoordig mag Hindoostan en
de Deccan gezegd worden uit zes voornaame Staaten te bestaan, die alle de
mindere, welke eene groote menigte uitmaaken, als Schattingschuldigen of
Leenroerigen onder zich hebben. Deeze zes Hoofdstaaten zyn, volgens den Major
RENNELL, de Britsche, de twee Mahratten Staaten, de Nizam, Tippoo Sultan en de
Seiks: want welke woordonderscheidingen men ook moge maaken, eene
gedwongene Verbintenis is ten minste eene afhangelyke, zo niet, met de daad,
(*)
eene schattingschuldige Gesteltenisse .

(*)

I. DE BRITSCHE BEZITTINGEN, 1. Bengal en Bahar, met de Zemindary van Benares. 2. De
Noordsche Circars. 3. De Jaghire in de Carnatic. 4. Bombay en Salsette. 5. Het Landschap
Midnapour, in Orissa. - De Bondgenooten der Britten, die aangemerkt mogen worden als van
hun afhanglyk, zyn AZUPH DOWLAG, Nabob van Oude; MAHOMED ALLY, Nabob van de Carnatic;
en de Rajahs van Travancore en Tanjore.
II. DE POONAH MAHRATTAS. 1. Malwa. 2. Candeish. 3. Een gedeelte van Dowlatabad. 4.
Visiapour. 5. Een gedeelte van Guzerat. 6. Een gedeelte van Agra. - 7. Een gedeelte van
Agimere. 8. Allahabad. - Schattingschuldigen, de Rajahs. 1. Van Iyenagur. 2. Van Joodpour.
3. Van Oudipour. 4. Van Narwah. 5. Van Gohud. 6. Een gedeelte van Bundelcund. 7 MAHOMETH
HYAT. 8. FUTTY SING. 9. GURRY MUNDELLA.
III. DE BERAR MAHRATTAS. 1. Berar. 2. Orissa. - Schattingschuldig, Bembajee.
IV. NIZAM ALLY, Soubah van de Deccan. - Golconda, Aurungabad, Beder, een gedeelte van
Berar, Adoni, Rachore.
V. TIPPOO SULTAN, Mysore, Bednore, Canara, Cuddapah. (Van de Landschappen, deezen
Vorst toebehoorende, hebben wy in een voorgaand Stukje een byzonderder berigt gegeeven.)
Zie hier boven, bl. 341, enz.
VI. DE SEIKS, Lahore, Moultan, en de Westlyke gedeelten van Delhi.
Behalven deeze zes voornaame Staaten, heeft men de zeven kleindere. 1. Zabea Cawn,
thans Golum Cawdir, Sehaurunpour. 2. De Juts. 3. De Pattan Rohillas, Furruckabad. 4. Adjid
Sing, Rewhag. 5. Bundelcund, of Bundela. 6. Klein Ballogistan. 7. Cochin.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

566

Augustus en Magdalena.
Eene waare Gebeurtenis, ten dage der Fransche Omwenteling
voorgevallen.
(Uit het Engelsch.)
Een jong Fransch Heer, die doorgaans in Parys zyn verblyf hieldt, in het Jaar vóór
de Omwenteling na Toulouse gereisd zynde, werd door eenigen zyner Vrienden
uitgenoodigd, om hun te vergezellen na Bareges, waar eenigen hunner heen toogen
om zich te verlustigen; anderen om herstel hunner gezondheid te zoeken in het
Bronwater, 't welk in heete en koude stroomen uit het Pyreneesche Gebergte
voortkomt.
Deeze jonge Parysenaar, die eenigen smaak hadt in de verhevene tooneelen,
welke de Natuur oplevert, oordeelde het een wellust eenigen tyd langer de
Kunst-wandeldreeven der Tuilleries, en de Fonteinen van Versailles te verlaaten,
om te wandelen tusschen het Gebergte, en te luisteren na de Watervallen, die van
dezelve met geweld nederstorten. - Welke sterke aandoeningen ontstaan 'er niet
in de Ziel, op het eerste gezigt van een zo grootsch tooneel! Wy schynen een nieuw
bestaan te verkrygen: elke voorige indruk is, voor eene wyl, uit de geheugenisse
gewischt, en de geest verliest zich geheel en al in de geweldige en overstelpende
opwellingen van verwondering en verbaasdheid.
Bareges was, gelyk doorgaans in den Zomer, niet alleen opgevuld met gezelschap
van Franschen, maar ook met Vreemdelingen uit andere Landen daar gekomen,
om de beroemde Baden te gebruiken. 't Gezelschap vermaakte zich, als gewoonlyk
by de Bronnen, met wandelen, speelen, en andere daar gebruikelyke, onschuldige,
en ook wraakbaare, tydkortingen.
Het verblyf te Bareges valt kostbaar. Zelfs gemeene geryflykheden moet men
duur betaalen; leevensmiddelen en huisvesting verkrygt men zomtyds met moeite.
Bareges wordt daarom zeldzaam ten verblyf van eenigen tyd bezogt, dan door
lieden van groote middelen, die de hinderpaalen, welke de bergen opwerpen tot het
verschaffen van de aangenaamheden en gemakken des leevens, weeten weg te
neemen door de alles overmeesterende kragt des Gouds.
Onder een aantal Persoonen van Rang en Middelen, bevondt zich, nogthans,
eene Familie te Bareges, in eenen anderen toestand. Deeze Familie bestondt uit
een oud zwak Fransch Officier, zints lang aan een beroerte kwynende, en zyne
Dogter eene jonge Juffer van omtrent negentien Jaaren. Hun voorkomen en
leevenswyze scheen aan te wyzen, dat, schoon deeze oude
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Officier, te zyner beterschappe, na de Bronwateren van Bareges gereisd was, hy,
dit doende, de paalen was te buiten gegaan, welke zyne inkomsten hem stelden;
hy moest zich van alles speenen, wat zyn zwakke staat niet volstrekt eischte. Hy
leefde zeer afgezonderd, in de slegtste verblyfplaats te Bareges. En, terwyl de
andere Dames, in den eersten smaak, ryk en kostbaar, gekleed waren, en die
vertooning van dag tot dag verwisselden, droeg zyne Dogter slegts een wit gewaad,
't geen, schoon altoos rein, verre was van fyn te weezen; haar bruin hair was, altoos,
ongepoederd, en zonder eenig vercierzel. Gelukkig, egter, voor MAGDALENA (want
zo was zy geheeten) was haar Persoon geschikt om zich in die kleeding op het
voordeeligst te vertoonen; en, hoewel zy niet zeer schoon was, hadt haar gelaad
eene uitdrukking van bevalligheid, die aan 't einde der schoonheid beantwoordde,
door Liefde en Verwondering te verwekken.
Het Gezelschap te Bareges maakte welhaast kennis met elkander. en de Dames
vestigden altoos het oog op MAGDALENA als zy haar op de wandelingen ontmoetten,
't welk, nogthans, niet vaak gebeurde; want haar Vader was dikwyls niet in staat om
uit te gaan. Wanneer hy het deedt, werd hy aan de eene zyde ondersteund door
MAGDALENA, en aan de andere zyde door zyn knegt. Het was onmogelyk, zonder
aandoening, te zien, welk een agt zy sloeg op haar Vader, dien zy geen oogenblik
verliet. Men merkte op, met welk eene tedere bezorgdheid zy hem geleidde door
de straaten van Bareges; wandelende zo langzaam haar mogelyk was, en 's Vaders
zwakke schreden volgende. Als hy het niet durfde waagen uit te gaan, zat zy aan
het venster van haar kleine Zydvertrekje, en las hem iets voor. Haar uitzigt en
houding duidden spreekend aan, dat zy uit den aart leevendig was, en vrolyk zou
geweest zyn, indien haar Vader niet ziek geweest ware. Maar al de vrolykheid, welke
zy kon aanneemen, terwyl hy leedt, besteedde zy om hem te vermaaken, en de
langzaam voortsleepende verdrietige uuren van kwyning en zwakheid te korten.
Hoewel MAGDALBNA bevallig was, bevrydde de laagheid en geringe staat, waarin
zy leefde, haar voor den nyd der Jufferschap te Bareges. Zy wisten ten vollen, dat
de Heeren te Bareges, voor 't grootste gedeelte, Lieden van de groote wereld waren,
die, hoe zeer zy schoonheid bewonderen, en deugd agten, egter zich wagten om
zich zo verre te laaten verlokken, door eenig teder of zedelyk gevoel, dat het aanloopt
tegen hun eerzugt, trotsheid en belang. Schoon de Omwenteling in Frankryk nog
geen stand hadt gegreepen, was het deeze Dames bekend, dat, wat het Huwelyk
betreft, de Tyd der berekeninge reeds gekomen was, en vreesden zy dus geene
Mededingster in MAGDALENA te zullen aantreffen. De Dames, zo wel als de Heeren,
bewonderden de bevalligheden van haar
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Persoon, en de beminnelyke hoedanigheden, welke zy in haar gedrag ten toon
spreidde. Met één woord, MAGDALENA werd, binnen kort, het voorwerp van algemeene
agting.
AUGUSTUS, (want zo zal ik onze jonge Paryzenaar noemen, daar hy zyne Tytels
verlooren heeft, zints de wet der Gelykheid in zyn Land hersteld is,) - AUGUSTUS
sprak minder dan andere Heeren te Bareges van MAGDALENA; doch dit ontstondt
misschien daar uit, dat hy meer op haar dagt. Zomtyds maakte hy, in zyne
Morgenwandelingen, vergelykingen tusschen haar, en de Dames te Parys, onder
welke hy den Winter gesleeten hadt; en de vergelyking eindigde dikwyls met een
diepgehaalden zugt. Het tooneel deezer gepeinzen werkte zeker zeer ten voordeele
van MAGDALENA. Misschien zou te Parys, of te Versailles, AUGUSTUS betoverd
geworden zyn door de hoogbeschaafde bevalligheden van eene geblankette,
gepoederde, en op het doen van vermeesteringen uitgeruste, Dame. Deeze
kunstaanlokzelen zouden mogelyk genoeg zamengestemd hebben met de geschoore
laanen en hoekige wandelpaden. Maar MAGDALENA's natuurlyke lachjes, en
onvoorbedagte bloozingen, waren veel eenstemmiger met den Natuurtoon der
Pyreneesche Bergen.
Op zekeren avond, wanneer AUGUSTUS, met eenige Dames, door Bareges
wandelde, zag hy MAGDALENA op eenen kleinen afstand, met veel moeite haaren
Vader ondersteunende, die een nieuw toeval van beroerte scheen gekreegen te
hebben. AUGUSTUS schoot 'er na toe als een pyl uit een boog, en onderstutte den
Officier, tot hy een weinig bekwam: waar op hy, met een zagt geweld, MAGDALENA,
die doodsbleek en beevende daarby stondt, dwong haars Vaders arm los te laaten,
en te gedoogen, dat hy den Knegt hielp, om haar Vader t'huis te brengen; zy waren
slegts eenige schreden van diens verblyf. AUGUSTUS tradt binnen, en bleef tot dat
de oude Officier eenigzins herstelde; en naa MAGDALENA bewoogen te hebben om
eenige druppels Hartshoorn te neemen, vertrok hy.
's Anderen daags 's morgens dagt hy, dat de gewoone beleefdheid van hem
vorderde by den ouden Officier een bezoek af te leggen, en te verneemen, hoe hy
den nagt hadt doorgebragt. MAGDALENA hadt juist dezelfde gedagten gekoesterd,
en by zich zelve gezegd: ‘Zeker, het zou vreemd weezen, indien die jonge Heer,
die met zo veel bezorgdheids myn Vader bystand boodt, en my eenige druppels
Hartshoorn deedt gebruiken, niet na ons kwam omzien.’ - Dit denkbeeld was reeds
verscheide keeren door haaren geest gegaan, en zy peinsde 'er op aan 's Vaders
bedsponde gezeeten, toen AUGUSTUS werd aangediend.
De oude Officier, die al de beleefdheid bezat van zyn Landaart en van zyn Beroep,
ontving hem op de verpligtendste wyze,
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en schoon hy met eenige moeite sprak, was hy overvloedig in dankbetuigingen voor
de gedaane diensten van AUGUSTUS. MAGDALENA drukte haaren dank kort en
eenvoudig uit; maar de toon, op welke zy sprak, was zodanig, dat AUGUSTUS voelde
dat hy zyn leeven zou hebben kunnen waagen om dien dank te verdienen.
De oude Officier bleef ziek; en hierom hieldt AUGUSTUS het steeds voor een blyk
van oplettenheid, waar hy niet buiten kon, om 'er alle dagen te gaan, en naa den
staat des kranken te verneemen. Hy begon ook gewaar te worden, dat deeze
bezoeken, van dag tot dag, noodzaaklyker wierden voor zyn eigen geluk.
Dit geluk werd, in de daad, verbitterd, door veele smertlyke bedenkingen. Hy wist
maar al te wel, dat de toestemming zyns Vaders, den Graaf van ****, tot het Huwelyk
met MAGDALENA, te verwerven, zo onmogelyk was, als voor hem om de Liefdedrist,
door haar in zynen boezem ontstooken, uit te dooven. Hy kon berekenen in welk
eene orde zyns Vaders naspeuringen, dit onderwerp betreffende, zouden loopen.
Hy bevroedde dat 'er twee groote vraagen zouden moeten beantwoord worden de eerste: ‘Hoe veel duizend Livres heeft zy in 't jaar aan inkomen?’ - En de tweede:
‘Is zy van Adel?’ En niets kon belemmerender voor hem weezen, dan dat de vraag,
het Inkomen betreffende, de eerste zou komen: naardemaal dit het Artykel was, 't
welk op geene voldoende wyze kon beantwoord worden: want tegen de Familie van
MAGDALENA kon geen tegenwerping vallen. Hoewel de vroegere Adel van Frankryk
volstrekt de zuivere stroom van het Adelyk bloed niet wilde besmetten, door eene
Egtverbintenisse met de Dogter van een Roturier. (een Burgerman) had zy altoos
edelmoedigheids genoeg om eenige geslachten van Adel af te staan, voor schatten
daar tegen over in de weegschaal gelegd.
AUGUSTUS, terwyl hy overtuigd was van de onmogelykheid om zyns Vaders
toestemming tot het Huwelyk te verwerven, gaf, uit dien hoofde, geen bezoek minder
aan MAGDALENA; en wanneer het gewoone uur van zyne bezoekgeeving kwam, brak
hy menigwerf schielyk de aaneenschakeling zyner redeskaveling over de
onvoorzigtigheid zyner verknogtheid op ééns af, om zich te haasten na het verblyf
zyner Zielsvoogdesse. - Binnen kort, liet hy alle redeneering op dit stuk vaaren, en
gaf zyn hart, zonder eenig bedwang, over aan de geweldigste en onoverwinbaarste
drift.
AUGUSTUS openbaarde aan den ouden Officier, welke gevoelens zyne Dogter
hem hadt ingeboezemd. De oude Heer ontdekte dit aan MAGDALENA, en zy
antwoordde alleen met traanen, welker meening hy duidelyk verstondt. Toen
AUGUSTUS hem ontvouwde hoe het met zyn Vader gelegen ware, ver-
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zogt de Officier dat hy niet meer om zyne Dogter zou denken. AUGUSTUS voelde dat
hy hem even goed zou hebben mogen verbieden, adem te haalen. Hy zette zyne
bezoeken voort, en de oude Officier vondt zich welhaast in een staat van zwakheid,
welke hem noch de magt, noch de wensch, liet om dit dagelyks komen te verbieden.
Zyne kwaal nam hand over hand toe, en ging met de ontzettendste verschynzelen
gepaard.
Het saisoen, om de wateren te Bareges te gebruiken, was nu ten einde geloopen:
alle de Brongasten vertrokken, uitgenomen de oude Officier, die zich te zwak bevondt
om vervoerd te kunnen worden, en AUGUSTUS, die, zo lang MAGDALENA bleef, zich
van deeze plaats niet los kon rukken.
Binnen weinig weeken voelde de oude Officier dat zyn sterf uur naderde. AUGUSTUS
knielde met MAGDALENA by zyne bedsponde - haare stem werd door snikken belet;
en AUGUSTUS hadt naauwlyks het vermogen om met gebrooke woorden te betuigen,
dat hy zyn leeven aan het geluk van MAGDALENA zou opofferen. De oude Officier
vestigde zyn oog vol tedere bezorgdheid en kommer op zyne Dogter, en blies den
laatsten leevens-adem uit. MAGDALENA betreurde haaren Vader met de diepgaandste
rouwe, en konden alle de opwagtingen van haaren Minnaar de droefenis niet
verzetten, waar mede haar aandoenlyk hart den dood van haaren Vader beweende.
De Winter vry verre gevorderd zynde, stelde zy voor, haare reis na het
verafgelegen Landschap, waar zy voorheen met haaren Vader gewoond hadt, tot
het Voorjaar uit te stellen, en zich, in dien tusschentyd, in een Klooster, niet verre
van Bareges, te onthouden. AUGUSTUS stelde al de kragt der welspreekenheid, door
Liefde aangevuurd, te werk, om haar over te haalen ter toestemming in een geheim
Huwelyk. Zy hing in twyfel over dit voorstel: en, terwyl zy over dit onderwerp spraken,
werd de deur van de kamer, waarin zy zich bevonden, op 't onverwagtst, geopend,
en AUGUSTUS zag zyn Vader, den Graaf van ****, binnen treeden.
De Graaf hadt gehoord van de liefdebanden, die zyn Zoon zo lang te Bareges
hielden, en zich gehaast om hem van daar te haalen, eer het te laat was. Hy
beschuldigde zyn Zoon met hevig tegen hem uit te vaaren, en begon ook MAGDALENA
verwyten te doen: doch 'er was iets in haar gelaad, in haar stilzwygen, en in haare
traanen, 't welk den toon van scherp verwyt, op welken hy begonnen was, verzagtte.
Hy beval zyn Zoon uit de kamer te gaan, en verlangde met haar alleen te spreeken.
Naa aan MAGDALENA voorgesteld te hebben, de onmogelykheid van immer met
zyn Zoon in den Egt te treeden, en zyn besluit om hem te onterven, en al zyn goed
aan zyn tweeden Zoon te maaken, indien AUGUSTUS in zyne genegenheid tot
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naar bleef volharden, - en, naa aangewende poogingen om haaren hoogmoed en
edelmoedigheid op te wekken, verlangde hy te mogen weeten, werwaards zy ten
oogmerk hadt heen te gaan. Zy gaf hem haar voorneemen te kennen, om onmiddelyk
haar intrek te neemen in het Klooster van -. Hy keurde dit oogmerk goed, en liet
haar alleen, om zyn Zoon te spreeken. De kamerdeur was niet digt, of MAGDALENA
gaf een ruimen loop aan den traanenvloed, die zy naauwlyks hadt kunnen
tegenhouden, terwyl de Graaf met haar sprak. Nooit hadt zy haar toestand, als
Wees, zo zeer gevoeld, als op dit oogenblik; en de dierbaare herinnering van haaren
Vader mengde zich met de Zielssmerte eener te leurgestelde liefde.
Intusschen verklaarde de Graaf van **** zyn Zoon, dat de eenige kans, welke 'er
overbleef om immer MAGDALENA te verwerven, afhing van zyne volstrekte
onvoorwaardelyke onderwerping aan zyn bevel, en dat hy oogenbliklyk met hem
na Parys moest vertrekken. AUGUSTUS vroeg, met allen ernst, wat 'er van MAGDALENA
zou worden? Zyn Vader zeide, dat zy beslooten hadt zich na het Klooster van - te
begeeven. AUGUSTUS weigerde volstrekt te vertrekken, of het moest hem vooraf
vergund worden, MAGDALENA nog eens te spreeken. De Graaf moest hieraan zyne
toestemming geeven; doch, eer hy gedoogde dat zy zamen kwamen, verwierf hy
van MAGDALENA de toezegging, dat zy geene byzonderheden zou vermelden van
het gesprek, tusschen haar en den Graaf gehouden.
AUGUSTUS deedt, in dit laatste onderhoud met MAGDALENA, vergoeding voor de
wreede versmaading zyns Vaders, door de staatlykste en vuurigste verzekeringen
van getrouwheid, door geen tyd of omstandigheden aan 't wankelen te brengen;
waar op hy, naa verscheide aangewende poogingen om de kamer te verlaaten, en
naa geduurig weder te keeren, eindelyk zich uit haare armen rukte. MAGDALENA
zag, met zyn vertrek, alle hoop op aardsch geluk verdwynen.
's Anderen daags vroeg ging zy na het Klooster van -; maar niet dan naa dat zy
eenigen tyd weenende gezeten hadt op den stoel, dien AUGUSTUS pleeg te gebruiken.
MAGDALENA sleet het overige gedeelte van den Winter in het Klooster te -; staande
dien tyd ontving zy verscheide Brieven van AUGUSTUS. Met het aankomen van de
Lente, verzogt hy haar ten ernstigste, dat zy, in stede van na het Landschap haars
voorigen verblyfs te vertrekken, nog een weinig in het Klooster zou blyven; en
streelde haar met de zoete hoope van in staar te zullen weezen, om eerlang die
Verbintenis aan te gaan, waar van al zyn geluk afhing.
In den Zomer, van dat jaar, greep de Omwenteling in Frankryk plaats, welke dien
Zomer altoos gedenkwaardig zal doen blyven. MAGDALENA was eene yverige
Voorstandster der Om-
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wenteling, die zy hoorde dat elk Franschman vrygemaakt hadt: ‘En, indien ieder
Franschman vry is,’ dagt MAGDALENA, ‘dan mag ook ieder Franschman trouwen,
welke hem behaagt.’ Het kwam MAGDALENA voor, dat, alle staatkundige redenen,
stukken waarop zy niet veel gedagt hadt, ter zyde gesteld zynde, het verkrygen van
vryheid in Huwelykskeuze, alleen, de onrust eener Omwentelinge wel waardig was;
en zy was, uit hoofde van dit denkbeeld alleen, zo vuurig Patriotschgezind, als of
zy de Verklaaring van de Regten van den Mensch, door de Nationaale Vergadering
gedaan, in al derzelver uitgestrektheid en gevolgen begreepen hadt.
De Graaf van ****, die berigt gekreegen hadt van de Briefwisseling tusschen de
Gelieven, en weinig hoops koesterde, dat zyn Zoon een liefdevlam zou dooven, die
door deeze Briefwisseling steeds werd aangeblaazen, wist een middel te bedenken,
om de Brieven van AUGUSTUS, by het Klooster, te doen onderscheppen. - Te
vergeefsch vroeg MAGDALENA, met alle bezorgdheid, na Brieven. Te vergeefsch
telde zy de uuren tot de wederkomst van een Postdag. Postdag op Postdag volgde,
en 'er kwam geen tyding van AUGUSTUS. Drie maanden verliepen 'er in de vreeslykste
kwellingen van verwagting en angst, en werden eindelyk deeze van wanhoop
gevolgd.
MAGDALENA begon te gelooven, dat zy vergeeten was - vergeeten door AUGUSTUS!
Zy raadpleegde met haar eigen hart, en het scheen haar ongelooflyk; nogthans kon
zy, naa een stilzwygen van drie maanden, niet langer twyfelen,
De arme MAGDALENA herinnerde zich nu met smert, in stede van vermaak, dat
alle de Franschen vry waren. Zy zou eenigen zwakken troost gevonden hebben in
het gevoelen, dat alle Franschen Slaaven waren. Het hadt gewis tot eenige ligtenis
van haar hartenleed gediend, indien AUGUSTUS gedwongen geweest ware haar te
verzaaken; en zy verbeeldde zich, dat zy het zou hebben kunnen verdraagen, hem
voor haar verlooren te rekenen, indien zy zich tevens hadt mogen verzekeren, dat
hy haar nog beminde - 't was het verlies van hem door zyn eigen schuld, 't welk
haar hart met bykans ondraaglyke angsten vervulde.
Het geringe overschot van geld, 't welk MAGDALENA, naa het betaalen van haars
Vaders schulden, bezat, kon geenzins toereiken om de kosten, als een Kostgangster,
in het Klooster op den duur te betaalen. Zy hadt reeds, door haare zagtaartigheid
en bevalligheid van zeden, de genegenheid van eenige der Nonnen gewonnen, zy
was ook, eenigermaate, aan dezelve gehegt: deeze hielden steeds by haar aan om
het Kloosterkleed aan te trekken: ‘En waarom,’ sprak zy te meermaalen by
zichzelven, ‘waarom zou ik langer in twyfel hangen, om dit te doen? Daar AUGUSTUS
voor my verlooren is, kan

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

573
my net verzaaken der wereld niet veel kosten? Welk eene opofsering doe ik? Welk
een geluk laat ik vaaren?’
MAGDALENA hadt geene gehegtheid aan de wereld, die zy maar weinig kende:
maar zich onherstelbaar, en voor altoos, af te scheiden van hem, aan wien haare
Ziel geheel verknogt was, - hem niet meer te zien, - hem niet meer te hooren, geloften te doen, die het eene misdaad maakten aan hem te denken - hem geheel
uit haare gedagten te verbannen; dit hieldt zy voor onmogelyk; haar hart, helaast
zou verdeeld blyven.
Zomtyds kwam by haar het denkbeeld boven, dat AUGUSTUS haar nog beminde.
‘En zal ik dan,’ was haare overpeinzing, ‘my zelve in een staat begeeven, waarin ik
gedrongen zal zyn te wenschen, dat hy ongetrouw mogt weezen; ten einde ik van
naaberouw mogt ontheven worden?’ - Zy stelde het denkbeeld, om onder de
Aankomelingen tot het Kloosterleeven zich aan te melden, eenige weeken ter zyde.
Geene Brieven daagden op, haar voorneemen om eene Nonne te worden, kwam
weder boven. ‘Waarom,’ riep zy uit, ‘zal ik langer dien onstandvastigen Minnaar
betreuren, die aan my niet meer denkt? Helaas! zag hy de Zielsangsten niet die my
folterden, toen hy van my scheidde? Weet hy de verlaaten toestand niet, waarin ik
my bevinde. - Ach! - Ja - hy weet dat my geene andere uitkomst is overgebleeven,
dan het Kloosterleeven. - Ongetwyfeld wenscht hy te hooren, dat ik daartoe myne
toevlugt genomen heb. - Hy zal in myn verlaaten van de wereld eenige verschooning
voor zyne ongetrouwheid vinden. Ach! Hemel! zal dan AUGUSTUS hooren, dat ik van
hem voor altoos gescheiden ben, zonder een eenige zugt te loozen? - Ach! waarom
behoef ik my op dit stuk langer te beraaden? - Myne beproeving zal korten tyd
duuren. - Ik voel myn hart zal breeken. - Ja de dood zal te myner verlossing
aansnellen. - In den Hemel zal ik myn Vader wedervinden!’
MAGDALENA besloot, eindelyk, zich by de Zusterschap in het Klooster te voegen.
De witte Sluier voor haar, als Aankomeling, lag gereed. De dag was bepaald, op
welken zy, met het aangezigt ter aarde geboogen, met bloemen bestrooid, en met
deels asgesneeden hairen, de intrede zou doen ter proeve van haare verzaaking
der Wereld - en van AUGUSTUS! voor altoos.
Eenige dagen vóór den dag tot die plegtigheid bestemd, werd MAGDALENA in het
spreekvertrek geroepen; waar zy haaren Minnaar vondt, met eenige der Officieren
van de Stads Municipaliteit, met Nationaale Cocarden. - MAGDALENA kreeg, op het
zien van AUGUSTUS, met veel moeite, een stoel, waarop zy, geheel buiten kennis,
nederzeeg; terwyl AUGUSTUS zich niet kon onthouden, verwenschingen uit te
boezemen tegen de yze-
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ren tralien, die tusschen hem en het voorwerp zyner Liefde waren, en hem belette
haar bystand te bieden. Hy bezorgde, egter, hulp, en MAGDALENA kwam by.
Een der Officieren onderrigtte haar, dat zy, daags te vooren, een Besluit van de
Nationaale Vergadering ontvangen hadden; een Verbod inhoudende van Nonnen
aan te neemen. Hy voegde 'er by, dat de Municipaliteit reeds eenig verslag van
deeze nieuwe Wet gegeeven hadt aan de Abdisse, op wiens toestemming MAGDALENA
terstond het Klooster zou mogen verlaaten. - Terwyl hy deeze woorden sprak, wierp
MAGDALENA het oog op haaren Minnaar. AUGUSTUS haastte zich, om haar te
vermelden, dat zyn Oom, die hem beminde, en hartelyk deel nam in zyn lyden, in
't einde een uitersten wil gemaakt hadt, by welken hy hem zyne goederen maakte,
onder voorwaarde, dat zyn Vader toestemde in zyn Huwelyk met MAGDALENA.
AUGUSTUS met de Officieren vertrokken zynde, begaf zich MAGDALENA in haar
kamer, om bot te vieren aan de aangenaame traanen, die ontsprongen uit een hart,
overvloeiende van verwondering, dankbaarheid en vreugde. - Toen haar eerste
driftvervoering eenigzins bedaard was, maakte zy een aanvang met het inpakken
van haar kleinen voorraad van kleederen; ten oogmerk hebbende, den volgenden
dag het Klooster te verlaaten. - ‘Ik was’ sprak MAGDALENA by zich zelve, ‘altoos een
Voorstandster der Omwenteling,’ (intasschen lag zy het witte gewaad, waarin zy
'sanderen daags zich als Nieuweling aan 't Klooster zou verbonden hebben, ter
zyde) ‘en dit laatstgenomene Besluit is van alle het beste - maar indien het te laat
gekomen ware!’ Op dit denkbeeld vatte MAGDALENA den Nonnen-sluier nogmaals
van tafel - besproeide dezelve met een vloed van traanen.
's Volgenden daags werden AUGUSTUS en MAGDALENA in den Echt verbonden, in
de Kerk te -, en gingen, onmiddelyk naa de Huwelyksvoltrekking na Parys, waar zy
thans een allergezegendst Paar zyn.

Zedelyke bedenkingen.
'Er is eene alles regeerende Voorzienigheid, die alles bestiert, die alles regeert, en
door welke al het geschapene word onderhouden. - Wy weeten, dat wy onder de
hand dier Voorzienigheid leeven. - Wy weeten, dat geen grasje groeit, geen stofje
zich beweegt, en 'er geen hair van ons hoosd vallen kan, zonder den wil van onzen
Hemelschen Vader. - De mensch is een edeler, een voortreflyker, wezen, dan een
redeloos beest; deeze gaan weêr een aantal andere wezens in voortreffelykheid te
boven, schoon alle door den Vinger des Almagti-
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gen voortgebragt. Dan eene bewustheid, dat eene zonderlinge zorg ons bewaakt,
is de grootste aangenaamheid, het uitgebreidst genoegen, 't geen een mensch
sinaaken kan. Wy bezitten edeler bekwaamheden en gaven, dan de overige wezens
in de geschapenheid, op dat wy daar door vatbaar zouden zyn voor edeler
Aandoeningen - en op dat wy byzondere ontvangen gunsten en goedheid zouden
erkennen. - Wat is de beschouwing dan oneindig verrukkend - dat de Godlyke
Goedertierenheid zonderling zorgt voor de kinderen der Menschen, zorgt voor hun
behoud, hun welvaart en onderhoud. - Hier van levert de aarde de geschiktste
bewyzen op; want ze is vol van de goedertierenheden des Heeren. - Zy is door de
Hand des Almagtigen geschikt, om veelvuldige dingen op te leveren, om ons
genoegen te verwyden, om ons verblyf op dezeive aangenaam te maken, en om
ons voor te bereiden tot een geluk, dat door geene palen van eindigheid kan beperkt,
of bepaald, worden.
Kan 'er wel een trefrender schetsbeeld vertoond worden van den Staat der
Rampzaligen, dan dat, waar van de Heilige Schryvers zich bedienen. - Een
schetsbeeld, dat gevoeliger treft, dan de grootste Lighaamsfolteringen: namentlyk,
zy leeren ons, ‘dat God alle dingen zal in het gerigte brengen, van al wat de mensch
gedaan heeft, het zy goed, of het zy kwaad.’ - Welk eene beevende rilling zal den
veroordeelden Zondaar aangrypen, wanneer hem alle zyne daden voor 't oog van
Engelen en Menschen zullen onder 't oog gebragt worden - wanneer zyne geheimste
bedryven, zyne verborgen gedagten zelss, zullen openbaar gemaakt worden! welk
eene schaamte zal den zulken doen in verlegenheid wegzinken, die de verborgene
Aanstokers geweest zyn van de gruuwzaamste wanbedryven - die in het verborgen
geloerd hebben op hun 's naastens bederf en ondergang! Hier zal de Huichelaar
niet langer zyne snoode Veinsery met een kleed van schyndeugd kunnen bedekken;
't zal opgerold worden, en hy zal naakt en bloot, besmet met de grootste euveldaden,
verschynen! Hier zal de grootste Monarch met zynen geringsten Onderdaan gelyk
staan. - Wat zal hy antwoorden? Gy hebt deezen den voet van dwinglandy op den
hals gezet. - Beiden zult gy loon ontvangen - dan die oneindig onderscheiden wezen
zal. - Hier zal de listige Staatsman alle zyne geheime en valsche streeken zien aan
't ligt gebragt, en zal van spyt en schande wegzinken, wanneer hy ontwaar word,
dat de geheele schepping op Hem, met veragting en verontwaardiging, neder ziet!
- Hier zal de bedrieglyke Rentmeester, de trouwlooze Amptenaar, sidderen en
beeven, wanneer hem een zwart Register zyner euveldaden word voor oogen
gelegd, en, tot in de allergeringste omstandigheden, zyne trouwloosheid word aan
't ligt gebragt! - Hier zal de looze Koopman verstommen, als zyn
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onregtvaardige handelwyze openbaar word! - Hier zal de valsche Vriend in het
gerigte staan, met hem, die door zyne verraderyen bedrogen is! - Hier zal de
ontrouwe Huisvrouwe met haaren bedrogen Egtgenoot verschynen, en 't zal aan 't
ligt komen, hoe dikwils zy hem, onder schyn van liefde, de snoodste trouwloosheid
betoond heeft! Hier zal de verraderlyke man met zyne bedrogene Huisvrouwe
verschynen. - Hoe zal hy de blikken verdragen kunnen van de onteerde Vrouw. Hoe zal hy 't verdragen kunnen, dat zyne schande openbaar word aan Engelen en
Menschen! - Te vergeefsch zal men zich tragten te verbergen, en zyne daden
poogen te verdonkeren! - Te vergeefsch zal men dan in de uiterste, in de
wanhoopigste, vertwyfeling uitgillen: Bergen valt op ons! - Heuvelen bedekt ons van
voor het aangezigte van hem, die op den throon zit. - Verbergt onze schande bedekt ons onder uwe afvallende brokken! - Hy, die op den throon zit, is ons een
verteerend vuur, wy kunnen het niet verdragen! - Wy kunnen de aanschouwing van
onzen evenmensch niet verdragen! ô Welk een verteerend Gezigt, het Gezigt van
Engelen en Menschen! - Het Gezigt van Jesus Christus! - Het Gezigt van eene
vertoorende Godheid!
Behooren niet de veelvuldige weldaden, welke wy dagelyks, die wy ieder oogenblik,
ontvangen, van onzen Schepper, van onzen genadigen Onderhouder en gunstryken
Weldoener, ons ook dagelyks en oogenblikkelyk, by iedere ademhaling, die wy
doen, op te leiden tot de dankbaarste aandoeningen? - Behooren wy niet geduurig
te erkennen de Voorzorg, die Hy tot onderhoud en gerief voor ons aanwend? - Maar
doen wy helaas niet veelal het tegendeel? Vergeeten wy niet veeleer onzen
Weldoener; beheerst ons niet, meest altyd, eene onvergeeflyke slordigheid, met
zelden, of bykans nooit, aan Hem te gedenken?
C. V.D. G.

Bericht.
*** De Schryver, of Schryfster, der Zedelyke Beschouwing, het Graf, getekend J.D.V.
in het Mengelwerk, hier voor bl. 440 en 441 te vinden; wordt by deezen bekend
gemaakt, dat, door de Uitgeevers der Letteroefeningen, een Brief wegens gemelde
Beschouwing, gedateerd Rotterdam 15 October 1792, ontvangen is, welke men
gaarne, onder behoorlyk adres, aan dien Schryver, of Schryfster, als dezelven
rechtstreeks betreffende, zoude doen geworden.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Onderzoek, waarom 's waerelds Heiland in zulke geringe en
armoedige omstandigheden op deze aarde verscheen.
Gelyk het oneindig verstand zich altoos de beste en nuttigste oogmerken en
bedoelingen vertegenwoordigt, zo weet het ook altoos de beste middelen ter
bereiking van die oogmerken uit te kiezen, en in 't werk te stellen. - Dit is wysheid!
- en met dit te willen lochenen, zouden wy de Godheid de grootste oneer aandoen.
- Dit moest dus ook plaats hebben, met betrekking tot de komst van 's Waerelds
Heiland. De oogmerken van de zending van Gods Zoon strekken zich, wel is waar,
algemeen uit tot het gansche menschdom; maar, aan den anderen kant, verscheen
de Zaligmaker slechts aan een klein gedeelte van dat menschdom; hy verscheen
onder de Joodsche Natie: Hy kwam tot de zyne, op welke hy eene byzondere
betrekking, en zy weerkeerig op hem, hadden. - Wanneer wy dus de redenen,
waarom God zynen Zoon in zulk een geringen staat in de waereld zond, willen
opzoeken, kunnen wy niet beter doen, dan het oog te vestigen op de byzondere
betrekking, waarin Jezus stond tot zyne tydgenooten. - 't Moet toch in den eersten
opslag bevreemden, dat de groote Zoon van God in zulk een geringen toestand op
de waereld kwam. Zelfs de heerlyke Schets die 'er in de aloude Godspraaken van
die doorluchtige persoonaadje word gegeven, en de verwachtingen die 'er ten zynen
aanzien by het Joodsche Volk plaats hadden, schynen het veeleer waarschynlyk
te maaken, dat 's Waerelds Heiland in een' verheven stand moest te voorschyn
komen. 'Er moeten voor het tegenovergestelde zeer gewigtige redenen geweest
zyn, en het lust ons, by het naderend Kersfeest, deze eens, zo veel wy kunnen,
gade te slaan.
De toestand van de Joodsche Natie, de algemeene verwachtingen derzelve, en
de aardschgezinde denkbeelden,
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die onder dit Volk, aangaande het Messiaansche Ryk plaats grepen, geven ons de
eerste rede aan de hand: het geschiedde, om reeds van het eerste begin af het
denkbeeld van een aardsch Vorst, en zichtbaar Koningryk op aarde, met kracht
tegen te gaan. - In de gewyde Orakelrol was de Messias op 't luisterrykst
aangekondigd, als het grootste heil der Natie. De beschryvingen, aangaande dien
persoon, moesten, zouden ze door het oude Israël bevat en verstaan kunnen worden,
volledig in dien zinnelyken smaak vervat zyn, die toenmaals de heerschende was.
De Grootheid en Luister, die aan dien Vorst toegekend wierd, moest afgemaald
worden met trekken, ontleend van aardsche Grootheid. Van daar zulke zinnelyke
(*)
beschryvingen, aangaande den Messias in de gewyde bladeren , en deze gaven
weder gelegenheid aan den aardschgezinden Jood, om de heerlykheid van zynen
Messias alleen in eene Grootheid van deze waereld te stellen. Zyn Vorst moest,
volgens zyn denkbeeld, met al dien Luister verschynen, waarmede zy, die op aarde
heerschappy voeren, zich doorgaans vertoonen: zyne heerlykheid moest dus in
uiterlyke praal en pracht, zyne macht in overwinningen over Israëls vyanden, zyn
roem in het verbreeken van Israëls kluisters, en zyne grootheid in een algemeen
gebied over alle de Heidenen vinden: zyn troon moest hier op aarde gevestigd, zyne
heerschappy alomme uitgebreid, Jerusalem de Zetel van het bewind, zyn; alle de
Natien moesten aldaar voor hem knielen. - Zie daar het denkbeeld van den
aardschgezinden Jood! Wy vinden hiervan overvloedige bewyzen in de bladeren
des N.V., en ik behoeve ter staving hiervan my slechts te beroepen op de
heerschende zinnelyke denkbeelden van Jezus onmiddelyke volgelingen. Zy, die
zo lang door hem onderrecht waren, aangaande de dingen van zyn Koningryk,
durfden nog begeeren, om de een ter rechter en de ander ter slinker zyde van zynen
troon te mogen zitten, en naa

(*)

Over dit onderwerp, 't welk op de verklaring en opheldering der Voorspellingen zulk een
grooten invloed heeft, kan men nazien 't geen NIEMEYER schryft in zyne Karakterkunde van
den Bybel, (volgens de Hoogduitsche Uitgave, 5de D. p. 319.) en DOEDERLEIN ad Esaioe Cap.
XI. p. 51. in not. Edit. 3.
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zyne Opstanding waren zy zelfs nog van denkbeeld, dat Jezus nu eindelyk dat
aardsche Koningryk van Israël zou oprechten. Zo diep waren deze denkbeelden
ingeworteld.
Zo iets de wezenlyke gelukzaligheid van Israël in den weg stond, en dit volk
onvatbaar maakte voor de Zegeningen van Messias Koningryk, dan was het
voorzeker deze zinnelykheid en aardschgezindheid. Zy baande niet alleen den weg
tot eene volstrekte Ongodsdienstigheid, maar maakte hen geheel ongeschikt voor
geestlyke Zegeningen, wier belang zy niet wisten te waardeeren, en waarna zy dus
onmogelyk begeerig konden zyn. - Dit op te ruimen, was een oogmerk der Liefde
van den Opperheer overwaardig: zyne Wysheid gaf 'er hem het geschiktste middel
toe aan de hand. - 's Waerelds Heiland wierd in eene geheel tegenovergestelde
gedaante, dan hy verwacht was., in de waereld ingevoerd. - Het minste zweemsel
van aardsche Grootheid en zinnelyken Luister zou min of meer voedzel gegeven
hebben aan de zinnelyke denkbeelden van den aardschgezinden Jood, waar door
hy dus in zyne aardsche verwachtingen versterkt en bevestigd was. De pracht van
een' aardsch Vorst, en de stoet van dienaaren, die den Aanzienlyken volgt en
omringt, gevoegd by het denkbeeld van den Verlosser Israëls, die de boejen van
Romeinsche Opperheerschappy verbreken zou, en, omgekeerd, eene algemeene
heerschappy over alle de Natien zou oprichten, kon onmogelyk iets anders ten
gevolge gehad hebben, dan dat de Joodsche Natie, die het harde juk gevoelde,
naar vryheid reikhalsde, en zeer geneigd was tot oproer, terstond aan het muiten
geslagen, en zich tegen de Romeinsche Opperheerschappy aangekant zou hebben.
- Hoe strydig zou dit geweest zyn met de oogmerken van Jezus komst? - Welk een
nadeeligen invloed zou dit gehad hebben op zyn persoon, op zyn werk en
verrichtingen? - Hoe groot zou de tegenstand geweest zyn, dien het Euangelie zou
hebben moeten lyden van de beheerschers der Waereld? - Het Euangelie wierd
naderhand eenigen tyd gedoogd, om dat het geen invloed had op de algemeene
belangen van den Staat, en de burgerlyke Regeering niet aanrandde. - Zou dit ook
zo geweest zyn, indien de Joodsche Natie Jezus als een aardsch Vorst beschouwd,
en op dien grond tegen de Romeinen gerebelleerd, had? als ware dit ten eenemaal
strydig met de oogmerken van den Zaligmaker. - Laa-
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ten de pogingen der Jooden voor myne gezegden pleiten. Geduurig zoeken zy de
handelwys van Jezus en zyne Apostelen te doen voorkomen, als rechtstreeks
geschikt, en bedoelende om eene heerschappy ten nadeele der Romeinen te
vestigen: zy bedienen zich daartoe van hunne aardschgezinde denkbeelden
aangaande den Messias. - Daar en boven, hoe zou langs dezen weg de zegen
Abrahams algemeen worden? Hoe zouden alle geslachten der aarde in en door
den Messias gezegend worden? Ja hoe zou de Jood zelve vrucht trekken van eenen
Messias; daar hy omtrent het groote oogmerk zyner komst dwaalde?
Maar, vraagt men misschien, hoe kon Israël by zodanige zinnelyke denkbeelden
weeten, dat deze Jezus de Messias zyn zou, daar Hy in eene geringe gedaante te
voorschyn kwam? Moesten hunne verwachtingen niet overeenkomen met de aloude
beschryvingen? - Zo lang dus Israël geen Messias ontdekte met dien glans en luister
bekleed, waarmede hy in de aloude bladeren voorspeld was, zo lang konden zy
hem niet voor dien lang beloofden aanmerken; zo lang waren zy niet te beschuldigen
van wegen hun Ongeloof, en zo lang kon de overhelling tot zinnelykheid langs dien
weg, en door dat middel, niet verbroken worden.
Laat ik deze tegenbedenking kortelyk uit den weg zoeken te ruimen. - Was het
reeds noodzakelyk, dat dat kindeken in doeken gewonden en liggende in de Kribbe,
door het geheele volk, als Messias erkend wierd? - Dit was alleen het voorrecht van
eenige eenvouwige Herders, die een harte hadden om zich te verheugen in het heil
des Heeren, en zich aan de geringheid van 's Waerelds Koning niet ergerden. Zo
ook een Simeon, eene Anna, waren voor deze overtuiging vatbaar, om dat zy de
vertroostingen Israëls verwachteden, en met verlangen daar na uitzagen. Het overige
(*)
gedeelte der Natie was geheel onverschillig omtrent den Messias . Hierom moest
Jezus zich eenigen tyd schuil houden in het gering en verachte Nazareth, tot dat
hy eindelyk, dertig jaaren oud zynde, in het openbaar te voorschyn kwam... hoe?
als de verwachte Messias? - Neen, ook toen nog flechts als de Leeraar der
menschen, die echter van eene on-

(*)

Dit bleek uit de handelwyze der Schrift en Wetgeleerden, by de komst van de Wyzen uit het
Oosten.
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middelyk Godlyke volmacht voorzien was, wien zyne groote Wonderwerken tot
duchtige geloofsbrieven verstrekten; maar die, voor het overige, in een toestand en
op eene manier leefde, waarby hem niemand voor den verwachten Messias kon
erkennen, ten zy dan dat hy afstand deed van zyne zinnelyke en aardschgezinde
Grondbeginzelen. 't Was toen nog Jezus van Nazareth, (zo men meende) eenes
timmermans Zoon, een man, die zelfs geen steen had, waarop hy zyn hoofd kon
nederleggen; die, vergezeld door twaalf eenvouwige jongeren, van zeer geringe
afkomst, meestal Visschers, het land door ging, om te leeren, te verbeteren, en wel
te doen, ja zelfs met Tollenaaren en Zondaaren verkeerde; die onbeschroomd de
waarheid voorstond, en daardoor zich zelven zeer veele vyanden op den hals haalde;
en die, eindelyk, eerst aan zyne discipelen, en vervolgens meer openlyk, verklaarde
te zyn - de Christus, de Zoon van God! - Wie kon dit gelooven, dan die afstand deed
van zyne zinnelykheid? - De waarheid wierd echter door hem zo voorgesteld en
bekrachtigd, dat, wie aandachtig op het leven, op de daaden, op de lessen, van
dien grooten en merkwaardigen persoon, acht gaf, die moest, vooreerst, tot die
belydenis komen, wy weeten dat Gy zyt een Leeraar van God gezonden: en geloofde
hy dit, dan moesten hem alle aanmatigingen van Jezus geloofwaardig zyn - dus
ook die navolgende aanmatiging - ik ben de Christus. Het wezenlyk groote en
verhevene in den Verlosser deed hem het geringe en armoedige, 't welk by hem
plaats greep, hoe strydig het ook met zyne denkbeelden van Messias was, over het
hoofd zien. Dit was het geval met de Discipelen van Jezus, wanneer zy die
welmeenende belydenis doen: - Heere tot wien zullen wy gaan, by U zyn de woorden
des eeuwigen Levens - wy hebben bekend en geloofd, dat Gy zyt de Christus, de
Zoon des levendigen Gods. Joh. VI: 68, 69. Matth. XVI: 16.
Ondertusschen, ook deze houden in veelen opzichte ook vast aan hunne
vooroordeelen: zy, de Apostelen van Jezus, waren tot de erkentenis van, en het
gelove aan, den Messias gekomen; en, met dat al, de aardschgezindheid, de
zinnelykheid, blyft. Blykt dan hier uit niet ten vollen, dat de geringe geboorte van
Jezus niet in staat was om deze zinnelykheid te verdryven, dat dit middel dus niet
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krachtig genoeg was? - - Deze zwarigheid schynt in den eersten opslag van veel
gewigt te zyn. Dan men neeme in aanmerking, dat ik niet beweer, dat Jezus geringe
geboorte volstrekt de denkbeelden van een aardsch Koningryk geheel en al moest
uitroejen, maar alleen, dat zy dat denkbeeld van het begin af aan moest te keer
gaan. Die verwachting van een aardsch Koningryk wierd eerst geheel afgesneden
door de Leer en door de Lotgevallen, vooral door den Dood, de Opstanding en de
Hemelvaart, van Jezus: maar, naa den afloop van dit alles, zouden deze, te
zamengenomen, ook krachtig genoeg zyn ter bereiking van dit groot en verheven
doeleinde, by elk die geloofde. Wanneer men dan ontdekte, dat de Messias van 't
begin af als de onwaardigste en verachtste onder de Menschen, en als een die noch
gedaante noch heerlykheid had, zo dat men hem zoude begeerd hebben, in de
oogen der menschen geweest was, en dat deze geringheid van zyn aardsche leven
met hemelsche Grootheid was verwisseld, dan zou hier door het besluit ras worden
opgemaakt, Hy is een Koning, maar zyn Koningryk is niet van deze Waereld; daar,
omgekeerd, indien hy met aardsche Grootheid verschenen was, de aardschgezinde
Jood hierin voedzel voor zyne zinnelykheid zou gevonden, en de belydenis van
Jezus, ik ben de Messias, voor hem de oproerkreet tegen de Romeinsche
Opperheerschappy zou geweest zyn. Hoe duidelyk straalt dus de Goddelyke Wysheid
in deze beschikking door.
Dan 'er zyn nog meer redenen voor dezelve: eene daar van is tot den Persoon
des Verlossers zelve betrekkelyk. 't Was zeer nuttig voor 's Waerelds Heiland, dat
hy tot de laagste rangen der menschen vernederd wierd!
Het werk van Jezus en van zyne Apostelen gedoogde, geenzints, dien omslag,
die met aardsche Grootheid verbonden is. Was hy van eene hooge afkomst geweest,
en in een hoogen stand geplaatst, had hy uit dien hoofde een ryk deel in dit leven
gehad, dan zouden de beslommeringen van dezen tyd, die aan aardsche Grootheid
en bezittingen altyd verbonden zyn, Hem tot een grooten hinderpaal verstrekt hebben
in de uitvoering van dat Werk, waartoe de Vader Hem hier op deze Waereld
gezonden had. 't Was, uit dien hoofde, eene wyze beschikking, dat de Zoon des
menschen kon zeggen geen steen te hebben, waar Hy zyn hoofd op kon
nederleggen.
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Daar en boven, ter bereiking van die groote oogmerken, waartoe Hy op deze aarde
gezonden was, wierd voornamelyk geëischt, dat hy door de moeilykheden en
bezwaaren, die met zulk een weldaadig leven verbonden waren, geenzints
afgeschrikt wierd in het volbrengen van die verplichtingen, die, uit hoofde van zyne
betrekking, op hem rustten. Zou hy waarlyk zyne liefderyke pogingen ten beste van
het menschdom in het werk stellen, dan kwamen hier opofferingen en verlocheningen
te pas, waar toe de menschelyke natuur, zelfs die van den zuiversten, niet dan door
geduurige oefeningen kan komen. En deze vind men minder in het huis des
Overvloeds, maar veel meer in de hutte der schamele armoede. Aardsche Grootheid
gaat, voornamelyk aan de hoven der Vorsten, veelal gepaard met weelde en gemak,
en waar deze huisvesten, daar word de mensch niet bekwaam gemaakt, om de
ongemakken en moeilykheden dezes levens, en de rampen, en wederwaardigheden,
kloekmoedig te dragen. Hy ontziet dezelve, en laat zich daardoor menigwerf van
de beoefening zyner verplichtingen afschrikken. - Zodanig eene opvoeding zou in
't allerminst niet gepast hebben voor Jezus, die, in den loop van zyn aardsche leven,
alleen het heil van anderen zou behartigen, die nooit eene gelegenheid, om goed
te doen, moest verzuimen, die alle zwarigheden, die hem daar in den weg kwamen,
moest trotfeeren, alle rampen moest tarten, alle gevaaren kloekmoedig moest
verachten, en het schandelykste en wreedste lyden en de bitterste dood, gewillig,
en uit vrye ongedwongen gehoorzaamheid, moest ondergaan, om in alle opzichten
den goddelyken raad Gods, tot zaliging van Zondaaren, ter uitvoer te brengen, en
de Leeraar zyner broederen, het offer voor hunne zonden, en de algemeene
bestierder en volkomen Zaligmaker, te zyn. In zynen geringen staat, waarin hy
leefde, had hy te beter gelegenheid, om vooral in die deugden geoefend te worden,
die hem tot zodanig eene kloekmoedigheid moesten opleiden; ik bedoel de
lydzaamheid en het vertrouwen; vereischten, volstrekt noodzakelyk in den Verlosser
der Waereld, die zo veel lyden, en zulk een schandelyken dood, ondergaan moest,
om hem standvastig te doen blyven tot aan het einde toe; deugden, die volstrekt,
zelfs by onzen gezegenden Verlosser, eene geduurige oefening vereischten, om
dezelve zo sterk en welgevestigd te doen zyn, dat
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hy, te midden in den bangsten stryd, kon zeggen: Vader niet myn wil, maar de uwe,
(*)
geschiedde .
Ook met betrekking tot alle menschen, zo wel die zyne tydgenooten waren, als
die naderhand leefden, was het nuttig, dat Jezus in dien geringen stand geboren
wierd, en leefde. Arme en geringe menschen moesten niet afgeschrikt worden, om
tot Jezus te naderen, en hem tot het voorwerp van hun vertrouwen te stellen. 't Is
waarlyk aanmerkelyk, dat de ZOON VAN GOD, by zyne komst op aarde, de gestaltenis
van eenen dienstknecht aanneemt. Nooit kon hy ook de helper van hulpeloze, de
trooster van troosteloze, en de toevlucht van ellendige, geweest zyn, byaldien hy
met aardschen luister was te voorschyn gekomen. Deze zou de menschen, in plaats
van hun vertrouwen in te boezemen, veeleer afgeschrikt hebben, om tot Jezus de
toevlugt te neemen. Onderscheid van rang en staat gedoogt geene vertrouwelyke
vrindschap. De arme ziet altoos tegen den ryken op, en is met schroom vervuld,
wanneer hy het een of ander van hem begeert. En wat zou dan, met betrekking tot
Jezus, het gevolg hiervan geweest zyn? Dit, dat zyne uitwendige Grootheid eene
groote menigte van hem verwyderd, ten minsten den toegang tot hem bezwaarlyker
gemaakt hebben, en vooral die liefde en toegenegenheid tot hem, ten minsten zeer
verminderd hebben. - Geheel anders was het nu. De armen konden hem
beschouwen, als volkomen aan hun gelyk, niet slechts daarin, dat hy, gelyk als zy,
des vleeschs en des bloeds deelachtig was, maar ook daarin, dat hy in zulk een'
armoedigen, en voor het oog der waereld verachtelyken, staat leefde, en dus aan
de behoesten en moeilykheden der armoede, gelyk als zy, onderworpen was. - Zo
kon hy een Hoogepriester zyn, die in alles was verzocht geweest, gelyk als wy, en
die dus in staat was om medelyden met onze zwakheden uit te oefenen. Hebr. IV:
15.
Deze geringe Stand, waarin Jezus geboren wierd, en leefde, stelde hem daar en
boven te meer in staat, om

(*)

Wanneer iemand eenige zwarigheid mogt vinden in deze gezegden, en dezelve hem
toeschynen strydig te zyn met de grootheid en verhevenheld van Jezus, beschouwd als de
Zoon van God, die geeve zich zelve rede, waarom Christus dan verzocht wierd?
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een algemeen voorbeeld te zyn van zodanige deugden, die niet slechts in een
enkelen kring van menschen, maar meer algemeen, moeten worden uitgeoefend.
In een hoogeren stand zou zyn voorbeeld slechts voor weinigen van dienst geweest
zyn, daar het getal der geenen, die in dien kring leeven, veel minder is, dan dat van
hun die in een minderen stand zich bevinden. Jezus kon daar en boven voor den
ryken en aanzienlyken veeleer ten voorbeeld verstrekken in dezen staat, dan hy,
in een hoogeren kring levende, voor de armen zou hebben kunnen zyn; dewyl hy,
wel is waar, als mensch, de gestalte van een dienstknecht had aangenomen, maar
met dat al boven alle creatuuren, naar zyne Goddelyke Natuur, verheven was; zynde
niet alleen het afschynsel van Gods heerlykheid en het uitgedrukte beeld zyner
zelfstandigheid, maar ook dat WOORD, waardoor alles geschapen en voortgebragt,
en alle dingen gedragen worden. Hebr. I: 3. Joh. I: 3. Leerde hy dus aan de eene
zyde den armen door zyne geringheid wel te vreden te zyn in hunnen stand, hun
vertrouwen op God te vestigen, hunne vermogens ten nutte van henne
medemenschen te besteeden, en met geduld en lydzaamheid de moeilykheden der
armoede te verdragen, hy leerde, aan den anderen kant, den ryken de groote deugd
van Nedrigheid, en het schandelyke eener verwatene verhessing, op schatten en
bezittingen, die vergangelyk en kort van duur zyn. Door zyne armoede boezemde
hy hun eerbied in omtrent armen en geringen, en wraakte het verachtlyk nederzien
van den ryken trotsaart op zyne mindere medebroeders, en heiligde dus, als het
ware, den stand der armen en geringen.
Eindelyk. Hoe geschikt was niet deze beschikking, om ons overtuigend te doen
zien, hoe veel God wilde doen ter bevordering van ons geluk. Niet dat Jezus
waardiger, beter en gelukkiger, zou geweest zyn, indien hy geleefd had in een
aanzienlyken stand; maar deze zyne geringheid leverde meer moeilykheden op, en
was voor 't oog der menschen veel onaanzienlyker. Tot zulk een geringen stand gaf
God zynen Zoon over, en deze, die alle schatten van heerlykheid en gelukzaligheid
in de onbegonnen eeuwigheid by den Vader bezeten had, nam deze moeilykheden
gewillig op zich. Gy weet, zegt daarom Apostel Paulus, gy weet de Genade van
onzen Heere Jezus Christus, die, daar hy ryk was, arm wierd, op dat wy door zyne
armoede zouden ryk worden.
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En dus moest de komst van Gods Zoon, in zulk eene geringe Gedaante, in allen
opzichte medewerken ter bereiking van die oogmerken, die God met zyne Zending
bedoelde. Zie daar, 't geen my gewichtig en belangryk over dit onderwerp voorkwam;
de God der waarheid doe ook dit weinige strekken ter bevordering van zuivere
kennis en ongeveinsde Godsvrucht. Hy leide ons allen voortaan in alle waarheid.
P. BEETS, PZ.,

Leeraar der Doopsgezinden.

Waarneeming van eene gelukkig herstelde Herzen-waterzugt,
(Hydrops Cerebri.)
Door....Med. Dr.
Mejuffr. A.G., oud omtrent 36 jaaren, van eene sombere waterachtige gesteldheid,
daar by zeer aandoenlyk van zenuwen, en roosvallig, doch voor het overige vry
gezond, had reeds voor eenige jaaren, nu en dan, aan eene geweldige hoofdpyn
gelaboreerd, welke meest altoos de linker helft van het hoofd aantastte, en doorgaans
volgde, zo dra zy, in het een of ander, haaren gewoonen goeden leefregel te buiten
was gegaan; dezelve ging dan teffens vergezeld van een onleschbaaren dorst, een
gevoel van zwaarte in de rechter zyde, en gebrek aan stoelgang.
Voor eenigen tyd wierd zy, op nieuw, door eene zoortgelyk geweldige hoofdpyn
overvallen, welke, schoon zyne zitplaats, volgens het gevoel, aan de linker zyde
des hoofds was, nogthans eene aanmerkelyke uitpuiling van den rechter oogbol
veroorzaakte; vergezeld wordende door eene sterke zwelling van het geheele hoofd,
eene ongevoeligheid aan de rechter zyde van den hals, en van den rechter arm:
doch zonder eenige koortsachtige beweeging.
Daar men te voren deeze hoofdpyn, door zagte laxeeren zweetverwekkende
middelen, verdreven had, beproefde ik weder dezelfde geneeswyze, en hield daar
mede den tyd van zes dagen aan; dan de toevallen verslimmerden trapswyze; 'er
kwamen van tyd tot tyd ligte, vervolgens zwaardere, stuiptrekkingen en ylhoofdigheid
by, die
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my eindelyk voor het leeven der Lyderesse bedugt maakten; en daar alle de toevallen
(*)
een waare Herzen-Waterzugt (Hydrops Cerebri) aanduidden , zo gelastte ik een
groote Spaansche Vlíegpleister tusschen de Schouderbladen, en Zuurdeeg, door
Mostert, Zout en Azyn, versterkt, aan de kuiten te leggen, waar by ik teffens de
volgende Pillen voorschreef:
℞ Therebinth. Coctoe
Gummi Ammoniaci á Ʒi.
Sal. Vol. C. Cervi
Sapon. Hieros. á Ʒd.
Pulv. Rad. Valerianoe Silv. Ʒii.
M.f. pil. gr. IV. N. LXXV.
Pulv. Cinam. Consperg. d. in Vitro.
van welke alle uur drie met een weinig water en wyn gebruikt wierden.
De uitwerking hiervan ging alle myne verwachting te boven: 'er ontstond eerst
eene zagte uitwaasseming, die vervolgens tot een sterk zweet overging; uit de
oogen vloeiden eene menigte traanen; de neus ontlastte eene groote hoeveelheid
dun slymachtig vogt; het hoofd begon te slinken; het oog en de verlooren
gevoeligheid aan den hals en arm herstelden zich, terwyl de pynen dagelyks minder
wierden, en de ylhoofdigheid, benevens de stuiptrekkingen, reeds op den tweeden
dag, na het gebruik dier pilten, de Lyderesse verlaaten hadden; slegts agt dagen
deeze pillen, zonder andere verandering, dan dat ik 'er, tusschen beide, om den
stoelgang te bevorderen, eenige pilletjes uit de Massa pilul. Ruffi byvoegde, gebruikt
hebbende, was de geheele ziekte weggenomen. Hierop liet ik, ter herstelling der
zeer afgenomen kragten, van de volgende pillen, viermaal 's daags, vyf gebruiken:
℞ Extr. C. peruv. Ʒiii.
Sal. vol. C. Cervi Ʒi.
M.f. pil. N. LX. Arg. obd. d. in Vitro.
en eindigde met haar, noch eenigen tyd, van dit laatste voorschrift, driemaal 's
daags, vyf te doen neemen.
℞ Extr. C. peruv. Ʒii.
Tartari Vitriol. Tach. ℈ii.
Pulv. Squilloe marinoe ℈d.
M.f. pil. N. LX. Arg. obd.

(*)

Zie hier over, inzonderheid, MORGAGNI, de Sedib. et Causis Morb. Epist. prima.
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Natuurlyke historie van de Rosse-eend.
(Volgens den Heer DE BUFFON.)
De Rosse-Eend, in 't Latyn Anas fere fusca, vel media, ook Penelope, in 't Engelsch
Pochard, in 't Fransch Millouin, in 't Hoogduitsch Rot-hals en Mittelent, heeft,
overeenkomstig met den naam van Cane à tête rousse, of Eend met een rossen
Kop, zo als BELON dezelve opgeeft, den Kop, en een gedeelte van den Hals, ros
bruin, of Kastanje bruin; deeze kleur loopt aan den Onderhals kringswyze om, en
wordt gevolgd van zwart of donker bruin, desgelyks over de Borst en tot den Rug
oploopende; de Vleugels hebben een graauwe zwartagtige tint zonder weerschyn;
maar de Rug en de Zyden zyn aartig gewerkt: over een parelkleurden grond loopen
fyne zwarte streepjes, by kleine zigezaagen. Volgens SCHWENCKFELD, is de Kop
van het Wysje niet ros gelyk die van het Mannetje, en heeft alleen eenige rosagtige
streepen.
(*)
Van grootte is de Rosse-Eend als de Brand-gans , maar zyne gestalte veel
lomper; de al te ronde gedaante geest een logge houding aan deezen Vogel, die
ook met moeite en zeer onbevallig loopt, en, om op den grond in evenwigt te blyven,
noodig heeft, van tyd tot tyd, met de vlerken te slaan.
Het geluid, dat de Rosse-Eend slaat, gelykt meer op het geschuissel van een
grooten Slang, dan op de stem van een Vogel. Zyn breede Bek is zeer geschikt om
in den modder te slobberen, Wormen te vinden, kleine Vischjes en Schelpvisschen
te vangen.
Twee Mannetjes deezer Vogelen, door den Heer BAILLON 's Winters op een
Vogelplein gehouden, waren bykans altoos in 't water; in 't zelve betoonden zy zich
sterk en moedig, en lieten niet toe, dat andere Eenden naderden; slagen met den
Bek waren de middelen ter verwyderinge; maar de andere Eendvogels namen hun
beurt waar als de Rosse-Eenden zich op den grond bevonden, en alle verdeediging
der laatstgemelden bestondt

(*)

Zie de Beschryving van den Brand-gans, hier boven, bl. 464.
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alsdan in na het water to vlugten. Schoon zy getemd, en zelfs vry gemeenzaam
geworden waren, kon men ze niet lang houden, dewyl ze niet kunnen loopen, zonder
de pooten te beschadigen: het zand der wandelpaden in de tuinen hindert deeze
Vogelen zo zeer als de grond van een Vogelplein; en, welke voorzorge de Heer
BAILLON droeg, zy leefden niet langer dan zes weeken in den gevangen staat.
‘Ik geloof,’ schryft deeze keurige Waarneemer, ‘dat deeze Vogels tot het Noorden
behooren; de myne bleeven 's nagts in 't water, zelfs wanneer het sterk vroos; zy
maakten 'er genoeg beweegings om te beletten dat het rondsom haar niet digt liep.’
- ‘Voor het overige,’ voegt hy 'er nevens, ‘eeten de Rosse-Eenden veel, en verteeren
het voedzel zo vaardig als de andere Eenden; in den beginne eeten zy niets dan
geweekt brood, vervolgens droog; doch kreegen het 'er met groote moeite door, zy
moesten bykans elk oogenblik drinken; ik heb ze niet kunnen leeren Graan te eeten.’
De Heer HEBERT, die, als een oplettend en vernuftig Jaager, in de jagt, andere
vermaaken, dan dat van doodschieten, heeft weeten te vinden, schenkt ons over
deeze Vogels, gelyk wegens veele anderen, zeer gewigtige waarneemingen. Hy
schryft: ‘De Rosse-Eenden schynen my, naast de Wilde-Eendvogels, de talrykste
in de Landen, waar ik gejaagd heb. Zy komen tot ons in Brie op het einde van
October, by benden van twintig tot veertig; zy vliegen veel sneller dan de
Wilde-Eendvogels, en het gedruis der vleugelen is geheel onderscheiden: de
Vogelbende vormt in de lugt een geslooten Peloton, zonder een driehoek te maaken,
gelyk de Wilde-Eenden. By derzelver aankomst zyn ze onrustig, zy stryken neer op
groote poelen, oogenbliklyk daarop vliegen zy weder weg, vliegen veelmaalen rond,
gaan heenen, komen één uur daar naa weder, en houden geen langer tyd stand.
Wanneer ik ze geschooten heb, is het altoos by geval geweest, en met zeer zwaar
lood. Als zy haare veelvuldige wendingen in de lugt maakten, staken zy alle uit door
een dikken rossen Kop, welke by ons in Bourgogne deezen Vogelen den naam van
Rougeot heeft doen verwerven. - Zeer ongemaklyk vallen zy te naderen; en het is
alleen in de Eenden-Kooijen van Picardye dat men ze veelvuldig kan dooden; des
niettegenstaande zyn ze zeer gemeen in Bourgogne, en men vindt ze te Dijon in
de Vogel-Koopers Winkels bykans den geheelen Winter. Ik
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heb in Brie 'er een gedood, in de maand July, op een heeten dag. De Vogel kwam
my voor op de oevers van een poel, te midden van het houtgewas, op eene zeer
eenzaame plaats. Hy was vergezeld van eenen anderen, 't geen my deedt
vermoeden, dat het een Paar was, en dat eenige Paaren van deeze Vogelsoort in
Frankryk in groote moerassen broeden.’
Wy voegen 'er by, dat deeze Vogelsoort ook zeer verre van onze Landen
verwyderd voorkomt: want wy hebben uit Louisiane een Rosse-Eend ontvangen,
gelyk aan de Fransche. Daarenboven, men herkent denzelfden Vogel in de
(*)
Quapacheanauthli van FERNANDES , die den Heer BRISSON daarom de Millouin du
(†)
Mexiqae tytelt . - Wat de verscheidenheid in de Fransche Rosse-Eenden betreft,
door deezen laatstgemelden Vogelbeschryver opgegeeven, onder de aanwyzing
van Millouin Noir; wy kunnen, deeze verscheidenheid ons onbekend zynde, niets
(‡)
anders doen dan ons houden aan 't geen hy daar van zegt .

Brief van den heer de Luc aan den heer Delamethrie;
berigtgeevingen behelzende over zeker viervoetig dier.
Windsor, 18 April 1792.
MYN HEER,
Ik zend u het antwoord van Dr. SMITH, aan wien ik bekend gemaakt had uw verlangen,
om zyn gevoelen, en dat van den Heer PENNANT, te weeten over het nieuwe
viervoetige Dier, hier te lande gekomen, onder den naam van de Lion Monster, of
de Monsteragtige Leeuw, waar van gy eene beschryving gegeeven hebt in uw
(*)
Maandwerk, Journal de Physique, Fev. 1792. .

(*)
(†)
(‡)
(*)

Anatis feroe genus, capite, collo, pectore ac ventre flavo... Alis cum dorso e fusco fulvoque
transversis toeniis variis. FERNAND. Cap. 194. p. 52.
Ornithologie, Tom. VI. p. 390.
Ornithol. p. 389. Anas fera fusca alis. ALDROVAND. Avi. Tom. III. p. 221.
Wy hebben hier boven bl. 420, enz. de Beschryving van dit Dier, met eene Afbeelding, daar
uit ontleend, gegeeven.
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Hy schryft my: ‘Ik vind my zeer vereerd met het verzoek van den Heer DELAMETHRIE,
om myne gedagten over dit Dier te mogen weeten. - Wat de Figuur betreft, dezelve
is zeer wel afgebeeld door den Heer CHARLES CATTON, in zyn Werk, getyteld Figures
of Animals, waar hy 't zelve noemt, Een Dier van het Beeren-geslacht, en zegt, dat
het van Patna in Bengale (en niet uit Africa) komt. - Ongelukkig zyn de Figuuren
niet genommerd, en dus kan ik u deeze in het Werk niet aanwyzen. De meeste der
Figuuren van den Heer CATTON zyn wel getroffen, en inzonderheid de Afbeelding
van dit Viervoetig Dier: maar zyne Beschryving is niet Stelzelkundig; de Schryver
merkt alleen met rede op, dat de Huid van dit Dier van eene te verbaazende dikte
is, om uit heete Gewesten te komen.
Myn Vriend, Dr. SHAW, Lid van het Britsche Museum, en een onzer bekwaamste
Dierkundigen, heeft een Stelzelmaatige Beschryving van dit zelfde Dier gegeeven
in No. 19, (Pl. 58 en 59) van het Naturalists Miscellany; waarin hy, eenstemmig met
den Heer PENNANT, hetzelve brengt tot het Geslacht der Bradypas (der Luyaarden),
en noemt Bradypus-Ursinus, en nader omschryft Bradypus niger, hirsutissimus,
naso elongato nudo. De Figuuren van Dr. SHAW zyn ontleend van die van den Heere
CATTON; doch volgens de natuur gekleurd.
U het gevoelen van deeze twee Natuurkundigen opgegeeven hebbende, is het
myne van weinig aanbelangs; ondertusschen kan ik 'er byvoegen, dat ik het zelfde
gevoelen koesterde, naa een herhaald onderzoek van dit Dier. Het is een waare
Bradypus in zyn geheele maakzel, en zulks blykt byzonder uit de Tanden en
Klaauwen. Ook behoort het tot dat Geflacht, uit hoofde van de voorkeuze van voedzel
uit het Plantenryk, de zagtaartigheid van character en van zyn voorkomen; alleen
betoont het meer werkzaamheids, dan andere soorten van dit zelfde Geslacht. Het
heeft geene overeenkomst met de Beeren of Dassen, dan in 't geen LINNEUS habitus
noemt; en ten deezen opzigte zelve
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is de overeenkomst grooter met den Bradypus tridactilus.
Ik hoop, dat deeze ophelderingen van eenigen dienst zullen kunnen weezen voor
den Heer DELAMETHRIE, en zal 'er alleen byvoegen, gisteren uit den Heer PENNANT
vernomen te hebben, dat hy, in de nieuwe uitgave zyner Historie der Viervoetige
Dieren, eene breedvoeriger Beschryving zal geeven van den Bradypus-Ursinus,
waarover ons gevoelen, voor 't overige, volstrekt hetzelfde is.
Op dit oogenblik verstaa ik, dat 'er eene zeer groote onzekerheid plaats heeft,
over het Geboorteland deezes Diers; en ik kan my op geenerlei wyze verbeelden,
(*)
dat het weezenlyk uit Bengale komt .’

De volgende Brief, wegens hetzelfde Dier, ons laater ter hand gekomen, gunnen
wy gaarne hier nevens eene plaats, alzo de een kan dienen ter Ophelderinge van
den anderen.

(*)

‘Ik heb,’ voegt de Heer J.C. DELAMETHRIE, in eene Aantekening, hier nevens, ‘in de Openbaare
Boekery, de Werken van de Heeren CATTON en SHAW, waarvan de Heer SMITH spreekt,
gevonden. Ik bedank hem ten hoogsten voor de Ophelderingen my medegedeeld, als ook
den Heer DE LUC. De Afbeeldingen, in die Werken gegeeven, weinig verschillende van die ik
in het Journal de Physique heb gegeeven, ben ik ontslaagen van eene nieuwe te leveren.
Het eenig aanmerkenswaardig onderscheid is, dat zy niet spreeken van de Bulten op den
rug.
Geen Snytanden.
Twee Hondstanden in elke Kaak.
Drie Maaltanden of Kiezen aan elke zyde in de Bovenkaak.
Zes Maaltanden aan elke zyde in de Onderkaak.’
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Den Heeren Schryveren der Algemeene Vaderlandsche
Letteroefeningen.
WEL EDELE HEEREN!

In het 10de No. van Uw Ed. geacht Maandwerk, vind ik eene Beschryving van een
onbekend Dier, het welk, in Engeland, voor geld vertoond, en door den eigenaar
het Lion-Monster genaamd, word. By het slot van die Beschryvinge wenscht men,
dat een of ander Engelsch Natuurkundige eene volkomener Beschryving daar van
wilde geeven, dan men thans in staat ware te leveren, en doordien ik een juist en
naauwkeurig verhaal van dit zogenaamde Monsterdier, van de Heeren PENNANT en
SHAW, voor myne Natuurkundige Beschouwingen bekomen heb, meen ik het publiek
geenen ondienst te zullen doen, Uw Ed. het zelve mede te deelen. In verwagting
dat Uw Ed. het eene plaats zal geeven, ben ik, met alle achting,
WEL EDELE HEEREN!

Uw Ed. D.W. Dienaar,
R. WILDING.

's Hage,
10 November 1792.

Beschryving van den Bradypus-Ursinus, of Beerluyaard.
Dit Dier is uit het binnenste van Bengaalen (niet uit het binnenste van Africa, gelyk
de Heer DE LA METHRIE verkeerdlyk opgeeft) in Engeland gebragt: en is omtrent vier
jaaren oud (in het jaar 1791.) Toen het eerst gevangen werd, had het, zegt men,
omtrent de grootte van een Baccoon, en blafte gelyk een Hond; maar thans heeft
het de grootte van eenen Beer, en geeft, wanneer het getergd word, een' soort van
brullend geluid: in zyn algemeen voorkomen heeft het ook veel overeenkomst met
dat Dier, en is zelfs door eenige Natuurkundigen daar onder gerangschikt; dan zyne
tanden, het byzondere maaksel van zyne pooten, en verscheidene andere
omstandigheden beletten ons het als eenen Beer aan
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(*)

te merken ; en, hoewel men het den naam van Luyaard heeft gegeeven, heeft 't
nogthans niets van den luyen aart dier Dieren, het is zelfs eerder levendig in zyne
beweegingen; zich geduurig omdraaiende, gelyk een Hond, die zich ter slaap wil
begeeven. Men zegt, dat het uit den grond gedolven is geweest, toen het gevangen
werd; en nog schynt het eene geneigdheid te hebben om geduurig in den grond te
delven.
Het gantsche lyf van dit Dier is met lang, ruw, zwart hair bedekt, dat op den rug
veel langer is dan op het overige van het lighaam. Op het voorste gedeelte van het
lighaam valt het hair naar vooren; doch op het agterste gedeelte naar agteren. De
oogen zyn zeer klein: het voorhoofd is met kort zwartachtig hair bedekt, doch lichter
dan het lyf-hair: door het midden van het voorhoofd loopen twee lynregte streepen,
die eenigzins donkerer zyn dan het grondhair; het onderste deezer streepen is
donker zwart, en maaken een' byna regten hoek, even boven de oogen, en
vervolgens met eenen boog boven de oogen loopende, maaken zy twee zwarte
wenkbraauwen uit: het overige van het gezigt, beneden de oogen, is van eene
bruinachtige vleeschkoleur.
De twee Hondstanden, in de bovenste kaak, staan omtrent twee duimen van
elkanderen, die in de onderste kaak staan nog verder van elkanderen af. Aan elke
zyde van de bovenste kaak heeft het drie Molares, of Maaltanden, waarvan de twee
agterste dubbeld zyn, en de voorste enkeld. In de onderkaak heeft het, aan elke
(†)
zyde, zes Maaltanden , waarvan het agterste enkeld is, de twee volgende dubbeld,
en de drie overige enkeld. De tong is glad, en heeft niets byzonders in haare
vertooning. De snoet is eenigzins langwerpig, en schynt een dwars lid of inwendig
kraakbeen te hebben, dat eene byzondere beweeging van dit deel toelaat.
De nagels aan de voorste pooten zyn vyf in getal, zeer

(*)

(†)

Het verbaazend hairbosch, dat dit Dier, volgens Uw Ed. overgenomene beschryving, van de
Beeren onderscheid, kan ik noch in de beschryving van de Heeren PENNANT en SHAW, noch
in de afbeeldingen van de Heeren CATTON en NODDER, bespeuren: waarschynlyk heeft de
verdeeling van het rug-hair tot dit gevoelen aanleiding gegeeven.
In Uw Ed. beschryving staat verkeerdlyk, ‘in elke kaak zes Maaltanden.’
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sterk, geboogen, en scherp; die van de agterste pooten zyn korter en stomper.
Het aast greetig op tuingewassen en melk, en eet graag appelen; doch het schynt
eenen tegenzin voor vleesch te hebben, ten zy het zelve van een zagten aart is,
gelyk merg, dat het greetig uit een been zuigt; honig, zuiker, en andere zoetigheden,
schynen voor dit Dier een lekkerny te zyn.
Verder is de Beschryving, door Uw Ed. van dit Dier medegedeeld, zeer
naauwkeurig.

Waarneemingen over den invloed van de winden, en van den
Oceaan, op de hette.
(Ontleend uit de Experiments upon Heat, by Major General Sir BENJAMIN THOMPSON,
in de Philosophical Transactions. Part. I. for 1792.)
Hoewel de deeltjes van de Lugt afzonderlyk, of elk op zich zelve, in staat zyn om
Hette te ontvangen en over te brengen, is nogthans de Lugt, in een staat van rust,
of als eene Vloeistoffe, welker deelen ten opzigte van elkander in rust zyn, niet
bekwaam om de Hette te geleiden, of daaraan een Doortocht te geeven; met één
woord, Hette is onbekwaam om door een klomp van Lugt heen te trekken, gaande
van het eene deeltje tot het andere, en hieraan moet derzelver niet overbrengend
vermogen voornaamlyk worden toegeschreeven.
't Is ook aan deeze omstandigheid, in een groote maate, dat men hebbe te
erkennen, dat derzelver niet overbrengend vermogen, of schynbaare Warmte,
wanneer men eenig dekzel gebruikt om de Hette te bepaalen, zo merkbaar toeneemt,
als ze vermengd wordt met eene kleine hoeveelheid van eene zeer dunne, ligte,
vaste zelfstandigheid, als Zyde, Bont, Eiderdons en dergelyke; want, schoon deeze
zelfstandigheden, in de kleine maate, waarin zy gebruikt werden, naauwlyks, op
eene aanmerkenswaardige wyze, zouden hebben kunnen beletten, dat de Lugt de
Hette geleidde, of daaraan een Doortocht geeve, was dezelve bekwaam geweest
om 'er door te dringen, nogthans veel belemmerings konden geeven, in de werking
van dezelve over te brengen.
Doch daar is eene andere omstandigheid, welke wy
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noodzaaklyk in aanmerking moeten neemen, en deeze is de Aantrekking, welke
plaats heeft tusschen de Lugt en de bovengemelde Lichaamen, en andere dergelyke
zelfstandigheden, die een natuurlyk of kunstig dekzel uitmaaken. Want, schoon de
onbekwaamheid der Lugt om Doortocht aan de Hette te geeven, op de wyze, als
vaste Lichaamen, en niet veerkragtige Vloeistoffen, dezelve doorlaaten, ons in staat
stelle om reden te geeven van derzelver Warmte, in zekere omstandigheden, schynt,
egter, het enkel toestaan van dit beginzel niet genoegzaam om reden te geeven
van de zeer buitengewoone graaden van Warmte, welke wy ontmoeten in Pelteryen
en in Vederen, en verscheide andere Stoffen tot natuurlyke of kunstige kleeding
dienende; noch zelfs van die, welke wy in Sneeuw vinden; want, indien wy
veronderstellen, dat de Lugtdeeltjes de vryheid hebben om de Hette weg te voeren,
welke men denkt, dat deeze Lichaamen bepaalen, zonder eenig ander beletzel of
hinderpaal, dan die ontstaat uit derzelver vis inertiae, of de kragt, noodig om ze in
beweeging te brengen, doet het zich als waarschynlyk op, dat de toevloed van
versche deeltjes koude Lugt, en het daar uit volgend verlies van Hette, veel schielyker
zou toegaan, dan wy het met de daad bevinden.
Dat 'er eene Aantrekking, en wel eene vry sterke Aantrekking, daadlyk plaats
hebbe tusschen de Lugtdeeltjes en het fyne hair van Beesten-huiden, Vogel-vederen,
Wol, enz. blykt door de verkleefdheid, met welke deeze zelfftandigheden de Lugt,
daarin beslooten, vast houden, zelfs wanneer zy in 't water geworpen, of onder den
ontvanger van eene Lugtpomp gebragt worden; en dat deeze Aantrekking weezenlyk
tot de Warmte deezer Lichaamen behoort, denk ik dat gemaklyk te bewyzen valle.
In Vagten, by voorbeeld, de Aantrekking tusschen de Lugtdeeltjes, en de fyne
hairtjes, in welke dezelve beslooten is, grooter zynde dan de vermeerderde veerkragt,
of afstooting van deeze deeltjes, met betrekking tot elkander, ontstaande uit de
Hette aan dezelve medegedeeld door het dierlyk Lichaam, wordt de Lugt in de Vagt,
schoon verwarmd, niet ligt verplaatst; en dit dekzel van bepaalde Lugt is het daadlyk
beschutzel, welke het dierlyk Lichaam voor de uitwendige koude beveiligt. Deeze
Lugt kan de Hette des Diers niet wegvoeren, dewyl de-
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zelve bepaald is door de Aantrekking aan het Hair of de Vagt, en ze zeer bezwaarlyk,
indien eenigzins, doorlaat.
Hieruit blykt, waarom Vagten, die fynst, langst en dikst zyn, desgelyks de warmste
bevonden worden; en waarom de Bever- en Otterhuiden, en van andere dergelyke
Dieren, die zich veel in 't water onthouden, alsmede de Vederen van Watervogelen,
in staat zyn om de Hette van deeze Dieren in den Winter te besluiten, ondanks de
verregaande Koude en het groot afleidend vermogen des waters, waarin zy
zwemmen. De Aantrekking tusschen deeze zelfstandigheden en de Lugt, welke
derzelver tusschenruimten vervult, is zo groot, dat die Lugt zelfs niet door de
aanraaking van Water wordt uitgedreeven; doch, op haare plaats blyvende, het
Lichaam van het Dier teffens bewaart voor nat en voor het beroofd worden van
Hette, door de omringende koude Vloeistoffe. - En het is mogelyk, dat de drukking
van deeze Vloeistoffe op het dekzel van Lugt, beslooten in de tusschenruimten van
de Vagt, of van de Vederen, ten zelfden tyde de Warmte, of niet overbrengend
vermogen, in zulker voege vermeerdert, dat het Dier, met de daad, niet meer Hette
verliest in het Water dan in de Lugt; want het blykt, uit gedaane Proefneemingen,
dat, in zekere omstandigheden, de Warmte van een dekzel vermeerdert, door de
deelen, waaruit hetzelve bestaat, nader aan elkander te brengen, of door digtheid
te doen toeneemen, ten koste van de dikte.
Beeren, Wolven, Vossen, Haazen, en andere dergelyke viervoetige Dieren,
Bewoonders van koude Gewesten, die niet veelvuldig te water gaan, hebben de
Vagt veel dikker op den rug dan aan den buik. De verwarmde Lugt, de
tusschenruimten van de hairen des Diers vervullende, uit den aart genegen om
opwaards te ryzen, ingevolge van de vermeerderde veerkragtigheid, zou veel
gereeder uit de ruggen dan uit de buiken deezer viervoetige Dieren opklimmen,
hadt de Voorzienigheid niet wyslyk tegen dit onheil zorge gedraagen, door de
hinderpaalen in deeze deelen te vermeerderen; deeze houden de Lugt te rugge,
en bepaalen dezelve tot het Lichaam van het Dier. - En dit, dunkt my, levert bykans
een voldingend bewys op, voor de beginzels, aangenomen met betrekking tot de
wyze waarop de Hette weggevoerd wordt door de Lugt, en de oorzaaken van het
niet geleidend vermogen der Lugt, of derzelver schynbaare Warmte, wanneer zy,
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met andere Lichaamen vereenigd zynde, als een dekzel werkt om de Hette te
bepaalen.
De Sneeuw, die de oppervlakte des Aardryks; in den Winter, op hooge Breedten
bedekt, is, ongetwyfeld, door den albehoedenden Schepper, bestemd als een dekzel
om 't zelve te beschutten tegen de snydende Winden, uit de Poolgewesten, die
geduurende het koude saisoen heerschen.
Deeze Winden behouden, niettegenstaande de groote streeken lands, over welke
zy heenen waaijen, derzelver scherpsnydenheid, zo lang de grond, waar over zy
gaan, met Sneeuw bedekt is: en het is niet vóór dat zy, den Oceaan ontmoetende,
door de aanraaking van deszelfs Wateren, de Hette verkrygen, welke de Sneeuw
belet aan te neemen van de Aarde, dat derzelver snydende Koude afneemt,
allengskens vermindert, en eindelyk geheel verdwynt.
Altoos worden de Winden veel kouder bevonden, wanneer de Grond met Sneeuw
bedekt, dan wanneer dezelve daar van ontbloot, is. In 't algemeen veronderstelt
men, dat deeze Koude door de Sneeuw aan de Lugt wordt medegedeeld; doch dit
is eene dwaaling; want deeze Winden zyn doorgaans veel kouder dan de Sneeuw
zelve. - De Winden behouden derzelver Koude, dewyl de Sneeuw belet dat ze
verwarmd worden, ten koste des Aardryks; en dit levert een treffend bewys op van
de nuttigheid der Sneeuw, om de Hette der Aarde, geduurende den Winter, in koude
Gewesten, te bewaaren.
Het is opmerkenswaardig, dat deeze Winden zeldzaam van de Poolen rechtstreeks
na den Equator, maar van het Land na Zee, waaijen. Aan de Oostkust van
Noord-Amerisa komen de koude Winden uit het Noordwesten, doch op de Westkust
van Europa blaazen zy op uit het Noordoosten.
Dat die Winden blaazen na deeze gedeelten, waar zy de Hette, welke zy zoeken,
gereedst kunnen vinden, heeft niets zeldzaams in zich; en dat zy allengskens
afneemen en ophouden, verwarmd zynde door de aanraaking der Wateren van den
Oceaan, is desgelyks overeenkomstig met de natuur en oorzaaken van derzelver
beweeging; en, indien ik de vryheid mag gebruiken om eene gissing in 't midden te
brengen, ten aanzien van den voornaamen dienst die de Zeeën toebrengen, of
reden te geeven waarom de evenredigheid van Water, met de
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uitgestrektheid van het Land op onzen Aard- en Waterkloot zo groot is, zou dezelve
hier op neder komen, dat zulks dient om eene meerdere gelykmaatigheid in de
onderscheidene Lugtstreeken te onderhouden, door de Winden, die, op zekere
tydperken, van de groote Vastelanden waaijen, te verwarmen, of te verkoelen.
Dat koude Winden veel zagter worden door over Zee te waaijen, en dat heete
Winden verfrischt worden door de aanraaking des Waters, gaat zeer vast; en het
gaat even zeker, dat de Winden van den Oceaan, onder alle Lugtstreeken, veel
zagter zyn dan de Landwinden.
'Er valt geen twyfel aan, of de groote zagtheid der Lugtsgesteltenisse, in de
Eilanden van Groot-Brittanje en Ierland, moet geheel en al toegeschreeven worden
aan derzelver afzondering van het nabuurig Vasteland door zo wyd eene Zee: en
in alle gelyke liggingen, in alle deelen des Aardkloots, ontdekt men, dat soortgelyke
oorzaaken soortgelyke uitwerkzels te wege brengen.
De koude Noordweste Winden, die, geduurende den Winter, op de Kust van
Noord-America heerschen, waaijen zelden op meer dan honderd Mylen van 't Strand,
en men vindt dezelve altoos min geweldig, en min snydend, als zy verder van het
Land af zyn.
Deeze op zyn tyd wederkeerende Winden van de Vastelanden van Europa, en
Noord-America, hebben meest plaats omtrent het einde van February, en in de
maand Maart. En ik begryp, dat ze, met de daad, zeer veel toebrengen, om eene
vroege Lente en een vrugtbaaren Zomer aan te voeren, bovenal, wanneer zy zeer
sterk zyn in Maart, en indien op dien tyd de grond wel met Sneeuw bedekt is. De
geheele Dampkring van de Poolgewesten, door deeze Winden, als 't ware, na den
Oceaan gebragt zynde, wordt daar verwarmd, en met Water vervuld; en, eene groote
opeenhooping van Lugt boven de Zee het noodwendig gevolg zynde van de lange
aanhoudenheid deezer koele Winden van het Strand, beginnen de warmer
Zeewinden, by derzelver ophouden, noodzaaklyk te worden, en, zich verre en wyd
over het Land verspreidende, bieden zy der wederkomende Zonne hulpe in de
Aarde te ontdoen van de overblyfzelen haarer Winterkleeding, en leeven te schenken
aan de menigvuldige schoonheden van het herbooren jaar.
Die verwarmde Lugt, welke uit Zee komt, haare warmte gekreegen hebbende
door de gemeenschap met den
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Oceaan, is, ingevolge daarvan, verzadigd met Water; vanhier de zagte Regenvlaagen
in April en May, zo noodig tot een vrugtbaar saisoen.
Met regt mag de Oceaan aangemerkt worden als de groote verzamelplaats en
gelykmaaker der Hette. De heilzaame invloeden daarvan, tot het bewaaren van
eene gepaste gelykmaatigheid in den Dampkring, werken in alle Jaargetyden, en
in alle Lugtstreeken.
De verschroeiende Landwinden onder de verzengde Lugtstreek worden verkoeld
door de aanraaking des Waters van den Oceaan, en, by beurtwisseling, brengen
de Zeewinden, die, op zekere uuren van den dag, in meest alle heete Landen, op
Strand komen, verfrissing mede, en schenken, als 't ware, een nieuw leeven aan
de Dierlyke en Groeiende Schepping, kwynende en dorrende door de hette der
brandende Zonne.
Welk eene groote uitgestrektheid Lands, thans het vrugtbaarste op den
Aardbodem, zou volstrekt dor en onbewoonbaar weezen, ter oorzaake van de
ondraaglyke Hette, moest dezelve die verfrissende Zeewinden derven? En is het
niet meer dan waarschynlyk, dat de uitersten van Hette en Koude in de onderscheide
Saisoenen, onder de gemaatigde en koude Lugtstreeken, volstrekt onverdraagelyk
zouden weezen, indien de invloed van den Oceaan geene gelykmaatigheid van
Lugtsgesteltenisse onderhieldt?
Tot deeze zo heilzaame einden is de Oceaan wonder geschikt, niet alleen uit
hoofde van het groot vermogen des Waters om de Hette op te slurpen, en de groote
diepte en uitgestrektheid van de onderscheide Zeeën (die zodanig zyn, dat één
Zomer of etn Winter bezwaarlyk ondersteld kan worden, eenig merkbaar uitwerkzel
te hebben in het verwarmen of verkoelen van deeze verbaazende hoeveelheid van
Water); maar ook ter oorzaake van den aanhoudenden omloop, welke in den Oceaan
zelve plaats heeft, door middel van de Stroomen. De Wateren onder de verzengde
Lugrstreek, door deeze Stroomen na de Poolgewesten gevoerd zynde, worden daar
verkoeld door de aanraaking der koude Winden, en, dus derzelver Hette
medegedeeld hebbende aan deeze ongastvrye Oorden, keeren zy na den Equator
weder; de verfrissing voor die verschroeide Landen medebrengende.
De Wysheid en Goedheid der Voorzienigheid heeft men menigmaal in twyfel
getrokken, ten opzigte van de
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verdeeling des Lands en Waters op de oppervlakte onzes Aardkloots; men hieldt
de groote uitgestrektheid van den Oceaan voor een bewys van de weinige zorge
voor den Mensch in die verdeeling. Maar hoe veel meer lichts wy krygen, wegens
de weezenlyke geschapenheid der dingen, en de veelvuldige nuttigheden van de
onderscheide deelen der zigtbaare Scheppinge, des te minder zullen wy overhellen
om ons zelven toe te geeven in het maaken van zulke beuzelagtige vitteryen.

Waarneemingen over het character, den Godsdienst, de
wysbegeerte, en de weetenschappen der Arabieren. Door Sir
William Jones, Voorzitter in de Societeit te Bengalen.
(Getrokken uit de Asiatic Rescearches, or Transactions of the Society instituted in
Bengal, for inquiring into the History and Antiquities, the Arts, Sciences, and
Literature, of Asia. Vol. II.)
Den naam van Arabie geef ik, even gelyk de Arabische Aardrykskundigen dikwyls
doen, aan dat wyduitgestrekt Schier-eiland, 't welk de Roodezee van Africa afscheidt,
de groote Assyrische Rivier van Iran, en van 't welk de Erythresche Zee het
benedenste gedeelte bespoelt, zonder eenig gedeelte van de Westzyde uit te sluiten,
die geheel aan Zee zou liggen, indien 'er geen Landengte kwame tusschen de
Middellandsche Zee en de Zee van Kolzom; met één woord, ik noem Arabie dat
Land, waarin de Arabische Taal en Letters, of die 'er eene zeer naauwe
gemeenschap mede hebben, zints onheuglyke tyden, in gebruik geweest zyn.
Arabie dus van Indie gescheiden door een grooten Oceaan, of ten minsten door
een breede Baay, kon bezwaarlyk eenige gemeenschap met dit Land hebben, vóór
dat de Zeevaart en Koophandel merklyken opgang gemaakt hadden: dewyl,
nogthans, de Híndus, en het Volk van Yemen, beiden, in zeer vroegen tyde,
handeldryvende Volken waren, heeft men ze waarschynlyk te houden voor de
eersten, die, der Westlyke Wereld, Goud, Yvoor, en Reukwerken, uit Indie bezorgden,
zo wel als het riekend Hout, in de Arabische taal Alluwwa, en in de Sanscritische
Agaru, geheeten, 't welk allerbest groeit in Anam, of Cochinchina. 't Is ook mogelyk,
dat een gedeelte
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van de Afgodery der Arabieren uit dezelfde bron voortvloeije als die van de Hindus;
maar zulk eene gemeenschap kan niet anders beschouwd worden, dan gedeeltlyk,
en alleen toeyallig.
De Arabieren zyn nooit te ondergebragt, noch heeft men op hun geen inbreuk
gemaakt, dan alleen aan de grenzen; waar, met de daad, de Pheniciers, Persiaanen,
Ethiopiers, Egyptenaars, en, in laateren tyde, de Othmàn-Tartaaren, verscheide
Vastigheden verkreegen hebben; doch, met deeze uitzonderingen, hebben de
Inboorelingen van Hejàz en Yemen, eeuwen lang, alleen de Heerschappy behouden
van hunne Woestynen en Weidlanden, van hunne Gebergten en vrugtbaare Valeyen;
in deezervoege van de rest des Menschdoms afgezonderd, heeft dit zeldzaam Volk
de oorspronglyke Zeden, Taal, Weezenstrekken en Character, behouden, zo lang
en zo onderscheiden als de Hindus zelve. - Alle de oorspronglyke en egte Arabieren
van Syrie, die ik in Europa kende, die van Yemen, welken ik op het Eiland Hinzuàm
zag, waar 'er veelen van Maskat gekomen waren om handel te dryven, en die van
Hejàz, die ik op Bengalen ontmoette, leveren een treffend verschil op met de
Hindu-Inwoonderen deezer Landschappen. Hunne oogen staan zeer leevendig,
hun spraak is ras en onderscheiden, hun voorkomen manlyk en agtbaar; aandagt
en tegenwoordigheid van geest is op hun gelaad te leezen, en vryheid straalt door
in het weezen van den minsten onder hun. - De Menschen zullen altoos verschillen
in hunne begrippen van Beschaafdheid, elk dezelve afmeetende naar de gewoonten,
en vooroordeelen, van zyn eigen Land; maar, indien Heuschheid en Beleefdheid,
een zugt voor Poëzy en Welspreekenheid, een juister maatstaf van eene volkomene
Maatschappy opleveren, hebben wy een uitmaakend bewys, dat het Volk in Arabie,
zo ten Platten Lande als in de Steden, in Republicainsche en Monarchaale Staaten,
in groote maate beschaafd waren, veele eeuwen vóór hunne bemagtiging van
Persie.
De Taal der Arabieren, gelyk dezelve ongetwyfeld een der oudsten des
Aardbodems is, zo behoeft zy voor geene te wyken in aantal van woorden, en
juistheid van uitdrukking; doch het is zo waar als bewonderingswaardig, dat dezelve,
noch in woorden, noch in woordschikking, de minste gelykvormigheid heeft met de
Sanscrit, of de groote moeder der Indiaansche Taalen. Twee in 't
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oogloopende byzonderheden wyzen dit uit; de Sanscrit heeft veel op, gelyk de
Grieksche, de Persische en Duitsche, Taal, doch in eene veel hooger maate, met
zamengestelde woorden; terwyl de Arabische met alle Zustertaalen van
zamengestelde woorden afkeerig is, en onveranderlyk zeer zamengestelde
denkbeelden door omschryving uitdrukt: zo dat, wanneer men een zamengesteld
woord aantreft in eenige taal van het Arabisch Schiereiland, 't zelve vrylyk mag
geteld worden onder die van vreemde herkomste. Ten anderen is het eene
eigenschap van de Sanscrit, en van andere Taalen van denzelfden oorsprong, dat
de wortelwoorden meest altoos Tweeletterig zyn, en die der Arabische Taale
Drieletterig.
Men beweert, vry algemeen, dat de oude Godsdienst der Arabieren geheel
Sabeïsch was; maar ik kan zo weinig onderscheiden berigt geeven van het
Sabeïstisch Geloof, of zelfs van de meening des woords, dat ik nog met geen
vertrouwen over dit stuk durf spreeken. Dit gaat althans vast, dat de Yemen zeer
vroeg vervielen tot de algemeene, schoon groove, dwaaling van de Zon en het
Uitspanzel aan te bidden: want zelf de derde onder de afstammelingen van YOKTAN,
die gevolglyk zo oud was als NAHOR, nam den bynaam aan van ABDUSHAM, of Dienaar
der Zonne, en zyn Geslacht, worden wy verzekerd, bewees byzondere Eere aan
dit Hemellicht; andere Stammen vereerden de Planeeten en vaste Starren; maar
de Godsdienst der Dichteren schynt zuivere Theïsmus geweest te zyn, dit weeten
wy met zekerheid; dewyl wy Arabische Verzen bezitten, van eene ontwyfelbaare
oudheid, welke Godvrugtige en verheevene gevoelens behelzen over de Goedheid,
Regtvaardigheid, Magt en Alomtegenwoordigheid van ALLAH, of DE GOD. Indien een
Opschrift, 't geen men zegt op Marmer in Yemen gevonden te zyn, egt is, dan
bewaarden de oude Inwoonders van dat Land den Godsdienst van EBER, en beleeden
hun geloof in Wonderwerken en een Toekomenden Staat.
Men verhaalt ons mede, dat 'er zich eene groote overeenkomst opdoet, tusschen
de Godsdiensten der Heidensche Arabieren en de Hindus; maar, schoon dit waarheid
zyn moge, zal nogthans eene overeenkomst, in het vereeren van de Zon en de
Starren, geene verwantschap tusschen de twee Volken bewyzen: de Vermogens
van God vertoond als Vrouwlyke Godheden, de aanbidding van Steenen, en de
naam van den Afgod Wudd, mag ons
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doen vermoeden, dat eenige van de Hindu-bygeloovigheden toegang in Arabie
gevonden hebben; en, schoon wy, in de Arabische Geschiedenis, geene voetstappen
ontdekken van zulk een Vermeesteraar of Wetgeever, als de groote SESAC, die
gezegd wordt, Pylaaren opgeregt te hebben in Yemen, zo wel als aan den mond
van de Ganges, zullen wy, nogthans, daar wy weeten dat Sácya een tytel is van
BUDDHA, dien ik veronderstel WODEN te weezen; naardemaal BUDDHA geen Inbooreling
van Indie was, en dewyl de leeftyd van SESAC volkomen overeenstemt met dien van
Sácya, eene waarschynlyke gissing mogen vormen, dat deeze in de daad dezelfde
Persoon was, die van Ethiopie oostwaards trok, of als een Krygsheld, of als een
Wetgeever, omtrent duizend jaaren vóór CHRISTUS, en wiens Godsdienstplegtigheden
wy thans zo verre uitgebreid vinden, als het Land van Nison, of, gelyk de Chineesen
't zelve noemen, Japuen, welke beide woorden de Opgaande Zon betekenen. Sácya
kan afgeleid worden van een woord, Magt betekenende, of van een ander, Groeiend
voedzel aanduidende: zo dat dit woord niet bepaale, of hy een Held dan een Wysgeer
was: maar de tytel BUDDHA, of Wyze, mag ons doen gelooven, dat hy eer een
Weldoener, dan een Verdelger, zyner Medemenschen geweest hebbe: indien zyne
Godsdienst, egter, waarlyk in eenig gedeelte van Arabie werd ingevoerd, dezelve
heeft in dat Land niet algemeen kunnen weezen: en wy mogen vrylyk verklaaren,
dat, vóór de Mahomedaansche Omwenteling, de edele en geleerde Arabieren tot
de Theïsten behoorden; maar dat een domme Afgodery onder de laagere
volksstanden heerschte.
Onder de Arabieren vind ik, tot den tyd hunnes uittochts, geen stap van eenige
Wysbegeerte, dan de Zedekunde: en zelfs hun Stelzel van Zedekunde, hoe
edelmoedig en uitgebreid het ook moge geweest zyn in de harten van eenige weinige
doorlugtige Opperhoofden, was het over 't algemeen deerlyk bedorven, ten minsten
eene Eeuw vóór de opkomst van MAHOMED: de uitsteekende Deugden, welke zy
zich beroemden in te scherpen en te betragten, bestonden in eene Versmaading
der Rykdommen, en zelfs van den Dood: maar, in de Eeuw der Zeven Dichteren,
was hunne Milddaadigheid veranderd in dwaaze Verkwisting; hun Moed in
Woestheid,
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en hun Geduld in eene Hardnekkigheid, om vrugtlooze gevaaren in den mond te
(*)
loopen. De Dichtstukken, getyteld Almâllakut , leveren eene juiste schilderye op
van hunne Deugden en Ondeugden, van hunne Wysheid en Dwaasheid; en toonen,
wat men bestendig te wagten hebbe van lieden met open harten en ziedende driften,
zonder wet om de Hartstogten te beteugelen, en weinig Godsdienst om ze te
bedwingen.
Weinige Gedenktekens der Oudheid zyn in Arabie bewaard, en van deeze weinige
zyn de naarigten zeer onzeker; dan wy behoeven geen oude Gedenktekens of
Overleveringen, ten bewyze dat de Arabieren, zo van Hejàz als Yemen, van eenen
geheel anderen Stam komen, dan de Hindus.
De Zeden der Hejàzi-Arabieren, die wy weeten, dat stand gehouden hebben, van
SALOMO's tyd, tot de tegenwoordige Eeuwe, begunstigden in geene deele de
aankweeking der Kunsten; en, wat de Weetenschappen betreft, wy hebben geen
reden om te gelooven, dat zy kennis aan eenige hadden: want, voor lief hebbery,
Naamen aan de Starren te geeven, welke hun van dienst waren in hunne herderlyke
of rooversche omzwervingen in de Woestynen, en in hunne Weerwaarneemingen,
kunnen, bezwaarlyk, als een weezenlyk gedeelte der Starrekunde beschouwd
worden. - De eenige Kunsten, waarin zy na uitsteekenheid dongen, (ik zonder het
Paardryden en den Wapenhandel uit) waren Dicht- en Redenrykkunde. Dat wy niets
van hunne opstellen in ondicht hebben, ouder dan de Koran, mag, misschien,
toegeschreeven worden aan de weinige kennis, welke zy in de Schryfkunst schynen
bezeten te hebben; aan de voorkeuze, welke zy aan dichterlyke opstellen gaven,
en de gemaklykheid, waar mede men verzen van buiten leert. Dan hunne geheele
Geschiedenis wyst uit, dat zy zeer welspreekend waren, en een wonderbaar
vermogen bezaten, om, zonder voorbereiding, vloeiend en klemmend te spreeken.
- Nooit heb ik kunnen ontdekken, wat zy meenden door de Boeken Rawásim
genaamd; doch veronderstel, dat het verzamelingen waren van hunne Gemeene
of Gewoonlyke Wet. - Het schryven was by hun zo weinig in gebruik, dat hunne
oude Dichtstuk-

(*)

Van deeze is eene Engelsche Vertaaling voorhanden.
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ken, welke wy thans kunnen leezen, bykans aangemerkt mogen worden als
oorspronglyk ongeschreeven: en ik hel over, om te denken, dat SAMUEL JOHNSON's
redenkaveling, over de verregaande onvolkomenheid van ongeschreevene Taalen,
te algemeen is: naardemaal eene Taal, welke alleen gesprooken wordt, egter zeer
beschaafd kan zyn, door een Volk, 't welk, gelyk de oude Arabieren, de verbetering
zyner Taale een Volksbelang rekent, staatlyke zamenkomsten bepaalt om Dichterlyke
Bekwaamheden ten toon te spreiden, en het een pligt rekent, de Kinderen de meest
goedgekeurde Stukken van buiten te doen leeren.
De Yemen hadden mogelyk meer Handwerklyke Kunsten en misschien meer
Weetenschaps: dan, schoon hunne Havens de Marktplaatzen moeten geweest zyn,
tot het dryven van den uitgestrekten Koophandel tusschen Egypte en Indie, of een
gedeelte van Persie, bezitten wy nogthans geene zekere bewyzen van hunne
vordering in de Zeevaart, of zelfs in de Handwerklyke Kunsten.
Dat de Arabieren der Woestyne Speeltuigen bezaten, en Naamen voor de
onderscheide Muzyknooten, als mede, dat zy veel vermaaks vonden in de toonkunst,
weeten wy in 't zekere; doch hunne Snaar- en Blaastuigen waren, naar allen schyn,
zeer eenvoudig, en, zo ik vermoede, was hun Muzyk weinig meer dan een natuurlyk
en zamenstemmend ophaalen van hunne Treur- en Minnezangen. - De zonderlinge
eigenschap hunner Taale, en het vermyden van zamengestelde woorden, mag,
volgens het denkbeeld van BACON, aangedrongen worden als een bewys, dat zy
geene vorderingen in de Kunsten gemaakt hadden, ‘welke,’ gelyk hy schryft, ‘eene
verscheidenheid van zamenvoegingen vorderen, om de zamengestelde begrippen,
daar uit herkomstig, uit te drukken:’ doch deeze byzonderheid moet misschien
geheel toegeschreeven worden aan den aart der Taale, en den smaak der geenen,
die dezelve spraken: vermids de oude Duitschers, die geen Kunsten verstonden,
blyken, smaak gevonden te hebben in zamengestelde woorden, welke Dicht- en
Redenkunst, iemand veelligt zou begrypen, zo zeer vereischten als eenige andere
Kunst.
Zo groot, over 't geheel genomen, was de sterkte der bekwaamheden, natuurlyk,
of door gewoonte, verkreegen, door welke de Arabieren zich boven anderen deeden
uitsteeken, dat wy ons niet behoeven te verwonderen, wanneer
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wy die flikkering van vernuft zien, 't welk zy betoonden, zo verre als hunne wapenen
zich uitstrekten, als zy buiten hunne oude grenspaalen kwamen, en als een
watervloed zich uitbreidden over het groote Ryk van Iràn. Dat een Geslacht van
Tázìs, of Zwervers, gelyk de Persiaanen hun noemen, ‘die de Melk der Kameelen
dronken en Springhaanen aten,’ het in den zin kreeg, om het Koningryk van Feridum
te onder te brengen, wordt door den Veldheer van YEZDEGIRD's Leger aangemerkt,
als het sterkste blyk van de ligtzinnigheid en veranderlykheid der Fortuine; maar
FIRDAUSI, een volkomen Kenner van de Asiatische Zeden, en zeer onpartydig,
vertoont de Arabieren, zelfs in de dagen van FERIDUN, als ‘versmaadende alle soort
van afhangelykheid van dien Monarch; zich verheugende in hunne vryheid, vermaak
scheppende in welspreekenheid, weldaadigheid, en krygsverrigtingen; maakende
die, gelyk de Dichter zegt, de geheele Aarde rood als wyn, met het bloed hunner
vyanden, en de Lugt als een bosch door hunne zwaare Speeren!’ Met zulk een
Character waren zy geschikt, om elk Land, waarin zy konden vallen, te vermeesteren;
en, indien ALEXANDER op hun Land een Krygskans gewaagd hadt, zouden zy
ongetwyfeld een hardnekkigen, en waarschynlyk een gelukkigen, wederstand
geboden hebben.

Leevensmerkwaardigheden van Eduard Christiaan van Kleist,
beroemd krygsheld en dichter.
EDUARD CHRISTIAAN VAN KLEIST, een beroemd Duitsch Dichter, en een Krygsheld
van uitsteekende dapperheid, zag, in den Jaare MDCCXV, te Zeblin, in Pomeren,
het eerste leevenslicht. Met zyn negende jaar werd hy na Cron, in Poolen, ter Schoole
gezonden, en zette zyne Letteroefeningen vervolgens te Dantzich en Koningsbergen
voort.
Den loop zyner Letteroefeningen voleindigd hebbende, ging hy zyne
Bloedverwanten in Deenemarken bezoeken, die hem uitnoodigden om in dat Ryk
zich neder te zetten: vergeefsche poogingen aangewend hebbende, om, als
Regtsgeleerde, eenige bevordering te verkrygen, tradt hy, met zyn één en twintigste
jaar, in Deenschen Krygsdienst. Naa deezen stap bevlytigde hy zich op alle
Weetenschappen,
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tot den Kryg betrekking hebbende, met dezelfde naarstigheid als hy voorheen zich
in de Regtsgeleerdheid oefende.
Met den aanvang der Regeering van FREDERIK DEN II, Koning van Pruissen, in
den Jaare MDCCXL, trok de Heer KLEIST na Berlin; hy werd voorgesteld aan zyne
Majesteit, die hem een Luitenants-plaats gaf, in 't Regiment zyns Broeders, Prins
HENDRIK; hy woonde alle de Veldtochten by, die de eerste vyf jaaren der Regeeringe
van FREDERIK DEN II onderscheiden.
In den jaare MDCCXLIX, werd hy tot Capitein bevorderd, en gaf, in dit jaar, zyn
uitmuntend Dichtstuk, de Lente, uit. Vóór het uitbarsten des laatsten Oorlogs, verkoos
de Koning, KLEIST met eenige andere Officieren te Potsdam, tot metgezellen van
den jongen Prins FREDERIK WILLEM van Pruissen, en om aan diens tafel te eeten.
By den eersten Veldtocht, in 't jaar MDCCLVI, werd hy benoemd tot Major van
Hausen's Regiment; 't zelve toen te Leipzich in bezetting liggende, hadt hy tyd om
verscheide nieuwe Dichtstukken af te maaken.
Naa den slag van Rosbach, droeg de Koning, by eenen eigenhandigen Brieve,
aan KLEIST den last op, om het Opzigt over het groote Hospitaal, te Leipzich
aangelegd, op zich neemen. Te deezer gelegenheid werd zyne Menschlievenheid
door de Zieken en Gewonden van Vriend en Vyand gepreezen; en zyn,
Onbaatzugtigheid door alle de Inwoonderen van Leipzich bewonderd.
Wanneer Prins HENDRIK, in den jaare MDCCLVIII, te Leipzich kwam, verlangde
de Heer KLEIST in diens Leger met het Regiment van Hausen te dienen; gereed
werd dit verzoek ingewilligd. Aan gelegenheden, om Krygseere te behaalen, kon
het niet wel ontbreeken onder dat groote Legerhoofd; en hy deelde altoos zyn moed
mede aan het Battaillon, onder zyn bevel staande. - Hy diende ook onder dien Prins
in 't begin des Veldtochts van MDCCXLIX, in Frankenland, en in alle de Krygstochten
van dat Leger, tot hy, met de Legermagt, onder den Generaal FINK, last kreeg zich
by 's Konings Leger te voegen.
Op den twaalfden van Oogstmaand viel de bloedige Veldslag by Kunersdorf voor,
waar in de dappere KLEIST sneuvelde. Hy was onder die het Russisch Leger van de
zyde aanvielen, en hielp drie Batteryen vermeesteren. In dit bloedig gevegt ontving
hy twaalf kneuzingen; en de
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twee voorste vingers van zyn rechter hand gewond zynde, moest hy zich van zyn
slinker bedienen om het Zwaard te voeren. Zyn post van Major verpligtte hem achter
de Gelederen te blyven: dan hy bemerkte niet, dat de Bevelhebber der Battaillons
gewond en weggebragt was, of hy stelde zich aan 't hoofd, en voerde 't zelve, te
midden van het verschriklykst vuur van 's Vyands Geschut, tegen de vierde Battery
aan. Hy verzogt het Regiments vaandel te mogen hebben, en, dit in den arm
houdende, voerde hy het aan. Hier kreeg hy een kogel in den slinker arm; toen niet
langer in staat om het zwaard in de slinker hand te houden, greep hy het weder in
de regter, en hieldt het met de twee achterste vingers en den duim. Dus rukte hy
voor uit, en was dertig schreden van de Battery, toen zyn regter Dye beschadigd
werd door een schampscheut van een groote kogel: hy viel van zyn Paard; zyn volk
toeroepende: ‘Myne Kinderen! verlaat uwen Koning niet!’ Met behulp van die hem
omringden, poogde hy, tot tweemaalen toe, weder te Paard te klimmen; doch zyn
kragt begaf hem, en hy viel in zwym. Daarop bragt men hem achter de linie, waar
de Chirurgyn, bezig met zyne wonden te verbinden, doodgeschooten werd.
De Cozakken, kort daarop aanrukkende, kleedden den Heer KLEIST naakt uit, en
wierpen hem op eene morssige plaats neder; hier vonden eenige Russische
Husaaren hem in den nagt, en bragten hem by 't vuur van de hoofdwagt, dekten
hem met een mantel, en gaven hem een hoed op 't hoofd; ook reikten zy hem eenig
brood en water toe. In den morgenstond boodt een hunner hem een stuk gelds aan,
't welk hy weigerde: dan hy lag het op zyn dekmantel neder, en vertrok met zyne
makkers. Welhaast keerden de Cozakken weder, en namen alles weg, wat de
edelmoedige Husaaren hem geschonken hadden. Dus lag hy weder naakt op den
grond, en bleef in dien jammerlyken toestand tot op den middag, wanneer een
Russisch Officier hem herkende, en in een wagen na Frankfort aan den Oder deedt
voeren; hier kwam hy in den avond aan, zeer zwak; de Heelmeesters bragten hem
terstond alle mogelyke hulp toe; maar de gebrooken beenderen vaneen splytende,
borst 'er een slagader, en hy stierf door verlies van bloed.
Frankfort toen in 's Vyands handen zynde, bestelden zy deezen Pruissischen
Held met alle Krygseere ten grave:
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de Stads Bevelhebber, een groot aantal Russische Officieren, de Stads Regeering,
met de Hoogleeraaren en de Studenten, maakten de Lykstatie uit, voorgegaan door
Treurmuzyk.
De in Duitschland zeer bewonderde Dichtwerken van deezen ongelukkig
gesneuvelden Dichter zyn, in twee Deelen in 8vo, fraai gedrukt, en strekken hem
ter Onsterflyke Naagedagtenisse.

Selico.
Een Africaansch Vertelzel.
Uit het Fransch.
Indien wy, gelyk de Persiaanen beweeren, mogten gelooven, dat het Heelal
onderworpen is aan twee Beginzelen, welk een al het goede, en welk ander al het
kwaade, op deeze wereld veroorzaakt, zouden wy, in de daad, moeten overhellen
om vast te stellen, dat Africa het Gewest is, waar het kwaade Beginzel, op eene
byzondere wyze, zyne Magt uitoefent. Geen gedeelte der Aardkloots brengt zulk
eene verscheidenheid van Vergiften, zo veele wilde Dieren, en vernynige kruipende
Dieren, voort. Het weinige, 't geen wy weeten van de Geschiedenis van Marocco,
van de Negers van Ardra, van de Jaggas, de ingeboorene Kustbewoonders, zo
verre als het Land der Hottentotten, heeft veel overeenkomsts met de Natuurlyke
Historie der Leeuwen, Panthers en Slangen, die, op eene zo waardige wyze, dit
verzengd Gewest in gemeenschap bezitten, met de Menscheneetende Vorsten, die
de Gevangenen verkoopen, of derzelver vleesch eeten. Te midden van deeze
afzigtige en schriklyke tooneelen, waar eenigen hunne Kinderen verkoopen, en
anderen de Gevangenen ten lyve in slaan, mogen wy soms blyken ontmoeten van
Natuurlyk Regt, van edelaartige Deugd, van Standvastigheid in lyden, en eene
grootmoedige veragting des Doods. Deeze voorbeelden, hoe schaars dezelve ook
mogen weezen, zyn genoegzaam, om ons deel te doen neemen in dit vernederd
gedeelte des Menschdoms, om ons te doen gedenken dat zy Menschen zyn,
eveneens als, in een dorre Zandwoestyn, eenige weinige groene bladeren van een
op zich zelve staande plant, die de Reiziger, van tyd tot tyd, te zyner
veraangenaaminge ontdekt, genoegzaam zyn om hem te verzekeren, dat hy nog
op den aardbodem wandelt.
In het Koningryk Juida, op de Kust van Guinea geleegen, by de Kaap der drie
Punten, en niet verre van Sabi, de Hoofd-
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stad, woonde, in den Jaare 1727, eene arme Weduwe, DARINA geheeten. Zy was
de Moeder van drie Zoonen, welke zy hadt opgekweekt met eene tederheid, gelukkig
der Menschlyke Natuur algemeen eigen; maar zeer zeldzaam in Lugtstreeken, waar
de Kinderen als Koopwaar aangemerkt, en door gevoellooze Ouderen tot Slaaven
verkogt worden. De oudste deezer Zoonen heette GUBERI, de tweede TELOA, en de
jongste SELICO. Alle deezen waren beminnelyk, en gevoelig van hart; zy aanbaden
hunne goede Moeder, die, thans oud en zwak, alleen van het vlytbetoon deezer
Kinderen leefde. De Rykdom van dit Gezin bestondt in een Hut, waarin het woonde,
met een klein Veld daar by liggende; de Maiz, welke daar groeide, diende ten leevens
onderhoud. Elken morgen, ging, beurtlings, een der drie Broederen op de jagt, een
ander arbeidde op het land, en de derde bleef by de Moeder t'huis. De Jaager bragt
zyn gevangen Wild, en zomtyds eenig Honig, in de Hut; de Landwerker bragt het
geen het Land opleverde, en hy, die t'huis bleef, maakte het eeten gereed. 's Avonds
hielden zy gezamenlyk den maaltyd, om stryd zich beyverende om de oude Moeder
dienst te doen: zy ontvingen haaren zegen, en, zich aan elkanders zyde op stroo
nedervlyende, gingen zy slaapen tot den morgen.
SELICO, de jongste der Broederen, ging menigwerf na de Stad, om de eerste
vrugten des Oogsts te brengen, als eene offerande voor dit arme Gezin, in den
Tempel van de groote Godheid huns Lands. Deeze Godheid is, gelyk men weet,
een Slang, van die soort, welke niet vergiftig is, en geen leed doet. Terwyl zy alle
vergiftige Slangen, zo veel mogelyk, uitrooijen, wordt het voor een doodverdienende
misdaad gehouden, één der in Juida geëerbiede Slangen te dooden. Te deezer
oorzaake is het getal dier heilige Slangen, in het oneindige, vermeerderd; in 't midden
hunner Steden en Dorpen, en zelfs in de Huizen, ontmoet men, waar men komt,
deeze Godheden, die gemeenzaam by hunne Vereerders voedzel neemen, by het
vuur slaapen, en op de bedden Jongen werpen; dit laatste wordt by hun als een
allergunstigst voorteken aangezien.
Van alle de Negers in Juida was SELICO de zwartste, de welgemaaktste, en de
beminnelykste. In den Tempel hunner groote Godheid hadt hy de jonge BERISSA,
de Dogter des Opperpriesters, gezien, die, door haare gedaante, schoonheid en
bevalligheid, alle andere jonge Dogteren haars lands overtrof. SELICO ontstak in
liesde tot BERISSA, en wekte haare wederliefde op. Elken Vrydag, de Dag by de
Negers bestemd tot rust en Godsdienstoefening, vervoegde zich de jonge Minnaar
Tempelwaards, en sleet den dag in 't gezelschap van zyne dierbeminde BERISSA,
sprak tot haar van zyne Moeder, van zyne tedere liefde, en het geluk, 't welk zy,
door den Huwelyksband vereenigd, zouden smaaken. BERISSA scheen desgelyks
niet te verheelen, dat zy even zeer verlangde, na het aanbreeken van dit
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tydstip, en de eerwaardige FARULHO, haar Vader, die de Egtverbintenis goedkeurde,
beloofde, onder omhelzing, dat hy, binnen kort, de Liesde van dit Paar zou beloonen.
Eindelyk naderde dit zo lang verlangde tydperk. De Dag was bepaald; de Moeder
van SELICO en de twee Broeders hadden de Hut gereed gemaakt, om het jeugdig
Paar te ontvangen, wanneer de berugte TRURO AUDATI, Koning van Dahomai, het
gerugt wiens schielyke overwinningen zelfs tot in Europa klonk, in het Koningryk
van Ardra viel; de Inwoonders verdelgende: aan het hoofd zyns verschriklyken
Legers optrekkende, werd hy alleen te rug gehouden door de groote Rivier, op de
grenzen des Konings van Juida. Deeze een zwak en vreesagtig Vorst, beheerd
door zyne Vrouwen en Staatslieden, was niet bedagt om zyne Krygsmagt te
verzamelen tot wederstand des Vermeesteraars. Hy geloofde, dat de Godheden
des Lands 't zelve genoeg zouden beschutten voor eenen inval, en liet, aan den
oever der Riviere, alle de heilige Slangen brengen, welke hy kon magtig worden.
De Vorst van Dahomai, verwonderd en verontwaardigd, dat hy niets dan Slangen
te bestryden vondt, wierp zich met de zynen in den Stroom, bereikte den
tegenovergestelden oever, en welhaast werden deeze Goden, van welken men
wonderen verwagtte, in stukken gehouwen, op 't vuur geroost, en door de
Overwinnaaren opgeëeten. Hierop verliet de Koning van Juida, denkende dat niets
anders hem kon redden, zyne Hoofdstad, en haastte zich om schuilplaats te zoeken
op een afgelegen Eiland. De Krygslieden van AUDATI verspreidden zich allerwegen,
woedende te vuur en te zwaard. Zy brandden Koornvelden, Steden en Dorpen af,
en vermoordden alles wat zy aantroffen.
Schrik verstrooide de weinige Inwoonders, die de slagting ontkwamen. De drie
Broeders hadden, op de aannadering des Vermeesteraars, de Moeder op de
schouderen genomen, en zich gehaast na het diepst van een bosch. SELICO wilde
DARINA niet verlaaten, terwyl zy zich aan het minst gevaar vondt blootgesteld: doch,
op het eigen oogenblik, dat hy haar buiten gevaar rekende, vlood hy, beevende
voor het Lot van BERISSA, na Sabi, om haar te behouden, of met haar om te komen.
- Sabi was door de Dahomiaanen ingenomen. De straaten stroomden van bloed;
de huizen waren geplunderd en verwoest; het Paleis des Konings en de Tempel
der Slange leverden niets op aan zyn oog dan smeulend puin, bedekt met Lyken,
welker hoofden de Barbaaren, volgens hunne gewoonte, afgekapt en weggevoerd
hadden. De ongelukkige SELICO waagde zich, in wanhoope, menigmaalen onder de
Soldaaten:, dronken van brandewyn en bloed! Overal ging SELICO, door deeze
jammertooneelen, BERISSA en FERULHO zoeken, derzelver naamen uitschreeuwende;
doch kon, onder zo veele rompen, de lichaamen deezer waarde Panden niet
onderkennen.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

613
Naa vyf dagen in deeze schriklyke naaspeuring gesleeten te hebben, niet twyfelende
of BERISSA en haar Vader waren de slagtoffers geworden van de woedende
Dahomiaanen, besloot SELICO na zyne Moeder weder te keeren. Hy vondt haar in
't bosch, waar hy deeze Vrouw, met zyne Broederen, gelaaten hadt. De kommer
op 't gelaad van SELICO diep ingedrukt, zyn voorkomen en verwilderde houding,
verschrikten het ongelukkig Gezin. DARINA beklaagde zyn ongeluk, en voerde
troostredenen aan; doch voor alle was haar Zoon ongevoelig. Hy weigerde allen
voedzel, en scheen beslooten te hebben zich uit te hongeren. GUBERI en TELOA
deeden geene pooging om hem door redenen over te haalen; zy weezen alleen op
hunne Moeder, die noch huis, noch brood, en niets dan haare Kinderen, hadt. Zy
vroegen hem, ‘of hy op dat gezigt geen moeds genoeg bezat, om te leeven?’
SELICO beloofde dat hy zou leeven, en pynigde zich zelven om aan niets anders
te denken, dan om de zorg voor eene dierbaare Moeder met zyne Broederen te
deelen. - Zy toogen dieper het Woud in, verwyderden zich verder van Sabi, bouwden
een Hut in een afgelegene valei, en dagten door de jagt te vergoeden, het geen zy
aan Maiz, en andere mondkost, moesten missen.
Van boogen en pylen, en alle andere noodwendigheden, welke zy geen tyd gehad
hadden om mede te voeren, beroofd, voelden zy welhaast het uiterste gebrek.
Vrugten vondt men weinig in deeze boschen, waar het verbaazend groot aantal van
Aapen de inzameling gestadig aan de drie Broederen betwistten. De aarde bragt
niets dan gras voort. Zy hadden geen werktuigen om den grond te ontginnen, noch
zaad om te zaaijen. De Regentyd kwam, de verschriklykheden des hongernoods
omringden hun. De arme Moeder, op een bed van drooge bladeren liggende,
zieltoogde; doch klaagde niet. Haare Zoonen, door honger verzwakt, konden niet
langer in de bosschen omzwerven, die overal door 't water ontoeganglyk werden:
zy hadden strikken gespannen voor het klein gevogelte, 't welk naby de Hut kwam;
als zy 'er een vingen, 't welk zeldzaam gebeurde, want het ontbrak hun eerlang aan
aas, bragten zy het tot hunne Moeder; zy ontving het met een lach; doch wilde 'er
niet van eeten, of haare Kinderen moesten 'er een gedeelte van neemen.
Drie maanden verliepen 'er, zonder eenige verandering in hunne omstandigheden
te wege te brengen. In 't einde, gedrongen eenen stap te doen, hielden zy raad, op
het verzoek van DARINA. - GUBERI stelde eerst voor, dat zy tot de kust zouden
doordringen, en één hunner verkoopen aan den eersten Europeaan, die zy
tegenkwamen; om voor dit geld maiz, brood, en de noodige werktuigen tot den
Landbouw, te

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1792

614
koopen, ten einde daar mede hunne Moeder te ondersteunen. De Broeders namen
hierin genoegen; doch toonden zulks door een droevig stilzwygen. Het denkbeeld,
om, voor altoos, van elkander afgescheiden, en Slaaven der Blanken te worden,
maakte hun als bysterzinnig. - ‘Wie zal verkogt worden?’ vroeg TELOA op een
hartbreekenden toon. - ‘Het lot moet dit beslissen,’ sprak GUBERI, ‘laaten wy drie
steenen van verschillende grootte in dit aarden vat doen, dezelve doorschudden,
en hy, die den kleinsten trekt, zal de ongelukkige. Man weezen.’ - - SELICO viel hem
in de rede, ‘neen, myn Broeder, het lot is reeds getrokken. Ik ben de ongelukkigste
van allen: gy vergeet, dat ik BERISSA verlooren heb, en dat gy alleen my wederhouden
hebt van om te komen, door te zeggen, dat ik, myne Moeder ten dienste, moest
leeven. Bekragtig 't geen gy gezegd hebt, - dit is de gepaste tyd, - verkoop my!’
GUBERI en TELOA poogden te vergeessch zich aan te kanten tegen het edelmoedig
voorstel huns Broeders. SELICO wederstreefde alles wat zy bybragten, weigerde 't
aan het lot over te laaten, en dreigde zelve heen te zullen gaan, indien zy hem niet
wilden vergezellen: in 't einde gaven de twee oudsten toe. Men kwam overeen, dat
GUBERI by zyne Moeder zou blyven, dat TELOA SELICO na het Hollandsche Fort zou
brengen, daar den prys voor zyns Broeders vryheid ontvangen, en onmiddelyk met
de zo zeer benoodigde leevensmiddelen wederkeeren. - Toen dit beslooten was,
kon SELICO, alleen, zich van traanen wederhouden; doch hy vondt het allermoeilykst
dezelve te bedwingen, toen hy zyne Moeder zou verlaaten, haar voor eeuwig vaarwel
zeggen, haar voor de laatste keer omhelzen, en, wat meer is, haar misleiden, door
de belofte van spoedig met TELOA weder te zullen keeren; zeggende, dat zy alleen
ten oogmerk hadden hunne voorgaande wooning te gaan opzoeken, om te zien of
zy 'er zich weder zouden kunnen nederslaan. - De goede Oude Vrouw geloofde
hun; nogthans kon zy bezwaarlyk haare Zoons uit haare klemmende armen loslaaten;
zy beefde voor de gevaaren, welke zy mogten loopen; en, door eene onwillige
beweeging, liep zy SELICO na, op 't oogenblik, dat zy hem uit het oog verloor.
De twee Broeders, van welken niet kon gezegd worden wie de ongelukkigste
was, bereikten in korten tyd Sabi. De moordende Oorlog hadt uitgewoed, de Vrede
begon haar lachend aangezicht te vertoonen, de Koning van Dahomai, ongestoord
Bezitter des Grondgebieds van Juida, wenschte den Handel aan te moedigen met
de Europeaanen, die hy in zyne Stad noodigde. Veele Engelsche en Fransche
Kooplieden werden ten Hove des Konings ontvangen, die aan hun zyne
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veelvuldige Gevangenen verkogt, en onder zyn Krygsvolk de Landeryen der
Overwonnenen verdeelde.
TELOA vondt welhaast een Koopman, die hem honderd Kroonen voor zynen
Broeder boodt. Terwyl hy in twyfel hing, alle zyne Leden beevende, en over den
schriklyken koop handelende, hoorde men een trompetgeschal, en een Omroeper
maakte bekend, dat de Koning van Dahomai vier houderd Oncen Gouds beloofde
aan ieder, die leevend tot hem zou brengen een jongen Neger, die, 's nagts te
vooren, het hadt durven bestaan om het Serail van den Monarch te ontheiligen, en,
Oostwaards vlugtende, de Wagters ontkomen was. - SELICO hoorde dien uitroep;
gaf TELOA een teken, dat hy de koop met dien Koopman niet zou sluiten; en, zyn
Broeder ter zyde neemende, voerde hy hem te gemoet: ‘Gy zyt hier gekomen om
my te verkoopen, en ik wenschte dat gy het doen zoudt om myne Moeder te
ondersteunen; doch de geringe prys, welken deeze Blanke u biedt, kan niet veel
baaten; vier honderd Oncen Gouds zou u en DARINA voor altoos buiten behoefte
stellen. Gy moet die verdienen, myn Broeder! Bind my op dit oogenblik, breng my
tot den Vorst als de schuldige Persoon, dien hy verlangt. Vrees niet; ik weet, zo wel
als gy, welk eene straffe ik te wagten heb. Ik heb berekend hoe lang dezelve zal
duuren: langer dan een uur zal dezelve niet aanhouden, en toen myne Moeder my
ter wereld bragt, leedt zy langer.’
TELOA, beevende, kon hier op naauwlyks antwoorden: geheel van tederheid
vermeesterd, viel hy neder aan de voeten van SELICO, omvatte zyne knieën, en
bezwoer hem, in den naam zyner Moeder, in den naam van BERISSA, en by alles
wat hem dierbaar was, van dit schriklyk oogmerk af te zien. - ‘Van wie spreekt gy,’
ving SELICO aan, met een versmaadende glimplach op 't gelaat, ‘ik heb BERISSA
verlooren; ik wensch haar weder te ontmoeten; ik behou het leeven myner Moeder
door myn dood; ik maak myne Broeders voor altoos ryk, en ik ontkom eene
Slaaverny, waarin ik veertig jaaren lang zou kunnen zugten. Myne keuze is gedaan.
Dring my niet verder, of ik gaa my zelven aanklaagen; gy zult dan allen voordeel,
anders uit myn dood te wagten, verliezen, en elende veroorzaaken aan haar, aan
welke wy ons leeven verschuldigd zyn.’
Verschrikt door de wyze, en den toon, op welken SELICO deeze laatste woorden
uitte, waagde TELOA het niet, te antwoorden, gehoorzaamde zynen Broeder, wist
koorden te krygen, bondt de handen van SELICO op den rug, bevogtigende de
knoopen met zyne traanen, en ging, hem voor uit doende treeden, na 's Konings
Paleis.
Door de Lyfwagten opgehouden, verzogt hy gehoor by den Koning, en werd,
aangediend zynde, toegelaaten. De Koning
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van Dahomai, met Goud en Edelgesteente als overdekt, zat op een Sopha; leunende
met het hoofd tegen een zyner Gunstelingen, gekleed in met goud geborduurde
zyde stoffe; doch naakt, van den middel na boven. Zyne Staatsdienaars en Officieren,
heerlyk uitgedoscht, lagen op een afstand van twintig voeten geboogen. De
dappersten staken uit door een halsband van menschen tanden, waarvan ieder ter
getuigenis strekte eener behaalde overwinning. Veele Vrouwen, met Vuurroers op
de schouderen, bewaakten de deur der Gehoorzaale. Groote Gouden Vaten met
Palmwyn, Brandewyn, en andere sterke Dranken, stonden in 't verschiet; de
Gehoorzaal was gevloerd met harssenpannen der verslaagene vyanden. ‘Vorst der
Wereld!’ riep TELOA uit, zich op den grond nederwerpende, ‘Ik kom volgens uw
geheiligd bevel, om in uwe handen over te levern.......’ Hy kon niet meer uitbrengen,
zyne stem bezweek op zyne lippen. De Koning ondervroeg hem; doch hij kon geen
antwoord geeven. - In 't einde ving SELICO aan: -, Koning van Dahomai! gy ziet ‘voor
uwe oogen den snoodaart, die, vervoerd door eene misdaadige drift, in den laatst
verloopen nagt in 't binnenst van uw Serail drong. Hy, die my hier gebonden brengt,
was zints lang myn Vriend, en ik schroomde niet hem myn geheim te openbaaren.
Yver voor uwen dienst heeft hem bewoogen, die vriendschaps verbintenis te
schenden. Hy verrastte my in mynen slaap, heeft my gekneveld, en komt de
aangebodene Belooning eischen: geef ze hem; want de ongelukkige Man heeft ze
verdiend.’
De Koning, zonder hem met eenig antwoord te verwaardigen, gaf een teken aan
een zyner Officieren, die, den Gevangenen overneemende, hem in de bewaaring
der Vrouwlyke Wagten stelde, en aan TELOA de vier honderd Oncen Gouds betaalde.
Deeze het Goud, met eene ziel vol huivering en wederzin ontvangen hebbende,
vertrok, kogt leevensbehoeften, en snelde, de Stad verlaatende, zich tot zyne
Moeder.
Reeds was men bezig met, op 's Vorsten last, alles gereed te maaken ter
schrikbaarende strafoefening, tot welke zy gedoemd worden, die Overspel met de
Vrouwen van den Souverain bedreeven hebben. Twee diepe kuilen waren, op een
kleinen asstand van elkander, gedolven. In den kuil, voor de schuldige Vrouwe
geschikt, binden zy de ongelukkige aan een staak, en alle de Vrouwen van het
Serail, in de keurigste pronkkleederen gedoscht, brengen groote vaten met kookend
water aan, treeden, op 't geluid van trommelen en fluiten, nader, om dit water op
haar hoofd uit te gieten, tot dat zy sterft. De andere kuil bevat een houtstapel, waar
boven een yzeren staaf geplaatst is, onderschraagd door twee stutten. Aan dit
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yzer wordt de elendige vastgemaakt, het vuur in brand gestooken, en hy komt dus
om, naa de ysselykste pynigingen te hebben doorgestaan, daar het vuur hem
naauwlyks raakt, en schroeit.
De Strafplaats was vol volks; de gewapende Krygslieden stonden in orde
geschaard; de Priesters, in hun statiegewaad gekleed, wagtten op de twee
Slachtoffers, om 'er de handen op te leggen, en dezelve ten dood te doemen. Zy
kwamen van onderscheide kanten, bewaakt door de gewapende Vrouwen. - SELICO,
bedaard en geheel onderworpen aan zyn lot, tradt te voorschyn met opgesteeken
hoofde. Toen hy by den brandstaak kwam, kon hy niet naalaaten het oog te slaan
op zyne Medegenoote in de strafoefening. Hoe groot was zyne verbaasdheid en
smerte als hy BERISSA zag! Hy gaf een sterke schreeuw, en wilde tot haar naderen;
doch de Geregtsuitvoerders hielden hem te rugge. - Welhaast week zyne eerste
ontroering voor verontwaardiging. - ‘Ongelukkige, die ik ben,’ riep hy uit, ‘terwyl ik
den dood in den mond liep, hoopende haar weder te zullen ontmoeten, bevondt zy
zich onder die laaghartige vrouwen, die om stryd yveren ter voldoening van de lusten
eens Tyrans. 't Was haar niet genoeg trouwloos in de liefde te weezen, zy was ook
ongetrouw aan haaren Meester! Zy verdiende den naam van Overspeelster, en de
straffe haars misdryfs. - Ach, myne Moeder! - Voor u - voor u alleen, sterf ik! - Om
u - om u alleen, kan ik denken!’
Op dit oogenblik herkende BERISSA haaren SELICO, en gaf een gil. Zy riep de
Priesters, en verklaarde hun overluid, dat de Jongman, dien zy gingen dooden, de
Indringer in het Serail niet was. Zy zwoer dit by den Hemel, by de Bergen, by den
Donder, en de heiligste onder de heilige Slangen. - De Priesters, bevreesd, bevalen
het uitstellen der Strafoefeninge, en gingen het den Koning, by de straffe
tegenwoordig, boodschappen. Verontwaardiging en woede greep den Monarch aan,
toen hy BERISSA naderde: ‘Slavin!’ voerde hy haar toe, met een schriklyke stem,
‘Slavin! - gy, die de liefde versmaadt van uwen Meester, gy, die ik tot den rang van
eerste Sultane zou verheeven hebben; en die ik, ondanks uwe weigering, in 't leeven
spaarde, wat is uw oogmerk met het voorgegeeven lochenen der strafschuldigheid
van uwen Medepligtigen? Wenscht gy hem te behouden? - Indien deeze uw Minnaar
niet is, noemt hem my; lever den schuldigen aan 't Geregt over, en ik zal den
onschuldigen ontslaan!’
BERISSA, reeds aan de paal vastgemaakt, sprak: ‘Koning van Dahomai! Ik kan
uw hart niet aanneemen, ik bezit myn eigen niet. Ik schroomde niet zulks u te
verstaan te geeven.
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Denkt gy, dat zy, die niet wilde leeven om in het draagen eener Kroone te deelen,
eene leugen zou spreeken in het oogenblik des doods? Neen. Ik beken alles, en
herhaal myne weigering. - Een Man kwam laatstleden nagt in myn vertrek; hy verliet
het niet voor den morgenstond. - Maar deeze was die Man niet! - Gy vergt my af,
hem te noemen. - Dit moet, dit wil, ik niet. - Ik ben gereed om te sterven: ik weet,
dat niets my kan redden, en ik vertraag alleen het noodlottig oogenblik om u te
wederhouden van het pleegen eens misdryfs. Ik zweer u, andermaal, Koning van
Dahomai! dat het bloed deezes onschuldigen op uw hoofd zal komen. - Ontsla hem!
- en straf my! - Ik heb niets meer te zeggen.’
De Koning stondt versteld over deeze woorden van BERISSA, zo wel als over de
wyze, waar op zy dezelve voortbragt. Hy gaf geene bevelen; maar zyn hoofd
afwendende, stondt hy verwonderd over den wederzin, dien hy gevoelde, om op
dat oogenblik bloed te storten. Maar zich herinnerende, dat deeze Neger zichzelven
beschuldigd hadt, en het belang, 't geen BERISSA denzelven toedroeg, aan liefde
toeschryvende, ontvonkte al zyn woede op nieuw. Hy gaf een teken aan de
Uitvoerders der straffe; de Brandstapel werd aangestooken, en de Vrouwen traden
toe met vaten vol kookend water; wanneer een oud man, geheel buiten adem,
bedekt met wonden en met stof begruisd, door de menigte heen drong, en zich voor
's Konings voeten nederwierp.
‘Hou op!’ riep hy, ‘hou op! Ik smeek het u, ik alleen ben de schuldige, ik heb de
muuren van het Serail beklommen, onderstaande myne Dogter te verlossen! Ik was
eertyds de Opperpriester van de Godheid hier aangebeden. Zy rukten myn Kind uit
myne armen, en bragten het te deezer plaatze. Zints dien tyd, heb ik met allen ernst
na eene gelegenheid gezogt om haar te zien. Voorleeden nagt kwam ik in haar
vertrek - te vergeessch poogde zy my te volgen: want uwe Wagten ontdekten ons.
Ik ontkwam alleen, niet tegenstaande de pylschooten, welker wonden gy nog ziet.
Ik kom u uw Slachtoffer aanbieden! Ik kom, om met haar te sterven, voor wie ik
alleen verlangde te leeven!’
Naauwlyks hadt hy uitgesprooken, of de Koning beval den Priesters de ongelukkige
Gevangenen los te maaken, en ze voor hem te brengen. Hy ondervroeg SELICO,
wenschende te weeten, welk een kragtdaadig werkende beweegreden hem kon
overgehaald hebben, om vrywillig zulk eene verschriklyke Strafoefening te zoeken.
SELICO, wiens hart van vreugde verwyderde, om dat hy zyne BERISSA weder, en
getrouw, vondt, schroomde niet alles aan den Monarch te ontdekken. Hy verhaalde
hem zyne on-
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gelukken, den verlegen toestand zyner Moeder, en het besluit, door hem genomen,
om voor haar vier honderd Oncen Gouds te verkrygen. BERISSA en haar Vader
hoorden hem, terwyl zy traanen van vreugde en bewondering stortten; de Officiers,
de Soldaaten, en het Volk, deelden in de tederste gevoelens; de Koning zelfs
bespeurde dat 'er traanen uit zyne oogen vloeiden, die nooit te vooren zyne wangen
bevogtigden. Zo groot is de bekoorlykheid der Deugd, dat Barbaaren haar eerbieden.
Naa SELICO gehoord te hebben, reikte de Koning hem de hand, en verzogt hem
op te staan. Zich keerende tot de Europische Kooplieden, die by dit schouwspel
zich vervoegd hadden, sprak hy: ‘Gy, wier wysheid, ondervinding, en de verlichting
eener langduurige Beschaafdheid, zints lang u geleerd heeft wat de byzondere
waarde van een Man uitmaakt, hoe veel schat gy deezen waardig?’ - Een jong
Franschman, vrymoediger dan alle de overigen, riep uit: - ‘Tien duizend Gouden
Kroonen!’ - ‘Deeze,’ zeide de Koning, ‘zullen aan BERISSA gegeeven worden: met
dezelve mag zy de hand van SELICO aanvaarden!’
Onmiddelyk wierd dit op de Strasplaats volvoerd, en de Koning van Dahomai
vertrok; verbaasd dat hy eene vreugde gevoelde, welke hy tot nog toe, nimmer,
ontwaar geworden was.
FARULHO gaf, op dien eigen dag, zyne Dogter aan SELICO ter Vrouwe. Het jonge
Paar, vergezeld van den ouden man, vertrok, 's anderen daags, met den verkreegen
schat, om DARINA op te zoeken. Zy, zo wel als de Broeders van SELICO, bezweeken
bykans van blydschap. - Dit deugdzaame Gezin scheidde niet weder, leefde in 't
genot des Rykdoms, en leverde, in een barbaarsch Gewest, een langen tyd, het
schoonste voorbeeld, 't welk de Hemel op aarde kon geeven, - van Geluk en
Welvaart, uit Deugd voortspruitende!

Zedelyke bedenkingen.
Dikmaalen gebeurt het, dat zy, welke naar Waereldsche grootheid, naar aanzien,
naar eerampten staan, dikwyls gebeurt het, dat zy rook en wind verkrygen in plaats
van wezentlyke goederen. - Dan hy, die langs verkeerde en onbetamelyke wegen
zyn doel poogt te bereiken, komt vroeg of laat gewisselyk ten val. - Dan niets is
gruwzamer, dan dat men, op den val en het ongeluk der braven, zyn gezag en
grootheid zoekt te bouwen. - Dezulken zyn vervolgers van de Deugd, en handhavers
der Ongeregtigheden; by hen vind de Ondeugd eene veilige schuilplaats, en Regt
en Gerechtig-
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heid worden met de voeten getreden. - De boozen nemen tot dezulken hunne
toevlugt, maar voor den Armen en Verdrukten is de deur gesloten. - Vreest altyd
hen, die de toevlugt der kwaden zyn, en waar de Verdrukten ledig worden
weggezonden. - Vreest dezulken, waartoe de Ondeugd vlied ter bescherming, en
de Deugd word afgewezen.
Geweld is gevreesd, maar het berokkent ten laatsten nogthans zynen eigen
ondergang. Hoe veele geweldenaars hebt gy zich tot den einde toe zien staande
houden? - Voorwaar weinigen.
Men heeft veele gissingen, die hersenschimmig zyn, en bepalingen omtrent
uitkomsten van zaken, welke op zeer wankelbare gronden rusten. - Dan, als men
zyne bepalingen en vooruitzigten grond op voorafgaande waarneemingen van
gebeurde zaken, dan kan men op dezelve vry zeker gaan.
Vertrouw u niet aan het bestuur des Godloozen, want zyn raad zal tot zotheid, en
gy zult beschaamd, worden.
Wanneer de boozen de overhand hebben, en de Godloozen het hoofd vry
opsteken, en zich verheffen op hunne wanbedryven, dan is het een tyd van
benauwdheid. - Het regt word verdonkerd op den middag, en die regt doen worden
gehaat. De goeden lyden verdrukkinge, de kwaden schenden de regten vertrappende
Wetten, en onderdrukken de Deugd. Met één woord, geen rampzaliger gewesten,
dan in welke zulke ongeregeldheden plaats grypen.
Al wat geweldig is duurt doorgaans kort, 't geen gematigd is, kan 't langste duuren,
indien men wel opmerkt, zal men dit in alle gevallen ontwaar worden. Hevige pynen
duuren gewoonlyk niet lang. Het geweld werkt zich zeer schielyk af. - Felle Stormen,
geweldige plasregens, duuren gewoonelyk zeer kort. Het Spreekwoord zegt, de
regeering van strenge Heeren is kort van duur. Dit Spreekwoord word op meest alle
gevallen toegepast, dan het is het zekerste in zyne eigentlyke betekenis. - Ieder
Tyran ziddere dan, op elke gestrenge daad, welke hy bedryft, want hy kan zeker
zyn, dat zyne regeering van zeer korten duur zal wezen.
Het is een regte Dwaas, die zich zelven laat voorstaan alles altoos beter te weeten,
dan anderen; het beter te doen, dan het door anderen gedaan is, zulke menschen
kenschetzen doorgaans zich zelven als de grootste dwazen, schoon ze zich als
Orakels willen doen gelden. Een ander gebrek, dat daaruit voortspruit, en hun in
eigen persoon raakt, is, dat zy in duizend gevallen ellendig hunne ziel kwellen; want
zelden of nooit te vrede, zouden ze gaarne zien, dat alles naar hun zin wierde
ingerigt. - Dan, gelukkig verliezen zulke menschen schielyk al hun crediet; want
ieder word 'er weldra schuw van, en men gebruikt ze niet langer, dan men ze volstrekt
noodig heeft, tot de uitvoering van zyne byzondere oogmerken, en, deeze bereikt
zynde, laat men ze dryven.
C.C.D.G.
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